Kvinde knæler ned foran Jesus Kristus
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’Kvinde knæler ned foran Jesus Kristus’ 65 x 55 cm.

Dette maleri er også i allerhøjeste grad, et
selvportræt. At være der hos Jesus, i Hans trygge
favn. Bøje sig ned foran Ham, Jeg søgte og søger fortsat hver dag – tryghed og trøst, hos min elskede Herre Jesus. Som Maria, der sad ved Jesus’ fødder og bare
ville være nær hos Ham – og høre Ham tale sine gode
ord til hende, og til alle. Ham søger jeg hele tiden tilbage til – i min ånd og sjæl, hvis der er gået for længe siden jeg var hos Ham, for at få fornyet Kærlighed,
fred, tryghed, styrke, hjælp og håb.
JK: MIT ANSIGT LYSER PÅ DIG, udstråler fred der overgår al forstand. Du er omgivet af et hav af problemer

– men du står ansigt til ansigt med Mig, din fred. Så
længe du fokuserer på Mig, er du sikker. Hvis du kikker alt for længe på de myriader af problemer omkring
dig, vil du synke. Så råb og sig “Hjælp Jesus!” og Jeg vil
løfte dig op. Jo tættere du lever med Mig, des mere sikker er du. Omstændighederne omkring dig er urimelige og der er faretruende bølger, i det fjerne. Fæst dine
øjne på Mig, der aldrig forandres. Når disse bølger når
dig, så vil de være skrumpet i forhold til, hvem Jeg er.
Jeg er altid ved din side og hjælper dig med at se dagens bølger i øjnene. Fremtiden er et fantom, som prøver at skræmme dig. Le af fremtiden! Hold dig tæt til
Mig. (Fil 4,7; Matt 14,30; Hebr 12)

Jesu Genkomst

’Jesu Genkomst til Jorden som Kongernes Konge og Gud’ – 1. version, når han tiltræder Kongemagten i
Himlen og på Jorden og i Universet, 2,50 x 2,10 m.
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Dette er mit første oliemaleri. Det måler 2.50x2,10 m.
Jeg begyndte på det i 1984, og har nok malet på det
igennem 20 år. Når det var udstillet forskellige steder,
kunne jeg se, hvad der skulle ændres og gøres bedre.
Det gjorde jeg så, mange gange, imellem udstillingerne.
På et tidspunkt kunne jeg mærke, at jeg ikke længere kunne udtrykke mig i de keramiske glasurmalerier og skulpturelle stenstøjs-relieffer. Men de handlede
jo også om Døden – og det kapitel og emne, i min livsfase og historie, var slut nu. Jeg var i stedet begyndt at
leve og beskæftige mig med Livet. Ligesom Jesus siger
– at den der tror på Ham, er gået over fra Døden til
Livet. Mine keramiske brændinger i min stentøjsovn,
mislykkedes simpelthen hele tiden. Stabelmateriale og
andet, gik hele tiden i stykker – indtil jeg forstod “budskabet”, at jeg skulle begynde at male. Det syntes jeg
var dejligt, spændende og nyt.

Da jeg havde fået lov til at se Livet, Jesus
og hans Genkomst i skyerne – så var det jo dét,
mine nye billeder måtte handle om. Det var en naturlig og selvfølgelig fortsættelse af mine keramiske værker, som handlede om elendighed og død. Det var vidunderligt at male det gode og fantastiske budskab, om
håb og forløsning og en ufattelig fantastisk fremtid,
sammen med Gud selv, livets Skaber. Større og mere
fuldkomment, kan emnet ikke blive, for mig.
Maleriet: Herren Jesus Kristus, Skaberen, Frelseren
og kongernes Konge, kommer ned fra sit KongeRige
i Himlen – for anden gang. Men nu helt synligt, som
Gud! GudFaderen gav jo sin Søn al magten i Himlen
og på Jorden og i hele Universet. Og – det er en god
og Kærlig magt. Der findes intet ondt mere, for Satan og alle dæmonerne er foreløbig bundet i den dy-
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’Jesu genkomst’ – 2. version

beste Afgrund, i 1000 år. Jesus vil da regere i
dette Tusindårsrige – hvor der vil være Paradisiske tilstande. Dette er ‘Den første opstandelse’, som
er beskrevet i 2. Thessaloniker kapitel 4, som de, der
længes efter Ham, Jesus Kristus, er med i. Alle andre
– bliver som der står skrevet, først levende igen, efter
denne tusindsårsperiode. Derefter kommer Dommen
foran Herren Jesus Kristi Domstol – hvor hele menneskeheden, hvert enkelt menneske, vil blive dømt af
Herren Jesus Kristus.
Hvis man har sit navn skrevet i ‘Livets Bog’, fordi
man modtog Jesus som sin Frelser og Herre, da man
levede på Jorden, og levede tæt med Ham, har man
intet at frygte, og dog bliver også vi, dømt på vores
gerninger. Om vi på ‘Fundamentet, Klippen’, som er
Jesus Kristus, har bygget med “hø og halm”, eller med
“guld og ædelstene”. Man behøver ikke frygte Dommen – hvis man lever for Herren Jesus Kristus. Der vil
Herren Jesus i stedet takke den person for, hvad han/
hun har gjort for Ham. Og stor er glæden.
Syv hvide duer med guld og sølv på deres vinger,
(Sl 68,14) flyver i cirkel-formation omkring Herren Jesus Kristus, kongernes Konge. De lovpriser deres Skaber, med en rød blomst i deres næb.
Ud fra Jorden nederst i billedet, er der en masse
mennesker der forlader Jorden og går ud i himmelens
skyer. Det ligner en folkevandring. Menneskene er
klædt i hvidt; som der står beskrevet i Johannes Åbenbaringen at ’de, der har renset sine klæder i Lammets
Blod, skal gå sammen med Herren Jesus, i hvidt tøj.’
I skyerne mødes de med deres elskede Herre Jesus Kristus – og dem der gik forud til Himlen, som tilhørte Ham. De kommer ud og ned fra Paradiset og fra
de Himmelske bygninger og slotte, øverst oppe i billedet. Og hvem det er, ved kun Gud, for det er kun Ham,
der kender dybderne i menneskene, og deres dybeste
tanker og motiver – til det de gør. Dog er det muligt at
få denne ‘frelsesvished’, ved Guds ord og løfter. (Rom
10,9-11) Og hvis man virkelig ved hvem Han er, så kan
jeg ikke forestille mig, at der vil være nogen, der ikke
vil være villig til “at sælge alt”, for at få (eller blive) den
’Perle’ eller ’skat’, selv om den koster alt, men som
også “giver alt”.

ST: Alle mine løfter skal opfyldes på dem, som regner
kun med Mig. Og den tro, som regner alene med Mig –
er en gave til det tillidsfulde og lydige hjerte. Ingen kan
tage den af sig selv – derfor kan ingen rose sig af denne tro. Det er ‘den kostelige perle’, som Jeg vil søge efter, når Jeg kommer igen. Og hvor Jeg længes efter at
give Min tro til mennesker! Derfor kommer lutringen
– for at Mine børn kan løses fra alt det selvgjorte og
jordbundne. Den, som beder om tro, renser Jeg – for at
fylde!”
“Det er ikke jer, som har udvalgt Mig: til at opfylde, hvad I kan bede om og begære. Men Mig, som udvalgte jer – til at være i Mit samfund og bære frugt, så
at I kan gives alt, hvad I beder om. Jeg søgte jer på alle
jeres veje. Jeg længtes efter jer, før I tænkte på Mig!”
“Den, som tror på Mig, hører Min røst. Ingen skal søge
forgæves! Jeg er Sandheden – den, som søger MIG,
skal ikke gå vild! Søg altid til KILDEN, og lad dig ikke
nøjes med dét vand, som har løbet kort eller langt –
om end gennem nok så skønne egne! Den, som drikker
hver dag af KILDEN, drikker til LIV!”
’Lynene lyser Himlen op fra øst til vest, og stjernerne falder ned fra Himlen’ (Matt 24).
Nederst i maleriet er Satan og dæmonerne malet –
bundet for de tusind år. Derefter skal de løser en kort
tid, hvor de endnu engang vil forsøge at forføre menneskeheden væk fra Gud, Herren Jesus. De vil endda
prøve at samle masser af folk og Nationer, så de kan
føre krig mod Gud-Herren Jesus og hans folk. Men –
den tid bliver meget kort, står der i Bibelen, og lige før,
det endeligt er slut – for Djævelen og hans tilhængere
bliver destrueret i Ildsøen. Øverst oppe i maleriet, er
de himmelske slotte og GudFaderen rækker Kærligheden, i form af Hjertet/Golgata-hjertet, i sine hænder –
ud til os.
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Jesus Kristus er både Gud og menneske
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’Jesus Kristus er både Gud og menneske’, 2,10 x1,57 m.

Kongernes Konge, Gud Herren Jesus Kristus,
træder ud af Himmel-Perleporten. Han er omgivet
af mange engle. Nogle af Guds børn står rundt om i
store grupper, foran slottene. En flok rødgrønne papegøjer med blomst i næbbet, flyver omkring, for at ære
Kongen. En af englene rækker sin hånd indbydende og
imødekommende ud imod os, for at invitere os til at
blive en del af dem. En anden engel er blevet meget
optaget af en af de søde fugle, som har sat sig på englens hånd. I Kongens, Jesus’ kappe, er hans jordiske
ansigt malet – som da Han var den korsfæstede Jesus
– med kronen af torne, på hovedet. Det viser på den
måde – Herren Jesus, både som Gud og menneske.
Gud vores Skaberen, der også var villig til at blive en af
os – hans skabning – for at kunne frelse os tilbage til
sig selv og sin Far.
Så kan man fuldt ud sige og forstå – at Gud selv
har prøvet hvad det vil sige at være menneske – så vi
ved, at Jesus fuldt ud forstår vores lidelser, som han
selv og fuldt ud, gik igennem. Forkastelsen og foragten fra mennesker – i deres misforståelse af Ham – og
hvem Han virkelig er og hans opgave, at kun Han kunne føre os tilbage til Gud vores Far. Dog er det kun Jesus, der har oplevet de frygtelige pinsler, smerte og
død, ved at tage hele menneskehedens straf på sig.
Også her oplevede jeg, at billedet af Jesus – som
den korsfæstede – kom frem af sig selv, ved HelligÅndens ledelse. Pludselig var det der! Jeg blev meget overrasket og overvældet og dybt taknemmelig
til Gud. For det kom helt bag på mig. Jeg havde ikke
selv tænkt på, at jeg ville male Jesus Kristus som både
Gud og menneske. Det var en ren og skær foræring fra
Gud.
Igen er der Jorden, som mennesker forlader – og
går gennem himmelrummet, ind og igennem skyerne,
hvor masser af engle er sent ud – for at guide og hjælpe dem, Hjem til Gud.
Helligåndsduen svæver over Jorden og menneskene – med Herren Jesus’ Tornekrone i næbbet – for at
minde enhver om Gud Herrens død på korset og Opstandelsen. Golgata-symbolet, (Jesus’ død på korset
der besejrede Døden/ Satan), er nederst i billedet.
Jeg er fuldt ud klar over, at jeg ofte maler og gentager det samme motiv og budskab – og dog, så det
alligevel bliver meget forskellige malerier. For mig er
det Budskab – om frelsen og Herren Jesus’ Genkomst
– det vigtigste der findes og eksisterer. Det er selve
livets eksistens, forklaring og forløsning! Det må jo
være dét største, hvis man tror på det. Det er ufatte-

ligt stort, at vi mennesker er genstand for al Guds kærlighed og omsorg – som er fordi vi alle er så privilegeret, at være ‘kronen på Guds skaberværk’.
Jeg er dybt taknemmelig og fuldt optaget og fascineret af Gud – alt det vidunderlige Han er, har og vil
give os – så jeg aldrig bliver træt af at male det igen og
igen. Og dét der også driver mig, er, at jeg tænker, at
jeg måske næste gang, kan male det på en ny og bedre måde. Mit overordnede motiv er at prøve at være
med til, gennem ord og billeder – gennem Guds Ånds
Åbenbarelse – at få mennesker til at forstå, at det er
Sandt, at Jesus er Livet selv. Det må jo få alt andet til
at falde på plads for vi mennesker, at finde sin Skaber.
Sådan er det for mig.
Der er en frihed i kunsten til at lave lige nøjagtig
de billeder og værker, som man har lyst til. Men der
er endnu mere frihed til at gøre det man føler Gud siger man skal, uden at lade sig bedømme og vurdere af mennesker – men kun af Gud (1 Kor 4,4-5). Som
Paulus siger: “For mig betyder det uendeligt lidt, om I
finder mig værdig eller ej. Jeg vil ikke engang stole på
min egen dømmekraft eller bedømmelse. For skønt
jeg ikke er mig noget galt bevidst, så er det i sig selv
ikke noget bevis for, at jeg kan sige mig fri. Herren alene er min Dommer. Lad derfor være med at drage forhastede slutninger – vent til Herren kommer igen! Han
skal bringe alt det frem i lyset, der har været skjult i
mørket. Han vil åbenbare alle de skjulte motiver, der
har været i menneskers hjerter. Da vil Herren give den
enkelte den ros, han/hun fortjener.”
JK: JEG ER MED DIG. Disse fire ord er som et sikkerhedsnet, der bevarer dig fra at henfalde i fortvivlelse. Fordi du er et menneske, så vil der altid være op og
nedture i dit liv. Men løftet om Mit nærvær begrænser hvor langt ned, du kan komme. Nogle gange vil du
føle at du er i frit fald, når mennesker og ting som du
havde regnet med, svigter dig. Men lige så snart du
husker, at Jeg er med dig, så ændres dit perspektiv radikalt! I stedet for at begræde dine omstændigheder,
så kan du se hen til Mig – og få hjælp. Du husker på,
at Jeg ikke bare er med dig, men holder dig i din højre
hånd.
Jeg leder dig med Mit råd, og vil senere tage dig
ind i Min herlighed i mit Himmelske KongeRige. Dette
er nøjagtig det perspektiv du har brug for, forsikringen
om Mit nærvær og det vidunderlige håb om Himlen.
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Jesus Kristus holder Jorden i sine hænder

