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Vredens søn Hans Kirk Hent PDF "Man sluger bogen og ser, at det var en oplagt, en selvgølgelig ting for Kirk
at søge den reelle, sociale baggrund for de overleverede beretninger om det store menneske Kristus, der var
de fattiges ven og præsteskabets fjende, en oprører og en forkynder, der blev dræbt ved et samarbejde mellem
det romerske militær og de jødiske præster ... Parallellerne med nutiden gør Vredens søn til en levende bog og
et aktuelt skrift. Sprogbrugen peger ofte bevidst mod nutiden, og Jeschuas skæbne er en advarsel. 'Vi skal

ikke trygle Gud om retfærdighed, men kræve den af mennesker,' siger Simon Zeloten på vej bort fra
Golgatha. 'Vi skal tage den, selv om det må ske ved magt.'" - Sven Møller Kristensen "Som kunstværk
betragtet rager Vredens søn meget højt op. Tendens og handling er smeltet så inderligt sammen, at der er

blevet et skærende metal ud af det." - Tom Kristensen
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for Kirk at søge den reelle, sociale baggrund for de overleverede

beretninger om det store menneske Kristus, der var de fattiges ven og
præsteskabets fjende, en oprører og en forkynder, der blev dræbt ved
et samarbejde mellem det romerske militær og de jødiske præster ...
Parallellerne med nutiden gør Vredens søn til en levende bog og et
aktuelt skrift. Sprogbrugen peger ofte bevidst mod nutiden, og
Jeschuas skæbne er en advarsel. 'Vi skal ikke trygle Gud om

retfærdighed, men kræve den af mennesker,' siger Simon Zeloten på
vej bort fra Golgatha. 'Vi skal tage den, selv om det må ske ved
magt.'" - Sven Møller Kristensen "Som kunstværk betragtet rager
Vredens søn meget højt op. Tendens og handling er smeltet så

inderligt sammen, at der er blevet et skærende metal ud af det." -
Tom Kristensen
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