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Frihedens dag Svend Fischer-Nielsen Hent PDF "Kom!" Jonatan greb ham i ærmet. "Vi prøver at mase os helt

frem til Jesus." De to drenge skubbede sig forbi folk, der viftede med palmegrene og råbte: "Davids søn
længe leve! – Hosiana! – Davids rige skal genopstå!" Endelig nåede de frem til Jesus. Her i hans nærhed var
begejstringen endnu større end længere nede i optoget. Mennesker med et ekstatisk udtryk i øjnene kastede

deres kapper ned foran ham, så æslet ikke behøvede at træde på den støvede vej. Ruben og Jonatan er
hinandens bedste venner. De er vokset op side om side som fiskersønner i Kapernaum. Da Jonatans far Simon
Peter bliver håndplukket af Jesus som en af hans disciple, forandrer de to drenges liv sig markant. De er med

på sidelinjen igennem hele påskens dramatiske begivenheder. Fra indtoget i Jerusalem til Jesu død og
opstandelse. I Frihedens dag formidler Svend Fischer-Nielsen påskens begivenheder i børnehøjde, så de

træder levende og troværdigt frem.

 

"Kom!" Jonatan greb ham i ærmet. "Vi prøver at mase os helt frem
til Jesus." De to drenge skubbede sig forbi folk, der viftede med

palmegrene og råbte: "Davids søn længe leve! – Hosiana! – Davids
rige skal genopstå!" Endelig nåede de frem til Jesus. Her i hans

nærhed var begejstringen endnu større end længere nede i optoget.
Mennesker med et ekstatisk udtryk i øjnene kastede deres kapper ned

foran ham, så æslet ikke behøvede at træde på den støvede vej.
Ruben og Jonatan er hinandens bedste venner. De er vokset op side
om side som fiskersønner i Kapernaum. Da Jonatans far Simon Peter
bliver håndplukket af Jesus som en af hans disciple, forandrer de to
drenges liv sig markant. De er med på sidelinjen igennem hele

påskens dramatiske begivenheder. Fra indtoget i Jerusalem til Jesu
død og opstandelse. I Frihedens dag formidler Svend Fischer-Nielsen

påskens begivenheder i børnehøjde, så de træder levende og
troværdigt frem.
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