disciplineret og
afmålt – en viljeshandling. Jeg bor lige meget i begge typer af lovprisning. Taknemmelighed er også
en udmærket måde at komme Mig nær på. Når du
takker Mig for de mange glæder Jeg giver, så bekræfter du, at Jeg er Gud, fra hvem al velsignelse strømmer. Når modgang rammer dig, og du alligevel takker
Mig, så er din tillid til Min suverænitet, en demonstration – ‘i den usynlige åndelige verden.’ Fyld ledige øjeblikke i dit liv med lovprisning og taksigelse. Denne
glædelige øvelse, vil hjælpe dig til at leve inderligt, i
Mit nærvær. (Sl 22,3; Sl 146,1-2; 1 Thess 5,18)
JK: BLIDT BEKENDGØR JEG MIT NÆRVÆR. Flimrende
grader af udstråling, prikker blidt til din bevidsthed, og
beder om adgang. Selv om Jeg har al magt i Himlene og
på Jorden, så er Jeg ubegrænset blid mod dig. Jo svagere du er, des mere mildt nærmer Jeg mig dig. Lad din
svaghed blive en dør til Mit nærvær. Når du føler dig
utilstrækkelig, så husk, at Jeg er din altid nærværende
hjælp.
Håb på Mig og du vil blive beskyttet mod depression og selvmedlidenhed. Håb er som en gylden snor,
der forbinder dig med Himlen. Jo mere du klynger dig
til denne snor og Mig – des mere bærer Jeg vægten
af dine byrder – sådan lettes du. Nedtyngethed kommer ikke fra Mit Rige. Klyng dig til Mig, og Mine stråler af Lys, vil nå dig i mørket. (Sl 46,1; Rom 12,12; Rom
15,13)s.

De næste store begivenheder
i den kristne tro

Jeg er i stor forventning til Gud – og til at den næste
store begivenhed i det kristne evangelium, skal finde sted. Det er Jesus Kristus andet komme til Jorden,
‘Bortrykkelsen’. (De døde i Kristus opstår fra deres
grave, og sammen med dem der længes efter Jesus
Kristus, møder Herren Jesus i luften i skyerne, hvor de
får deres nye Himmelsker legemer, og sammen med
Herren Jesus, tager de Hjem til Gud deres Far i Det
nye Jerusalem i Himlen. – Det himmelske Bryllup med
Kristus – Tilbagekomsten med Jesus Kristus, (efter 7
år) – Det paradisiske KongeRige i TusindårsRiget på
Jorden, hvor Jesus Kristus er Kongen. (Satan er bundet
i Afgrunden i de tusind år) – Satan og hans hær, bliver
sluppet fri en kort tid, hvor han vil prøve at føre krig,
(sammen med hans tilhængere), mod Herren Jesus

Kristus og dem der er hans. – Satan/Djævelen og hans,
og også Døden selv, kastes i ildsøen, og er for evigt
væk. – Dommen foran Jesus Kristus Domstol, (hvor de
døde der ikke troede på Jesus, opstår) – og alle dømmes, ud fra om de står opskrevet i Lammets/ Livets
Bog. – Til sidst går folk ind i den endelige Evighed,
sammen med Gud deres Far, ind i Jesus Kristus’ fuldkomne KongeRige i Himlen og på Den nye Jord, hvor
kun kærlighed, fred og retfærdighed skal råde.

Kapitel 14

At kunne dø i fred med Gud, i visheden
om at skulle ’Hjem’
Jeg vil gøre alt, for at prøve at forklare hvordan det
hænger sammen. At vi kun kan komme til Gud, igennem hans Søn, Jesus Kristus, og hans kors – for at blive tilgivet og renset i Guds Søns blod – Jesus’ stedfortrædende død, i vores sted. Det er den eneste mulige
måde, hvorpå vi en dag kan stå foran Gud den Almægtige, som hans rene helliggjorte børn. Og hvilken lettelse – også angående når vi skal dø en dag – at det
også kan blive i stor fred og tryghed, når vi ved, hvor vi
skal hen… bare Hjem til Gud vores Far og Jesus. Hjem
til Ham man kender, og “har levet” hver dag med, måske i få eller mange år. Og tænk, nu endelig at skulle
møde Gud, ansigt til ansigt. Se og opleve Ham og opleve hele Himlen. Det er for mig min største længsel.
Men før det, vil jeg glæde mig over at være her,
med mit største ønske og formål, at elske Gud og
mennesker, og fortælle om Jesus Kristus, som er Livet, Sandheden og Vejen til Himlen – den eneste vej
til Gud! Og det var jo det Jesus selv gjorde – og mange
andre efter Ham. Det var jo derfor Jesus kom herned
på Jorden, for at fortælle om Guds Rige i Himlen og
helbrede de syge, for at få os tilbage, til Gud vores Far.
Og kun Jesus kunne bane den vej tilbage til Himlen og
det evige liv.
Jeg har det meste af mit liv været meget bange for
at dø. Bange for det ukendte. Også her som kristen,
har jeg oplevet at Djævelen har sået tvivl – om det nu
er rigtigt at Himlen virkelig findes, og om jeg nu virkelig ville møde Jesus. Og jeg ved jeg ikke er alene om at
blive angrebet af Den Onde, også på den måde. Trods
det jeg har oplevet med Gud, kan sådanne tanker og
følelser komme. Heldigvis kan jeg hurtigt afsløre og afvise det, fordi jeg ved det kommer fra ‘Løgnens fader’!
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’Kristus på tronen’ (udsnit – se hele billedet på side 264)
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Historien om Hyrden

Jeg læste for mange år siden en lille fantastisk, lærerig bog, der hed ‘Fodfæste
på bjergene’25. Den åbnede mine øjne
for, hvordan vores menneskelige og ofte
ikke så gode adfærd kan blive forvandlet til den måde,
som Gud ønsker vi skal være og opføre os på – i kærlighedens væsen og gode karaktertræk. Bogen handler
om et menneskes undertrykthed, som ofte senere kan
fremkalde en både indre og ydre voldsom aggression,
oprør, med de forskellige beslægtede negative følelser
og tilsvarende negative adfærd. Det er en meget lærerig og interessant åndelig og ‘sjælelig’ rejse med Gud.
Jeg husker kun lidt fra bogen, så jeg skriver her min
egen gengivelse – sådan som jeg husker den.
Efter at have skrevet min egen version af ‘Fodfæste på Bjergene’, fandt jeg efter megen søgen, bogen,
og læste den oprindelige bog igen – efter mere end 25
år. Jeg kan se, at jeg har skrevet meget om den åndelige baggrund for menneskers (til tider) negative dårlige
opførsel og handlemåder. Forfatteren til den oprindelige bog har givet mennesker navne, som svarede til de
negative følelser og adfærd de havde, hvor jeg i stedet
har givet dæmonerne navnene. Men sammenhængen
er jo rigtig nok – fordi dæmoner giver mennesker deres negative følelser.

Kvinden, stenene og hyrden på marken

25 af Hannah R. Hurnard
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i stedet, kunne
‘være et værn og skjold’
omkring hende og passe på hende. Det havde han pludselig sagt til hende!
Hun havde ikke helt kunne forstå hvad han mente
– eller hvordan, for det var ret fremmede ord for hende. Hun turde ikke tro på, at det kunne lade sig gøre,
eller at han faktisk mente det hun hørte ham sige, at
det virkelig kunne være sandt. Men hun ville så gerne bare stole på ham – i alt det gode og vidunderlige
han sagde, men hendes tillid var slidt og faktisk brugt
op– hun var blevet skuffet og såret for mange gange,
af mennesker.
Men hun tænkte alligevel, med et ukendt fornyet håb i sit sønderknuste og forslåede hjerte – at det
trods alt var fantastisk at hun lige nu, fik lov at opleve
det store, at hun havde mødt en, der virkede så vidunderlig, smuk, attraktiv og stærk – og at han så ovenikøbet overraskende tilbød, at han ville passe på hende
– fra nu af. Ja, det var faktisk det han havde siddet og
lovet hende – hun fattede det simpelthen ikke. Det havde hun heller aldrig hørt nogen sige til hende før. Hvordan kunne han være i stand til at være hos hende hele
tiden? Noget i hende – som en velkendt stemme – sagde at det selvfølgelig heller ikke passede og var direkte
løgn! Men hun skød tanken og følelsen væk – hun ville ikke lytte til de negative, tvivlende, nedbrydende og
mistroiske tanker, som så ofte plagede hende.
Hyrden ville helt sikkert også være meget bedre til
at tage sig af hende end hun selv kunne – for det havde hun meget ofte bedrøveligt og skamfuldt erkendt,
at hun ikke var særlig god til. Men hyrden her var stor
og stærk og gav hende en dyb og tryg følelse af at hun
godt kunne stole helt på ham, og have fuld tillid til
ham. Fordi han virkede så fuldkommen anderledes, fik
hun tillid til ham og troede på ham og det han sagde,
og fik pludselig, til stor overraskelse for hende selv, en
fornyet og endnu større tillid til ham, i sit hjerte. Hun
bestemte sig på stedet til at hun gerne ville være ven
med hyrden – hvis han altså ville være ven med hende
– for hun havde oplevet alt for tit, at mennesker på et
tidspunkt, alligevel vendte hende ryggen, selv om de
havde sagt at det ville de aldrig nogensinde gøre! Det
gjorde altid så ondt på hende og hun blev altid meget
ked af det, når det skete – uanset om det var veninder eller mænd. Faktisk var det lige så ofte hende, der
vendte sig væk fra dem – og specielt, hvis hun fornemmede at de måske var ved at forlade hende. Forkastelsesfølelsen kendte hun så godt – den går begge veje,
så man forkaster dem der forkaster en. Hun havde
tit den skræmmende dybe ensomme følelse, at være
som en løsrevet ø der flyder alene rundt for sig selv,
uden forbindelse til andre.
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Historien handler om en kvinde, der møder en del
mennesker, som har deres navne, efter den karakteristiske måde de oftest opfører sig på. Hun møder
blandt andre sin fætter som hedder Kujon og mange andre med heller ikke så rare og kønne navne. Selv
hedder kvinden Frygtsom og Sårbar. Hun havde fået at
vide af Gud, at når hun opdagede et negativt og ikke
Gudgivet karaktertræk i sig selv, skulle hun samle ‘den
grove sten’ (som kunne ligne en snavset jordklump)
op, og lægge den i den lille læderpose, som hun havde
med sig på sin vandring. Ikke mindst fandt hun mange
“sten” i sit samvær med de mennesker hun mødte.
Kvinden fik samlet mange sten i sin pose – som
hun sørgede for at snøre godt og grundigt til – med
lædersnoren, så ingen kunne se de grimme og afslørende sten. For hun skammede sig meget over, at hun
havde dem – hver eneste en af dem. Hun græd meget
over dem. Hun vidste jo godt hvad de hver især hed …
Forkastelse, Selvforkastelse, Skuffethed, Mindreværd,

Stolthed, Egenrådighed, Stædighed, Utålmodighed, Jalousi, Selvophøjelse, Egoisme, Selvretfærdighed, Selvoptagethed, Konfliktskyhed, Fornærmethed, Surhed,
Sarkasme, Ironi, Skamfuldhed, Skyhed, Angst, Vrede,
Hidsighed, Had, Selvhad, Hævn, Foragt, Selvforagt,
Bitterhed, Tristhed, Depressivitet, Mistroiskhed, Misundelse, Fejhed, Kritik, Utryghed, Ensomhed, Flugtadfærd, Afhængighed, Opgivenhed, Selvmordstrang og
mange flere. Kvinden vidste ikke hvad hun skulle gøre
og hvad hun skulle stille op med sine sten i læderposen – som efterhånden var blevet ret tung at bære
rundt på hele tiden, hvor end hun var.
Hun havde tit hørt en hyrde, der gik ude på marken med hele sin fåreflok tæt omkring sig – ikke langt
derfra, hvor hun boede. Han gik tit og fløjtede derude,
det virkede så trygt og rart på hende. Hun kunne se
lysskæret fra det bål han tændte hver aften. Det virkede, som om han nærmest kaldte på hende derudefra,
når han fløjtede og sang. En dag – efter rigtig mange
overvejelser – tog hun mod til sig og gik ud på marken til ham. Han mødte hende med et stort, varmt og
trygt smil. Det var hun ikke vant til – at nogen tog så
imødekommende og venligt – nærmest kærligt, imod
hende. I hvert fald slet ikke på denne her måde – det
var helt nyt og anderledes. Han talte også på sådan en
rar måde til hende – igen, så fuldstændigt anderledes,
end nogen andre havde gjort.
Han udsendte en ukendt – og dog på en måde
også noget velkendt – dyb følelse, stemning af dyb
fred, Kærlighed og tryghed – noget som hun i den grad
savnede og længtes efter at få lov til at opleve. Han
gik med alle sine får omkring sig, som fulgte Ham tæt
hvor end han gik hen. Om aftenen og også ofte om
dagen, lagde de sig ned foran hans fødder og prøvede at komme så tæt på ham som muligt. De gav alligevel pænt plads for hinanden, for de vidste at han
ikke overså en eneste af dem. Hyrden vidste altid helt,
hvad hvert enkelt får trængte til – et lille kærtegn eller
måske noget at drikke. Han nulrede og strøg dem over
pelsen, bag ørerne og på hovedet. Hvis de havde parasitter, befriede han dem fra dem. Hyrden tog Kærligt
fårene ind i sin favn, både de små lam men også fårene tog han ind til sig og kyssede dem i panden. De elskede deres omsorgsfulde og gode Hyrde.
Hyrden spurgte hende nu forsigtigt hvad hun havde i sin læderpose. Hun undrede sig over, at det slet
ikke gjorde hende urolig eller bange, genert eller flov
– for han spurgte på sådan en naturlig måde, der lige-

som fjernede al skam og skyld fra hende. Alligevel nølende – hældte hun alle stenene ud på jorden, ned foran ham. Hun tabte vejret af forvirring, forbavselse og
fryd, for i stedet for de snavsede sten, var de pludselig
blevet forvandlet til de fineste strålende, glimtende og
skinnende ædelsten, i flotte forskellige farver og nuancer. Hun var fuldstændig overvældet og ude af stand til
at sige et eneste ord. Hyrden sagde, at de var blevet til
kostbare ædle sten, som et symbol på, at for Gud, var
intet umuligt – og at Han kunne forvandle alt i menneskets faldne natur – til lighed med hans – hvis de bare
gav ham lov, og ønskede det af hele deres hjerte. Det
gjorde hun. Så ville stenene kunne forblive at være
fine ædelsten, sagde han. Hyrden tog nu hendes hænder blødt og forsigtigt i sine, mens hans indsigtsfulde
kærlige men meget faste blik mødte hendes. Han så
dybt ind i hendes ånd og sjæl, mens han dybt og medfølende sagde: ‘Du arme forblæste og utrøstede – se,
Jeg bygger dig op med safirer og smaragder og ædelstene.” Og han tilføjede: ‘Hold fast i det du har fået og
får af Gud, for at ingen skal tage din Sejrskrans.’
Gud vidste, at hun var så ked af de grove grimme
brunesorte snavsede sten hun havde i sin pose, ‘sit
sind’. Han havde hørt at hun så fortvivlet havde grædt
mange, mange, gange – og bedt Gud, om Han ikke
nok ville tilgive hende og hjælpe hende med at forandre sig – så hun kunne opføre sig anderledes – sådan
som hun dybt inde vidste var det rigtige – sådan som
Gud syntes. Ja faktisk ville hun gerne lære at få de lige
modsatte følelser – og handle efter dem! Være kærlig
og ydmyg og sagtmodig som hun allerede nu, fornemmede stærkt at hyrden her var. I ordets rigtige betydning – ‘sagt-modigt’ – uden at virke krævende, dominerende eller lyde anklagende mod andre. Men være
lydhør og give plads for andres meninger – i ligeværdig
respekt for hinanden, ja, og det overfor alle mennesker! Den måde ville hun gerne lære at være på, i stedet for stoltheden, hårdheden, hovmodigheden, ubøjeligheden og stædigheden – der kræver sin ret!
Det var jo i virkeligheden, også ofte fordi hun skulle dække over sin usikkerhed – fordi hun følte sig så
lille og ubetydelig, at hun måtte lave ligesom en mur
omkring sig – eller andre gange, at hun ligesom ‘pustede sig op’ og virkede – som hun også ofte var, utilnærmelig og arrogant og afvisende overfor andre. Men ja,
det var bestemt ikke nogen rar måde at opføre sig på,
og ikke noget hun var “stolt” af – at hun sendte dét ud
til sine medmennesker.
Kvinden fornemmede at noget helt nyt – snart ville
ske – var på vej. Det ville betyde at hun kunne vove at
lade sine selvopbyggede mure og parader blive brudt
ned. De havde talt meget længe sammen ved lejrbålet en aften – og hyrden havde sagt til hende, at han

måde, i Kærligheden, freden og trygheden fra Ham.
Og som om Han havde læst hendes tanker – spurgte Han hende nu om hun var villig til at ofre eller bytte ‘de “grove grimme sten” – ved helt at give afkald på
dem! Han fortalte hende, at det kunne ske, hvis hun
var villig til at give, hver enkelt – til Ham. Så ville de
forblive at være forvandlede – som hun så dem nu –
som rene og strålende og lysende ædelstene. Det ville
hun virkelig gerne og var Ham dybt taknemmelig, også
over at Han sagde, at det virkelig kunne lade sig gøre –
selvfølgelig, med hans hjælp.

Hyrden åbenbarer sig som Jesus

Hyrden, Jesus, begyndte nu at fortælle hende mere
om hvem han virkelig var og er. At Han som Gud, i den
hellige Treenighed – Himlens og Jordens skaber, havde
forladt sin Himmel for at komme ned til menneskene
på Jorden. Jorden og hele Universet og alle mennesker
var Hans, fordi Han havde været med til at skabe det –
alt det levende. Det var den eneste måde Han kunne
få menneskene tilbage til sig. Han, som var Gud, måtte blive menneske, for at kunne frelse menneskene ud
af Døden, som Den Onde Satan havde forårsaget ved
sit oprør mod Gud. Gud havde givet sig selv over til Satan, i døden, så alle mennesker kunne gå fri. Men Livet, Gud selv, kunne Døden ikke vinde over – så Han
havde på den måde overvundet Satan – til Satans store forbavselse og overrumpelse.
Som et hjælpeløst lille barn kom Gud til verden,
for at give sig til kende for menneskene, i Jesus Kristus.
I barnet i krybben fik Guds kærlighed et ansigt – hans
kærlighed blev konkret – til at føle på. Den nat Han
blev født, åbnede Himlen sig og Gud lagde sig i menneskers favn.
Det var Gud selv der nu ville vandre på Jorden, for
at finde sin skat. Det som man troede ikke kunne ske
– det var sket! Gud Den Almægtige iførte sig skrøbeligheden. Han som før var også Ånd, iklædte sig en menneskekrop og kunne nu gennembores af et spyd og
dø. Han som har skabt menneskene, blev selv en skabning, et menneske, fordi Gud ikke ønskede at være på
afstand af sin skabning. Grænselandet mellem Gud og
menneskene blev åbnet. Gud kom nær, grænseoverskridende nær og menneskenes virkelighed blev Guds
virkelighed.
I Jesus barnet brød evigheden ind i tiden., så der
blev lagt et helt nyt perspektiv, Guds kærlighedsperspektiv ind over menneskenes liv. For Gud ønsker ikke
noget menneske skal leve isoleret, ladt alene, gå fortabt for sig selv, hinanden og for Gud – når livet gør
ondt og sorger, bekymringer, smerte og død truer med
at tage glæden og livet fra et menneske.

Fortælling om hvem Jesus virkelig er

Pludselig ligesom åbnedes hendes øjne og sind – og
hun vidste i ét nu – hvem han var! At det på en eller
anden meget underlig og uforklarlig måde – var Jesus! – at Hyrden jo var Jesus! Hun faldt ned på jorden
foran Ham – og begyndte at græde – og takkede Ham,
igen og igen. Han bøjede sig ned på jorden til hende –
og han tog hende ind til sig – og holdt fast om hende,
helt tæt ind til sig – indtil hun holdt op med at græde
og hun i stedet smilede lykkeligt op til Ham. Og pludselig så hun arrene omkring hullerne i hans hænder.
Og Han sagde: “KOM TIL MIG med tomme hænder og et åbent hjerte, klar til at modtage velsignelser
i overflod. Jeg kender dybden og bredden af dine behov. Dit livs vej har været vanskelig og har drænet dig
for kraft. Kom til Mig for at blive plejet. Lad Mig fylde
dig med Mit nærvær. Jeg vil leve i dig og du i Mig. Min
Kraft strømmer mest frit ind i svage mennesker, der er
klar over deres behov for Mig. Snublende skridt i afhængighed af Mig, er ikke mangel på tro – det er forbindelse til Mit nærvær.
DU ER MIN FOR ALTID – og ud over tiden – i al
evighed. Ingen magt kan fratage dig din arv i Himlen.
Jeg vil gerne have, at det går op for dig, hvor tryg du
kan være! Selv om du snubler på vej gennem livet, så
vil Jeg aldrig slippe din hånd. Når du ved, ‘at din fremtid er helt sikker’ – så kan det få dig til at leve sprudlende i dag. Jeg har forberedt denne dag for dig og til
dig – med den skønneste omsorg og omhu for detaljen. I stedet for at gå i gang med dagen som en blank
side, du er nødt til at udfylde – så prøv at leve den i en
åben tilstand, hvor du spejder efter alt – alt hvad Jeg
gør. Det lyder let, men det kræver et dybt niveau af tillid der er baseret på visheden om, at Min vej er fuldkommen.”
Nu forstod hun det hele meget bedre – og var
fuldkommen overvældet! Og ja, nu vidste hun også, at
det var Ham – der ville, kunne og var i stand til at forvandle hende – i hendes måde at være på og opfatte alting på. Nu skulle hun leve på hans måde – Guds
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Og kun ved at blive som en af os, kan Gud komme os nær og dele det alt sammen med os. Sorgen,
skylden, skammen, den dårlige samvittighed, angsten,
ensomheden og alt det der skiller os fra hinanden og
Gud. Og til sidst tog Gud så også selv straffen for vores
ugerninger – dødsstraffen! Men den vandt Han jo over
– som Skaberen, Gud, som ingen og intet kan besejre.
Gud er kærlighed, for det er hans væsen og kærligheden er så grænsesprængende, at den kan bryde enhver forhindring og den dybeste isolation – også dødens grænse i vores liv.
Han gik ind i Mørkets og Dødens grænseland for
at tilintetgøre Mørkets, Satans onde magt over menneskene. Gud gjorde det af kærlighed til menneskene.
Han gav afkald på sin Guddoms-magt for en tid – for
at give os muligheden for at være sammen med Ham
og Han med os – for evigt. Gud vidste godt, at menneskene i deres fortvivlelse over sig selv, deres afmagt
og mangel på kærlighed, trængte til kærlighed og accept. At vi havde så meget brug for det, og når vi allermindst fortjener det, skal vide os elsket og favnet af
Ham. Derfor trådte Gud ind i vores verden – for at give
os del i sin verden. Guds kærlighed gik som sagt hele
vejen, så han døde af det. Han gik gennem lidelse og
død men også opstandelse – for at give menneskene
et liv med tro, håb og kærlighed. Gud gjorde vores liv
til sit liv, for at give os et liv, hvor vi må vide os elsket,
som dem vi er.

