
 “Mit hjer-
te bæver af glæde, hver 

gang I forstår, opfatter lidt af Min 
grænseløse Kærlighed. Altid har Jeg læng-

tes efter at åbenbare Min Kærlighed for menne-
skene – men mennesker skjuler den både for sig selv 
og for hinanden. De tør ikke tro, at Jeg elsker ubetin-
get og uanset! Mange tror at de skal vinde Min Kær-
lighed, ved omvendelse, tro, ved lydighed, ved kamp 

og strid for et helliggjort liv, ved “rigtige meninger”. 
Og de går forbi Min Kærlighed, i iver for at vinde “Mit 
behag”. De har glemt, at SÅLEDES ELSKEDE GUD VER-
DEN, AT HAN GAV SIN SØN, for at enhver der tror på 
Ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Min Kær-
lighed kan ikke vindes – kun gengældes med tillid og 
tak. Min Kærlighed kæmper, for at nå hver eneste 
menneskesjæl.” 

Kapitel 12
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’Golgata’ (udsnit – se hele billedet på side 209)



Åndelig, sjælelig og psykisk lægedom fra Gud

Der eksisterer to åndelige verdner – de 
er hinandens fuldstændige modsætnin-
ger. I den ene – den himmelske verden – 
regerer Gud i fuldkommen kærlighed og 

i den anden, Satans åndelige verden, regerer Satan i 
fuldkommen ondskab. Men Gud sendte sin Søn til Jor-
den, så Han kunne redde os fra Satan og døden – og 
føre os over i Guds fuldkomne kærlige himmelske ver-
den – fra Døden til Livet.

Efter Syndefaldet – blev mennesket sendt ud af 
Paradis og var derefter uden direkte forbindelse i sin 
Gudskabte ånd – med Guds Ånd. Det blev nu os selv 
der bestemte i vores ‘egen-vilje’ – i vores nye menne-
skesjæl. Mennesket var nu væk fra Gud. I sjælen sid-
der vores følelser og vilje – som efter syndefaldet nu 
ikke længere var uvidende om ‘det onde, forkerte (i 
Guds øjne) og det urene’ – for det fik vi indblik i ved at 
have spist af Kundskabens Træ, som Slangen/Djævelen 
havde narret menneskene til at gøre. Derved var der 
nu blevet åbnet op for Djævelens onde karaktertræk, 
til sygdommene og til Døden. Der var nu fri gennem-
strømning fra ham, til menneskene – Satan kunne nu 
overføre sit onde bedrageriske væsen til os – så vi kun-
ne blive mere som ham – ligne vores nye “far”, som nu 
også var blevet vores gud, fordi vi havde lyttet til ham, 
i stedet for Gud – og derved havde givet Den Onde, 
magt over os. Han blev Jordens “gud”. Satan og men-
neskene levede nu sammen – de var blevet forvist ud 
af Guds Paradis og ned på den nu, af det onde, infice-
rede og besmittede, Jord – for Gud ville og kunne ikke 
have noget urent og ufuldkomment hos sig – idet Han 
er fuldkommen hellig, ren og kærlig. 
 
Pga. Adam og Evas fald må vi nu selv klare det hele – 
selv stå til ansvar, uden Guds beskyttelse og hjælp. 

Her på Jorden kan vores sjæl, ved destruktive op-
levelser – og derved tilsvarende opstående negative 
følelser, tage skade, blive såret og nedbrudt.

Er det vores sjæl eller vores ånd der styrer os?
Når det er vores sjæl der styrer os – i den almindelige 
menneskelige/ “kødelige” tankegang, i stedet for vo-
res ånd (i en genetableret forbindelse igen med Guds 
Ånd), så lever vi i efter denne verdens normer, som 
er ‘den faldne verdens’ jordiske tankegang – med sine 
rødder og “inspiration” og styring fra Satan. Selv om 
han prøver at udgive sig for at være god, som “Lysets 
engel” – så er han i virkeligheden ‘Løgnens fader’. Det 

er Satans skyld, at der findes menneskelige ødelæggel-
ser – fordi han påvirker os alle med sit onde væsen og 
dårlige karaktertræk – så vi ofte gør hans vilje. Alt ondt 
kommer fra Satan og Guds faldne engle, dæmonerne. 
Ved syndefaldet kom vi ind under Satans onde magt 
og vold, og den kan vi først komme ud af, når vi væl-
ger ikke at ville være i oprør mod Gud længere – men 
kommer tilbage til Ham, som jo er vores rigtige Far. (1 
Joh 5,18-21)

Men er det vores ånd (i samværet med og un-
der ledelse af Helligånden), der bestemmer over vo-
res sjæl – som er Guds mening og vilje for os – at ‘vo-
res ånd’ skal korrigere og “styre” vores forvirrede og 
ofte ødelagte sjæl, så vi bringes i harmoni med Gud 
igen. For vores ånd kommer fra Gud og er helt enig 
med Ham. Dér bliver vi ‘inspireret’ og kan komme til 
at tænke som Gud, som er hans nedskrevne ord i Bi-
belen. På den måde kan vores urolige sjæl falde helt til 
ro, under Åndens trygge ledelse. Når sjælen retter sig 
ind under vores ånd, når den er overgivet og forenet 
med Guds Ånd, så kan vi hvile trygt i Guds kærlige 
nærvær, som hans trygge børn. Den Onde kan derved 
heller ikke længere narre og skade os – for vi kan i Je-
sus’ navn sende det onde væk, så vi kan blive fri af det 
som vil ødelægge os. 

Vores sjæls væsen og vores ånds væsen
Det reddede mit liv at jeg blev klar over at Gud virke-
lig findes og at Han er en fuldkommen kærlig Skaber 
og Far – ja, kærlighedens ophav. Og med hans kærlig-
hed i os, kan vi møde hinanden med barmhjertighed 
og kærlig opmuntring – i stedet for at trykke hinanden 
ned, og gøre hinanden bedrøvede og kede af det – så 
vi mister glæden og noget af livsmodet.

