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Hvor er Gud, når
det gør mest ondt?
Teolog og forfatter Leif Andersen skriver
nuanceret om lidelsens problem i ny bog.

Gud og det onde

Gud og det onde tager fat i et af troens allerstørste
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af Leif Andersen
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har al magt, hvorfor griber han så ikke ind og sætter en stopper for al lidelse? Det spørgsmål er ikke blevet mindre relevant
af, at vores land og verden er ramt af en pandemi.
Leif Andersen undgår letkøbte svar. I stedet skimter han håb og trøst i
Bibelens forskellige tekster om emnet. Bogen tager udgangspunkt i beretningen om Job i Det Gamle Testamente, men forfatteren bevæger sig også
videre i et forsøg på at få hele Bibelens bredde i spil.
Gud og det onde vil ikke løse lidelsens problem, men besvare det med tro.
En tro på trods: Ved at lade forargelsen og protesten komme til orde kan
tilliden til Gud bygges op på ny.
Bogen udkommer torsdag den 2. april som en del af serien Bibelselskabets
Håndbibliotek. Den fremsendes her til anmeldelse.

Om forfatteren og serien
Leif Andersen (f. 1952) er lektor i praktisk teologi ved Menighedsfakultetet/FIUC i Aarhus. Han er desuden præst i folkekirken og forfatter til en række bøger, senest kom tobindsværket Kroppen og ånden
(2015-16). For Bibelselskabet har han medvirket i udgivelsen af Jobs
Bog på nudansk, Det er din egen skyld (2017).

Bibelselskabets Håndbibliotek er en serie af små fagbøger, der udforsker væsentlige
temaer i og omkring Bibelen. Gud og det onde er den foreløbig syvende i serien.
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