
GUD MÅ VÆRE GOD
Selvom Magnus er vokset op med fortællinger 
om en god gud, opfattede han i lang tid Gud 
som en enevældig kejser, man kun tjente for 
ikke at få problemer
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Jeg har aldrig været i tvivl om, at Gud 
eksisterede. Men jeg har tvivlet på, om 
han var god. Hjemmefra har jeg altid 

fået at vide, at han var god, fordi det var 
det, mine forældre troede på. Og Bibelen 
siger, at Gud er god. Men der er også man-
ge andre historier i Bibelen om Gud, som 
jeg ikke synes er gode,« fortæller Magnus, 
der bor i Aarhus.

Ensomhed og stoffer
»I 9. klasse begyndte jeg at tage stoffer 
samme med en af mine kammerater. Da 
jeg kom på efterskole i 10. klasse, opførte 
jeg mig som den gode kristne dreng, men 
jeg røg stadig hash, når jeg var hjemme i 
weekenderne.«  Mens han gik i gymnasiet, blev det sta-

digt sværere at holde fast i, at Gud var 
god. I stedet for at prøve at blive ven-
ner med sine klassekammerater forsøgte 
Magnus at være det gode eksempel.
 »Jeg følte, at jeg var bedre end de an-
dre, fordi jeg var kristen, men det var jeg 
jo ikke. Jeg tog stadig stoffer og gjorde 
andre ting, der ikke var så gode. Jeg blev 
meget ensom, fik det psykisk dårligere 
og begyndte at ryge mere. En dag fik jeg 
en form for klarsyn. Jeg tror, det var Gud, 
der gav mig det. Og så stoppede jeg bare 
fra den ene dag til den anden med at tage 
stoffer. Men jeg efterlod jo samtidig nogen 
i det gamle misbrugsmiljø, og det satte en 
masse tanker og følelser i gang. Hvorfor 
gjorde Gud ikke mere for dem? Han kunne 
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Præst for Lemvig 
Bykirke Brian 
Christensen, Lemvig, 
holder to minutters 
andagt i uge 14

Fo
to

: M
ar

ie
 L

er
ch

e 
N

yg
aa

rd

»



jo ikke være god, når han ikke hjalp dem 
også.«

Brikkerne faldt på plads
Magnus kunne ikke lade være med at 
tænke på, om han tog fejl.
 »Midt i det hele håbede jeg, at jeg tog 
fejl. Jeg kunne jo stadig huske, at jeg som 
barn syntes, at Gud var god. Og det virke-
de jo som om, alle andre også mente, Gud 
var god. Jeg var frustreret over, hvorfor 
jeg havde det anderledes end alle andre, 
og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre ved 
det.« 
 Han endte med at tage på højskole, 
selvom han egentlig tænkte, at det vil-
le være spild af tid. På højskolen var der 
plads til at stille spørgsmål.
 »Jeg fik ikke nogen ’så-snakker-vi-ik-
ke-mere-om-det’-svar. I stedet oplevede 
jeg faktisk, at nogle af brikkerne faldt på 
plads, allerede mens jeg stillede spørgs-
målene. Jeg nåede frem til, at der var en 
mening med galskaben. Midt i alt det 
svære er Gud faktisk en kærlig gud. Gud er 
god, det må han være,« siger Magnus insi-
sterende.

Gud døjer ikke med dårligt Læs flere historier om liv og tro 
på: jesusnet.dk/livogtro

Læs alle de nyeste filmanmel-
delser på: filmogtro.dk
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 »Det vigtige er heldigvis ikke, om jeg 
føler, Gud er god eller ej, men om jeg bli-
ver ved med at gå til ham. Jeg tror, det er 
okay at skælde ud på Gud. Hvis der er no-
gen, der kan holde til, at vi er sure på ham, 
så er det Gud. Han døjer ikke med dårligt 
selvværd. Han forstår godt, hvorfor jeg 
skælder ud. Han tager imod mig med åbne 
arme, og han ved, hvem jeg er, og hvad jeg 
kommer med« siger Magnus smilende.

Marie Lerche Nygaard

selvværd
Selvom Magnus forsøger at holde fast i, at 
Gud er god, så modarbejder følelserne ind 
i mellem.



MARIA BLEV 
UDVALGT AF GUD

Dette er Marias ord, mens hun var 
gravid med Guds søn, Jesus Kristus.

 Den eneste forklaring, der kan gi-
ves på, hvordan Maria kunne 

være gravid uden at have væ-
ret sammen med en mand, er, 

at intet er umuligt for Gud.
  Maria var ikke spe-

cielt hellig, og hun var 
slet ikke noget særligt 

i forhold til andre 
mennesker. Allige-

vel blev hun ud-
valgt af Gud, for 
der er intet men-
neske, der er for 
umuligt for ham.

»Han har set til sin ringe tjenerinde. For 
herefter skal alle slægter prise mig sa-
lig…«

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 1, vers 46-55

HAN HAR SET

 Til alle tider har mennesker verden 
over takket Gud, fordi han ville lade 
Maria blive så velsignet, at hun fik til 
opgave at bære Guds søn som foster i 
sin livmoder.
 Den opgave, Maria påtog sig, in-
debar et ufatteligt stort ansvar, men 
hun havde tillid til, at han, der havde 
udvalgt hende, vidste, hvad han gjor-
de. Ved at stille sig til rådighed, var 
Maria med til at opfylde det gamle 
løfte om, at Gud ville give verden en 
frelser.
 Ingen andre skal bære Guds søn 
som et foster. Derimod indbydes vi til 
at lade ham bære os på vejen hjem til 
sit evige rige. Og ingen er for umulig 
for Gud til at tage imod indbydelsen.

Søren Juul Skovenborg
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