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BESKRIVNING

Urantia-boken, som frsta gngen utkom r 1955, uppges ha presenterats av himmelska varelser som en
uppenbarelse till vr planet Urantia.Texterna i Urantia-boken instruerar oss om mnsklighetens begynnelse,
historia och bestmmelse samt om vr relation till Gud vr Fader. Texterna presenterar en enastende och
vertygande portrttering av Jesu liv och frkunnelse. De ppnar nya vyer om tid och evighet fr den mnskliga
sjlen och erbjuder nya detaljer om vrt upptgende ventyr i ett vnligt och med omssorg administrerat
universum.Urantia-boken erbjuder en klar och koncis sammanfattning av vetenskap, filosofi och religion.
De som lser och studerar Urantia-boken tror att den kan utgra ett vsentligt bidrag till det religisa och
filosofiska tnkandet hos mnniskor i hela vrlden.Urantia-boken r inte en religion som sdan. Den bygger p
det religisa arvet frn forna och nyare tider och sporrar lsaren till en personlig, levande religis tro.Lsare
vrlden ver har berttat oss att studiet av Urantia-boken har pverkat dem p ett avgrande stt och ofta frndrat
deras liv. Den har inspirerat dem att n fram till nya niver av andlig tillvxt och kat deras knsla fr det
mnskliga livets vrde.Vi uppmuntrar dig att lsa den hr boken och sjlv upptcka dess frdlande budskap.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Urantiaboken - om meningen med livet

Urantiaboken . Innehållsförteckning . Förord. Introduktion; I. Gudom och gudomlighet; II. Gud; III. Det
Första Ursprunget och Centret; IV. Universumverkligheten ...

Urantiaboken by Urantia Foundation · OverDrive (Rakuten OverDrive ...

Urantiaboken Preliminära sidor Bokens delar Kapitelrubriker Innehållsförteckning Förord

Om bakgrunden till Urantiaboken.

Buy Urantiaboken: Uppenbarar mysterierna med Gud, universum, Jesus och oss själva (Swedish Edition):
Read Kindle Store Reviews - Amazon.com
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