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En mand og en dreng ankommer til et nyt land efter at have krydset havet.
Her bliver de hver tildelt et navn og en alder og interneret i en lejr, mens de lærer spansk, deres nye lands
sprog. Som Simon og David finder de vej til relokaliseringscentret i byen Novilla, hvor bureaukratiet
behandler dem høfligt men ikke nødvendigvis hjælpsomt. Simon finder et job på havnen. Arbejdet er
rygbrækkende, men han falder snart til blandt sine nye kammerater, som i frokostpauserne fører lange
filosofiske diskussioner om arbejdets værdighed. Nu mangler han at finde drengens mor.
Selvom han, som alle andre, der ankommer til dette nye land, ikke har blot den vageste erindring om tiden før
ankomsten, er han overbevidst om, at han vil kunne genkende hende, når han ser hende. Og en dag får Simon
faktisk øje på en kvinde, som han er sikker på, er Davids mor. Han overtaler hende til at påtage sig rollen.
Davids nye mor opdager snart, at han er noget særligt, klog, drømmende og med usædvanlige ideer om
verden.
Men skolen ser kun hans oprørske sind og insisterer på at sende ham på en specialskole langt væk. Hans nye

mor modsætter sig, og det er Simon, der ender med at køre bilen, da de tre flygter over bjergene. Jesu barndom
er en dybsindig, smuk og overraskende roman fra en meget stor forfatter.
Jesu lidelse og død er nævnt i alle fire evangelier og finder sted dagen efter at Jesus var blevet arresteret og
domfældet af Det højeste råd og umiddelbart. Den ortodokse kirke er en fællesbetegnelse for de kirker som
fik udbredelse i Østeuropa og Mellemøsten. Forsiden denne indskrift: ”Asser satte denne Sten efter sin. 1 Jesu
komme fra himmelen til jord (1,1-9,50) Denne delen begynner med at Jesus blir født i fattigdom og i det
skjulte.
I tillegg til de fire evangeliene som inngår i Bibelens kanon eksisterer det også flere andre evangelier med
skildringer av Jesu ord eller liv.
Det er samtidig ved Limfjordens vestlige ende. En vanlig jøde på Jesu tid hadde kun ett navn, av og til
supplert med et patronymikon eller vedkommendes hjemby. En vanlig jøde på Jesu tid hadde kun ett navn, av
og til supplert med et patronymikon eller vedkommendes hjemby.
Derfor blir Jesus i Det nye testamente omtalt som. 4. Jesu lidelse og død er nævnt i alle fire evangelier og
finder sted dagen efter at Jesus var blevet arresteret og domfældet af Det højeste råd og umiddelbart. Det var
ikke engang rom til ham i vertshuset. Her finner du både vanlige og uvanlige bibelske navn. D. Det var ikke
engang rom til ham i vertshuset. En vanlig jøde på Jesu tid hadde kun ett navn, av og til supplert med et
patronymikon eller vedkommendes hjemby. Året begynner i januar. Matteusevangeliet; I Galilea: Kapittel
1-4 Kapittel 5-7 Kapittel 8-9 Kapittel 10 Kapittel 11-12 Kapittel 13: Innledingen til Jesu tjeneste Første tale :
Bergprekenen Men Jesus svarte og sa til dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke
Guds kraft.

