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GUD BRØD IGENNEM
SIWS MUR
Siw ville være herre over sit eget liv.
Men Gud ville noget andet

Foto: Peder Kølle

S

iw Riddersholm måtte langsomt erkende, at hun ikke
længere var så stålfast i sine
kristne overbevisninger, da hun i 2015
begyndte på Rødkilde gymnasium.
»Det var ligesom en karrusel, der bare
kørte op og ned,« erindrer hun og fortæller, hvordan hun i løbet af 3.g forsøgte at
modbevise Bibelen.
»Jeg prøvede at finde alt det, der kunne modsige Bibelen, alt det, der ikke gav
mening, og som kunne bekræfte mine fordomme.«

JEG TURDE IKKE
LUKKE GUDS
KÆRLIGHED IND
Jeg manglede Gud
Siw har fundet frem til, at skepsissen bundede i, at hun var tiltrukket af tanken om
selv at være herre over sit eget liv, og det
fik hende til at trække sig mere og mere
fra det kristne fællesskab, hun kom i.
»Det var jo lækkert og nemt, men jeg
fandt ud af til sidst, at det ikke var særlig
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fedt, og at jeg manglede noget,« fortæller
Siw.
På en kristen camping gik det op for
hende, at dette »noget« var Gud.

Gud tog fat i mig
»Til sidst havde jeg ikke lyst til selv at have kontrollen, men jeg havde brug for at
Gud tog fat i mig – og det gjorde han så,«
husker Siw, som havde brug for, at Gud
kontaktede hende, fordi hun var bange for
at gøre sig sårbar og risikere at blive skuffet.
»Jeg turde ikke lukke Guds kærlighed
ind, så jeg byggede en mur op omkring
mig selv.«
På campingen mødte Gud Siw igennem
samtaler og prædikener, hvor den mur hun
havde bygget op blev brudt ned.
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»Mit hjerte brændte, som om han havde smadret det kolde stenhjerte, jeg havde.«
Sårbarheden var ikke så skræmmende,
som hun havde forestillet sig.
»Da jeg kom frem i min skrøbelighed,
var det ikke lige så farligt, som jeg troede.
Det var faktisk virkelig befriende.«

Jeg er åben overfor Gud
Siw oplever ikke, at hun nu har fået styr
på alting, men hvor hun før var fortvivlet,
har hun nu åbnet op for Gud og har derfor mulighed for at arbejde videre med de
ting, der fylder.
»Jeg ved, at der er helt vildt meget, jeg
skal have bearbejdet med Gud, for der er
stadig meget, jeg ikke har lagt over til Gud,
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men nu er jeg åben overfor ham, og det har
jeg ikke været de sidste to år - det er skørt,
men jeg finder rigtig meget ro i det.«
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SAGT OM GUDS
KÆRLIGHED
»For dem, der tror på Jesus, kommer
der en opstandelse til en evighed i
en ny verden, på en ny jord. Og her
er alting faktisk meget bedre end
i denne tilværelse, som jeg ellers
frygter så meget at skulle sige farvel
til. I troen tør jeg satse på, at Jesus
virkelig stod op af graven igen, og
at han ikke alene selv har evigt liv,
men kan give det til alle, der vil i
livsforbindelse med ham.«
Sprint Aagaard Korsholm
(Læs mere på jesusnet.dk/artikel/11535)

»Jeg er sikret en plads i himlen, fordi
jeg tror på, at Jesus har skaffet mig
adgang.«
Peter Guldager Dahl
(Læs mere på jesusnet.dk/artikel/1966)
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TRO SOM ET
SENNEPSFRØ

Herren svarede: »Havde I en tro som et sennepsfrø,
kunne I sige til dette morbærtræ: Ryk dig op med
rode, og plant dig i havet! og det ville adlyde jer. «
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 17, vers 5-10

Jesus rejser
mennesker op
Foto: dianazh © iStock/Getty Images Plus

Et sennepsfrø er et af de mindste frø, ikke
større end birkes. Men modsat andre små
frø har det potentialet til at blive en stor
plante.
Men hvad mener Jesus med, at en lille
tro har potentialet til at gøre det komplet
umulige?
Jesus har netop undervist sine venner
om, at det er Guds vilje, at vi altid tilgiver
en bror, uanset hvordan og hvor ofte han

forsynder sig. Som reaktion på dette,
beder de ham om en større tro.
Intet er vigtigere end at handle efter
Guds vilje, og intet kan være mere
vanskeligt. Ikke mindst i forholdet til en
besværlig bror. Hvem af os kunne ikke
ønske sig en tro, som rakte længere?
Men med billedet af sennepsfrøet peger
Jesus på, at vores tro ikke udretter noget i
sig selv. Vi skal derimod åbne os for ham,
sådan som vi har det. Han rejser den,
der kommer til ham, og støtter os til sin
grænseløse tilgivelse.
Guds tilgivelse og frelse rummer en
livsforvandlende kraft, hvor det, der
før syntes umuligt, åbner sig som en
mulighed. Selv den mest besværlige kan
Gud få os til at elske.
Søren Juul Skovenborg

