
Tro på Gud
Hent bøger PDF

K\u00e5re Egholm Pedersen
Tro på Gud K\u00e5re Egholm Pedersen Hent PDF Der var engang, hvor troen på Gud ikke stod til
diskussion. Den kristne Gud var ikke alene skaber og opretholder, men også garanten for tilværelsens
urokkelige orden i universet, i samfundet og på det moralske plan. I dag forholder det sig nærmest lige
omvendt. For de fleste nutidige, vestlige mennesker er det lige så svært at tro på Gud, som det var for

datidens mennesker at tvivle på Guds eksistens. Som følge af en række ændrede betingelser for det, vi kan
tænke og forestille os, er troen på Gud med tiden blevet til én omstridt mulighed blandt flere andre. Denne
bog handler om, hvad det vil sige at leve i en sekulær tid. Med afsæt i filosoffen Charles Taylors tanker om
sekularisering, søger forfatteren svar på, hvorfor det moderne, gudløse menneske hjemsøges af tvivl, og om
hvorfor mange stadig længes efter at finde den dybe mening og sjælelige fred, som fulgte med de gamles
gudstro. Undervejs tager bogens forfatter livtag med nogle af de mest almindelige indvendinger mod

kristendommen. Forfatteren vil vise både den troende og den søgende skeptiker, at det er muligt at tro, trods
den dominerende sekularisering og uden at gøre vold på forstanden.
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