Kapitel 1 Gud ja, men hvad skal jeg med Jesus?
Tag en runde, hvor I deler nogle af de tanker eller spørgsmål, som kapitlet har skabt i jer.
#Overvej hver for sig, om I virkelig vil finde Gud eller blot en religion tilpasset af jer.
Tal eventuelt om jeres overvejelser.
På side 15 skriver Wilhelm Busch: ”Om hundrede år er du i evigheden. Da afhænger alt af,
om du har lært Jesus at kende. Det er dit forhold til ham, der afgør, om du er i Himmelen
eller i Helvede. Sig mig: Kender du Jesus?” – Hvad vil det sige, at ”kende Jesus?”
”Den, der har Sønnen har livet!” side 16. Hvorfor behøver vi Jesus (ikke kun Gud) og at tro
på ham? #Hvor meget betyder han for jer i jeres liv?
Hvorfor står vi under Guds vrede uden Jesus? #Frygter I denne vrede?
Livet er fuldt af mange problemer og bekymringer. Hvilke?
På side 21-22 bruger Wilhelm Busch et billede med en skyldkæde. Er I enige med ham i
beskrivelsen af det største problem i vores liv?
#Hvilke led sidder der i din skyldkæde?
Wilhelm Busch siger: ”Jeg må sige dig af erfaring: Det er en befrielse at vide: jeg har
tilgivelse for mine synder.” (side 23) – men andre mennesker vil sige: ”Jeg er god nok, jeg
gør meget godt.” – Kan begge udsagn ikke være lige befriende, bare på hver sin måde?
Begrund svaret.
Direktøren fra erhvervslivet vidste ikke, hvor han skulle gøre af sig selv, da han var til en
vielse i kirken (side 29). Hvad var det, han var usikker overfor? Hvordan blev han hjulpet?
Wilhelm Busch stiller på side 33 et spørgsmål: ”Hvordan kan man overhovedet leve i denne
døds-verden uden denne frelser, han som lever og leder til det evige liv?” – er det muligt?
Overskriften for kapitlet er: ”Gud ja, men hvad skal jeg med Jesus?” – Opsummer kort de
svar kapitlet har givet på det.
Er der tid tilovers, kan I forsøge at besvare overskriften for næste kapitel i bogen: ”Hvorfor
lever jeg?”

#Ønsker du at have Jesus i dit liv, kan du gøre det med ordene nederst på side 23, hvor
Wilhelm Busch siger det sådan: ”Gå til Jesus! I dag. Han venter på dig. Og sig til ham:
»Herre, mit liv er helt spoleret og fuld af skyld. Det har jeg altid fortiet og talt godt om mig
selv. Nu lægger jeg det hen til dig. Nu vil jeg tro, at dit blod sletter min skyld.”