Hyrden som læremester
Kvinden følte sig så let og fri, glad og taknemmelig indeni som hun aldrig havde oplevet det før, nogensinde! Hun kastede sig i dyb taknemmelig ind i Hyrdens
gode og trygge favn og takkede Ham for hvad Han havde gjort for hende og hele menneskeheden – og for
hvad Han ville gøre nu, i hendes liv og fremtid. Alt så
pludseligt så lyst ud og gav hende et stort håb om en
rigtig god fremtid. Også lige der, i dette øjeblik, så alt
håbfuldt ud – det måtte gerne vare for evigt – uforandret sammen med Hyrden Jesus selv.
Og tænk, at hun bare kunne give Hyrden en af sine
grimme “sten” og i stedet få en juvel af Ham – ja faktisk kunne hun bytte med Ham. Han hjalp hende med
at gøre det gode – i stedet for at reagere på den sædvanlige negative og ødelæggende måde. Hyrdens karaktertræk var jo fuldkomne gode, og Han sagde, at
Han kunne hjælpe hende med at være som Ham –
virke det frem i hendes ånd og sjæl – fordi Han jo nu
også, ved hendes tro på Ham, boede i hendes hjerte.
Han levede dér, sammen med hende – så Han var så
tæt på hende som Han kunne komme – og ville der-

for aldrig nogensinde mere være borte
fra hende. En tanke og tak til Ham
– ville være nok til at komme i kontakt med
Ham, selv om det så ud som om han var langt borte fra hende. Han havde sagt at han aldrig ville slippe
hende eller forlade hende.
Kvinden vidste godt at hun fx var egenrådig og
egoistisk – men nu måtte Hyrden lære hende at se,
hvad hun kunne gøre, for at glæde andre mennesker,
så hun sammen med dem kunne være glad og måske
gøre andre lidt mere glade – sådan som Hyrden ville
det med mennesker. Det var sådan Gud havde “programmeret” menneskene, da Han havde ‘skabt’ dem
– de skulle tage hensyn til hinanden, sagde Hyrden
smilende til kvinden. Hun skulle bare huske at spørge Ham om hjælp, når hun stod i svære situationer,
hvor det ellers var lettest for hende at tænke og handle på hendes gamle velkendte negative og angstbetonede måder. Han skulle nok hjælpe hende hver gang,
forsikrede Han hende – når bare hun huskede at bede
om hans hjælp. Hun vidste godt at Hyrden havde helt
styr på alting – for det var jo Hyrden, Jesus som havde
skabt det hele, sammen med sin Far og GudHelligånden, tænkte hun inden i sig selv.
Hyrden fortalte også, at i stedet for kvindens kritik af
andre, ville Han give hende evnen til, at kunne opmuntre mennesker, ved også at se dem som Han gjorde – med kærlige øjne og kærlige tanker. Og når hun
følte skuffelse og vrede eller endda indvendigt raseri, i mødet med mennesker der ignorerede og afviste
hende, så ville Hyrden Jesus fortælle hende, at Han aldrig ville skuffe hende eller forlade hende. Det betød
at hun lettere ville kunne give slip på ‘Skuffetheden’
og også ‘Vreden’ når hun tilgav alle, alt! Han sagde, at
hvis hun bad om hans kærlighed i sig – til dem, ville de
negative følelser i hende også forsvinde, fordi ‘kærlighed altid ville få frygt til at forsvinde’, for sådan havde
Gud bestemt og ordnet det, fordi det var det vigtigste
af alt, ja hele fundamentet for hele hans skaberværk
og planen og hele ideen med det hele. Han havde
skabt også menneskene, for at have en god og kærlig
relation, fællesskab og venskab med dem. Han elskede mangfoldighed og unikke variationer, som Han jo
som Gud var i stand til at skabe.
Det var jo dét hun så gerne ville være i stand til at kunne, elske mennesker – og hun vidste det kun kunne lykkes mere og mere, når Han gav hende hans Kærlighed,
til alle – altså på den måde indefra, fra Ham – gennem
hende. Hyrden Jesus sagde også til hende, at nu hvor
hun var blevet opmærksom på hans Guds-nærvær, vil-
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Hun følte en
indre fred og tryghed
og glæde ved at talt med hyrden
– og tænkte at nu havde hun en ven, som
hun kunne stole på og tale med om alt – for hun
var for det meste i tvivl om hvad hun skulle gøre, med
så mange ting. Hun ville spørge ham til råds – og drøfte tingene med ham, høre hans mening og lade ham
råde hende. Hun havde en fornemmelse af at han vidste alt! Hun kunne næsten ikke tro det var sandt, at
hun havde mødt så vidunderligt et menneske – at det
skulle overgå hende.

le hun helt sikkert fremover, først af
alt, foretrække hans selskab – frem
for alle andres – eller rettere, have nok i
hans selskab – men samtidig ville hun komme til at
elske mennesker meget mere, og sætte pris på dem på
en ny måde, som hun ikke havde oplevet så stærkt før.
Ja sådan måtte det selvfølgelig være. Han som havde
skabt hende og derfor også var den, der kendte hende bedst – og elskede hende mest, ville også være den
tryggeste og rareste at være sammen med, det havde
hun jo allerede oplevet noget af. Han ville som hendes
skaber, selvfølgelig også være i stand til at “reparere”
hende, der hvor hun var “gået i stykker”, tænkte hun
pludselig, og smilede lidt for sig selv.

Taknemmelighed stå på vagt – så de afviser Frygt –
før ‘den’ kan få fodfæste. Der er ingen frygt i Min Kærlighed – som skinner på dig hele tiden. Sid stille i Mit
Kærligheds Lys, mens Jeg velsigner dig med strålende
fred. Indstil hele dit væsen på at stole på og elske Mig.

‘Jeg lader dig for evigt opleve glæden i Mit nærvær’ – havde Gud jo sagt til alle menneskene, lige
fra Begyndelsen. (Sl 16,11)
ST: Når ‘Fristeren’ ægger og tirrer til vrede og bitterhed, så kald på Mig, og vis Fristeren bort i Mit Navn.
Lyt ikke til ham, når han hvisker til dig – at du har
“ret”. Han er en løgner – og er Løgnens fader, Satan.
Brug altid Min målestok, når I fristes til kritik af andre mennesker. Jeg hader synden men elsker synderen. Min modstander Satan, har det lige modsat – han
elsker synden og hader synderen! Hold jer til Mig, for
det er ikke jer der skal handle, men Mig. Vær stille – og
giv Mig lov. Gå aldrig i “halv kraft”, for det betyder, at I
regner med noget i jer selv, som ikke eksisterer.

JK: JEG ØNSKER AT VÆRE CENTRUM i hele dit væsen.
Når dit fokus er fast på Mig, så spreder Min Fred –
Frygt og Bekymring. ‘De vil omringe dig’. og prøve at
få adgang – derfor skal du være på vagt! Lad Tillid og

JK: NÅR DINE SYNDER HVILER TUNGT på dig – så kom
til Mig. Bekend hvad du har gjort forkert – hvad Jeg
ved alt om – før du siger et ord. Bliv i Mit nærværs Lys,
modtag tilgivelse, renselse og helbredelse. Husk at Jeg
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Renset af Jesus
Kvinden følte nu, at hendes “urenhed”, blev renset –
og faktisk forsvandt, her i Jesus’ fuldkomne Renhed,
og Hellige Kærlighed – det føltes så godt og befriende og ja, rensende. Hun fattede simpelthen ikke så
stor en omsorg og Kærlighed og villighed – at én ville
lide så meget, for noget andre havde gjort. Det var jo
uretfærdigt! Men Jesus fortalte hende, at det var nødvendigt, for at menneskene kunne stå rene og tilgivet foran Hans Far en dag – i Himlen. For selveste Gud
– altings Skaber – var Fuldkommen Ren og Hellig, og
kunne derfor ikke være sammen med noget urent og
ufuldkomment – som mennesker jo blev, i deres synder. Så der skulle virkelig en renselse til, før menneskene kunne blive rene – så Gud kunne tage imod dem
igen. Der skulle et fuldkomment rent ‘Offer’ til – et offer som kunne ophæve alt det urene, der var kommet
ind i verden og i alle menneskene. Alt det gode som
Gud i sin tid havde skabt så godt, havde Guds Fjende, Satan jo fuldkommen ødelagt og inficeret – det var
blevet forurenet og på alle mulige måder, gjort urent
– menneskene, som jo var Guds dyrebareste eje! Guds
standard var så umådelig høj, at mennesker ville have
svært ved at fatte det helt. Den eneste der var Ren
og hellig nok til at være det fuldkomne rene offer, var
Hyrden, Jesus som Guds Søn. Det vidste hun godt. En
Retfærdig, for uretfærdige.

Hun takkede Jesus for at hun måtte glemme alt det
dårlige der var sket i hendes liv med hans hjælp – –
og for, at Han havde tilgivet hende det alt sammen
og havde slået en streg over det – slettet hele hendes
synderegister. Tænk, at det virkelig var rigtigt, at hun
var tilgivet det alt sammen, så hun nu kunne starte
på et helt nyt og friskt og rent liv, fra nu af. Hun gentog sætningen for sig selv, igen og igen, mens tårerne
løb ned ad de røde forgrædte kinder. Jesus tog hende Kærligt ind til sig og hun brød hulkende sammen,
stadig fyldt af skamfølelsen over alt det forkerte hun
havde gjort – og ikke havde gjort. Hun huskede pludselig så mange ting – også fra mange år tilbage, hvor

hun også, sammen med så meget andet – havde såret så mange, mange, mennesker. Det føltes ligesom om det
var Gud selv, der lod hende huske det alt sammen
– men det føltes faktisk godt – for så kunne hun også
mere virkeligt og bedre se det, forstå det og derved
også angre det helt – og bede Gud om tilgivelse. For
hun vidste nu at hun var blevet tilgivet.
Hun gemte sig i Hyrdens kappe – og græd inderligt over sine synder. Jesus hviskede til hende, at Han
også havde taget hendes skamfølelse – som Han godt
vidste, var én af de værste følelser der gjorde allermest ondt. Den, sagde han, havde Han også havde taget på sig – på korset, så hun ikke længere skulle bære
på den. Han dækkede og skjulte hende helt nu – med
sin kappe omkring hende – hun var renset og alle hendes synder var væk og var skjult i Ham. Og netop nu
var det sådan for hende, at Gud, Jesus’ Far, kunne tage
imod hende – for hendes synder var skjult i hans Søn,
Jesus Kristus forsonende Offer.
Det var så overvældende og godt, så hun hulkede endnu mere fra dybet af sit sårede og ‘sønderbrudte og knuste hjerte, sjæl og ånd.’ Da hun havde grædt
ud, følte hun sig trøstet – og så vidunderlig let og ren,
glad og fri. Hendes hjerte var ved at sprænges og flyde over af en så stærk glæde og Kærlighed til Ham, for
det første fordi Han virkelig fandtes – og for det andet
fordi Han ikke var som jordiske mænd – og nej selvfølgelig ikke – hun kom til at smile lidt, for hans Kærlighed var som Gud – selvfølgelig helt anderledes – Fuldkommen Ren og Hellig, Ægte, God og Sand.
Jesus var også Gud – som også havde været med
til at skabe menneskene. Hun skulle bare blive ved
med at huske at bede Ham om hjælp og vejledning i
alle ting – også ned i de mindste detaljer, så hun med
hans hjælp og sammen med Ham – kunne blive bedre
til at gøre det rigtige. Nu ville hun også tilgive alle de
mennesker, alle de gange hun var blevet skuffet igennem årene, og som var årsag til at hun var blevet såret
og skuffet og vred. Den nye Kærlighed Hyrden havde
givet hende fra hans Guddoms-Ånd da Han trøstede hende, kunne hun nu mærke havde hjulpet hende
til så let at kunne tilgive og elske alle mennesker– for
hun selv var blevet tilgivet så meget – alt det hun så
bitterligt fortrød nu.

At klare sig med Jesus ved sin side
Kvinden tænkte at bare Hyrden dog aldrig nogensinde
ville forlade hende igen – sådan at hun altid ville kunne være sammen med Ham – for altid, altid, altid! Han
sagde, at det kunne hun – og at Han heller ikke havde
lyst til nogensinde – at forlade hende. Nu behøvede
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Den Kærlighed – hans Kærlighed – fyldte hende til alle
og alt, når hun i tankerne i sin ånd og sjæl, søgte ind i
Jesus’, Hyrdens Kærlige og trygge favn, så hun kunne
mærke at Han trøstede og beroligede hende – så hun
blev fyldt med hans – Jesus’ fred, som overgår al menneskelig forstand. Jesus ville give hende at kunne være
overbærende med andre og sig selv ikke mindst. Med
hans Kærlighed i hende, ville Han gøre det let for hende. Hyrden ville give hende hans egen kærlighed og
glæde til hende og også hans milde væsen, ville blive
hendes. Det ville være muligt, fordi hans, Guds Ånd,
var blevet ét med hende ånd, smeltet sammen, så det
kunne flyde over til hende – fra Ham. Det var fantastisk syntes hun, og blev i samme øjeblik, fyldt med
begejstring og dyb kærlig beundring af Ham, så hun
kunne mærke tårerne i sine øjne.

Nu var der virkelig håb om at hun kunne udskifte sin
gamle vante negative tankegang – og dertil hørende
tilsvarende negative følelser og handlinger! Og i stedet, gøre det modsatte – ved at få Hyrdens gode måde
at være på, overfor hende og alle mennesker. Hun vidste godt allerede nu, at det ville mislykkes for hende
mange gange fremover, så det skulle trænes igen og
igen – så hun lige så mange gange, måtte bede Jesus
om hjælp, for at kunne gøre det rigtige. Han smilede
igen glad til hende, fordi hun havde forstået det han
sagde.
Hun tænkte, at hun også ville bede Ham hjælpe
hende med ikke at være så ‘konfliktsky’ og ‘bange’ for
at andre skulle afvise, foragte eller forlade hende, hvis
hun gjorde det mindste – eller noget større – forkert,
men i stedet tro på, at der var håb om at blive tilgivet – og at hun også ville kunne tilgive andre, når nogen behandlede hende forkert. For ja – hun kunne jo
sagtens selv finde på at opføre sig på nøjagtig samme
måde overfor andre. Men det ville hun nu bede Ham
om hjælp til ikke at gøre mere – eller i hvert fald, blive bedre til ikke gøre. Og I stedet for at blive ‘fornærmet’, så skulle hun lære at være hurtig til at bære over
og tilgive – for det var desværre meget nemt at komme til at fornærme nogen, selv om det ikke var hendes
mening. Hun vidste i hvert fald at hun ville blive ked af
det, hvis hun kom til det.
Når hun følte ‘skam’, ville hun fremover huske på,
at Jesus havde taget hendes skam og skyld og alle andre forfærdelige måder hun kunne finde på at opføre
sig på over for andre. Hun kunne ikke lade være med
hele tiden at tænke på alle sine tidligere (og nutidige) destruktive tanker, følelser og handlinger – og at
Jesus havde været villig til at dø på korset for at Han
dér kunne bære alt det vi mennesker ikke selv kunne
tåle at bære. Og han havde taget straffen – for alt det
forkerte VI HAVDE BEGÅET!! Han tog straffen i VORES
sted. Den straf som vi skulle have haft og virkelig fortjente! Alle hendes mange sårende og onde handlinger. Og det som nogle havde gjort mod hende– som
var meget forkert – som hun inde i sig også skammede
sig meget over!

har iklædt dig Min Retfærdighed. Så – intet kan skille
dig fra Mig. Når du snubler og falder, så er Jeg der altid for at hjælpe dig op. Det er menneskets tendens,
at skjule sig fra sin synd, og søge tilflugt i mørket. Her
svælger det i Selvmedlidenhed, Fornægtelse, Selvretfærdighed, anklager og Had. Men JEG ER VERDENS LYS
og Mit Lys spreder Mørket. Kom nær til Mig og lad Mit
Lys omslutte dig, og drive Mørket ud og gennemsyre
dig med fred.

hun jo heller ikke
mere være bange og sky
overfor mennesker – for nu vidste
hun at Hyrden altid ville være hos hende og
støtte hende og give hende tryghed, mod og glæde, Kærlighed og fred – lige meget hvor hun var, og
hvem hun var sammen med. “Han ville altid sidde lige
ved siden af hende eller tage hende i hånden”, så hun
altid kunne føle sig tryg, glad og rolig. Hun ville godt
nok ikke altid kunne “se” Ham – sådan helt – men hun
ville tydeligt kunne mærke, at Han var der.
Specielt når hun virkelig intenst havde brug for
Ham, så kunne hun mærke hans nærvær omkring sig –
det var svært at forklare, men hun ville vide at Han var
der, for hun havde oplevet flere gange nu, at hun altid
begynde at bede – indvendigt – og takke Ham i sådanne situationer – også i det nye bønnesprog, tungetalen, som Jesus havde givet hende – med de fremmede
ord hun ikke kendte, men som var så gode og dejlige
at sige. De kom helt af sig selv, når hun gerne ville bruge dem – og når hun gjorde det, kunne hun mærke at
hun kom i direkte kontakt med Ham og hans Far. Det
var som at komme lige ind i Hyrdens favn igen – som
også var det hun forestillede sig. Det var lige som at
sætte en kontakt i en stor stikkontakt, der hang ned
fra Himlen. Så blev der Lys – Guds lys, der fik Mørket
til at forsvinde – lige med det samme, som når man
tænder lyset i et mørkt rum – hvor mørket forsvinder
lige med det samme.

JK: HOLD MIN HÅND og gå glad gennem denne dag
sammen med Mig. Sammen vil vi nyde fornøjelserne
og udholde vanskelighederne, som den bringer. Vær på
udkik efter alt hvad Jeg har forberedt for dig: Imponerende scenerier, eventyrlig forfriskende vind, en hyggekrog til at hvile sig i, når du er træt – og meget mere
har Jeg til dig. Jeg er din vejleder så vel som din konstante Ven.
Jeg kender hvert skridt af vejen foran dig, hele vejen til Himlen. Da Jeg er Vejen, så er det at holde sig
tæt til Mig, det samme som at holde kursen. Når du
fokuserer dine tanker på Mig, vil Jeg omhyggeligt lede
dig på dagens rejse. Du skal ikke bekymre dig om,
hvad der er rundt om næste hjørne. Bare koncentrer
dig om at glæde dig over Mit nærvær, og holde trit
med Mig.
ST: Lazarus elskede mig, vi var venner. Jeg var ikke blot
den, han sendte bud efter i nøden, men den han helst
ville være sammen med. Min herlighed og Min Kærligheds magt kunne fuldkommes i ham, fordi han var mig
hengiven.
Lad jer ikke forstyrre af noget synligt – bliv i den
usynlige forbindelse med Mig. De Åndelige gaver, I stiler efter, giver Jeg min ven i søvne. Vær stille – Jeg er
jer inderlig nær – og har jer inderligt kær!
ST: ‘Maria har valgt den gode del…’ (Luk 10,42)
“Stands din bøn og vær stille, når du mærker de
brusende følelser af utilfredshed banke på døren. Og
bed så om Mig selv. Bed om at mindes om, hvad du
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har at takke for. Bed om stilhed og om tillid. Hvad du
beder om, danner dit sindelag. Jeg skal ikke overvindes, ikke besejres – for Jeg er for dig! Bed med Mig.
Bed dig ind i stilheden, ikke ud af den – ind i stilheden
til Mig!”

Nærvær ved Helligånden
I sin hverdag, havde kvinden det rigtig godt når Hyrden, Jesus var rigtig nær hos hende. Han havde fortalt,
at det var fordi der også var en tredje Person til stede. Han havde fortalt, at det var denne tredje Person
der gjorde, at hun kunne mærke Hyrdens stærke nærvær og Kærlighed – så intenst og virkeligt – fordi det
var den opgave, Den tredje person havde fået! Det var
også Ham der åbnede Bibelens Ord for hende, så hun
kunne forstå det hun læste. Uden Ham, ville man ikke
kunne mærke Hyrdens og hans Fars nærvær så stærkt.
Denne tredje Person, som Hyrden talte om, var altid
sammen med ham selv og hans Far, fortalte Hyrden
hende, fordi de tre var uadskillelige. De var ‘De Tre’
som tilsammen, var Gud – ja Én Gud – Den hellige Treenige Gud. Så når et menneske talte og bad til en af
dem, var de to andre der også – men det vidste mange
mennesker ikke, endnu! Hun kunne mærke dybt inde i
sit hjerte og ånd, at det var sandt det Han fortalte hende – hun oplevede og mærkede det tydeligt.
Det var kun denne tredje Person i Guddommen,
HelligÅnden, der kunne åbne hendes (og alles) øjne og
fortælle dem om Gud – så de pludselig forstod det – at
Guds Himmel virkelig findes, og mere og mere om den
tankegang, der er i Himlen hos Gud. De ville igennem
Ham, bedre kunne forstå Gud og komme til at mærke, at Han virkelig var der hos dem – at Han også lyttede til det de sagde til Ham i deres bønner – så de bare
kunne tale helt almindeligt med Ham som deres Far,
som Han jo i virkeligheden også helt rigtigt og oprindeligt var og er.
JK: STOL PÅ MIG EN DAG AF GANGEN. Det holder dig
tæt til Mig – og du er opmærksom på Min vilje. Tillid er
ikke en naturlig respons – og slet ikke for den, der har
været dybt såret. Min HelligÅnd i dig – er din iboende
vejleder, når du har inviteret Ham ind – Han hjælper
dig i denne overnaturlige proces. Overgiv dig til hans
milde berøring og vær følsom overfor hans tilskyndelser og ledelse. Sæt din vilje ind på at stole på Mig under alle omstændigheder. Lad ikke dit behov for at forstå, distrahere dig væk fra Mit nærvær. Jeg vil udruste
dig til at komme sejrrigt gennem denne dag, når du
lever i dyb afhængighed af Mig. I morgen, har travlt
med at bekymre sig for sig selv – lad dig ikke vikle ind
i dens bekymringsnet. Stol på Mig – en dag af gangen.
(Sl 84; Matt 6,34)

Kvinden var næsten helt ør i hovedet af
alt det nye der pludselig var sket for hende. Det
hele var bare så ufatteligt spændende og så vidunderligt godt! Jesus fortalte hende, at hans Far elskede
alle mennesker – og lige højt. Og at hun godt kunne
begynde at glæde sig til meget mere – til det hun ville komme til at opleve, når hun skulle med Ham Hjem
til hans Far – i Himlen. Hun gik helt i stå, ved det Han
dér sagde … Jesus sagde det som var det bare noget
helt almindeligt – men for hende, at høre Ham sige
det sådan lige ud, var så overraskende, nyt, uvant –
men helt vidunderligt og revolutionerende, at tænke
på. Det gjorde hende helt vild og ustyrlig glad – så hun
næsten ikke kunne tro, at hun havde hørt rigtigt. Han
sagde det, som var det det mest almindelige at sige, i
hele verden. Og, det vidste hun godt det var for Ham –
og at det derfor også var sandt.

