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Religionens fremtid Gianni Vattimo Hent PDF Forlaget skriver: I dag opfatter mange mennesker sig som
religiøse, uden at de dermed nødvendigvis tilslutter sig en bestemt relgion, Hvis man ønsker et indblik i den
filosofiske og idehistoriske baggrund for dette, er Religionens fremtid og dens dialog mellem to af nutidens

største filosoffer et godt sted at starte.

Dette unikke samarbejde, som inkluderer to essays og en dialog, er ikke blot bemærkselsesværdigt på grund
af dets fusion af pragmatismen (Rorty) og hermeneutikken (Vattimo), men også for dets anerkendelse af

grænserne for både de traditionelle religioner og den moderne sekularisering.

Den livlige dialog, som følger efter de to essays, analyserer religionens fremtid sammen med de politiske,
sociale og historiske aspekter, som karakteriserer vores postmoderne, postmetafysiske og postkristen verden.

Bogen afrundes med et kritisk efterord af idehistoriker Jens Viggo Nielsen, som også sætter bogens tema ind i
en dansk filosofisk tradition.
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