’Jesus Kristus holder Jorden i sine hænder’, 1 x 1 m.
Men nu er Jorden endelig helt Guds igen. Kongernes KONGE har en mægtig hær af engle med sig – og en
ny Jord, vil Han også skabe til menneskene. Da vil alting
blive helt nyt og fuldkommen anderledes, end menneskene har oplevet og levet, på ‘Den gamle Jord’. Der vil
kun være fuldkommen godt – som menneskene aldrig
har oplevet før – og heller ikke nu kan forestille sig, hvor
storslået og ubegribeligt fantastisk smukt og skønt og
overvældende vidunderligt det vil blive. Der vil aldrig
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Gud, Kongen, Frelseren Jesus Kristus, står med Jorden,
som Han selv har skabt, i sine hænder. Han ser på den
med Kærlige øjne. (Men udtrykket i hans øjne, viser
også en alvorlig bekymring, bedrøvelse, og undren,
over menneskenes måde, at vælge at leve på). Jorden
befriede Han fra de “besættende” onde magter! Men
Den Onde Satan og hans dæmoner, udøver stadig deres onde forførende og bedrageriske magt, over menneskene.

mere findes noget ondt, for det vil aldrig kunne opstå igen! Alt skal blive igen, som Gud oprindeligt havde tænkt og skabt alt til at være – i fuldkommen
Kærlighed, fred og harmoni, sammen med Gud selv. Og
Han vil synligt leve med hele sit skaberværk, og være

Far for sine børn, som Han var det fra Begyndelsen, inden de blev bedraget og forført væk fra Ham.

Jesus Kristus og Hans engle
– HENTER DEM DER L ÆNGES EFTER HAM

’Jesus Kristus og Hans engle’, 50 x 50 cm.

Jeg har som det seneste malet dette billede med tanken, at det skulle være Coverbilledet på Forsiden af min
bog, Det kommer jo til at vise sig, om det bliver det.
Billedet som er et `Jesus` Genkomst` billede, udtrykker jo mit budskab i mit syn. Det passer jo til titlen på
bogen: Tilbage til Gud (og det onde findes ikke mere).
En ny himmel og en ny Jord
Og jeg så en ny himmel og en ny Jord, for den første Jord var forsvundet, og havet fandtes ikke
mere. Og jeg så Den Hellige By, det Ny Jerusalem,
komme ned fra Gud i Himlen – som en Brud, klædt
til fest – parat til at møde sin Brudgom, som er
Herren Jesus Kristus.
Og jeg hørte en høj røst fra Tronen sige: “Se,
Guds bolig er nu hos menneskene, og de skal være
hans folk, og Gud selv, vil være iblandt dem. Han
skal tørre hver tåre af deres øjne. Og der skal ikke
længere være nogen død eller sorg, noget skrig
eller nogen elendighed. For det der var før, er nu
forsvundet og er forbi.”
Han der sidder på Tronen sagde: “Se, Jeg gør
alting nyt!” Og Han sagde: “Skriv, for disse ord er
troværdige og sande.” Han fortsatte: “Det er sket.
Jeg er Alfa og Omega – Begyndelsen og Enden. De,
som tørster, vil Jeg frit lade drikke af Kilden med
Livets vand. Den, der sejrer, vil få alt dette i arv, og
Jeg vil være Gud for ham, og han/hun, skal være
Min søn/datter. Men de feje og vantro, de fordærvede, morderne og de utugtige, og de, der praktiserer trolddom og dyrker afguder, og alle løgnerne – deres plads er i søen, der brænder med ild og
svovl. Det er den anden død.” (Åb 1,1-8).

ST: Min kærlighed til jer er uforanderlig. Den er ikke
ny, og den ældes aldrig. Med Min kærlighed har Jeg
købt jer – ja revet jer ud af Satans vold! Min kærlighed
bragte Mig på korset, ligesom den drog Mig til Jorden
– og igen vil drage Mig dertil. Min kærlighed har gjort
Mig til alles tjener. Min kærlighed er jeres tilflugt – og,
den er som et frø: den som griber den, i ham/hende vil
den spire og gro og sætte frugt. Den, som ved sig fattig i sig selv – i ham kan Jeg bo. – og han/hun er blevet rig. Den, som tror, at han er noget – selv når han
mener han har det fra Mig – han/hun er fattig, for
han/hun er blevet sin egen gud. JEG er Vejen, og Sandheden og Livet. Der er ingen anden vej, ingen anden
sandhed og intet andet liv!”
ST: Herre Jesus, jeg bliver jo ikke bedre!
Frelst ved Nåde – og som du er: Du er Min, som du er.
– Det liv som du er bekymret over ikke at have, og derfor ‘gå fortabt på’ – det er ikke primært “et godt liv”.
Det er ‘et livssamfund’, en Åndelig enhed, med MIG
personlig. Du kan ikke leve et godt liv – og skal heller ikke – men JEG kan ikke lade være, at velsigne dig,
gøre alt godt for dig og hjælpe dig – for det er Mit væsen og Min natur. Dét du er bange for, ikke at gøre –
og derfor gå fortabt på – dét vil JEG gøre – blot du får
øjnene op for Sandheden om Min Kærlighed og Mit tilbud – og bryder dig om det! Men her ligger også de to
eneste muligheder for fortabelsen: At du IKKE ser Min
Kærlighed – det vil sige: Ikke ser – at intet skiller os. Eller, at du ikke ønsker Mit Livssamfund – fordi du ikke
ønsker dets konsekvens – dét væsen, dét liv Jeg har!”
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Det er gode, men også meget alvorlige ord! Hvor mange vil tro på, at det der står her er sandt og kommer til
at ske? Jeg fornemmer at det ikke er noget mange hverken ved, eller tror på er sandt, i vores “moderne” tider.
Men fordi jeg har oplevet det jeg har – tror jeg helt på,
at det er sandt, det der står skrevet her – at det vil komme til at ske en dag – måske før vi regner med det.
Men der er stadig tid til at komme med! Som der
står i 2. Peters Brev kapitel 3 – at Gud venter med at
udslette den Jord vi har nu – fordi Guds ønske er at
alle vil lade sig frelse af Jesus. Men der er nogle, der
hånende spurgte de kristne: “Nå, hvad bliver det til –
med Jesus’ Genkomst?” Og de ved ikke – at det er fordi Gud er tålmodig med menneskene, at Han “nøler”
og udsætter det – for at mennesker skal kunne nå at
lade sig frelse. Det gælder også i dag.

De dybt alvorlige ord her, i den sidste halvdel, er forfærdelige. Men jeg ved at det fra Guds
side er ment som en advarsel – en mulighed for at få
sit liv lagt om, og stoppe med at gøre det som ikke behager Gud, eller er hans vilje. Gud ønsker jo at vi alle
skal komme tilbage til Ham. Den største synd – med
de største og alvorligste konsekvenser – er ikke at ville tro på Herren Jesus’ frelse-offer. Gud selv, ønsker at
hjælpe os med det vi ikke selv kan – i vores magtesløshed. Bare man ønske at forstå hvem Han er, og kommer til Ham og vil være hans. Så kommer alt det andet
af sig selv – ‘i tilgift’. Min egen bøn til Gud er, hele tiden – at hans vilje må blive mit ønske. Det er det største ønske jeg har, for Han er den eneste, der kan give
mig ro og fred i min sjæl – og som giver mit liv mål og
mening. Det er det sikre og gode udgangspunkt, for alt
andet jeg gør og oplever i mit liv, hver eneste dag.

Abraham og Isak-ofringen

’Abraham og Isak-ofringen’, 100 x 85 cm.
Det er en fuldstændig utænkelig tanke, at man kan
dræbe sit eget barn – som Gud be’r Abraham om, og
endda for at han skal bruges som et offer, for synden

– i stedet for et lam. Det kan Gud da ikke forlange af
et menneske og af en far! Og Isak, den af Gud udvalgte – som Gud havde bestemt skulle bliver stamfar til et
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stort folk? Og det var heller ikke det der var Guds hensigt – at Abraham skulle slå sin søn ihjel – selvfølgelig
ikke! Det var for at prøve Abraham, for at se, om han
var 100% loyal og hengivet til Gud og hans vilje – uanset hvad! Og ja, det var Abraham – selv når det handlede om hans egen søn. (Abraham tænkte også, at
Gud kunne gøre Isak levende igen.)
Men det blev Guds egen Søn – der i stedet for blev
Offerlammet – og det – for hele menneskehedens
synd, skyld og forkerte handlinger.
I mit maleri vises det ved, at det er Jesus’, Guds hånd
– der forhindrer at Isak bliver slået ihjel og ofret, ved
at slå kniven ud af Abrahams hånd. Kendetegnet på at
det er Jesus – er hans naglemærke på hans hånd.
Igen var det ikke noget jeg selv havde udtænkt og
bestemt jeg ville male – men da jeg begyndte at male

billedet, opstod det pludseligt i maleriet, at
det blev Jesus’ hånd. Jeg blev igen overvældet og
så glad og taknemmelig til Gud at jeg græd og takkede
Ham af hele mit hjerte! Det er dybt fascinerende og
vidunderligt, når jeg oplever og mærker at Gud blander sig i billedmotivet og hele meningen, i maleriet.
Der er igen den store skare af Guds børn og engle
tilstede – klædt i hvidt. De er ét med Kristus, (som en
del af hans legeme, her en arm). Ham – som er Hovedet, deres Hoved, hvorfra Guds tanker og vilje udgår fra – til os. To store engle ser opmærksomt og interesseret, men også lidt bekymret og forundret, til
hændelsen og sceneriet, der foregår dernede på Jorden. Golgata er malet, i lille format, med det slagtede
Guds-Offerlam.
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’Jesus Kristus åbenbarer sig i Folkekirken og Himlen bliver synlig’, 73 x 68 cm.

Englens Budskab til muslimerne

’Englens Budskab til muslimerne’, 1,45 x 1,30 m.
En stor engel med mange engle i baggrunden og omkring sig, holder en tavle, papyrus, med et budskab på,
i den ene hånd, og peger med den anden hånd på det
– for at gøre opmærksom på, at det er et meget vigtigt
budskab han kommer med. Under englene er der en
mængde mennesker, der leder tankerne hen på mus-

