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Anbefalinger
Man glemmer, det er en lærebog, alt imens man tager ved lære eller drages ind i samtalen – eller måske
diskussionen. For sjælesorg er ikke altid til beroligelse. I hvert fald ikke når det gælder denne udgivelse.
Elmo Due, Studie- og praktiklektor ved pastoralseminariet i København
God sjælesorg er kendetegnet ved evne til at lytte og reflektere – i forhold til konfident og teologi. Leif
Andersen evner begge dele i tobindsværket »Kroppen og ånden«. Han insisterer på, at det levede liv mødes
med det levende ord, så mennesket oplever sig rummet, genkendt og hørt.
Bogens essays er faglig fordybelse for enhver sjælesørger. Her deler en sjælesørger sine teologiske
refleksioner om væsentlige temaer fra samtalens rum – sårbar og bevidst. I hvert eneste essay er noget på spil
i forhold til mennesket og teologien. Skrevet til videre refleksion hos læseren.
Dan Månsson, teolog og sjælesorger, sjaelesorg dk

Forlaget skriver: Leif Andersen har skrevet et omfattende værk om
sjælesorg, hvor han bl.a. analyserer de menneskelige og åndelige
tendenser, som er særligt påtrængende for sjælesorgen i dag.
Anbefalinger
Man glemmer, det er en lærebog, alt imens man tager ved lære eller
drages ind i samtalen – eller måske diskussionen. For sjælesorg er
ikke altid til beroligelse. I hvert fald ikke når det gælder denne
udgivelse.
Elmo Due, Studie- og praktiklektor ved pastoralseminariet i
København
God sjælesorg er kendetegnet ved evne til at lytte og reflektere – i
forhold til konfident og teologi. Leif Andersen evner begge dele i
tobindsværket »Kroppen og ånden«. Han insisterer på, at det levede
liv mødes med det levende ord, så mennesket oplever sig rummet,
genkendt og hørt.
Bogens essays er faglig fordybelse for enhver sjælesørger. Her deler
en sjælesørger sine teologiske refleksioner om væsentlige temaer fra
samtalens rum – sårbar og bevidst. I hvert eneste essay er noget på
spil i forhold til mennesket og teologien. Skrevet til videre refleksion
hos læseren.
Dan Månsson, teolog og sjælesorger, sjaelesorg dk

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

