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Vejen Paulus gik Arne Falk-Rønne Hent PDF Forlaget skriver: "... Paulus var først og fremmest en
vandringens mand. Vi hører ganske vist i Apostlenes Gerninger, at han af og til sejler (og lider skibbrud), men

aldrig at han rider. Han bragte evangeliet ud til fods.

Over disse stepper kom han mange gange som en almindelig deltager i karavanens rejseselskab. Det var hans
vej ud i verden fra fødebyen Tarsus. Hvad han så her, og hvad vi ser nu, må have brændt sig ind i hans sind.

Tuz-Gölü-søens vindblæste saltoverflade har næppe ændret sig i disse to årtusinder."

I 1965-67 drog den danske opdagelsesrejsende Arne Falk-Rønne i apostlen Paulus‘ fodspor gennem
Mellemøsten, Tyrkiet og Grækenland, før han til sidst endte i Den Evige Stad, Rom. Bogen beskriver både
Arne Falk-Rønnes egen rejse, men er også et spændende tilbageblik på Paulus‘ liv og på landskabet, som det

så ud på Kristi tid.

Arne Falk-Rønne (1920-1992) dansk forfatter, journalist, rejseleder og eventyrer. Han har udgivet både
rejsehåndbøger og rejsebeskrivelser, og slog for alvor igennem internationalt med en række værker, hvor han
følger i flere bibelske personers fodspor. Heraf kan nævnes "Abrahams vej til Kanaáns land" (1971), "Moses'

vej gennem ørkenen (1973) og "Du er Peter - en rejse i apostelen Peters fodspor" (1976).

 

Forlaget skriver: "... Paulus var først og fremmest en vandringens
mand. Vi hører ganske vist i Apostlenes Gerninger, at han af og til
sejler (og lider skibbrud), men aldrig at han rider. Han bragte

evangeliet ud til fods.

Over disse stepper kom han mange gange som en almindelig deltager
i karavanens rejseselskab. Det var hans vej ud i verden fra fødebyen
Tarsus. Hvad han så her, og hvad vi ser nu, må have brændt sig ind i

hans sind. Tuz-Gölü-søens vindblæste saltoverflade har næppe
ændret sig i disse to årtusinder."

I 1965-67 drog den danske opdagelsesrejsende Arne Falk-Rønne i
apostlen Paulus‘ fodspor gennem Mellemøsten, Tyrkiet og

Grækenland, før han til sidst endte i Den Evige Stad, Rom. Bogen
beskriver både Arne Falk-Rønnes egen rejse, men er også et

spændende tilbageblik på Paulus‘ liv og på landskabet, som det så ud
på Kristi tid.

Arne Falk-Rønne (1920-1992) dansk forfatter, journalist, rejseleder
og eventyrer. Han har udgivet både rejsehåndbøger og

rejsebeskrivelser, og slog for alvor igennem internationalt med en
række værker, hvor han følger i flere bibelske personers fodspor.

Heraf kan nævnes "Abrahams vej til Kanaáns land" (1971), "Moses'
vej gennem ørkenen (1973) og "Du er Peter - en rejse i apostelen

Peters fodspor" (1976).
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