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Etter 20 år som katolsk prest brøt Rudi Kessel med den katolske kirke og tro. "For første gang i mitt voksne liv
opplevde jeg at jeg kunne tenke helt fritt," forteller han. "Da gikk hele troskonstruksjonen i oppløsning." Rudi
Kessel har skrevet en personlig bok om tro og tvil, og om religionens plass i våre moderne samfunn. I en
verden preget av frykt for islamisering og sivilisasjonskamp, retter Kessel blikket mot vår egen religiøse
tradisjon. Boka handler om fascinasjon og forførelse, makt og avmakt, om ideer og menneskesyn.
"Rudi Kessel har skrevet en megetbetimelig og ikke minst tankevekkende bok." - Gert Nygårdshaug i
etterordet.
"Klok bok om tro." - Jon Rognlien, Dagbladet.
. som alle må være med om en beskrivelse av en gitt religion skal være fullstendig. Religion er for det første et
menneskelig fellesskap. "Hva skal vi med religion?" av Rudi Kessel - Se omtaler, sitater og terningkast. Se
hva andre mener om denne boka. Etter 20 år som katolsk prest brøt Rudi Kessel med den katolske kirke og tro.
"For første gang i mitt voksne liv opplevde jeg at jeg kunne tenke helt fritt. En viktig grunn til at det er
vanskelig å svare på hva religion er, er at svaret du gir.

Skal vi gå motsatt vei og definere religion fra noen andre kriterier? Kjøp 'Hva skal vi med religion?' av Rudi
Kessel fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, E-bok
9788282261036 Kjøp Hva skal vi med religion?.
Etter 20 år som katolsk prest, brøt Rudi Kessel med den katolske kirke og tro.
«For første gang i mitt. Hva skal vi med religion? (Heftet) av forfatter Rudi Kessel. Religion. Pris kr 218
(spar kr 31). Se flere bøker fra Rudi Kessel. → Religion, filosofi og livssyn. Hva skal vi diskutere etter at du
som er så livstrett forlater oss til fordelen ved å bli til muld? 0 Bound to be. Fagstoff: Religion er en viktig del
av kulturen vår. Dette ser vi fort når vi begynner å studere høytidsdager, matvaner. og hva de skal gjøre. Kan
det ikke være noe personlig? Jo, jeg tenkte i værste fall, altså at man kun skal definere religion som noe
personlig. Jeg mener det kan være en personlig.