At have Gud som far
Tænk at hun nu havde fået Gud til Far – Ham, som
havde skabt alt og derfor også var årsag til, at livet
i det hele taget fandtes – og at Gud, var den eneste Gud der fandtes, fordi der aldrig havde været nogen andre end Ham – og aldrig mere nogensinde ville
komme én som Ham. Det kunne hun ikke forstå noget af – og hvor var Gud så kommet fra og hvordan var
Han blevet til og opstået – fra hvad? Det havde hun tit
tænkt over – men kunne ligesom ikke komme videre
i sine tanker og forestillingsevner. Det var nok heller
ikke Guds mening. Men der var mange ting hun gerne ville spørge Gud om engang – og dét her var i hvert
fald noget af dét hun ville spørge Ham om, når hun en
dag skulle med Jesus Hjem til Ham i Himlen – til Jesus
Kristus’ KongeRige.
Hun hviskede sætningen langsomt flere gange for
sig selv, for at prøve at fatte det rigtigt – hvad der var
svært for hende. Men hun vidste alligevel inderst inde,
at det var virkeligt og virkeligt sandt – at hun en dag
skulle med Jesus Hjem! Hyrden fortalte hende, at Han
også var Konge over alle konger på Jorden og i Himlen,
som ‘kongernes Konge’. Gud hans Far havde givet Ham
al magten i Himlen og på Jorden, ja over hele Universet og alt hvad der fandtes. Sådan var det jo at være
søn af en far, for faderen lader selvfølgelig sin søn arve
alt det, han ejer.
Hyrden havde sagt, at alle mennesker en dag skulle forstå hvem Han i virkeligheden er – når Han kom
synligt tilbage til Jorden som kongernes Konge og Gud.
Alle vil bøje sig ned foran Ham, i dyb respekt og ærefrygt, eller rettere – det vil blive af dyb Kærlighed –
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JK: JEG TALER TIL DIG FRA DYBET AF DIT INDRE. Hør,
hvor Jeg taler trøstende ord af fred, og forsikrer dig
om Min kærlighed. Lyt ikke til de anklagende tanker og
stemmer – for de kommer ikke fra Mig. Jeg taler til dig
i kærligheds toner og opløfter dig. Min Ånd, HelligÅnden, overbeviser rent – og uden knusende ord, der gør
dig til skamme. Lad HelligÅnden tage styret over dit
sind og udrede ‘bedragets forviklinger’.
Lad dig forvandle af den sandhed – at Jeg lever i
dig – (når du har inviteret Mig til det.) Mit nærværs
Lys skinner på dig, med freds velsignelser. Lad Mit Lys
skinne i dig – dæmp det ikke med ‘Bekymringer og
Frygt’. Hellighed er at lade Mig leve gennem dig. Da
Jeg bor i dig – så er du fuldt ud i stand til at være hellig. Stop op – før du reagerer på mennesker og situationer – det giver Min Ånd plads til at handle, (på hans
gode måde) – gennem dig. Forhastede ord og handlinger, levner ingen plads til Mig. Det er i stedet en ateistisk livsform. Jeg ønsker at være i alle dine øjeblikke
– fylde dine tanker, ord og handlinger med kærlighed,
fred og nåde.

Ved at sige ordene i sit nye bønnesprog – forsvandt
alle de skræmmende og væmmelige negative tanker
og følelser også – også ensomhedsfølelsen, angsten,
bekymrings- og utryghedsfølelsen, som var en af de
rigtig slemme og velkendte negative altødelæggende
og destruerende følelser, der før i tiden havde kunnet
plage hende, så hun blev så ked af det og opgivende
og følte håbløshed og en stor tristhed, som tit gik over
i depression – så hun næsten ikke havde lyst til at leve
mere, fordi hun følte sig så alene og forladt i verden.
Men nu – kunne hun gå rundt uanset hvor hun var, og
bare have det helt vidunderligt og pragtfuldt, fordi hun
var sammen med Gud, hendes nye Far og Hyrden Jesus.
Hun vidste at Jesus altid boede i hendes hjerte/
ånd, og aldrig ville slippe eller forlade hende – men
Han blev først helt virkelig, når hun direkte henvendte
sig til Ham og begyndte at takke Ham og tale til Ham
– erklære Ham sin kærlighed og taknemmelighed. Tit
sang hun kærligheds – og takkesange til Ham, mest
inde i sig selv, hendes ånd i hans vidunderlige Ånd.

vigtigt, at alle på Jorden får det at vide, så de selv kan
vælge og tage stilling til, om de vil være med til at leve
videre med Jesus Kristus, som deres konge og Gud, i
Himlen og på den nye Jord. Det har Gud jo fortalt for
mange år siden – at Han vil skabe nye himle og en ny
jord – hvor der kun vil være Guds fuldkomne retfærdighed.

Jesus fortæller om verden fra begyndelsen
og om fjenden
Jesus have også fortalt om hvordan Gud selvfølgelig
vidste alt fra Begyndelsen – at menneskene – pga. Satan og hans onde dæmoner – ville ødelægge Jorden
mere og mere, med al mulig forurening og skidt, så
den en dag vil komme så meget ud af balance, at den
globalt ville blive ødelagt i naturens økosystemer. Men
at det hårdest ville gå ud over menneskene, som ville
blive mere triste, deprimerede, opgivende, og angstfylde og frustrerede, pga. det åndelige Mørke omkring
Jorden.
Alt som vil komme til at ske i fremtiden, ved Gud
selvfølgelig alt om – Han har selv planlagt og bestemt
at det skal ske – så Mørket kan få en afslutning på Jorde, og den nye tid kan begynde, ind i evigheden. Gud
havde på forhånd sagt, at Han ville skabe nye himle og
en ny Jord. For Gud vil jo kun menneskene det godt
– men desværre forstår de fleste det ikke og tror ikke
på det. For de ved ikke hvem Han er – at det virkelig
er Ham der har skabt dem og alt. Han vil så gerne give
alle mennesker alt det fantastiske gode Han har til alle
– og ikke mindst tage hver enkelt ind til sig, for Han elsker alle så vanvittigt højt, at det gør ondt i Ham. Det
der gør mest ondt på Ham, er at menneskene ikke vil
tage imod Ham – men i stedet afviser Ham og ikke vil
tro på HAN findes. Det er næsten ubærligt for min Far,
sagde Jesus. Hvis bare de kunne forstå at Han virkelig
er deres Far, Skaber og Gud og at der ikke er andre forklaringer på livets opståen – så ville alt på jorden være
og blive helt, helt, anderledes – og kun godt!
Gud vidste også godt, at de ikke med deres egne
mennesketanker, kunne tænke sig frem til Ham – at
Han virkelig er Gud, der har skabt dem alle, og langt
mindre – hvordan der er i Himlen.

Guds vidunderlige engle blev
forvandlet til Satans dæmoner
Guds var ubeskrivelig bedrøvet over at så mange af
hans elskede engle nu var blevet ‘faldne engle’ – fordi de havde tilsluttet sig Satans oprør i Himlen. De
havde været så ubeskriveligt vidunderlige og smukke.
Men nu var de blevet til hæslige onde dæmoner, Satans håndlangere! Lucifer, som nu var blevet til Satan,
var før var den store og vidunderlig smukke og mægti-
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ge Serafer-engel – men som pludselig havde fået den
vanvittige hovmodige og afsindige tanke og ide, at han
ville udfordre Gud og prøve at tage magten fra Ham –
så han, Lucifer, i stedet skulle være Gud. Det var den
mest sindssyge tanke Lucifer havde fået – at han virkelig troede og kunne forestillede sig, at det var muligt at
han kunne tage magten fra sin Skaber! Han som jo var
skabt af Gud.
Lucifer havde ellers en meget høj position i Himlen
– og med musikken i sig, ledede han lovsangen og tilbedelsen til Guds ære, i kærlig taksigelse og ophøjelse
af Gud. Han omgikkes Gud og Guds Store ‘Tanker’, ved
Guds Trone. Lucifer ‘sendte sin hovmodige tanke ud’ i
Himlen, så det blev en kendt og bevidst tanke for alle
i Himlen. En tredjedel af englene “greb den” – og gik
med på den, og sammen med Lucifer, ind i Lucifers/
Satans oprør mod Gud. Desto større position man har,
desto større bliver også graden og konsekvensen, i faldet. Og det blev voldsomt stort, fordi det er i Himlens,
for mennesker ufattelige dimensioner og Kraft!
Kvinden huskede at Hyrden havde sagt, at de åndelige kræfter i Himlen er ufatteligt meget større end
vi kan forestille os her på Jorden, i vores begrænsede mennesketanker. Gud og englene og også Satan og
hans dæmoner er for os, ufatteligt meget større, end
vi overhovedet er i stand til at forestille os. Guds KÆRLIGHED – men desværre også Satans HAD og ONDSKAB. Ligesom i Himlen, kommunikerer både Gud og
Satan stadig gennem tanker og følelser – også til os
mennesker. Vi får hele tiden som mennesker, tanker
og følelser fra de to modsat rettede åndelige verdner
– Guds, som er Lyset og som kun er godt – og Satans,
som er Mørket og som kun er ondt!
Måske – blev Gud også nødt til at skabe modsætningerne? For at der kunne være et frit valg for hans
skabninger – så friheden til frivilligt selv at vælge, var
mulig. Gud ønskede ikke “robotter”, men skabninger
Han frit “på lige fod” kunne kommunikere med, også
så Gud kunne være sikker på, at alle, af deres egen frie
vilje havde valgt Ham og det Han stod for. Det er aldrig
rart eller godt, at have nogen omkring sig, som ikke
selv ønsker at være der, og slet ikke når det gælder i
Himlen hos Gud. Splid og uvenskab burde vi have set
og oplevet nok af – og konsekvenserne af på Jorden. Så
hvem kunne ønske sig en fortsættelse af det, i Himlen?
Gud kunne jo kun skabe alt i kærlighed, for det var
hele hans væsen og karakter. Hans havde jo skabt alt
som fandtes, og det strækker sig fra det lille bitte og
ud i hele Universet, i de fantastiske solsystemer, Galakser med hver deres fascinerende og ubeskrivelige
smukke stjerner og stjernehimle, sole og kloder, som
Gud også selv selvfølgelig glædede sig så meget over.

Gud glædede sig til at vise det hele
til menneskene – dét, som de endnu ikke havde set. Gud vidste, at de næsten
ikke ville kunne fatte at det var så stort – ubegribeligt overvældende storslået. Han vidste at menneskene endnu kun havde set en meget lille del af det – på
Jorden. Men til sin tid, ville de sammen med Gud selv,
kunne vandre ud og ind imellem det hele i hele Guds
store skaberværk.

Paradisets have
Men de første mennesker havde (også) brugt deres
frie ret, men desværre dumdristigt og selvrådigt, til at
vælge at lytte til Guds Fjende og Modstander, Satan,
som prøvede at friste dem og narre dem, så de ikke
gjorde det Gud på det alvorligste havde sagt til dem!
Lucifer, Satan, prøvede også at få menneskene med i
sit oprør mod Gud og få dem over på sin side. Og det
lykkedes desværre for ham – og Gud havde givet Lucifer tilnavnet, Satan! Gud kendte jo om nogen, konsekvenserne af at gøre det Han selv havde forbudt dem!
Det var ikke ‘for sjov’ at Gud havde sagt, at hvis menneskene spiste af Kundskabens Træs frugter, æblerne,
som havde den virkning, at deres sind i samme øjeblik ville blive åbnet, så de ville få indblik i det onde.
Gud ville ikke have ondskab ind i sit Rige, for det ville ødelægge alt det gode Han havde skabt, som var
hele hans gode mening og formål med alt. Det gode
vidste de jo alt om, fordi de dagligt var sammen med
Gud deres Far, som var så fyldt af fuldkommen perfekt
godhed og Kærlighed og glæde. De manglede bestemt
ingenting!
Menneskene og englene elskede Gud fordi Han
var så vidunderlig – og også så sjov og totalt overraskende vis. Han vidste jo alt, selvfølgelig! Han fandt
hele tiden på nye ting, som Han skabte og viste dem –
så de var ved at falde om af beundring og begejstring
og dyb taknemmelighed i glæde og Kærlighed!
Alle Guds vidunderlige elskede engle, som Han
havde skabt i stor glæde – fløj levende ud fra hans
hænder, da Han havde skabt dem. Gud syntes specielt
godt om og frydede sig over at se, når deres kæmpestore og enormt flotte diamant-glimtende vinger, foldede sig ud – og når englene fløj højt op i den uendelige Himmel over dem – og ud i Universet, for at
udforske alt det fantastiske som Gud havde skabt,
også til dem. Men de kom snart tilbage til Slottet og
Guds Trone for at takke Ham – men allermest bare for
at være sammen med Gud og hans Søn Jesus Kristus
og GudHelligånden. Gud glædede sig over det smukke Han havde skabt – alt det vidunderlige smukke liv
– også i den mægtige Have i Paradiset i Himlen og på
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som pludselig
kommer over og i alle
mennesker. Mennesker vil komme til at føle en dyb benovelse og betagelse inde i sig – ja, en befriende og en vild glæde og
begejstring over at få indblik i og vide, at livet virkelig hænger så vidunderligt sammen – at det er så stort
med sådan en god og kærlig mening! Det vil alle komme til at forstå lige pludselig, når hele Sandheden i ét
nu, vil gå op for enhver. Der vil blive så stor og dyb en
glæde og taknemmelighed i mennesker, så de simpelthen ikke kan lade være med – og med den største glæde og naturlighed – at bøje sig ned foran Ham
– deres Skaber og Frelser og Gud! Ja – de må bare
gøre det, for det vil føles unaturligt og forkert ikke at
gøre det. Og mange vil kysse Hans fødder i dyb Kærlighed og taknemmelighed til Ham – fordi de lige pludselig ved at det er sandt, at det er Jesus – og kun Jesus, som Guds Søn, der har gjort det muligt, at de vil
kunne komme i forbindelse med Gud igen, og Hjem til
Ham – sådan som det var i Tidernes Morgen. Tænk, vil
de sige til hinanden, at der alligevel var en sådan fantastisk god mening med livet. På det tidspunkt, vil alle
mennesker elske Gud, Kongen Herren Jesus Kristus, af
hele deres hjerte, ligesom kvinden gjorde der. Og til
den tid, ja nok endnu ufatteligt meget mere.
De vil være i stand at opleve Herren Jesus Kristus
på denne måde, fuldkomment – uden nogen form for
modstand i deres hjerte – fordi Fjenden, Satan og hans
dæmoner vil være bundet i ‘Afgrunden’ i tusind år.
Kvinden tænkte over at hun selvfølgelig heller ikke
engang havde set Ham rigtigt endnu – Hyrden, Jesus,
men først når Han vil vise sig som kongernes KONGE
og Gud. Jamen – tænkte hun, det var så vildt og overvældende for hende bare at tænke på – det kunne
hun selvfølgelig heller ikke rigtigt forestille sig – hvordan det ville blive at se Hyrden sådan, som helt Gud.
Det gav hende en næsten ubærlig længsel og glæde,
at vide at hun en dag skulle opleve dét – så hun begyndte igen at græde. Hyrden tog hende igen ind til
sig, og trøstede hende smilende, med fuld forståelse
og dyb medfølelse, for hendes begrænsede menneskelighed. Han viste godt at det næsten var for meget
for hende at rumme det – og bare det at skulle bære
at vide det, næsten var for stort og for godt.
Hyrden havde fortalt at det heller ikke var noget
mennesker ville kunne forstå eller i det hele taget ville
kunne vide at det en dag ville ske- i hvert fald ikke ret
mange mennesker – fordi det kommer fra Guds verden i Himlen og fordi der er det så meget andeledes,
end her på Jorden. Faktisk er det stadig som en slags
Hemmelighed som få kender til – men som alle meget
gerne må få helt kendskab til. Ja, det er faktisk meget

Jorden, med alle
slags træer, blomster og
bjerge og floder og al slags forskellig ubeskriveligt smukke natur scenerier og
alle de forskellige dyr. Ikke mindst alle de forskellige fugle, som fløj fornøjet omkring og hen til Ham. De
ville alle helst være tæt ved Ham – ville så gerne komme Ham helt nær og sidde på hans hånd og finger.
Også de andre dyr løb hen til Gud, når Han kom ned
fra sit Slot og Paladser, længere oppe i Himlen.

Englenes fald
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kristne, som ved de kendetegn de selv kunne mærke,
efterhånden blev klar over det, at det onde var tilstede og var i nærheden. De mennesker havde gennemskuet alle dæmonernes negative onde væsen og negative ødelæggende dårlige følelser.
Så på alle måder var dæmonerne trængte og afslørede – og det var alt sammen Guds skyld! Der var også
mange der ligefrem havde skrevet bøger om dem og
deres måder at arbejde på – så enhver kunne læse det
– sort på hvidt! Men heldigvis troede de fleste mennesker ikke på det, endnu – sagde de til hinanden og
grinede fjoget og forsøgte at skjule deres nervøsitet.
For de frygtede, at det snart blev så udbredt og udbasuneret over hele jorden, så alle ville gå imod dem!
De vidste godt det ville ske en dag – for det kunne de
jo læse, ja, i Bibelen. Men de var alligevel klar til kamp
– selv om de alle vidste, at de en dag ville tabe alt og
skulle smides i Ildsøen og brænde op og forsvinde for
evigt! Det vidste de godt Gud havde bestemt – og at
det så helt bestemt, ville komme til at ske! For hvad
Gud havde bestemt – sådan blev det altid – det havde
de jo selv så frygteligt erfaret – for hans Ord stod ved
magt, og det Han ville, det udførte Han!

Den unge kvinde lyttede med næsten åben mund og
store øjne til det Hyrden fortalte hende om fremtiden.
Det var helt vildt – både det om Gud – ja som også
var Hyrden, Jesus Kristus’ Himmel og Rige. Men også
om det Han fortalte om dæmonernes rige og Helvede.
Men hun var glad for at vide mere om det, ikke mindst
om hvordan hun kunne afsløre og undgå dæmonerne – for dem gad hun godt nok ikke have noget med at
gøre! Hun ville nu befale dem at forsvinde fra hende,
i Guds, Jesus’ Navn – og skynde sig at kalde på Herren Jesus, så hun kunne gemme sig ind til Ham – og så
kunne de ikke røre hende, for det turde de ikke, vidste hun, når hun var helt klar over, at Jesus stod foran hende – imellem hende og dæmonerne. Jesus beskyttede hende – som et Levende Skjold – som Han
havde sagt Han var – foran hende. Så ville de skynde
sig pibende væk – som små mus eller myg i forhold til
Ham – rædselsslagne som de var for Herren Gud – Jesus Kristus.
Gud var også den eneste dæmonerne havde respekt for og var bange for – ikke menneskene, som
var “mindre” end dem. De kom jo trods alt i sin tid fra
Himlen – og anerkendte derfor kun Guds Himmelske
magt. Og de kendte fuldt ud Herren Jesus Kristus og
hans Magt og Autoritet – Den Almægtige Guds Søns
magt, som Han havde fået af sin Far. De vidste at de
skulle adlyde Ham, som havde fået al magten over alt

i hele Universet
– af Gud. Det havde de
tit oplevet – for Han havde før truet dem ved forskellige lejligheder – med at
udrydde dem, før tid!
Engang, hvor flere af dem var godt i gang med at
plage en mand – idet de alle sammen var faret ind i
ham og rasede og brugte deres onde vrede og sindssyge magt over ham – var de igen blevet afsløret af Herren Jesus. De havde virket deres ondskabsfuldheder
og deres ‘sindssyge’ ud – igennem manden, som trods
alt kunne give dem en lille tilfredsstillelse og afløb for
deres følelser, når de udlevede dem. De fik manden
til, igennem lang tid, at gå nøgen og hjemløs rundt
mellem gravhulerne. De onde ånder som havde besat
ham, slæbte af sted med ham – ud i ørkenen, og de
gav ham deres over-menneskelige kræfter, så han kunne sprængte alle de kæder og lænker, som mennesker
omkring ham, forsøgte at binde ham med. Men så var
Jesus pludselig en dag kommet gående forbi – og Han
så dem – selvfølgelig lige med det samme! De havde råbt til Jesus gennem mandens mund – og havde
bøjet sig, også gennem manden selvfølgelig, ned foran Jesus, og havde bævende og rystende spurgt, om
Han var kommet før tiden, for at straffe dem. Da Jesus
spurgte dem hvad de hed, svarede de Legion, for der
var mange af dem, som havde besat manden. De bad
igen Jesus om ikke at sende dem i Afgrunden – og de
tryglede Jesus, om de ikke godt i stedet måtte fare ind
i nogle svin, som gik på en mark ikke langt derfra – efter at de var faret ud af manden. Det fik de så lov til,
men de fik skræmt svinene så meget, at de alle, både
svinene og de selv, var styrtet ud over skrænten og
ned i havet. Svinene blev alle slået ihjel, men dæmonerne skulle nu på jagt igen – for at finde nogle nye
mennesker de kunne bo og leve i og ja, plage. Manden
som var blevet befriet fra dæmonerne, sad nu stille og
rolig hos Jesus og hans disciple, fuldt påklædt og fuldstændig sig selv og helt normal. Det var ikke ham der
var sindssyg, men dæmonerne.
Dæmonerne vidste også at alle mennesker og de
selv også en dag skulle bøje sig ned foran Herren Jesus Kristus – og give Ham al deres ære og kærlighed
og Lovprisning. Men de havde jo ikke mere tilbage –
hverken af kærlighed eller lyst til at ære Gud – de havde jo kun ondskab i sig nu!

