
Människor tror olika
Det finns säkert en kyrka i närheten av där du 
bor. Du har kanske hört kyrkklockorna ringa 
på söndagar. Inne i kyrkorna brukar man tala 
om Gud, och det finns nästan alltid ett kors.                                        

I alla tider har människor trott, att det kanske finns något mer än den 
här jorden, som vi bor på. En osynlig kraft eller makt, som några kallar  
Gud.
Förr tänkte nog många, att Gud var en sorts person, som fanns i 
”himlen”.  Men  ingen  visste  riktigt,  vad  himlen  var  eller  var                                          
himlen fanns. Och man visste ju inte heller hur Gud såg ut.

En sådan gud tror inte jag på.

Jag ser alla stjärnorna                                                                                                      
och den stora rymden,                                                                                                       
och tänker på allt som finns,                                                                                                
solen och månen, hela naturen,                                                                                             
alla djur och växter. Och alla människor.                                                                                    
Varför finns allt?                                                                                                      
Så mycket det är som vi inte förstår. 

Jag tror på en god makt, som är kärleksfull                                                          
och som vill alla människor väl. 

Jag vet faktiskt inte, vad jag ska tro.  

Jag tror inte på Gud. Jag tror på det goda,                                                
att kärlek är större än ondska.
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Har du själv några tankar om Gud? Skriv några rader.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Det här blir din egen religions-bok.                                                                      
Du ska läsa den, och du ska också själv skriva i den.

Vad betyder egentligen ordet religion?
Man kan säga, att religion har med två saker att göra:

• Tron på en osynlig makt eller kraft av något slag.
• Tankar om hur vi människor bör vara mot varandra.

Du ska arbeta med tre religioner:

Judendom Kristendom      Islam

Alla tre religionerna tror på samma Gud,                                                               
och de har samma stamfader, Abraham.

En stamfader är en släkts eller 
ett folks allra äldsta förfader.
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