For det er sådan sjælen er – pga. de skader den 
har fået, ved bl.a. skuffelser, svigt og tidsåndens indfly-
delse. Sjælen er kontrolleret af “kødets” ønsker, dvs. 
verdslige ting i al mulig slags overforbrug – materiel-
le ting, mad, penge, konkurrence, magtbegær, sex osv. 
Den er svag, ubeslutsom og dobbeltsindet, har nega-
tive fantasier, og føler sig ude af stand til at styre sine 
tanker (2 Kor 10,4-5; Rom 8,5; Jak 1,8) Den nægter at 
forandre sig, forsvarer sin tidligere (dårlige) opførsel 
og kommer med undskyldninger for sig selv. (Ordsp 
9,7-9) Den bruger al sin tid på naturlige, jordiske og 
materielle ting (Kol 3,1-2)

Den tillader følelser at kontrollere sine holdninger 
og opførsel (Efes 4,22-24) Den tillader frygt, vrede, bit-

terhed, sladder eller negative tanker at opsluge sig (Fil 
4,8). Den mangler kendskab til Bibelen. (Hos 4,6)
 Men sjælen kan blive stærk og sund, gennem 
Guds Ord, så den længes efter at lære, og forandre 
sig. Den ønsker at have et disciplineret sind og en vil-
je som er enig med Ånden. (Matt 5,5-6; Sl 1,1-3; Rom 
8,69). Den er fokuseret på Gudfrygtige tanker og hold-
ninger (Matt 6,33) Den bekender sine fejl, og ønsker at 
forandre sig (Jak 5,16) Den har kontrol over følelsesli-
vet og følelserne (2 Kor 5,17) Den har en ren, positiv 
og lykkelig holdning til livet (Fil 4,8) 
 
Med den trøst vi selv er blevet trøstet af Gud, kan vi 
nu trøste andre – give det videre til andre menne-
sker; som også vil give dét videre de får af Gud – på 
den måde kan flere og flere komme til at kende Ham. 
Derved giver vi Gud tak, ære og Kærlighed, tilbage til 
Ham. Man kan ikke lade være med det – hvis man vir-
kelig opdager Gud – opdager at Gud er her hos os – og 
ved at vi kun er her pga. Ham. For ellers fandtes vi som 
sagt slet ikke! Hvilken tanke! For når man har “mødt” 
Gud, vil man forstå alt andet! Når man ønsker at finde 
Gud og vil tage sig tid til at tale med Ham, vil man fin-
de Ham – for Gud vil da åbenbare sig for en, så man 
oplever det største der findes i livet – nemlig Gud – og 
glæden i Ham. Derfra udspringer alt godt.

ST: “Lad bønnen blive tankens velkendte sti – lad Mig 
være jeres Hjem – så skal Min glæde ikke vige fra jer – 
og jeres glæde skal være fuldkommen”. 
 I Bibelen er Jesus Kristus også omtalt som en ‘Hem-
melighed’. Hemmeligheden om hvem Han er – nemlig 
Livet selv. Så det logisk set må være sådan, at hvis man 
ikke vil have noget med Ham at gøre, som er Livet selv 
– så derfor heller ikke kan have del i Livet. Eller frelses, 
hvis det er sandt, at Jesus er Livet (1 Joh 5,9-13)
 
ST: Jesus: “Ingen kan frelse sig selv, eller ‘være’ frelst. 
JEG er den, som frelser – som opretholder LIVET, fordi 
JEG er LIVET, og som helliggør. Intet kan I tage eller gøre 
af jer selv. Den hjælpeløse giver sig selv, i Mine hæn-
der. Og jeg renser, former og danner ham/hende til lig-
hed med Mig selv. Men Min Kærlighed er som en tigger, 
hvem ingen vil tage imod – give husly, fordi den er yd-
myg og sagtmodig. For den stolte, og for den, som ‘by-
der’, går hjertedøren på lette hængsler – i håb om egen 
ære og magt. Hvis nogen åbner hjertedøren, for Min 
Kærlighed – i ham/hende skal Min Kærlighed bo – og 
Jeg giver ham et ydmygt og sagtmodigt hjerte. Ønsker 
I, Mine børn denne gave? Fra et sådant hjerte, skal Min 
fred ikke vige, og Mine arme skal altid omslutte ham/
hende.

“Salig er de fat-
tige i ånden”: den som 
ikke regner med noget i sig selv, 
som årsag til frelsen – end ikke sin egen 
modtagelse af frelsen – men med JESUS ALE-
NE! Hans/hendes sind er åbent opad. HimmeRiget er 
hans/hendes.
 “Dette har Jeg sagt jer, for at Min glæde skal være 
i jer, og jeres glæde kan blive fuldkommen. (Som Fade-
ren elsker Mig, elsker Jeg også jer. Dette er Mit Bud, at 
I skal elske hinanden, og holde Mine Hold Mine Bud. 
Jeg kalder jer venner og ikke længere tjenere, hvis I ad-
lyder Mig. Ikke I, har udvalgt Mig – Jeg har udset jer til 
at gå ud til mennesker og bære varig frugt. Og hvad I 
end beder om i Mit Navn, det vil Min Far give jer. Elsk 
hinanden.
 Når verden hader jer, så husk, at den har hadet 
Mig først. Verden ville elske jer, hvis I tilhørte den – 
men det gør I ikke, for Jeg har udvalgt jer fra Verden, 
derfor hader den jer. En tjener er ikke større end sin 
Herre. Talsmanden HelligÅnden kommer, som Jeg vil 
sende jer fra Min Far – Sandhedens Ånd, som udgår 
fra Faderen, Han skal vidne om Mig, tale til jer om, 
hvem Jeg er.
  Men også I skal tale om Mig, for I har været med 
Mig fra begyndelsen.”(Joh 15,9-27)
 “Jeg har kun ét formål og én årsag; KÆRLIGHED! 
Bliv i Min Kærlighed, regn med den under alle forhold, 
og I vil møde den overalt, hvor I ser efter den – og i 
den – vil I møde MIG.”
 “Til den, som mener sig “god nok”, siger Jeg:
Du lever dit liv på en vildfarelse. Sådan som du taler 
om dig selv, kan intet menneske vidne i sandhed. IN-
GEN er retfærdig, end ikke én. Den der siger sådan 
om sig selv, har forladt synderens plads. Og den, som 
har forladt synderens plads, har forladt – eller er ved, 
at forlade – samfundet – fællesskabet med synderens 
Ven, Jesus Kristus.” ( Som farisæren der sagde, bad til 
Gud: “Tak Gud, at jeg ikke er som synderen der står 
derhenne. Og denne anden mand, bøjede sig i anger – 
i sand selverkendelse af sine fejl og synder, og sagde, i 
sin bøn til Gud: “Vær mig synder nådig”. Det var denne 
mand, der havde Guds velbehag, fordi han bad efter 
Guds hjerte.) 
 Jesus, kan du trænge igennem alle mine tanker om 
mig selv, min stilling i Dig, vores fremtid? –
 “Som verdens fejeskarn skal I være, men Min Her-
lighed skal fylde jer. I har fået lov til at erfare lidt af 
dette. Tro ikke at trange tider er spildte tider! Det er 
de tider, hvor Jeg danner jer til bedre at kunne rumme 
Mig. Den som rækker efter Mig, skal aldrig række for-
gæves. Usynligt for jer selv, gør Jeg Min gerning i jer. 
Den, der siger Ja til Mig, har Jeg sagt JA, Mit JA til. Er 
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jeres ja end kun 
en famlende bøn, så er 