HelligÅnden i os
Kvinden kom igen til at tænke på denne ‘Tredje-Person’, som hun endnu ikke rigtig kendte så meget. Hyrden, Jesus, kendte jo hendes tanker, så Han begyndte, at tale om ‘Ham’. At også Han, HelligÅnden var i
Himlen – før ‘Syndefaldet’. Hun følte det var vidunder-
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Men Gud kunne næsten ikke komme sig over, at Han
havde mistet så mange af sine vidunderlige engle –
den tredjedel af alle hans engle som også var gået
over til Lucifer / Satan og var blevet en del af hans hær
– var nu imod Gud! Det var simpelthen ufatteligt bedrøveligt og sorgfuldt!! Også englen havde fået indblik
nu om godt og ondt – ved at have lyttet til Lucifer – og
nu var de blevet fyldt af det onde – for de anede muligheden for at få magt – som de af Lucifer var blevet
narret og dybt forførerisk bedraget til at tro var attraktivt og spændende. Hvordan kunne de så løgnagtigt
tro og forestille sig der kunne komme noget godt ud af
det – at gå imod Gud? Senere kom de også så bitterligt
til at erfare hvor katastrofalt forfærdeligt og sygt det
var – ja, til døden!
Men nu var de desværre blevet fanget og viklet så
meget ind i afhængigheden af magtsygen og seksuel perversitet og i alt det onde, der hørte sig til i ondskabens væsen – så de ikke længere kunne komme fri
og ud af det! De sad nu ‘uhjælpeligt’ fast! Og de blev
ondere og ondere i deres skuffelse, vrede og raseri –
over deres fald. De var nu blevet til Satans dæmoner.
De havde alle ændret udseende – så de så virkelig forfærdelige og skræmmende ud – men det passede helt
til deres væsen. Satan selv var dog trods alt stadig den
forfærdeligste og grimmeste og uhyggeligste af dem
alle. Ham var de alle rædselsslagne for, for hans ondskab kendte ingen grænser. Og det var slet ikke noget
menneskene havde helt mulighed eller forudsætning
for, at forstå hele omfanget af.
Dæmonerne var også bange og meget utrygge ved
hinanden, fordi den ene var værre end den anden – i
deres beregnende ondskabsfuldheder og hele væsen.
Der var ingen af dem, som længere havde bare den
mindste smule godhed i sig. Men det var der heller
ingen der skulle prøve på, for så var de andre dæmoner over dem, lige med det samme og overfaldt dem
på det grusomste, i afsindige, voldelige, frygtelige og
sindssyge handlinger. Det var total forbudt at vise noget som helst der kunne minde dem om det vidunderlige liv de alle havde haft i Himlen hos Gud. Det gjorde

ondt at tænke tilbage på – alt det vidunderlige de havde mistet, for altid!
Dæmonerne var også alle klar over hvad der ventede dem – den dag Gud ville starte det hele forfra
igen – hvor Han ville skabe en ny Jord og en ny Himmel, hvor ingen af dem længere kunne være med. De
vidste at Gud ville have at den oprindelige plan – med
et fuldkommet Kærligt Rige over alt – denne gang, 2.
gang, skulle lykkes! De måtte smerteligt indrømme, at
fordi de som sagt ikke mere da fandtes og eksisterede,
ville det faktisk lykkes, for så var der ikke mere noget
eller nogen, som sagt de selv, til at ødelægge og påvirke menneskene til ondskab og splid og spektakel – eller give menneskene sygdomme og død.
Det ærgrede specielt ‘Dødens ånd’ og ‘Sygdoms’ånderne sig meget over, for de kunne godt li’ at plage
menneskene, ved at give dem alle mulige forskellige
slags sygdomme – og de kunne også lide at se at Angst
og Fortvivlelse og Håbløshed virkelig være på arbejde. Dødens-ånd reagerede nok særlig meget, fordi han
vidste at hans arbejde ville være helt og fuldstændigt
forbi en dag. De kunne jo alle læse det i Bibelen, som
de kendte rigtig godt – så de vidste godt hvad Guds vilje og plan var i alle ting. Kendskabet til det Gud havde skrevet, gav dem mulighed for at være som ‘sleske
slanger’, der kunne fordreje Guds ord for menneskene.
Det var derfor meget vigtigt at de alle kendte Bibelens
ord. Specielt Guds børn, havde dæmonerne et værre hyr med hele tiden at modsige – så længe som de
altså kunne – indtil de der fulgte Jesus Kristus og hans
Far og HelligÅnden havde afsløret dem og alle deres
løgne. De gjorde sig ellers meget umage – men til sidst
afslørede Gud selv dem, overfor hans børn – og da var
der ikke mere at stille op!
For Jesus og HelligÅnden fortalte altid Guds børn,
når de, dæmonerne, var i nærheden, så menneskene
kunne mærke dem – på den måde blev de ofte afsløret, hvilket de var meget sure over. Men der var mange af de kristne de stadig kunne narre og plage – dem
der helst ikke ville konfronteres med dem, fordi de stadig var bange for dem – og fordi de ikke vidste hvilken
magt Jesus havde givet dem – ja – over dem, grinede
et par stykker sejrsbevidst. Men de blev nødt til, trods
alt at indrømme, at det altid lå som en fare over dem.
Dæmonerne vidste godt, at der var mange mennesker de ikke længere kunne narre og bedrage – for der
var det problem, at de altid efterlod sig noget af deres
ubehagelige (og som sagt for nogle), let genkendelige dårlige og onde væsen – som mange af Guds børn
havde gennemskuet og direkte kunne mærke. Nogle
af menneskene fik simpelthen kvalme eller blev svimle
og utilpasse og trætte, så de på den måde kunne mærke, at dæmonerne var til stede. Det var selvfølgelig de

ligt og “mystisk”
og meget spændende,
med alt det Han, HelligÅnden var
og kunne – at Han kunne ligesom formidle
kontakten til Gud, på en så stærk måde – så man
kunne opleve et stærkt nærvær af Gud – og at man
samtidigt og oveni, ville blive fyldt af GudFaderens
og Jesus’ Kærlighed, inde i dig selv, i sin egen menneske-ånd. Det var fantastisk! Det ville hun gerne opleve meget mere af. Hun fik virkelig lyst til at lære Ham,
HelligÅnden, nærmere at kende.

Frihed ved at være elsket

Det vigtigste for menneskene
var ødelagt af Satan
Men Satan havde ødelagt dét som var det vigtigste for
menneskene, han havde i stedet lært dem det modsatte, som passede til hans onde væsen – løssluppen
skamløs umoral, misundelse, had, forskellige perversiteter og ødelæggelser, på alle mulige måder. Det var
nu blevet “hverdagskost” og helt almindeligt for menneskene. Og forfaldet voksede. Man måtte desværre sige, at det bestemt ikke var alle mennesker på Jorden, der havde forstået hvor livsnødvendigt vigtigt det
var, at gøre det Gud havde sagt dengang og nu – netop
for at man som menneske, i det hele taget og som udgangspunkt – kunne have det godt – og have et stærkt
og godt livsfundament og samfund. At det ville være
trygt – som at stå på ‘en klippe, der ikke kan rokkes’var hvad Jesus Kristus selv var – så mennesker kunne
trives og have det rigtig det godt med Gud, hinanden
og sig selv.
På Guds måde ville alle kunne have det livsnødvendige og maksimalt gode forhold til Gud – uden nogen forhindringer og blokeringer. Alle ville kunne leve
i Guds overvældende gode velsignelser over sig. Men
adskilt og væk fra Gud og uden beskyttelsen i Kristus –
ville dæmonerne faktisk have frit og fuldt råderum og
adgang til menneskene – og de havde faktisk lov til at
terrorisere og virke med hvad de havde lyst til af ondt
i menneskene, hvis menneskene stadigvæk ikke ville
høre efter Gud og gøre hvad Han sagde. På den måde
ville mennesker faktisk være overladt til Satan.
Jesus sagde til hende, at der ikke var mange mennesker, der var klar over at hele verden er i ‘Den Ondes’ vold! Det var en skræmmende tanke – og også

170

underligt at tænke på – men det gav alligevel mening
et eller andet sted syntes hun, for man kunne jo se
det, at det var rivende galt på Jorden. At det åndeligt
var sådan, var der mange åndelige mennesker, der var
helt klar over. Den viden var noget hun kunne bruge til
noget – så hun kunne forhindre det mere og mere, i sit
eget liv, fra nu af, og forhåbentlig være med til at advare andre – så mange som muligt! Det var nemlig én
af de Åndelige love, regler og realiteter, som Gud havde bestemt og sagt – lige fra Tidernes Morgen, da Han
havde skabt alt og havde forudset alt – indtil Han igen
selv, ville tage al magten tilbage og oprette sit oprindelige Kærligheds Rige – sammen med alle dem der gerne ville være med. Det stod ethvert menneske frit for.
Det var på ingen måder muligt at ændre det Gud
havde bestemt, og det var der heller ikke nogen grund
til, for det var jo kun godt – og det ville heldigvis vare
for Evigt – dvs. altid. Ham der havde skabt alt – var
selvfølgelig også den, der havde bestemt og sat alle
regler, som HAN ville det, og vidste det var bedst.
Det var også dét – der var så fuldstændigt vidunderligt ved Gud – hans fuldkomne Kærlighed! Det betød virkelig alt for Ham, at menneskene var gode mod
hinanden – fordi hans eget væsen og hele hans karaktér er ‘FULDKOMMEN KÆRLIGHED’! Derfor kunne og
ville Han kun have mennesker omkring sig, der også
kun ønskede at leve i Kærligheden – og sammen med
deres Skaber.
‘Verdens mennesker’ havde ikke forstået hvad
ægte Kærlighed var. De havde lavet deres egne regler
og normer og troede at det først og fremmest handlede om at sørge godt for sig selv – og måske sin familie og venner – i den mere og mere populære humanistiske ånd – så de trods alt kunne have det lidt godt.
Men det gjorde alligevel sjældent folk helt lykkelige og
tilfredse, for ofte afhang deres glæde og forventning
af livets hændelser og omstændigheder, om der skete noget spændende. Hvis ikke der gjorde det, kunne
tilværelsen føles tom og endda måske lidt trist. Mange kunne mærke inderst inde, at der manglede noget
som kunne give dem en vedvarende indre, tryghed,
harmoni, glæde, tilfredshed, fred og kærlighed. Ja, det
var sandt, at Himlen og Jorden var hinandens diametrale modsætninger.

det allerbedste
og fuldkomne gode – så
det virkelig var til deres eget bedste og deres egen opbyggelse, at blive opdaget og opdraget af Ham. De ville alle sammen så
gerne glæde deres elskede Herre og Hyrde, i kærlighed til Ham. Han rensede og lægte også deres sår – og
trøstede dem, hvis nogen af de andre får havde bidt
dem eller havde gjort dem kede af det eller forskrækket, ved at snerre eller havde snappet efter dem. Så
hjalp det altid, når Hyrden nænsomt tog dem ind til
sig og trøstede dem og helbredte dem – som skete
helt automatisk, når de bare var i hans favn.
Hyrden elskede alle sine får og lam lige højt og
Han gjorde som sagt aldrig forskel på nogen af dem –
for Han havde Kærlighed nok til dem alle. Ingen blev
overset eller forbigået, fordi Han jo, som Gud, så lige
igennem dem alle – hvad de tænkte og følte og manglede. Også hvad baggrunden var for deres forkerte opførsel – deres ikke så gode handlinger. På den måde,
pga. hans indsigt i alt i deres liv, kunne Han let hjælpe dem. Fårene kom også – sjovt nok ved hans Kærlighed til dem, til at synes godt om hinanden og de
kom endda til at elske hinanden. De blev enige om,
at de alle sammen måtte holde op med at synes dårligt, om hinanden, også de andre raser – selv om de
så lidt anderledes ud og ikke lige lignede dem selv. For
hvis bare de alle var Hyrdens lam og får, var alt andet
i orden og bagateller, som Hyrden Jesus nemt kunne
forklare dem – hvis de altså bare ønskede at vide det
og ville mødes med Ham – så de kunne spørge Ham
selv og tale med Ham om det. For de hørte jo trods alt
sammen, alle hans får på Jorden. De elskede, når der
kom helt nye får til – for det var spændende at høre
om hvem de var og hvad de havde oplevet tidligere og
hvordan de havde mødt Hyrden.
Hyrdens Kærlighed til dem bredte sig til dem alle –
og indbyrdes – så de også ønskede intet mindre, end
at hele verdens befolkning ville tilslutte sig Hyrdens
Hjord. Det var jo også hvad Gud deres Far og hans Søn
Kristus ønskede – så ordene om, at der en dag kun vil
være Én Hjord og ÈN Hyrde, kunne gå i opfyldelse. Og
det vidste de virkelig ville ske, for det havde Gud sagt –
så det stod urokkeligt fast, så det ville komme til at ske!

Hyrden elsker sine får
Som Hyrde for sine får, blev Gud faktisk vred, hvis der
var nogle af fårene (menneskene), der ‘bed‘ og sårede
nogle af de andre får – eller bevidst trådte andre over
tæerne. Men for det meste rettede de sig med det
samme, når det var Hyrden selv, der irettesatte dem
– for det første fordi de alle elskede Ham så meget og
for det andet fordi de vidste, at Han kun ville dem alle

Ingen af dem behøvede fra nu af mere være bange og angste – for noget eller nogen – for de kunne
bare løbe hen til Hyrden og gemme sig og flygte ind
til Ham, hvis der var noget eller nogen der skræmte
dem. De vidste, at der bestemt ikke var nogen der turde, at gøre dem noget ondt, når Hyrden var der hos
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Hun kunne mærke at hendes store trang til “at komme på eventyr” – ud i det ukendte og ‘ikke af nogen,
før sete eller oplevede steder’ – kom frem i hende.
Det var som en vidunderlig spændende, dejlig og sjov
følelse, indeni hende. Den eventyrlyst som hun kunne
genkende lidt af, fra hun var barn og helt ung – hvor
hun nogle gange kunne løbe hujende og jublende og
vild af glæde hen over en mark eller stille gå inde i
en skov og suge alle indtrykkene og stemningerne til
sig. Hun huskede tilbage på engang, da hun måske
var 14 år, da hun sammen med en veninde, hoppede og dansede og de hvinede højt af fryd og vild glæde, bare fordi de kunne mærke, at det var ved at blive forår – og så at blomsterne havde fået knopper og
var lige ved at springe ud, og at de kunne mærke den
friske luft og den begyndende varme i luften. Hun vidste også nu – det var en helt ny og vidunderlig følelse,
at hun var dybt elsket af Hyrden, Jesus Kristus og også
af hans Far i Himlen. Og at hun selv skulle elske alle
mennesker, for at frygten og mindreværdet ikke skulle komme tilbage til hende. Hun ville bevare den frihed hun havde fået nu – ved at holde sig nær til Hyrden Jesus.
Jesus havde sagt til hende, at når hun ville dét,
og ønskede det – så ville Han selvfølgelig også holde
sig nær til hende, hele tiden og altid! Intet kunne skille hende mere fra hans Kærlighed – nu da de endelig
havde fundet hinanden. Hun vidste godt, at hans Kærlighed og trofasthed overfor hende, var tusind gange
større end hendes. Det vidste Han også godt, for hun
var jo stadig kun et menneske og endnu ikke, fysisk –
blevet Himmelborger og havde fået det nye Himmelske
legeme, som hun ville få en dag, med det samme væsen og karakter – ligesom Jesus’ Himmelske udseende.
Med hensyn til at være bange for at der var nogle mennesker der måske ikke brød sig om hende, eller måske ligefrem ikke kunne li’ hende – som Hyrden
sagde det – skulle hun ikke tage sig så meget af, selv
om det kunne gøre hende meget ked af det og være
meget, meget, svært. Men det hjalp hende virkelig at

vide, at Hyrden Jesus bestemt heller ikke syntes om
det – for som Han sagde, at helt fra ‘Begyndelsen’ af,
at den måde Han og hans Far havde bestemt at menneskene skulle opføre sig overfor hinanden på, skulle være lige som de var – altså fuldkomment kærligt
og godt. Det var yderst vigtigt – for at alle ville kunne
have det godt og føle sig trygge og glade. Det modsatte, sådan som Satan var, ville ødelægge menneskene.
Menneskene havde Gud skabt sådan, at de kun kunne trives i kærlighed fra og til Gud og hinanden – og at
de altid kunne komme til Gud og bede om mere, når
de manglede det. At det virkelig var sandt – at dét var
den eneste måde menneskene kunne trives på, måtte hun give Ham ret i. Det var verdens og menneskenes tilstand jo et meget tydeligt bevis på – at man ville
blive ødelagt på alle mulige måder, og at alt ellers ville
ende galt, hvis man ikke levede i Guds kærlighed. Elsk
Gud først og alle mennesker og sig selv, havde Gud
sagt og endda befalet menneskene.

dem – når bare
de ikke tvivlede på det.
Kun hvis de tvivlede på det, gav
det en sprække og indgang til dem, for dæmonerne. De var jo farlige som ulve, som de fornemmede og mærkede, indimellem var der – snigende sig omkring – for at prøve om de kunne skræmme
og dræbe nogen af dem.

Angreb fra dæmonerne

Tilbageblik på sit liv og den åndelige kamp
Kvinden vidste godt der også var kommet nogen ind i
hende gennem årene, eller måske bare påvirkede hende udenfor hende – når der var sket nogle ting hun
syntes var meget uretfærdigt og forkert, og som gav
hende stærke negative følelser, og reagerede med den
tilsvarende adfærd – og når hun blev ved med at føle
det samme negative, sådan at det faktisk til sidst blev
som om det var en del af hendes personlighed, som
hun nu var klar over. Eller, hvis hun blev ved og ved
med at gøre noget, som var Gud direkte imod, og som
hun faktisk godt inderst inde vidste.
Hun tænkte tilbage på tiden før hun havde mødt
Hyrden, Jesus, hvor hun bestemt gjorde ting hun inderst inde godt vidste, var forkert. Hun vidste bare
ikke, at det åndelige virkede på den måde, men det
blev hun helt klar over, da hun senere mødte Hyrden.
Den åndelige dæmoniske kamp og deres modstand
blev meget stærk, da hun valgte Jesus – hun mærkede
deres voldsomme vrede mod hende.
Hun kendte vreden – var ofte igennem sit liv blevet så vred og hidsig, så det havde udviklet sig til had
og foragt og mange andre negative følelser, for de
mennesker der havde såret hende. Så også hun havde åbnet op for nogle af dæmonerne og de havde taget bolig i hende. Og at de var virkelige, mærkede hun
meget tydeligt, og at de var der, og at de bestemt ikke
kunne li’, at hun var gået over til Hyrden, for nu helt at
tilhøre Ham, Jesus Kristus.
Men nu forstod hun bedre hvordan den åndelige
verden virkede – ved at hun selv havde oplevet det.
Lucifer havde afsløret sig selv i sin voldsomme afsindige vrede og had – han var bestemt ikke ‘lysets engel’,
men ‘Løgnens fader’ – SATAN!! Hun opdagede, at hun
var havnet i så voldsom en åndelig Krig – fra Mørket
– imod hende. Hun forstod dog allivel kun lidt af hvor
meget Gud og Satan var hinandens Ærkefjender. Men
at der foregik en kamp om hende – og om alle mennesker – at der virkeligt blev kæmpet en voldsom åndelig
kamp fra begge sider om at få, nu hende, det mærke-
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de hun tydeligt i sit sind. Det var den kamp som psykiatere og psykologer kaldte psykoser, men hun vidste
nu, at det også var en voldsom åndelig kamp der foregik – dér hvor der kæmpes fra begge sider – Mørket
mod Lyset, Satan mod Gud – om et menneske. Forhåbentlig skal ikke alle mennesker igennem den kamp
for at finde Gud, Herren Jesus. Og heldigvis vandt Gud,
her i hendes tilfælde – og også fordi det var dét hun
ønskede, og samarbejdede med Gud, alt det hun kunne.. Det var også med til at afgøre kampen – om hun
ville vælge at holde fast i, ja klamre sig til, Herren Jesus – ellers kunne Gud, som hun oplevede det, jo ikke
gøre noget eller hjælpe hende. Det hang sammen med
at Gud havde givet menneskene deres eget frie valg,
som Gud har givet enhver. Men hun mærkede virkelig i sit sind, hvor vrede og onde Satan og dæmonerne
i virkeligheden var – for mennesker helt ufatteligt. Når
dæmonerne var så vrede og rasede og regerede i hende, så troede hun at hun var ved at blive sindssyg. Og
det var der også andre der troede, for de kendte ikke
til den åndelige verden og kampene dér. Men det gjorde hun, og vidste helt hvad der foregik.
Kvinden fandt ud af, at det ikke var hende der var
sindssyg – men dæmonerne – der prøvede at bilde
hende ind, at hun var ved at miste forstanden, med
alle mulige vrangforestillinger, som heldigvis viste sig
bare var løgn og bedrag. Sandheden fra Gud, er lige
det modsatte – kun god, fuldkommen fred, kærlighed
og tryghed. Det hele blev bekræftet for hende, da hun
fandt ud af hvad der stod i Bibelen – som både fortalte om de åndelige kampe hun havde oplevet, og – befrielsen fra Gud. Det forklarede det hele, hvordan alting hang sammen, så det var let at forstå! Det gjorde
hende senere dobbelt taknemmelig – til Gud. Og da
hun blev fri af dæmonerne, én efter én, blev hun fuldkommen sig selv og normal – det skete ligesom manden der havde løbet nøgen rundt og havde opført sig
underligt. Men Jesus mødte ham og fik befriet ham
fra de onde ånder – sådan som hun selv havde oplevet det.
Hun klarede det – selv om hun indimellem ikke
troede det ville være muligt! De voldsomme åndelige
angreb, som føltes som at være i en ond og modbydelig krig, (som var begyndt, da hun havde sagt Ja til
Jesus og havde sagt til Ham at hun fra nu af, ville leve
med Ham) hørte op lidt efter lidt, selv om det tog meget længere tid end hun troede hun kunne holde til.
Men hver gang der var en dæmon eller flere, der ville
plage og genere hende på alle mulige måder eller påvirke hende indefra eller udefra med alle deres ødelæggende og nedbrydende følelser, lærte hun at afsløre og sende væk i Jesus’ navn, og ved at kalde på Ham,
og være i hans trygge beskyttende favn.

Kvinden kom
igennem den rædsel og
de forfærdelige oplevelser, som
psykiaterne ville have givet forskellige diagnoser og sige, at man ikke ville kunne komme ud
af – og i hvert fald havde brug for meget medicin til at
dulme og holde det nede. Men hun var til sidst kommet ud af “sygdoms-symptomerne”, og uden medicin – med Guds hjælp. Hun håbede hendes oplevelser ville kunne bruges til at hjælpe andre der oplevede
noget lignende, tænkte hun. Være med til at hjælpe dem, som også var havnet midt i den modbydelige kamp mod Mørkets magter. Måske kunne hun give
de der lider, sin forståelse og forhåbentlig kunne hun
være til trøst og hjælp og lindring.
Hun læste også om i Bibelen hvad der helt nøjagtig skete for hende åndeligt og om hvordan hun kunne ‘mere end sejre’ over dæmonerne. Og sådan kom
det også til at ske, efter nogen tid. Dæmonerne kunne
på et tidspunkt ikke længere “nå hende”, plage hende eller komme hende nær, fordi hun hver gang kaldte på Hyrden – og gjorde som Han, Jesus, sagde i Bibelen hun skulle. Eller rettere – hun bad Ham om hjælp,
til at kunne gøre det – for hun var ikke selv i stand til
det, i sin totale afmagt, udmattelse, magtesløshed og
fortvivlelse. Så dæmonernes angreb mod hende blev
mindre og mindre, for til sidst en dag – faktisk helt
høre op. Men indimellem forsøgte de sig – men nu
kunne hun bare meget bedre og hurtigere få dem væk
igen. Hun havde lært og opdaget, at hun bare skulle
begynde at tale indvendigt – i sit bønnesprog, tungetalen – så var Hyrden og hans Far og HelligÅnden der
med det samme. Så måtte dæmonerne igen luske væk
– med uforrettet sag!
Det var godt at lære at stoppe dæmonerne hurtigt
– få de negative tanker basket væk og tænke de modsatte – Guds gode tanker. Men man skulle hele tiden
være på vagt – for der var mange forskellige dæmoner
– også med navne der kunne virke “uskyldige” og ikke
“så slemme” – men det var de! For de var trods alt
dæmoner. Alle mennesker kender til de følelser, fordi alle, mere eller mindre er fanget ind i dem, og man
kan let sætte ord og navne på dem. De onde ånder luskede altid rundt, for at se om de kunne lave ballade
– ofte som en brølende hidsig løve der skræmte folk
ved at de igennem mennesker, begynde at spille deres
spil, og udspillede mennesker mod hinanden – i alle
mulige nedbrydende variationer og nuancer.
Når flere af de ødelæggende følelses-dæmoner
var sammen, kunne der rigtig komme gang i den – de
lavede intriger som mennesker derved sårede hinanden frygteligt med – til stor fryd og morskab for dæmonerne. Og menneskene anede ikke hvad der fore-
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De små djævle kunne ligefrem hoppe ind i mennesker,
som jo også kunne kaldes får, hvis de var Hyrdens. De
mennesker, der havde glemt eller ikke kendte de gode
regler som Hyrden havde bestemt var bedst for menneskene, var selvfølgelig særligt udsatte for djævlenes
angreb. Men de små djævle, som i virkeligheden var
Satans dæmoner, var rigtig bange for Hyrden – og turde ikke komme Ham nær. De vidste udmærket godt at
Han havde fuldstændig magt over dem og at de ikke
kunne røre de mennesker, som kaldte på Ham og løb
hen til Ham og som holdte sig tæt til Ham.
Vrede og Had og Foragt, var bare tre af dæmonerne. De havde fået deres navne hver især, fordi de
havde den følelse som de nu var blevet tildelt, meget
stærkt i sig. Og når de gik ind i et menneske – som faktisk tit, (dog nok pga. nogle ting der var sket tidligere
i deres liv), åbnede op for dem – så gav de det menneske deres egen voldsomme stærke negative følelse
oveni menneskets egen samme tilsvarende negative
følelse.
Det kunne være en negativ følelse som mennesket
havde givet sig selv lov og ret til at have – og som det
ikke ville give slip på – eller var i stand til at komme af
med ved sine egne kraftanstrengelser. Der kunne selvfølgelig som sagt, være mange årsager til at den følelse var kommet – f. eks. pga. dybe skuffelser, overgreb,
smerte og svigt. Men mange mennesker sagde – og
som de også blev enige med sig selv og andre mennesker om – at det da var helt forståeligt og naturligt i
de situationer, at det ville være mærkeligt andet, og at
det havde de i hvert fald lov til, fx at være meget vrede, bitre og fyldt med had til de mennesker der havde
gjort dem ondt. De skulle i hvert fald nok selv bestemme hvilke følelser de havde lyst til at have, hvis nogen tillod sig at sige noget andet. Det kunne enhver da
forstå i sådanne situationer! Og det kunne eller skulle
ingen blande sig i – ligesom i alt muligt andet! Og ikke
mindst, så ville de have lov til at have alle de negative
følelser, selv om de var negative – for som de sagde,
så var det en helt naturlig måde for mennesker at reagere på, når de var blevet såret og krænket. Det var en
menneskeret – som ingen kunne eller skulle prøve at
lave om på!

