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Kaj Munk og teologien Peter Lodberg Hent PDF Forlaget skriver: Kaj Munk var en central person i dansk
åndsliv i 1930´erne og de første år af besættelsen, en person med mange facetter, men i dag er han mest kendt
for sin dramatik (specielt Ordet), sin modstand imod den tyske besættelse og sin voldsomme død (myrdet af

en SS-gruppe under Anden Verdenskrig).

Kaj Munks dramatik og det brutale mord på ham skygger på sin vis for hele personen Kaj Munk og hans
samlede værk. Vil man forstå Kaj Munks liv og værk, må man forstå hans kristendomsopfattelse og hans

selvopfattelse som præst, for selvom han til tider vippede imellem at være præst og dramatikker, var det altid
præstekaldet, der gik af med sejren. Kaj Munk forstod sig først og fremmest som præst, og det afspejlede sig i
det meste af hans gøren og laden. Derfor er det påfaldende, at de teologiske facetter af Kaj Munks liv kun er

blevet behandlet meget sporadisk, sammenlignet med digteren og modstandsmanden Kaj Munk. 

Dette specielt fordi Kaj Munk selv udgav en række prædikensamlinger såvel som andre værker af teologisk
karakter imedens han levede, og dertil kommer, at det kristne livssyn gennemsyrede hans dramatik. Målet
med denne bog er at bidrage til forståelsen af teologen Kaj Munk, også selvom, eller måske netop fordi
Munks eget forhold til teologi til tider var anstrængt: ´Teologi er den nederdrægtigste Forvanskning af

Kristendommen! Alt sandts arge Fjende!´ 

Bogen falder i fire dele. Første del der er en indledende, samlet analyse af Kaj Munks teologi. Anden
hoveddel omhandler de åndsstrømninger og begivenheder, der i særlig grad har præget ham både i det store,
og i det små, på det mere personlige niveau. Tredje del er dedikeret til teologiske aspekter i Kaj Munks
Dramatik, og endelig vil fjerde del af bogen bidrage til forståelse af præsten og prædikanten Kaj Munk.

Bogen afsluttes af en opsamling og perspektivering.
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