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Kirkeåret, kirkens hellige år, blev skabt i den tidlige kristne tradition. Derfor tilhører det os alle. I vores tid er
der stadig flere kristne, også i de nyere kirker, der opdager rigdommen og dynamikken i kirkeåret.

Peter Halldorf tager os i Det hellige år med på en vandring gennem kirkens år, som det begyndte at tage form
i Jerusalem i 300-tallet. Han beskriver, hvordan kirkeårets forskellige dage og tider voksede frem. På den

måde er bogen en guide til kirkens kalender, man kan bruge i løbet af året.

Samtidig er Det hellige år en åndelig vejledning, der giver læseren hjælp til at meditere over de mysterier, vi
fejrer i de store kristne højtider. Bogen ønsker at vække længsel efter og motivation til mere bevidst at leve

sig ind i kirkeårets rytme.

I det afsluttende kapitel tegner Halldorf en vision af den kristne gudstjeneste som ´himlen på jorden´. I et
appendiks bringes, for første gang på dansk, en samlet oversigt over bibellæsningerne på årets søndage og

højtider i folkekirken, i den katolske kirke og i den ortodokse kirke.

 

 

Forlaget skriver:

Kirkeåret, kirkens hellige år, blev skabt i den tidlige kristne tradition.
Derfor tilhører det os alle. I vores tid er der stadig flere kristne, også
i de nyere kirker, der opdager rigdommen og dynamikken i kirkeåret.

Peter Halldorf tager os i Det hellige år med på en vandring gennem
kirkens år, som det begyndte at tage form i Jerusalem i 300-tallet.
Han beskriver, hvordan kirkeårets forskellige dage og tider voksede
frem. På den måde er bogen en guide til kirkens kalender, man kan

bruge i løbet af året.

Samtidig er Det hellige år en åndelig vejledning, der giver læseren
hjælp til at meditere over de mysterier, vi fejrer i de store kristne

højtider. Bogen ønsker at vække længsel efter og motivation til mere
bevidst at leve sig ind i kirkeårets rytme.

I det afsluttende kapitel tegner Halldorf en vision af den kristne
gudstjeneste som ´himlen på jorden´. I et appendiks bringes, for
første gang på dansk, en samlet oversigt over bibellæsningerne på
årets søndage og højtider i folkekirken, i den katolske kirke og i den

ortodokse kirke.

 



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Det hellige år&s=dkbooks