Men når et menneske på den måde, stædigt blev
ved med at holde fast i sine negative følelser og adfærd, så betød det at de dæmoner med de tilsvarende følelser, kunne flytte helt ind i det menneske – fordi mennesket på en måde havde givet dæmonen ret
til og en anledning til, en åbning for den til at komme
ind. Men meget få mennesker vidste, at det åndeligt
set var sådan. Men det kunne mærkes når det var sket
– for så var det bestemt ikke rart, snarere ret forfærdeligt, for det menneske – og også for dem, der var i
nærheden af vedkommende. Andre ville måske bare
undre sig over den voldsomme opførsel.

gik, og ville heller
ikke tro det virkelig hang
sådan sammen – hvilket også gjorde det meget nemmere for dæmonerne, at
udøve deres terror, overalt. De morede sig gevaldigt og frydede sig over alt det onde de kunne gøre.
For de var jo Satans onde åndehær fra himmelrummet.
Men kvinden kunne mærke deres tilstedeværelse og det var der også mange af hendes venner og
veninder der kunne – så de ikke så let mere blev narret af dæmonernes onde spil! Men alligevel skete det
ind imellem – indtil de opdagede hvad der foregik –
fra den åndelige verdens indblanding. Så stoppede de
med det samme, når de blev klar over at de kørte med
på djævlenes modbydelige spil – hvor hele det negative følelsesregister ellers godt kunne komme frem. Det
var så dejligt og befriende, hvis én pludselig opdagede
det og sagde det til den anden, eller de andre, De ville så blive enige om at sætte sig sammen og kalde på
Hyrden – som kom til dem lige med det samme – for
at være sammen med Ham og få hans hjælp.
Kvinden forestillede sig, dog uden at vide det
helt præcist, at dæmonerne var vrede og jaloux på
Guds børn, fordi de en dag skulle leve i Himlen sammen med Hyrden – fordi de selv havde forspildt deres
chancer – så det ikke mere var muligt for dem at komme tilbage til Gud. Derfor var de så vrede og rasende
men også bange for den frygtelige død der ventede
dem alle, engang.

Befriet fra dæmonerne
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Jesus Kristus. Så ville de helt sikkert opdage det, ved
dæmonernes vrede over at skulle forlade deres bolig,
endnu en gang!
Det var tydeligt at mærke når dæmoner var kommet ind i et menneske, for så ville det menneske bestemt ikke høre om, at Jesus var død på korset – og
havde besejret Satan, Døden og ja dem! Men, det var
jo egentlig ikke det menneske, der ikke ville høre om
Jesus, Guds Søn og verdens eneste Frelser – men det
var jo dæmonen, der ikke ønskede at høre om HAM,
der havde besejret den og som en dag ville slå den
ihjel. Men også selvfølgelig af frygt og irritation over at
den skulle blive afsløret og opdaget – og så igen ville
blive smidt ud og blive hjemløs! Det havde den og dens
medsammensvorne jo oplevet så mange utallige gange, i tidernes løb, lige siden og ikke længe efter, Skabelsens Morgen, og i hvert fald helt tilbage til Sodomas
og Gomorras tid, hvor der også som nu, var rigtig godt
gang i den – med fest og ballade, druk vold og hor –
lige sådan som dæmonerne var og kunne li’ det – indtil
Gud stoppede det og ville gøre en ende på det hele!
Sammen med Hyrden, passede det sig selvfølgelig heller ikke, også at være sammen med dæmonerne – selv om de også kunne udgive sig for at være meget “uskyldige” og endda ‘næsten søde’ og ‘religiøse’.
De var også gode til at spille “hellige og fromme”, eller
rettere skinhellige, igennem mennesker. Ja – også næsten uskyldige! Men dét var det rene løgn og bedrag!
Og så ved man jo allerede nu, hvem der så var dukket
op – Ja, ‘Bedrag’. Og Medlidenhed og Selvmedlidenhed og Lille-Løgneånd, stod i et hjørne, og skulle lige
til at træde nærmere, hvis de ikke lige i det samme var
blevet afsløret af Hyrden, som fortalte kvinden, at hun
virkelig skulle være Åndeligt vågen og på vagt lige nu –
og ja, faktisk hele tiden!
Hyrden sagde til hende at hun ikke havde brug for
nogen af dæmonerne mere – heller ikke dem der hed
Uskyldig, Sårbar, Harmløs og Falsk Ydmyghed, selv om
de kunne se nok så uskadelige og uskyldige ud – så
ødelægger de mennesker mere end de aner og kan
forestille sig, sagde Hyrden, med et alvorligt, fast, men
kærligt blik på hende – så hun med det samme vidste,
at Han virkelig mente det, og for at advare hende.
Det kunne hun som sagt stadig opleve meget af –
når hun sammen med andre mennesker, pludselig opdagede, at de var havnet i menneskelige – men af dæmoners inspirerede negative og ødelæggende følelsers
vold – så hun næsten kunne se at dæmonerne stod og
frydede sig, når de havde fået hende, dem, viklet ind i
alle mulige negative og destruktive følelser – med også
irritable, bebrejdende og anklagende småskænderier
imellem dem – som det kunne være svært at komme
ud af igen. Misforståelser, ofte pga. begge parters sår-

barhed og en del
stolthed – oftest fra deres sår og skrammer fra barndommens svigt og mangel på fuld tilstrækkelig
omsorgsfuld Kærlighed. Hun vidste at ånderne fra
Mørket, benyttede hver en lille sprække, til at komme
ind og ødelægge, og ihærdigt forsøgte at skabe splid
og uvenskaber, så parterne – familie som venner, stod
tilbage med sorg og smerte i sjælen og hjertet. Desværre vidste meget få og kunne gennemskue, hvad
der virkeligheden skete.
Mange syntes det var for “åndeligt” og ‘for meget’,
og gjorde også lidt nar af hende og beskyldte hende
for at se dæmoner alle vegne. Det gav særligt Sarkasme, Ironi og Hån frit spil og råderum – til at forsøge at
dukke hende og gøre hende ked af det, netop fordi hun
var så sårbar og derfor meget let at ramme, mest – når
hun var blandt hendes egne elskede og nærmeste.

Sarkasme, havde svært ved at styre sig nu – og ventede bare på den rette anledning, til at komme og dukke
hende og nedgøre hende, og kvinden kunne mærke, at
nu var Vrede og Foragt også i rummet – og stod og trippede for at komme til. Og endelig lykkedes det for dem!
– at få ilden til at fænge – og få gang i og køre deres
onde spil, i den lille familie – der alle blev berørte, sørgmodige og meget kede af det. Og som tidligere sagt,
følte Hån sig rigtig godt tilpas nu – lige dét den kunne li’
og helt efter dens stil og onde dæmoniske væsen.
Men det var så dejligt at være sammen med nogen der vidste det – og kendte til hvordan dæmonerne
virkede – og specielt – når de kunne stoppe “dæmonernes onde spil og leg” med dem – fordi de efterhånden også godt vidste, hvad dæmonerne var i stand til,
og på hvilken måde de ‘arbejdede’. De var jo egentlig
så lette at afsløre, fordi de som sagt, havde deres navne efter de dårlige negative følelser, de havde, og gav
en og alle mennesker. Det havde kvinden også fundet
ud af, som også derved – havde gjort hende fri af dem
– eller i hvert fald vidste, hvad det handlede om, så
kun kunne arbejde med det og passe på.
Hun kunne mærke når ånden der hed Angst og
også hendes søster Frygt, stod og var så bange – og
også Forladt – ja – for at bliver forladt og svigtet – og
blev skræmt af Vrede og Hårdhed. De to var nemlig
slyng-venner – og kunne virkelig gøre en utilpas, når
de vat tilstede. To mod én – for de to var altid sammen og uadskillelige! De stod der og hoppede, sammen med Raseri og Hidsighed – og gejlede hinanden
op, så de alle var lige ved at eksplodere og springe i
luften! Og altid stod Frygt og Fortvivlelse, Sorg og Be-
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Til de mennesker som var tæt på at være klar til at
møde Hyrden, sendte Han, helt specielt, sine store
skønne engle ud – så de kunne hjælpe de mennesker
med det sidste der skulle til – og for at lægge nogle
ting til rette, så det kunne blive så nemt for dem som
overhovedet muligt, at starte deres nye liv med Ham,
Jesus Kristus – verdens eneste frelser. For ingen ville
kunne komme til Gud, uden igennem Ham!
Men de blev også i høj grad sendt ud, for at englene kunne kæmpe for de mennesker og værne dem
– sammen med Hyrden – mod dæmonernes angreb.
De var nemlig særligt aggressive i deres angreb, mod
de mennesker der var lige ved, eller lige havde overgivet sig til Hyrden. Dæmonerne prøvede at påvirke
de mennesker, ved at give dem tanker som handlede
om alt muligt barnligt og ligefrem tåbeligt og fjollet.
Det burde være let gennemskueligt for mennesker der
bare kendte lidt til Jesus og hans Ord i Bibelen, men
de afslørede virkelig sig selv som løgneånder – og at
de havde Løgnens fader til herre – fordi de sagde lige
det modsatte af det, som Gud sagde i sit Ord i Bibelen.

Derved kunne de også let kendes og fuldstændig afsløre hvor de kom fra.
Hyrden så selvfølgelig det hele – også hvordan dæmonerne plagede menneskene, både dem der mærkede det og dem der ikke vidste det. Hyrden så det
dårlige de mærkede og tænkte og følte, at det var
pga. dæmoners indvirkning og indflydelse på dem.
Men uanset hvad årsagen var, så gjorde det både Hyrden meget vred på dæmonerne og meget ked af det
– men det var kun dem der selv ønskede hans hjælp,
Han kunne hjælpe. Menneskene blev nødt til selv at se
det – og netop indse det – før Han kunne træde til og
hjælpe dem af med de onde ånder, så de bagefter selv
kunne lære hvordan de kunne undgå, at ånderne kom
tilbage, og de igen blev deres ofre. Men der var som
sagt meget få mennesker der ville tro på, at det hang
sådan sammen. – De anklagede i stedet for hinanden
– for den dårlige opførsel og deres ofte uoverlagte sårende bemærkninger til hinanden – som jo selvfølgelig
også, et godt stykke hen ad vejen til dels, selv var skyld
i og selv stod til regnskab for. Hvert menneske havde
jo – trods alt – sin egen fri vilje, indflydelse og ansvar.
Men tænk, tænkte kvinden, hvis menneskene virkelig kunne forstå hele sammenhængen – så ville det
hele blive meget lettere for dem – og for alle – også at
være sammen med hinanden, ja alle mennesker imellem, på hele Jorden. Så ville mennesker kunne se, at
de i stedet måtte stå sammen – mod deres fælles Fjender, dæmonerne – som de så sammen kunne afsløre
og undgå – og i stedet for gå imod, sammen med Hyrden Jesus Kristus.
Det ville Hyrden helt sikkert gerne hjælpe til med
– for det er helt efter hans ønske, vilje og i hans Ånd.
For Hyrden havde hjulpet mange, mange, mennesker
af med dæmoner – og havde befriet dem fuldstændigt fra dem. Men altid måtte man være opmærksom
på dem, så de ikke sneg sig ind på en og overrumplede
en. De dæmoner som så var blevet hjemløse – måttet
så finde nogle nye mennesker, der i deres store uvidenhed, lukkede op for dem og tiltrak dem – ved deres måde at tænke og leve på. Og på den måde, kunne
dæmonerne så finde en ny bolig, i nye mennesker, og
få sig ‘et nyt hjem’.
Og indgangen til nogle mennesker var, at de var
i nogle okkulte sammenhænge, hvor de ikke var klar
over, at det var dæmoner de åbnede sig op for – og
faktisk uvidende og ubevidst kaldte på igen og igen,
igennem deres Mantraord. Og ja, så kom dæmonerne
selvfølgelig meget gerne – når de ligefrem blev kaldt
på. De flyttede så selvfølgelig ind i de mennesker, som
ligefrem kaldte så intenst på dem. Men de mennesker
ville sikkert først helt opdage hvad der var sket – den
dag de forhåbentlig ønskede at tilhøre Hyrden, Herren

drøvelse, men
også Selvmedlidenhed
og Ensomhed lidt derfra og rystede og græd i et hjørne, eller inde i hende.
De foregav at kunne hjælpe – men det var en falsk
og forkert hjælp. Så også de skulle gå! Hun havde ikke
mere brug for deres ynk og falske “medlidenhed” med
hende – for de var dæmoner, der jo kun ønskede i den
sidste ende, at ødelægge hende. Som Hyrden sagde,
havde hun ikke mere brug for dem – ikke en eneste en
af dem. Kun Hyrden kunne hun stole helt på, og Han
kunne både trøste og hjælpe hende på den helt rigtige
måde, hans måde.
Men fordi kvinden var vokset op sammen med
‘dem’, fra hun var helt lille – så kendte hun dem så
godt og de velkendte følelser de gav hende – og som
på en underlig måde også gav hende lidt trøst, selvom
det var en bedrøvelig form for “trøst”, så det vel ikke
kunne kaldes trøst overhovedet, men alligevel en form
for en velkendt genkendelighed! Hun kendte dem jo
også igennem hendes familie og alle andre hun mødte, så de var, ja, meget genkendelige og overalt.
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lig”- men, også katastrofalt åndeligt uvidende – fordi
de ikke vidste eller troede at de, dæmonerne var virkelige og virkelig fandtes. Så dem kunne de jo så bare
flytte ind i og få ‘nye liv’ og oplevelser med, og forhåbentlig også få det lidt sjovt med – det håbede de altid på – og de vidste jo også en del om de mennesker,
så de på forhånd vidste, hvad de kunne bruge de forskellige til! – De “levede” og higede altid efer at få
mætte deres forskellige behov og umættelige lidenskaber. Dæmonerne var gode til at komme med dårlige ideer, og var meget trænede i at give mennesker
nogle “gode idéer”, hvis der skete for lidt. Så pustede
de bare lidt til værtens i forvejen små ulmende gløder, så forværrelsens ild kunne fænge og komme til at
brænde på fuldt blus. Der var også nok af inspiration
for folk at hente og at blive tændt og inspireret af, fx i
mange udsendelser i TV, som mange af deres medånder og “venner” stod som iscenesættere og instruktører for. De glædede sig allerede og håbede på nye
syndige og skamfulde oplevelser. Og det hele var så
pærelet – også specielt i denne tidsånd og tidsalder.
Der var kun ÈN – der kunne sige dem op – hvis
man kunne sige det sådan. Og på den måde – og det
var Hyrden selv – og selvfølgelig kun sammen med deres ‘vært’, som de boede i. De kom altid mindst to eller rettere tre – fordi i den anledning og situation, var
Hyrden altid med sammen med HelligÅnden – for at
befale dem at flytte og forsvinde fra deres hus. For
de mennesker de boede i, vidste godt at det kun var
Hyrden de havde respekt for – og ville og skulle adlyde! Men så var det også bare med at komme ud i
en fart – for de vidste hvad Han, Hyrden Jesus kunne
gøre ved dem – og allerværst – vidste de, at Han en
dag ville straffe dem og tilintetgøre dem fuldt og helt!!
Det gjorde dem altid virkelig rædselsslagen og allerede nu – hed om ørerne – bare ved tanken om det! Og
dog – mange af dem fik alligevel lov til at blive og bo
der længe endnu – og nogen for altid – i de mennesker. Men mange blev nødt til at flytte, og kunne aldrig
mere få lov at flytte tilbage og ind igen.
Selv om nogle mennesker havde mødt Hyrden, så
varede det ofte længe, før alle dæmonerne var blevet afsløret. Men når det skete – så måtte de gå deres
vej og forlade det menneske, en efter en og for altid!
Og for nogens vedkommende, skete det som sagt aldrig, at de blev smidt ud – enten fordi de ikke blev opdaget eller af andre årsager. Men når de i de tilfælde,
hvor de var blevet smidt ud af det hus de havde boet
i, så kom tilbage igen til huset, for at prøve at flytte
ind igen – så var det meget ofte ikke muligt for dem at
komme ind igen, fordi der boede en anden, som fyldte
det hele! Han ville ikke lade dem flytte ind! Som han
sagde, ville det aldrig gå – for de ville meget hurtigt

blive uvenner,
fordi de var så fuldstændig vidt forskellige, med så vidt forskellige interesser og livssyn, som man kunne forstille sig. Ja langt mere end nogen i denne
verden overhovedet kunne forestille sig.
Dæmonerne kendte Ham så udmærket godt – de
havde mødt Ham mange gange, og Han ejede rigtig
mange huse alle mulige steder og i hele verden. Dæmonerne begyndte altid, så underligt og helt ufrivilligt
at bæve og ryste i bukserne – hvis de altså havde haft
sådan nogle – hvad de var så kede af at de desværre
heller ikke havde mere. Men de blev virkelig så forfærdeligt bange når de så Ham, så de fleste af dem skyndte sig i stedet for og meget hurtigt – simpelthen, at
stikke af i en allerhelvedes fart! De turde simpelthen
ikke være i hans Nærhed!
Husejeren, som hed HelligÅnden, kendte de som
sagt godt – fra lang tid tilbage – i Himlen hos Gud,
dengang de endnu var Guds engle – og de elskede
de Ham af hele deres rene hjerte. Men efter de havde forladt Gud. virkede Han så skræmmende og frygtindgydende på dem, fordi Han var ligesom Hyrden –
som også var hans bedste Ven. De havde samme slags
Guddoms-natur” og Han havde de samme egenskaber
som Hyrden Jesus Kristus. Han var ligesom Gud – og
udstrålede samme Kærlighed og milde væsen – men
ikke overfor dem, desværre! Han havde den samme
dybe og stærke kraftfulde autoritet og værdighed som
Hyrden havde – på samme trygge og behagelige måde
overfor mennesker, kunne de se – med stor misundelig ærgrelse og vrede – det kunne de se, selv om det
var på så lang afstand som muligt! Ja, de lignede virkelig hinanden de to, eller rettere tre – i hvert fald på deres måde at være på.
HelligÅnden sagde også at Han ombyggede sine
huse til en slags templer, som Han flyttede med ind
i og tilså – at alt var godt og der blev gjort rent – alle
værelserne, specielt lige efter indflytningen. Også de
mørke kældre blev lyst op og gjort rene og lyse. Han
ejede alle templerne, sammen med Hyrden – og ja, jo
alt i hele verden og Himlen. De var altid så velkomne
af værten i templerne, fordi de to var så ubeskriveligt
vidunderlige at være sammen med.
De to – Hyrden og HelligÅnden var altid sammen,
når de var sammen med Hyrdens venner. Det var de
store og mægtige Guds engle også, som gik sammen
med dem. Så dæmonerne kunne på ingen måde komme de mennesker nær, som var sammen med dem –
det var selvfølgelig helt umuligt, vidste de så udmærket godt selv – og det skulle de heller ikke nyde noget
af! De vidste de ville blive slemt forbrændt, hvis de
nærmede sig, for HelligÅndens ild ville brænde dem
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Hun fornemmede at også at Mismod og Opgivenhed
stod lige bagved de andre – de forsøgte at skjule sig
lidt, men de ventede helt bevidst og beregnende på
en anledning til at komme på banen og give alle de tilstedeværende deres følelser og tanker – som de skød
ind i dem som “pile” – tanker – om at bare opgive familien, venskabet og alle mennesker – fordi det var
nok for svært og krævede nok for meget – at det nok
alligevel var for besværligt og tog for meget tid! Hér
var det Opgivenhed, Vrede og Foragt og Forkastelse
ivrigt hjalp til – og nød den store indflydelse, som de
vidste de havde lige nu! Deres arbejde lykkedes meget
tit – og de havde stor succes med deres ihærdighed i
deres anstrengelser. I hvert fald varede deres ødelæggende og nedbrydende arbejde ofte meget længe og
ofte for resten af livet, i rigtig mange menneskers liv.
Men desværre, sagde dæmonerne, virkede det også
nogen gange kun ganske kort tid, fordi mange mennesker alligevel, efter et stykke tid, ikke længere ville høre på dem – til deres store ærgrelse! Og det var
specielt Ærgrelse temmelig ærgerlig over!
Men det lykkedes flere gange for dem, at overbevise nogle af hendes venner, at de skulle opgive venskabet! Kvinden havde en fornemmelse af, at årsagen,
i nogle tilfælde – kunne være at hun tilhørte og elskede Hyrden, i nogens øjne, for meget. Og ja, det vidste
hun godt, at hun nogle gange havde svært ved at lade
være med, at fortælle om Ham, og hvad Han havde

gjort af vidunderlige ting for hende og for andre – og
ja – for alle. Nogen syntes det var for meget – men det
ville hun påstå til sin død, var fordi de ikke havde mødt
Ham og kendte Hyrden. For alle, måtte da give hende
ret i, at der ikke fandtes nogen så vidunderlig, Kærlig,
rar og forstående og medfølende en person, som Hyrden Jesus – så man ikke kunne andet end bare elske
Ham af hele sit hjerte! De fleste mennesker syntes da
også om Jesus, hvis man spurgte dem – ud fra bare det
lidt de fleste, trods alt, havde hørt om ham.
Men hun vidste godt, at grunden til hendes venners skepsis, også var fordi en stor del af dæmon-hæren havde stillet sig op, og råbte og skreg i munden på
hinanden til de mennesker – at de ikke skulle tro på
det hun og andre af hendes kristne venner sagde. Løgneånderne skreg allerhøjest! og forsøgte at overdøve
hende, for at få hendes venner til at tro at det hele var
løgn – det hun fortalte dem om Hyrden. Men derved
var de også afsløret, altså dæmonerne – for de kunne
jo kun lyve – om Sandheden – så det altså var sandt,
det hun fortalte om Hyrden. Hun ville så gerne, at hele
verden – og for alt i verden, at hendes venner og alle
mennesker, dem hun kendte og dem hun ikke kendte
– skulle møde Hyrden og selv opdage, hvem Han virkelig er og hvor skøn Han er.
Men det var det værst tænkelige for dæmonerne – og var netop liiige dét de frygtede allermest!!
Her satte de hårdt og brutalt og deres klør og alt hvad
de havde i sig, ind! Det var det mest farlige for dem –
hvis pigen eller nogen af hendes venner og veninder
tog deres venner med hen til Hyrden – så også de ville være venner med Ham – for så ville Hyrden jo også
lære dem, hans nye venner, hvordan også de kunne
afsløre deres “skjulte” tilstedeværelse og ødelæggelser – så deres arbejde og anstrengelser fuldstændigt
ville være omsonst og spildt krudt!! Det ville jo gøre
at de, de onde ånder, ikke længere ville kunne arbejde i de mennesker, hvis de var blevet opdaget og gennemskuet. Og de kendt vejen efterhånden – også hvad
der så ville ske med dem – fordi de efterhånden havde
oplevet det så tit nu – igen og igen… at de til sidst blev
smidt ud af flere og flere mennesker. Op og UD – så de
stod dér uden bolig og hjem! Og uden alle de oplevelser de trods alt havde igennem de mennesker, der var
‘vært’ for dem – “som parasitter på en ko”, skreg en af
dæmonerne, fuld af foragt – som også netop var det
den hed!
Aller sjovest var det jo, når de sammen med mennesker, kunne gøre alt det de holdt allermest af, nemlig alt det onde og nedrige, ballade, splid og spektakel og i druk og hor. Desto mere perverst desto bedre.
Men okay – skulle de flytte, så skulle de flytte – og der
var jo altid masser af nye mennesker der var “lykke-

op! De kunne
hverken lokke eller bedrage dem der gik sammen med
Hyrden, eller komme til noget som helst,
selv om de alligevel ikke kunne lade være med at
prøve indimellem, hvis der var nogen der var kommet
bare lidt bagud og væk fra Hyrden og HelligÅnden.
“Ærgerlig bæveligt” sagde Ærgerlig i munden på frøken
Sur og fru Opgivenhed. Bedrag gik bort sammen med
Skuffethed i det åbenlyse nederlag, selv om de nægtede at se det i øjnene, fordi Stædighed, Fornærmethed
og Forurettethed nu også havde sluttet sig til dem.

