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Den sårede læge Henri J. M. Nouwen Hent PDF Forlaget skriver: Hovedtanken i denne bog er, at først når vi
tager vores egen sårbarhed og vores egne sår alvorligt, kan vi blive til hjælp for andre mennesker.

I denne enkle og dybe bog giver Henri Nouwen en ny fortolkning af, hvordan vi kan tjene mennesker
omkring os. Præster og andre, der står i en kristen tjeneste, må erkende deres egen smerte og gøre den

erkendelse til udgangspunkt for deres tjeneste. Vi må gå ud over vores hjælperolle og blive medmenneske for
andre – et medmenneske, der har sår og smerter, ligesom dem vi er sat til at hjælpe.

Ikke sådan at forstå, at vi skal tale om vores egne lidelser – men når vi har fået hjælp til vores egne sår, kan vi
i højere grad lytte til andre med opmærksomhed og omsorg, og som hele mennesker. Vi kan blive et redskab

til andres helbredelse ved hjælp af vores egne forbundne sår.

Den sårede læge er en af Henri Nouwens allermest kendte bøger, som nu langt om længe kommer på dansk.
Selv om den er skrevet i en anden tid, er den i sin analyse af samfundet og mennesket overraskende aktuel.

 

Forlaget skriver: Hovedtanken i denne bog er, at først når vi tager
vores egen sårbarhed og vores egne sår alvorligt, kan vi blive til

hjælp for andre mennesker.

I denne enkle og dybe bog giver Henri Nouwen en ny fortolkning af,
hvordan vi kan tjene mennesker omkring os. Præster og andre, der
står i en kristen tjeneste, må erkende deres egen smerte og gøre den
erkendelse til udgangspunkt for deres tjeneste. Vi må gå ud over

vores hjælperolle og blive medmenneske for andre – et
medmenneske, der har sår og smerter, ligesom dem vi er sat til at

hjælpe.

Ikke sådan at forstå, at vi skal tale om vores egne lidelser – men når
vi har fået hjælp til vores egne sår, kan vi i højere grad lytte til andre
med opmærksomhed og omsorg, og som hele mennesker. Vi kan
blive et redskab til andres helbredelse ved hjælp af vores egne

forbundne sår.

Den sårede læge er en af Henri Nouwens allermest kendte bøger,
som nu langt om længe kommer på dansk. Selv om den er skrevet i

en anden tid, er den i sin analyse af samfundet og mennesket
overraskende aktuel.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Den sårede læge&s=dkbooks

