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Om et kristenmenneskes frihed Martin Luther Hent PDF Forlaget skriver: Den 31. oktober 1517 slog Martin
Luther 95 teser op på Slotskirkedøren i Wittenberg. Han ønskede en faglig diskussion af en tvivlsom praksis i

den kristne katolske kirke, som han tilhørte.
Luther var i sin egen selvforståelse ikke oprører af natur, men den katolske kirkes voldsomme reaktion på

hans teser, fik ham til at gøre sin stilling op. Resultatet blev det, vi i dag kalder reformationen.
Luther er derfor en hovedskikkelse inden for den kristne religion - især den type, der findes mest udbredt i

Danmark og de øvrige nordiske lande, hvor den evangelisk-lutherske kristendom vandt fodfæste.
Luther var en meget flittig skribent, så hvad skal man læse for at lære ham at kende? Et godt sted at begynde

er de 95 teser, der afslører, hvordan det hele begyndte.
Ligeså oplagt er det lille skrift Om et kristenmenneskes frihed. Det skrev han i 1520 til paven som en

forsonlig gestus. Han ville gerne forklare så enkelt som muligt, hvad der for ham at se var kristendommens
essens.

Sammen med skriftet sendte han et brev, der skulle være en udstrakt hånd og give Luthers version af årsagen
til deres kontrovers. Disse to små skrifter er samlet blevet til et hovedværk i den protestantiske kristendoms

historie.

 

Forlaget skriver: Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther 95 teser
op på Slotskirkedøren i Wittenberg. Han ønskede en faglig

diskussion af en tvivlsom praksis i den kristne katolske kirke, som
han tilhørte.

Luther var i sin egen selvforståelse ikke oprører af natur, men den
katolske kirkes voldsomme reaktion på hans teser, fik ham til at gøre
sin stilling op. Resultatet blev det, vi i dag kalder reformationen.
Luther er derfor en hovedskikkelse inden for den kristne religion -
især den type, der findes mest udbredt i Danmark og de øvrige
nordiske lande, hvor den evangelisk-lutherske kristendom vandt

fodfæste.
Luther var en meget flittig skribent, så hvad skal man læse for at lære
ham at kende? Et godt sted at begynde er de 95 teser, der afslører,

hvordan det hele begyndte.
Ligeså oplagt er det lille skrift Om et kristenmenneskes frihed. Det
skrev han i 1520 til paven som en forsonlig gestus. Han ville gerne

forklare så enkelt som muligt, hvad der for ham at se var
kristendommens essens.

Sammen med skriftet sendte han et brev, der skulle være en udstrakt
hånd og give Luthers version af årsagen til deres kontrovers. Disse to
små skrifter er samlet blevet til et hovedværk i den protestantiske

kristendoms historie.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Om et kristenmenneskes frihed&s=dkbooks