limer, fordi der er kvinder, der bærer slør. Ansigter der
er angstfyldte og fortvivlede – og de gemmer sig inde
bag forhænget, som kunne ligne et arabisk tæppe. Ser
man godt efter, finder man rigtig mange ansigter, gemt
i tæppet.
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get man talte så meget om i deres kirke, folkekirken og i indre mission”. Jeg håber at de gør det
i dag.
Jeg ved, at de muslimer, der er blevet kristne,
faktisk kun bliver det, fordi Herren Jesus Kristus selv
åbenbarer sig for dem – og viser dem, at Han virkelig
er Gud, som Guds Søn og Frelseren, Messias. (Det har
jeg skrevet mere om i kapitlet om ‘Religionerne’.) De
forstår ikke (endnu), at Jesus Kristus er Gud – som bestemt ikke kan ligestilles med Muhammed. Men det er
jo også meget farligt – for en muslim, at blive kristen.
Det kan koste ham/ hende livet, ved at andre muslimer ønsker at slå dem ihjel? Noget som også er helt
omvendt – og aldrig ville kunne finde sted modsat –
hvis en kristen ville være muslim. Derved ser vi også
forskellen på Islam og Kristendommen! Budskabet fra
Jesus er fuldkommen kærlighed. At vi skal elske alle
mennesker – uden personsanseelse. Det er ikke det Islam viser os – men det stik modsatte! Så også her, er
det bevist – at den kristne Gud, Kristus og den islamske gud, bestemt ikke er, eller på nogen måde overhovedet, kan være den samme.
Budskabet på englens tavle, er ordene fra Johannesevangeliet kapitel 3, vers 16-17: “For så højt elskede Gud verden, at Han sendt sin Søn, for at enhver
der tror på Ham, ikke skal gå fortabt, men have evigt
liv. For Gud sendte ikke sin Søn for at dømme verden,
men for at verden skal frelses ved Ham.”
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Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav, for at vise
sine tjenere, hvad der skal ske i en hast. Og Gud
sendte bud ved sin engel og gav det til kende i billeder for sin tjener Johannes, som her vidner om
Guds Ord og Jesu Kristi vidnesbyrd – alt hvad han
selv har set. (Åb 1,1-8)
Og den syvende engel blæste i sin basun; da lød
der i Himmelen høje røster, som sagde: “Verdensherredømmet er nu blevet vor Herres og hans Salvede, Jesus Kristus, og Han skal være Konge i evighedernes evigheder.” (Åb 11,15-19)
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Men jeg malede også billedet under Golfkrigen i 1991
– så det er fuldt forståeligt at angsten hos de mennesker, i hvis land der er krig, må gøre folk dødsangste.
Jeg malede maleriet, i min overbevisning om, at det
kun er Herren Jesus Kristus der kan redde og frelse alle
mennesker – så vi alle kan blive hans – uanset hvad vi
tidligere har troet på, eller ikke har troet på.
For mit eget vedkommende, var det noget af en
overraskelse for mig selv, og nok også for andre i min
familie og blandt mine venner, at jeg blev kristen – noget jeg også selv tænkte, ville være helt umuligt – og
bestemt det sidste jeg ville blive, hvis jeg selv skule
bestemme (i min uvidenhed dengang.) Heldigvis vidste Gud på forhånd, at jeg ville blive så glad for at få
sandheden at vide om vores verden. (Tak kære elskede Gud – min Far.) Jeg troede jo jeg havde “set” hvad
kristendommen var. Jeg fandt det trist og endda yderst
kedeligt. Men det var fordi jeg så på mennesker – der
var kristne, og glemte, eller tænkte ikke den tanke – at
Gud selvfølgelig og bestemt ikke er som mennesker.
Mennesker kan desværre komme til at ødelægge så
meget for Gud. Det mest forfærdelige er, hvis mennesker holder sig væk fra Gud, Jesus Kristus, fordi de ser
på mennesker – og meget fejlagtigt tror at Gud er ligesådan igen. Når vi ser os omkring og ser hvad Gud har
skabt – burde ingen være i tvivl om at Gud er uovertruffen, fantastisk og vidunderlig – at Han er en ufattelig mægtig Gud. Hvis Gud ikke havde skabt os, var vi
her slet ikke – der ville ikke være noget der hed `mennesker`.
Jeg overgav mig – og endda med den største glæde og fornøjelse, da jeg opdagede hvem Gud er. Jeg
havde aldrig før, og heller ikke som kristen, som barn,
forstået evangeliet fuldt ud. Jeg havde jo heller ikke
dengang fået det Åndelige møde og kontakt med Gud
– som jeg fik, da jeg sagde JA til Jesus. Jeg modtog Dåben og fylden af Guds HelligÅnd, i troen på Guds Søn,
Frelseren. Jeg undrede mig senere meget over, at der
aldrig var nogen, der havde fortalt mig, at Jesus vil
komme tilbage til Jorden, som kongernes Konge og
Gud. Men jeg husker, da jeg fortalte mine kristne forældre om Synet jeg havde fået – af Jesus som Kongen
kommer tilbage til Jorden, sagde: “Ja, det var ikke no-

Vredesenglene
GUD SENDER SINE ENGLE UD FOR AT KALDE PÅ MENNESKENE

’Vredesenglene’, 72 x 62 cm.
En stor engel i midten af billedet, råber fortvivlet og
grædende. Alt er kaos! Angste ansigter og masker er
imellem de hvide engle og Guds folk. I billedet er Herren Jesus korsfæstet, og en fræk kvindelig dæmon, håner Ham. Men under Jesus Kristus, er Satan, Døden – i

form af kraniet, gennemboret, spiddet, besejret og for
altid – overvundet!
Jordens lande har flyttet sig fra deres plads og ligger spredt, i uorden, nederst i billedet. Men trods alt
dette – er det stadig muligt at tilslutte sig den store
skare af hvide engle og Guds tilgivede og rensede folk.
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Det store røde hjerte, som er sammensat af mange
små hjerter, rundt om englen øverst oppe, og korset,
som står for Kærligheden i frelsen og Nåden fra Gud –
symboliserer og fortæller om det og fremtiden i fuldkommen frihed sammen med Gud selv.
De vredes-engle, som der står om i Johannes
Åbenbaringen, som Gud til sidst vil sende ud over Jorden – er ikke for at straffe menneskene – men for at
Gud vil vise menneskene, at Han er der! Der skal måske skrappere midler til nu, på det her tidspunkt – (inden Jesus Genkomst) – men Guds formål er stadig og
kun, at menneskene skal forstå – så de forhåbentlig
vender om, omvender sig – og vil komme til Ham og
lade sig frelse. Men desværre står der også, at folks reaktioner på det, er at de spotter Gud endnu mere! Jeg
håber af hele mit hjerte, at det må gå helt modsat når
de her profetier begynder at gå i opfyldelse og blive til
virkelighed. At det må få mennesker til at vende sig til
Gud, Jesus Kristus, så de bliver hans børn.
Men da Lammet, Jesus Kristus, brød det syvende
segl, blev der stilhed i Himmelen henved en halv
time.
Og jeg så de syv engle, som står for Guds åsyn –
og der blev giver dem syv basuner. Og en anden en-

gel kom og stillede sig ved alteret, med et
røgelseskar af guld. Han fik meget røgelse, som
han sammen med de helliges bønner, skulle ofre på
Guldalteret foran Guds Trone. Og fra alteret, hvor
englen tjente, steg duften af røgelse og de helliges bønner op til Gud. Englen tog røgelseskarret og
fyldte det med ild fra alteret og kastede det ned på
Jorden. Da brød et voldsomt tordenvejr løs, og lynene flammede, og der kom kraftige jordskælv.
De syv engle med de syv basuner var nu parate til at blæse i dem. Den første engel blæste i
sin basun. Hagl og ild, blandet med blod, blev da
slynget mod Jorden, så en tredjedel af Jorden stod
i flammer, og skove og træer brændte op, og alt
grønt græs blev svedet af (Åb 8,1-7).
Men de mennesker, der overlevede disse plager, omvendte sig stadig ikke fra deres handlinger.
De hold ikke op med at dyrke de onde ånder, dæmonerne og afgudsbillederne af guld, sølv, kobber,
sten og træ, der hverken kan se eller høre eller bevæge sig. De omvendte sig ikke fra deres myrderier,
deres trolddom, deres seksuelle synder og deres tyverier. De blev ved med at spotte Gud. (Åb 9,20-21)
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’Djævelen/Satan er besejret af Guds Søn Jesus Kristus’, 50 x 45 cm.

Satan bundet i tusind år

’Satan bundet i tusind år’,
90 cm i diameter.
Et rundt maleri på 1m. i diameter, forestiller afslutningen på vores tidsalder, som vi kender den nu. Satan
og hans dæmoner vil blive bundet og holdt i varetægt
– fængslet i Dødsriget, i tusind år. I maleriet er der en
flok store engle, der har store sværd i hånden – nogle
peger bare på dæmonerne, og det er også nok!
Englene befaler dæmonerne at de skal gå i samlet
flok, ned i Afgrunden – ned til fængselshullet, (nederst
i billedet), hvor de pludselig bliver meget små! Når
den sidste er gået ned i hullet, bliver nøglen drejet om
og låst forsvarligt.
Oven over fangehullet, har jeg malet Golgata – Jesus Kristus som korsfæstet. Derved fik Jesus Kristus

magt over Satan og alle dæmonerne. Satan troede
fejlagtigt, at han havde overvundet Jesus, fordi Jesus
døde på korset. Men Satan forstod helt tydeligt ikke
at han umuligt kunne vinde over Guds egen Søn, som
selv er Gud. Han fandt først ud af bagefter, hvad der i
stedet og i virkeligheden var sket!! – at det var ham,
der var blevet besejret og overvundet og dræbt, af
Guds Søn! Satan måtte give herreskabet over menneskene på Jorden og overalt, samt nøglerne til Dødsriget, tilbage til Herren Jesus Kristus. Kun Han, Kristus,
kunne ophæve dødens magt.
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“Da nu disse børn er menneskelige væsner – skabt
af kød og blod, blev Han, Jesus Kristus, også et
menneske af kød og blod. For kun ved at blive
menneske som vi, kunne han ved sin død, afvæbne, og gøre ham, Djævelen, magtesløs, han, som
var herre over Døden. Og kun derved kunne Jesus
befri de mennesker, som af frygt for døden, har levet hele deres liv, i trældom. Det er jo ikke engle,
Han er kommet for at frelse og hjælpe, men mennesker af Adams slægt.” (Hebr 2,14-16)
“Frygt ikke! Jeg er den første og den sidste og
den, som lever; og jeg var død, men se, Jeg lever i
evigheders evigheder, og Jeg har Dødens og Dødsrigets nøgler.” (Åb 1,18)
Satan og hans dæmoner kastes i Afgrunden i
1000 år

“Jeg så en engel komme ned fra Himlen
med nøglen til Afgrunden og en tung lænke i
hånden. Han greb dragen, Djævelen og Satan- og
bandt ham for 1000 år. Han smed ham i Afgrunden
og lukkede og låste. Han forseglede døren, så han
ikke kunne forføre nationerne, før de 1000 år var
til ende. Derefter skal han atter slippes løs, i et lille
stykke tid.
Og jeg så troner. Og de, som sad derpå, fik magt
til at dømme. Og jeg så deres sjæle, som var blevet henrettet på grund af deres troskab mod Jesus’ vidnesbyrd og Guds Ord – og fordi de ikke tilbad Dyret/Satan eller dets billede og ikke tog dets
mærke på deres pande eller hånd. De var blevet
levende igen og skulle regere sammen med Kristus
i tusind år. Resten af de døde, blev ikke levende
før de tusind år var gået. Dette er den første op-
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’Jesus kommer tilbage til Jerusalem som Kongernes Konge og Gud’
– De som Han frelste på korset på Golgata.1,30 i diameter.

standelse. Lykkelige og hellige er de, der er med i
‘Den Første Opstandelse’. Den anden død har in-

gen magt over dém, for de skal være Guds og Kristi
præster.” (Åb 20,1-6)

Satan må slippe Jorden!

’Satan må slippe Jorden’, 82 x 66 cm.
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Kongernes Konge Herren Jesus Kristus er kommet ned
til os på Jorden. Han står her i maleriet, bagved Satan
– som krampagtigt og nervøst prøver at holde fast med
begge arme og hænder omkring Jorden. Men han må
slippe den! Magten er nu taget fra ham, for hans tid er
færdig, afsluttet og helt forbi nu! Guds ild som vil fortære og tilintetgøre ham, er allerede ved at fænge og
er begyndt at brænde Djævelen, Satan, Døden op.
Korset fra Golgata er også gået helt igennem ham
– og har naglet han fast, så han ikke længere kan gøre
eller sige noget, bedrage og forføre menneskene mere
på Jorden.
Guds børn, som nu endeligt er sammen med deres elskede Herre og frelser Jesus Kristus, står lykkelige og glade sammen – rundt om Kristus. Nogle er endda hoppet op i Hans hånd, eller også har de nok altid
været der. Tre lysrøde-orange papegøjer tilbeder deres Skaber, med hver deres blomst i næbbet. De ser
med stor hengivenhed og kærlighed op på Herren Jesus, som jo også er deres skaber og forløser. For heller
ikke de, skal længere være under forgængeligheden,
(det dødelige) – for det skal høre helt op. Også de, skal
sammen med hele Guds Skaberværk, naturen, dyrelivet og menneskene, gå over i det uforgængelige, (udødelige) og evige liv. For, ‘det vi ser nu med vores øjne,
varer kun en kort tid – men det usynlige, varer evigt’.
“Men sådan er det ikke med jer – I er ikke behersket af jeres gamle natur, men af Ånden – hvis ellers, Guds HelligÅnd bor i jer. For hvis et menneske ikke har Kristi Ånd, er han/hun slet ikke kristen.
Men hvis Kristus lever i jer, så giver HelligÅnden
jer et helt nyt liv, eftersom det gamle legeme nu er
dødt, på grund af synden.
Dette nye liv er muligt, fordi Kristus har formidlet
et ret forhold til Gud for jer.

Hvis Guds HelligÅnd, som oprejste Jesus fra de døde, lever i jer, så skal Han, som
oprejste Jesus Kristus, også give liv til jeres døde
legemer, ved HelligÅnden, som bor i jer. Derfor
kære brødre/søstre, har I ingen forpligtelser overfor jeres gamle syndige natur – I behøver ikke efterkomme alle dens onde krav. For hvis I følger
dem, er I på vej mod døden. Men hvis I ved HelligÅnden Kraft gør en ende på legemets onde gerninger, så skal I leve – evigt.”
Alle, som bliver ledt af Guds HelligÅnd, er
Guds børn. Den Ånd, I har fået, som Gud gav jer,
gør jer jo ikke frygtsomme og vil herske over jer; –
for så kom I jo bare til igen til at leve et liv i frygt.
Nej, Guds Ånd, gør det klart for jer, og forvisser jer
om, at I er Guds børn, og som også gør, at vi kan
kalde Gud for vores Far.
Det er i virkeligheden HelligÅnden, der dybt i
vores hjerte fortæller os, at vi er Guds børn. Og er
vi børn af Gud, som Jesus Kristus er det, kommer
vi også til at dele hans rigdom, og får del i alt det
Gud vil give sine børn. Er vi parat til at lide med
ham, som Jesus Kristus led, kan vi også sammen
med Ham – regne med at få del i den samme herlighed, som Han fik del i.
Men hvad vi end kommer til at lide her i livet, så er det ikke noget, i sammenligning med
den herlighed, som vi skal opleve engang. For hele
skabningen, alt det Gud har skabt, er i inderlig forventning og længsel efter at få del i den herlighed,
som Guds børn engang skal få. Den venter på at
Guds børn skal åbenbares. (Rom 8,9-28)
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’Faderen, Sønnen og HelligÅnden’, 1,22 x 2,10 m.
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’Satan må slippe jorden’ / ’Hjemkomst, 1,22 x 2,10 m.

