foran Jesus på korset. Jeg blev faktisk også inspireret til dette maleri, da jeg på Charlottenborg
Kunstmuseum i København havde set et maleri, hvor
et menneske på samme måde var havnet på bunden –
i et stort hul – dog uden “synlige” dæmoner omkring
sig. Men i det billede var der ikke noget håb! Det så
ikke ud som om der var nogen som helst muligheder
for det menneske at blive reddet eller i det hele ta-

get at kunne komme op af hullet. Og hvis det alligevel
skulle lykkes for ham eller hende, så var der absolut
ingenting deroppe! Der var kun et goldt landskab, med
truende øgler og dæmoniske uhyrer. Så jeg tænkte, at
jeg ville male “situationen” i billedet – men her med
håb, midt i al elendigheden.

Ondskabens åndemagter i himmelrummet

Det kan måske virke lidt voldsomt og skræmmende – med de rigtig mange små og store dæmoner
overalt. Men der er også rigtig mange engle – der er
de to meget store engle foran og de mange små englegrupper. Det er godt at tænke på, at der i virkelighe208

så han kan høre hvad de siger – og de truer
ham – og siger bl.a.: “hvad vil folk dog ikke sige,
hvis du viser svaghed og vender dig til Gud?” Så det er
(måske) svært for ham at bede om hjælp og at turde
indrømme, at han faktisk har meget brug for ægte omsorg og hjælp og kærlighed. Han er måske også bange
for, at han derved vil miste anseelse, anerkendelse og
prestige, i menneskers øjne, i sin “høje” position.
Så er der den “enfoldige” og undertrykte – og af
andre udnyttede, der måske er let at narre, af den måske lidt mere “kloge”, som vi kender så godt fra vores
hverdag – fordi det foregår hele tiden. Her er det billedligt gjort tydeligt – med hænder der maser og trykker ham ned – så den anden (tror) han selv kan komme højere op i hierarkiet. Men det er jo også bare et
fortvivlet, bedrøveligt og ynkeligt forsøg, på at være
noget i andre menneskers øjne – som er et tegn på
usikkerhed, som bygger på en forkert forestilling om
hvad “succes” er, og hvad der er vigtigst i livet. For
størst af alt er kærligheden. Man skal være opmærksom på, hvem der kan stå bag netop denne verdens
bedrag /gud, som giver sig ud for at være Gud.
Den der er et let offer og nemt lader sig forføre af
andre, har måske også forkerte motiver – i ønsket om
“gerne at ville være med” – være noget særligt og populær – men som let bliver til kompromisser og ‘behagesyge’. Prisen er høj og stor hvis man tillader, at lade
sig manipulere med af andre. Det kender både børn,
unge og voksne til.
Det holder dog også tit kun en kort tid, eller en aften. Måske i fuldskab med “vennerne”, hvor det afslører sig, at det ikke er rigtig venner, som man kan stole på, eller på deres loyalitet. Men her er der mere
end såkaldte venner – noget som ikke ser så rart ud!
Godt og grundigt bliver vi narret og forført til at tro, at
vi bare har det “så sjovt”. Armen, der “venskabeligt”,
bliver lagt rundt om personen her – har klør! Få lægger måske mærke til i beruselsen, hvordan de andre
– hver især – virkelig har det inderst inde, som ingen
kan se – uden Gud.
Den kræftsyge, der pga. kemoterapien har mistet
håret. Afpillet og fuld af frygt og angst for at dø. Også
inde i personen kan man se sygdoms-ånderne. Men –
for dette menneske, selv om det er ramt hårdt, er det
jo også “let” at vende sig hen til den midterste gruppe i billedet og bøje sig ned sammen med dem – foran
korset – og få tro og ro, afklarethed, håb og fred – til
måske at dø, i fred, i visheden om evigt liv hos Gud.
Gruppen til højre venter med længsel, efter Herren
Jesus Kristus, i Kærlighed til Gud. De nyder Guds nær-
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’Ondskabens åndemagter i himmelrummet’,
2,50 x 2,10 m, 3-delt.
Dette store 3-delte billede er ét af 5 malerier, i samme størrelse. Maleriet her er malet over skriftstedet:
‘Den kamp vi kæmper, er ikke mod mennesker, med
mod Ondskabens dæmoniske åndemagter i himmelrummet.’

den er dobbelt så mange engle, i forhold til Satans dæmoner. 2/3 engle er Guds og 1/3 er Satans. Og her er
det helt i orden, at være to mod én.
Men billedet fortæller også om menneskers befrielse, fra dæmonernes onde angreb på dem. Det er en
åndelig kamp – der udkæmpes på billedet. Jeg mærkede det igen, da jeg malede billedet. Det hjalp, da
jeg fik malet Jesus på korset – som gjorde dæmonerne magtesløse. Jeg takkede Jesus hele tiden, mens jeg
malede maleriet, for jeg mærkede det hjalp mig og beskyttede mig.
Men det var, og er, vigtigt og nødvendigt for mig,
at “afsløre” dæmonernes eksistens – også ved at male
dem synligt!
De, der bøjer sig ned foran Jesus ved korset og takker Ham for frelsen og befrielsen Han gav os, mærker
at lænkerne – de er blevet bundet med – bliver brudt
og springer op og falder af! Man kan se, at der er skrigende dæmoner, der er vrede over at de må slippe de
mennesker, som de har “bundet”. De er rasende og
angste, fordi de er blevet opdaget – så de må forlade
mennesket. Jesus har jo overvundet og besejret dem,
så menneskene kan blive helt fri fra alt det onde. (Og
en dag findes det onde jo ikke mere)!
Men gruppen, der står til venstre, er fortsat plagede af dæmonerne. Det vises ved menneskenes attitude og udtryk hvad de er bundet og plaget af – og
derved også hvad dæmonerne hedder – hvad deres
forskellige navne er. Det deprimerede og opgivende
menneske – hvor man tydeligt kan se dæmonerne der
bor i – og er inde i det menneske. De tynger hende
ned – plager og fortæller hende, at hun intet er værd
og intet kan og at ingen kan li’ hende. At der ikke er
noget håb overhovedet om at det skulle kunne blive
bedre – og at der ikke er nogen løsninger på problemerne! Men det er heldigvis løgn og bedrag – fra ‘løgnens fader’, som har sendt dæmonerne, for at ødelægge menneskene.
Der er også den stolte og hovmodige mand – som
ikke nødvendigvis er rig, selv om han har et nydeligt
jakkesæt på. Eller også er han det – sten-rig. Han vender hovedet helt væk fra sceneriet – fra både Mørket
og Lyset. Manden vil ikke se det! ikke vide noget om
det, eller have noget med det at gøre – han vil heller ikke tale om det, overhovedet!! Han har nok i sine
egne problemer – synes han at sige – og skal nok selv
klare det – og vil ingen hjælp have af nogen! Han ser til
med foragt, skepsis, misbilligelse, men også med forstemt bedrøvelse. Men han bliver også virkelig hårdt
angrebet af dæmonerne – de er helt inde i hans ører,

