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Moses' vej gennem ørkenen Arne Falk-Rønne Hent PDF Forlaget skriver: ""Bryd op og drag ud i ørkenen ad
det røde hav til!" havde den vrede Jahve beordret sit genstridige folk. Fra Be'ersheva drejer jeg vognen mod
syd og kører ud i denne ørken, hvor israeliterne måtte vandre omkring i 38 år, uden anden hensigt end at

tiden skulle gå, og uden andet mål end døden."

Eventyreren Arne Falk-Rønne er draget til Ægypten for at følge i Moses‘ fodspor. Undervejs møder han
beduiner, besøger klostre og bestiger Sinai-bjerget, hvor Moses modtog De Ti Bud. Moses‘ tid smelter

sammen med det tyvende århundrede, mens Arne Falk-Rønne skiftevis fortæller om sine egne og Moses og
israelitternes oplevelser.

Arne Falk-Rønne (1920-1992) var en 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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