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BESKRIVNING

TRETTIO åR EFTER KRISTI DÖD...De kristna hoppas på deras frälsares återkomst, ty guds utlovade
kungarike har fortfarande inte kommit. I det ockuperade Palestina väntar judarna också på Messias.Det
romerska imperiet erbjuder en annan bild... General Julius Publius Vindex" ärelystnad känner inga gränser.
Han firar en triumf, men arbetar redan för en ännu större framgång som innebär tusentals oskyldigas död.
Men han blir förråd av sin egen dotter, Livia, och sänd till Judéens gruvor.Ställd inför hårda prövningar, i
en kristen slavs sällskap upptäcker Julius till slut att denne troendes ideal visar sig vara en mycket bättre
ledstjärna än hans egen cyniska egoism. Nedbruten av sin egen omedgörliga logik - på gränsen till
självmord - slutar det med att Julius räddar den kristnes liv som han fram till dess har betraktat som sin
fiende. Julius har inte funnit tron men det är ändå en sorts återuppståndelse för honom.Samtidigt som
Livia också blir fånge i gruvan beblandar sig djärva zeloter, judar som bekämpar den romerska
ockupationen, med slavarna. Kefas, deras ledare, är övertygad om att Julius nye vän inte är en slav som de
andra. I honom ser Kefas den Messias som skrifterna förkunnat om... och Kefas har kommit för att befria
honom.När Livia blir dömd till döden tvingar Julius den kristne till aktion och påbörjar slavlägrets
befrielse. Besvärad av att tillfälligt ha tagit på sig den roll som han tillskrivs, leder den förre slaven
"Messias" nu de befriade fångarna ända till zeloternas tillflykt, ett naturligt fäste kallat Ein Guedi. Där
lyckas den mystiske Gamaliel, han som förutspått hans ankomst, övertyga slaven om detta: Att han är kristi
bror, förutspådd att uppenbara "Det tredje testamentet" som ska öppna portarna till himlarnas kungarike
för världen. Men för att göra detta måste han följa kallelsen som ekat inom honom sedan han föddes.
Österut...Under tiden har den dystre senator Modius, eskorterad av sitt vita garde, nått utkanterna av en
öken utan namn...
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Julius och Björn - Startsida | Facebook

Paul Frank's fun artwork comes to life in this show that follows monkey Julius Jr. and his friends as they
explore the world and help each other out. Watch ...

Julius Hansen (914 st.) - hitta.se

Books for further study: King, Ross. Michelangelo and the Pope's Ceiling. New York: Walker & Co.,
2003. Shaw, Catherine. Julius II : The Warrior Pope.

Pope Julius II - ThoughtCo

Gaius Julius Caesar, född 13 juli 100 f.Kr. i stadsdelen Subura i Rom, död 15 mars 44 f.Kr. i Rom, var en
romersk militär, statsman och skriftställare som kom att ...
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