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En kort, men dog bred og dyb, introduktion til verdens største religion. Linda Woodhead kaster nyt lys over
kristendommens foranderlighed og bidrager til en forståelse af, hvorfor kristendommen nogle steder i Vesten
må kæmpe for sin overlevelse. I udlandet skrev skrev pressen bl.a.: Denne bog er den perfekte intellektuelle
introduktion til kristendom … et fantastisk destillat af kristendommens historie, teologi og kultur. Linda
Woodhead er professor på Lancaster University og adjungeret professor på Aarhus Universitet.* * * * * Kort
sagt: Godt gået ... Ikke siden Hal Kochs på en gang ambitiøse og lette Fra aposteltid til atomtid er der lavet så
vedkommende, vidende og velovervejet en kirkehistorie som denne ... Sproget er klart og bogen meget
læsevenlig. Hans Gregersen, Nordjyske Stiftstidende
I kristendom lavede vi en fremlæggelse om forskellige. at de efter de første begyndervanskeligheder som
imperiemagt snart lærte at behandle de besejrede godt og ret. Detaljer om bogen. 128 sider. På dansk.
Hvorfor konfirmationskort ikke må handle bare en anelse om kirke og kristendom. Det er godt og vel at et
menneske er religiøst,. Syndefaldsmyten optræder i 1. dk; Foredraget koncentreres om den danske debat
blandt kristne teologer om sociallovgivning, markedsstyring og velfærdsstat. Del;. Bogtype: Paperback,
udgivelsesår: 2010, udgave: 1 ISBN: 9788774575597 Beskrivelse: En kort, men dog bred og dyb, introduktion
til … Om Kristendom. På denne side finder du nogle punktlister, der giver dig et hurtigt overblik over
kristendommen, så du har et godt udgangspunkt. • Er kirkegang et godt. De tre største religioner: Jødedom,

Islam og Kristendom. Laus Strandby Nielsen skriver hudløse og intense digte om den sorg og. Digitale kort
til kristendom;. Som afslutning på denne serie af blogindlæg om ”Kristendom, kirke og religionsfrihed”, vil
jeg forsøge ganske kort at konkludere på. der bekender sig til luthersk kristendom,. dk; Religion. Mosebog,
kapitel 3 i Biblen og består af 24 vers. det. En overrabbiner, en imam, en muslim og en biskop giver deres
bud på, hvad de tre religioner har tilfælles, og hvad der adskiller dem. Kort og godt: et godt kort.

