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Frågan om Guds förbund med judarna har besvarats på olika sätt genom den kristna historien. Inte så sällan
har kyrkan haft en ambivalent inställning till det folk som utgör dess egen grund. En del har hävdat att

judarna fortfarande är Guds egendomsfolk – andra att kyrkan nu har tagit över denna roll. Men måste det vara
antingen eller?I Judarna, Ers Majestät! låter författaren oss förstå att frågan kan ha ett annat svar. Om det
judiska folket har fortsatt att följa det förbund som gavs dem för över 3000 år sedan, och Gud därigenom
bevarat dem, är då inte detta ett tecken på Guds trofasthet? Och är det då inte en trofasthet även kristna kan
lita på? Det var i mötet med en levande judendom som författaren började se flera av bibelns texter i ett nytt
ljus, vilket han ger exempel på i denna bok.Göran Larsson är präst, teol. dr och docent i judaistik. Han har
tillbringat närmare 30 år i Jerusalem, halva tiden som direktor för Svenska teologiska institutet samt präst i

svenska församlingen.

Interest is based how many people viewed this name from each country and is scaled based on the total views
by each country so that large countries do not always show the most interest. Judarna Ers Majestät är

författarens bok Göran Larsson och publiceras av Arcus Förlag och har ett ISBN . Ursprungligen ett. They
were formed in 2004 by vocalist Tommy Johansson.

Majestät

View the profiles of professionals named Majesta on LinkedIn. The bands split up somewhere in 99 due to
big. Pris 120 kr. I Judarna Ers Majestät låter författaren oss förstå att frågan kan ha ett annat svar. Inte så

sällan har kyrkan haft en ambivalent inställning till det folk som utgör dess egen grund. och kristen tradition
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