Golgata i det danske flag

’Golgata i det danske flag’, 40 x 34 cm.
Der er en stærk symbolik i det danske flag – af Golgata. Jesus Kristus, som den eneste fuldkomne rene, der
døde i alle menneskers sted.
Jesus er korsfæstet i det hvide kors (den rene). De 4
røde felter udenom, er symbolet på Jesus’, Guds Blod,
der renser alle mennesker fuldkomne rene, så vi bliver helt skyldfrie – fordi Herren Jesus, Guds Søn, tog
al VORES skyld og straf – på sig selv, i vores sted – så vi
kan gå fri, og stå rene og tilgivede foran GudFaderen.
Det træder i kraft og bliver virkeligt, når man tror det

er sandt – og tager imod det og Ham – i taknemmelighed til sin Frelser, Herre og Gud.
I maleriet bøjer mennesker sig ned foran Herren
Jesus på korset og overgiver sig til Ham, og bliver renset rene i Jesus’ blod. Og et helt nyt liv begynder, sammen med Ham. (Johs. 3,16+17)
På Guds befaling, blev død og fordærv ufrivilligt denne
verdens skæbne. Men alligevel har alt det skabte omkring os, bevaret håbet – om at blive frigjort fra træl-
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dommen under forgængeligheden, og få del i Guds
børns herlige frihed. For vi ved, at alt det skabte stønner og lider, som i fødselsveer, mens den venter på
denne store begivenhed.
Også vi, der har fået Ånden – som en forsmag på
den kommende herlighed – stønner og sukker, mens
vi med længsel – venter på at blive frigjort fra kroppens begrænsninger, og på at modtage alt, hvad Gud
har til os, som sine elskede børn. Vi fik et fantastisk
håb, da vi kom til tro. Man behøver jo ikke håbe på
det der er blevet opfyldt og blevet virkeliggjort. Men
hvis vi håber på noget, som endnu ikke er sket, så lærer vi at vente på det med tillid og tålmodighed – og i
stor forventning.
Desuden kommer HelligÅnden os til
hjælp i vores magtesløshed, når

vi ikke ved, hvordan vi bedst kan bede, til Gud
– ikke kan finde ord – så træder HelligÅnden til,
går i forbøn for os, og beder for os med dybe suk, som
ikke kan udtrykkes med ord. Og Gud kender det inderste i vores hjerter, og ved, hvad HelligÅnden siger. HelligÅnden beder inderligt på vore vegne, og efter Guds
vilje. Vi ved at Gud kan få det bedste ud af alting – så
alting samvirker til gode for dem, der elsker Ham.
De to engle øverst oppe i maleriet, som er med
Kristus, ser smilende og rørte til – over hele sceneriet, der foregår omkring Jesus Kristus. Guds Kærligheds
Kraft stråler ud fra Herren Jesus Kristus ansigt, i rødgyldne ildfarver, der er fyldte med hjerter.
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’Skaberen og Frelseren’, 82 x 66 cm.

Mine to børn og mit abortbarn

’Mine to børn og mit abortbarn’, 1,85 x 1,63.
Herren Jesus Kristus sidder sammen med en mor og
hendes to børn, eller rettere tre. Moderen er mig – med
mine to børn og mit tredje barn, som er mit abortbarn.
Vi sidder hos Jesus. Det barn som jeg fravalgte og meget værre, lod dræbe – fordi det ikke “passede mig” af
få det – selv om det allerede var der, og levede. Den for-

færdelige sandhed – gik op for mig, da jeg nogle år senere, fik kontakt med Gud – og blev hans.
Jeg blev klar over, med mig møde med Gud – at da
mit barn blev fjernet, 12 uger gammelt, var det allerede et lille menneske, med krop og det hele. Det skulle nu bare vokse sig stort og blive født. Jeg blev så for-
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færdelig ked af hvad jeg havde gjort – og jeg græd og
græd – og angrede det over en meget lang periode –
og jeg bad Gud og mit barn så inderligt om tilgivelse,
igen og igen.
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Guds advarsel. Frelse eller fortabelse
“Alle, der kan høre – lyt til det Ånden siger i menighederne. Dette siger Han, der er Amen – det
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Det var Gud der viste mig hvad jeg havde gjort. Men
heldigvis fortalte Han mig også, at mit barn og alle
abortbørn, er hos Jesus i Himlen – hvor de har det maximalt godt. Det er det eneste, der kan trøste mig – og
at jeg en dag skal møde mit tredje barn – og være hos
det evigt og altid. Tænk hvis det virkeligt – og jeg mener sådan rigtig virkeligt – gik op for alle forældre til
abortbørn, og andre, som har mistet børn – at deres
barn, børn, lever. Mon man så ikke ville gøre alt hvad
man kunne, for at komme til det sted, hvor de er? Koste hvad det koste vil? Og vejen er jo igennem korset,
Jesus’ kors, for at blive tilgivet og renset – for at kunne
være dér hvor de er – hos Gud.
Jeg tænker tit med stor længsel – på mit barn i
Himlen. Når jeg ser på mine to vidunderlige børn, min
datter og min søn, så tænker jeg på, hvordan mit tredje barn mon ville være og se ud. Og tænker på, hvad vi
alle har mistet og måtte undvære, i vores familie – ved
ikke at have været sammen med hende eller ham. Mit
lille barn er i hvidt – samme farve som Jesus’ tøj. Det
rækker sin lille hånd interesseret og nysgerrigt ud mod
sin storebror – min søn og rører ved hans hår. Det lille
barn ser ud som om det rigtig gerne vil være sammen
med sin bror og storesøster. Og hvor kunne det have
været dejligt og godt for os alle.
Jeg troede jo ikke dengang jeg blev gravid, at jeg
kunne overskue og magte det, at have tre børn. Jeg
vidste at mit ægteskab var skrøbeligt og nok ikke kunne holde ret meget længere, samt at jeg jo heller ikke
selv havde det helt godt. Men hvor har jeg dog fortrudt – og savnet mit barn igennem årene – at jeg ikke
fik mit tredje barn hos mig. Jeg ved selvfølgelig ikke
hvordan det var gået, hvis jeg havde fået det. Men det
havde jo nok gået alligevel – men hvordan, ved jeg
selvfølgelig ikke.
En helt anden historie foregår også i maleriet. Det
er også en meget dramatisk beretning. Det er Dødsriget – som er lige under den lille familie. Og de sidder faretruende nær, tæt på yderkanten – ned til Mørket, under dem. (Det kan også forstås symbolsk, i
livets trængsler og farer.) Dernede, som jo også kaldes
Helvede – går mennesker forvildede og skrækslagne
rundt, i kolonner – dirigeret og tyranniseret af dæmoner. Men Herren Jesus Kristus sidder stor og mægtig
foran moderen og hendes børn – og Han holder be-

skyttende sine stærke arme og hænder omkring dem. Også et andet barn, står tæt ved Jesus,
og rører ved det lille røde hjerte, (med Golgata-symbolet), som Kristus har på sin kappe. Det ser ud som
om de får sig en lille snak, om Guds Kærlighed.
Jeg har malet en flugtmulighed – fra Helvede –
den mulighed, der viser, at der er givet os en mulighed
for at slippe ud – og undgå at være i Dødsriget – i Satans fangeskab – fordi Jesus jo har købt os fri – og ophævede Døden. Så i maleriet, stikker de simpelthen
pludselig af derfra – og flygter fra Mørket og dæmonerne og løber op mod Lyset, som er oven over dem.
De klatrer op af hullet og hjælper hinanden op, selvom der er dæmoner der prøver at holde dem nede –
og få dem tilbage i Mørkets fængsel.
De undslupne går op mod korset, som er højere
oppe. Man kan se de bliver mere og mere frie og glade og rene – deres tøj bliver renere og hvidere, så de
er klar når de skal være sammen med Herren Jesus.
Alt snavset falder helt af dem – da de bøjer sig ned
foran korset – foran Herren Jesus Kristus. For i Jesus
Blod, bliver de tilgivet og renset fuldstændigt rene. Og
de takker og priser taknemmeligt GudFaderen og deres Frelser.
De tror i deres hjerte – at Gud opvakte Jesus fra de
døde, (som i ‘Guds øjne Retfærdiggør dem’) – og med
deres mund, bekender de, at Herren Jesus Kristus, er
deres Herre og Gud og Frelser. Det frelser dem, så de
ikke skal blive til skamme, siger Gud i Romerbrevet
kapitel 10, vers 9-11. Jeg bruger maleriet til at fortælle om håbet om det evige liv hos Gud – men også om
Fortabelsen, væk fra Gud! Og det sidste er for mig,
meget svært at tale om – selv om jeg ved det også er
virkeligt – og ubeskriveligt forfærdeligt! Derfor må jeg
fortælle om det – også her i mine malerier. Man kan
ofte sige noget i billeder, som ikke tages imod med
ord. (Det er blevet så svært at forstå, i vores forvirrede
tid, med så mange åndelige tilbud.)
Når jeg tænker på mit abortbarn – at det ikke fik
lov til at leve her på Jorden med sin familie og venner (og uvenner), så har også mit barn trods alt fået
et vidunderligt liv – evigt og altid, sammen med Gud,
i Himlen. Der er jo langt bedre, end her. Jeg kender
selvfølgelig ikke dybderne i de her tanker. Det bliver
endnu et spørgsmål til Gud – når jeg en dag er hjemme hos Ham, og mit barn.

trofaste og sande vidne, som er ‘Den oprindelige Kilde til Guds skaberværk’.
Jeg ved – hvad du har udrettet – og du er hverken kold eller varm. Gid du dog var enten kold eller varm. Men fordi du er lunken og altså hverken
det ene eller det andet, vil JEG spytte dig ud af Min
mund. Du siger nemlig: “Jeg er rig” Jeg fik skaffet
mig rigdom og trænger derfor ikke til noget”.
Men du er ikke klar over, at du er elendig og
ynkværdig, fattig, blind og nøgen. Derfor råder Jeg
dig til at købe guld hos Mig – guld – der er renset i ild – for at du kan blive rig. Køb rent og hvidt
tøj hos Mig – så du ikke skal gå nøgen og skamfuld
omkring. Køb også salve til dine øjne, så du kan
se, hvor du går. Dem jeg holder af, har kær – irettesætter Jeg. Jeg opdrager dem. Vær derfor brændende og ivrig- vend dig fra din synd!
Se, Jeg står ved døren og banker på. Hvis nogen hører Min stemme og åbner døren, så vil Jeg
komme ind til ham, hende, og vi vil spise sammen,
holde nadver. Den, der sejrer – vil Jeg lade sidde
sammen med Mig på Min Trone, sådan som Jeg
har sejret og sat mig hos min Far – på hans Trone.

’Mennesker foran
Kongernes Konge,
Jesus Kristus’ Trone’,
56 x 56 cm.

Den, som kan høre, lyt til det, HelligÅnden siger til
menighederne.” (Åb 3,13-22)
Videre i maleriet: Nu kan de gå ud i himlens skyer og
tilslutte sig Guds folk – og vandre med englene og
alle de andre af Guds børn, Hjem til deres Himmelske
Hjem. På Jorden var de “fremmede og udlændinge” –
og havde altid været det – lige fra Begyndelsen.
Store engle, tæt på, i skyerne, ser med glæde og
forventning til. Og tænk at det en dag bliver muligt
også at være sammen med dem – englene. Og HelligÅnden – er symbolsk afbilledet som duen, der svæver over dem alle – og vidner og fortæller og herliggør
Herrens stedfortrædende, forsonende død på korset,
i vores sted. For korset er malet sammen – med Duen.
Jesus Kristus, Guds egen Søn, Mægleren og Mellemmanden, den eneste – der kan forsone menneskene
med Gud Skaberen, GudFaderen. Al Tak og pris og ære
til Herren Jesus! Der står skrevet, at der ikke er givet
os noget andet navn end jesus Kristus`s – på Jorden og
under og over Jorden, hvorved vi kan frelses.

Livet efter døden
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’Livet efter døden’, 1,32 x 1,04 m.