Golgata
vær, i lovsangen og tilbedelsen til Ham, vores
Skaber og Far. (Faktisk har jeg malet mig selv yderst
til højre i maleriet og min storesøster på den anden side
af manden som står imellem os. Desværre døde min
søster for en del år siden, alt for tidligt, af kræft. Det er
en meget stor sorg for os i vores familie og for hendes 2
sønner og mange venner. Hun var et rigtig dejligt menneske. Hun ser lidt tøvende ud på maleriet – men jeg
tror helt på, at jeg skal møde hende en dag i Himlen.
For to dage før hun døde, fik hun et møde med Gud,
Jesus. Vi fik tilgivet hinanden – dem, der skulle tilgives.
Hun var som forvandlet og strålede af Guds Kærlighed,
den sidste gang jeg så hende og sagde farvel og på gensyn). Det sagde jeg dog ikke, med det skrev mine forældre og jeg på vores fælles bårebånd til blomsterkransen, til hende. Der stor “Vi ses”.

Teksten i Jesus Kalder, taler også om det jeg har fokus
på i dette maleri:
MODTAG MIN FRED. Det er Min stadige gave til dig.
Den bedste måde at modtage denne gave på, er ved at
sidde stille i Mit nærvær, og stole på Mig i alle områder af dit liv. Stilhed og Tillid, opnår langt mere end du
kan forestille dig – ikke bare i dig – men også på jord
og i himmel. Når du stoler på Mig på et givent område, så overgiver du dette problem eller denne person i
Min varetægt.
At bruge tid alene med Mig kan være en vanskelig
disciplin, fordi det går imod denne tids aktivitets-afhængighed. Det kan se ud som om, at du ikke laver noget, men faktisk deltager du i kampe, der foregår – ‘i
den åndelige verden’. Du fører krig – ikke med denne
verdens våben, men med himmelske våben, som har
‘Guddommelig Kraft, til at nedbryde fæstningsværker
og tankebygninger’. At leve nær ved Mig, er et sikkert
forsvar mod alt ondt. (Joh 14,27; Es 30,15; 2 Kor 10,4)

’Golgata’, 2,50 x 2,10 m.

‘Det Himmelske Jerusalem’, er symbolsk malet i en
stor cirkel øverst oppe. Lys og store stjerner lyser op.
Der er slotte – som mange mennesker er på vej op
imod – eller kommer ud fra, gennem Perleportene.
Der er to store engle som vogter ved indgangen til Jesus Kristus Himmelske KongeRige. De er venlige og
Kærlige og rækker hænderne imødekommende ud
til enhver som vil komme. Og Kongen, Herren Jesus
Kristus, tager selv imod hver enkelt – i en Kærlig omfavnelse. Her er det en kvinde, som er mig.

ST: ‘Den kamp vi skal kæmpe, er ikke mod kød og blod,
(mennesker) – men mod ondskabens åndemagter.’
(Ef 6,12)
Jesus! den kamp er håbløs! “Ja, for jer, men ikke
for Mig – fordi for Mig er alle ting mulige! Husk altid,
at det ikke er mod mennesker I skal kæmpe. Men med
mennesker – mod de magter, som ønsker at besejre
både dem og jer. Hver forbliven i Mig, er et nederlag
for Fjenden. Vær ikke bange for de synlige nederlag,
men vær bange for de usynlige (i sjæl og sind). Våg og
bed! I det bedende hjerte er der ingen støttepunkter
for ‘sjælefjenden’.

Her begyndte min store proces, som Gud førte mig
igennem. Det er i høj grad selvportrætter i billedet her.
Jeg ligger ved korsets fod – og lader Jesu blod rense
mig, ja ligefrem dryppe på mig – og jeg modtager tilgivelse for alt jeg har gjort forkert, i hele mit liv. Jeg er
færdig, i mig selv! – for jeg har set min totale magtesløshed i øjnene, og jeg er så lykkelig for, at jeg kan få
renselse, tilgivelse og genoprettelse – og starte forfra i
mit liv – på nye kapitler.
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’Jesus gjorde det gjorde det muligt at
komme tilbage til Gud vores Far’,
Akvarel / kuglepen, 26 cm i diameter.

