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Luther skriver dette lille skrift i 1535 efter ønske fra sin barber, mester Peter. Han ville gerne have en enkel og
overskuelig vejledning til, hvordan man bedst holder andagt og beder til Gud. Luther fortæller, hvordan han
selv gør og giver enkelte gode råd. Han understreger især, at man skal være åben for Guds stemme under
bønnen og at man skal koncentrere sig om det, man beder om. Desuden kan det være godt at have en tekst og
en fast fremgangsmåde at støtte sig til, uden at man dog skal være bundet af det. Oversættelsen er foretaget
efter originalteksten i Weimar Udgaven (WA) 38, 358-75: Eine einfältige Weise zu beten für einen guten
Freund, 1535.
Skrevet af Svend Feldberg den 25 August 2013 i Kerteminde. Se en liste over alle de kurser der er blevet
afholdt. 25 Sic enim aptat scripturae testimonia, per totum librum, ut, si uelit probare, Christum esse in
sacramento, ausit incipere: Lectio libri Apocapypsis beati Iohannis.
Så fast en borg Martin Luther. På hver en gård findes der en nisse, og nissen havde man meget respekt for.
25 Sic enim aptat scripturae testimonia, per totum librum, ut, si uelit probare, Christum esse in sacramento,
ausit incipere: Lectio libri Apocapypsis beati Iohannis. Var man ikke flink over for nissen, så hed det sig at så

begyndte han at drille, men. Ligeledes kan eleverne bruge. Et læringsspil, hvor danskfagets kerneområder
inden for analyse og fortolkning trænes på en anderledes og lærerig måde. Et læringsspil, hvor danskfagets
kerneområder inden for analyse og fortolkning trænes på en anderledes og lærerig måde. På hver en gård
findes der en nisse, og nissen havde man meget respekt for. Ligeledes kan eleverne bruge. På hver en gård
findes der en nisse, og nissen havde man meget respekt for. Ligeledes kan eleverne bruge. Se en liste over
alle de kurser der er blevet afholdt. Se en liste over alle de kurser der er blevet afholdt. Var man ikke flink
over for nissen, så hed det sig at så begyndte han at drille, men. Var man ikke flink over for nissen, så hed det
sig at så begyndte han at drille, men. I hvert nyt århundrede har årene omkring reformationsjubilæet været
anledning til fornyet besindelse på Luthers genopdagelse af.

