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"Mesterligt. Dette er kunst af en sjælden kvalitet." - Klassekampen "En dybt overbevisende litterær
præstation." - Dagsavisen En fortælling, ingen før har læst, fra en verden, vi alle kender.
Officeren Cato tvivler på, om han gør rigtigt i at følge kong Herodes' ordre.
Jakobs far frygter, at hans søn er kommet i dårligt selskab. Anna leder efter en at elske. Røveren Nadab
forsøger at værne om det håb, han bærer for fremtiden - og Peter ligger søvnløs om natten af frygt for, hvad
der venter dem alle. Guds børn begynder i Betlehem ved Jesu fødsel og følger tiden frem til efter hans død og alligevel er den ikke nogen religiøs bog. Den læses mest af alt som en samtidsroman, en fortælling om
kærlighed og venskab, om tro og håb, og frem for alt som et billede på det Israel-Palæstina, vi kender i dag. Vi
møder soldater og røverbander, profeter og disciple, små børn og spedalske, der alle befinder sig i
spændingsfeltet mellem skabelse og destruktion, ondt og godt.
De mange historier væves sammen i et storslået spektrum, der favner menneskeheden i hele dens bredde.
"Romanens brutalitet gør den blodigt aktuel, men først og fremmest er det kunst af høj kvalitet. GUDS BØRN
er en fantastisk roman." - Verdens Gang "GUDS BØRN er en vigtig roman." - Morgenbladet

Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. 2. MENU
ABOUT 'THE FAMILY' (a. a. Danske børnesange. Kilder. Sophie får med drabssagen. Selvom flere
menigheder holder ferie og ikke holder gudstjenester, samles metodister sommeren igennem. Sophie får med
drabssagen. Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside. Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside.
Gengivet efter 'Våbenførende slægter i Danmark'. a. I 1905 brænder en stor del af ’æ Vesteraj’. Du kan
skrive til en voksen og få rådgivning i vores brevkasser og chat, dele dine tanker eller bare hænge ud.
Kildeintroduktion: Jyske Lov blev ifølge dennes fortale givet i Vordingborg i marts 1241 af Valdemar Sejr
med samtykke fra kongens sønner, landets. Men har du et spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden.
Askese (fra græsk: áskesis = øvelse, fra askeîn = 'at øve sig' ) er en ofte religiøst begrundet afholdenhed fra
kropslige behov og nydelser. Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside. Vi beder for dig hvis du går med
et problem, fysisk eller psykisk - bønnens magt er helt utrolig Cyberhus er dit klubhus på nettet. Hør det
levende ord om Jesu liv og virke i prædikener og salmer. Kildeintroduktion: Jyske Lov blev ifølge dennes
fortale givet i Vordingborg i marts 1241 af Valdemar Sejr med samtykke fra kongens sønner, landets. Siden
er tænkt som et værktøj til at gøre Påsken sjovere for forældre og børn.

