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Kristendom og reinkarnation Rudolf Frieling Hent PDF Forlaget skriver: Hvad sker der med de døde mellem
døden og opstandelsen på dommedag? Det giver den kristne kirke ikke noget entydigt svar på. Hvad er ´det
nye´ i kristendommen, der har bevirket dens udbredelse over hele verden på bekostning af andre religioner

trods mange lighedspunkter?
Betød Kristi død og opstandelse et vendepunkt af verdensomvæltende karakter?

Det er sådanne spørgsmål, teologen Rudolf Frieling (død 1986) tager op i denne bog. Hans besvarelse er
præget af hans uhyre belæsthed og imponerende sprogkyndighed, der gør ham i stand til at bore ind til kernen

i de græske urtekster.

Det er altså ikke en polemisk bog, der forsøger at forsvare reinkarnationslæren ud fra de bibelske tekster.
For Rudolf Frieling er det en erkendelse, han er nået til gennem bibelstudier og sit kendskab til Rudolf

Steiners værker, og det er samtidig en reinkarnationslære med helt andre aspekter end de gængse orientalske
opfattelser.

Det er en dybtborende bog, og det tilrådes at have en opslået bibel ved sin side under læsningen - specielt ved
hans åndsfulde gennemgang af Johannes´ Åbenharing.
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