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Hvor skal du begynde, hvis du vil læse Luther?
Det giver 10 danske teologer dig et bud på her. De har hver især beskæftiget sig med Luther gennem mange
år og har udvalgt en Luthertekst, som har betydet noget særligt for dem eller har haft en særlig betydning i

kirkehistorien.

Introduktion sammen med Luther-teksten
De ti skribenter har skrevet en kort introduktion til teksten, hvor de fortæller om den historiske baggrund – og

begrunder deres valg. Efter introduktionen kan du læse selve Luther-teksten.

Helt centrale skrifter
En spændende buket af tekster, som bringer nogle af Luthers helt centrale skrifter frem i lyset og peger på det,
som også i sin tid forvandlede Luthers liv: at mennesket gøres retfærdigt over for Gud ikke i kraft af egne

gerninger, men ved Guds nåde alene.
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