Jeg havde ligesom fået en ny chance – til at leve på
den rigtige måde – på Guds måde, efter hans anvisninger. Jeg blev så glad da jeg i Esajas læste, at en sønderbrudt ånd og et sønderknust hjerte, har stor værdi i
Guds øjne. Og ja – jeg var virkelig knust. Jeg græd over
mig selv og alle mine synder – som Gud selv (skånselsløst) viste mig – men som jeg var dybt taknemmelig

for, så jeg kunne modtage hans tilgivelse. Al min stolthed og hovmod. Al min ringeagt af andre mennesker
og mig selv. Alt det jeg havde sagt og gjort forkert i
hele mit liv, lige fra barndommen.
Jeg symboliserede min elendighed og psykiske
nedbrudte tilstand, ved at male en gruppe mennesker, der sidder rundt om korset. Ulykkelige og fortvivlede mennesker, som jeg selv. Deres ansigter er ‘gennemskårede og ødelagte’. Væmmelige og uhørt frække
dæmoner kravler rundt på dem og plager dem. Nogle stikker deres krogede ækle små fingre ind i øjnene
på de i forvejen lidende. Fangarme nede fra Mørket,
forsøger at få fat i dem. Men under korset er Døden
og Satan knust – gennemboret og besejret af Jesus på
korset.
På dét tidspunkt hvor jeg malede dette store billede – i begyndelsen af mit nye kristne liv, var jeg ikke

bevidst om, at min psykiske dårlige tilstand
også skyldtes dæmonisk aktivitet i mine tanker, følelser og sind. Jeg malede bare! Senere, “fortalte” Gud
mig, ved at vise mig hvad jeg havde malet – og brikkerne faldt på plads for mig – så forstod jeg det.
Jeg troede jeg var Jordens mest forfærdelige menneske – pga. de dårlige tanker jeg havde inde i mig.
Angrebene imod mig var virkelig voldsomme. Skuffelse, vrede, håbløshed, fortvivlelse og angst, selvmordtanker, mordtanker, depression, desperation, ensomheds- og forladthedsfølelser, osv. En dag kom en
kristen kvinde, som jeg havde talt lidt med, hjem og
besøgte mig. Hun havde aldrig set mine billeder. Mens
hun stod og så på dette maleri, tog jeg mod til mig og
begyndte at fortælle hende, ud fra maleriet, hvordan
jeg havde det. Det var jo også let at se i maleriet, så
det var svært at skjule.
Efter at hun længe havde kikket på billedet – flyttede hun nogle store ’kampestene’ af mine skuldre,
ved det hun så sagde: “Det er ikke dig, de tanker og
følelser kommer fra – men det er dæmonerne der giver dig de tanker og følelser.”
Det som havde ødelagt mig og i den grad havde tynget mig ned, i selvopgivende, forpinte og selvdestruktive tanker, forsvandt på et øjeblik. Jeg vidste godt, i hvilke forskellige episoder i mit liv jeg have
“lukket dæmonerne ind”.
I desperate situationer, og ved et liv, der ikke var
efter Guds anvisning, eller som havde hans behag. Det
var jeg fuldt ud klar over. Jeg havde jo levet lige modsat af det som Gud siger vi skal, for at vi kan have det
godt og Han kan komme til at velsigne os, i alle ting.
Det er nemlig sådan, og som der står skrevet, at hvis
der er noget man ikke er uvidende om – og så alligevel
gør det, så er konsekvenserne endnu større, end hvis
man var uvidende. Og jeg var ikke uvidende og det
pga. min kristne opvækst. I mit oprør gjorde jeg mange ting der var forkerte, og som jeg egentlig godt inderst inde vidste, var forkerte. Det forstod jeg pludselig helt klart og helt tydeligt!

vil du have samlet en smuk buket. Giv den som offer til
Mig med et taknemmeligt hjerte. Tag imod Min fred
og læg dig for at sove, med taknemmelige tanker, der

spiller en vuggevise i dit sind. (Rom 8,38-39; Sl
4,7-8)

Påsken – Opstandelsen – Pinsen

JK: NÅR DU SIDDER STILLE I MIT NÆRVÆR, så lad Mig
fylde dit hjerte og sind med taknemmelighed. Dette
er den mest direkte måde, til at opnå en taknemmelig indstilling. Hvis du har brug for et fokuspunkt, så se
på Min Kærlighed – udgydt for dig på korset. Husk at
intet i Himmel og på Jord kan skille dig fra Min Kærlighed. Dette minde lægger en grundvold af taknemmelighed i dig – en Grundvold som ingen omstændigheder, kan ryste. Når du går gennem denne dag, så spejd
efter små skatte, der strategisk er placeret langs vejen.
I kærlighed går Jeg foran dig, og anbringer små glæder der lyser op i din dag. Se omhyggeligt efter dem og
pluk dem en for en. Når du når dagens afslutning, så
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En dag da jeg sad i venteværelset hos min læge, forstod jeg lige pludselig, at mit liv var begyndt at gå katastrofalt nedad, da jeg som 14 årig forlod Gud! Og
dér – 20 år senere, ville det vende – fordi jeg var kommet tilbage til Gud igen. Det var en bedrøvelse – men
også en stor lettelse – at se og forstå sammenhængen.
Og jeg blev så glad, fordi jeg vidste at min fremtid
ville blive rigtig god fra dér af, eller i det mindste bedre.

