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Fra helligbrøde til ærkeengel Hans Kruse Hent PDF Forlaget skriver: Symboler, lignelser og tegn. Gennem
2000 år er der inden for kristendommen samlet en skat af smukke, grumme og forunderlige historier og regler.
De udtrykker tidens tro og tidens forklaringer eller udlægninger af bibelen. Dermed udgør de en væsentlig
side af den kristne kirkes kulturhistorie. Ved Reformationen blev der sat skel, og mange af de katolske

udenværker blev forkastet og forsvandt i de følgende århundreder. I dag er store dele af dette gamle kristne
præg næsten uforståeligt for danskere – for børn såvel som voksne og nydanskere, uanset om de har deres

gang i folkekirken.

Fra helligbrøde til ærkeengel rummer kun en del af de kirkelige begreber og symboler, desuden er
forklaringerne kortfattede. På den anden side er bogen ikke større, end at den kan medbringes ved besøg i
kirker herhjemme eller sydpå. Her kan den tjene som en nøgle til forståelse af indretning og udsmykning.

Litteraturlisten rummer værker med flere opslagsord og stof til egentlig fordybelse. Det kan kun anbefales at
læse videre.
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