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Peter Rollins slår med sine 33 fortællinger en pæl igennem den opfattelse, at den kristne tro skulle være
passiviserende. Han konfronterer os med en radikal tro, der er alt andet end verdensflugt, men et kald til at

engagere os i verden helt og fuldt.

At det sker i fortællingens eller lignelsens form er ikke tilfældig. Peter Rollins mener, at megen religiøs
kommunikation giver information, men uden at den er virkningsfuld. Vi kan alt for nemt lytte til ´sandheden´

og være enig i den, uden at det får os til at ændre os.

Den religiøse verden er oversvømmet af et hav af skrifter og taler, der har til formål at gøre troens sandhed
tydelig, klar og spiselig. Lignelsen undergraver denne trang til at gøre troen enkel og forståelig. Den giver
ikke læseren klarhed - den kræver i stedet, at vi igen og igen vender tilbage til dens ord, at vi kæmper med

den og undres over den.

Peter Rollins er filosof og er grundlægger af trosfællesskabet IKON i Belfast. Han underviser på universitetet
om dagen og fortæller lignelser på pubber om aftenen. Han er forfatter til flere bøger med How (Not) to Speak

of God som den mest kendte.
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