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Epistelklip Malene Bjerre Hent PDF Epistelklip er et forsøg på at folde paulusteksten ud. Stemmerne og
genrerne er mange. Bogen er således en kreativ polyfoni, hvor modsætninger og brydninger tjener til at
perspektivere tanken og talen om Gud. Præmissen er at tiden der er gået har skabt en afstand til teksten.

Verden ser anderledes ud end på Paulus’ tid og det moderne menneske står midt i sit moderne liv og skal have
hverdagen til at fungere og koderne og nøglerne til forståelsen af tilværelsen har ændret sig. Det kalder på en
sproglig og teologisk nytolkning. Ambitionen er derfor at afsøge hvordan vi lever troens liv på vores sted ved
at udskifte den sociale, kulturelle, økonomiske og religiøse ramme med nutidens, så epistlen bliver en replik
til vores tid. Den mere dogmatiske læsning er således sat til side til fordel for en modig, skæv, fri, nysgerrig,

æstetisk og eksistentiel læsning.
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