Det kom dog til at tage en hel del år for mig. Man
kan aldrig sammenligne tiden det tager, at blive et helt
og fri menneske. Men for mit vedkommende tog det
lang tid at slippe af med dæmonernes konstante angreb imod mig. Men langsomt det gik fremad, som
jeg altid glædede mig meget over og takkede Gud for,
af hele mit hjerte. Der var trods alt en god fremtid og
et ubeskriveligt fantastisk håb! Det var vidunderligt at
opleve Guds Kærlige trofasthed og nærvær – at Han
stod ved alle sine gode ord. At Gud var i stand til at få
dét til at ske som Han vil – fordi ‘intet er umuligt for
Gud.’ – Selvfølgelig!
I midten af maleriet har jeg malet Jesu korsfæstelse. Der er gået mange mennesker igennem Ham og
skjuler sig i Ham – for Jesus siger, at Han også er Døren
og Vejen – den eneste – til GudFaderen. Jesus er også
Hovedet, hvor vi som er hans, hver især, er en del af
Jesu legeme, krop. Den store HelligÅnds-Due er over
alle dem, som sidder ved korset. Den har en blomst
i næbet, som tegn på et afslappet, venligt, kærligt,
trygt, hyggeligt og muntert forhold til Gud. Sådan som
jeg opfatter det og Gud min Far.
Menneskers Opstandelse og Bortrykkelsen, er også
malet i den korfæstede frelser. De står op af gravene
og drager mod Himlen – i Kærlighedens trygge fred,
lys og glæde. Jesus Kristus sidder også som Kongen,
øverst i billedet, med et lille barn i favnen. Som Jesus
siger, skal vi lade de små børn komme Ham, for de hører Ham til – og selv skal vi være rene og umiddelbare
som dem – for at komme ind i Guds Rige.
Ud fra kongernes Konge, Jesus Kristus stråler hans
Kærlighed og Kraft – fyldt med hjerter i rødorange ildfarver. Store grønne papegøjer flyver omkring, som et
symbol på Paradiset, og som om de lige er fløjet ned
derfra.

HelligÅndens Kraft og Kærlighed

OD: Påsken. (Blodets velsignelser)
“Han har jo revet os ud af Mørkets magt…” (Kol 1,13)
“Men nu har Han forsonet sig med jer… Det skete,
da Kristus … led døden, og tog alle vores sygdomme
på sig – vi fik lægedom ved hans sår. (Kol 1,22)
1. Vi er blevet forsonet med Gud. Gud ønsker at have
et nært fortroligt venskab med os – som Adam i Edens
Have. Men synd gjorde os fjender af Gud. “… Det er
jo ikke længe siden, at også I var fjender af Gud, på
grund af jeres onde tanker og handlinger.” (vers 21)

Det fik Ham dog ikke til at opgive tanken om et tæt
forhold til os – for Gud sendte sin Søn til Jorden, for
at genoprette menneskene. “Gennem sin Søns død på
korset, valgte Gud at forsone hele Universet med sig
selv. …” (vers 20).
Deraf din forsoning med Gud. Det græske ord for
forsoning, betyder at blive de venner, vi var engang.
Nu kan du og jeg gå rundt og tale med Gud – som
Adam gjorde. Nu ser Gud os som: “… hellige og skyldfri
– uden fejl og hævet over enhver anklage”. (vers 22).

SENDER JESUS KRISTUS NED OVER BYEN – APOSTLENES GERNINGER KAP 2

2. Vi er blevet løskøbt, frelst. Johannes Døberen, mødte Jesus ved Jordanfloden og sagde: “Se dér! ... dér
kommer Guds Lam! Det er Ham, der skal bære straffen, for hele verdens synd.” (Joh 1,29) “Det er på grund
af Jesus, vi er blevet sat i frihed…” (Kol 1,14). Ordet
frelse betyder udfrielse fra fangeskab, gennem en løsesum. Ikke alene har Jesus betalt for os med sit liv, men
Han har også gennem sit blod og død, optaget dig og
mig i Guds Familie.
3. Vores synder er tilgivet. Hvordan opnåede Jesus den
fuldstændige tilgivelse af alle synder? “… og al jeres
synd er blevet tilgivet. (Og Lovens krav skulle opfyldes
i dem, som ikke længere lever efter kødet, men efter
Ånden. (Rom 8,3-4)) Gældsbrevet, med alle lovens krav
og fordringer, er nu for altid bragt ud af verden… Gud
tog hele vort synderegister og annullerede det, ved at
nagle det fast til Kristi kors.” (Kol 2,13-14)
I Jesus blod skrev Gud henover vort synderegister:
‘Løsesummen er betalt fuldt ud’, og på Kristi kors blev
denne vidunderlige meddelelse slået fast: ‘Annulleret
gældsbrev’’. Du er fri! Du skylder intet! Og frelse, betyder også lægedom for alle vore sygdomme – fysisk
og psykisk – for Jesus bar og tog alle vores sygdomme
og svagheder på sig selv – i vores sted – så vi ikke skal
have dem. Når man ved det og takker Ham for det og
giver alle sine sygdomme over til Ham – kan helbredelser finde sted.
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’HelligÅndens Kraft og Kærlighed’, midterste del af 3-delt maleri, 2,5 x 2,10 m.

Den Opstandne Jesus Kristus sidder i GudFaderens hånd – efter at være kommet op fra Dødsriget. Hans hvide klædning består også af Guds børn,
(som er hans Legeme). De er en del af Ham, og er også
klædt i hvidt – i Ham – i renhedens og uskyldens farve.
Og det er de, nu, uskyldige – rensede rene og nu uden
skyld – i Jesus’, Guds Blod. Nogle er også i Jesu hænder. En flok papegøjer har dannet en rundkreds omkring Kristus, og hylder Ham med en stor påskelilje i
deres næb. Påskens død og Opstandelses-Budskabet.
HelligåndsDuen er over Jesus Kristus, med Pinseliljen i næbbet – symbol på Pinsedag, hvor Gud sendte sin HelligÅnd ned over mennesker – så de kunne
modtage HelligÅndens dåb og fylde – og også fik Guds
Bønnesprog i Tungetalen – og derved, få deres hjerter
fyldt helt op med Guds Kærlighed. Derved kan de elske Gud endnu mere – andre mennesker og sig selv –
og takke Gud – for alting og altid.
Nederst i billedet udspiller Påskens forløb sig. Det
tomme kors på Golgata-højen. Døden/Satan med korset i ryggen – besejre! og overvundet af Guds Søn,
Herren Jesus. Stenen er løftet fra graven af de to store
engle, der fortæller de to kvinder, at Jesus ikke mere
er i graven – for Han er opstået fra de døde. En af englene peger med sin finger op på Kristus, som sidder i
GudFaders hånd. Befrielsen fra Døden – vises ved at
masser af mennesker, klædt i hvidt, går mod deres
Himmelske Hjem – ind i og gennem skyerne, til Jesus
Kristus’ KongeRige – som symbolsk er malet øverst i
maleriet.

