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JEG ER OMGIVET
AF JESUS’ KÆRLIGHED

Josephine mødte en accept på kristne sommerlejre,
der bidrog til, at hun i dag er kristen. Hun har stadig
svært ved at forstå, hvor stor Jesus’ kærlighed er
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Læs flere historier om liv og tro
på: jesusnet.dk/livogtro

Josephine
Ladegaard
er leder på den
lejr, hun selv har
været deltager på. Leder
tjansen rummer mange ting,
også køkkenopgaver.

som teenager begyndte at tænke over, at
sommerlejrene var mere end et hyggeligt,
socialt fællesskab.
»Jeg lyttede mere efter i bibeltimerne,
og jeg opdagede, at der fandtes en mand,
der hed Jesus. Der var faktisk en grund til,

Læs de nyeste filmanmeldelser
på: filmogtro.dk
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et er kommet til at betyde alt for
Josephine Ladegaard at komme i et
kristen ungdomsfællesskab i Børkop
ved Vejle.
»Vi er meget forskellige mennesker,
men når vi sætter os i sofaen, så er det,
som om vi smelter sammen til et fælles
skab, hvor der er så meget accept. Jeg kan
være mig selv med alt, hvad det indbe
fatter, og stille alle spørgsmål, jeg har til
den kristne tro. Det er bedre end at være
hjemme,« understreger Josephine, der er
19 år.
Hun sammenligner atmosfæren med
den, hun mødte på kristne sommerlejre.
De bidrog til, at hun begyndte at tro på Je
sus.
Det begyndte, da hun gik i legestue.
Én af lederne henviste hende til den årli
ge sommerlejr på Lyngsbo ved Fredericia,
og det er siden blevet en tilbagevendende
sommeraktivitet for Josephine.
»Jeg blev ved med at komme, fordi jeg
følte mig accepteret. Jeg kunne komme,
som den jeg var,« fortæller Josephine, der

at lederne tog på lejr. Der var noget, de
ville fortælle.«

på Jesus. Det var der, jeg mærkede hans
kærlighed.«

Hun tudede af glæde

Hendes liv er forandret

Josephine kom med på »710-lejr«, som
foregår tre gange om året for teenagere,
der går i syvende til tiende klasse.
»Jeg fandt ud af, at Jesus var en fanta
stisk mand. Det gik op for mig, at der var
én, som havde skabt mig, fordi han elske
de mig,« forklarer Josephine.
»På det tidspunkt var jeg ikke sådan
rigtig troende, for det betød ikke så meget
for mig.«

»Jeg tror på, at Gud har skabt mig, og at
han elsker mig ubegrænset. Men jeg tror
ikke, at jeg har fattet, hvor stor den er,«
fortæller Josephine.
»Jeg oplever, at jeg er omgivet af hans
kærlighed, uanset om jeg er i mit kristne
fællesskab, går en tur på stranden eller
spiller banko. Det gør mig tryg, at jeg al
drig er alene. Den kærlighed har ændret
mit syn på mennesker, og jeg er begyndt
at tænke på, hvordan jeg kan give den vi
dere.«

JESUS HAR FRELST
MIG, MEN JEG HAR
SVÆRT VED AT FOR
STÅ DET MED AT
FØLGE EFTER JESUS
En lovsangsaften på en lejr ændrede
hendes opfattelse.
»Vi stod og sang kristne lovsange, og
lige pludselig begyndte jeg at tude. Ikke
fordi jeg var ked af det, men fordi jeg var
så glad. Jeg følte mig gennemstrømmet af
en virkelig stor glæde. Nogle ledere fortal
te mig senere, at det var Helligånden, der
havde fyldt mig med glæde og kærlighed
til Jesus,« fortæller Josephine.
»Det er det øjeblik, jeg holder fast i, når
jeg tænker på, hvornår jeg begyndte at tro

Anette Ingemansen

Pastor Christian
Poulsen, Herning, holder
to minutters andagt i
uge 22

GUD GIVER

Beder I Faderen om noget i mit navn, skal
han give jer det.
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 16, vers 23b-28

GUD GIVER MERE END
EN LOTTOGEVINST
Er der svar i den anden ende, når vi beder?
Jesus siger, at det er der, når vi beder Gud
om noget i hans navn. Det er, fordi vi ved
troen på Jesus er blevet Guds børn, og det
får følger for vores bøn.
Som barn af Gud må vi bede med de
rettigheder, som Jesus selv har hos Gud.
Vores bøn til Gud afhænger altså ikke af,

hvad vi selv har gjort os fortjent til. Gud
hører og svarer vores bønner, fordi han
regner med Jesus i stedet for os. Derfor
kan vi kun vente os alt godt fra Gud, når vi
beder.
Betyder det så, at vi får alt, hvad vi be
der om? Da den uheldige tv-reporter Bru
ce i filmen »Bruce den almægtige« får
guddommelige kræfter, siger han ja til alle
bønner. På forunderlig vis vandt alle, der
deltog i Lotto, men gevinsten blev derfor
kun 17 dollars.
Anderledes er det med Gud den al
mægtige. Han giver os mere, end vi beder
om, og vi får mere, end vi forstår. Gud går
nemlig altid efter at give os den fuldkom
ne glæde; den et menneske finder i hans
nærhed og kærlighed. Den, der rækker ud
over døden og ind i evigheden.
Søren Juul Skovenborg
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