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Mänsklig tro, liksom människans kunskap, vetenskap och teknik, når framsteg genom århundradena. Religion
föregår historia, och har alltid uppehållit mänsklighetens särskilda tillgivenhet och uppmärksamhet. Språk,
skrift, och medel för försörjning har utvecklats parallellt med människans psykiska och andliga tillväxt. De
skiftar, på samma sätt som det mänskliga tillståndet. Religionerna har multiplicerats; gudarna har
mångfaldigas. Vissa föreställdes som imaginära varelser, en del som djur, och sedan några som människor;
och således steg för steg rörde det sig mot det metafysiska, andliga och översinnliga, till den yttersta
verkligheten av Enhet.
Det börjar med att vi försöker lära känna Gud, vår Fader. 05. Det mest grundläggande sättet att göra det är att
läsa bibeln. Svenska (1917) Och detta är evigt liv, att de känna dig, den enda sanne Guden, och den du har
sänt, Jesus Kristus. Påskens budskap är i mångt och mycket att vi var och en behöver möta Gud och beröras.
Ja älska Gud av hela din kraft, hur gör man det då. Ibland kan jag komma på mig själv med att känna mig.
Lär känna Gud. , räcker det att vi kommer till Gud o ber om massa saker hela tiden,. 2009 · - Så snart vi inte
har tillräckligt med information om världen omkring oss så erbjuder hjärnan oss möjligheten att tro på gud,
säger professor. Att Gud på detta sätt är tre personer har kristna varit eniga om sedan 300-talet, och dem
håller världens kyrkor. 13. 04. Bibeln beskriver Gud som en fader till oss. Vi måste lära oss att känna igen
Herrens röst. Ordet homlogia har också innebörden av att tänka likadant, känna likadant och att. 2010 · En
dikt att älska om det viktigaste som finns - vi är djupt älskade.

