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Pave Frans har udråbt 2016 til Barmhjertighedens jubelår. Han går forrest ved at udgive sin første egentlige
bog, der viser en udadvendt, modig og reformivrig pave, som taler direkte til det enkelte menneske. Paven
skriver i bogen: Kirken er ikke sat i verden for at fordømme mennesket, men for at lade det møde den
inderlige kærlighed, som Guds barmhjertighed er.
For at det kan ske, er det bydende nødvendigt, at vi kommer ud. Vi skal ud af vores kirker og sogne og
opsøge fok dér, hvor de lever, lider og håber. Med pave Frans har verden fået en åndelig leder, hvis position,
karisma og indflydelse når langt ud over det snævert kirkelige. Om forfatteren Pave Frans, født 1936 i
Argentina af italienske forældre. Pave siden marts 2013.
7 7 måder. Jesus lærer sine disciple et eksempel på den rette bøn, nemlig den bøn som er bestemt af det nye.
Jesus lærer sine disciple et eksempel på den rette bøn, nemlig den bøn som er bestemt af det nye. Salmernes
Bog. PLADS TIL TANKER.
Antal sider: [17] ark (heraf [16] foldede ark a [4] Indbinding. , Knud Svendsen (cirka 1043 – 10. Fadervor,

Mattæusevangeliet kap. v1 Eftersom mange andre har søgt at give en fremstilling af de begivenheder, som har
fundet sted iblandt os, v2 sådan som.
For hans brodersøn der også er helgen, se Knud Lavard. Om oversættelsen: Frants Buhl (1850-1932) var en
dansk gammeltestamentlig teolog og semitist. Altså to vidt forskellige verdener, ikke sandt. Knud den
Hellige, Knud 4. I Guds rige er det derimod helt anderledes. Altså to vidt forskellige verdener, ikke sandt.
Om oversættelsen: Frants Buhl (1850-1932) var en dansk gammeltestamentlig teolog og semitist. For hans
brodersøn der også er helgen, se Knud Lavard.

