Kapitel 4 Hvad skal jeg gøre for at blive kristen?
Tag en runde, hvor I deler nogle af de tanker eller spørgsmål, som kapitlet har skabt i jer.
På side 76-80 fortæller Wilhelm Busch om to forskellige samtaler. Den ene er med
forretningsmand, der ligger på sygehuset. Den anden samtale er med Hr. Rundhals.
Hvilke forskelle og ligheder er der i deres livsanskuelse?
De er begge to ”færdige med kristendommen”. – Er det ikke forståeligt nok; hvad er deres
argumenter? – Tal eventuelt om andre (dine?) argumenter, som folk kan fremholde for ikke at
ville høre om Jesus.
Alligevel siger Wilhelm Busch til dem begge: ”Smid nu din forslidte vantro over bord
og giv dit liv til Herren Jesus!” – Hvad er hans argumenter?
Tror I, at Jesus nogensinde har løjet?
#Overvej hver for sig: Vil du høre på Jesus?
På side 81-83 sætter Wilhelm Busch Guds hellighed og menneskers synd i perspektiv. Hvad
fortæller det om Jesu offer på korset?
#Ændrer det på din indstilling til Gud, og giver det dig ærefrygt? Tager du Jesu offer på
korset som en selvfølge?
Hvad indebærer det afgørende skridt for os (Se evt. side 83-84)? Er det at leve et syndfrit liv,
eller hvad er det?
#Overvej, om jeres svar stemmer overens med det skridt, I har taget? Tal eventuelt om, hvilke
forhindringer der kan være i at tage dette skridt?
Tal om, hvad det betyder at bryde med synden. Hvordan gør man det?
Hvad vil det sige at bede?
Har I erfaringer – positive/negative – med at bede?
#Brug eventuelt de forslag Wilhelm Busch kommer med på side 87.
Wilhelm Busch siger: ”…du (er) nødt til at begynde med at læse Bibelen.” (side 87). Hvilke
argumenter kommer han med? – Hvad synes I om de argumenter?
#Overvej hver for sig, hvilken konsekvens det skal have i dit liv?
Overskriften for kapitel 4 lød sådan: ”Hvad skal jeg gøre for at blive en kristen?” – Hvilke
svar er Wilhelm Busch er kommet med? Hvad er det vigtigste svar?

#Hav eventuelt lidt tid med stilhed, hvor I hver især taler med Gud. Du kan tale med Gud om,
hvordan du har det med ham, og den frelse han tilbyder dig.

