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Europas store teologer Kristeligt Dagblad Hent PDF "Europas store teologer" er samtaler med seks af vor tids
største teologer om Gud og tro i dag. Anders Raahauge rejste i sommeren og efteråret 2012 omkring i Europa
og interviewede en række fremtrædende europæiske teologer for Kristeligt Dagblad. De tre store konfessioner
i Europa er repræsenterede: den ortodokse, den katolske og den protestantiske. Metropolit Kallistos Ware
kaster lys over den ortodokse kirkes teologi. Professor Hans Küng og atomfysiker Michael Heller er begge
katolikker, Küng svarer på de kirkelige spørgsmål, mens Heller, der også er teolog, redegør for forholdet
mellem religion og naturvidenskab. Professor Eberhard Jüngel står for belysningen af luthersk evangelisk
kristendomsforståelse. Det samme gør lektor Matthew Kirkpatrick fra en yngre generation, men her gennem
to prismer, nemlig Søren Kierkegaard og Dietrich Bonhoeffer. I denne single er tilføjet et interview fra 2013
med Heinz Schilling, historiker og førende kender af reformationen. De øvrige interviews er første gang bragt

i Kristeligt Dagblad i 2012-13.
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