
Løgstrup & Sløk
Hent bøger PDF

Ole Morsing

Løgstrup & Sløk Ole Morsing Hent PDF Forlaget skriver: »Denne bog handler om Johannes Sløk (1916-
2001) og K.E. Løgstrup (1905-1981). Det er min overbevisning, at deres forståelser på alle væsentlige
punkter er modstridende. De har to radikalt forskellige opfattelser af Gud, verden og mennesket. Jeg har
derfor valgt at fremstille deres forståelser i et kampperspektiv, hvor argumenterne stilles skarpt op over for
hinanden. I et kampperspektiv overskrides den hyggelige udveksling af overbevisninger, samtidig med at
konflikterne ikke bliver isoleret til to konkurrerende opfattelser. Hos Sløk og Løgstrup er der tale om et
kvalificeret fjendskab, som forhåbentlig stadig kan bidrage til at diskutere og skærpe forståelsen af Gud,

verden og mennesket af i dag. Det er således ikke en kamp for kampens egen skyld, men skal forstås som et
bidrag til den debat og konflikt, der altid har og formodentlig altid vil udspille sig mellem mennesker.«

- fra bogens indledning
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