Englens tilbud
Da jeg havde boet noget tid i København, fik
jeg lyst til at male ‘ensomheden’, i en stor by. Jeg
tog fotos af husene på Gl. Strand, nede ved Kanalen.
Det blev ‘byen’.
Mennesker går som fremmede for hinanden og
ofte ensomme, rundt mellem hinanden. De “ser” og
taler ikke til hinanden, men passer sig selv – og passer
på ikke at komme til at røre ved nogen. De ser slet ikke
hinandens (måske) ensomhed, fortabthed/forladthed
og ofte fortvivlelse – eller gør i hvert fald ikke noget
ved det – og kan det måske heller ikke, gøre noget ved
det – for sådan gør man jo ikke – for det er ikke “passende” – at “blande sig”.
Men allerværst – ser de heller ikke den åndelige
verden, som stråler og udspiller sig over dem og lige
foran dem. Men storslået ser det ud! Men de ser hverken englene eller dæmonerne. Desværre heller ikke
Kongen – Jesus Kristus. Dæmonerne plager menneskene, ved at genere dem på alle mulige væmmelige måder – ved at hænge sig op på dem eller ved at få mennesker til at slå andre mennesker ned og ihjel.

– OMGIVET AF 7 GULGRØNNE FUGLE

JK: NÅR DU VENDER DIN OPMÆRKSOMHED mod Mig,
så føl at Mit nærværs Lys skinner på dig. Åben dit sind
og hjerte for at modtage Mit Himmelske godkendelses
smil. Lad Min Kærlighed skylle over dig og trænge ind
i dybet af dit væsen. I takt med at du fyldes af Mit væsen, så oplever du en glædelig Åndelig forening med
Mig – Jeg i dig og du i Mig. Din glæde i Mig og Min
glæde i dig, bliver sammenvævet og uadskillelige. Jeg
gennemsyrer din sjæl med glæde i Mit nærvær – i Min
højre hånd er der evig glæde. (Joh 17,20-23; Sl 16,11)
JK: LÆG DIG I GRØNNE ENGE af fred. Lær at slappe
af, så snart det er muligt, og hvile i din Hyrdes nærvær. Denne elektroniske tidsalder holder Mine børn i
gang meget af tiden – alt for anspændte til at kunne
finde Mig i deres gunstige øjeblikke. Jeg har indbygget et behov for hvile, i dit væsen. Hvor verden dog er
blevet fordrejet, når mennesker føler sig skyldige over
at møde dette Grundlæggende behov! Hvor de dog
spilder megen tid og energi ved at holde sig i gang – i
stedet for at tage sig tid til at søge Min vejledning for
deres liv. Jeg har kaldet dig til at vandre nær ved Mig,
ad fredens stier. Jeg ønsker, du skal bane vej for andre,
som ønsker at leve i Mit fredfyldte nærvær. Jeg har
valgt dig mindre for din styrke, men mere – på grund
af din svaghed – der forstærker dit behov for Mig. Stol
mere og mere på Mig – og Jeg vil øse fred over alle
dine stier. (Sl 23,1-3; 1 Mos 2,2-3; Luk 1,79).
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’Englens tilbud – omgivet af 7 gulgrønne fugle’, 1 x 1 m.
En flok gulgrønlige fugle har dannet en rundkreds og
“indfanget” en engel – som rækker Golgata- symbolet – frelsestilbuddet frem i sine hænder. Mange tager
imod tilbuddet og bøjer sig ned foran Jesus på korset
– og tilslutter sig englene og Guds børn. Jesus rækker
også selv sine hænder ud – under englens hvide vinger, for at tage imod – helst alle mennesker. For Gud
vil jo gerne og håber, at alle mennesker på hans egen
Jord, vil tage imod hans Søn – så de kan komme til-

bage til Ham. Beviset og kendetegnet på at det virkelig er Jesus, der rækker hænderne ud, er hans arrede
hænder, med hul igennem, efter de store nagler. Mange engle står øverst oppe og ser spændte og forventningsfulde til. Og der er mange hvide engle overalt i
maleriet, også mindre engle, og grupper af engle, er i
den store engels vinger og tøj. Man ser det, hvis man
giver sig tid, til at se godt efter.
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Der er også dem, der har været udsat for store svigt
og overgreb i barndommen. Normalt ser man ikke deres indre skrig. Men her, ser vi det lille barn, der er
inde i et voksent menneske. Det lille barn som blev
fragmenteret, “hoppede af”, pga. det store traume,
overgreb eller svigt, der skete engang. Dér gik det lille
menneske i stå – i sin mentale og følelsesmæssige udvikling – og forblev at være det ‘utrøstede mishandlede lille barn’ – og senere i den voksne krop. Men dette
lille barn, i den voksne krop, kan få trøst og indre lægedom i sjælen og ånden og sindet, af Gud vores Far
og Jesus, så det bliver helt trøstet og glad og hel igen
– fordi det menneske kan lægge fortiden rædsler, bag
sig – i Guds hænder og i hans trygge favn.
De fleste mennesker på gaden, ser ikke hvad der
sker – at noget meget stort og ubegribeligt vidunderligt åbenbarer sig – lige over dem! At Himlen åbnes
– af Herren Jesus Kristus, rækker sine hænder ned til
dem! Og hvor hans Kærlighed, som på Pinsedagen –
vælder med stor Kraft og farver, ved HelligÅnden, ud
fra Ham og flyder ned til dem og over dem. Guds Kærlighed, symboliseret ved masser af hjerter der drysser
ned over dem alle, i rødorangehvidgule farver. Også
masser af engle kommer samtidigt ned fra Himlen
– for at hjælpe og tage sig af dem, der vil tage imod

