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31. oktober 2017 er det 500 år siden, munken Martin Luther, Allehelgensaften, slog 95 teser op på

slotskirkedøren i Wittenberg. Med disse teser ville Luther fremkalde en teologisk debat. Han ønskede en
debat om "afladshandelen", som han mente blev misbrugt, uden pavens viden og vilje.

Luther ønskede at reformere kirken, hver gang han ville ændre noget, skrev han en afhandling eller et skrift,
der redegjorde for hans tanker. Hans skrift om "Den Kristne Frihed", var den første fremstilling af en ny

forståelse af evangeliet. Da Luthers skrifter, om et anderledes frigørende evangelium, blev kendt i klostrene,
opstod der tvivl om den kendte fortolkning af bibelen. Munke og nonner flygtede fra klostrene.

Luther hjalp 12 nonner fra Zisterzienserinnenklosteret Marienthron i Nimbschen med at flygte til Wittenberg,
han hjalp dem til ægteskab eller anden forsørgelse. Den sidste nonne, den stolte adelige Katharina ville ikke
giftes med hvem som helst, men takkede ja til Luther, selv om han fortalte hende, at han som fredløs var et

dårligt liv.
Bogen henvender sig til folkeskolens overbygning, studerende og til alle med historisk interesse for
REFORMATIONEN og dens betydning samt ikke mindst for Martin Luther og Katharina von Bora
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