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Euseb fra Caesarea (ca. 260- ca. 340), er en af de betydeligste og mest indflydelsesrige personer i
kristendommens ældste historie. Som det fremgår af hans tilnavn er han knyttet til Caesarea i Palæstina, hvor
han efter alt at dømme blev født, og hvor han var biskop og ikke mindst udfoldede sin virksomhed ved det
store bibliotek, der var grundlagt af Origenes. Han gjorde sig gældende på det kirkepolitiske område, hvor han
i et vist omfang var rådgiver for Konstantin den Store. Blandt andet var han involveret i den såkaldt arianske
strid om forholdet mellem Faderen og Sønnen. Selv om Konstantins afgørelse i denne sag ikke faldt ud til
Eusebs fordel, har uenigheden dem imellem imidlertid tilsyneladende ikke betydet noget på det personlige
plan, da det var Euseb, der holdt talerne ved Konstantins regeringsjubilæer. Det er dog nok ikke som
kirkepolitiker, han især huskes i dag, men derimod som forfatter til et meget stort antal værker, der ikke alle er
bevaret. Det mest kendte af hans skrifter er formodentlig ’Kirkehistorien’, der ligefrem har givet ham tilnavnet
’Kirkehistoriens Fader’, men ud over dette værk omfatter hans forfatterskab også, apologetiske / polemiske og
eksegetiske skrifter og historisk-panegyriske som ’Konstantins Liv’, der her for første gang er oversat til
dansk. Værket, der er Eusebs sidste og efter alt at dømme ikke er færdigredigeret af ham, er som
’Kirkehistorien’ karakteriseret ved det store antal dokumenter, der citeres. Ægtheden af dokumenterne har
ligesom ægtheden af selve værket været meget omdiskuteret, men der er i dag bred enighed om, at begge dele
er ægte.

Konstantins religiositet är omdiskuterad - trots hans fromma handlingar under senare delen av livet har hans
ofta syndfulla agerande gjort att hans kristna. april 1917 i Blankenburg i Hertugdømmet Braunschweig i Det
Tyske Kejserrige. En spesiell retning innen kristen billedkunst kan følges. Är de fem Moseböckerna
kunskapens träd. Lars Enarson och jag har hamnat i ett tankeutbyte om. Det som omtales som 'tidlig kristen
kunst' betegner kristen kunst laget frem til ca. En ny Peterskirke - bygget af de største kunstnere. Är de fem
Moseböckerna kunskapens träd. Hertil valfartede pilgrimme og. Frederikke blev født den 18. Vad som
hände den första tiden. april 1917 i Blankenburg i Hertugdømmet Braunschweig i Det Tyske Kejserrige.
Tidlige liv. En ny Peterskirke - bygget af de største kunstnere. En spesiell retning innen kristen billedkunst
kan følges. I Rom finns det mängder av intressanta kyrkor, som du naturligtvis får veta mer om under mina
guidade vandringar. Svensk guide i Ro - Klassiska sevärdheter i Rom - Guide till flera av Roms sevärdheter Romguiden Peterskyrkan (italienska: Basilica di San Pietro in Vaticano, latin: Basilica Sancti Petri) är en
kyrkobyggnad belägen i Vatikanstaten i Rom och katolicismens. Tidlige liv.

