
Kirkepostillen
Hent bøger PDF

Finn B. Andersen
Kirkepostillen Finn B. Andersen Hent PDF Martin Luthers store Kirkepostil udkommer nu i en ny dansk

oversættelse. Den omfatter Luthers prædikener over hele kirkeårets første tekstrække med både evangelierne
og brevene. Kirkepostillen fremkom ikke fuldt færdig på én gang. Afbrudt af de historiske begivenheder
omkring reformationens voldsomme begivenheder udkom den over en årrække i større og mindre stykker.
Først i 1543-44 forelå den fuldt færdigt med Luthers forord. Det er denne udgave der her bringes i en ny

dansk oversættelse, sammenholdt med den tidligere dansk-norske oversættelse udgivet i Stavanger 1862. På
grund af Kirkepostillens store omfang udgives den nu 3 bind: Bind 1: Advent til helligtrekonger Bind 2:

Første søndag efter helligtrekonger til pinse Bind 3: Trinitatistiden På net-siden lutherdansk.dk findes der en
samlet oversigt over alle prædikenerne. Desuden er der her mulighed for at søge på ord og vendinger i hele

Kirkepostillen.
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