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Mit liv blev forandret

F

»

ra den ene dag til den anden
holdt jeg op med at drikke. Jeg
holdt også op med at gå til fester, det sagde mig ingenting,« fortæller Niels Jørn Fogh, der som ung
Foto: Anette Ingemansen

En god ven og hans familie
fik stor betydning for Niels
Jørgen Foghs vej til kristendommen

på Vesthimmerlands Gymnasium i
Aars, fik han en god ven, der var kristen.
»Jeg snakkede en del tro med
ham, og jeg elskede at komme i
hans hjem, hvor jeg følte mig enormt
velkommen. Det gjorde noget ved
mig, når jeg hørte min vens far holde andagt, og når han bad for mig
og min familie,« forklarer Niels Jørn.
Vennen inviterede ham med til
møde i den kristne studenterforening
Kristeligt Forbund for Studerende på
gymnasiet, og ikke lang tid efter tog

Niels Jørn sammen med de andre på
en kristen lejr. Han trivedes i fællesskabet på lejren.
»Det var meget anderledes end at
være til fest på gymnasiet. Der var
masser af glæde, selv om der ikke
var noget alkohol. Jeg gik med til de
forkyndende møder og seminarer
uden at forstå ret meget af det, der
blev sagt, men jeg beundrede de
kristne, for de kendte deres bibel og
tog deres tro seriøst,« fortæller han.
Den sidste aften på lejren forandrede Niels Jørns liv.
»Forkynderen talte over bibelteksten om forklarelsen på bjerget. Han
malede indholdet af sætningen ’de
kunne kun se Jesus alene’ for vores
øjne. Jeg sad på stolen og lyttede.
Pludselig uden at jeg kan forklare
det, blev jeg overbevist om, at Jesus
findes, og at han elsker mig. Jeg kom
til tro på den stol,« fortæller Niels
Jørn, der i dag er 65 år og sognepræst i Lindehøj Kirke i Herlev.
Anette Ingemansen

Sygeplejerske Janne Lillelund, Vejle,
holder telefonandagten i uge 8
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Jeg tjener

(Jesus sagde) »For hvem er størst:
den, der sidder til bords, eller den,
der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er iblandt jer
som den, der tjener.«
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 22, vers 24-32
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pørgsmålet om magt har altid
optaget mennesker – og givet
anledning til megen strid. Men
det er nødvendigt, at nogen bestemmer og derved leder og udøver
magt. Uden et aftalt lederskab vil der
opstå et uformelt hierarki og mere
tilfældige rangordener. Alle kan ikke
være lige. Problemet er, at bag lederskab og magt lurer synder som magtmisbrug, herskesyge og ærekærhed.
I stedet for disse synder sætter Jesus en række dyder som ydmyghed,
tjenstvillighed og offervilje. Og Jesus
viste med sit eget eksempel, hvori
den sande storhed består. Jesus –
den største – gik selv foran i ydmygt
lederskab.
Anledningen var disciplenes strid
om, hvem der skulle regnes som den
største. Porten, som djævelen forsøgte at bryde ind gennem til disciplene,
var hovmodet og det at komme opad
ved at træde andre ned. Selv blandt
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Ydmygt lederskab

de første disciple lurede lysten til at
blive stor på andres bekostning. Kristnes kald er at udøve lederskab med
Jesu sind. Skal vi have Jesu sind, må
vi have Jesus for øje.
Leif Hankelbjerg Mortensen

Kærtegn fra Gud
Gud sender opmuntrende
hilsener gennem sit skaberværk

I

ndrømmet: jeg er afhængig! Hvis
jeg i en periode ikke får nok, bliver
jeg trist eller irritabel. Når jeg får
fyldt på igen, stiger humøret og livsglæden og energien straks. Jeg deler
afhængigheden med rigtig mange
andre danskere – afhængigheden af
sollys – LED-lys er bedre end ingenting, men intet kan måle sig med solens varme stråler og dens farvepalet
på himlen.
Kun på ét punkt adskiller min afhængighed sig måske lidt fra gennemsnittet. Jeg ved, at hver enkelt
solstråle er et kærtegn fra Gud. En
lille opmuntrende hilsen: »Jeg elsker
dig – jeg har omsorg for dig. Nogle
dage mærker du det ikke – men lige
nu gør du«.
Den store og den nære sol
Gud skabte fænomenet lys, inden
han skabte vores aktuelle lyskilde:
solen. Solen vil ikke altid være der,
fortæller han os, men lyset vil altid
være der. Det er vores solsystems
sol, der giver os livet her på jorden.
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Uden solen, intet liv. Uden Gud, intet
liv, hverken nu eller i evighed.
Disse store perspektiver kan jeg
godt gå rundt med en viden om –
men i min hverdag har jeg brug for
noget enkelt og konkret. Som f. eks.
den solstråle, jeg lige nu skubber
mig lidt på kontorstolen for at få til at
varme min ryg lidt endnu, inden den
glider hen til næste vindue og glæder en af mine kollegaer.
Solfangere
Som kristen kan jeg let få fokus på
alle de mørke ting i tilværelsen, der
trænger til mere lys. Alt for mange
mennesker lever i gråvejr, kulde og
mørke på forskellige måder. Hvad
kan lille jeg dog udrette her?
Du kan rette dig mod Gud og
modtage hans varme kærlighed. Så
har du to ting at give videre. Du kan
give den varme og energi, du lige
har modtaget, videre. Og du kan vise
andre, hvordan de selv kan vende sig
mod Gud og blive solfangere«.
Sprint Aagaard Korsholm
Fra jesusnet.dk

