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Rahil Patel var en højt rangerende hindupræst - velbevandret i de hinduistiske skrifter. Han var en dygtig
akademiker og en blændende taler for en af de mest indflydelsesrige hinduistiske organisationer i verden. Til

daglig levede han et liv med store limousiner og flyrejser på første klasse.

Alligevel følte Rahil et tomrum i sit hjerte. Livet var én lang stræben efter at finde fred med gud. Først da han
helt uventet mødte Jesus og oplevede dybden af hans kærlighed, fandt han det, han havde længtes efter i
mange år. Hans liv ændrede sig drastisk. Det blev begyndelsen på en livsrejse fyldt med overraskelser, men
også præget af smerte over fortiden. Rahil erfarede en indre helbredelse, der førte til en frihed, han aldrig

tidligere havde oplevet.
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efter at finde fred med gud. Først da han helt uventet mødte Jesus og
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