Guds kærlighed og Jesus selv. Heldigvis mærker mange
det og “ser” dét – og bliver i det samme øjeblik som
forvandlede, og får den hvide klædning på, så de kan
tage med englene op til Gud deres Far, i Himlen, nu eller senere.
Helligåndsduen svæver over dem alle, i hele sceneriet – som Han altid har gjort – siden Tidernes Morgen. Guds allestedsnærværende Guddoms Ånd. En
enestående egenskab, som menneskene endnu ikke
forstår ret meget af.
Øverst oppe i billedet er ‘Den Himmelske Stad’,
hvor GudFaderen bor – og hvor Guds børn leger med
og nyder de tamme papegøjer og tigre og andre rovdyr, som ikke længere er farlige, hverken for mennesker eller hinanden.

Englens Budskab

Kongernes Konge

– GOLGATA I DENS HÆNDER

BAGVED ENGLEN, DER HAR GOLGATA I HÆNDERNE

’Englens Budskab’
90 cm i diameter.
I englens hænder står også nogle mennesker, der af
Jesus – er blevet fri og løskøbte – frie, forløste og glade. Og de takker og lovpriser deres Frelser. Hele himlen omkring englen, er hvid af engle, der ikke længere
– er gemt i skyerne. Alle er jublende glade og lettede
over, at det blev muligt – at menneskene kunne blive fri af Døden – for sådan så det bestemt ikke ud – at
det kunne lade sig gøre! Men de fleste mennesker og
folkeslag på Jorden, er slet ikke klar over det! Forhåbentlig vil det gå helt op for alle og enhver!
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’Kongernes Konge’, 1 x 1,40 m.
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Golgata – som jeg nok maler i de allerfleste malerier,
er grundlaget for at vi ‘har Livet’ – og nu også det evige, sådan som det Kristne Evangelium går ud på – at vi
kan komme tilbage til Gud vores Skaber og Far.
Den store engel har et stort kranie i hænderne, og
står og ser ned på Jesus – der er korsfæstet over det.
Døden blev åndeligt talt overvundet, besejret og tilintetgjort! Så kraniet, mit symbol på Døden, splintres og
er revnet fuldstændigt. Korset der gennembryder kraniet/Døden, viser at det er FULDBRAGT! – som Jesus
sagde da Han døde på korset. Så Vejen Hjem til Gud
vores Far, er tilvejebragt, og er ryddet og klar for enhver!

Foran korset
Her står Kongen, Herren Jesus Kristus bagved
en engel, som grædende holder Golgata-Symbolet
i sine hænder. Det ser ud som om at englen for første
gang forstår, hvordan og også hvorfor Jesus måtte dø
på korset. For englen kan jo se alle de frie og løskøbte mennesker – klædt i hvidt – der pga. Jesus’ stedfortrædende død – gjorde det muligt, at også de, (som
Han) – blev fri fra Døden. Og nu har Døden heller ikke
mere nogen magt, over dem! Man kan se, at Guds
børn står afslappede og glade og muntre og forventningsfulde, rundt om korset. Det er fordi deres elskede Konge og Gud endelig er hos dem. Jesus Kristus –
som både er fuldt menneske og fuldt ud Gud. Nu er
alt fuldkommen vidunderligt og fantastisk! Intet ondt
findes mere! Og de er så spændte på, hvad der videre
skal ske, fra nu af … når de med Ham, deres Kongen,
skal med Ham Hjem til hans KongeRige i Himlen, og til
Gud, hans Far, som nu også er blevet deres Far.
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– MED EN STOR ENGEL BAGVED

’Foran korset’, 1,30 x 1,30 m.
Overgivelsen og befrielsen, ved korset. Det betragtes
normalt som en falliterklæring – og kan være meget
svært og ydmygende at opgive noget og overgive sig.
Og her – hele sig selv. Men her handler det om liv og
død – i bogstavelig forstand. Jesus døde på korset for
hele menneskehedens skyld. Det kristne budskab er jo,
at ingen kan komme til GudFaderen – uden igennem
Guds Søn, som var det rene forsonende offer – som
Jesus selv var og blev det – ‘Offerlammet’. Intet menneske er ren nok til at kunne stå foran Den Hellige Al-

mægtige Gud – Himlens og Jordens Skaber. Det ville
betyde døden! For Gud kan ikke have noget urent i sin
nærhed. Derfor – kan vi kun komme Gud nær, når Guds
Søn står imellem GudFaderen og os – for der er vi helt
rene i Guds øjne, fordi hans Søns Blod har renset os.
Og tak for det, at Gud ikke kan gå på kompromis med
sin fuldkommenhed og hellige og høje standard.
Troen kommer af det der høres, står der. Og samtidigt er troen en gave fra Gud – som Han giver til den,
der længes efter den – længes efter Gud selv, med et
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Jesus lægger en hånd på englens skulder, for at trøste og berolige englen
Og dejligt er det, at alt ondt – som Djævelen jo står
bag – endeligt er besejret og tilintetgjort, af Guds Søn.
Den eneste der kunne befri dem, os – fordi Han er den
eneste fuldkomne og rene – som Guds Søn – og selv
er Han jo Livet. Derfor har Han også Magt og autoritet over Døden og Lucifer, denne store Serafer-engel,
som blev til Djævelen og Satan – han, som trods alt
er skabt af Jesus Kristus selv og hans Far. En ufattelig
frækhed, at Lucifer forsøgte at tage magten fra Gud.
Men endelig er retfærdigheden sket fyldest – og vi
kan komme ‘tilbage til Gud. Lucifers frække og utrolige hovmod i at turde udfordre Gud selv! I sit hovmod
og stolthed, indbildskhed og magtsyge, ville han være
større end Gud, og være over Gud! Det ville og kunne
Gud selvfølgelig, og heldigvis, ikke finde sig i!
Vi ser ikke endnu, at Djævelen er totalt besejret af
Herren Jesus. Satan går stadig rundt og tror han “ejer
det hele”. Men det gør han ikke! Han kan kun brøle og
gøre menneskene bange – og forføre mennesker væk
fra Gud, og forsøge at bilde folk ind at hverken han
selv eller Gud findes. Men snart kommer Jesus Kristus
virkeligt tilbage til Jorden og henter dem der længes
efter Ham og opretter sit Rige i hele Universet.

