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OM BOKENMänniskor har i alla tider haft ett religiöst behov som inte kan ignoreras. Den insikten ledde till
att kristendomen blev statsreligion i romarriket. Orsaken var att det behövdes ett cement för att hålla ihop en
splittrad kultur och ett rike som höll på att falla sönder. Idag skakar världen och man har kommit fram till

samma lösning, att använda religionen som cement för att skapa fred. Man säger att alla trosuppfattningar har
rätt och är olika vägartill samme Gud. Här är inte Jesus ”Vägen”, utan snarare ”i vägen”, därför introduceras
en annan Jesus – en religionsstiftare vid sidan om andra. Samtidigt växer en annan rörelse världen över.I Kina
står en arbetare med lyfta händer och ber för sitt land. Klockan är 5 på morgonen.I ett badkar i Nordafrika står

en imam som blivit döpt till Kristus. Tårarna rinner.I ett hem på Kuba samlas en församling som inte får
bygga en kyrka. I sitt nybyggda jättestora ”vardagsrum”.

Första budet handlar om att ha ett odelat och hängivet hjärta för Gud. 5 Mosebok 614 I skolen icke följa efter
andra gudar någon av de folks gudar som bo runt omkring eder 2 Kungaboken 1735 Ty HERREN slöt ett
förbund med dem och bjöd dem och sade I skolen icke frukta andra gudar ej heller tillbedja dem eller tjäna

dem eller offra åt dem. Köp online Inga andra gudar I.

Inga Andra Gudar Imsen

Inga andra gudar är en omvälvande resa genom tider riken och kulturer där vi följer kampen om
församlingens gudagivna identitet och människornas sätt att genom historien bevara eller förvränga den. För

mer information om vad som sker framöver besök vår hemsida sundsvall.pingst.se eller sociala medier
Pingstkyrkan Sundsvall. Inga andra gudar. Skickas inom 67 vardagar. Inga andra gudar. Jag Älskar Dig.

Listen to Inga andra gudar on Spotify. Till Liv Oktober 2003 Ämnen 1a budet Tio Guds bud.
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