I en hospitalsseng ligger en person, som har
familien og de nærmeste venner omkring sig,
samt en læge og en sygeplejeske. Det kunne være en
kræftsyg på sit dødsleje. Den syge er faktisk mig – for
19 år siden. Jeg vidste ikke dengang jeg tegnede skitsen til maleriet, om jeg skulle dø af sygdommen. Jeg
havde brystkræft. Min storesøster var død af kræft 1½
år forinden, så jeg tænkte at jeg måske også skulle dø
af det. Jeg var bange og faktisk i en slags choktilstand.
Jeg tænkte, at hvis jeg malede min tro, ville det berolige mig. Så jeg tegnede kvinden der lå overfor mig, på
stuen, som model.
Hvis jeg skulle dø – så troede jeg på at Jesus og
engle ville komme og hente min ånd og sjæl. Jeg har
altid været meget bange for at dø, siden jeg var barn.
Døden, og det at jeg ikke vidste, hvad der ville ske og
hvor jeg evt. kom hen, eller hvis alt stoppede, skræmte mig vildt. Også selv om jeg var kristen, og jeg tror
på at Himlen findes – er Døden den sidste fjende, som
der står skrevet i Bibelen. Det er nok det ukendte –
det at man ikke har prøvet det før – der gør en nervøs
og også bange. Men, jeg tror jo fuldt og fast på, at Jesus besejrede Døden. Og – når man har oplevet Guds
nærvær – og alt det Han har gjort for en, som virkelig
viser hvem Han er – så burde og skulle man kunne dø
trygt – når den dag kommer. Og med sine kære og sine
gode kristne venner omkring sig, så går det vel også
– i forventningens glæde – i stedet for frygten – at se
frem til at møde Gud, Herren Jesus, i hans fantastiske
Paradis og KongeRige i Himlen.
Men kræftsygdommen gjorde mig også mere afklaret ang. døden – end jeg var før. Det bragte mig
også endnu nærmere Gud – i mit liv med Ham. Jeg
døde jo så heller ikke af kræftsygdommen. Nogen har
spurgt mig, hvad det er for et stort hvidt ansigt på
dynen. Og jeg siger at det nok er en angstdæmon –
der prøver at gøre mig bange og utryg. Den åndelige
kamp, undgik jeg heller ikke dengang, da jeg var syg.
Jeg måtte indimellem kæmpe mod ondskabens åndemagter – og jeg vandt den hver gang – i troen på Jesus’ fuldbragte frelse for os. Jeg havde heldigvis lært,
at flygte ind i Jesus’ favn, så Den Onde og hans dæmoner ikke kunne røre mig – fordi de jo først skal forbi
Herren Jesus Kristus – for at nå mig – og det hverken
kan eller tør de! I stedet må de flygte skrigende bort,
eller luske stille af.
Nederst i venstre hjørne, har Djævelen/ Døden –
den sortklædte, fået korset igennem sin ryg – så den
virkelig er overvundet og besejret Og så der ikke er
noget at være bange for! Et par dæmoner hopper lidt

ved siden af, frustrerede, bange og vrede over, at de
også er gjort magtesløse – så de kun kan hvæse – lidt
endnu. Jeg kunne ikke forstå hvorfor jeg pludselig skulle få brystkræft, når jeg nu syntes jeg levede tæt med
Gud. Jeg overvejede også, i nogle dage, om jeg skulle holde op med at male – også de onde dæmoner og
Jesus Kristus. For hvis det nu var for farligt for mig at
male det – fordi jeg derved, risikerede at blive så voldsomt angrebet af den Onde – at jeg måske døde af
det, fordi Den Onde blev så gal på mig.
Men de tanker – den angst, fik jeg dog overvundet
– fordi jeg ved, at jeg ikke skal frygte noget – eller lade
mig styre af Fjenden, Satan. Uanset hvad!! For Gud er
jo langt større og meget mere magtfuld end ham – der
kun kan puste sig lidt op, og give sig ud for at være så
stærk. Men i forhold til Gud, er han kun som en lille
myg. Og med den myndighed og autoritet vi har fået
over Satan og dæmonerne, i Herren Jesus Kristi Navn,
kan vi klare os imod den Onde og hans dæmoner – og
endda, mere end sejre over dem!!
Jeg bad min rådgiver i kirken, om han ville hjælpe mig med at spørge Gud, hvorfor jeg havde fået
kræft. Han fik et svar fra Gud, i form at et indre billede, i Kundskabsnådegaven, som er en af de ni nådegaver, som HelligÅnden giver os. Han så en meget stor
edderkop. Som en edderkop, der inden den dræber og
fortærer sit bytte, først bider det – så dyret, offeret,
bliver lammet – og kommer i en choktilstand.
Sådan var og “forstod” jeg også min sygdom –
som et åndeligt dæmonisk angreb. Billedet fra Gud,
var identisk med det jeg følte var sket med mig. For
da jeg fik at vide at jeg havde kræft, forstod jeg ikke
at det virkelig var sandt. Jeg kom med det samme i en
slags choktilstand. Jeg følte, at jeg næsten allerede,
var “halvdød”. Jeg frygtede det rigtig meget – og at jeg
vidste, at jeg på et tidspunkt skulle være helt alene –
dér, hvor ingen mennesker længere kunne følge mig –
ind i døden. Selv om der sikkert ville være nogen, der
holdte mig i hånden, og sad hos mig, og ville prøve at
berolige mig – ved at tale med mig og bede for og med
mig – så ville jeg trods alt – være helt alene i dødsøjeblikket. At det så samtidigt ville være fantastisk spændende at se og opleve, hvad der så ville ske. Som jeg jo
tror – at Himlen vil åbne sig, og jeg vil kunne se engle,
pårørende, der er gået forud. Og størst af alt – se Jesus, min elskede Herre og Gud.
Min rådgiver så også en sortklædt skikkelse, Døden – som han sagde, havde været ved mig flere gange i mit liv. Og det var også rigtigt. I hvert fald kunne
jeg tælle fem gange, hvor jeg kunne have været død.
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og har mærket dødsangsten. De skriftsteder fra
Bibelen, som omhandler og taler om Døden og Livet, har jeg malet/skrevet nederst i maleriet.
“Vi siger frimodigt hvad vi tror – og stoler så i øvrigt på Gud. Ligesom salmisten, når han udbryder:
“Jeg tror, derfor taler jeg.” Vi ved, at den samme
Gud, som førte Herren Jesus Kristus tilbage fra de
døde, også ved Jesus – vil opvække os og stille os
foran Guds ansigt, sammen med jer. Alt dette sker
til jeres bedste. Jo mere Guds nåde når ud blandt
mennesker, til flere og flere – desto flere vil prise
Ham for hans store godhed – og desto mere bliver
Gud æret.” (Hebr 1-2)
“Derfor giver vi aldrig op – eller mister modet.
Selv om vores krop langsomt bliver nedslidt og går
til grunde, fornyes vores indre styrke i Herren Jesus, dag for dag. Vi kan bære vores vanskeligheder
og lidelser – de vejer i virkeligheden ikke så tungt.
Men denne korte tid, med sine prøvelser, vil føre
os til Guds Rige og hans evige velsignelser – for os
– der ikke har blikket rettet på de synlige ting, men
mod de usynlige. De synlige ting varer kun en tid,
men de usynlige, varer evigt.” (2 Kor 4,13-18)
“Vi har en jordisk krop som er en midlertidig
bolig for vores ånd. Og vi ved, at når den krop er
gået til grunde, vil vi få et nyt ‘himmelsk legeme’.”
(2 Kor 5,1-21)
“Når vi lever, lever vi for Herren Jesus Kristus,
og når vi dør, dør vi for Herren Jesus Kristus. Vi hører altså Herren til, hvad enten vi lever eller dør.
Derfor var det jo, at Kristus døde og blev levende,
for at Han skulle blive Herre både over døde og levende.” (Rom 14,8-9)
JK: LAD MIG LÆRE DIG TAKNEMMELIGHED. Begynd med
at erkende, at alt – alt du ejer og alt du er – tilhører Mig.
Hver ny dag, er en gave fra Mig – som ikke skal tages for
givet. Jorden vibrerer af liv fra Mine velsignelser og giver
levende vidnesbyrd, og fortæller om Mit nærvær. Hvis du
sænker dit livs fart, så kan du finde Mig overalt.
Nogle af Mine mest dyrebare børn, har været taget afsides og lagt på en sygeseng eller sat i fængsel.
Andre har frivilligt – lært disciplinen – at bruge tid alene med Mig. Taknemmelighedens hemmelighed, ligger i at lære at se alt fra Mit perspektiv. Min verden er
dit klasseværelse. Mit ord er en lygte for din fod og et
lys på din sti. (Hebr 12,28-29; Sl 119,105)
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Sammen plantede vi i bønnen, Jesus’ kors i ryggen på
Døden, Satan og befalede ham at forsvinde fra mig, i
Herren Jesus Kristi Navn. Det hjalp! og gav mig en dyb
fred, fra min elskede Herre Jesus. Jeg må altid takke
Herren Jesus, fordi Han befriede os fra vores største
problem og frygt som mennesker – som er døden.
En kendt kunstner skrev en gang i en artikel – at
tanken om at han en dag skal dø, ødelægger hans
liv. Og på TV sagde den samme mand, at han ville så
gerne kunne tro – og at han misundte dem der havde troen på Gud, Jesus Kristus. Jeg skrev til ham, for
at fortælle ham hvordan man kan komme til at tro på
Herren Jesus. Men jeg hørte aldrig fra ham.
En af de gange, hvor jeg følte, at jeg måske var ved
at dø, var som 18-årig. Jeg havde fået lungehindebetændelse, og lå på hospitalet. En nat vågnede jeg op,
hvor begge mine forældre holdt mig i hænderne. Jeg
kikkede forundret på dem, og spurgte dem om jeg var
meget syg. De nikkede, og sagde – at ja, det var jeg.
Så sagde jeg til dem: “Hvor vil jeg gerne kunne tro på
Gud og Jesus – men jeg kan desværre ikke.” Men i dag
ved jeg, at Gud ser til vores hjerte, til hvad vi af hjertet oprigtigt ønsker, og når det er at tro på, og kende
Ham, er det dét, den bøn – Gud allerhelst vil opfylde
for os. Det var jo så også hvad der blev opfyldt og skete for mig, senere i livet. Og det takker jeg Gud for, at
hele mit hjerte – i dyb taknemmelighed – at jeg kom
til at forstå, at det er dét hele livet handler om, at kende Ham og leve i og med Ham, som har skabt os. Det
er Grundstenen, Hovedhjørnestenen, Klippen og selve
Fundamentet, Jesus Kristus, Livet selv – som vi i fuld
tryghed, kan bygge vores liv på, og leve ud fra, her på
Jorden og senere evigt hjemme hos Gud vores Far.
Der er en salme i Bibelen, hvor der står, at Gud ser
fra sin Trone i Himlen, ned på menneskene på Jorden.
Han ser efter, om der er nogen, der med et oprigtigt
hjerte, virkelig længes efter Ham. Og når Han ser én
– så sender Gud sine engle ud, til den og dem – så de
kan være med i Guds Familie, ved at få del i frelsen.
Sådan som jeg også forstår det åndelige “billede”
som min rådgiver fik fra Gud – er, at Den Onde vidste, at
han ikke længere kunne skræmme mig med en almindelig angst – min tidligere angst for mennesker osv. – men,
at der skulle stærkere midler til nu – som f.eks. en sygdom, man kan dø af. Men det der i stedet skete, igennem det – var at jeg kom tættere på Gud og blev “stærkere” – og blev mere afklaret, også i forhold til det at
skulle dø, hvis det var det der skulle ske. Nu forstår jeg
jo så også, hvordan det er at have kræft – og kan derfor
tale med også de kræftsyge, fordi jeg selv har prøvet det,

Bortrykkelsen / For Jesu Kristi Domstol

’Bortrykkelsen / For Jesu Kristi Domstol’, 1,27 x 2,10 m.