Satan troede jo fejlagtigt, at han endelig havde
fået dræbt og tilintetgjort Jesus, da Jesus døde på korset. Men, det blev i stedet Satan og Døden selv der
blev overvundet og dræbt – ved Jesus død i menneskenes sted. Jesus stod som Gud – i Dødsriget, overfor
Satan – og fratog ham hans magt over døden. For Jesus = Livet, besejrede Døden = Satan. Livet er stærkere
end Døden! Så det var Gud selv, der stod overfor ‘en
engel’ – der var skabt af Gud. Ja hvilket tåbeligt hovmod! At en engel virkelig turde udfordre sin Skaber!
Her i maleriet er der masser af Guds engle, der tjener Gud – der er virkelig mange engle. Nogle er tæt på
og flere står længere væk. Rundt omkring Jorden hjælper og betragter de alle dem der forlader jorden og
går ind i himlene, for at mødes med dem, der er gået
forud til Himlen. Men deres allerstørste længsel, er at
møde Gud selv!
Himlen og Jorden samles, mødes og forenes i og
med Herren Jesus Kristus, Gud, Frelseren, Hyrden –
over alt Guds folk. Forventningsfulde store smukke
engle, stor øverst oppe i Himlen og venter på at tage
imod dem alle. Så skal der være fest – og Kongen skal
selv være med til at servere, står der i Bibelen. Det
må vist kaldes ægte ydmyghed og Kærlighed, og viser
hvordan Guds væsen er. Modsat i denne verden – hvor
det er de “store” der skal tjenes af de “mindre betydningsfulde”. Men for Gud, er det lige modsat! For
Ham, er alle lige højt elskede og dyrebare og værdifulde. Og hér – er den der tjener andre, den største, den
der gør det med glæde, fordi det føles som er det for
Kongen, Herren Jesus selv.
Gud har givet os absolut alt – og vil fortsætte med
det! Vi har endnu ikke oplevet det allerbedste – som vi
slet heller ikke kan forestille os storheden og dybderne
af, for hvordan vil det blive hjemme hos Gud vore Far?
Og dét for evigt!?
Jesus siger – at dén, der vil “være stor” i Guds
Rige, skal være alles tjener. Ligesom Jesus er det og
selv har vist og er det bedste eksempel på – ved sin
død for os! Han gav sit liv, for at vi kunne leve. Det betyder, at man også med den største glæde ønsker at
tjene Ham og mennesker, som Guds Ånd vil lede en til.

To engle tager imod mennesker fra Jorden
den af billedet er Døden/Satan gennemboret af korset.
Jesus tilintetgjorde ham! Og det skal blive helt synligt,
virkeligt og forståeligt – den dag Jesus kommer tilbage
til Jorden, som Gud
JK: KOM TIL MIG OG HVIL. Giv dit sind en pause fra at
have vanemæssige meninger om alt. Du har en mening om den ene og den anden situation, den ene og
den anden person, dig selv, ja selv vejret – som om det
var din hovedopgave i livet. Men Jeg skabte dig først
og fremmest til at ‘Kende Mig’, og til at leve i rig kommunikation med Mig. Når du bliver beskæftiget med
at udtrykke “din” mening, så snupper du Min rolle.
Forhold dig som skabning til Skaberen – får til hyrde, ler til pottemager. Lad Mig få Min vej i dit liv. I
stedet for at vurdere Mine veje for dig, så accepter den taknemmeligt. Den intimitet, Jeg
tilbyder dig, er ikke en invitation til at
handle som om, du var Min lige. Tilbed Mig som kongernes Konge og
Gud, mens du går hånd i hånd
med Mig hen ad livets sti.
(Matt 7,1; Joh 17,3; Rom
9,20-21; 1 Tim 6,15)

Det jeg gerne vil fortælle igennem mine malerier, handler jo om Jesu Genkomst, fordi det var det
Gud viste mig og fortalte mig, i Synet jeg fik. Engle og
“den store hvide flok”, Guds børn, er der næsten altid i mine billeder. Ja, de er der faktisk “automatisk”,
så jeg (næsten) bare skal tegne konturerne op og sætte farver på. Jeg blev både meget forundret, og også
lidt forskrækket, da jeg begyndte at se og opleve dét
i mine billeder. Der dukkede også nogen gange masser af hjerter op og andre gange var det kors. De er
der i mange størrelser. Til sidst dukkede der ansigter
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op, som “er der” – engles ansigter. Der er nogen af
dem, som jeg kan genkende, fordi det samme ansigt
dukker op i andre billeder. Ja, det kan lyde mærkeligt
– også for mig. Men det er faktisk ikke helt fremmed
for mig – for jeg har oplevet det før – at man kan blive “ledt” fra den åndelige verden. Før i tiden skete det
når jeg beskæftigede mig med det okkulte – men så
var det andre symboler – øjne, og et halvt kvindeansigt på den ene halvdel af ansigtet og med et ørnehoved på den anden halvdel. Det læste jeg bagefter om
et sted, at det netop er almindelige symboler, der er
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’Gud og Frelser som også måtte frelse os’, 75 x 50 cm.

