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Susannas bog. Sandheden Susanne Clod Pedersen Hent PDF Susannas vandring med Jesus og hans
discipelflok fører hende dybt ind i folkets tro og Messias-håb. Det er ikke længere ufarligt at følges med en
rabbi, som gennem skræmmende mirakler og stærke ord vender op og ned på den gængse samfundsstruktur
og de lærdes opfattelse af de hellige skrifter. Både tilhængernes og modstandernes skarer vokser, og det stiller

store krav til hans nærmeste følge, der indbyrdes kæmper med forståelsen af, hvem han er.

Susanna må vælge mellem en traditionsbunden fremtid eller et usikkert liv, hvor nye venskaber gør det ud for
familien derhjemme. Hun står med sit dybe ønske om hjem og børn stadig splittet imellem den nænsomme

Natanael og den overrumplende Judas, men der er ét kald, som er større: Det er løftet til Jesus.

"Susannas bog. Sandheden" er fortællingen om en ung kvindes udvikling og en kærlighedshistorie, der tager
udgangspunkt i beretningen om Jesus, og bringer læseren dybt ind i tidens tro og kultur. Det er andet bind i

en trilogi.
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