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Martin Luther var redd for døden og redd for Gud. Men da han studerte bibelen gjorde han en stor oppdagelse:
Gud tilgir syndene våre for Jesus skyld. Frelsen er gratis for den som tror på Jesus! Luther måtte fortelle
verden det han hadde oppdaget. Men da ble det bråk. For den katolske kirken tjente mye penger på å selge
avlatsbrev som lovte folk tilgivelse for syndene. Dette er historien om en modig mann som trosset frykten, tok
opp kampen og forandret verden.
Alder 9-13 år. Illustrasjoner Chiara Bertelli
Modige Martin (Innbundet) av forfatter Runar Bang. Faktabøker. Pris kr 175 (spar kr 24).
Se flere bøker fra Runar Bang. Den 31. oktober 1517 slo den tyske munken Martin Luther. Den modige
Martin Luther talte datidens katolske pavekirke Vatikanet midt imot. Fire modige single er på reise med en
fremmed. og Rickie og Martin nyter en romantisk aften i Amsterdam. Fire modige single er på reise med en
fremmed. Legg ikke minst merke til barneboken om Modige Martin og romanen om Luther og ektefellen
Katharina. Disse informative og underholdende bøkene anbefales varmt. Martin Luther i retten foran keiseren!
6/3/2017 0 Comments. Høyt over alle disse flotte reformatorene, står Martin Luther fram som den mest
modige.
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