Forord
Denne bog indeholder et udvalg af autentiske spørgsmål stillet af unge
i alderen 12-23 år. En stor tak til jer, der har stillet disse spørgsmål. Svarene har vi bestræbt os på at gøre korte, præcise og opbyggelige.
Man kan få mange forskellige svar på sine spørgsmål om Gud. Derfor
er det vigtigt at spørge den, der svarer, hvad hans udgangspunkt er.
Udgangspunktet for svarene givet i denne bog er: »De hellige Skrifter
... er indblæst af Gud og nyttige til undervisning, til bevis, til vejledning
og til opdragelse i retfærdighed.« (2 Tim 3,15-16).
De hellige Skrifter, det er de bibelske skrifter. Vi har derfor først og
fremmest bedt svarerne om at fortælle, hvordan Bibelen svarer på de
spørgsmål, der er blevet stillet. Nogle spørgsmål besvares ikke eller kun
delvist i Bibelen. Da har svareren bestræbt sig på at give svar, som er
i samklang med grundtonen i de bibelske skrifter. Det er vort håb, at
det er lykkedes!
Hvem henvender denne bog sig til? Først og fremmest har vi tænkt
på de unge, der har stillet spørgsmålene. Vi ved, at I venter på at se
jeres spørgsmål på tryk og at læse det svar, der er blevet givet. Vi ved
også, at mange andre unge stiller de samme spørgsmål som I. I flere
tilfælde har vi måttet vælge mellem næsten enslydende spørgsmål.
Det er vores håb, at de også får bogen i hånden og får svar. Endelig
tror vi, at forældre, ungdomsledere, forkyndere, sognemedhjælpere
og præster vil gribe til bogen i deres forberedelse og arbejde med at
række Guds ord til unge i forkyndelse og sjælesorg.
Ønsker man at kontakte en af dem, der har besvaret spørgsmål, kan
det ske ved at henvende sig til forlaget.
Om bogens brug kan det siges, at man blot kan gå i gang fra en
ende af. Ønsker man at læse mere systematisk, er der hjælp at hente i
indholdsfortegnelsen forrest i bogen. Spørgsmålene er inddelt efter Den
apostolske Trosbekendelse efterfulgt af afsnit om kristenlivet, Bibelen og



etik. I øvrigt henvises til skriftstedsregisteret og stikordsregisteret bag i
bogen. God fornøjelse!
Erik Holmgaard
bibelskolelærer
		

Robert Bladt
valgmenighedspræst,
redaktør og forfatter

Forord til 2. udgave
Vi glæder os over, at Forlagsgruppen Lohse har besluttet sig for at
genudgive disse 117 spørgsmål og svar. Vi tror, at en ny generation af
unge, her kan læse sig til mere kundskab om Gud og troen på ham.
Meget har ændret sig, siden denne bogs første udgave fra 1999. De
unge, der stillede spørgsmålene, er ikke helt unge længere. Biologisk set
er både spørgere og svarere helt andre mennesker i dag ... (det tager
nemlig ca. syv år at udskifte alle kropsceller). Forlagsgruppen Lohse
har imidlertid skønnet, at bogens spørgsmål og svar har slidstyrke til
genudgivelse. Og vi er enige. De spørgsmål, de unge stillede vores
svarpanel i 1999, er spørgsmål, som unge stadig kæmper med i forsøget
på at finde fodfæste i forhold til Gud, tro, tvivl osv. Og svarene øser af
både menneskelig og åndelig indsigt og ikke mindst af de uforanderlige
værdier, som De hellige Skrifter rummer.
Spørgsmålene og svarene står som i den første udgave. Men vi har
opdateret oplysningerne om svarerne og ført litteraturlisten up-to-date, så
der er god mulighed for at fortsætte sin søgen efter svar, der holder.
Erik Holmgaard
bibelskolelærer
		

Robert Bladt
valgmenighedspræst,
redaktør og forfatter

