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Freden er undertonen
i mit liv
Jesus har givet Egild Kildeholm
en dyb og stille fred

N

år Egild Kildeholm beskriver, hvad Jesus betyder for ham, sker det
ikke med store armbevægelser. Han fokuserer i stedet
på en særlig fred. Det er den
fred, som Jesus har plantet i
Egilds liv
»Mine følelser omkring
troen er lige så flade som et
bord. Der er ikke det store udsving, hverken når jeg læser
i Bibelen, eller når jeg beder.
Men jeg kan udpege, hvor jeg
fik en dyb og stille fred, som
er helt konkret for mig«
»Jeg var 23-24 år, da Gud
mødte mig efter et møde på
Mørkholt Bibelcamping.«
Han skulle hjem samme
aften, men først kaldte han
nogle venner sammen, og

sagde til dem, at han havde brug
for, at de bad for ham, fordi han ikke
havde fred med Gud.
»De stod rundt omkring mig og
bad for mig, men der skete ikke så
meget«
En dyb og stille fred
Da han sammen med en ven kørte
hjemad, sad de og snakkede om det,
der var sket den aften. Og pludselig,
da de holdt og ventede i et lyskryds,
skete der noget.
»Der sænkede sig en fred ned i
mit liv, som har været der lige siden«.
Egild kan ikke forklare den fred,
men beskriver det som en dyb og
stille fred.

»Det var som et Guds smil til mig
om, at ’den fred, som overgår al forstand, den er nu plantet i dit liv, og
den fred, som Jesus vandt til dig, den
er din.’«
Egild oplever stadig fristelser, fejl
og kampe. Han beskriver det som
et stormvejr, der nogle gange kan
høres som en anklagende stemme:
’Kan du, som du er, eje Guds fred?’
»Modsvaret til storm og kaos ligger i en stille fred, som Jesus har givet mig – en fred i, at min sag med
Gud er i orden. Den har Jesus ordnet
for mig. Det er basis for mig. Freden
er undertonen i mit liv, både når jeg
står som forkynder og som menneske i øvrigt – en undertone, som bærer overtonerne. Den ligger der og
fortæller: ’Ved du hvad Egild. Det kan
godt ske, at det stormer og raser både omkring dig og i dig, men freden
står fast.’«
Morten Stubkjær Klausen

Ungdomskonsulent Nikolai
Meyer Olesen, Holstebro,
holder to minutters andagt
i uge 20

Læs mere om, hvad fred med
Gud betyder, på: jesusnet.dk/
artikel/2454
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Ingen skal tage
jeres glæde

Også I sørger nu, men jeg skal se jer
igen, og da skal jeres hjerte glæde
sig, og ingen skal tage jeres glæde
fra jer.«
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 16, vers 16-22

Tro giver håb

D

et er ubærligt at få den besked, at det kun er et spørgsmål om tid, før døden river
den, man elsker, bort. Ægtefællens seng vil stå tom. Barnet vil få
en gravsten. Vennen vil aldrig mere
komme på besøg.
Det er ikke vanskeligt at leve sig
ind i den sorg, som fyldte disciplene,
da Jesus fortalte dem, at de snart
skulle skilles. Alligevel lover han, at
de skal få en glæde, som ingen skal
tage fra dem.
Hvordan kan tab og sorg ende så
godt, at den aldrig vil vende tilbage?
Alle er klar over, at ingen medicin eller rigdom kan holde sorgen over adFoto: Gerd Altmann/Pixabay

skillelse og død på afstand. Det kan
heller ingen tro.
Men der er altså alligevel en mulighed, og den giver Jesus. Den glæde, han taler om til disciplene, venter
på den anden side af døden, hvor vi
altid skal være sammen med ham.
»I skal fryde jer over Jesus med
en ubeskrivelig og vidunderlig glæde, den dag I når målet for jeres tro,
nemlig jeres sjæles frelse,« skrev disciplen Peter (1. Petersbrev kapitel 1,
vers 9 i Bibelen på hverdagsdansk).
Troen på Jesus giver et håb i sorgen.
Søren Juul Skovenborg

Du kan bede om alt
Gud ønsker at være med i
hele vores liv

J

eg sidder i et fly. Den årlige ferie
til lunere himmelstrøg er begyndt.
Turen går til Jordan.
Flyet ruller ud ad startbanen, og
jeg bliver presset tilbage i sædet. Det
bliver fugtigt i mine håndflader. Mon
sikkerheden er i orden? Kan jeg være
sikker på, at piloten har styr på det?
Mine tanker bliver til bøn. »Gud!
Vil du passe på os! Lad os komme
sikkert til Aqaba!« Men er det ikke
lidt for meget at blande Gud ind i en
flyvetur?
Bibelen taler om, at Gud gerne vil
blandes ind i alt i vores liv. Han hører
gerne mine bekymringer for flyveturen og min tak, når vi sætter landingshjulene på jorden.
Økonomiske problemer, indbrud,
udfordringer på arbejdet, uenighed i
ægteskabet – alt, hvad der ligger os
på sinde. Gud vil gerne blandes ind i
det.
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Bøn er et fællesskab
For mig er bøn langt mere end det at
fremsige ord med foldede hænder.
Bøn er fællesskab med Gud. Det
fællesskab har Jesus skaffet mig, da
han med sin død og opstandelse
genoprettede forbindelsen til Gud.
I det fællesskab er Gud sammen
med mig. Han hører og ser alt, hvad
jeg tænker, siger og gør. Jeg kan
lade ham blive en del af det. Det er
op til mig. Jeg kan tale med ham om
mine tanker og følelser.
Bibelen sammenligner Guds omsorg med en fars omsorg for sit barn.
Hvilken far ville ikke gøre alt for at
hjælpe sit barn?
Sådan en far er Gud for mig. Men
kan Gud udrette noget? Han skabte
himlen og jorden og hele universet,
så mon ikke han kan?
Vil du også gerne have fællesskab
med sådan en Gud? Du kan starte
nu. Fortæl ham, hvad der optager
dig.
Lilian Holm Kofod