MIT JA dog helt og uden vaklen. 
Mit JA er Min Kærlighed. Og MIN Kærlighed 

er skabende!”
 “… men Han svarede mig: ‘Min nåde er dig nok – 
for i magtesløshed, udfolder Min Kraft sig helt.’ (2. Ko-
rinter 12:9)
 “Jeg venter altid på de tilfælde, hvor I ikke selv kan 
– når viljen ikke slår til. Det er mine muligheder for 
at gribe ind, og jeres muligheder for et nyt og dybere 
kendskab til Mig. Det er ikke de store troshandlinger, 
Jeg tænker på – dér følger magtesløsheden af sig selv 
– men de skjulte sejre, i sind og hjerte – dem, der dan-
ner det nye menneskes åndelige skikkelse, de kviste, 
hvorpå frugterne hænger.”
 “Se aldrig efter menneskelige udveje – men efter 
MIG. Min vej og vilje med jer, er ikke ‘op og ned, frem 
og tilbage’, men OP og FREM, og den er altid klar for 
Mig. Lad jer ikke lede af tvivl eller tro på forskellige 
muligheder og udveje – men hav tillid til Mig! Jeg er 
den, der holder alle trådene i Min hånd – også jeres! 
Frygt ikke – for Jeg elsker jer, og Jeg har al magten. 
Den, der ser hen til Mig, skal aldrig blive til skamme.”
 Tak Jesus, fordi Du både renser og opretholder og 
underviser. Jesus, jeg ønsker at blive i Dig. –
 Jesus: “At blive i Mig – er aldrig at tage tingene i 
din egen hånd, men at søge Mig – hvor du end befin-
der dig, og hvad det end drejer sig om – aldrig at give 
efter for egne stemninger og følelser, når noget er 
vanskeligt eller går imod dine egne ønsker, men over-
lade sagen til Mig, uden tøven. Værn og beskyt ikke 
dig selv – for Jeg værner og beskytter dig mod langt 
dybere og alvorligere skader – skaden i din sjæl.”
 Når du selv beskytter dig mod det, som gør ondt – 
beskytter du dig i virkeligheden mod Mig – mod Min 
velsignelse.
Der er intet tilfældigt i jeres liv – for Jeg er med i alt, 
hvad der møder jer – derfor bliv i Mig, og I skal erfare, 
at Jeg er med jer!”
 “Lev som børn i jeres Fars Hus. Glæd jer, og sig 
Tak, under alle forhold.(1 Tess 5,16-18)
 Kald på Mig, så snart noget eller nogen vil forgifte 
sind og tanker, Tak for alle ting i Mit Navn.”
 “Min nåde slår til under alle forhold, og Jeg øser 
med glæde til alle som rækker efter Mig. Ingen som 
kommer til Mig, skal gå forgæves. Jeg er også den, 
som holder jer fast med Kærlighedens bånd! Søg Mig i 
Mit Ord og i bøn og stilhed, så kan Jeg nå jer, og I skal 
kende Mig. Søg Mig på de ydmyge steder. Søg Mig i de 
daglige foreteelser, begivenheder og handlinger. Søg 
Mig under fristelser og vanskeligheder – og jeg vil gri-
be ind. Fristelsen og vanskeligheden vil gå, og I vil stå 

tilbage med MIG! Gå ikke udenom, og gå ikke i egen 
kraft, men bed, og I skal få langt mere, end I beder 
om!”
 Jesus, om Du kunne føre Din gerning og Din vilje 
med os, igennem, uden at behøve at vente på os – det 
går så langsomt, på grund af os. “Jeg må have jer med 
Mig, skridt for skridt, når Jeg giver Min Lov i jeres sind 
og skriver den, på jeres hjerte. Jeg kan intet have i Mit 
samfund, sammen med Mig, i Mit Rige, som ikke er der, 
af fri vilje. Om I bare havde tillid – fuld tillid til Mig, så 
skulle I erfare, hvor hurtigt og let det kan gå! Skridt for 
skridt, må Jeg vinde jeres tillid – og derved sejre over 
modstanden i jeres jordiske jeg, og gøre Min gerning.” 
– Ved tro! (Hebr 11)
“Tro er ikke noget, Jeg kræver af jer, men en hjertes 
indstilling, som Jeg ønsker at fremkalde: Tro til MIG! 
Min tro, som jeg sår og dyrker i det rene hjerte – det 
udelte hjerte! Tro må have en årsag, en Kilde, hvoraf 
den springer. Jeg er troens årsag og Kilde – sæt alt je-
res håb til Mig. I skal ikke skuffes. Søg Mig i Ordet og i 
bøn, søg kendskab til Mig – og tro er uundgåelig!”
 ‘Hvis I bliver i Mig, og Mine ord bliver i jer, så bed 
om hvad som helst, og I skal få det. Derved er Min Far 
herliggjort, at I bærer megen frugt og bliver Mine di-
sciple! (Joh 15,7-6)
 Det er Pagtens Ord, den pagt, som Jeg har sluttet 
med jer, og hvis ord Jeg skriver i jeres hjerter: Ordene 
om Min Kærlighed og Almagt. Om jeres barnekår, på 
grund af Min sejr. Om Mit liv i jer! Om Mig som Vin-
træet, og som Hyrden. Ordene om Mig! Når de bliver i 
jer – så bed om hvad som helst, I vil, og I skal få det.”
 Jesus, led os dybt ind i tillidsforholdet til DIG! – 
“Tillid må være til én, den må være personlig – uden 
beregninger, ubegrænset! Prøv Mig – om Jeg er jeres 
tillid værdi. Ikke i et “villet” troskridt, men hæng ved 
Mig i dag, i morgen, og under alle dagens hændelser. 
Søg ikke lejlighed til at vise tillid – lejligheden søger jer, 
og da vil I kalde på DEN, I har tillid til!
 Giv mig din tillid, så Jeg kan give dig Min Tro!”
“Jeg er Livet – den som har MIG, har livet. Derfor søg 
Mig, og Livet skal strømme. Søg Mig på kendte og 
ukendte steder. – Overalt, hvor jeres øjne spejder efter 
Mig, skal I se Mig, og Jeg giver jer liv i overflod.
 Husk, at liv ikke er noget i sig selv, men en frugt 
af samværet med Mig! Søg aldrig “noget”, i stedet for 
Mig, heller ikke liv eller frugt, I har det i MIG. Så snart 
‘kristenlivet’ bliver noget selvstændigt, uafhængigt af 
det øjeblikkelige samvær med Mig, er den kristne på 
vej bort fra Mig – ja er allerede borte – for han/hun er 
blevet uafhængig af træets rod. Uden Mig kan I slet 
intet gøre. Træng ind i Mit væsen, og Mit væsen vil 
gennemtrænge jer. Dét er LIVET – alt andet er efterlig-
ning! Jeg er i den, som søger Mig. Jeg lever i den, som 

