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Huspostillen Finn B. Andersen Hent PDF Martin Luthers originale Huspostil fra 1545 bringes her for første
gang i dansk oversættelse. Det drejer sig om prædikener, som Luther har holdt i sit hjem i begyndelsen af

1530erne. Det drejer sig således netop om prædikener, Luther har holdt midt i reformationens rige
blomstringstid, hvor de evangeliske tanker virkelig havde fundet fæste.

Prædikenerne er nedskrevet af Viet Dietrich, som var Luthers bordfælle og som udgav disse prædikener med
Luthers forord og godkendelse. Bogen fik titlen Huspostillen for at skelne den fra Kirkepostillen. Men

»Huset« er jo her til det tidligere kloster, som han og Käthe fik i bryllupsgave af Kurfyrsten. Her serverede
Käthe middag for 30-40 personer hver dag, så det er denne store flok, Luther har holdt sine prædikener for.

Bogen er forsynet med en alfabetisk liste over prædiketeksterne. Desuden kan man søge på alle ord og
vendinger på lutherdansk.dk

På forsiden kan man se Luthers »Hus«, det nuværende Lutherhaus i Wittenberg.
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