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Gud bevare Danmark Erik Bjerager Hent PDF Det er et af paradokserne i begyndelsen af det 21. århundrede,
at stærke kræfter prøver at trænge kristendommen ud af det offentlige rum, samtidig med at vi oplever en

religiøs interesse som aldrig før. Globalt, i samfundet og i det private liv er religion blevet uomgængelig, selv
om Gud for få generationer siden blev erklæret stendød. Erik Bjerager gør i Gud bevare Danmark op med det

sekulariserede samfund, der ikke vil anerkende kristendommens frugtbare indflydelse på kulturen, men
derimod af al magt prøver at uddrive religion og henvise den til privatsfæren. Bogen redegør for

kristendommens rolle som værdileverandør til dansk kultur, for dens historiske betydning for den moderne
velfærdsstat og for vigtigheden af, at de kristne værdier får plads i samfundslivet. Bogen slår til lyd for en
nuanceret forståelse af religionens betydning. Det er dens påstand, at den sekularisering af de europæiske
samfund, der engang gav mening, fordi den begrænsede en alt for magtfuld kirkes råderum, i dag er gået
amok. Sekulariseringen er i færd med at tage form af en egentlig ideologi og blive til sekularisme, der i
yderste konsekvens er farlig og ødelæggende for vort samfund. »Glimrende, ikke mindst fordi den både

udfordrer enhver letkøbt sekularisme og den rabiate religiøsitet.« Lars Sandbeck, Politiken »Bjeragers bog
er både en væsentlig og ikke mindst en nødvendig bog.« Hans Hauge, Jyllands-Posten Læs mere på

www.kristendom.dk/gudbevaredanmark
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