drikker af Mit væsen – det vil sige: med tanker, sind og 
bøn, trænger ind i alt, hvad der kan sige ham/hende 
noget om Mig.”
 Jesus, jeg er angst og modløs. Jeg har ikke kræfter 
til dét, jeg har sagt ja til! – 
 Jesus: “Der skal flere kræfter til at tjene to herrer, 
end én. Bær ikke selv, hvad Jeg vil bære for dig. Lad det 
alt sammen blive i Mine hænder.”
 - “… I skal regne det for lutter glæde, når I kommer 
ind i mange prøvelser. I ved jo, at når jeres tro prøves, 
virker det udholdenhed… så I kan være fuldkomne og 
helstøbte…” (Jak 1,2-4)
 Jesus, gør mig stadig, vedholdende i at blive i DIG! 
Jesus: “At blive i Mig, er det eneste nødvendige! Det er 
ikke gode egenskaber og stærke karaktertræk, der ud-
vikles – men denne ene ting – at være og blive, i fuld-
kommen afhængighed af Mig. Dér sættes den fuld-
komne frugt og gøres de fuldkomne gerninger – for 
dér virkes alle ting, af MIG. Jo mere du er dig din egen 
afmagt bevidst, jo mere vil du række efter Mig – og jo 
større er Mine muligheder, i dig. Tro aldrig, at Jeg har 
‘en gerning til dig at gøre’ – Når du bare bliver i Mig, 
gør Jeg Min Gerning igennem dig, hvor du end befin-
der dig… At udrustes til tjeneste, er at afrustes – så du 
kun har Mig!”
 ‘Vær Ordets gørere, ikke bare dets hørere, ellers 
bedrager I jer selv…’ (Jak 1,22-25)
 “Mæt jer med Mit Ord, og gør brug af det! Kald på 
Mig i valgets og fristelsens stund, og Jeg vil komme til 
jer gennem ord, I har lyttet til – og lede og styrke jer. 
Og I skal erfare lykken ved at gøre, hvad I har hørt Mig 
sige. Jeg længes efter, at jeres glæde skal fuldkommes! 
Den, som bliver ved med at skue ind i ‘Frihedens Fuld-
komne Lov’, han/hun frigøres til liv og til gerning. Mit 
væsen, er ‘Frihedens Fuldkomne Lov’, for det er KÆR-
LIGHEDEN, hvoraf friheden springer.” 
 Vis mig Herre Jesus, om der er noget, der hindrer 
forbindelsen med Dig! “Vær blot sand, også når du in-
tet hører eller mærker. Lad dig nøje med ‘tolderens 
plads’! Husk, at din rigdom er i Mig – ikke i, hvad du 
hører eller modtager af Mig. Lad ingen gave tage Gi-
verens plads! I er mere værd for Mig, end frugten, I 
kan bære – og Jeg længes efter at være mere for jer, 
end livet, Jeg giver jer!”
 “Min Kærlighed til jer er uforanderlig. Den er ikke 
ny, og den ældes aldrig. Men Min Kærlighed har Jeg 
købt jer – ja revet jer ud af Satans vold. Min Kærlighed 
bragte Mig på korset, ligesom den drog Mig til Jor-
den – og igen vil drage Mig dertil. Min Kærlighed har 
gjort mig til alles tjener. Min Kærlighed er jeres tilflugt 
– og den er som et frø – den, som griber efter den, i 
ham/hende, vil den spire og gro og sætte frugt. Den, 
som ved sig fattig i sig selv, i ham kan Jeg bo – og da 

er han/hun rig. 
Den, som tror han er no-
get – selv når han mener han har 
det fra Mig – han er fattig og elendig – for 
han er blevet sin egen gud. Jer er Vejen og Sand-
heden og Livet. Der er ingen anden vej – ingen anden 
sandhed, intet andet liv!”

For mig, livsvigtige ord
Selv om det er langt og der er mange ord her fra ‘Den 
stille Stemme’, så er det ikke mindre ord, som har 
bragt mig ind i en hvile og indre lægedom i nærvæ-
ret hos Jesus. For mig er det dét essentielle. Formå-
let med at citere det, er ene og alene, at jeg håber det 
kan være med til at hjælpe et andet menneske.

Gevinsten ved at have mødt og vundet over 
Mørkets magter
Det er ikke letkøbte emner jeg her har fortalt om – 
for det har kostet mange tårer, angst, frygt og ræds-
ler. Men den åndelige indsigt og viden jeg har fået del 
i, ved selv at gå igennem et så voldsomt dæmonisk 
Mørke, og ikke er ene om, i min søgning efter menin-
gen med livet, giver på trods af alt og trods alt, en “ge-
vinst” – i form af en åndelig erfaring af, at Gud virkelig 
står ved sit ord i Bibelen. Det ved jeg, og mange andre, 
at vi er et tydeligt bevis på – ved at være kommet ud 
på den anden side – ud af Mørket, og i dag at være et 
rask og harmonisk menneske, der er i stand til at for-
stå – og være med til at kunne hjælpe andre der lider.

Afslør dæmonerne og bliv psykisk rask
På den baggrund og igennem det jeg selv har oplevet, 
oplever jeg, at jeg har fået en indsigt og nogle ‘ånde-
lige nøgler’ som (kan være med til), at sætte menne-
sker fri af psykiske sygdomme. Opdagelsen af, at bag-
ved enhver “negativ” følelse, symptom, adfærd, står 
der en dæmonisk ånd, der svarer til dens navn. Dæ-
monen giver mennesket den samme ødelæggende 
følelse og “tilstand”, som dæmonen står for. Det kan 
være en ånd der giver depression, følelse af håbløs-
hed, fortvivlelse – eller det kan være en frygt-ånd, 
der giver angst, panikangst, mani. Eller en “psyko-
tisk-ånd”, “Borderline-ånd”. Andre kan være manipu-
lerende ånder, undertrykkende ånder, kontrol-ånder, 
kræve-ånder, selvmedlidenheds-ånder, selvskaden-
de-ånder, selvdestruktivs-ånder, dødsønske-ånder, 
selvmords-ånder, mord-ånder/dæmoner, osv. osv. De 
kommer alle fra Satans Mørke rige.

