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BESKRIVNING

Birgitta Birgersdotter (1302/31373) är internationellt den genom tiderna mest kända svenskan. Här
hemma har hon tidvis varit hett omstridd, men hennes personlighets starka vilja, hennes djupa insikter i
många vitt skilda kunskapsområden och hennes språkliga lyskraft är oomtvistade. Hon såg sig kallad att
vara en kritisk, profetisk budbärare till kyrkan och samhället eller, som det hette på hennes tid, till
"kristenheten". I en tid av djup kris manade hon till lydnad för den gudomlige Skaparens vilja och bud och
till en aktiv kärlek i medmänniskornas tjänst.Det urval av Birgittas Uppenbarelser i ny översättning som
här presenteras tar främst fasta på de tankar och motiv som kan sägas vara kärnan i hennes budskap.
Översättningarna har gjorts från den nyss fullbordade vetenskapliga utgåvan av Uppenbarelsernas latinska
text. Närmare än så kan man inte komma den verkliga Birgitta, mystikern, profeten, klosterbyggaren och
samhällsreformatorn.Introduktion av akademiledamoten Birgitta Trotzig. Urval och översättning av Alf
Härdelin, kommentarer av Stephan Borgehammar.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Vittnesbörd & uppenbarelser - Elvor & Janne

Sammanlagt fick Birgitta över 600 uppenbarelser i sitt liv. Bild: SO-rummet.se. Vadstena kloster en blåsig
vinterdag i slutet av 1300-talet.

Repertoar & biljetter - Dramaten

Andra uppenbarelser och mirakler följs upp utan att kyrkan accepterar dem, men de blir inte heller
stämplade som falska.

PDF Den Heliga Birgittas uppenbarelser som skildring av 1300- talets vardag

Heliga Birgitta Uppenbarelser I urval och översättning av Alf Härdelin, med kommentarer av Stephan
Borgehammar och med inledning av Birgitta Trotzig
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UPPENBARELSER

https://www.bo-fi.club/?p=UPPENBARELSER&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=UPPENBARELSER&ln=se
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