Gud har vist mig så meget glæde.
siger Lene Kjeldgaard i denne samtale
Af Irene Josefsen
Hvornår begyndte du at komme i Bethelkirken?
Lene: For 5-6 år siden, men først rigtig meget i forbindelse med Alpha-kurset. Efter kurset gik jeg
og ventede på, at Gud skulle sige til mig, at jeg skulle døbes. Det mente jeg, han ville, da han havde
talt til mig flere gange under Alpha-kurset og før det. En dag sad jeg i kirken og kiggede op på
muren bag dåbsgraven, hvor lyset danner et hjerte og tænkte: „Han fortæller mig det jo ikke. Det er
mig, der skal sige ja!“
Hvorfor var det vigtigt for dig at sige ja?
Hvis ikke jeg har Gud i mit liv, ville mit liv være stresset og kaotisk. Jeg oplever mirakler næsten
hver dag. Hvis jeg beder om noget i dag, så begynder det allerede at ændre sig i morgen. Hvis jeg
skulle vælge mellem Gud eller noget andet, ville jeg altid vælge Gud.
Før var mit liv kaotisk og stresset, men nu, hvor jeg kender Ham, har jeg fået ro med mig selv. Hvis
jeg bliver stresset, eller får andre problemer, så beder jeg til Gud, og freden vender tilbage
Hvis du skal give dit vidnesbyrd ganske kort, hvordan ville det så lyde?
Det er svært at gøre kort. Men Gud har vist mig så meget glæde.
Hvordan er det med din familie og troen?
Den ene af mine søskende siger, hun tror på Gud, men går ikke i kirke og læser ikke Bibelen. Min
mor kommer i Bethelkirken, og hun læser i bibelen. Min mand Lars er også troende og kommer
også i Bethelkirken. Hvis jeg spørger mine børn, om de tror, svarer de ja. Jeg beder for, at de alle
kommer til at vokse i troen.
Hvordan er dit liv blevet anderledes?
Jeg beder hver dag. Jeg går i bibelgruppe. Til gudstjenesten får jeg tanket op og lærer noget og er
med i et godt fællesskab.
Har du fået nogen konkrete bønnesvar?
Ja, dem har jeg fået mange af. Vil ikke lige fremhæve et enkelt, men det at bede, og at Gud hører, er
bare så stort. Det er en fantastisk oplevelse, at mær- ke, at Gud giver ro og glæde i mit liv.
Hvad oplever du, at din tjeneste primært er?
At bede for folk, lytte til folks problemer og bringe det videre, som jeg får af Gud.
Hvad synes, du er det vigtigste som kristen?
Bringe budskabet ud, bede, vokse og lære og komme i et fællesskab.