“Da så jeg et dyr stige op af havet. Det havde ti
horn og syv hoveder. På hornene var der ti kroner, og på hvert hoved stod der et Gudbespotte-

ligt navn. Dette dyr, som jeg så, lignede
en panter. Det havde fødder som en bjørn og
gab som en løve. Dragen gav det sin magt, sin trone og stor myndighed. Jeg så, at et af dyrenes hoveder var dødeligt såret, men såret blev lægt. Hele
verden beundrede ‘Dyret’ – og fulgte det. Og de
tilbad Dragen, fordi den havde givet Dyret al sin
magt. De tilbad også Dyret og sagde: “Hvem kan
kæmpe mod det”?
Dyret fik evne til at tale, så det kunne bruge
store ord og spotte Gud. Og i 3½ år fik det magt
til at gøre hvad det ville. Det spottede Gud, hans
navn, hans bolig og dem, som bor i Himlen. Det fik
mulighed for at føre krig mod Guds folk og sejre
over dem, og det fik magt over alle stammer, folk,
sprog og nationer. Alle de, der bor på Jorden, vil
tilbede det, undtagen de, der fra verdens grundlæggelse, har haft deres navne skrevet i LIVETS
BOG – som er det Ofrede Lams, Jesus’ Bog.
Enhver som kan høre – lyt godt efter! Den,
som skal i fangenskab, må gå i fangenskab! Den,
som skal dræbes med sværd, han må dø for
sværd! Her gælder det om, at Guds folk har udholdenhed og tro.
Da så jeg et andet dyr. Det steg op af Jorden,
og det havde to horn ligesom et lam, men det talte som en drage. Dette andet dyr udøvede den
magt, som det første Dyr havde fået, og det var
under opsyn af det første Dyr, og fik Jorden og
hele dens befolkning til at tilbede det. Det gjorde
store tegn og fik endog ild til at falde ned fra himlen, og alle så derpå.
Det forførte Jordens befolkning med de mirakler, som det havde fået magt til at gøre. Det opfordrede dem til at lave et billede af Dyret, som var i
live, på trods af sværdhugget. Det fik endda magt
til at gøre billedet af Dyret levende, så det ligefrem
kunne tale og dræbe enhver, som ikke ville tilbede
det. De sørgede for at alle – store og små, rige og
fattige, slaver og frie – blev mærket på højre hånd
eller på panden. Og ingen kunne købe eller sælge, medmindre han/ hun havde dette mærke, som
er Dyrets navn, eller det tal, som stod i stedet for
dets navn. Her gælder det om at have visdom: Lad
den, der har forstand, udregne dette tal – det er et
menneskes tal, og tallet er 666. (Åb 13)
Videre i maleriet: Der er tre store engle i skyerne.
De passer på Guds børn, der er på vej opad og Hjem
til Gud. En af englene har Golgata-symbolet i hånden
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Det begynder nederst i maleriet – med ‘Bortrykkelsen’.
Det vil blive en enorm begivenhed på Jorden – det er
ikke sket før, det tidspunkt og øjeblik – hvor Herren
Jesus Kristus kommer tilbage til Jorden – for at hente
dem, der længes efter Ham. I ét nu! vil de, vi – forlade Jorden, og møde vores frelser, Herren Jesus Kristus,
Gud i luften og i skyerne. Mennesker, her i mit maleri – nærmest flyver op fra Jorden og op i himlen, hvor
de går i kæmpe store skarer – ud i Universet – igennem skyerne, mod deres Himmelske Hjem i Jesu Kristi
KongeRige.
Man kan også se de vrede dæmoner, der stadig
omklamrer Jorden, og nu endnu værre – at de har indfanget nogle skrækslagne mennesker, der har taget
Dyrets, Satans mærke, på deres pander – sådan som
det, på det tidspunkt er blevet beordret og vedtaget i
verden – at alle skal have lagt ind under huden – måske som en lille chip – på sin pande eller hånd – for at
kunne fortsætte med at være med i samfundet – og
for at kunne handle, købe og sælge. Det kan jo lyde
meget praktisk, med dette pengeløse samfund, som
det vil medføre, at alle mennesker på Jorden, som på
den måde bliver registreret, bliver det også meget
svært at begå bedragerier og tyverier. Og dog – vil nogen nok finde ud af det alligevel!
Men vi er på forhånd blevet advaret – mod at tage
“Dyrets, Satans mærke”, på os. For til den tid, er vi meget tæt på at Jesus kommer og henter sine. Der betyder det virkeligt noget – at være helt tro mod Ham
– og ikke vælge den løsning som verden tilbyder – for
det er samtidig Den Tid, hvor ‘Verdensfyrsten, Den falske profet’ vil stå frem på Jorden. Han vil få sin meget
og extrem onde magt direkte fra Satan selv! Men han
vil i første omgang virke som om han har alle svarene
og løsningerne, som menneskene ‘i verden’, har brug
for. Men han vil tilbedes som Gud! Og folk og nationer
vil hylde og tilbede ham!
Men han er sendt af Satan. Det er en af Den Ondes
sidste forsøg på at få magten over hele Jorden, eller få
så mange som muligt med sig i Dødsriget. Derfor fortæller Gud os på forhånd – hvad der kommer til at ske
– så vi kan undgå det dødsensfarlige – at tilhøre Satan.
Derfor må vi ikke tage ‘Mærket’ på os – den dag det
bliver krævet – for der har man valgt side! Gud Herren
Jesus Kristus eller Satan. Men vi skal ikke frygte – for
Gud vil passe på os, når vi ønsker at være hans.

– kraniet med korset igennem, der symboliserer Jesus, der tilintetgjorde Døden/Satan. Vejen
ind til de Himmelske bygninger og slotte, går her igennem en stor cirkel, som er omkranset af røde hjerter,
ind til Guds Kærligheds Rige.
En flok hvide engle, er oven over – på vej op ad
den store trappe – op til Herren Jesus Kristus, der sidder på Tronen. Englene bøjer sig ned foran Ham og
lovsynger og tilbeder Guds Søn.
Herren Jesus Kristus har LIVETS BOG i sine hænder
– hvor navnene er indskrevet på dem, der gav sit liv
til Ham – så Han blev deres Frelser, Herre og Gud, og
deres bedste Ven. Nu tilhører de deres Skaber, Gud og
Far – for evigt. Allerøverst i billedet, er GudFaderens
hænder – hvor hans ene hånd Velsigner sine børn, og
den anden hånd, peger på sin Søn, Herren Jesus – ligesom for at sige: “Det er Ham, Jesus Kristus, Min Søn
– det hele handler om – fordi alt er skabt af Ham og til
Ham. JEG har givet Min Søn al magten i Himlen og på
Jorden”.
De Himmelske boliger og slotte, fortsætter længere oppe og ind i Himlens Paradis. Der er plads nok til
alle i det uendelige Univers i Himlen – til hele menneskeheden, og ned gennem alle generationerne. GudFaderen elsker alle mennesker lige højt og ønsker at
alle vil lade sig frelse. Men ikke engang Gud, kan tvinge nogen til at elske Ham. Kærligheden må vælges af
egen fri vilje. Enhver må selv vælge mellem det gode
og det onde, kærlighed eller had. Og man kan kun
være i Himlen, af egen fri vilje og sit eget store ønske.

det ædleste metal, så de kan tjene Ham med rene
hjerter. Jeg kommer som Dommeren, og Jeg udmåler straffen med sikkerhed og med hast. Jeg slår
ned på dem, der praktiser trolddom og ad den vej
udøver magt over andre – Jeg slår ned på ægteskabsbryderne og løgnerne, på dem, der udnytter andres arbejdskraft og de forældreløse, og som
bedrager fremmede og udlændinge – ja alle, som
ikke viser Mig ærefrygt og respekt, straffer Jeg,
“erklærer Herren den Almægtige.

Dommedag er nær
I har trættet Herren med jeres ord.
“Trættet ham? Hvordan?” spørger I med påtaget alvor. I har trættet Ham ved stædigt at hævde,
at ondt er godt, og at det må behage Gud, siden
Han ikke straffer synden.
Se – siger Herren Gud, den Almægtige. “Jeg vil
sende Min Budbringer, som skal berede vejen for
Mig – og så skal den Herre, I venter på, pludselig
gå ind i sit tempel. Ja, det sendebud, I længes efter – og som skal indfri Guds løfter – Han kommer
med sikkerhed!
Men hvem kan overleve hans komme? Hvem
kan holde stand, når Han viser sig? For Han er
som sæben, der vasker det snavsede tøj rent, Han
er som ilden, der smelter og renser sølv! Han er
som guldsmeden, der ikke giver op, før der kun
er ædelt metal tilbage! Han vil rense ud blandt
sine præster, levitterne, og gøre dem renere end

Da opmuntrede de – der adlyder Herren, hinanden- ved at tale sammen om Guds trofasthed – og
Herren Gud hørte deres samtale. I hans nærhed
blev alle de, som adlød og elskede Ham, optegnet i
Bogen – ‘Livets Bog’.
“De er Mit folk, “ siger Herren den Almægtige,
“og de skal være under Min beskyttelse den dag
Dommen falder. Jeg vil have barmhjertighed med
dem – som en far har barmhjertighed med en lydig søn. Når den tid kommer, skal I få at se, hvordan Gud behandler de gode, der tjener Ham, og
de onde – som ikke vil tjene Ham!” (Mal 3)

Gud er tålmodig, men irettesætter og opfordrer
menneskene til at komme til Ham.
“Jer er Herren, Min trofaste Kærlighed forandrer sig ikke! Det er grunden til, at I ikke for længst
er blevet udryddet, I Jakobs efterkommere! På
trods af at både I og jeres forfædre har været ligeglade med Mine Bud – får I endnu en anledning til
at vende jer til Mig,” siger Herren de Almægtige.
“Kom, så Jeg kan tilgive jer!
Herren Gud siger: “ Jeres stolte indstilling har
fået jer til at sige bitre ord mod Mig!” Men I siger:
“ Hvad mener du? Har vi sagt noget vi ikke skulle?”
Herren svarer:” Ja, I har sagt: ‘ Det er omsonst
at tjene Gud den Almægtige – hvad har vi ud af at
adlyde Ham og sørge over vores synder? Der er
større fordel ved at være stolt end ved at være ydmyg – for de stolte er i det mindste glade! De onde
har ikke alene lykken med sig, men de strækker
Guds tålmodighed og slipper godt fra det!”

“Pas på, “ siger Herren den Almægtige, for Dommens dag er nær! Den er som en gloende ovn, der
skal brænde de stolte og onde op som strå – som
et udgået træ skal de brænde op – med rødder og
grene og det hele! Men over jer, som adlyder Mig,
skal Min frelsende Kraft stå op – som solen med
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sine livgivende stråler – og I skal springe som fri
og forårskåde kalve, der er blevet løst fra staldens
bidsler. Den dag Jeg griber ind, erklærer Herren
Gud, den Almægtige. (Mal 4)
JK: VÆR IKKE MISMODIG over vanskelighederne, med
at bevare dit fokus på Mig. Jeg ved, at dit hjertes ønske er at være bevidst om Mit nærvær hele tiden. Dette er et højt mål! Du stiler mod det, men når det aldrig
fuldt ud, i dette liv. Lad ikke følelsen af at mislykkes
tynge dig ned. Prøv i stedet for at se dig selv, som Jeg
ser dig. For det første fryder Jeg mig over dit dybe ønske om at vandre tæt ved Mig i dit liv. Det behager
Mig, hver gang du tager initiativ til at kommunikere
med Mig. Dertil bemærker Jeg og ser de fremskridt du
har gjort, siden du først besluttede dig til at leve i Mit
nærvær.
Når det går op for dig, at dit sind har flyttet sig fra
Mig – så bliv ikke oprørt eller forbavset. Du lever i en
verden, der er indstillet på at distrahere dig. Hver gang
du pløjer dig vej gennem massive distraktioner, for at
kunne kommunikere med Mig, så vinder du en sejr.
Glæd dig over disse små triumfer, og de vil mere og
mere oplyse din dag.

for Mit nærvær – er yderst dyrebar for Mig.
Mine øjne søger frem og tilbage på Jorden – søger efter én, hvis hjerte søger Mig. Jeg ser – du prøver
på at finde Mig, og vores gensidige søgen resulterer i
en glædesfyldt tilfredshed. Sjælens stilhed er i stigende grad sjældent i denne verden – der er afhængig af
fart og støj. Det behager Mig, at du ønsker at skabe et
stille rum, hvor du og Jeg kan mødes. Giv ikke op, pga.
vanskeligheder ved at nå dette mål. Jeg ser alle dine
anstrengelser og er velsignet af hvert af dine forsøg på
at søge Mit ansigt. (Zak 2,3; 2 Krøn 16,9; Sl 23,2-3)
JK: JEG TAGER MIG AF DIG. Stol altid på Mig i alle omstændigheder. Stol på Mig af hele dit hjerte. Når du er
slidt og træt – og alt tilsyneladende går galt – så kan
du stadig udtrykke disse ord: “Jeg stoler på dig Jesus.”
Når du gør det, så overlader du sagen til Min kontrol –
og du falder tilbage i Mine evige arme.
Før du står op om morgenen, så har Jeg allerede arrangeret dagens hændelser. Hver dag byder på
mange anledninger til at lære Mine veje at kende, og
du komme tættere på Mig. Tegn på Mit nærvær oplyser den kedeligste dag, når du har øjne, der virkelig
ser. Søg Mig, som efter skjulte skatte. Jeg lader Mig
finde af dig. (Ordsp 3,5; 5 Mos 33,27; Jer 29,13-14)

JK: JEG MØDER DIG i din ånd og sjæls stilhed. Det er
dér, Jeg prøver at tale med dig. En person der er åben
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Kristus på Tronen

’Kristus på Tronen’, 1,20 x 1 m.
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Her er ingen dæmoner – for Evigheden er begyndt! Alt
det gamle på den gamle Jord, er forsvundet og forbi.
Nu findes der kun Guds gode Kærligheds Rige. Kristus
er på Tronen sammen med GudFaderen. Indtil den dag
da Han skal overgive Riget til sin Far, som der står skrevet (1 Kor 15,24; 28). De mennesker, som har taget
imod “løskøbelsen”, er omkring Herren Jesus, sammen
med englene. Også i hans hånd er de. I den anden
hånd holder Jesus Kristus selv, symbolet på Golgata,
da Han frikøbte menneskene med sit eget blod og død
på korset.
Fra bygningerne, slottene, bagved Tronen, kommer Himmelborgerne ud af Porten. Fugle, har dannet
en cirkel rundt om Herren – i lovprisning og i al æren –
til kongernes Konge og Gud. En Hjerte-Glorie med hvide og gule og rødorange hjerter, er omkring Kongen.
Øverst oppe, over og imellem slottene, står en række
engle, og ser fornøjet og glade til.
Heldigvis kan det kun blive symbolske malerier – hvor jeg har forsøgt at skildre, male og illustrerer tekster, i Bibelen. Ligesom man gjorde i det gamle
Rusland i ikonerne, som måske kunne være en hjælp

for nogle, til bedre at kunne leve sig ind i bibelteksterne, eller umiddelbart kunne lede tankerne hen på Gud – og på en billedlig måde, måske kunne gøre for nogle, at det kristne evangelium så bedre
kunne forstås. Billeder ved vi jo man aldrig må tilbede
– men kun Gud-Herren selv!
Det dybe kendskab til Ham, får man også kun ved
selv, at søge tæt ind til Gud, som er i Himlen – som er
os nær, ved sin HelligÅnd, i Jesus Kristus. Jeg glæder
mig ubeskriveligt meget til at se Herren Jesus Kristus
og GudFaderen – i virkeligheden – en dag! Og englene
– og alt det der er i Himlen hos Gud – som for os nu,
er fuldstændigt umuligt at forestille os storheden og
skønheden af. Hvad der i intet menneske er kommet
op i hans/ hendes tanker, og ingen har set eller har
hørt om – har Gud beredt for dem, der elsker Ham.
Det vil blive aldeles nyt og spændende – det rene
eventyr og helt ufatteligt vidunderligt. Der vil helt sikkert være en masse som vi aldrig før har set eller oplevet.
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’Engle henter Guds børn’, 1,32 x 1,04 m.
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Paradiset

