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Treenigheden og vor evige skabelse Wolfhart Pannenberg Hent PDF Forlaget skriver: Bogen udmærker sig
ved at rumme en stor teologs bibelsk velfunderede syn på mange af tilværelsens store spørgsmål, også

spørgsmålet om, hvad det hele drejer sig om : Vor evige skabelse.

Skabelse er det modsatte af synd, og Faderen skaber os til evigt liv og sand glæde ved Helligånden allerede
her og nu, idet vi bærer vort kors og vore nærmestes byrder i vort eget særlige kald og i fællesskab følger vor

herre Jesus Kristus i tro og handling. Den skabergerning, som den treenige Gud - Faderen, Sønnen og
Helligånden- derved begynder her på Jorden, fuldender Gud efter dette liv og i al evighed.

Pannenberg har skrevet adskillige bøger og anses for en af vor tids største teologer. I forordet til "Vernunft des
Glaubens", som blev udgivet i anledning af forfatterens 60 års fødselsdag, hed det bl.a., at han har en

udpræget økumenisk kirkeforståelse, og at hans tænkning viser en videnskabelig teologi, der er orienteret
efter fornuftens almene kriterier og er funderet inden for rammerne af den almindelige videnskabsteori.

Bogens indholdsfortegnelse indeholder ikke kun overskrifter, men også hovedtanker fra alle underafsnittene,
og det gør den velegnet som opslagsbog.

Bogen er tilgængelig i fuld størrelse på Dialogcentrets hjemmeside med adressen:
www.dci.dk.
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