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Når Gud er tavs Leif Andersen Hent PDF Forlaget skriver: Når nu Gud er almægtig, står han så bag alt, hvad
der sker i verden?

Er det Gud, der har sendt min personlige lidelse og smerte, og stod han bag Anders Breiviks massakre på
Utøya og i Oslo?

Hvad siger Bibelen – og hvad siger mennesker?

Den erfarne teolog og sjælesørger Leif Andersen giver trøst og omsorg på det personlige plan, og han leverer
vægtige indspil på det tankemæssige plan.

Opdelt i to dele
Bogen er opdelt i to dele. Første del tager fat i den sjælesorgeriske side af lidelsen, og hvordan vi kan opleve

Guds tavshed i livskriser. Denne del har har tidligere været bragt i bogen Hvad i alverden er
meningen?«Unitas 2011.

Appendikset i anden del tager fat om den debat, der har været i Danmark blandt bibeltro kristne efter Utøya-
forbrydelsen i 2011.
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