
Hvorfor? 
 
Jeg tror ikke på, at Gud har en mening med alle de ting, der sker. Somme tider kan vi se tilbage i vores liv og 
finde en mening eller styring i de ting, vi kom ud for eller som skete med os.  
Men jeg tror ikke, at Gud har en mening med alle ting. 
 
Jeg tror derimod at Gud har en mening om alle ting, der sker os i vort liv. 
 
I forbindelse med en ung mands død, oplevede jeg, at nogle fandt trøst i tanken om, at det der var sket var 
Guds vilje og det bedste for den unge mand. Trøsten var, at Gud havde sparet den unge mand, for noget 
der var endnu værre. 
 
Gud styrer ikke mennesker som marionetdukker. Vi kan se hans vilje og hans hjælp i vores liv. Men vi kan 
ikke finde en forklaring hos Gud, for alle de ting der sker os. 
 
I sorg og afmagt spørger vi: Hvorfor Gud? 
 
Får vi ikke noget svar på vort spørgsmål, finder jeg der er en stor trøst hos Gud. Ikke i en tro på, at Gud har 
styret det skete. Men en trøst hos Gud, som føler med os, og har en mening om det vi kommer ud for i vort 
liv. 
 
Da Gud skabte, var det godt! Og den dag, da Gud igen vil skabe en ny himmel og en ny jord, ved vi, at det 
bliver godt. Et sted uden sorg, gråd, pine og død.  
 
Det er Guds mening om livet. Sådan er det ikke blevet, men det skal det engang - Sådan er Guds vilje! 
 
Indtil det sker, kan vi hos Gud finde trøst og omsorg, for det er Guds mening, om det der er sket dig! 
 
v1 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet 
findes ikke mere. v2 Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en 
brud, der er smykket for sin brudgom. v3 Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: 
Nu er Guds bolig hos menneskene, 
han vil bo hos dem, 
og de skal være hans folk, 
og • Gud vil selv være hos dem. 
v4 Han vil tørre hver tåre af deres øjne, 
og døden skal ikke være mere, 
ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. 
Thi det, der var før, er forsvundet. 
v5 Og han, der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt!«   
(Johannes Åbenbaring kap. 21). 

 
 

 

 



 

 

 


