
Jesus – Søn af mennesket
Hent bøger PDF

Harry Rasmussen
Jesus – Søn af mennesket Harry Rasmussen Hent PDF Danskeren Martinus (1890-1981) oplevede i 1921 en

række åbenbaringer, som gav ham en enestående indsigt i livet, og derefter arbejdede han i 60 år på at
redegøre for sit syn på Gud og verden. Han så sit verdensbillede som en videreførelse af Kristi mission – en
form for moderniseret kristendom, tilpasset det moderne, humane og videnskabeligt indstillede menneske. I
dette digre værk tager Harry Rasmussen (f. 1929) os ved hånden og leder os ubesværet igennem Kristi liv og
lære – set med Martinus-kenderens øjne. Det er en velskrevet og medrivende fortælling, fuld af interessante
og underbyggede detaljer, refleksioner og analyser, så den, der i forvejen tror at kende Jesu historie, går ikke
forgæves efter nye oplysninger og synsvinkler. Også for Martinus-interesserede er bogen et godt supplement i

det åndelige studium.

 

Danskeren Martinus (1890-1981) oplevede i 1921 en række
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Han så sit verdensbillede som en videreførelse af Kristi mission – en
form for moderniseret kristendom, tilpasset det moderne, humane og
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