’Paradiset’, 1 m i diameter.
Cirklen er sluttet – kan man vist godt sige, også i dobbelt betydningen, fordi maleriet er rundt. Alt er tilbage
til – hvorfra det begyndte, i Tidernes Morgen – da Gud
havde skabt alt, og sagde: “Det er såre godt – fuldkomment godt!”
Dyrene, løver, og tigre, som her, er tamme igen –
så de er til at være sammen med – for andre dyr og vi
mennesker. Vi kan nyde dem og lege med dem nu.
Heller ikke fuglene er længere sky og tager flugten.
Til stor gensidig glæde, er jeg sikker på. Rovdyrs ad-

færden er helt væk nu – så løverne igen græsser sammen med lammet og kiddet – som der står skrevet i
Bibelen, at det er i Himlens Paradis. Engle flyver i en
rundkreds. Og Guds børn og englene har det skønt og
dejligt og hygger sig sammen. Længere oppe i billedet,
går Jesus med en lille pige ved hånden. Porten ind til
`Den Himmelske Stad` er helt øverst oppe.
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Kongen tager selv imod

’Kongen tager selv imod’, 1,22 x 1,22 m.
Jorden ligger på et skytæppe, nede foran Guds Stad.
Der er masser af engle rundt om Jorden, i skyerne.
Jeg forestiller mig at det er dem, der har været på
arbejde for Gud – som af Gud, blev sendt ud til dem,
der skulle have del i frelsen. De, som havde åbne og
oprigtige hjerter – og havde, eller ønskede at have –
en sand længsel efter Sandheden – den virkelige, ægte
Sandhed – og den Rigtige Gud.
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Jeg tror de ord er fra en meget smuk sang – sangen
om Den Himmelske Stad/ Det Ny Jerusalem. I maleriet, kommer KONGEN, Herren Jesus Kristus ud fra den
Himmelske Port, fulgt af Guds børn og engle. Han er
omgivet af en rundkreds af hjerter. Stråleglansen og
Kærligheden fra Guds Søn, når helt ud og omslutter alt
– i tryghed, harmoni, glæde og fred. To store engle er
med Ham. Måske er det dem der holder vagt ved indgangen til Jesus KongeRige, som der står skrevet om.

Dem så – og ser Gud – og bønhører dem, som
der står om i Salme 102 (GT) fra vers 1:
“Herre hør min bøn, lad mit nødråb nå frem til dig.
Vend dig ikke bort fra mig, for jeg lider og er i stor
nød. Hør mig, når jeg kalder på dig, kom mig hurtigt til hjælp.
Vers 13. Men du, min Gud, er evigt Kongen og
sidder på Tronen. Din storhed æres fra slægt til
slægt. Du vil rejse dig og forbarme dig over Zion,
når Nådens tid er inde – når timen er inde.
Da – når Du griber ind – skal alle folkeslag have
ærefrygt for Herren Jesus Kristus. Jordens konger
skal frygte Hans Majestæt. For Herren vil genopbygge Zion, Han vil åbenbare sig i stråleglans igen.
Han vil vise godhed imod den nødstedte og høre
hans/hendes bøn!
Dette nedskrives for efterslægtens skyld – så
kommende generationer kan bevidne det – et folk
der skal fødes, (i Guds Ånd), skal prise Gud-Herren. For Gud ser ned fra sin hellige
Højsal i Himlen. Herren skuer ned fra sin Himmel til Jorden. Han hører de til fangne stønne og
klage; Han befrier dem, der var dømt til at dø, giver de dødsdømte deres frihed. Derved skal Herren Jesus’ magt fejres i Zion – hans frelse skal prises i Jerusalem, når alle folkeslag samles, for at
bøje sig og tilbede Herren.
Gud vil ikke lade os dø
Herre, du har ramt mig i min bedste alder, jeg føler
min livskraft ebber ud. Åh min Gud, du som lever
for evigt, lad mig ikke dø! I begyndelsen grundlagde Du Jorden, med egne hænder skabte Du himmelrummet. Det hele skal forgå, men Du vil bestå!
Himmel og Jord slides op som en klædning og kasseres – men skal erstattes med en ny! Men Du er
den samme til evig tid. Du vil bevare vores efterkommere, de skal leve i sikkerhed – for de får lov
at blive boende og trives i Din nærhed.
Salme 96. Syng en ny sang for Herren! Lad hele
Jorden synge med! Syng Herrens pris og lov hans
navn.; fortæl om hans frelse hver eneste dag. Fortæl folkeslagene om hans vældige undere! For
Herren Gud overgår enhver beskrivelse. Herren
alene er stor og bør æres og tilbedes blandt alle
“guder”.
Andre nationers “guder” er kun afguder – men
Herren er Himlens Skaber. Han udstråler Kongelig
værdighed. Styrke og skønhed, kommer fra hans
nærvær. Pris Herren, alle verdens folk. Forstå og

bekend at Gud alene er værdig og har herlighed og
magt. Giv Herren den ære Han fortjener og som
tilkommer Ham! Bring jeres gaver og gå ind i hans
Tempel. Tilbed Herren med liv, der er smykket med
hellighed – hav ærefrygt for Ham, al Jordens folk.
Fortæl folkene, at Herren har vist Han er Kongen – at Han skabte Jorden på et sikkert fundament, som ikke rokkes. Og Han vil dømme nationerne Retfærdigt. Lad Himlen glæde sig og Jorden
juble! Lad havene bruse og prise Ham, med alt deres skjulte liv. Lad marken med sine afgrøder juble, og lovsangen suse i skovens træer! For Herren
kommer for at dømme Jorden – Han dømmer Jorden og folkene med Retfærdighed – i sin Trofasthed og Sandhed. Alle får en fair behandling”.
Salme 97. Herren er Konge, lad Jorden glæde
sig – lad de fjerneste øer bryde ud i jubel! Han er
indhyllet i mørke skyer, Retfærdighed og Retskaffenhed er hans Trones Grundvold. Ild farer frem
foran Ham og opbrænder hans fjender; lynet lyser
op på Jorden, Jorden ser det og bæver.
Bjergene smelter af frygt foran Ham, for Han
er Den Almægtige, Jordens og Himlens Herre. Himlene udråber hans godhed og herlighed – alle folkeslag ser hans herlighed. Lad alle som tilbeder
afgudsbilleder og praler af deres håbløse guder,
afguder – blive gjort til skamme. Ingen guder kan
måle sig med Herren – alle guder skal bøje sig for
Herren og bliver underlagt Ham. Jerusalem, Zion,
og alle Judas byer; skal høre det, for du er en Retfærdig Dommer. Og nu fryder de sig over dit Majestætiske Kongedømme på Jorden.
I som elsker Herren, Jesus Kristus, (som altid
har været til, sammen med GudFaderen og GudHelligånden), skal tage afstand og hade alt det
onde – for Han beskytter dem, der adlyder Ham,
og frier dem fra det onde! De retsindige oplever
Guds Lys – de oprigtige af hjertet, har grund til at
glæde sig. I Retfærdige (i Jesus Kristus) – glæd jer i
Herren og lovsyng hans hellige navn!
I maleriet her, er Jorden meget tæt på ‘Det Nye Himmelske Jerusalem’. Der jo står skrevet, i Johannes
Åbenbaring, at det Himmelske Jerusalem, kommer
ned fra Himlen fra Gud. Så den nye Jord kommer måske som her i maleriet, til at være meget tæt på Himlen. Det bliver spændende at se en dag – for vi ved det
jo ikke, endnu. HelligÅnds-Duen, svæver over alt! Med
Guds Kærlighed – nok og rigeligt til alle. Døden, sym-
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boliseret ved kraniet. Og Jorden er også gennemborer
af Jesus’ kors. For evigt er alt det onde besejret!
JK: VOKS DIG STÆRK i lyset af Mit nærvær. Din svaghed
afskrækker ikke Mig. Tværtimod – så tiltrækker den
Min Kraft, som altid er klar til at strømme ind i et overgivet hjerte. Fordøm ikke dig selv, for stadig at have
behov for hjælp. Kom i stedet til Mig med dit gabende
behov; lad Mit Kærligheds Lys fylde dig.
Et overgivet hjerte klager ikke – eller gør ikke oprør, når det bliver vanskeligt. Det samler mod – til at
takke Mig – selv i hårde tider. At overgive dig selv til
Min vilje – er i sidste ende en tillidshandling. I stilhed
og tillid findes din styrke. (Sl 116,5-7; Ef 5,20; Es 30,15)
ST: Jesus, “Hvis nogen ikke bliver i Mig, kastes han /
hun ud som en gren, og visner (Joh 15,6)
“Den som ikke bliver i Mig, det er den, som søger
næring og hjælp af fremmede kilder: åndelig stolthed
– urokkelige principper – forudfattede meninger – selvhjælp – ‘menneskelige udveje’, sådan som ikke er anvist af Mig. Regn ikke med pengenes tilstrækkelighed
eller utilstrækkelighed – men regn med MIG! Husk, at
ingen skal leve af det, han har, selv når han har overflod, men af Min omsorg og Kærlighed. I er ikke afhængige af mennesker eller menneskelige vilkår, men
af Mig. Og Jeg vil aldrig svigte jer. Hav tro til Mig – tiltro. Lær af de fejl I begår – hellere end blot at græde
over dem.”

Mig. Selvom Jeg aldrig forlader dig, så kan du
egentlig “forlade” Mig ved at ignorere Mig – ved
at tænke eller handle, som om Jeg ikke er med dig.
Når du føler afstand i vores forhold, så ved du hvor
problemet ligger. Min Kærlighed til dig, er konstant –
‘Jeg er den samme i går, i dag og for evigt’. Det er dig,
der ændrer dig, som vinden blæser og lader omstændighederne blæse dig først den ene vej og så den anden. Når du føler dig langt væk fra Mig – så husk Mit
navn. Denne enkle handling gjort i barnlig tro, åbner
dit hjerte for Mit nærvær. Tal Kærligt til Mig og forbered dig på at modtage Min Kærlighed, som for evigt
strømmer fra korset. Jeg fryder Mig, når du åbner dig
for Mig og Mit Kærlige nærvær. (1 Mos 28,15; Rom
8,31; Hebr 13,8)
JK: LAD UDFALDET VÆRE OP TIL MIG. Følg Mig hvor
end jeg leder dig – uden at bekymre dig om, hvordan
det vil gå. Tænk på dit liv som en rejse med Mig, som
din guide og rejsefælle. Lev i nuet og koncentrer dig
om at holde trit med Mig. Når vores vej fører til en
klippe, så vær villig til at bestige den med Min hjælp.
Når vi kommer til et hvilested, så tag tid til at blive
forfrisket i Mit nærvær. Glæd dig over livsrytmen tæt
ved Mig. Du kender allerede dit slut-mål på rejsen: Din
indgang i Himlen! Hold dit fokus på Vejen foran dig,
og lad resultatet være op til Mig. (Sl 27,13-14; 2 Mos
15,13)

JK: JEG ER MED DIG OG FOR DIG – din stadige ven og
forsørger. Spørgsmålet er, om du er med Mig og for
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Hjemme hos Herren, Kong Jesus Kristus

’Hjemme hos Herren, Kong Jesus Kristus’, 91 x 84 cm.
Kongen, Herren Jesus Kristus sidder på Tronen og har en
gruppe børn omkring sig. To tigre og en giraf har lagt sig
ved deres Skabers og Herres fødder – og papegøjer flyver glade og fornøjede og lykkelige rundt omkring dem.
Den Himmelske Stad, By, er bagved dem. Det er som
et firkantet vindue, som “et glimt”, ind i Himlen. Udenom er himlens skyer, hvor mennesker er på vej gennem
himmelrummet, til Paradiset, og op til Guds Trone. To
store engle ser omsorgsfuldt til, bagved.