’To engle tager imod mennesker fra jorden’ 1,30 x 1,30 m.

ærligt og oprigtigt hjerte. Og – så er det jo heller ikke vores egen tro, (som vi nemt kan komme
til at tro) at vi selv kan og selv skal præstere. Hvis man
forstår, at det er Guds, Jesu Tro som Han vil give os
som en gave, vil det fritage os fra alle vores egne anstrengelser og frygt for ikke at kunne fremvise en stor
nok tro. Vi skal bare bede om den – og Jesus vil give os
sin egen tro.
Når man ønsker at tro og at have tillid til Gud og
hans gode vilje og magt – ser Gud det, og giver det
menneske at kunne tro. Og man kan hele tiden bede
om mere tro og mere kærlighed, fred og glæde, fra
Gud, ved HelligÅnden. Det er en bøn efter Guds hjerte
– som Han med glæde vil opfylde.
En stor engel tager imod to mennesker, ved foden
af Jesus på korset – de angrer alt det forkerte de
har gjort. De oplever lettelsen, ved at blive
tilgivet og fri. Der er masser af mennesker, der også har bøjet sig ned for
Jesus på korset, og har modtaget Livet af Ham som er Livet.
Guds børn er alle vegne
og nogle danser rundt i
englens hænder.
Fire grønne papegøjer flyver omkring, sammen
med store sommerfugle. I bun-

En lille pige møder Jesus i Himlen
brugt i New-Age og som kommer fra den okkulte Mørkets åndelige dæmoniske verden. Det viser også, at den Mørke åndelige verden, Satans – også
her, prøver at efterabe det Gud ved HelligÅnden, gør.

Hver dag, inden jeg begynder at male, be’r jeg HelligÅnden om at vise mig, hvad Jesus vil at jeg skal male.
Jeg be’r HelligÅnden om at bruge mig, i min store
magtesløshed, og vise mig hvilke motiver og farver
Han vil at jeg skal bruge. Jeg be’r Ham om at føre mine
tanker og hånd. Jeg oplever Guds meget stærke nærvær når jeg maler. Det er så skønt.
En dag skulle jeg male noget, for mig, meget svært
i et ansigt. Og når Gud er så stærkt til stede ved HelligÅnden, kan jeg kun klare at være i hans nærvær, ved
at lovprise og takke Gud med mit bønnesprog, tungetalen og i tilbedelse af Ham, i min ånd. I den intensitet
i Hans nærvær, føler jeg Gud så tæt ved mig og så er
jeg særligt bevidst om, at Han hører hver en tanke og
mærker hver en følelse jeg har. Men midt i det svære,
kom jeg til at tænke dette her: ‘Det er godt nok svært
det her’. Og i næste sekund følte jeg Han sagde: “Ikke
for Mig”! “Nej selvfølgelig ikke Gud!”, tænkte jeg tilbage til Ham. Du har jo også skabt ansigterne. Og så kom
jeg til at grine højt. Og jeg tror også Gud synes det var
sjovt. Men ofte græder jeg også fra dybet af mit hjerte, når jeg maler.

store engle i forgrunden rækker deres arme og hænder ud – og tager imod de mennesker der kommer
– nærmest flyvende fra Jorden – op i det Himmelske
Rige, hvor Kongen, Herren Jesus Kristus tager imod de
ny ankomne. Nederst i hjørnet af billedet er der en
gruppe mennesker, der bliver holdt fast af en dæmon.
Men én får vristet sig løs fra den. Et andet menneske
vil gerne med hende der rækker hånden ud mod dem
– de vil gerne med op fra Mørket. Andre, ser det ud
til, har svært ved at beslutte sig til, hvad de vil. Måske
lammer frygten dem – og om det virkelig kan lade sig
gøre – om det mon er rigtigt, at den fantastiske frihed
der tales om, mon også gælder for dem – så også de
kan komme med. Eller måske frygten for, hvad de andre i gruppen vil sige, hvis de nu forlader dem. (”Men
Ånden og Bruden siger: “Kom!” Og den, som hører,
skal sige: “Kom!” Og den der tørster, skal komme. Den,
som vil, skal frit drikke af Livets vand.) (Åb 22,17).
Lige nu mens jeg skriver dette her, kommer en sang til
mig, om kongernes Konge Herren Jesus Kristus:
'Dine øjne er som flammende ild,
Dit hår som den hvideste sne,
Din røst er som vandenes brus,
Hellig, Hellig, er Du.
Jeg bøjer mig ned for dit ansigt
– i ærefrygt Herre, for Dig,
Du lægger din hånd på min skulder,
Frygt ikke, siger Du til mig.'

Himlen er malet som et vindue, så de (symbolske)
Himmelske Bygninger og englene kommer til syne. To

’En lille pige møder Jesus i Himlen’, 84 x 91 cm.
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me direkte til Gud. Alt og hele Universet er hans – alt
ånder fred og ro. For håbet er der jo, også for barnets
forældre – om at blive genforenet med deres datter
for evigt og altid. Muligheden har Jesus gjort mulig.
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Og nu er hun i Jesus’ trygge favn – så hun nu er helt
tryg. Det var hun ikke altid på Jorden. Jesus ser Kærligt på hende og fryder sig over hende. Her er virkelig
mange engle i skyerne – overalt. Man skal se godt efter for at finde dem alle. Golgata-symbolet er i højre
hjørne. Ingen forhindringer er der mere, for at kom-