Men fra Gud, vores elskede Skaber og Far, ‘Him-
mellysenes Fader’, kommer der KUN godt og gode ga-
ver og gode karaktertræk! Det menneske der finder 
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ud af dét – og 
oplever dét personlige 

Åndelige møde med Herren Jesus 
Kristus, ved foden af hans kors – og som ta-

ger imod Ham som sin Herre, Frelser, Gud og bed-
ste Ven, får tilgivelse for alle sine synder, og et helt nyt 
liv… For her bliver man ‘Født på Ny’ og får Gud til Far. 
Ved også at blive fyldt og “døbt” i Guds HelligÅnd, bli-
ver man ‘et tempel’ for Gud og får den Åndlige indsigt 
og forståelse, gennem ‘BedømmelsesNådegaven’ (til 
at bedømme ånder), hvor Gud åbenbarer for en, hvor-
dan den åndelige verden fungerer – både Lysets ver-
den og det dæmoniske Mørke. Så derfor kan man bli-
ve i stand til at mærke og gennemskue dæmonerne. 

Derfor – er mit budskab, at der er meget stor mu-
lighed for at blive helt psykisk rask. Hvis man lærer at 
afsløre dæmonernes virke i en, og endnu mere lærer 
at klynge sig til Gud og bede om hans hjælp når dæ-
monerne raser. 

Og samtidig også lære at være og gøre som Gud vil 
det – på hans gode og Kærlige måde. 

Gud hjælper når man følger ham
Når man vælger at følge Guds vilje, bliver det muligt 
fuldstændigt at ændre sin tankegang – så man får alt 
det negative og dårlige væk – også i sin opførsel. Når 
man har fået Gud som Far – så må man jo også have 
få hans gener – DNA – og dermed hans natur og ka-
raktertræk. Derved tror jeg også at vores ubalancer, 
sygdomme – psykiske som fysiske, må forsvinde lidt 
efter lidt, eller i nogle tilfælde, med det samme. Man 
er jo blevet et helt nyt menneske – det gamle er for-
bi og noget nyt er blevet til – det nye menneske spirer 
og gror frem og Kristus vinder mere og mere frem i én. 
Den “gamle Adam/Eva” i os er død – og Jesus Kristus 
nu lever i os, ved sin HelligÅnd. Fortiden er slettet – og 
en fantastisk god fremtid venter. Gud siger:” Jeg har 
ikke planer om ulykke, men om en god fremtid og et 
godt håb. Kalder I på Mig, vil Jeg svare jer; beder I til 
Mig vil Jeg høre jer; leder I efter mig, skal I finde Mig, 
såfremt I søger Mig af et oprigtigt, og af hele jeres 
hjerte”. (Jer 29,11-14) Dæmonerne frygter os og adly-
der, når vi er bevidste om vores autoritet over dem.

Vi skal ikke frygte dæmonerne –  
de frygter os, når vi er i Jesus Kristus
Jeg ved godt at de fleste mennesker, i frygt for og i 
uvidenhed og væmmelse over dæmonerne, næsten 
ikke tør tale om dem – og ikke tør møde dem og blive 
konfronteret med dem. Det er heller ikke at anbefale! 
Men vi må alligevel ikke glemme, at det altså er dem 
der skal frygte os når vi har taget imod og er helt be-

vidste om den autoritet og myndighed vi har fået over 
dem – i Herren Jesus Kristi Navn!

Men der er altså nogle mennesker der ufrivilligt 
kommer til at møde dæmonerne, hvor det Onde/ Dén 
Onde, kommer for tæt på, (af den ene eller anden år-
sag). Det er virkelig onde overmenneskelige og vold-
somme kræfter, som man ikke skal opsøge eller luk-
ke op for. Men som sagt er der mange mennesker der 
har stiftet bekendtskab med dem og deres modbydeli-
ge uhyrligheder. Det er en ondskab som er langt, langt 
større end det er menneskeligt muligt at præstere. Vi 
kan hverken fatte eller frembringe den ondskab, i os 
selv! Det er ikke menneskeligt muligt. Hvis vi oplever 
den – er det ikke os selv!

Da det kan forårsage ‘psykisk sygdom’, at komme i 
nærkontakt med de åndelige dæmoniske magter, kan 
det for nogle resultere i, at de bliver psykotiske – får 
en psykose. Det er pga. de voldsomme dæmoniske an-
greb, som bombarderer et menneske! Jeg husker at 
man i 68’erne sagde og oplevede, at stofferne åbnede 
op for den åndelige verden – men det var ikke Guds – 
det var Satans verden!

Psykiatriens verden vil ikke høre  
Jeg har svært ved fyldestgørende at udtrykke min 
sorg, vrede, frustration og smerte over at psykiatere 
og personalet på de psykiatriske afdelinger ikke er in-
teresseret i at forstå hvad der foregår – åndeligt set – 
og endnu mindre, at de ikke vil høre på os der kender 
til det. Jeg synes det er en forstokket, en selvsikker, 
arrogant og magtsyg måde at opføre sig på! At de kan 
slippe af sted med det, er for mig ubegribeligt og for-
færdeligt. For når de ikke selv kender til den åndelige 
verden, ikke selv har været i kontakt med den – så bur-
de de ikke afvise at høre på os der har været igennem 
mareridtet og angsten, psykoserne – og de dæmoniske 
angreb, er kommet fri fra det – og er blevet helt psy-
kisk raske.

For ‘et sjæleligt menneske’ forstår ikke og tager 
ikke imod det, som kommer fra Guds Ånd. Det er 
for ham/hende tåbeligt, vanvittigt. Han/hun kan 
ikke forstå det, for det må bedømmes åndeligt.  
(1 Kor 2,14) 

Når man er psykisk syg er man meget svag, usikker, 
bange og forvirret, og kan ikke tale sin egen eller an-
dres sag. Den indlagte bliver ikke taget alvorligt – for 
“man jo er syg”. At man taler om Gud og Djævelen be-
tyder derfor at man ikke er til at regne med! Er det så-
dan lægerne og de andre ansatte tænker?

Men nu føler jeg mig i hvert fald i stand til at kun-
ne sige dét jeg ikke kunne eller turde, dengang jeg ikke 

havde det godt psykisk. Nu lider jeg heller ikke mere af 
menneskefrygt eller lavt selvværd – men ved, at ALLE 
mennesker er lige betydningsfulde og værdifulde, uan-
set hvem det er. Det er i sig selv en meget stor befri-
else – at vide det. Vi skal elske alle – uden ‘person- og 
forskelsbehandling’. Verden ville være helt anderledes, 
hvis det blev praktiseret. Det er meget svært– men 
bare det at vide, at det er Gud der siger det og vil det, 
hjælper. Og Han kan selv give os sin kærlighed, så det 
bliver muligt. Gud er ‘Chefen’, som alle bør rette ind 
efter.

