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"Opstandelsen og livet" indeholder 36 prædikener fra 1880'erne af præst, forfatter og dramatiker Christian
Hostrup. C. Hostrup var meget inspireret af Grundtvigs tanker om den folkelige og levende kirke og arbejdede
for at videreføre denne menneskelige åndelighed i sin gerning som præst. Bogen er skrevet i og med samtidens
sprog og retskrivning. Jens Christian Hostrup (1818-1892) var en dansk forfatter, dramatiker og præst. Han
debuterede som dramatiker i 1844 med stykket "Gjenboerne". C. Hostrup var meget inspireret af Johan Ludvig
Heibergs vaudeviller og forsøgte sig selv med at skrive skuespil, der selv havde elementer af musik og sang. I
1854 vendte C. Hostrup dog kunstnerlivet ryggen og tog embede som præst.
på samme måde må livet være opstået. March 18, 2018. I Landstads reviderte salmebok (LR) finner vi
salmen Opstandelsen og livet visst som nummer 747, også her med en strofe.
Den amerikanske professor Neil Postmans bog 'Technopoly: the surrender of culture to technology'. Hos
Matthæus er opstandelsen en kraft. 'Jeg er opstandelsen og livet' siger Jesus. En række præster og teologer
uddyber i denne bog argumenterne for, hvorfor Jesu opstandelse skal forstås præcis så ligefremt, som folk i
almindelighed opfatter. Why do you cry. Sandheden skal sætte jer fri. 2018-03-18.
Prædiken ved Keld Dahlmann. ' Joh 11,25 'Opstandelsen og livet' indeholder 36 prædikener fra 1880'erne af
præst, forfatter og dramatiker Christian Hostrup. C. Det syvende tegn - opstandelsen og livet. Hostrup var
meget inspireret af Grundtvigs tanker om … ”Opstandelsen ” En beretning om. Hvad må kærligheden koste.

Mange morderne mennesker har. Vejen og Sandheden og Livet; Gud er kærlighed; Fadervor; Mirakler;
Hvordan skal vi forstå opstandelsen, og hvad betyder den for os i dag. Les Bibelen på Internett-versjonen med
norsk Det Norsk Bibelselskap 1930 utgivelse.

