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Noget om nåde Gudmund Rask Pedersen Hent PDF I 'Noget om nåde' bevæger vi os med teolog og forfatter,
Gudmund Rask Pedersen, gennem en række litterære mesterværker og enkelte film på jagt efter fortællinger

og beskrivelser, der spiller sammen med det evangeliske begreb ’nåde’. Vi træder med ind i litterære
virkeligheder, hvor den enkeltes afmagt eller ’alles kamp mod alle’ ikke får lov at stå uimodsagt, og
forfatteren demonstrerer herudfra en bagvendt forbindelse til tekster fra de fire evangelier i Det nye

Testamente.

Blandt de værker, der tages under behandling, er: 'Frihed' (Jonathan Franzen), 'Alt hvad jeg har, bærer jeg hos
mig' (Herta Müller), 'Alting har en tid' (Karl Ove Knausgård), 'Skrabelodder' (Kerstin Ekman), 'Hjertet slår og
slår' (Jens Smærup Sørensen), 'Kvinden ved 1000 grader' (Hallgrímur Helgason), 'Ekstremt højt og utrolig tæt
på' (Jonathan Safran Foer), 'Jagten' (Thomas Vinterberg), 'Melancholia' (Lars von Trier). Og mange flere.

'Noget om nåde' er femte bind i serien Litteratur & Kristendom af Gudmund Rask Pedersen. Tidligere er
udkommet: 'Jeg har ladet mig fortælle…' (2011), 'Glæden på trods' (2005), 'At tænke stort' (2002) og

'Forladthed og nærvær' (2000).
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