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Gud, hvorfor sover du? Leif Andersen Hent PDF Forlaget skriver: Leif Andersens kendte klassiker. Her i et
nyt oplag med nyt udseende, men indholdet er uændret.

»Bibelen kender udmærket den største rædsel af alle - den rædsel, vor tid tror at have patent på: at Gud er
væk. Den spørger vel ikke ligefrem, om Gud overhovedet er; men den spørger jævnligt, hvor han er: Har han
vendt os ryggen? Er han faldet i søvn? Hvad laver han egentlig? Og det er ikke et spørgsmål, man går og

skumler med for sig selv. Med hele gudsbarnets overrumplende ligefremhed råber man til denne ubegribelige
Gud, hvorfor han ikke snart vågner op. Hvad er egentlig meningen? - meningen med at forlade os, der skriger
efter ham, meningen med at lade os stå alene og græde og råbe op i en tom, tavs Himmel?« Hvem er skyld i
lidelsen? - er det vores egen skyld? - er det Djævelen, som hærger frit med Gud som passiv tilskuer? - eller

står Gud også bag det uforståelige og vanskelige, som rammer os?"
Spørgsmålene er vigtige og vanskelige.

Leif Andersen formidler Bibelens svar på en tankevækkende, overbevisende og frigørende måde. Med sit
kraftfulde sprog øser han af et forløsende og radikalt evangelium. Bogen udkom for første gang i 1987 og har

siden været stærkt efterspurgt.
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