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Alister McGrath besøger Danmark den 15. - 16. september, hvor han holder foredrag i Christianskirken i
Aarhus. Bogen udkommer i forbindelse med besøget. Læs mere her: apologetik.dk

Appellerer ikke kun til intellektet
Op gennem historien har der været mange markante og velformulerede forsvarere af den kristne tro. Men med

de nye udfordringer fra nyateismen er der behov for en ny og fleksibel tilgang til apologetikken.

Hensigten med »Forsvar for troen« er således ikke primært at udruste læseren til at kunne vinde diskussionen,
når de klassiske apologetiske spørgsmål kommer på bane. McGrath gør sig derimod til talsmand for en

apologetisk tilgang, der appellerer ikke kun til intellektet, men også til hjertet og fantasien.

»Apologetik skal ikke ses som en defensiv og fjendtlig reaktion mod verden«, siger McGrath, »men som en
kærkommen lejlighed til at vise indholdet af den skatkiste, som den kristne tro vitterlig er.«
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