Nu forstod hun, at hun kunne slappe helt af – og også
alle andre, for ‘den sags’ skyld – for man skulle bare
spørge Hyrden, hvad Han havde bestemt for en – og så
ville Han fortælle en det – og give dét, som Han havde forudbestemt, for hver enkelt. Og det var aldrig for
sent at komme ind i den plan Han havde for ethvert
menneske på Jorden. At Han havde det overblik, var
ufatteligt, men det havde Han jo, fordi det var Ham

178

der var Gud og havde skabt alt – og derfor, naturligvis
kendte alle mennesker. Det fatter menneskene selvfølgelig ikke noget af, eller slet ikke hele omfanget af
– endnu. Men alle ville ‘sidenhen, komme til at forstå
det’!
Kvinden var så glad for at hun sammen med nogle
af sine venner, der også havde opdaget dæmonernes
ødelæggelser, også i deres liv – kunne tale så åbent og
frit om det, så de sammen kunne se, hvad dæmonånderne havde gang i. Og som sagt kom Hyrde gerne selv
– og hjalp dem og forklarede dem sammenhængen og
alle årsagerne til deres uenigheder – og hele verdens.
De vidste at Hyrden altid glædede sig over at være
sammen med dem – ja elskede, hver gang de kaldte
på Ham – det kunne de tydeligt mærke, ved den glæde, fred og Kærlighed Han gav dem i deres hjerte. Og
på en måde var Han der jo også altid – Han var aldrig
længere væk end en tanke – på Ham. Det var så trygt
og godt at vide det, at Hyrden elskede at være sammen med dem – og de elskede at være sammen med
Ham og at tale Kærligt om Ham og til Ham og Han til
dem. De fortalte altid hinanden om alt det Han lige
havde gjort for dem og havde hjulpet dem med for nylig. Det gjorde at de bare elskede Ham endnu mere, og
glædede sig på hinandens vegne.
De talte om at de godt kunne forstå at Hyrden og
hans Far, virkelig var vrede på dæmonerne – at det var
fuldt berettiget og virkelig med rette – pga. alt det dæmonerne og Satan havde ødelagt for Ham og hans Far.
Forført og narret og bedraget de fleste mennesker –
så Han og hans Far ikke længere kunne være sammen
med alle mennesker – som de af hjertet elskede – for
mennesker ufatteligt, meget. Og omvendt, på menneskenes vegne – sorgen og smerten over at menneskene ikke havde kontakt mere med deres Skaber og Far.

At jage dæmonerne væk
De onde dæmoner løb skrækslagne væk nu hvor der
blev talt om Hyrden – også fordi Hyrden mærkbart og
helt synligt, for dem, var stærkt tilstede. Specielt løb
Angst væk og ikke mindst Panikangst – helt ude af sig
selv (som jo var helt karakteristisk for den). Den vidste ikke hvad den skulle gøre og samtidig kunne den
heller ikke holde ud at være nogen steder – eller i sig
selv. Den følelse kendte en del mennesker til, når ‘den’
var kommet dem for nær i meget belastede situationer. Kvinden havde selv oplevet det, når hun ligesom
var gået over sine egne grænser – udover det hun faktisk formåede. Så derfor blev hun nødt til, at lære at
lytte til sig selv og sit indre, og endnu bedre, lytte, når
HelligÅnden inde i hende, advarede og fortalte hende,
når hun blev presset for hårdt, eller ofte pressede sig
selv for meget.

At lære at
undgå stress
Hun lærte mere og mere at stoppe
og trække sig i tide – for at undgå panikangsten. På den måde kunne hun fungere i livet med
mennesker – måske bare ikke helt på samme måde,
eller som nogen mente, ikke “så godt” og “effektivt”,
som de fleste. Andres “krav” formåede hun ikke længere at leve op til, og derfor havde hun også måttet
leve alene i mange år. Men hun havde på den hårde
måde lært, at hvis hun overskred sine grænser, blev
prisen for høj og for forfærdelig! At havne i favnen på
Panikangst og få overført dens panikangst, var så ubeskriveligt rædselsfuldt, så det føltes som dødsangst –
så hun lærte at være nødt til at trække sig ud af det
hun ikke magtede, og det som Hyrden heller ikke havde bedt hende om. Dér blev hun virkelig nødt til at ignorere, hvad andre mennesker kunne tænke og mene
om hende – for der var det ikke muligt at gøre noget,
for at behage mennesker, i sådan en situation. Der var
det bedre at passe på sig selv, både af hensyn til sig
selv og de mennesker hun var sammen med, for alternativet, et sammenbrud, var forfærdeligt, for alle.
Man kunne håbe på at blive forstået af sine nærmeste på et senere tidspunkt – for det var nogle meget dybe, komplicerede individuelle forhold, der var
årsagen. De gange hun havde oplevet panikangstanfald, havde hun måtte ligge helt stille i meget lang tid
– og bare blive ved med at klynge sig til Herren Jesus Kristus og takke Ham og Gud sin Far og GudHelligånden meget intenst – og gemme sig i Hyrdens favn.
Men det var uudholdeligt forfærdeligt – indtil Panikangst var helt væk.

Og når det skete, at dæmonerne blev jaget væk, så
løb de – de to – Angst og Panikangst, alt hvad de kunne. Det var bare med at komme væk i en fart, vidste
de, for Hyrden, Herren Jesus Kristus, havde set dem og
kunne derfor sende dem ned i Helvede – før tiden! Og
de menneske der vidste hvordan de kunne skærme sig
mod dem, kunne de ikke længere plage. Og ja, fordi
de kaldte på Hyrden, vrængede de.

At være enige som kristne
Hun kunne ikke lade være med igen at tænkte på dét,
at det alligevel ikke altid lykkedes, desværre, at blive forsonet med sine venner, også selv om de alle
var Hyrdens venner. De burde jo ellers alle sammen
vide dét – når de kendte Hyrden, og hvordan Han er
– så de kunne minde hinanden om det Han altid sag-
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Værre og værre ville det sikkert blive, sagde de til hinanden – for de mennesker der også mødte Hyrden, ville sikkert heller ikke kunne holde deres mund! De ville
helt sikkert fortælle det vidt og bredt til alle og enhver,
der gad høre på dem – så det ville blive spredt ud som
ild fra en kanon, og derved blive fortalt til endnu flere
– til deres venner og venners venner og familier. Det
ville jo fuldstændig til sidst tage overhånd, så hele Verden ville komme til at vide det!! Og hvad ville deres
herre ikke sige til det?? De vidste han ville blive hvidglødende af raseri – og at de også ville få det af føle!
Den unge kvinde sad og filosoferede og forsøgte at
tænke det hele igennem – at det var så meget rarere
og sjovere at have det godt med sine medmennesker
– og på denne her ægte måde – og selvfølgelig fuldstændigt slå en streg over alt det gamle – for nu var
alting jo blevet nyt, og meget bedre! Det hele! Mistroisk og Misundelig ville hun heller ikke være, eller have
mere – det var jo helt absurd! Den viden hun havde
fået nu af Hyrden, at Han gav det som Han så og vidste var bedst for hende og enhver – det som Han fra
Begyndelsen – havde bestemt for hvert et menneske
og som fuldkommen passede sammen med det liv og
virke, Han havde tilrettelagt for hvert enkelt menneske
på Jorden. Det som virkede som en slags værktøj, som
Han vidste man ville få brug for.
Det var nok at Hyrden havde helt styr på det hele
– for Han var jo også nu ligesom blevet hendes arbejdsgiver.
Man ville aldrig kunne eller skulle, gøre det som
var bestemt at en anden skulle gøre – eller få det,
som Hyrden ville give en anden – og omvendt. Det ville ikke komme til at passe ordentligt sammen og fungere, sådan helt rigtigt, som Hyrden ville det. Hun var
begyndt at kende Hyrdens tanker – eller i hvert fald
bare lidt mere – og sikkert kun en meget lille brøkdel –
vidste hun udmærket godt. Det hun nu havde brug for
– for at have det godt i sit liv, kunne hun få bekræftet i

Bibelens Ord – som HelligÅnden også var Formidleren
af – for det var Ham, der havde fortalt og dikteret det
til de mennesker, som Han havde bedt skrive Guds ord
og løfter og retningslinjer ned – som Han selv havde
fået at vide af GudFaderen og hans Søn, Jesus Kristus.
ST: Søg først Mit Rige, Mit samfund – fællesskabet
med Mig og Min Retfærdighed, Min frelsende NÅDE,
så skal alt andet gives jer i tilgift! Se ikke på tiden, der
er gået, som spildt. Intet er spildt for den, som kommer
til Mig i sin ‘fattigdom’. Jeg skaber og danner, hvad I
ikke har. Når I søger Mig – så leder Jeg jer ad de veje,
som fører til Mit mål for jeres liv, hver enkelt af jer.
Og, Jeg gør Min gerning igennem jer. Frygt ikke! – og
handl ikke af frygt, men af tillid – tillid til Mig.
- Tak Herre, fordi dét vi mangler, kan Du skabe i os!
Herren Jesus: “Du skal ikke beskæmmes og ikke blive
til skamme, for I skal få mere, end I har bedt om og har
forstået. Den som tragter efter og længes efter det,
som HelligÅnden giver, skal få det – og alt andet i tilgift. Vær ikke forknyt, stødt eller fornærmet, når Jeg
viser og overbeviser jer om ‘synd’ – for jeres Kærlighed vil springe af den overbevisning. For hver ‘syndens
lænke’, der løses, skal afløses af Kærlighedens-bånd til
Mig. – Deri består Kærligheden: at Jeg elskede jer først
– og Jeg elsker jer stadig først – og altid!”
“Vær ikke bange. Den, som hører mit Ord og gør
derefter, han/hun skal være som en mand, ‘der byggede sit hus på ‘Klippen’ – det stod, da regn og storm
kom. Byg på Mit Ord – og handl derefter. Ikke på din
tro, men på Mit Ord, på MIG, og som er Mig. Fæst dine
øjne på Mig, Jeg er Klippen, som ingen kan rokke.
Angst er ikke fra Mig! Sig nej! Og husk, at Fjendens, Satans hjælpere er mange. Lad ikke stemninger
og følelser give anledninger – og være som tove, der
kan rykkes og trækkes i – så I falder. Frygt, Uvilje, Utilfredshed, Bekymring, Ukærlighed, Vrede, Mismod, Begærlighed, Uoplagthed osv. osv., kommer ikke fra Mig!
Vend jer bort fra alt sådant – og søg ind til MIG! Jeg
døde for alle – og rækker Min frelse, til den ene. Jeg
vandt sejren for alle – og Jeg vinder jer én ad gangen.
Jeg er verdens frelser – og Jeg er din Hyrde. Jeg favner alle – og rækker den ene, Min hånd. Jeg er Vejen
for alle – og Jeg går den, med den ene. Min Kærlighed
omslutter hele Jorden – for at drage, den ene, til Mig.”

de og mente om
enhver sag – og ikke
mindst sammenhængen angående de negative følelser! Hyrden ville jo så
gerne mødes med dem alle sammen – og sammen
med Hyrden, skulle det være muligt at de kunne tale
om de uoverensstemmelser, der indimellem opstod
imellem dem, netop fordi de var hans. De var jo alle
stadig mennesker – og de havde alle et eller andet de
skulle lære. Det var selvfølgelig ikke altid det samme,
fordi de jo ofte var ret forskellige, som mennesker nu
er. Men det var jo også det var spændende. Hvis bare
de alle havde den samme Kærlighed og respekt for
hinanden, uden personsanseelse og forskelsbehandling – sådan som Hyrden ville have det – og faktisk
som Han kun ville acceptere. Kun i gensidig Kærlighed
og respekt for hinanden, ville alt lykkes, havde Gud
sagt. Og hvis man ikke bevidst ville tjene Hyrden med
alt i sit liv, med de evner og gaver man havde fået af
Ham, ville det hele faktisk være formålsløst. Det ville
vise sig til den tid, i hvert enkelt liv, når alt en dag skulle gøres op. Men endnu var der tid, sagde Hyrden, til
– som arbejderne i Vingården – at blive hyret, selv om
der så kun var en time tilbage.

JK: STOL PÅ MIG og vær ikke bange – for Jeg er din styrke og sang. Lad ikke Frygt dræne din energi. Investér
i stedet for din energi, i at stole på Mig, og synge Min
sang. Kampen om kontrollen over dit sind, er frygtelig!
Og års bekymringer, har gjort dig sårbar, overfor Fjen-

JK: BRING MIG ALLE DINE FØLELSER, selv dem som du
ønsker, du ikke havde. ‘Frygt og Bekymring’ plager dig
stadig. Følelser som sådan er ikke syndige, men de kan
være fristelser til synd. Rasende Frygts-missiler flyver
mod dig dag og nat – disse angreb fra Den Onde, kommer mod dig, uden ophør. Brug dit ‘Trosskjold’, til at
slukke disse flammende pile. Bekræft din tillid til Mig,
uanset hvordan du føler. Hvis du holder ud, så vil dine
følelser til sidst falde på plads og ind i geled med din tro.
Skjul dig ikke for din frygt, og lad være med at
forestille dig, at ‘de ikke er der’. Bekymring som du
skjuler i en afkrog i dit hjerte, vil frembringe ‘frygtens frygt’, (frygten for frygten), som er et forfærdeligt
stedbarn. Bring dine bekymringer frem i Mit Nærværs
Lys, hvor vi sammen kan tage os af dem. Koncentrer
dig om at have tillid til Mig – og frygten og angsten vil
gradvist miste sit fodfæste i dig, og magten over dig.
(Ef 6,16; 1 Joh 1,5-7; Es 12,2)
JK: SØG MIT ANSIGT, og du vil finde alt, hvad du længes efter. Dit hjertes dybeste længsel er efter et intimt
og Åndeligt forhold til Mig. Jeg ved det, fordi Jeg skabte dig – så du længes efter Mig. Føl dig ikke skyldig
over, at du tager tid til at være stille i Mit nærvær. Du
reagerer simpelthen på Mine Guddommelige tilskyndelser i dig. JEG skabte dig i Mit billede, og Jeg skjulte
Himlen i dit hjerte. Din længsel efter Mig, er en form
for Hjemve, en længsel efter dit sande Hjem i Himlen.
Vær ikke bange for at være anderledes end andre mennesker. Den vej, Jeg kalder dig til at vandre, er enestående rigtig for dig. Jo tættere du følger Min ledelse, des mere kan Jeg fuldt ud udvikle dine gaver. Hvis
du helhjertet skal følge Mig, så må du opgive dit øn-
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ske om at behage mennesker. Din nærhed til Min vilje,
vil imidlertid velsigne andre og sætte dig i stand til at
skinne klart, i denne mørke verden. (Sl 42,1-2; Sl 34,5;
Fil 2,15)
ST: Jesus! Giv mig det kendskab til DIG, som gør Dig til
mit dyreste eje!
Jesus: “Det er derfor, Jeg lader dig se dig selv – for
den, hvem meget er tilgivet, han/hun elsker meget.
Tab ikke modet. Den snævre port, er indgangen til Landet uden grænser: MIT KÆRLIGHEDS-RIGE – hjertes
personlige samfund – fællesskab med Mig.”
Lev ligeværdigt med hinanden
Optræd aldrig som herskere over mennesker i menighederne, men vær et godt forbillede – så skal I
få jeres belønning, når ‘OverHyrden’ kommer. Hvis
I vil bøje jer under Guds vældige hånd, vil Han, når
tiden er inde, ophøje jer. Læg alle jeres bekymringer over på Ham, for Han har omsorg for jer.
Vær altid på vagt over for Djævelen, jeres Fjende – for han strejfer omkring som en sulten og
brølende løve, der søger efter et offer, som han
kan sønderflænge. Stå ham beslutsomt imod!
Vær faste i troen! Tænk på at andre kristne over
hele verden, må gennemgå de samme lidelser.
Det er kun en kort tid I må lide. Al nådes Gud, som
gennem Kristus, har kaldet jer til evig herlighed –
vil genrejse, støtte, styrke og befæste/bekræfte
jer. Ham tilhører magten i al evighed! Amen. (1 Pet
5,3; 4; 6-11)
Og en Herrens tjener skal ikke skændes med
nogen. Han/hun bør være venlig mod alle, dygtig
til at lære fra sig og udholdende i modgang, og tilrettevise sine modstandere med nænsomhed. Måske de så med Guds hjælp, vil ændre mening og
komme til erkendelse af Sandheden, så de kan blive fri af Djævelens fangeskab, som de er fanget ind
i, så de må gøre hans vilje. (2 Tim 2,24-26)
De små djævle kunne ikke lide at blive afsløret så
åbenlyst og blive direkte belyst og talt om af dem der
kendte dem. Kvinden fik at vide af HelligÅnden, at de
skulle være på vagt, for Surmule, Misundelse og Mistroisk stod i et hjørne, og surmulede – for de var blevet meget stærkt påvirket af Surmules sure indflydelse. Hun stod lige ved siden af dem og kom med sure
negative bemærkninger og kommentarer, så hele
stemningen blev tyk af Kritik – som selvfølgelig ikke
kunne holde sig væk nu. Selvretfærdig stod og kunne
næsten ikke holde sig tilbage nu, sammen med Hævn.
De var helt røde i kammen og på deres små horn i
panden – de spruttede og rasede – men de endte alle
med at måtte luske af og forlade stedet, fordi de så at

Hyrden var på
vej hen til kvinden. Hyrden vidste alt om hvad der foregik – det var godt at vide, at Han og hans
mange kæmpestore engle, tog sig af dæmonerne,
så kvinden ikke behøvede at tage sig af det – når bare
hun sørgede for at kalde på Hyrden og holde sig i hans
nærhed – og huske at tænke godt og kærligt om andre og ønske og bede om det bedste – for alle. Og selv
skulle hun gøre alt for at opføre sig ordentligt, overfor
alle – med Guds kærlighed og fred i sit hjerte. Så ville
der ingen grund være til at frygte noget mere – og det
gav heller ikke Frygt og Angst og deres såkaldte “venner” nogen indgang i hende.
Hun bad også Hyrden om at hjælpe alle dem, der
ikke kendte Ham endnu – men som forhåbentlig ville komme til det – så også de, kunne have det godt og
vidunderligt sammen – og selvfølgelig sammen med
Hyrden selv, først og fremmest. Hun bad Ham om Han
ville give sig til kende for dem – så også de kunne opleve hvor vidunderlig, god og Kærlig Han er – at Han
virkelig er Hyrde, med alt hvad Navnet indebærer i
Guds omsorgsfulde fuldkomne karaktertræk. Hun bad
Ham om, at Han ville være der lige så meget for dem,
som for hende og alle de andre, der tilhørte Ham.
Hun ønskede bare, at alle på Jorden måtte finde ud af,
hvem Han er – Skaberen og Frelseren. Han havde givet Livet to gange – i Skabelsen og i Frelsen – tilbage
til Ham.
Fejhed hang jo sammen med Frygt og Angst – angsten for straf. Derfor var det bedst at turde sige tingene lige ud – helt som det er. For der var jo egentlig
ikke længere noget at frygte, for Gud havde fra begyndelsen lavet de perfekte regler om at man skulle tilgive hinanden og bære over med hinanden, i hans Kærlighed til hinanden. På den måde, var det ikke farligt
at indrømme, når man havde gjort noget forkert. Når
man var rigtig ked af de forkerte ting man havde gjort
og når man ønskede at gøre det bedre næste gang –
så gjorde man det rigtige og det var sådan som Gud
havde sagt det skulle være. Med de leveregler, kunne
man klare mange af de problemer, man som menneske kom ud for, med andre mennesker. Så Frygten og
Fejheden, kunne blive smidt ud og skiftet ud med de
modsatte følelser fra Gud – Frihed, Frimodighed, som
gør én modig og fri fra Frygt. Det var netop det der
stod i Bibelen, at HelligÅnden også giver – Frimodighed. Det er nogle af de gode følelser, som Hyrden Jesus og HelligÅnden giver én. Så bliver man fri og glad
og tryg og fyldt af Kærlighed og fred.
JK: AT LEVE I AFHÆNGIGHED AF MIG er måden man
nyder liv i overflod på. Du lærer at værdsætte svære ti-
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Hun tænkte igen og vidste, at det var et fantastisk tilbud Hyrden havde givet hende – ved at kalde på hende. At Han ved sin egen Skaber-Ånd og Guddoms Kraft,
ville leve sammen med hende, i hendes ånd. Og at det
kunne lade sig gøre, fordi det Åndelige Liv fra Gud virkede ind i det fysiske på Jorden – og i mennesker, der
ville tage imod det – fra Ham. Mennesker kunne jo selv
vælge hvilken åndelig verden der skulle leve i dem –
den gode eller den onde – Mørket eller Lyset fra Gud.
Selvom Mørket påstod løgnagtigt at det var Lyset, så
var det ikke umuligt nu, at afsløre hvad der var hvad!
Hun ville give Gud, Hyrden Jesus Kristus og HelligÅnden hele pladsen i sig – og lade Ham leve ud igennem
sig. På den måde var hun også sammen med Gud hele
tiden. Det var det allerhøjeste ønske hun havde – at
være ét med Ham og være et af Hyrdens får, eller nogen gange bare det lille lam, som Jesus ville bære på
sine stærke skuldre. Hun havde jo fået sit liv af Gud –
så det bedste og mest rimelige ville jo være, at give det
tilbage til Ham. Det var trygt og godt.

