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"Lad ham mugne i al sin retfærdighed den Gud, der er Gud over os, han vil altid møde vor kærlighed med sin
tavse luende trods." Således lyder indledningen til titeldigtet til digtsamlingen "Opstandelse" af forfatter
Johannes Wulff.
Med "Opstandelse" har Wulff skrevet et værk, der behandler kristne tematikker og det kristne budskab – og
sætter spørgsmålstegn ved det meste. Johannes Wulff (1902-1980) var en dansk forfatter, der fik sit litterære
romangennembrud med bogen "O, Ungdom!" fra 1929. Hans forfatterskab bestod udover sine romaner af flere
digtsamlinger og var kendetegnet ved en forundring over livet, der tangerede en form for naivitet. Wulff udgav
omkring 40 bøger og en lang rækker artikler og kronikker. I løbet af sin forfatterkarriere modtog han blandt
andet Carl Møllers legat, H.C. Andersen-mindemedaljon, Georg Brandes legatet og blev i 1977 æresmedlem
af Dansk forfatterforening.
Albæk kirke. Den fejres til minde om Jesu død og opstandelse. Du kan finde forslag til salmer til. Du kan
finde forslag til salmer til. Matthæusevangeliet er det evangelium, der kommer nærmest ved at fortælle,
hvordan stenen til. Ingen af evangelierne beskriver direkte Jesu opstandelse. Påsken er en tid med mange
ritualer, hvoraf nogle har. 1. v1 Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og
Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Påsken er en tid med mange ritualer, hvoraf nogle har.
Ingen af evangelierne beskriver direkte Jesu opstandelse. Betania - Et fællesskab med Jesus, består af mange
forskellige fællesskaber i alle aldersgrupper. På Den Danske Salmebog Online kan du høre melodierne og

finde teksterne til salmerne i Den Danske Salmebog. Kirken er. Påsken er kristendommens vigtigste højtid.
En frikirke. Når der foreligger en endelig tidsplan for kirkens renovering, bliver den præcise dato udmeldt.
april fejrer vi Kristi opstandelse. Det mest kendte eksempel indenfor kristendommen er Jesu opstandelse, som
fejres dels påskedag, dels ved gudstjenesten hver søndag, idet kristne afholder. På Den Danske Salmebog
Online kan du høre melodierne og finde teksterne til salmerne i Den Danske Salmebog.
De bevægelige helligdage i den.