Ude foran – nederst til højre i maleriet, er hele årsagen til at de kan blive Himmelske Borgere – og kan
gå ind og ud af Den Himmelske Stad, og være i Paradiset, hos Gud. Det er jo pga. Guds egen Søns forsonende offerdød, i vores sted. Vi kan aldrig komme til at
takke Jesus nok – fordi Han var villig og gjorde det muligt for os alle, at kunne komme tilbage til Gud vores
Far i Himlen.
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JK: BAD DIG I DEN LUKSUS, at være fuldt ud forstået og
betingelsesløst elsket. Vov at se dig selv, som Jeg ser
dig: Strålende i Min Retfærdighed, renset ved Mit blod.
Jeg ser dig, som den Jeg skabte dig til at være, den du
vil blive og være, og i virkeligheden er – når Himlen bliver dit hjem. Det er Mit liv i dig – som forandrer dig –
fra herlighed til herlighed. Glæd dig i dette underfulde
mirakel! Tak Mig hele tiden for Min Ånds overvældende gave i dig.
Prøv at være afhængig af HelligÅndens hjælp, når
du går gennem denne dag. Tag korte pauser fra tid til
anden, så du kan konsultere Den Hellige, i dig. Han vil
ikke tvinge dig til at gøre hvad Han siger, men Han vil
lede dig – i takt med, at du giver Ham plads i dit liv. Gå
ad denne vidunderlige vej i samarbejde med Min Ånd.
(Sl 34,5; 2 Kor 5,21; 2 Kor 3,18; Gal 5,25)
Babylons fald
Efter dette hørte jeg et vældigt råb, som fra et brusende vandfald. Det var fra en mægtig skare af
mennesker i Himlen:” Halleluja! Nu er det Herren,
den Almægtige Gud, der regerer!
Frelsen og æren og magten er nu Guds. Hans
domme er korrekte og retfærdige. Han har dømt
det store Babylon (Verden). Hun – skøgen, er faldet og dømt. Hun som ødelagde verden med sin
forførelse. Byen ligger nu i ruiner – og er nu bolig
for dæmoner – et fængsel for alverdens forhadte
og urene ånder. (Åb 8)
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Den Himmelske Stad
Så viste englen mig en flod med Livets Vand, rent
og klart som krystal. Den udsprang fra Guds og
Lammets Trone – og flød derfra – midt i byens
gade. På begge sider voksede Livets Træ.
Se, Jeg kommer snart, siger Herren Jesus
Kristus – og Jeg har min løn med, for at betale enhver efter deres handlinger. Lykkelige er de, som

15 • Galleri Himmel-Lyset

Rytteren på den hvide hest
Derefter så jeg himlen blive åbnet – og en person
kom ridende på en hvid hest. Rytteren havde navnet ‘Trofast og Sand’ – for Han dømmer og kæmper retfærdigt. Hans øjne strålede som flammende ild. På hovedet havde Han mange kroner – og
der stod et navn indskrevet, som kun Han selv kan
tyde. Kappen Han havde om sig, var dyppet i blod
– hans navn er ‘Guds Ord’. En meget stor flok ryttere fulgte Ham på hvide heste. De kom ud fra
Himlen – og var iført en skinnende hvid klædning.
I munden havde Han et skarpt sværd (Ordet),
som Han ville bruge mod folkeslagene – i vreden fra
Gud. På hans kappe var der skrevet et navn: ‘kongernes KONGE og herrernes HERRE’. Og jeg (Johannes),
så Dyret og Jordens konger, regenter og dens hære.
De samlede sig til krig mod Ham der sidder på hesten og mod hans hær. Men Dyret, Uhyret blev overmandet og taget til fange sammen med den falske
profet – der udførte mirakler under Dyrets opsyn og

på hans vegne. Disse mirakler, som havde
forført dem, der bar Dyrets/Uhyrets mærke og
tilbad dets billede. Begge blev kastet levende i søen
med brændende svovl. Men resten blev dræbt med
sværdet, (Ordet), som udgår af munden på Ham,
der sidder på hesten. (Åb 19,11-21)
Ingen forbandelse eller noget ondt, skal være i
Den Nye Himmel og på Den Nye Jord.
Derefter så jeg en ny himmel og en ny Jord –
for den første himmel og den første Jord, var forsvundet… En høj stemme fra Tronen:” Se! Guds bolig er nu hos menneskene – og Han vil bo sammen
med dem, og de skal være hans folk Alt det gamle,
det der var engang, er nu alt sammen forbi! Jeg vil
være deres Gud, og de skal være Mine børn. Der
skal ingen forbandelse være mere – for alt er under
Guds og Jesus Kristus’ ledelse. Guds tjenere er altid
parat til at tjene og tilbede Ham. De skal se hans
ansigt – og hans navn står på deres pander.
Der skal ikke være nat mere – og de har ikke
brug for nogen lampe eller for solens lys, for Gud
Herren og Jesus Kristus vil lyse for dem – og de skal
være konger og Guds medregenter i al evighed.
Jeg så intet tempel i Guds himmelske by –
for dens tempel er Gud Herren Den Almægtige
og Lammet. Og intet urent eller nogen der lever
skamløst eller lyver skal få adgang og komme ind i
den Himmelske Stad. Kun de der er indskrevet i Livets Bog hos Lammet, kan komme ind. (Åb 21;22)
Derpå sagde englen til mig: “Det, du har hørt
er troværdigt og sandt. Gud Herren, som giver sine
profeter sin Ånd, sender sin engel, for at vise sine
tjenere, hvad der snart skal ske, i en hast. Og se,
Jeg kommer snart. Lykkelig er den, der holder fast
ved profetiernes ord i denne bog.
Men de feje og troløse, de fordærvede,
voldsmændene, morderne og dem der lever i seksuel synd, de der praktiserer trolddom, dyrker afguder i det okkulte, alle løgnerne – deres plads er
i søen, der brænder med ild og svovl. Det er den
anden død.

vasker deres klæder rene – så de har lov til at
spise af frugten fra Livets Træ og til at gå ind gennem Byens porte. Jeg, Jesus, har sendt Mit sendebud til jer, for at vidne om disse ting. Jeg er Davids efterkommer, ‘Den strålende Morgenstjerne’.
Og Ånden og Bruden siger ‘Kom’! Enhver der hø-

rer dette, sig ‘Kom’! Den der tørster, Kom! Enhver,
som gerne vil – drik frit af Livets Vand. Kom Herre
Jesus! Herren Jesus Kristi nåde være med os alle!

Bøger om Himlen, som jeg vil anbefale
Jeg læste en lille (letlæst) bog på engelsk. Den handler
om Himlen. Den er skrevet af en mand, som har oplevet at være i Himlen hos Gud- Herren Jesus Kristus.
Han fortæller om hvordan han under en operation
for nyresten, fik hjertestop – men efter døden – kom
han til Guds Himmel og så ubeskrivelige og ufatteligt
spændende ting og forhold, som vi slet ikke ved om –
eller kender til her på Jorden – men kan komme til at
opleve. Jeg glæder mig i hvert fald endnu mere vildt,
efter at have læst lidt om det i hans bog..
Braxton skriver: “Men Jesus’ og GudFaderens og alles
Kærlighed – englenes og menneskenes – var det største og bedste af alt. Alt var så fuldstændig fuldkomment og ufatteligt skønt. Der var så forunderlige og for
os fuldstændig ukendte ting og forhold”. Det fortæller han om i bogen. Jeg havde tænkt at jeg ville citere nogle uddrag fra hans bog, men ved nu, at det er
bedst man selv læser hele bogen.
Han skriver at alt er levende og har en personlighed i Himlen – vandet, musikken, naturen. Der er
skabninger og ting vi slet ikke kender til her på Jorden.
Alle er lige elsket af Gud – og helt individuelt – som
om der kun var dig og GudFaderen og Jesus Kristus
til stede. Det giver mig en endnu større længsel efter
at komme Hjem til Himlen, hvor man føler man hører fuldkommen naturligt til. Jeg vil stærkt anbefale at
læse hans bog, som hedder ‘In Heaven. (Experiencing
The Throne of God)’, af Dean Braxton. (Kan bestilles på
hans hjemmeside.)
En anden lille bog som også handler om Himlen, hedder ‘Himlen findes, virkelig.” af Tood Burpo. Og den
vil jeg også stærkt anbefale at læse. Den handler om
en lille 4-årig dreng, der også oplevede Himlen da han
var ved at dø eller døde, af sin sprængte blindtarm,
der havde inficeret hele hans indre maveregion. Forældrene forstår det efterhånden – ud fra det han ind-

imellem, i brudstykker fortæller om at han har været i
Himlen hos Jesus. Han fortæller forunderlige ting om
englene og om Jesus. Om hvordan han sad på skødet af Jesus – og om de skønne ting han så og oplevede deroppe. Også abort-børnene mødte han – hvor
de fleste af dem endnu ikke havde fået noget navn.
“Men Jesus elsker virkelig børn” – blev den lille dreng,
Colton, ved med at gentage, mange gange.
Når det rigtigt og helt virkeligt går op for én, at Gud
og Himlen virkelig findes – så forandres alt for det
menneske. Forventningens vished, glæde og længslen
efter Gud vores Skaber og Far og Herren Jesus, gør at
livet her på Jorden får et helt andet glædeligt og fantastisk perspektiv. Der er pludselig mål og mening med
alle ting. At vide, at når vores liv ender her, er det bare
overgangen til at ankomme til vores rigtige Hjem – i
Himlen. Det giver mig glæde, fornøjethed og Kærlighed – og et stort formål med at leve. Allermest – glæder det mig at fortælle det vidunderlige Budskab videre til dem der endnu ikke ved det, og de forhåbentlig
bliver overbevist om at det virkelig er rigtigt og sandt.
Det ville være forfærdeligt og ligefrem ondt – ikke at
fortælle dét videre, når man nu ved det er forklaringen
og ‘hemmeligheden’ om hele vores liv og eksistens.
Men Jesus siger:” Mon jeg finder troen i mennesker – når Jeg kommer tilbage til Jorden, med himlens
skyer, i Gud min Fars og Min, Herlighed, sammen med
alle Guds engle.”? (Matt 24-25). For ikke så mange år
siden ville jeg aldrig have troet, at jeg skulle komme
til at blive så glad for livet og for at leve og at jeg ville komme til at føle mig i balance – og på lige fod med
alle mennesker. At frygten og usikkerheden overfor
mennesker, i stedet kunne blive erstattet med Kærlighed og frihed, i mit forhold til mine medmennesker.
Den eneste forklaring og årsag til det, er for mig, at livet selv – er Gud – og Han og hans Kærlighed kan forvandle alt.
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’Udvandring fra Jorden’ (udsnit af ’Jesu Genkomst’ – Se hele billedet på side 232)

Ham der har skabt Universet

Den eneste der kan regere verden og hele Universet på
den bedst tænkelige og mest ansvarlige, omsorgsfulde,
kærlige måde, må være ham der har skabt det – Guds
selv – fordi det er hans eget Skaberværk. Han som har
sat det hele i gang, skal så selvfølgelig også selv tage det
fulde ansvar for det Han har skabt! Noget der er levende – der i forsvarsløshed er bragt til live og eksistens –
må kræve en uendelig stor omsorg af den, der har vovet at gøre det! Det siger sig selv, at det må kræve en
meget stor, kærlig ansvarlighed, omhu og beskyttelse –
for hans eget frembragte og endda levende værk!
Og det er lige nøjagtig dét Gud helt havde fuldt ud
forberedt og regnet med og selvfølgelig havde planlagt
– ned til mindste detalje – da Han skabte det, ud af sit
store Skaber- og kærlige GudFaderhjerte. Han var helt
klar over og vidste det var fuldkommen livsnødvendigt, for at det levende ville kunne overleve – for ellers
ville det naturligvis og nødvendigvis dø – uden Ham,
for Gud måtte til stadighed tilføre det skabte, liv. Som
en gren der er brækket af træet, visner – når den ikke
længere har forbindelse til træets næringsstoffer.
Gud vidste at han måtte tage sig yderst nænsomt
af dét Han selv har skabt – både hele dyreverden og
ikke mindst menneskene, som Han havde skabt i sit

eget billede. Det var helt nødvendigt, også for at menneskene ikke skulle føle sig fremmede – men kunne
være helt trygge i livet, og nyde det maximalt, først og
fremmest sammen med sin skaber og Far, fordi vi ligner Ham, fordi vi kommer fra Ham.
Gud kunne selvfølgelig ikke bare overlade os til os
selv – så vi selv skulle finde ud af at leve i det liv Han
har givet os. Det ville både være ondt og dybt uansvarligt – Han måtte selvfølgelig være fuldt ud villig til at
forpligte sig overfor det, og tage sig af os 100%! Det er
jo som et nyfødt spædbarn, der ville dø, hvis ikke dets
forældre eller andre tog sig af det, her gælder det bare
åndeligt. Og det er selvfølgelig også dét Gud tilbyder
os og ønsker af hele sit fuldkomne kærlige Fader/Moderhjerte. Men det er helt op til os, (i den Gud-givne
frie vilje), om vi ønsker det – når vi forstår det – hans
Kærlige hjælp i hans fuldkomne omsorg for os.
Det har jeg forsøgt at pensle godt og grundigt ud
her i min bog. Jeg føler jeg må gøre alt hvad jeg kan –
for at fortælle dét videre jeg selv har fået lov til at opleve – og jeg kan kun fortælle det som hjalp mig og
bragte mig ud af følelserne af meningsløshed og håbløshed, på min måde og på den måde som jeg oplevede det.
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