JK: GÅ TIL HVER DAG MED BEVISTHEDEN OM HVEM 
DER ER CHEF. Når du laver planer for dagen, så husk 
at det er Mig, der iscenesætter hændelserne i dit liv. 
Når tingene nogle dage går glat efter dine planer – er 
du måske uvidende om Mit suveræne nærvær. På dage 
hvor dine planer bliver væltet, så spejd efter Mig! Det 
kan være, at Jeg gør noget vigtigt i dit liv – noget der 
er helt anderledes end du havde ventet. Det er væsent-
ligt i sådanne tider – at forblive i kommunikation med 
Mig og acceptere, at Mine veje er bedre end dine. Lad 
være med at prøve på at finde ud af, hvad der sker. 
Stol ganske enkelt på Mig og tak Mig, på forhånd – for 
det gode, der vil komme ud af det alt sammen! Jeg ved 
hvilke planer Jeg har for dig – og de er gode.(Es 55,9; 
Jer 29,11)

Psykiatrien må forstå når der er  
brug for Åndelig hjælp 
Troen (og forståelsen) kan komme til én af det man 
hører. Og man kan heldigvis hele tiden lære nye ting, 
hvis man vil og er åben for en ny tankegang. Forhå-
bentlig vil også psykiaterne, psykologerne, lægerne og 
plejepersonalet, der har med mennesker at gøre der 
lider psykisk, også gerne være åbne. Jeg er samtidig 
helt klar over, at ikke alle, som har psykiske problemer, 
ønsker Åndelig hjælp. Men de, der er klar over, at det 
også er åndelige dæmoniske angreb de er udsat for og 
som gør dem “syge”, skal have lov til, hvis de ønsker 
det, at få den Åndelige hjælp af dé kristne, der ved 
hvordan de kan hjælpe til Åndeligt og menneskeligt. 
Her bør lægerne samarbejde, i stedet for at modarbej-
de patienterne og dem der vil og kan hjælpe dem. Og 
forhåbentlig kan lægerne og deres medarbejdere selv 
få lyst til at møde Gud og få del i hans visdom og evige 
fred og Kærlighed.

De små djævle virker også i “det små”
Som jeg har skrevet om tidligere, er mennesker nor-
malt ikke klar over at Mørkets åndelige magter også 
virker og er til stede, i “det små” – at de også står bag 
dagligdagens “små” irritationer og vores negative tan-

ker og hele det 
negative følelsesregister. 
Deraf også vores dårlige handle-
måder overfor hinanden og os selv. Men at 
det også er muligt at ændre og “vinde over” dét, 
tænker de fleste nok er temmelig umuligt. Men det er 
det ikke – når man lærer at leve på Guds gode måde – 
i tanker, følelser og handlemåde. Det er givet os i den 
frie vilje – som Gud har givet enhver – enten at vælge 
det onde, som kommer fra og er inspireret af Satan, 
eller det gode, rene og Kærlige, som kommer fra Gud 
vores Far og Herren Jesus Kristus, igennem Guds Hel-
ligÅnd. 

JK: TRO PÅ MIG I ALLE DINE TANKER. Jeg ved, at nog-
le tanker er ubevidste og halvbevidste – og dem hol-
der Jeg dig ikke ansvarlig for. Men du kan styre bevid-
ste tanker meget mere, end du er klar over. Praktiser at 
tænke på bestemte måder – ved at stole på Mig, tak-
ke Mig – og denne nye bevidsthed i dine tanker – bliver 
mere naturlige. Forkast negative og syndige tanker, så 
snart du bliver klar over dem. Prøv ikke at skjule dem 
for Mig. – bekend dem og efterlad dem hos Mig. Fort-
sæt på din vej, let om hjertet. Metoden med at kon-
trollere dine tanker, vil bevare dit sind i Mit nærvær, og 
dine fødder på fredens vej. (Sl 20,8; 1 Joh 1,9; Luk 1,79)
 
Det Herren Jesus siger her – at det er yderst vigtigt at 
få styr på sin tanker, fordi man igennem sine tanker 
kan lukke op for dæmoniske ånder – for de ér de ne-
gative dårlige følelser. Man giver dem næring, og fod-
rer dem, når man kører med på deres negative im-
pulser, følelser, tanker og handlinger. De skal i stedet 
afsløres – så de ikke længere skal plage og inficere en. 
Og i stedet, udskiftes med Herren Jesus gode tanker 
fra hans ord, i hans kærlige trygge fredfyldte nærvær. 
Så har man det godt!

Om 4 mennesker på Psykiatrisk Afdeling
Jeg har overvejet om jeg skulle fortælle det her – om 
noget alvorligt, som jeg og vi i min kirke oplevede, for 
mange år siden. Men det vælger jeg nu at gøre.

I min første kirke i Jylland, havde vi en radiokanal 
hvor vi lavede udsendelser fra det lille studie i kirken. 
Der var bl.a. en udsendelse hver søndag aften, hvor 
vi fortalte meget åbent om hvad Gud havde gjort og 
gjorde i vores liv – hvordan vi i det hele taget havde 
“mødt Gud”. Lytterne kunne ringe ind og være med i 
samtalen og stille spørgsmål – og de kunne også bli-
ve bedt for. Jeg var ny i kirken, og fortalte ind i mellem 
om det jeg havde oplevet, og ikke mindst om mit Syn, 
af Jesus Genkomst i skyerne. Jeg fortalte også meget 
åbent om min psykiske sygdom og hvordan jeg ople-
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vede, at Gud var 
ved at gøre mig mere og 

mere rask. 
Der var mange mennesker med store 

problemer der ringede ind – også mennesker med 
psykiske problemer og sygdomme. På den måde, fik vi 
dermed kontakt med mennesker der var indlagt på de 
psykiatriske afdelinger i byen. De var specielt interes-
seret i at høre min historie, fordi den kunne de jo selv 
forholde sig til – i deres egne psykiske og åndelige li-
delser.

Ind i mellem var der nogen der inviterede mig til 
at komme og besøge dem på psykiatrisk afdeling – 
hvad jeg meget gerne gjorde. Man kunne selvfølgelig 
kun komme ind på psykiatrisk afdeling, hvis man var 
inviteret af en patient! 

Jeg fik specielt kontakt med fire mennesker. To 
mænd og to kvinder. De troede alle fire på Gud, Jesus 
– de var kristne. De var et par gange hjemme og be-
søge mig, hvor vi sad og hyggede og snakkede og drak 
kaffe. Det var meget søde mennesker. Alle fire indlag-
te var flere gange med nede i vores lille frikirke, til vo-
res torsdag-aften møder. De talte også hver især med 
præsterne i kirken.