den. Derfor skal du være opmærksom på, at beskytte
dine tanker. Foragt ikke denne svaghed i dig – da Jeg
bruger den – til at drage dig tættere – til Mig. Dit stadige behov for Mig, skaber en intimitet, som er alle anstrengelserne værd. Du er ikke ene i denne kamp om dit
sind. Min Ånd, HelligÅnden, som bor i dig, er helt klar
til at hjælpe dig, i disse anstrengelser. Bed Ham om at
kontrollere dit sind – og Han vil velsigne dig – med liv
og fred, Kærlighed og glæde. (Es 12; Rom 8,6)
JK: DU ER PÅ RETTE VEJ. Lyt mere til Mig og mindre til
dine tvivl. Jeg fører dig ad vejen, der er skabt for dig.
Derfor er det menneskeligt talt en ensom vej. Men, Jeg
går såvel foran dig, som ved din side – så du aldrig er
alene. Forvent ikke at nogen fuldt ud forstår Mine veje
for dig – ligesom du ikke kan fatte, hvordan og på hvilken måde, Jeg tager Mig af andre. Jeg åbenbarer dig
Livets vej dag for dag og øjeblik for øjeblik. Som Jeg
sagde til Min discipel Peter, sådan gentager Jeg det til
dig nu: Følg Mig! (Sl 119,105; Joh 21,22)

der, fordi de forstærker din bevidsthed
om Mit nærvær. Opgaver som du
plejer at grue for, bliver rige anledninger
til at nyde Min nærhed. Når du føler dig træt, så
husk, at Jeg er din styrke – fryd dig over at støtte dig til
Mig – særligt når du er alene.
Når du er sammen med andre – så taber du ofte
Mit nærvær af syne. Din frygt for ikke at ‘behage’
mennesker, sætter dig i et afhængighedsforhold til
dem – og de bliver dit primære fokus. Når du bliver
klar over, at det er sket, så hvisk Mit Navn – denne lille
tillidshandling, bringer Mig i front af din bevidsthed –
hvor Jeg hører til. Når du svømmer i Min nærheds velsignelser, så kan Mit liv strømme gennem dig til andre.
Dette er liv i overflod! (Ordsp 29,25; Joh 10,10)

Kan medicin og stoffer erstattes
med Jesus’ nærvær?
For at kunne blive fri fra flugten i medicin og stoffer,
mod den psykiske smerte og lidelser, de dulmende og
beroligende “virkelighedsflygtende” midler – skulle
det jo kunne erstattes med noget der var bedre – hvis
det fandtes. Hun kunne jo ikke stå med ingenting – for
hun havde jo brug for noget der kunne gøre at hun
kunne holde livet ud, og lindre – når hun nu syntes livet var så svært – også pga. fremmedgørelsen og afstanden mellem mennesker.
Hun havde brugt for noget at kunne flygte ind i og
“gemme sig i” – søge trøst og lindring i smerten, som
gjorde så ondt. Fandtes der noget, der fuldt ud kunne erstatte hendes “stof”? Ellers ville man jo være lige
vidt – og faktisk være helt tilbage til årsagen til at man
dengang havde brug for noget – at kunne flygte væk i
– fordi man ikke kunne klare tilværelsen og derfor havde brug for en flugtmulighed ind i “bedøvelsen”, så
smerten gik væk. Og det viste sig – at det kunne Hyrden, fuldt ud opfylde og erstatte – og meget bedre,
end det hun havde oplevet i de meget dårlige og kunstige erstatninger, som bare ødelagde mennesker på
så mange måder – deres liv, sind og krop. Hyrden blev
nu hendes Tilflugt! Han var det bedste “stof” – ved
hans Levende Kærlige fredfyldte omsorgsfulde Nærvær, i hans favn – som gjorde at hun selv blev helt klar
i hovedet – og tillidsfuld og kærligt nærværende overfor sine medmennesker.
Mange må indrømme, at før de mødte Herren Jesus Kristus, havde de ingen grænser. Man blev styret
af sine impulser. Man kunne gøre hvad som helst man
ville og lige hvad man havde lyst til – og sige hvad der
passede én. Men nu, kan man i stedet være dybt taknemmelig for hvordan Gud har ændret én og ens liv.
At man ikke længere lever i en form for ligegyldighed
– “at det kan være lige meget” – men nu ved man, at
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man er forpligtet overfor Gud, til hele tiden at bestræbe sig på, at gøre det gode og rigtige, også overfor alle
mennesker. Det giver livet indhold og en god og stor
mening – fordi Guds grænseløse godhed og nåde er
livets grundvold. Jo mere man kommer til at se ind i
sig selv og sine egne forkerte handlinger, jo bedre kan
man få øje på Guds overstrømmende og tilgivende og
ufortjente nåde.” Men man kan ikke gøre sig fortjent
til Guds nåde – og det er godt – for vi er alle åndeligt
falleret, fallit. Martin Luther sagde: “Erkendelse af forkerte handlinger – synd, er begyndelsen til frelse.” Det
vil sige, at den elendige følelse man har, ved tanken
om ens synderegister, fører til, at man ved Guds tilgivende nåde føler glæde. Befrielsen og glæden over at
Gud fandt en, frelste én, og indlemmede én i sin Familie, vaskede dig og mig ren i Jesus Kristus og hans
velsignelser, det er det største der findes. Heldigvis
er Gud, Hyrden, Herren Jesus Kristus, der altid – både
dag og nat, nu – og for evigt.

Ny identitet
Kvinden havde ikke længere sin gamle identitet og
måde at tænke og være på. Hun havde taget imod
de ord der siger, at man kan blive et helt nyt menneske, ved at modtage Jesus, Guds Søn, som sin frelser
og Herre. Hun begyndte at forstå og opleve, at det
var sandt, at Gud ikke bare reparerer hendes gamle
jeg – sind og tanker – men at det gamle menneske og
dermed også det liv hun havde levet, var ‘dødt med
Kristus’ – var forbi – fordi hun nu havde fået et nyt liv
fra Gud. Dermed var også de gamle tanker og smertelige følelser, pga. alle de traumatiske oplevelser hun
havde haft i sit liv, forbi og dødt. Gud giver sine egne
gener, karaktertræk – hans DNA til sine børn, i den nye
Åndelige fødsel – så de får en helt ny identitet, som
barn af GudFaderen – sådan må det være. Men derved mærker man også – at man er blevet en ‘fremmed
og udlænding’ på Jorden – og vil først føle sig Hjemme
– når man kommer ‘Hjem til Himlen’ – til Gud, sin Far, i
hans Kærligheds-KongeRige.

For hende, var det en stor befrielse, at det ikke længere var hende der levede, men at det nu var Kristus
der levede i hende – i hendes nye rensede hjerte. Hun
vidste heller ikke hvad hun skulle bruge sit liv til – Og
endnu bedre var det, at hun jo heller aldrig nu mere
var alene – resten af sit liv, og hvor livet ville ende
med, at hun endelig skulle møde Gud sin Far og Herre Jesus Kristus – helt synligt i Himlen, og være hos
Ham, altid – i fuldkommen kærlighed, som hun længtes så umådeligt meget efter. Også HelligÅnden boede

nu indeni hendes ånd – hun var blevet
et af hans små templer. Hun kunne mærke at det var rigtigt, ved at Gud var
hende så inderligt nær – for kun en tanke til Ham
er nok, for at komme i kontakt med Ham.
Ved at møde Jesus’ Kærlighed, og lade Ham belyse alt det forkerte og Mørket i hende – kunne alt det
forkerte i hende blive skiftet ud, med det rigtige – fra
Gud. På den måde, kunne det ikke undgås, at hendes liv fra nu af, ville blive helt anderledes og meget
bedre. Hun skulle bare takke Gud, for at Han selv ville lade det nye liv, Han nu havde givet hende, komme
helt frem i hende – ved bare at lade Gud styre processen og bygge hende op, skridt for skridt. Gud ville give
det til sin ven, mens man sover, står der jo i Bibelen.
Og hun havde nu fået den bedste Rådgiver og vejleder
som fandtes – Gud selv. Alt hvad hun havde brug for,
og som Gud vurderede, var bedst for hende – kunne
hun få af Gud – for når alt er skabt af Ham, er alt derved også underlagt Ham. Det var trygt og godt syntes
hun. Hun elskede Gud af hele sit hjerte – og var så taknemmelig for at Han havde givet hende et helt nyt liv,
og som ville vare for evigt. Det var jo det hun for mange år siden havde tænkt og konkluderet – at livet måtte være MEGET stort og fuld af god og kærlig mening!

Fuld beskyttelse fra Gud
Hun kunne mærke, at hun også nu havde fået en fuldstændig beskyttelse af Gud – mod ondskabens åndemagter fra himmelrummet – så de ikke længere kunne nå hende og komme hende nær – i hvert fald blev
de nødt til meget hurtigt at forlade hende igen, når
hun kaldte på Hyrden. Men hun vidste også, at menneskene i verden, var uden beskyttelse mod dem. Da
hun havde mødt Hyrden første gang, derude på marken, hed hun Sårbar og Frygtsom. Men det navn passede ikke længere til hende. Hyrden gav hende et nyt
navn, så hun i stedet kom til at hedde Grace og Mercy (Nåde og Barmhjertig). Kvinden, Frygtsom, og hendes forvandling, skete ved at hun var villig til at tro
på de løfter, som Hyrden gav hende. Det var ord som:
’Jeg vil gøre dine fødder som hindens og lade dig gå
på dine høje’ – ’Hvad Jeg gør, fatter du ikke nu, men
du vil forstå det sidenhen’ – ‘Dette er ikke til døden,
men for Guds herligheds skyld’ – ‘Skulle Jeg ikke kunne gøre med dig som denne pottemager, lyder det fra
Herren’ – ‘Du arme forblæste og utrøstede! Se, Jeg
bygger dig op med smaragder, safirer, ædelstene’ –
‘Mine får hører Min røst, og de følger Mig’ – ‘Gud er
ikke et menneske, at Han skulle lyve’ – ‘Dine ører skal
høre det ord bagved dig: “Her er vejen du skal gå, hver
gang du er ved at vige til højre eller venstre.” – ’Din
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Ensomheden – og også ensomhedsdæmonen, kendte
kvinden rigtig godt, for den havde nok været hos hende meget tidligt i hendes liv. Den kom og forstærkede følelsen af ensomhed. Det er uden tvivl nok blevet
mange menneskers måske største problem. Men efter
hun havde mødt Hyrden, kunne hun altid være sammen med Ham. Han var der altid, når hun henvendte sig i sine tanker, til Ham. Hun skulle bare sige hans
navn – Jesus Kristus. Så fyldte Hans vidunderlige nærvær hende – Hans fred og Kærlighed og tryghed. Så
havde hun det godt igen. Hun kunne på sådanne dage
bare gå og småsnakke med Ham hele dagen, og manglede faktisk ikke noget. Selv om Han var usynligt tilstede, lidt endnu – så kunne hun mærke Han var der.
Hendes tendens til at ville stikke af fra problemerne, eller måske mere fra tomheden, ligegyldigheden,
livets daglige og ofte trivielle trommerum – som ofte
gav en ubærlig følelse af kedsomhed, tristhed, håbløshed og depression – havde hun nu et “middel” imod.
Hun vidste de følelser var farlige at give efter for, for
de kunne få hende ned i et meget dybt hul, som kunne være meget svært at komme op af igen. Det kendte rigtig mange mennesker til – den begyndende tristhed, håbløshed, som kunne ende i depression og
angst – af flere forskellige årsager. Flere af årsagerne,
havde de måske alle tilfælles? Men det kunne også
blive så mørkt og sort og håbløst, at døds-ånderne/
dæmonerne til sidst kom – med et virkeligt intensivt
angreb – med tanker om at man kunne – eller skulle!
– tage sit eget liv, så man kunne blive befriet og dø fra
alt det svære og ulidelige i sit liv. Det var jo den Ondes største mål og ønske for alle mennesker – så de
kunne dø sammen med ham. Den onde Satan kunne
ikke glemme, at han engang var herre over Døden –

indtil han var blevet gjort magtesløs af Hyrden, Jesus,
Guds Søn. Kvinden sagde halvhøjt – “Nu er det heldigvis Jesus, der har nøglerne til Dødsriget”. (Åb 1,18) Jesus siger: “Frygt ikke! Jeg er den første og den sidste,
og den, som lever; og jeg var død, men se, Jeg lever i
evighedernes evigheder, og Jeg har Dødens og Dødsrigets nøgler.”
Kvinden måtte kæmpe meget længe og hårdt,
for at blive fri fra specielt depressions – og afhængigheds-åndernes modbydelige fangenskab. Det virkede
som næsten umuligt! Hun havde brugt forskellige stoffer, og andre var blevet afhængig af beroligende medicin, for at prøve at holde ensomheden, tomheden,
formålsløsheden, magtesløsheden, angsten, depressionerne og håbløsheden ud.

kraft er kun lille
– men du har ikke fornægtet Mit navn’ – ‘Hold fast ved
det du har, for at ingen skal tage din sejrskrans’ – ‘Jeg vil lægge min sag frem for Ham. Måske slår Han mig ihjel, men Han er mit eneste håb.’
(Job 13,15).
Hun lærte ‘at tage imod med glæde’, alt det Hyrden tillod hun skulle møde på hendes vej. At hun ikke
skulle prøve at undgå det – men modtage det, og lægge sin egen vilje ned foran Ham. Og ‘bære i kærlighed
og tilgivelse’, det, som Han tillod andre at gøre mod
hende, så hun kunne få Kraft til at få noget godt ud af
det onde. Og at alt der sker os i livet, lige meget hvor
skævt, forvrænget og usselt det synes at være, kan blive forvandlet – hvis det bliver mødt med kærlighed,
tilgivelse og lydighed mod Gud-Herren. Han tillader
os med vilje at komme i berøring med de grimme og
onde ting, som Han vil have forandret – og som skal
bestå for evigt.
JK: JEG ØNSKER AT VÆRE CENTRUM i hele dit væsen.
Når dit fokus er fast på Mig, så spreder Min fred frygt
og bekymringer. De vil omringe dig og prøve at få adgang – derfor skal du være på vagt. Lad Tillid og Taknemmelighed stå på vagt – så de afviser frygt, før den
kan få fodfæste. Der er ingen frygt i Min kærlighed,
som skinner på dig hele tiden. Sid stille i Mit kærligheds Lys, mens Jeg velsigner dig med strålende fred.
Indstil hele dit væsen på at stole på og elske Mig.
(Thess 3,16; 1 Joh 4,18)

JK: VÆR PÅ VAGT overfor Selvmedlidenhedens afgrund.
Når du er træt eller syg, så er denne dæmoniske fælde,
den største fare du står overfor. Gå ikke engang hen til
kanten til afgrunden. Dens kanter smuldrer let – og før
du ved af det, så er du på vej ned i den. Så vil det blive
endnu sværere at få dig op igen, end hvis du holder dig

JK: LÆR AT NYDE LIVET MERE. Slap af og husk, at Jeg
er Gud med dig. Jeg dannede dig med enorm kapacitet til at kende Mig og nyde Mit nærvær. Når Mit folk
går med sure miner og vandrer gennem livet “ i resigneret tvang”, (fordi de tror de må acceptere utilfredsstillende forhold, fordi man er ude af stand til at ændre
det)?? (min tilføjelse) – så mishager det Mig. Når du
går gennem dagen i ‘barnlig fryd’, og opsluger hver en
velsignelse, så proklamerer du tillid til Mig – din altid
nærværende Hyrde. Jo mere du fokuserer på Mit nærvær, des mere kan du fuldt ud nyde livet. Herliggør Mig
gennem din glæde i Mig. På den måde viser du Mit
nærvær for verden, der ser på.
Fordi Jeg aldrig forandres – så giver dit forhold til
Mig, en klippefast grund. Jeg forlader aldrig din side.
Når du går videre fra dette liv, over til livet i Himlen
hos Mig, vil Mit nærvær ved din side, skinne lysere for
hvert skridt. Du har intet at frygte, for Jeg er med dig
til hver en tid og gennem evigheden. (Åb 1,8; Hebr
13,8; Sl 102,25-27; Sl 48,15)
ST: ‘Fårene følger Ham, Hyrden – de kender hans røst’
(Joh 10,4)
“Det er det, jeg har lovet alle, som giver sig i Mine
hænder. HelligÅnden skal åbenbare jer Sandheden.
Ordene alene gør det ikke – selv Djævelen bruger
mit ord. Han brugte det overfor mig i ørkenen, og han vi
bruge det overfor Mine børn! Sandheden kan ikke “forstås”, den må åbenbares. Forståelsens vej er farlig – tag
jer i agt! Min røst, min Ånd skal vejlede jer og åbenbare jer sandheden, stykke for stykke. Bogstavet slår ihjel,
men Ånden gør levende. Dét gælder også i dag!”
Salomon sagde: “Hvor hovmod er – der nedværdiges mennesket – men beskedenhed, baner vej for visdom.” (Ordsp 11,2)
Gud ved jo allerede alt om os – så hvorfor forstille
sig – opføre sig anderledes, end man virkelig er? Desuden er det sådan, at de forhold vi nægter at erkende og tage os af – bare hæmmer vores vækst, og begrænser den nytte, som også Gud kan have af os. Det
er for høj en pris at betale! Gud sætter sandhed højt
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– og Han forventer, at du og jeg er sandfærdig overfor
Ham, andre mennesker og sig selv.
Paulus skriver: “… vi vil i al Kærlighed – (til sandheden) – være sandheden tro – i alle forhold tale sandt,
handle ærligt, leve sandt (Ef 4,15)
ST: Herre Jesus, hvad nu hvis vi er gået fejl, kommet
bort fra Din vej for os?
Jesus: “Så er det alligevel Mig, der har udvalgt jer,
og så meget mere beror alle ting på Mig! Vær ikke
bange, Jeg har været med jer og ført jer ad underlige
veje. Og Jeg henter altid det vildfarne får, når det kalder om hjælp. Sådan henter Jeg den, som kalder på
Mig. Vend sind og tanke til MIG, så sætter Jeg jeres fod
på Vejen. Drag lære af alt, hvad I møder – Jeg kan vende alt til gavn, for den der elsker Mig.” Søg Mig for Min
egen skyld – ikke for de følelser du håber at få, og ikke
for Mine gaver til dig – men for Min egen skyld.”
“Kristenlivet med alle dets frugter er ikke noget,
I bliver ‘gjort i stand til’ at leve – så ville I snart løbe
langt bort fra Mig. Som ‘aflæggere’ ville I blive, ikke
‘Grene på Træet’! Aflæggeren vokser sig selvstændig –
men grenene lever af træets saft – af Træets Liv!”
ST: ’Det er ikke dig, der bærer roden, men roden der
bærer dig’ (Rom 11,18)
“Det gælder både dit åndelige og dit materielle
liv. Husk dét, når du føler dig overvældet af arbejde og
vanskeligheder, af afgørelser der skal træffes, når du
er i vildrede og i tvivl, fordi alting er anderledes, end
du troede det skulle være. Og først og fremmest, når
sjælefjenden, Satan, vil rokke ved din tillid til, at Jeg
har vundet frelsen for dig. Husk dette: Det er Mig, der
bærer dig – ikke dig, der bærer Mig med dig, i livets
vanskeligheder. Der er ikke lagt en ekstra byrde på dig
– din byrde er løftet bort! Tro på Mig, er ikke en tung
og vanskelig pligt! – men et privilegium, der løfter og
bærer dig. Stykke for stykke vil jeg lægge Min tro, ind
i dit hjerte – under de forhold, der møder dig. Som en
Levende Kilde, skal den frembringe den rette styrke, til
rette tid, når du bliver i Mig, og ikke tager din tillid til
Mig tilbage!”
ST: “Ved Mit liv, Min lidelse, død og Opstandelse, har
Jeg for evigt vundet retten til enhver sjæl, som frivilligt
vælger MIG som sin Herre og Gud. Jeg er Kærlighed,
og alt dét i mennesket, som ikke kan trives i Min Kærlighed, renser Jeg ud. Jeg bruger de midler, som menneskene forstår, fordi Jeg elsker dem. Og Mine midler
er aldrig i strid med Min Kærlighed. Årsagen til smerten, er altid at finde i ‘synden’ – fra Mig kommer kun
lægedom og befrielse! Mit væsen er Kærlighed, Jeg er
Kærligheds-Kilden, den uudtømmelige.”

