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En smule
filosofi
Anmeldt af
Josua
Christensen
Jens Staubrand, som er
en af landets
fremmeste Kierkegaard fortolkere, har tidligere dramatiseret,
lavet oplæsningsforestillinger
og skrevet om Kierkegaard i
en række bøger. Nu er turen så
kommet til et af Søren Kierkegaards mest centrale værker.

Kalenderen
for de travle
Lohses Bibelkalender behøver næppe nogen præsentation.
Dens kombination af et bibelord til hver dag og et naturskønt
foto til hver måned må være velkendt.
Kan man ikke nå den daglige andagt, er der her et bibelvers eller
to - ofte med udgangspunkt i søn- eller helligdagens prædikentekst
- som man kan læse og tygge lidt på - som åndelig minimumsføde.
Mens naturbillederne er god reklame for Guds skaberværk og
inspiration til at tage på opladnings-udflugter.
NJV
Bibelkalender • 149,95 kr. • Lohse

Vinder af krydsord i uge 49
Pga. det udadvendte julenummer i uge 50, offentlliggøres vinderen af kryds & tværs i uge 49 her:
Ester & Jørgen Højgård Jensen, Kratlundvej 19
7330 Brande. Kodeord: Dagligvarer
Præmien er et gavekort på kr. 150 til Udfordringens bogsalg.

Kierkegaard går til filosofiens
fader, Sokrates, i sit projekt med
spørgsmålet om der kan gives
et historisk udgangspunkt for en
evig bevidsthed.
Som en anden kirurg skærer
Kierkegaard helt ind til benet. Han
vender og drejer ord og forestillinger og bevæger sig mellem
den klassiske filosofi og kristendommens paradoks: Gud blev
menneske, det væsensforskellige
iklædte sig menneskelighed, og
forudsætningen for sand selvindsigt blev til.
På bogens allersidste side opsummeres projektet i en morale:
”Om det derfor er sandere (projektet, red.) end det sokratiske, er

et ganske andet spørgsmål, hvilket ikke lader sig afgøre i samme
åndedrag, da her jo blev antaget
et nyt organ: Troen, og en ny forudsætning: syndsbevidstheden,
en ny afgørelse: øjeblikket, og
en ny lærer: Guden i tiden, uden
hvilke jeg sandelig ikke skulle
vovet til visitation at fremstille
mig for hin gennem årtusinder
beundrede ironiker (Sokrates,
red.), hvem jeg trods nogen
nærmer mig med begejstringens
hjertebanken.” (s.173)
På den måde bygger Kierkegaard bro mellem filosofiens evige
refleksion over ord, argument
og bevis og så kristendommens
paradoksale tiltro til en evig Guds
ufortjente kærlighed.
Hvad enten man er enig med
Kierkegaard eller ej, så havde
han en formidabel evne til via
sproglig analyse og billeder fra
virkelighedens verden at belyse
et emne, så det kan udfordre
læserens forudfattede meninger.

Modernisering
Den nærværende bog er på
nu-dansk, hvilket man bemærker
på stavemåder og moderniserede
udtryk. Det er ingen skade til,

da Kierkegaards sætninger er
udfordrende nok i sig selv. Men
når man nu skal modernisere
en tekst, burde det være mere
gennemført, og det er, som om
Staubrand, der selv er vant til
at arbejde med Kierkegaard,
ikke for alvor forstår, hvor lang
afstanden er fra Kierkegaard til
nutidens læser.
Til gengæld hjælpes læseren
godt på vej ved de hyppige oversættelser og forklaringer, når
Kierkegaard citerer en filosof på

græsk og i den næste sætning en
anden på latin.
Filosofiske smuler bliver nok
ikke en bestseller, dertil er den
alt for krævende, men det glæder
mig, at værket endnu engang
bliver udgivet, for det fortjener det.
Søren Kierkegaard:
Filosofiske smuler eller en smule filosofi - Ved Jens Staubrand
176 sider – 199 kr. – Søren
Kierkegaard Kulturproduktion

”IS tog min datter
for øjnene af mig”
Jeg mødte Khasal og hendes
familie i en teltlejr lidt uden
for byen Zakho i det nordlige
Irak i slut--ningen af
november.
Khasal regner ikke med at se
sin datter igen. I stedet
kæmper hun sammen med
sin mand Aido for, at deres

andre børn skal over-leve
vinter-kulden. Frosten er ved
at sætte ind, og det er svært
for familien at holde varmen i
de kolde kurdiske
bjergregioner.
Livsvigtigt vintertøj
Mission Øst er lige nu til
stede i området og hjælper
kristne og yezidier med
vintertøj, tæpper, madrasser

og hygiejneudstyr, så de kan
over-leve vinteren.
Med din støtte kan vi hjælpe
endnu flere familier.
Læge Kim Hartzner

Generalsekretær
i Mission Øst

“Min datter Hamida er 16 år gammel. Jeg tryglede IS om at
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Pakke med
hygiejneudstyr:

700 kr.

give hende tilbage, men de gjorde det ikke. Og det var ikke
kun min datter. De tog 25 piger og dræbte otte mænd i
vores familie.

”

Khasal, kvinde, mor og fordreven
fra sit hjem på Nineve-ssletten

Giv en julegave til en familie

Bl.a. sæbe og spand til
afhentning af rent vand
for at forhindre
smitsomme sygdomme.

Varmt tøj til hele
vinteren:

Jakker, fleece-ttrøjer,
huer, vanter og sjaler til
seks børn og voksne.

1.200 kr.

Reg.: 3170 Konto: 10 24 33 27 Mærk betalingen IRAK
Skt. Lukas Vej 13, 2900 Hellerup Tlf. 39 61 20 48 www.missioneast.org

Udstyr til at overleve
vinteren:

2.000 kr.

Tøj, sko, tæpper,
madrasser,
varmeapparater og
plastic--afdækning.