Men personalet på afdelingen kunne bestemt ikke 
li’ mig – og de viste det på flere uvenlige måder og fa-
coner. Jeg oplevede flere hjertegribende episoder, når 
en “patient” bogstaveligt talt stod mellem personalet 
og mig. Det fik mig til, når jeg gik derfra, til at bryde 
sammen i gråd – fra dybet af mit hjerte. En dag havde 
en af mændene, som var på alder med mig, ca. 35 år, 
og jeg aftalt at vi skulle ud og gå en tur. Han var fisker 
fra Hvide Sande i Jylland. Han var et rigtig sødt men-
neske – men han havde taget alt for mange sylisybin-
svampe, (LSD virkning) i nogle år, og det var han blevet 
kronisk psykisk skadet af. De svampe var ret brugte, 
som et gratis rusmiddel i 60’erne, fordi de alminde-
ligvis voksede i græsplæner. Pludselig måtte han ikke 
gå med mig ud. Han forsøgte at komme forbi et par 
af sygeplejerskerne, som stod og spærrede for døren, 
så han ikke kunne komme ud. Han græd og sagde at 
han så gerne ville med mig. Men der var ikke noget at 
gøre, for det bestemte de at han ikke måtte. Få dage 
efter stak han af fra hospitalet og begik selvmord ved 
at springe ud foran et tog. 

Og det dybt tragiske skete – at de alle fire tog de-
res eget liv – den ene efter hinanden, indenfor en me-
get kort tidsperiode. En af kvinderne sprang ud fra 
en bro. Den anden mand, hængte sig. Den tredje, en 
kvinde som var sygehjælper, var meget depressiv – 
hun tog en stor dosis forskellige piller. 

Vi var selvfølgelig fuldstændig rystede i kirken – 
specielt os der havde haft den tætte kontakt til dem. 

Jeg husker at jeg derefter tog den beslutning, at jeg 
aldrig mere ville prøve at tage mig af psykisk syge, for 
det var jeg, jo åbenlyst ikke god nok til – når nu de alle 
fire havde taget deres eget liv. Og så ringede telefo-
nen pludselig – det var en af præsterne der var i røret. 
Han fortalte, at han og de andre præster lige havde 
været i bøn til Gud, og Gud havde givet dem ‘et bille-
de’, (ved HelligÅndens Kundskabs-nådegave). Præsten 
havde set ligesom et billede for sig – det var delt op i 
2 halvdele. Den ene halvdel viste de kristne i kirken i 
lovsang og tilbedelse til Gud – og de havde det bare så 
godt og trygt og var glade. Den anden halvdel af bille-
det, var en dyb, mørk afgrund – hvor der var ild med 
høje flammer og dyb dæmonisk rædsel. Nede i det 
frygtelige rædselsvækkende sted, var der mennesker 
der lå og kæmpede i dyb smertefuld psykisk fortviv-
lelse – i vanvittig desperation for at forsøge at overle-
ve. De glade kristne gik hen til kanten – ned til afgrun-
den – og så meget skræmte ned i dybet. De skyndte 
sig væk, for dét var for voldsomt for dem og de vidste 
ikke hvad de skulle gøre ved det. Men der var nogle af 
de kristne, som gik ned i flammerne i dybet og redde-
de – som brandmænd – mennesker ud af flammerne 
og lagde dem op ad skråningerne. Men mange af dem 
var for forbrændte og forkullede til at kunne reddes – 
så de døde!

Men på grund af brandmændenes ord, blev de al-
ligevel reddet – Åndeligt – ind i det evige liv hos Gud. 
Flammerne i dybet, kunne på ingen måder skade ‘brand-
mændene og -kvinderne’, fordi de var sendt af Gud.

Dette billede viser at Gud er fantastisk og trofast! 
Han gav os i menigheden den trøst og opmuntring, 
som vi på det tidspunkt havde så hårdt brug for – ved 
at give os en forklaring og Åndelig forståelse så vi ikke 
fremover ville give op og undgå, at tage os af psy-
kisk syge – men i stedet fortsætte med at gøre, hvad 
vi kunne for at hjælpe – også åndeligt. Men, det er en 
af de store og ikke altid så nemme opgaver. Men Gud 
virker i os – i vores magtesløshed – ved HelligÅndens 
Kærlighed, visdom og Kraft, så vi kan!

Psykiatrien og den åndelige verden
Jeg tror på, at Gud kan helbrede alle former for psykisk 
sygdom. Det er meget, meget svært og forfærdeligt 
belastende at være psykisk syg, det håber jeg ingen er 
i tvivl om. Jeg siger heller ikke det er let at blive rask 
igen, for det kræver rigtig meget, også af den syge. 

Jeg er helt klar over, at det langt fra er alle psykisk 
syge der er åndeligt bevidste, så de ved, at det også er 
et åndeligt mørke, der er årsag til deres lidelser. Men 
de kristne “patienter”, skal da helst tilbydes Åndelige 
kristne eksperters hjælp, så de kan hjælpes ud i frihe-

den og fri af dæmonernes angreb. Selvfølgelig skal det 
være et ønske fra personen selv. 

Psykiatrien må blive klar over hvordan den 
åndelige verden fungerer
Psykiatrien er jo meget imod at give sygdommene en 
åndelig årsag – fordi de normalt ikke kender og forstår 
den åndelige verden, og påvirkningerne derfra. De fle-
ste tror nok ikke på at den findes? De ser og oplever 
måske bare, når nogle psykisk syge taler om Djævelen/
Satan og Gud, at de er fuldstændig forvirrede, forstyr-
rede i psykoser og i det hele taget er meget bange. Så 
må der masser af medicin til, for at passivisere og be-
rolige patienten. Det kan måske også være en god løs-
ning, i en presset periode. Men jeg tror også på Guds 
kraft i bønnen, i Guds fredfyldte kærlige nærvær – 
som kan få folk til at slappe helt af, på en vidunderlig 
ny måde.

Jeg har forsøgt flere gange at fortælle førende psy-
kiatere, om den åndelige verden – men de er ikke inte-
resseret! Heller ikke i at høre om hvordan jeg er blevet 
rask, uden medicin. Ingen af dem har vist den mind-
ste interesse. Der er en stor åndelig modstand – fra 
Mørket, som vil prøve at forhindre lægerne og andre 
ansatte, i at få øjnene op for de åndelige resultater. 
Jeg ville ønske at lægerne og plejepersonalet på vo-
res psykiatriske hospitaler var mere åbne, og ville lytte 
på hvordan den åndelige verden fungerer – så de også 
kunne tage de åndelige virkeligheder og virkemidler i 
brug, og indgå i et samarbejde med de, på det områ-
de, erfarne kristne – og ikke bare holde fast i det de 
engang har lært. 

Og samtidig forstår jeg dem faktisk også godt – 
når de ikke ved hvad der foregår i den åndeligt bevid-
ste patient. Det forstår man jo ikke, når man ikke selv 
kender til den åndelige verden eller har oplevet den 
– hverken Lyset eller Mørket. For dét kendskab kræ-
ver det – for at kunne forstå det! For ja, det er virke-
ligt “fremmed” for de fleste, fordi det er usynligt og 
“skjult”. 