ST: “Du leger med ilden, når du lytter til Min modstander, mens han foregøgler dig alt, hvad der
kan ske af ondt. Glem ikke, at Jeg aldrig har ondt
i sinde. Takkens og tillidens vej, er jeres vej med Mig.
Ad den kan Jeg lade alle Mine rigdomme tilflyde jer til
ånd, sjæl og legeme. Det er Min vej til jer, der gælder
under alle forhold – derefter bliver det jeres vej med
Mig.”
JK: DU KAN OPNÅ DET SEJRENDE LIV, ved at leve i dyb
afhængighed af Mig. Folk forbinder som regel sejr
med succes: At man ikke fejler eller falder, ikke begår
fejltagelser. Men de, der er succesfulde i deres egen
styrke, har en tendens til at gå deres egne veje – de
glemmer Mig. Det er gennem problemer og ting der
mislykkes – svaghed og behov – at du lærer at stole på
Mig. Sand afhængighed er ikke bare at bede Mig om
at velsigne dig, i hvad DU har besluttet dig for. Det er
at komme til Mig med et åbent sind og hjerte – og at
indbyde Mig, til at plante Mine ønsker – i dig. Måske
indgyder Jeg dig en drøm, der synes langt ud over din
rækkevidde.
Du ved, at du ikke kan nå sådant et mål, af dig
selv. På den måde, begynder din rejse i – inderligt, at
stole på Mig. Det er en tros-vandring, et skridt ad gangen, hvor du støtter dig til Mig, så meget du har brug
for. Det er ikke en sti med stadig succes, men med
mange mislykkede forsøg. Men hver gang det mislykkes, følges, det op af en vækst-spurt, næret af voksende afhængighed af Mig. Glæd dig over det velsignede
sejrende liv, ved at uddybe din afhængighed af Mig.
(Sl 34,18; 2 Kor 5,7)
JK: JEG ER ISTAND til at gøre langt ud over, hvad du
beder om og forstår. Kom til Mig med positive forventninger – vid at der er ingen begrænsninger for, hvad
Jeg kan. Bed Min Ånd om at kontrollere dit sind, så
du kan tænke store tanker om Mig. Bliv ikke mismodig over det faktum, at mange af dine bønner stadig
er ubesvarede. Tid er en træner, der lærer dig at vente
på Mig, i mørket. Jo mere ekstreme omstændigheder,
des mere ser du Min Kraft og herlighed virke i situationen – i stedet for at lade vanskeligheder trække dig
ned i bekymringer – så prøv at forestille dig dem, som
scenen for Min herlige indgriben. Hold dine øjne og dit
sind vidt åbne for alt det, Jeg gør i dit liv. Som der står
skrevet, kommer troen af det der høres, i Kraften af
Guds Ord.
Romerbrevet kap. 10 vers 8-21:
“For den frelse man får ved at sætte sin lid til
Kristus, er os ganske nær, den er i vor mund og i
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JK: DU HAR BRUG FOR MIG HVERT ØJEBLIK. Din bevidsthed om dit stadige behov for Mig, er din største styrke.
Den rigtige håndtering af dit behov, er en forbindelse
til Mit nærvær. Men der er fælder, som du må vogte dig
for: Selvmedlidenhed, Selvoptagethed og Opgivenhed.
Din utilstrækkelighed stiller dig overfor et stadigt valg –
dyb afhængighed af Mig, eller fortvivlelse.
Den Tomhed, du føler i dit indre, vil blive fyldt enten med problemer – eller Mit nærvær. Gør Mig central i din bevidsthed ved at bede uden ophør – enkle
korte bønner, der strømmer ud af nuet. Brug Mit navn
rigeligt, til at minde dig om Mit nærvær. Bliv ved med
at bede, og du skal få – så din glæde bliver fuldkommen. (1 Thess 5,17; Joh 16,24)

på sikker afstand af den. Det er derfor, at Jeg beder dig
om at være på vagt.
Der er flere måder, du kan beskytte dig mod Selvmedlidenhed. Når du er optaget af at takke og prise
Mig, så er det umuligt at føle Selvmedlidenhed. Jo tættere du lever med Mig, des større afstand er der mellem afgrunden og dig. Lev i Mit nærværs Lys ved at
fæste dine øjne på Mig. Så vil du med udholdenhed
kunne løbe løbet, der er foran dig, uden at snuble eller
falde. (Sl 89,16-17; Hebr 12,1-2)

vort hjerte. Hvis
du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit
hjerte tror, at Gud opvakte Ham fra de
døde, skal du blive frelst. For hjertes tro åbner den
rette vej til Gud. Og med mundens bekendelse, får
man del i frelsen. Når skriften siger: “Den, som tror
på Ham, Jesus Kristus, skal aldrig blive skuffet, eller blive til skamme,” – og gør ingen forskel på jøder og hedninger. De har jo alle den samme Herre,
som rigeligt velsigner alle, der påkalder Ham. For
“enhver der påkalder Herren Jesus Kristi navn, skal
bliver frelst.”
I er mine vidner! I er de tjenere, Jeg har udvalgt
til at kende Mig og tro på Mig – den eneste sande Gud. Der findes ingen anden Gud – der har aldrig været andre end Mig, og der vil aldrig komme andre. Jeg er Herren; der findes ingen anden
Frelser end Mig. Hver gang I kastede jeres afguder bort, demonstrerede Jeg Min magt iblandt jer;
Jeg frelste jer med et enkelt ord. I så det ske. I er
mine vidner på, at det er sandt. Jeg er – og vil altid
være- den eneste sande Gud. Ingen kan forhindre
Mig i at handle – som Jeg vil.”
SKABEREN og hans skabning
Stakkels det menneske, som gør oprør imod sin
Skaber. Indlader lerkrukken sig i diskussion med
pottemageren? Begynder leret at hundse med
den, der former den? Siger det: “Stands! Du bærer dig forkert ad!” Siger lerkrukken om pottemageren: “ Sikken klodsmajor”! Skriger den nyfødte
sine forældre op i ansigtet og siger:” Hvem har givet jer lov til at føde mig?”
Herren Israels Gud og Skaber, siger: “ Hvem har
givet jer ret til at sætte spørgsmålstegn ved Min vilje? Hvem er I, at I vil koste rundt med Mig, når Jeg
udfører mine planer? “Det var Mig, der skabte Jorden og satte mennesker på den. Med Mine egne
hænder udbredte Jeg himlen og befalede stjernerne at indtage deres pladser. Jeg har giver Kyros bemyndigelse til at udføre Min Retfærdige plan, og
Jeg vil lede ham skridt for skridt. Han skal genopbygge Min by og befri mit bagbundne folk – uden
at få personlig fordel af det.” (Es 45,9-13)

Men Herre, Gud, Du er dog stadig vores Far! Vi er
leret, og Du er pottemageren – for Din hånd har
formet os. Vær derfor ikke så vred på os Herre, og
husk ikke evigt på vor synd! (Es 65,1-4)
Gud: “Jeg vil svare dem, der ikke spørger – lader Mig finde af dem, der ikke søger Mig. Til et
folk, der ellers ikke påkalder Mit navn, siger Jeg:
“Se, her er Jeg!” Dagen lang rækker Jeg mine hænder ud mod et folk, der lever i oprør mod Mig –
der handler ondt og kun følger deres egne indskydelser. Dagen lang spotter de Mig op i Mit åbne
ansigt – ved at dyrke deres afguder i haverne og
brænder offerild på hustagene for fremmede guder. Om natten går de ud til gravhulerne for at tilbede dæmoner…. (vers 16-19) Men der skal komme en tid, hvor alle, der nedbeder en velsignelse
eller aflægger et løfte, skal sværge ved Sandhedens Gud. Da vil Jeg glemme Min vrede og se bort
fra al den ondskab, som blev begået.
En ny Himmel og en ny Jord
Se, Jeg skaber nye Himle og en ny Jord – et Mesterstykke, som får jer til at glemme alt om de
gamle! Glæd jer! Fryd jer i evighed over Mit nye
skaberværk! Se – Det nye (Himmelske) Jerusalem
skal være et frydefuldt sted, hvor folk skal juble af
glæde. Og Jeg vil fryde Mig over Mit folk i Jerusalem; – der skal ikke længere være nogen, som græder og jamrer af sorg.
Guds Majestæt
Herren er Kongen! Lad Jorden glæde sig – dens
fjerneste øer bryder 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 Jor-
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den, og Jorden ser det og bæver. Bjergene smelter
som voks for Herren, Jordens Herre. Himlene udråber hans Retfærdighed, folkene ser hans herlighed. Lad alle som tilbeder afgudsbilleder, og praler
af deres afguder, blive gjort til skamme – for alle
“guder” skal bøje sig for Herren. Jerusalem og alle
Judas byer har hørt om Din Retfærdighed, Herre
Gud. Nu fryder de sig over dit Majestætiske Kongedømme på Jorden, og at andre “guder” er undermålere i forhold til Dig!
Herren elsker dem, der hader ondt; Han våger
over sit folk og frier dem fra ‘det onde’. Lyset tændes for den retfærdige, (som Jesus har gjort Retfærdig) – glæden bryder igennem hos den oprigtige. I Retfærdige, fryd jer i Herren, lovpris hans
hellige navn! (Sl 97)
Herren Gud er Dommer
Herre Gud, Dig alene tilkommer det at straffe.
Træd frem i Din Majestætiske pragt! Rejs Dig og
døm Jorden; lad de stolte få, hvad de fortjener!
Herre, hvor længe vil Du tillade de onde at triumfere og bryste sig? Hør deres uforskammede snak!
Se deres overlegne opførsel! Hvor de dog praler af
deres forbrydelser! Herre, de træder jo på dit folk
og undertrykker dine elskede børn! “Herren opdager det ikke, Israels Gud er ligeglad!” – siger de.
I tåber! Fatter I da intet? “Tror I Gud er døv
og blind – den Gud, som skabte øret og øjet? Han
straffer folkene – og tro ikke, at I er en undtagelse!
Han, som ved alting – skulle Han ikke vide, hvad I
foretager jer? Herren kender menneskenes inderste tanker; Han ved, hvor tåbelige de er. Derfor bør
vi være lykkelige, når Herren straffer og opdrager
os til at adlyde hans lov; for derved undslipper vi
Fjenden, (Satan), så Gud kan tage sig af ham/hende. Herren vil ikke forlade sit folk, Han lader ikke
sine egne i stikken. (Sl 94)
Retfærdighed kommer atter i højsædet,
Retfærdige får håbet igen – og jubler
Hvem skal beskytte mig mod det onde og de
onde? Hvis ikke Herren havde hjulpet mig, var jeg
død! Når jeg tænkte: “Så, nu går det galt!” – da
greb Du ind, Herre, i Din trofaste Kærlighed. Herre min Gud – når jeg er bekymret, og hjertet er
i oprør – da giv mig ro og nyt mod. Vil Du holde
hånden over en korrupt regering, når den tillader
det onde? Vil Du sige god for dem, som dømmer
uskyldige til døden? Nej! – Herren er den retfærdiges hjælper, Han lader menneskers onde handlinger ramme dem selv, Han fanger dem i deres egne
planer og udrydder dem.
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Hjælp i
dødsangst
Jeg elsker Herren, for Han hørte min klage. Den dag jeg kaldte på
Ham, svarede Han mig. Han hørte mit råb om
hjælp og gav mig mod – og styrkede min sjæl. Døden holdt mig i sit jerngreb – jeg var grebet af
dødsangst og dyb fortvivlelse.
Da kaldte jeg: “Herre, frels mig fra døden!” Herren er nådig og Retfærdig! Vor Gud er fuld af barmhjertighed! Han bevarer de barnligt enfoldige; Han
frelste mig i nødens stund. Min sjæl, fald til ro igen,
for Herren har bevist sin godhed! Han frelste mig
fra døden, Han standsede mine tårer og bevarede
mig fra fald. Jeg lever! Jeg lever i Herrens nærhed!
Døden er overgangsbroen til vores
Himmelske Hjem
Gud viser klart i sit ord, at døden er frygtløs for
dem, der tror på Jesus Kristus. Set fra vores Himmelske Fars perspektiv, er døden bare en mulighed for at nyde et perfekt, evigt, herligt fysisk
samvær venskab med alle sine frelste børn. Vores
død er ikke en tragedie – men derimod en vidunderlig overgang til Himlen – en begyndelse på det
spændende evige liv – i det nye himmelske legemes skønhed, med de nye forunderlige egenskaber. Ingen sygdom findes da mere, hverken fysisk
eller psykisk.
Glæd dig du som tror… ’Hvad enten vi lever
eller dør, tilhører vi Herren Jesus Kristus’, Vi længes efter at være sammen med Ham og Gud vores
Far. Intet kan sammenlignes med det vidunderlige der venter os. I døden vender leret, støvet som
vi er lavet af – tilbage til jorden, hvorfra det kom –
og ånden vender tilbage til Gud, som gav den. Den
ånd, som Gud lod bo i os, vender tilbage til Ham
– hvor den vil fryde sig i overflod af glæde i hans
nærvær.
Mens vi venter her, forbereder Himlens værter
det største drama nogensinde: Jesus Kristus overvældende genkomst og vores ledsagelse af Ham, i
vores forherligede Himmelske legemer. Kom, Herre Jesus! (Åb 22,20)
Jeg troede – selv da jeg sagde:” Mine lidelser
er ikke til at bære!” Jeg troede, på trods af min bitre mistro til andre. Og nu, hvor det hele er overstået – hvad kan jeg da tilbyde Herren, som tak
for hjælpen? Jeg vil takke Ham. Jeg vil offentligt
bringe Ham de ofre, jeg har lovet. For de, der holder ‘Herrens Pagt’, er dyrebare for Ham. Han lader dem ikke uden videre dø. Herre, jer er din tjener, tjenerinde, jeg vil tjene Dig som min mor før
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Gud Den Almægtige!
Åh – gid Du ville flænge himlen og komme ned
iblandt til os! Bjergene ville bæve ved Din ankomst! Din herligheds fortærende ild ville brænde skovene af og sætte havene i kog. Nationerne
ville skælve af angst, og dine fjender ville indse
grunden til Dit ry. Sådan var det før i tiden, når Du

uventet kom ned blandt Dit folk. Bjergene bævede
foran Dig.
Siden verdens begyndelse har ingen hverken
set eller hørt om en Gud som Dig – der kommer
dém til undsætning, som stoler på Dig. Du kommer
enhver i møde, som adlyder Dig og gør det gode
– af et glad hjerte. Men vi har langt fra adlydt Dig:
Konstant har vi syndet – livet igennem! Derfor er vi
under Din forbandelse. Alle er vi inficeret og urene af synd – og selv om vi anstrenger os for at vise
os fra vores bedste side overfor Dig – svarer det til
at trække i snavset tøj. På grund af vor synd blev vi
som blade, der fejes bort af blæsten. Og alligevel
kommer vi ikke til fornuft og beder Dig om hjælp –
derfor har Du vendt dig bort og overladt os til vor
egen onde skæbne. (Es 64,1-8)

mig – for Du har
løst mine bånd!!! Jeg vil
tilbede Dig med et Takoffer. Jeg vil
offentligt bringe de ofre jeg lovede – Ja, jeg
vil gøre det i Herrens hus i Jerusalem – til vidnesbyrd for hele folket. Halleluja- Happyluja!! (1 Thess
4,13)

JK: JEG ER OPSTANDELSEN OG LIVET, evigt liv udgår
fra Mig. Mennesker søger efter liv på mange forkerte
måder. Lær at leve ud fra dit sande centrum i Mig. Jeg
bor i dit allerinderste væsen, i en evig forening med
din ånd. Det er på dette dybe plan, at Min fred hersker
hele tiden. Du finder ikke varig fred i verden omkring
dig, i omstændighederne og menneskelige relationer.
Den ydre verden veksler hele tiden – ligger under for
død og forfalds forbandelse. Men der er en guldmine
af fred i dig – der venter på at på at blive udvundet.
Tag tid til at dykke ned i Mit iboende nærværs rigdomme. Jeg ønsker, at du lever mere og mere ud fra dit virkelige centrum, hvor Min Kærlighed har et evigt greb
om dig. Jeg er Kristus i dig – herlighedens håb. (Kol
3,15; 1,27)

Vi skal blive virkelig frie,
når Jesus gør os frie

Den indre lægedoms- og forvandlingsproces, begynder, når man har taget valget – valget om at leve sit liv
fuldt ud med Jesus som sin Herre, frelser og Gud og
som sin bedste Ven. Det kan opleves på flere planer.
Man vil begynde at tænke på en helt ny måde og få en
ny livsopfattelse og menneskesyn – ligesom Guds tanker er modsat denne verdens – som fra minus til plus.
Og det er Gud selv der sætter det i gang – når Han kan
se at man “mener det” – gerne vil kende Ham og forstå Budskabet og hans ord i Bibelen. Det er betryggende at vide, at det er Gud selv, det styrer alle processerne – når Han først har fået vores Ja.

At turde give sin kontrol over til Gud og stole
helt på Ham
Man må så prøve ikke at anstrenge sig – som vi ellers
er så vant til for at tingene skal lykkes! Det gælder nu
i stedet om at lære at hvile i Guds favn, som et trygt
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barn, og slippe sin egen kontrol over alting, og turde
give kontrollen over til Gud – så det nu er Ham der bestemmer – i alle ting og alle forhold. Simpelthen ved
at bede om tillid til Ham og lade Ham styre, som logisk
set også må være det tryggeste og sikreste. Men det
kan være ret svært at lære – for vi har alle mere eller
mindre, oplevet så mange tillidsbrud og svigt hele vores liv!
Men det er faktisk dét det hele handler om – at
blive ledt af Gud, ved hans HelligÅnd, i vores magtesløshed. Så virker Guds Kraft i stedet for! Det er jo ikke
så dårligt et tilbud, som Gud tilbyder os. Det er samtidig af den højeste og fineste kvalitet – og det er også
‘den ægte vare’. Ikke som kopivarerne, simili af f.eks.
ædelstene; for her er de ægte ædelstene, som Gud vores skaber og Far også har skabt. Også de søde levende fugle – for bare at nævne nogle af hans overvældende og levende kunstværker. Det bliver altid så stort
for mig, når jeg tænker på det på den måde – Kunstneren over alle kunstnere.

Alt bliver meget bedre end vi kan forestille os
Så begynder et helt nyt kapitel i ens liv – ja, endda
et helt Nyt Liv – i fred, Kærlighed, harmoni og glæde, det største som et menneske kan opnå og som vi
er skabt til fra Begyndelsen… Dermed ikke sagt, at det
bliver uden kampe og problemer – men alligevel på
en ny måde, fordi Gud har sagt på forhånd ‘at vi skal
mere end sejre og vinde over dem’! (Johs. 1. Brev 5:159. Her kan man tale om at der kommer til at ske en
“mønsterbrydning” på alle de områder Gud ser det
nødvendigt – både den sociale arv og hvis der er tale
om et dysfunktionelt familiemønster. Man bliver jo et
helt nyt menneske, med nye motiver og handlemåder
– dette pga. den Åndelige nye Fødsel, hvor man har
fået Gud til Far, og samtidigt har fået en masse nye søskende fra hele verden, og ned gennem generationerne – dem som også tilhører Guds Familie. Det bedste
af det hele er, at vi får en ny og langt, langt, bedre Far.
Selv om nogen har eller har haft en god far, så er GudFaderen dog den allerbedste – fordi Han også er vores
Skaber. Det kan ikke blive større og bedre – for det findes og eksisterer ikke!
Vi fatter ikke ret meget af hvor stor og mægtig Gud
er, men det er jo det der gør det så spændende, og at
der er så meget mere til os end det liv vi kender til her.
Så meget nyt og spændende venter os, både her, men
allermest Hjemme hos Gud i Himlen. Det er for de
eventyrlystne, der f. eks drømmer om at svømme med
delfiner og lege med store tigre og løver og andre fantastiske dyr, som i Himlen, ikke længere er farlige rovdyr. Og jeg forestiller mig at fuglene også er tillidsfulde
og tamme, i de paradisiske omgivelser. Og måske kan

vi kommunikere
og forstå hinanden meget bedre og på en anden måde,
som vi nu, ikke kender til. Jeg er overbevist
om at det virkelig er sandt, fordi jeg har oplevet
så meget ‘over- menneskeligt’ med Gud – og fordi jeg
og millioner af mennesker verden over, oplever Guds
vidunderlige, Kærlige og omsorgsfulde nærvær og indgriben i vores liv – hver eneste dag. Hvis det ikke lige
nøjagtig er på denne her måde – med de evige gode
løfter om håb om en fuldkommen god og evig fremtid
– så tror jeg ikke jeg ville klare at være her på denne,
på så mange måder, ødelagte jord – jeg tænker her
mest på det menneskelige plan. Det er voldsomt for
mig at sige det. Men det er også noget af det jeg vil
sige med min bog, og som den handler om. Men det
vigtigste for mig er, at være med til at fortælle om vejen ud af degenerationen – den ødelæggelse vi mennesker er havnet i – og ud af håbløsheden og Mørket
og ind i Lyset – Tilbage til Gud, og det onde findes ikke
mere.
JK: SLAP AF I MIT HELBREDENDE NÆRVÆR. Når du tilbringer tid sammen med Mig, så er der en tendens til
at dine tanker løber i forvejen, til dagens planer og
problemer. Bring dit sind tilbage til Mig, for at blive
forfrisket og fornyet. Lad Mit nærværs Lys gennemsyre dig – idet du fokuserer dine tanker på Mig. På den
måde udruster Jeg dig til at møde, hvad end dagen vil
bringe.
Dette tids-offer behager Mig, og styrker dig. Slæk
ikke på vores tid sammen. Modstå kravene fra opgaverne, der venter på at blive udført. Du har valgt den
gode del, og den skal ikke tages fra dig. (Sl 105,4; Luk
10,39-42)
JK: FORFRISK DIG i Mit nærværs fred. Denne fred kan
blive dig til del altid og i alle omstændigheder. Lær at
skjule dig i Mit nærværs hemmelighed, selv mens du
udfører dine pligter i denne verden. Jeg er både med
dig og i dig. Jeg går foran dig for at bane vej, og går
også ved din side. Der vil aldrig være nogen ven, der er
så hengiven, som Jeg er. Fordi Jeg er din stadige ledsager, så bør der være en lethed over dine skridt, som
andre lægger mærke til. Lad dig ikke tynge ned af problemer og uløste ting, for Jeg er den, der bærer dine
byrder. I verden har du prøvelser og modgang – men
lad dem ikke tynge dig ned. Jeg har sejret over verden
og frarøvet den magt, til at skade dig. I Mig, kan du
have tillidsfuld fred. (Sl 31,20-21; Joh 16,33)
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Gud er Retfærdig.
Du holder om mig med din højre hånd. Du leder
og råder mig livet igennem – og til sidst vil Du tage
mig bort i Din herlighed i Himlen – til det sted,
hvor Du er! Og hvor Du er – der vil jeg være! Intet på Jorden har betydning, i sammenligning med
det at kende Dig! Om så mit helbred svigter, og
livsmodet synker – da er Gud den samme! Han er
mit hjertes styrke – Han er altid min! Men de, som
ikke vil tilbede Gud, går til grunde – det er Herrens
straf over dem, som dyrker afguder. At leve i Guds
nærhed er min lykke! Jeg har valgt at stole på Gud
og fortælle andre om alt, hvad Han har gjort. (Sl
73; Sl 116)
“Og jeg så” – at Han, Gud, som sad på Tronen,
havde en bogrulle i sin højre hånd. Den var beskrevet på begge sider og forseglet med syv segl.
Og jeg så en vældig budbringer, en engel, som råbte med høj stemme: “Hvem er værdig til at åbne
og til at bryde dens segl?” Men der var ingen i
Himlen eller på Jorden eller under Jorden, der var
i stand til at åbne bogrullen eller se i den. Og jeg
græd meget over, at ingen blev fundet værdig til
at åbne bogrullen eller til at se i den. Men en af de
ældste sagde til mig: “Du skal ikke græde. Se! ‘Løven af Judas stamme, Davids efterkommer’, Han
har sejret! Han kan åbne bogrullen og bryde dens
segl!”
Da så jeg et Lam, der stod ved Tronens midte
og midt imellem de fireogtyve ældste. Lammet så
ud, som om det havde været slagtet og ofret. Det
havde syv horn og syv øjne. Det er Guds syv Ånder,
der er sendt ud over hele verden. Og det gik frem
og tog bogen ud af højre hånd på HAM, der sad på
Tronen. I det øjeblik Lammet tog bogrullen, faldt
de firetyve ældste ned foran det. De havde hver
en harpe og guldskåle fyldt med røgelse – som er
Guds folks bønner. Og de sang en ny sang, der lød
således: “DU er værdig til at tage bogrullen og til
at bryde dens segl. For du Jesus, blev slagtet – og
ud af alle stammer og sprog og folk og nationer,
har du ved din Offerdød købt mennesker til Gud.
Disse har du gjort til et Kongeligt folk, der er
præster – som tjener vor Gud. De skal regere på
Jorden.” Og i mit Syn hørte jeg en mægtig lyd –

den kom fra utallige engle omkring Tronen og fra
de levende væsener og de ældste, og de sang med
høj røst: “Det slagtede Lam, Jesus Kristus, er værdigt til at modtage Magt og Rigdom, Visdom og
Styrke og Ære og Herlighed og Velsignelse – Verdensdømmet er nu hans!”
Og jeg hørte alle skabninger i Himlen og på Jorden og under Jorden og på havet – ja, alt, hvad der
findes – synge: “Velsignelse, al herlighed, ære og
styrke i al evighed til HAM, som sidder på Tronen,
og til Lammet!” Han har nu tiltrådt Herredømmet og Kongemagten i Himlen og på Jorden og i
hele Universet. De fire levende væsener brød ud i
et “Amen!” Og de ældste bøjede sig ned og tilbad
Gud (Åb 5,1-14).

