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Peder Palladius Martin Schwarz Lausten Hent PDF Peder Palladius (1503-1560) studerede teologi hos bl.a.
Martin Luther og Philip Melanchthon ved Wittenberg Universitet, hvor han afsluttede med den teologiske

doktorgrad. Han spillede en afgørende rolle for reformationens gennemførelse i Danmark og blev udnævnt til
biskop over Sjællands stift, det vigtigste embede i kirken. Samtidig blev han professor i teologi ved

universitetet.
I bogen skildres hans vidtforgrenede arbejder som biskop og professor, som overbiskop over Norge, Island,
Færøerne, Gotland og Rügen og som kongens teologiske rådgiver. Der tegnes et billede af hans lutherske

teologi og holdning til familielivet, opgøret med katolicismen, hans planer for skolevæsenet og
fattigforsorgen og af hans syn på hekse og andre afvigere. Man følger biskoppen på besøg i stiftet, hvor han
ansigt til ansigt med sognefolket på alvorlig og underholdende måde fejer katolicismen af bordet og fortæller

om den lutherske tro og livet i Evangeliets lyse dag.
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Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Peder Palladius&s=dkbooks

