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Tolv tiltaler Sørine Gotfredsen Hent PDF Med TOLV TILTALER ønsker Sørine Gotfredsen at inspirere
læseren til at spekulere over, hvad der er på færde i vor tid og i vort indre. Også set i lyset af det almægtige,
der både binder os til jorden og skaber udsyn til himlen. Dette er dog ikke prædikener. Det er tiltaler, der skal
skabe forståelse for, at en del af vore mange overvejelser angående os selv og begivenhederne i verden, kan

blive for trange, hvis vi glemme at tage højde for, at vi står i forhold til noget større.

"Det er mit håb, at disse tiltaler vil blive tilegnet i en vis inderlighed og føre til erkendelse af, hvor meget vi
mennesker deler. Også uanset hvor ofte vi måtte være uenige om samfundet og det politiske og moderniteten,

og hvad det vil sige lige nu at bo i Danmark.

Vi lever i lidt risikofyldte tider, hvor der kan opstå dybe kløfter mellem os, fordi vi vænner os til at dyrke
forskellighederne og rettighederne og ønsket om at blive æret som netop mig. Men vi må ikke lade opbrud og

individuelle modsætninger fylde for meget.

Vi må ikke miste forståelse for, hvor vigtigt det er på trods af alt at høre sammen i en befolkning og i et land
og i sidste ende i forhold til den sandhed, som ingen af os kan sætte nøjagtige ord på. For når det kommer til

stykket, har vi alle det vigtigste til fælles, nemlig, at vi er sat på jorden af den samme magt."

(Fra forfatterens forord)

SØRINE GOTFREDSEN (f. 1967) er præst, debattør og forfatter til flere bøger, bl.a. "At leve med
Kierkegaard" (2011), "Løft blikket – nåde i narcissismens tid" (2015) og "Fri os fra det onde" (2017).
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