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BESKRIVNING

Vi lever i ett spänningsfält: å ena sidan det rationella - bevisbara - förnuftiga, å andra sidan det irrationella
- obevisbara - intuitiva. Spänningsfältet är verkligheten - ingendera av polerna kan upphävas, bortresoneras
eller förnekas. Man har försökt. Var och en av oss har försökt. Hela vår kultur har försökt. Ingen har därav
mått bättre eller blivit bättre. Men vidskepligare har man blivit, vilken av polerna man än givit sig på.
Vantron är lika vidskeplig som övertron, och dessutom tråkigare. Så inleder Gunnel Vallquist sin tanke-
och reflektionsbok Steg på vägen. Det är en bok som kännetecknas av den andliga iakttagelseförmåga och
det speciella seende som Gunnel Vallquist betraktade tron och livet. Hon skrev med en behärskning och
språklig precision som inte lämnade plats för intellektuellt lättsinne, än mindre för sentimentalitet. Hon
förvaltade arvet från Bibelns vishetslitteratur, ökenfädernas tänkespråk och de medeltida mystikerna. Som
Dag Hammarskjöld kunde hon i klara satser antyda sin personliga kamp och Guds oåtkomliga närvaro.
Hennes lågmälda röst kommer att höras länge. Steg på vägen är en klassiker för att den berör det som är
djupt mänskligt och därför djupt kristet. Jonas Jonson i förordetGUNNEL VALLQUIST (19 juni 1918-11
januari 2016) var en svensk författare, översättare och kritiker. Hon var ledamot av Svenska Akademien
sedan 1982. Hon gjorde också en stor insats genom sin översättning av Marcel Prousts På spaningen efter
den tid som flytt.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Steg på vägen - Gunnel Vallquist - Bok | Akademibokhandeln

Varje steg på vägen - - Rated 5 based on 3 Reviews "Julia beskriver sin sårbarhet. öppet och naket. När
livet är som mörkast och tyngst och allt k ..."

"Värdefulla första steg på vägen tillbaka" - Lunds stift

Sport 31 januari 2019 09:15 Över 5.80 i sitt livs tävling: "Bara ett steg på vägen" Stavhopparen Melker
Svärd Jacobsson visar fin form. I en ...

Över 5.80 i sitt livs tävling: "Bara ett steg på vägen" - Sydsvenskan

Nytt steg på vägen mot en gemensam KYC-infrastruktur fr, aug 24, 2018 08:00 CET. I maj meddelade de
nordiska bankerna DNB Bank ASA, Danske Bank A/S ...
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STEG PÅ VÄGEN

https://www.bo-fi.club/?p=STEG%20P%C3%85%20V%C3%84GEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=STEG%20P%C3%85%20V%C3%84GEN&ln=se
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