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BESKRIVNING

Julen är här. Ingen annan tid på året tar sig så många människor till kyrkan för att få del av den ultimata
julstämning som kyrkorna är så duktiga på att erbjuda. För många är detta den enda tiden på året då de går
i kyrkan. För andra är inte ens julen ett tillräckligt bra själ för att ta sig dit. Det är främst för er denna e-
bok finns.Här finner du ett urval av julens mest centrala texter i ett kommenterat sammanhang som ger en
kortfattad bakgrund, inklusive berättelserna om Jesu födelse och de österländska stjärntydarna (de tre vise
männen). De är utvalda för att alla på ett enkelt och lättfattligt sätt ska kunna ta del av de klassiska
julberättelserna - oavsett om man är troende eller bara allmänt nyfiken. Julen är ju inte bara en religiös
upplevelse, utan även en kulturell sådan.Du kan även lyssna till texterna (om din e-boksläsare stödjer den
funktionaliteten). På detta sätt kan du uppleva julens texter i flera dimensioner. Detta är en unik
funktionalitet som du inte finner någon annanstans.Dessutom finns en uppslagsdel där du kan läsa mer om
Bibelns historia och dess enskilda delar och böcker.God Jul!
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Bibelbutiken.se

Jul är en kristen högtid som firas årligen till minne av Jesu födelse, [5] [6] framförallt den 25 december ,
av miljardtals människor över hela världen. [7]

Bra och dåligt med bibeln för barn - Vi Föräldrar

Jag står på bibel- och bekännelsetrogen och evangelisk-luthersk grund och jag och min familj hör till
Jakobstads svenska församling.

Bibeln i jultid - Voxbiblia - E-kirja - Elisa Kirja

Önska dina vänner God jul! Använd vårt Ljudjulkort! Jultid i Bibeln Julevangeliet och andra bibeltexter
från advents- och jultiden. Ljudjulkortet är i A5-format med
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Bibeln i jultid

https://www.bo-fi.club/?p=BIBELN%20I%20JULTID&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=BIBELN%20I%20JULTID&ln=se
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