Kapitel 6 At leve livet – når man ikke kan tro
Tag en runde, hvor I deler nogle af de tanker eller spørgsmål, som kapitlet har skabt i jer.
Som det fremgår af kapitlet, mener Wilhelm Busch, at man ikke kan leve uden tro. Hvad
mener han med dette?
Mange mener, at der efter døden ikke er mere. Så er vi bare døde! #Overvej da om du helst vil
stole på dit eget hjerte eller på Guds ord (jf. side 123).
Tal om, ”Hvordan (man) kan se døden i øjnene, når det går op for dig: »Nu kan jeg ikke tage
noget som helst med af det, som jeg har samlet mig?« (side 123).
Alle mennesker har en tro, om det så er Buddha, Allah, godt vejr, ”7-9-13”, så tror alle
mennesker på noget. – Hvad er den sande tro, jf. side 129?
#Ejer I den sande tro?
Da Jesus døde på korset, erkendte den ene røver, at Gud er hellig. På side 130 beskriver
Wilhelm Busch denne episode. Han kommenterer bl.a.: ”Det er begyndelsen: Man forstår, at
Gud er hellig og forfærdelig.” – Hvad mener han med dette?
Hvad vil det sige for os i dag, at Gud er hellig og forfærdelig?
#Hvilke konsekvenser har det i vores forhold til ham?
Gud kalder synd for synd. Synd er som en kløft, der skiller os fra ham. Mennesker skelner
ofte mellem store og små synder og tænker at de store synder er de værste. Men Gud ser alle
synder!
#Tag et par minutters stilhed hvor I gennemtænker dagen og de synder, I har begået denne
dag. Tal hver især i stilhed med Gud om dem.
Hvis I har frimodighed til det, kan I tale med hinanden, om der er synder, I ubevidst(?)
accepterer og vænner sig til at leve med? Hvad bliver konsekvensen af det?
#Hvad betyder det for jer, at I har fået syndernes forladelse?
Fra side 134-141 skildrer Wilhelm Busch fire grupper mennesker, der argumenterer for, at de
ikke kan tro. – Hvad er deres argumenter? – Hvad synes I om de svar, Wilhelm Busch
kommer med?
Til slut kan I opsummere afsnittet side 142: ”Hvad skal man gøre, når man ikke kan tro?” og
tale om, hvordan I konkret kan bruge det i jeres hverdag og hjælpe hinanden med det.

#”Hvordan kan du se døden i øjnene, når det går op for dig: »Nu kan jeg ikke tage noget som
helst med af det, som jeg har samlet mig«?” (side 123)

