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Gennem den kulsorte sky Bjarne Reuter Hent PDF Syv af landets stærkeste forfatterstemmer fortolker og
gendigter hver en af påskens tekster i ny smuk udgivelse.

”Gennem den kulsorte sky” er en verselinje fra Kingos store påskesalme ”Som den gyldne sol frembryder”.
Om lyset, der – måske – baner sig vej gennem mørket.

Påsken er den vigtigste højtid i den kristne kirke. For det moderne menneske kan det imidlertid være svært at
nærme sig de gådefulde begivenheder og det stærkt ladede symbolsprog i de bibelske tekster. Hvorfor skal

Jesus først indtage Jerusalem som en sejrherre for siden at pines til døde og endelig genopstå?

GENNEM DEN KULSORTE SKY indeholder frie fortolkninger og gendigtninger af påskens tekster dag for
dag. Syv af landets bedst skrivende forfattere forholder sig med egen stil og stemme til de dramatiske

begivenheder, som levendegøres i sanselige detaljer. Forfatterne viser nye veje ind i påskens tekster, så de
taler direkte ind i vores tid uden at miste perspektivet til det evige og almene.

Med tekster af DY PLAMBECK, BJARNE REUTER, PIA JUUL, ANNE LISE MARSTRAND-JØRGENSEN,
HARALD VOETMANN, LARS HUSUM og JENS SMÆRUP SØRENSEN.
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