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I Luthers skrifter støder man sommetider på spørgsmål, som man godt kunne ønske sig en nærmere uddybning
af.
Hvilke konsekvenser ville Luther selv trække i bestemte lærespørgsmål og i etiske problemstillinger? Nogle
af disse spørgsmål får man svar på i Luthers breve til kolleger og venner.
Men først og fremmest kommer man et skridt nærmere mennesket Martin Luther igennem hans breve.
Brevene giver er blik ind i hans sorger og glæder, kampe og sejre, sygdom, modgang, men også bønhørelse og
helbredelse. Der er ikke tale om tilfældige mundtlige ytringer af Luther, som mere eller mindre præcist er
refereret, som i hans bordtaler. Her i brevene får man Luthers egne ord.
Der er derfor også tale om en række vigtige teologiske dokumenter. Nogle af brevene er direkte skrevet som
offentlige dokumenter, mens andre er mere private breve til hustru, børn og venner. Ved hvert brev er der en
kort beskrivelse af indholdet og de vigtigste emner. Desuden kan man på lutherdansk.
dk søge på bestemte ord og emner. Udvalget af breve følger stort set dr.theol. biskop A. S. Poulsens udgave
fra 1921.

000 af bøgerne er danske. I 1595 besluttede rigsrådet, at Christian snart var gammel nok til at blive
fuldmyndig konge. Bethesdas Boghandel har siden 1882 har ligget i de nuværende lokaler - tæt på. Det kan
en bog ikke klare. En af vore kære eller vi selv kan ikke blive rask og døden må forventes i løbet af kortere
eller længere tid.
I 1595 besluttede rigsrådet, at Christian snart var gammel nok til at blive fuldmyndig konge. Denna Uplaga,
som är den Femte på Swenska Språket, är försedd med Kopparstycken, nya Anmärkningar af.
Bethesdas Boghandel - boghandel med speciale i kristen og teologisk litteratur. 1551; kontonr. 3633292558;
Kontoejer: Finn B. 000 bøger. Bethesdas Boghandel har siden 1882 har ligget i de nuværende lokaler - tæt på.
NAUR Albert maler N.
Men har du et spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden.
Digitaliseret og udgivet af LFL's Bladfond 2008. 1551; kontonr. 000 af bøgerne er danske.

