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Kristendommens forvanskning Jacques Ellul Hent PDF Forlaget skriver: Christian Truelsen (1907-2004)
helligede de sidste år af sit liv oversættelsen af den betydelige franske teolog Jacques Elluls forfatterskab.

Kristendommens forvanskning er det første værk af Jacques Ellul, som udkommer på dansk.

Bogen stiller det spørgsmål, som er indeholdt i titlen: »Vi må erkende, at der er en umålelig afstand mellem
alt, hvad vi læser i Bibelen, og Kirkernes og de kristnes adfærd - i en sådan grad, at jeg med rette taler om
forvanskning, om kuldkastelse; thi, som jeg skal vise, adfærden har i ét og alt været modsat det, der er

befalet. Det er og bliver for mig et uløseligt problem. Kierkegaard har stået over for det i sin tid og har svaret
på sin måde. I dag må vi forsøge noget andet, en anden vej, og gentage denne samvittighedsprøve«.

Jacques Ellul (1912-1994) var en enestående personlighed. Han var jurahistoriker, sociolog og teolog. Han
skrev omtrent 50 værker, hvor han på baggrund af sin umådelige faktiske viden stillede afgørende spørgsmål i
et nyt lys: Spørgsmål om menneskets eksistens, om historien og samfundet, om revolution og propaganda, om
meningen med den europæiske kultur, om teknik og globalisering - men overalt spørgsmål om mennesket,

som Gud i Jesus Kristus åbenbarer sig for og frelser.
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