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"Ingen har nogen sinde forstået Jesus, og ingen vil nogen sinde
komme til at forstå ham. Han er derfor en gåde og en udfordring.
Man kan naturligvis lade ham være og beskæftige sig med noget

andet, for selv om en gåde bliver stillet, kan ingen tvinges til at løse
den … Man kan negligere Jesus, og i så fald negligerer man ham, og

det er i sig selv en bestemt måde at forholde sig til ham på."

Således indleder Johannes Sløk kapitlet "Det absurde i Jesu
forkyndelse" i bogen, der sætter den oldgamle form for teater –
nemlig det absurde – i forbindelse med selve Jesu forkyndelse.

Johannes Sløk (1916-2001) var en dansk teolog, filosof, idehistoriker
og debattør. Han blev ansat som professor ved Det Teologiske
Fakultet ved Aarhus Universitet i 1959 og blev sidenhen en af

hovedkræfterne bag oprettelsen af Institut for Idehistorie ved Aarhus
Universitet.

Johannes Sløk var som filosof stærkt inspireret af Søren Kierkegaard
og har skrevet flere bøger om hans tanker og eksistentialisme

generelt. Gennem sit mangeårige akademiske virke nåede Johannes
Sløk at skrive mere end 60 bøger om filosofi, teologi og idehistorie.
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