Kapitel 9 Hvad får man ud af et liv med Gud?
Tag en runde, hvor I deler nogle af de tanker eller spørgsmål, som kapitlet har skabt i jer.
Hvad mener I, man får ud af at være kristen; kan det betale sig?
Wilhelm Busch siger: ”Siden Jesus er kommet, er gudsfornægtelsen i virkelighed bare uvidenhed.”
(side 193). – Deler I denne holdning? Begrund svaret.
Wilhelm Busch omtaler en mur af en anden dimension, der adskiller Gud fra menneskene. – Hvad
kunne muren af en anden dimension mellem dig og Gud være i dit liv?
Hvad betyder det, at Jesus kom til verden for at mennesker skulle få fred med Gud? Hvorfor er
Jesus så vigtig for at forstå Gud? Hvad er forskellen på at tro på Gud og have fred med Gud?
#Kan du sige til Jesus, at du vil overgive dig HELT til ham, eller er der noget, der holder dig
tilbage? Hvad? – Brug eventuelt den bøn Wilhelm Busch formulerer på side 202.
Wilhelm Busch nævner tre b’er: bibelen, bønnen og brødrefællesskabet (side 203). – Hvorfor er de
så afgørende for livet med Gud? – #Tal eventuelt om hvilket ”b”, der er vigtigst for jer? Hvorfor?
Selvom du har læst hele bogen og hele Wilhelm Busch’s vidnesbyrd om troen på Jesus, er det ikke
sikkert, at du tror på Jesus. Hvad vil du i så fald svare den gamle bedstemor: ”Jeg har fortalt dig,
hvad min Herre har gjort for mig. Og nu skal du sige mig: Hvad har din vantro gjort for dig?” (side
207). – Hvad mister man ved ikke at have et liv med Gud?
Hvad får man ud af et liv med Gud, jf. side 210? – Tal om, hvad det betyder.

#”Hvordan bliver din død? Da kan ingen mennesker hjælpe dig. Selv den kæreste hånd må du
slippe. Hvordan bliver det? Du går ind for Guds ansigt! Vil du træde ind dér med alle dine synder?
Ak, om du greb din frelsers stærke hånd og vidste: »Han har købt mig med sit dyre blod og tilgivet
al min synd!« — så kan man også dø lykkelig!” (side 210). – Kan du dø lykkelig?

