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Karl Barth og den lutherske tradition Hent PDF Forlaget skriver: Karl Barth blev allerede i sin levetid den
mest omstridte og indflydelsesrige skikkelse inden for protestantiskmen. I dag er virkningerne af hans teologi
stærkere og mere mangfoldige end nogensinde. Ikke mindst i kraft af den modsigelse, som Barth stadigvæk
fremkalder, spiller han en vigtig rolle overalt, hvor kirke og teologi søger nye veje. Denne bog tilbyder en
første omfattende information om dette spændingsfyldte forhld mellem luthersk tradition og barthsk teologi,

set i nordisk perspektiv. Billedet af Barth er i Norden stadigvæk præget af 20´ernes og 30´ernes
frontstillinger, hvor man stemplede Barth som erfaringsfjendsk åbenbaringsteolog. Det er på tide, at dette

billede korrigeres. læseren vil få et indtryk af den store vifte af impulser, der udgår fra Barth. i særdeleshed vil
man kunne nyvurdere Barths forhold til skabelsesteologien. Opgøret mellem lutherske og barthske motiver

belyses både historisk og med henblik på dets aktuelle betydning.
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