
Gads religionshistoriske tekster
Hent bøger PDF

Gads religionshistoriske tekster Hent PDF Forlaget skriver: Dette udvalg af religionshistoriske tekster fra hele
verden henvender sig til religionsundervisningen på ethvert plan, og til enhver, der interesserer sig for,

hvorledes andre mennesker har opfattet verden i de sidste 4000 år.

Man vil her finde en mangfoldighed i udtrykket, der veksler fra næsten brutale til det sublime, fra håndfaste
riter til filosofisk abstraktion, fra kultmyter til frelsesreligion.

Det går som en rød tråd gnnem denne mangfoldighed, at religiøse forestillinger har spillet en afgørende rolle
for alle folkeslags levevilkår, og ingen kan benægte de store verdensreligioners indflydelse på verden i dag.

Indeholder:

- Mesopotamien.

- Hettitisk religion.

- Ægyptisk religion.

- Ugaritisk religion.

- Zarathustrismen.

- Indien.

- Østasien.

- Centralasien.

- Grækenland.

- Rom.

- Hellenismen.

- Manikæismen & mandæismen.

- Nordisk religion.

- Keltisk religion.

- Islam.

- Mesoamerika.

- Primitive religioner.

- Kristen mystik & askese.
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