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Melanchthon - Teologiens Grundbegreber Finn B. Andersen Hent PDF Den første lutherske dogmatik blev
udgivet i 1521. Den blev ikke skrevet af Luther, men af en af hans nære medarbejder, Philip Melanchthon,

der også stod for udarbejdelsen af Den Augsburgske Bekendelse i 1530.

Luther var fuldstændig vild med denne bog. Han var så begejstret for den, at han aldrig selv udgav en
egentlig dogmatik. I stedet koncentrerede Luther sig om det pædagogisk formidlende for børn og unge med

udgivelsen af Katekismerne.

Luther satte Melanchthons evner og forfatterskab utrolig højt og i særdeleshed altså hans troslære Locien.
Ifølge Luther formåede Melanchthon at udtrykke reformationens og Luthers egne tanker mere præcist og

systematisk end Luther selv.

Ved flere lejligheder udtaler Luther, at der kun er to ting, der er nødvendig for at blive en god teolog, nemlig
at læse flittigt i Skriften og at studere Melanchthons dogmatik.

»Bogen fortjener ikke blot at opnå udødelighed, men også at blive indlemmet blandt kirkens hellige skrifter«
skriver Luther i 1525.

Bogen bringes nu her i en ny oversættelse fra den latinske originaludgave tilrettelagt for nutidens læsere.
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