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BESKRIVNING

Varför kan inte människor bara få ha det bra? Om Gud är god och allsmäktig, varför är världen ofta så
ond?I alla tider har människan brottas med frågor om lidande. I Lidandets problem (The Problem of Pain)
svarade C S Lewis på sitt karaktäristiska vis, med tro, ärlighet, humor och intellektuell skärpa, och
resultatet blev en bok som har kommit att betraktas som en av den kristna litteraturens klassiker på många
språk. I sin svenska översättning har den tryckts i många upplagor sedan den kom ut för första gången
1955.Felix Larsson har tidigare översatt bland annat Kristens omvägar och den nya utgåvan av Kan man
vara kristen?nu har han gett ny svensk språkdräkt åt också denna Lewis-pärla."C S Lewis är perfekt för den
halvt övertygade, för vilken hederlig människa som helst som skulle vilja vara kristen men som tycker att
intellektet är i vägen." Anthony Burgess, New York Times Book Review
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Problem av lidande: ett problem för kristendomen?; Var kommer problemet ...

Logga in för att reservera. Genom att reservera kan du ställa dig i kö eller beställa till ditt bibliotek.
Reservationer i kö: 0

Kort och behändigt om lidandets problem - dagen.se

Hur kommer det sig att vi kan njuta av "Kung Oidipus", en tragedi som så totalt framställer lidandets ‐
triumf? Filosofen och kristendomskritikern Ingemar ...

lidandets problem - Uppslagsverk - NE.se

Product Description. C.S. Lewis. Varför kan inte människor bara få ha det bra? Om Gud är god och
allsmäktig, varför är världen ofta så ond?
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LIDANDETS PROBLEM

https://www.bo-fi.club/?p=LIDANDETS%20PROBLEM&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=LIDANDETS%20PROBLEM&ln=se
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