Kapitel 5 Hvorfor tillader Gud det onde?
Tag en runde, hvor I deler nogle af de tanker eller spørgsmål, som kapitlet har skabt i jer!
Hvad bliver konsekvensen, hvis Gud ikke findes, og hvis han ikke har sendt sin søn?
Gud siger i Bibelen: "For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje og
mine planer over jeres planer.” (Esajas’ bog kapitel 55, vers 9). Hvad betyder det helt konkret?
#Hvilke konsekvenser får det i dit liv?
Hvilket billede har vi af Gud, hvis vi sætter os selv i dommersædet, og Gud på anklagebænken?
Er det en reel fare for os?
Hvad vil det sige, at Guds tavshed er Hans skrækkelige dom?
På hvilke måder minder Sodoma og Gomorra om Danmark i dag? Hvordan skal vi forholde os til
det?
Wilhelm Busch skriver: "Hvis du ikke kan høre Guds stemme, så er du for langt væk. Du må
omvende dig, det ved du godt” (side 108). – Hvad vil det sige at ”omvende sig”? Hvilke svar giver
historien om den rige godsejer, med den letsindige søn, der rejste hjemmefra?
#Tænk hver især på, hvordan dit hjertes indstilling er til Gud? Ønsker du velsignelserne fra Gud,
men ikke at være i Hans nærvær? Eller ønsker du at komme helt ind i Guds nærvær, med alt hvad
det indebærer? – Del eventuelt dine tanker med gruppen.
Hvad menes der med, at Jesus er Guds sidste ord?
Hvad mener Wilhelm Busch, når han på side 112 siger, at vi skal kaste vores religiøsitet fra os og
bringe vores elendighed hen til Jesus? Hvorfor skal vi gøre det?
#Har du gjort det?
Til en ung pige sagde Wilhelm Busch: ”Det gælder ikke om at sige »Hvorfor, hvorfor, hvorfor«,
men om at sige: »Til hvad?«” (side 116). – Hvad er forskellen?
Hvordan lærte ”Amsel” at kende forskel på ”hvorfor” og så ”hvortil”? – Hvilken betydning fik det i
hans liv?
#Er der oplevelser i jeres liv, hvor I føler, at Gud har "brækket jeres rygrad" og "lammet jeres ben"?
Tal eventuelt om hvilken betydning det fik for jeres liv. – Er I enige i at det gælder om at sige: ”Til
hvad?”

#På side 109 siger Wilhelm Busch: ”Vi ved alle sammen: »Jeg burde egentlig omvende mig!«” – og
så spørger han: ”Hvorfor gør du det ikke?” – og hans opfordring lyder: ”Omvend dig! Så hører du
også faderens stemme!”

