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Martin Luther - Første Mosebog Bind 3 Finn B. Andersen Hent PDF Fra juni 1535 til november 1545
forelæste Luther over Første Mosebog på universitetet i Wittenberg. Med længere og kortere ophold var han

således beskæftiget med »Den kære Genesis« de ti sidste år af sit liv.

Forelæsningerne blev nedskrevet af hans tro stenografer Dr. Caspar Cruciger og Georg Rörer. Veit Dietrich og
Hieronymus Besold stod for redigeringen. Det første bind udkom i 1544 med Luthers forord, hvor han roser
alle for deres flid og arbejde med udgivelsen. De sidste tre bind udkom først efter Luthers død i årene 1552-

54. Bind 3 med et forord af Melanchthon.

Forelæsningerne fylder tre tykke bind i Weimar-udgaven (WA 42-44), så på grund af omfanget bibeholdes
opdelingen i de oprindelige fire bind:

1. Bind, 1544: kap. 1-11,26
2. Bind, 1550: kap. 11,27-25,10
3. Bind, 1552: kap. 25,11-36
4. Bind, 1554: kap. 37-50

Alle ord og emner kan søges på lutherdansk.dk
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