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Kristus som antihelt Jakob Brønnum Hent PDF Kristus som antihelt er en læsning af Jesus af Nazaret, hvor
alle lag af historie, kultur, tradition, politik, magtbegær og kontekstafsmitning er skrællet væk. En af teserne i
bogen lyder, at kirkehistoriens største fejl var at gøre Jesus til en helt. Jakob Brønnum finder antihelten frem
igen og prøver at arbejde sig frem til, hvordan vi kan udlede nogle relevante svar på tilværelsens grundvilkår,
som det moderne menneske kan have glæde af. Som samtalepartnere i den bevægelse benytter han bl.a. Paul

Auster, Camus og Kierkegaard, ligesom en analyse af Gilgamesh-eposset, belyser læsningen.

Af bogen
"Det antikke menneske var stærkt optaget af, hvad der skete efter døden. Hvis det moderne menneske tænker
i den retning, er det mere optaget af, om der overhovedet sker noget. Derfor er det eksistentielle spørgsmål,
som evangeliet skal svare på, hvis det skal kunne bruges til noget, et andet i dag end dengang, det blev

nedfældet."

Om forfatteren
Jakob Brønnum (f. 1959) er uddannet teolog fra Århus Universitet og redaktør af Præsteforeningens Blad.
Han har et broget forfatterskab bag sig i form af noveller, romaner og digtsamlinger. Han har senest skrevet

Verden ifølge U2, Alfa 2012.
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