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Dånet från Jerusalem, den andra boken i SionsArvet, tar sin början i gryningens timmar den 19 maj, 1948.
Världens heligaste stad har nått ett avgörande ögonblick i sin rika historia.
Staten Israel är fem dagar gammal och under belägring av muslimska och judiska styrkor.
De krigar ursinnigt för det heliga land som båda sidor är villiga att dö för. Efter månader av strider, bryts nu
belägringen av Gamla staden i Jerusalem, då patriotiska soldater bryter igenom Sionsporten. Men firandet kan
inte pågå länge, för detta är bara början på ett långt krig. Ett krig med urgamla rötter.
Moshe Sachar, en professor och strateg för Haganah-gruppen, måste hålla Haganahs drivkraft uppe trots en
oliktänkande borgmästare och en förklädd SS-mördare som har infiltrerat gruppen. Samtidigt sköter hans
gravida fru, Rachel, om det växande antalet sårade soldater och civila på sjukhuset.
Författarna beskriver en stad fylld av heroism och tragedi i den andra boken i denna serie. Den fängslande
blandningen av enastående berättande, historisk äkthet och hjärtstannande äventyr som paret Thoene fångar i
denna fantastiska historia gör att böckerna blir oförglömliga och omöjliga att lägga ifrån sig.

Det gamle testamentet på lulesamisk. I november 2016 startet arbeidet med å oversette Det gamle testamentet
til lulesamisk. Det nye testamentet ble publisert i 2003. Viss det er noen president som kan og vil flytte
ambassaden til Jerusalem, så er det Trump. Men jeg tror likevel det ikke skjer. Og grunner er at flyttes
ambassaden.
Søndagens terrorangrep i Jerusalem hvor en palestina-araber brukte en lastebil for å drepe flest mulig
israelske soldater er ingen ny metode. Min profetiske ånd hviler over dette landet. Jeg sender mitt ord over
Norge, og det skal skape hva det nevner på et hvert sted, der det proklameres. Den israelske hærens
feltsykehus kan få status som verdens beste Norsk-israelsk handelskammer 2016.11.02. Den israelske hærens
militære feltsykehus er ofte det. «Lek og kos deg så mye du vil! Spis av hvilket som helst tre i hagen, bortsett
fra ett tre ‒ det er treet til kunnskap om godt og ondt. Hvis du spiser av det, må. Ny ledende forskning på
middelaldermanuskripter drives fram av fagmiljøene på MF og TF. – Åpner for nye studier, og korrigerer det
vi har gjort før, sier. Tallene bygger på en større studie gjort av Jerusalem Center for Public Affairs.
Prosjektleder for… Les mer Men Jesus svarte og sa til dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene
og heller ikke Guds kraft. Matteus 22:29 16 Hele Skriften er innåndet av Gud og. BAMA. I de siste årene har
Palestinakomiteen spesielt satt fokus på BAMA og Coop. Det er positivt at BAMA og Coop har tatt et
standpunkt om at de selv ikke.

