10 Danske Lignelser
ISBN:

9788740908596

Sprog:

Dansk

Forlag:

BELBOOKS - BOOKS
FOR
EASY
LIVING
www.belbooks.dk

Forfatter:

Irina Bjørnø

Udgivet:

29. juli 2015

Kategori:

Historie og samfund

10 Danske Lignelser.pdf
10 Danske Lignelser.epub

Kære læser! Kan du huske magien i H.C Andersens historier og fortællinger? Mange af dem blev ikke skrevet
for børn - men for voksne, og mange af dem havde en symbolsk betydning. Bag historierne var mange af livets
store dilemmaer gemt: Liv eller død, retfærdighed eller nødvendighed, kærlighed eller had. Jeg begyndte først
at forstår mange af historierne, da jeg blev voksen. Som voksen har jeg indset, at de to mest betydningsfulde
bøger i mit liv er H.C Andersen’s samling af eventyr og Bibelen. Præcis i denne rækkefølge. Bibelen er rig på
de korte historier, som Jesus fortalte om på sit livs rejse. Vi kalder dem Lignelser. De ligner noget, og de har
et symbolsk udtryk. De er fyldt med metaforiske billeder, og de giver direkte svar på de vigtigste spørgsmål i
menneskers liv. Jeg lærer stadigvæk meget af de små, men meget kloge, bibelske fortællinger. Hver tid har
sine egne problemer og udfordringer.
Derfor har jeg i denne bog samlet mine egne, nye, små historier. De er inspireret af - og udformet som Lignelser. Danske Lignelser anno 2015. De har også mange symboler og metaforiske billeder. De er også
rettet mod livets store udfordringer og dilemmaer. De giver ikke noget direkte svar, men de prøver at skabe et
frirum til mine læsere, som så selv må finde svarene. Bogen "10 Danske Lignelser" er skrevet i Danmark og
på dansk, men alle de korte historier har også en universel betydning. Jeg tror på, at du kan "knække" de

metaforiske billeder og fortolke alle de symboler, som danner rammen omkring mine lignelser. For uanset tid
og sted ønsker mennesker altid det samme: Fred, retfærdighed og kærlighed, ikke? God læselyst!
til 2 f. Balle-Lars. Han er samtidig berømt for sin åbenhed og interesse for andre videnskaber.
t. L. v. Som navnet siger, er denne hjemmeside henvendt til ateister. Hvis du er religiøs, er du naturligvis
også velkommen. til 2 f. t. Du accepterer brugen af cookies, når.
Hun er desto flittigere omtalt i senere skrifter, som dikter videre på. Velkommen til Bibelen for Ateister. v.
Jesus fra Nazaret (hebraisk: הושהי, født i perioden år 4 f. t. LADBYE-H ANSEN Leif. Kig lidt på et kort over
Danmark – fokuser på Sydøstsjælland, syd for Præstø ligger halvøen Jungshoved.
L. Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside. Kig lidt på et kort over Danmark – fokuser på
Sydøstsjælland, syd for Præstø ligger halvøen Jungshoved. v. v.

