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Moseloven Peter Legarth Hent PDF Forlaget skriver: Peter V. Legarth har i mange år haft opmærksomheden
rettet imod teksten i 3 Mos 18,5. En tekst som der henvises til flere gange i Det Nye Testamente. I denne bog

fremlægger Peter V. Legarth sine studier, som er både overraskende og tankevækkende.

Anbefaling
»Både Jesus og Paulus citerer fra Tredje Mosebog 18,5, og teksten er helt central for den, som vil forstå, hvad

Jesus og Paulus har at sige om Moseloven.
En bedre vejleder end Peter V. Legarth findes ikke. Han lader ikke en sten ligge urørt i sin undersøgelse af de
mange aspekter ved denne tekst. Han er ikke bundet af traditionelle tolkninger, men vurderer alle vinkler med

et åbent sind, før han drager sine konklusioner ved at lytte til, hvad teksterne siger.
Alle, som læser denne bog, vil indse, at Bibelen fortsat har mere at lære os om lov og evangelium.«

Sigurd Grindheim,
Professor of New Testament, Lutheran Brethren Seminary Professor II i Det nye Testamente, Fjellhaug

internasjonale høgskole
 

 

Forlaget skriver: Peter V. Legarth har i mange år haft
opmærksomheden rettet imod teksten i 3 Mos 18,5. En tekst som der

henvises til flere gange i Det Nye Testamente. I denne bog
fremlægger Peter V. Legarth sine studier, som er både overraskende

og tankevækkende.

Anbefaling
»Både Jesus og Paulus citerer fra Tredje Mosebog 18,5, og teksten er
helt central for den, som vil forstå, hvad Jesus og Paulus har at sige

om Moseloven.
En bedre vejleder end Peter V. Legarth findes ikke. Han lader ikke en
sten ligge urørt i sin undersøgelse af de mange aspekter ved denne
tekst. Han er ikke bundet af traditionelle tolkninger, men vurderer
alle vinkler med et åbent sind, før han drager sine konklusioner ved

at lytte til, hvad teksterne siger.
Alle, som læser denne bog, vil indse, at Bibelen fortsat har mere at

lære os om lov og evangelium.«
Sigurd Grindheim,

Professor of New Testament, Lutheran Brethren Seminary Professor
II i Det nye Testamente, Fjellhaug internasjonale høgskole

 



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Moseloven&s=dkbooks

