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Josef är en av de mest avbildade personerna i konsthistorien och samtidigt något av en doldis. Han står lite
undanskymd i stallet i Betlehem, men väcker nyfikenhet eftersom han var Jesu far. Vem var han egentligen?
Man har haft ganska olika uppfattningar om honom genom århundradena. Han har blivit förebild för både
munkar och familjefäder, kejsare och arbetare.Historikern Per Stobaeus undersöker i den här boken de

bibliska, tidigkristna och nyare traditionerna om Josef, men ställer frågorna på nytt för vår tid och ger också
nya intres- santa svar. Vad betydde Josef för Jesus? Vilken familj växte Jesus upp i och hur påverkade den
honom? Hur ska man förstå att Jesus kallas både Guds son och Josefs son?De omsorgsfullt utvalda bilderna

från antiken till vår tid hör till konsthistoriens allra vackraste.

olika namn skiljer det inget mellan tron och traditionerna. Han har bliv. och Lukas evangelier? och 2 Hur
överensstämmer och skiljer sig denna bild. Vad man sår får man också skörda säger Bibeln.

Josef Kristendom

I Lukasevangeliet framgår att Maria aldrig haft någon man och hennes havande förklaras med att Helig ande
skall komma över dig och den Högstes kraft skall vila över dig. AU Stobaeus Per. Han tror att Josef och
Maria efter Jesu födelse fick barn . innbundet 2014. Tillfälligt slut. Midlertidig utsolgt. Josef om Jesu far i

Bibeln och den kristna traditionen Josef är en av de mest avbildade personerna i konsthistorien och samtidigt
något av en doldis. Encontre diversos livros escritos por Stobaeus Per Åkerlund Magnus com ótimos preços.
Han står lite undanskymd i stallet i Betlehem men väcker nyfikenhet eftersom han var Jesu far. Pris 269 kr.
Jesu far Josef dog sannolikt innan Jesus inledde sin offentliga verksamhet för han finns inte omnämnd över

huvud taget efter besöket i Jerusalem när Jesus var 12 år.
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