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Het Swedenborg Boekhuis heropent de
deuren opnieuw voor belangstellenden,
op een nieuwe locatie, pal op de grens
van Nederland en België.
6 Jaren lang was de bibliotheek en het
archief wegens verschillende verhuizingen en ruimtegebrek niet toegankelijk
voor bezoek.
Thans wordt druk gewerkt aan de wederoprichting ervan, onder de naam
‘Studio Swedenborgiana’.
Meer informatie over dit nieuwe initiatief vindt u in de nieuwsrubriek op
bladzijde 24.

Inhoudsopgave Editie 72 – 2 010.
Pag.2-19: Uit ‘Ware Christelijke
Religie’ - hoofdstuk 3- De Heilige
Geest.
Bij het samenstellen van deze editie
is gekozen voor het plaatsen van één
groot artikel over 18 bladzijden, dat
de eerste helft van hoofdstuk 3 uit
‘Ware Christelijke Religie’ omvat.
Het tweede gedeelte van dit hoofdstuk handelt over de Goddelijke
Werking, en is korter.
In de volgende editie zal ook deze
tekst worden afgedrukt.
Het hoofdstuk over de Heilige Geest
is theologisch buitengewoon interessant, omdat het talloze vragen en
misverstanden over de Goddelijke Drie-eenheid behandelt.
In de geschiedenis van het christendom heeft dit theologische onderwerp voor
grote verschillen van inzicht gezorgd, en geleid tot kerkscheuringen en zelfs
godsdienstoorlogen.
Veel tegenstellingen tussen Protestanten en Katholieken zij terug te leiden tot
de verschillende interpretaties over de Drie-eenheid.
Een ander voorbeeld: nog steeds beschouwen de Mohammedanen de Katholieke leer over ‘Één God en drie Goddelijke Personen’, als een geloof in drie
goden, in plaats van als een monotheïstische religie.
De theologie van de Nieuwe Kerk, die gebaseerd is op de goddelijke openbaringen die aan Swedenborg werden gegeven, keert terug naar de oorspronkelijke zienswijze in de Apostolische kerk, die direct was gebaseerd op wat Jezus
tijdens zijn leven in de Evangeliën heeft geleerd.
Swedenborgs leringen over de Drie-eenheid komen daardoor in een harmonische en monotheïstische context te staan.
Zoals gebruikelijk bij Swedenborg, schrijft hij aan het einde van ieder deel zijn
zogeheten Memorabilia [vertellingen] over zijn ervaringen in de geestelijke
wereld. Deze houden steeds direct verband met de voorafgaande leringen.
In deze editie vindt u er 4, mooi hertaald door Henk Weevers.
Pag.20-22: Apocalyps Onthuld.
Een uittreksel uit de Apocalyps Onthuld, samengesteld door Jan Ham.
In deze editie staat hoofdstuk 7, gevolgd door de Gedenkwaardigheden zoals
vermeld in Swedenborgs Apocalyps Onthuld, wederom in de moderne vertaling van Henk Weevers.

DE DIGITALE SWEDENBORG BIBLIOTHEEK is altijd open www.swedenborg.nl
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