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stort tobindsværk om sjælesorg, hvor han bl.a. analyserer de menneskelige og åndelige tendenser, som er

særligt påtrængende for sjælesorgen i dag. Første bind har undertitlen »Sjælesorgens basis«.

Jørgen Due Madsen, overlæge og speciallæge i psykiatri
»Kroppen og ånden« er en yderst velkommen dansk lærebog om sjælesorg. Den er skrevet i det gode

spændingsfelt mellem forfatterens egne personlige livserfaringer og teologiens kilder og med stort kendskab
til psykologi og samtidskultur. Man mærker det akademiske overblik, og man bliver som læser klogere på

sjælesorgens grundsubstans, så man sættes i gang med at tænke - uanset hvilket teologisk udgangspunkt, man
tager afsæt i.

Bogen er direkte, spændende og sprællevende med overraskende sprog, billedillustrationer og skæve vinkler.
Bedst af alt: Her finder man både bæredygtig teologi og sund psykologi gennemtænkt og anvendt som basis

for sjælesorgen i dyb respekt for det enkelte menneske.
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