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Hvorfor kaster Luther skygger på folkekirken? Anders Laugesen Hent PDF Folkekirken er en reformatorisk
kirke, men det synes tvivlsomt, om folkekirken i dag forstår sig selv som en kirke med behov for at være i

fortsat reformation. Luther satte en reformatorisk bevægelse i gang i det danske folk, men af en række årsager
kom forståelsen af kristentroen ofte til at stivne i faste former og formuleringer.

I dag er folkekirkens reformatoriske troskompleks udfordret af en samtid, hvor troen på enhver måde er løs.
Og netop derfor er det nyttigt at fundere over, om der er dele af den reformatoriske arv, som i dag skygger for

nye formuleringer omkring tro.
Denne lille bog giver et bud på reformationens skygger og på de udfordringer, en ny reformation byder på.
Det er forfatterens opfattelse, at kirken bør være i stadig reformation, fordi den kristne tro er dynamisk.

Kirken er i sin natur altid større, end det vi udsiger. Den er altid mere farverig end sine former, dybere end sin
teologi og større end sin menighed. Derfor er kirken altid undervejs i en stadig bevægelse i forsøget på at

udsige det uudsigelige om Gud.
Anders Laugesen er programmedarbejder ved DR og cand.phil. i religion fra Aarhus Universitet.

2017 markerer 500-året for reformationens begyndelse med Luthers opslag af 95 teser mod pavekirkens
afladshandel i Wittenberg i Tyskland. Eksistensen sætter reformationens aftryk på vores liv, kultur og

samfund til diskussion i en serie minibøger.
Reformationsseriens forsider tegnes af satiretegner Gitte Skov.

 

Folkekirken er en reformatorisk kirke, men det synes tvivlsomt, om
folkekirken i dag forstår sig selv som en kirke med behov for at være
i fortsat reformation. Luther satte en reformatorisk bevægelse i gang

i det danske folk, men af en række årsager kom forståelsen af
kristentroen ofte til at stivne i faste former og formuleringer.

I dag er folkekirkens reformatoriske troskompleks udfordret af en
samtid, hvor troen på enhver måde er løs. Og netop derfor er det

nyttigt at fundere over, om der er dele af den reformatoriske arv, som
i dag skygger for nye formuleringer omkring tro.

Denne lille bog giver et bud på reformationens skygger og på de
udfordringer, en ny reformation byder på. Det er forfatterens

opfattelse, at kirken bør være i stadig reformation, fordi den kristne
tro er dynamisk. Kirken er i sin natur altid større, end det vi udsiger.
Den er altid mere farverig end sine former, dybere end sin teologi og
større end sin menighed. Derfor er kirken altid undervejs i en stadig

bevægelse i forsøget på at udsige det uudsigelige om Gud.
Anders Laugesen er programmedarbejder ved DR og cand.phil. i

religion fra Aarhus Universitet.
2017 markerer 500-året for reformationens begyndelse med Luthers
opslag af 95 teser mod pavekirkens afladshandel i Wittenberg i
Tyskland. Eksistensen sætter reformationens aftryk på vores liv,

kultur og samfund til diskussion i en serie minibøger.
Reformationsseriens forsider tegnes af satiretegner Gitte Skov.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Hvorfor kaster Luther skygger på folkekirken?&s=dkbooks

