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BESKRIVNING

Människan har i alla tider förnummit något som hon uppfattat som gudomligt i tillvaron, och hon har på
olika sätt försökt föreställa sig detta det gudomliga. Det vi kallar Gud utvecklades ur en mängd
gudsföreställningar och bilder som olika folk och kulturer i Främre Orienten gjorde sig under en period av
flera tusen år. Gud hämtar drag och egenskaper från fåraherdarnas listiga stamgudar, den hämndlystne
bergsguden Jahve, kanaaneernas uråldrige kung El, drakbesegrarna Baal och Marduk, han uppenbarar sig i
storm och åska och uppträder till och med understundom som demon. Hur kan Gud vara både kärleksfull
och blodtörstig? När uppkommer det eviga livet, och hur framträder djävulen? Och hur många
skapelseberättelser finns det egentligen i Bibeln? Om Gud är en bok för troende och tvivlande, den kan
läsas av den bibelvane lika gärna som av sökande som ännu aldrig öppnat en bibel. I boken söker Jonas
Gardell Guds spår. Följ med på en omtumlande resa, på spaning efter Gud.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Gud, Polen och politiken | SVT Play

I sin nya bok Gud: återkomsten skriver han historien om religionens återkomst och vad det betyder för
politiken, vårt samhälle och våra liv.

Omvägen om Gud - Svenska kyrkan och opinionsbildningen

Även om det inte alltid fanns en bokstavlig tro på myterna var de betydellsefulla och de tolkades och
omtolkades i ... Gudar och gudinnor i Antik ...

Jag skriver om Gud som haver - MartinHedberg.se

In šaʾ Allāh (ءاش هللا نإ  ; arabiska "om Gud vill", eller friare: "vi får förtrösta på Gud") är en vanlig arabisk
fras som läggs till i slutet av ett ...
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