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overraskende, umulig historie, en historie, Gud selv fortalte gennem et faktisk menneskeliv – Jesu liv på

Jorden – og som er blevet til den fortalte historie, man møder i de fire evangelier. Men for at forstå, hvorledes
kristendommen kan være en af Gud fortalt historie, kræves en bedre forståelse af, hvorledes sproget behersker

ethvert menneskes levnedsløb. Mennesket må forstå sig selv som menneske, og det er samtidig
forudsætningen for, at mennesket kan forstå og blive ét med den historie, Gud fortalte. Professor Johannes
Sløks bog "Da Gud fortalte en historie" slutter sig nøje til hans tidligere udgivelser "Det religiøse sprog" og
"Den kristne forkyndelse". Det er dog ikke en fortsættelse af disse to bøger, men et forsøg på at vende tilbage

til spørgsmålet om den religiøse sandhed og kristendommens særpræg.
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