Pressemeddelelse

Aarhus Universitetsforlag
aarhus university press

Troens styrke
Tro udkommer den 7. december 2015
Pris: 39,95 kr.

Tro er et stærkt ord. Det kan flytte bjerge, få os til at styre fly ind i højhuse eller give os kræfter til at bekæmpe et brutalt regime. Det kan også byde sig til i mere hyggelige stunder. Det kan for eksempel være en gave
og en invitation, som vi umuligt kan sige nej til. Men tro kan også være en trappe, som vi hver især må gå op
ad, selvom vi ikke kan se det næste trin. Og så kan det selvfølgelig også bare være, at tro er et både tåbeligt og
unødvendigt levn fra fortiden. Lidt ligesom vores blindtarm. Det er kort sagt ikke til at vide, hvad vi skal tro
om tro. Så er det godt, at Peter Lodberg, klippefast teolog ved Aarhus Universitet og forfatter til december
måneds Tænkepauser om tro, aldrig vakler i troen på, at tro spiller en stor rolle i ethvert menneskes liv. Om
vi så tror på det eller ej.

Peter Lodberg
Professor ved Institut for Kultur og Samfund - Teologi, Aarhus Universitet.
Har skrevet doktordisputats om tro og magt i det hellige land.

Forfatteren kan kontaktes på
E-mail: teopl@cas.au.dk
Tel.: 87 16 24 81

”For 25 år siden troede jeg, at mennesker ville holde op med at tro.
Men det er gået lige modsat. Tro finder vi overalt, fordi tro handler
om liv og død.”
”Tro kan få os til hvad som helst. Tro er en dyb længsel efter mening,
og den er den faste grund, der forsvinder, når tvivl erstatter tro. Måske er det derfor, at vi er i stand til at slå ihjel for at udbrede vores tro
eller tvinge andre til at tro som os. Tro fascinerer og skræmmer mig
som menneske og forsker.”
”Jeg siger som Kaj Munk: ’Når jeg møder en ateist, så bliver jeg meget troende. Når jeg møder en stærk troende, så bliver jeg ateist.’”
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