Det beskrives og forklares meget tydeligt her i 1. 
Korinter Brev kap. 2,6-16:

Guds visdom.
Alligevel er der en visdom, som anvendes over for 
mere modne kristne, men det er ikke en visdom, 
der kommer fra denne verden, ej heller fra den-
ne verdens store personligheder, som snart mister 
deres popularitet. Nej, vi taler Guds skjulte visdom 
– den hemmelige plan, som Han har udformet fra 
Tidernes begyndelse – forudbestemt, for at føre os 
til Den Himmelske herlighed. 

 Verdens 
store mænd har al-
drig forstået den; for havde de 
det, ville de ikke have korsfæstet Herlig-
hedens Herre. Det er, hvad Skriften mener, når 
den siger: 
 “Hvad intet øje har set og intet øre har hørt, 
hvad intet menneske har kunnet forestille sig, det 
Gud har beredt for dem, der elsker Ham.”
 Og vi kender det, fordi Guds Ånd har åben-
baret det for os. Hans Ånd udforsker nemlig alt – 
endog Guds dybeste hemmeligheder. Ingen kan 
vide, hvad andre mennesker tænker, eller hvordan 
et andet menneske er, uden dette menneske selv. 
Sådan kan heller ingen fatte Guds tanker, uden 
Guds egen Ånd.
 ‘Et sjæleligt menneske forstår ikke det Åndelige’.
 I stedet for ‘verdens ånd’, har Gud givet os sin 
egen Ånd, for at vi kan lære at forstå alt, hvad Han 
i sin nåde har givet os. Derfor bruger vi ord, som 
er givet os af HelligÅnden, og ikke ord som men-
nesker almindeligvis ville vælge. Vi bruger Åndeli-
ge ord for at kunne forklare de Åndelige sandhe-
der for dem, der har Guds Ånd.
 ‘Det menneske, der ikke har Ånden, kan hver-
ken forstå eller tage imod de tanker fra Gud, som 
HelligÅnden lærer os. Det forekommer ham/ hen-
de, helt hen i vejret og tåbeligt’. 
 Kun Guds Ånd kan hjælpe ham til at forstå det. 
Et åndeligt menneske kan bedømme alt, men an-
dre kan slet ikke forstå ham/ hende. Hvordan skul-
le de kunne det? For skriften siger:” Hvem kender 
Herren, så han kan give Ham et godt råd?” Men vi 
har Kristi Ånd! 

JK: BLIV IKKE OVERRASKET over de åndelige angreb på 
dit sind. Når du kæmper for at finde Mig, og leve i Min 
fred, så lad ikke mismod sætte ind. Du er åndeligt talt 
involveret i massivt krigsførelse.’ Den Onde afskyr dit 
nærvær med Mig, og hans dæmoniske undersåtter er 
besluttet på at ødelægge vores nære forhold’. Når du 
står i kampens hede, så påkald Mit navn, og sig: “Je-
sus, hjælp mig!”
 I det øjeblik bliver kampen Min. Din opgave er 
ganske enkelt at stole på Mig, mens Jeg kæmper for 
dig. Mit navn, brugt rigtigt, har ubegrænset magt til 
at velsigne og beskytte dig. Ved Tidens ende, så skal 
alle knæ, (i Himlen, og på Jorden og under Jorden) 
bøje sig – når Mit navn Proklameres! Mennesker, der 
har brugt “Jesus” som et tilfældigt bandeord, vil falde 
ned i forfærdelse på den denne frygtindgydende dag. 
Alle dem, der har holdt sig nær ved Mig – ved tillids-
fuldt at nævne Mit navn, vil blive fyldt med uudsige-
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lig og herlig glæ-
de. Det er dit store håb, 

mens du venter på, at Jeg kommer 
igen. (Ef 6,12; 1 Sam 17,47; Fil 2,9-10; 1 Pet 

1,8-9)

Gud kan hjælpe psykisk syge, uanset hvilken 
diagnose de har
Hvis man skriver hvert et symptom i de psykiatri-
ske diagnoser ned – og bagefter skriver ud for hvert 
af dem, hvad Gud siger om det i Bibelen, og derefter 
sammenligner det – har man de rigtige retningslinjer, 
der beskriver og siger, hvordan Han vil at vi skal tænke 
og opføre os – i enhver situation. Skifter det negative 
ud med det gode Gud siger, vil det uundgåeligt medfø-
re en begyndende, mærkbar, sjælelig og psykisk bed-
ring, samt indre lægedom. Og nej, det kan man ikke 
selv, som heller ikke er meningen. Man må bede Gud, 
Jesus om at Han må hjælpe en dertil. 

Det var på den måde jeg blev mere og mere rask. 
Selvfølgelig, i Guds eget fredfyldte, trygge og Kærlige 
nærvær. Gud kan trøste fuldt ud og sætte alt på rette 
plads for mennesker, der er blevet behandlet forkert. 
Også når det handler om det umenneskeligt forfærde-
lige, fx i overgreb og store svigt. Det jeg siger, er at det 
er muligt at komme igennem “sygdommen”, hvis man 
modtager alt det gode Gud har til os, og lader Ham 
vejlede og hjælpe – i hans omsorg og genopbyggelse 
af os. Ham som har skabt os, ved også hvordan Han 
kan “reparere” os igen. (Som den der har bygget en 
bil, også ved, hvordan den fungerer og er sat sammen- 
og dermed også kan reparere den når den går i styk-
ker.) Det er yderst vigtigt og helt nødvendigt, at man 
selv ønsker at ændre sin adfærd – med Guds hjælp. 

Jeg sagde ofte til dem jeg besøgte på Psykiatrisk. 
Afd., at det faktisk var mere sundt, at “reagere” på no-
get usundt og direkte forkert – i stedet for IKKE at rea-
gere – Og at ikke kunne tåle – “en syg verden”! Det kan 
jo ende med at de, i den sidste ende, bliver de mest 
“privilegerede”, set fra det perspektiv, at det er lette-
re at finde Gud i sin nød, fortvivlelse og afmagt – end i 
et liv hvor det går én så godt, at man ikke har brug for 
Gud. Så vil jeg hellere være med på det første hold. 

Måske kan man i dag blive rask psykisk, uden Guds 
hjælp. Men, som jeg ser det, er fortvivlelsen og de-
pressionen, angsten og magtesløsheden en stor an-
ledning og mulighed for et menneske – at få en chan-
ce for at vende sig til Gud, og få hjælp af Ham – og på 
den måde forstå Livets Mening, som jeg godt tør sige, 
at jeg har oplevet. Der kan man ligefrem blive glad, 
måske lidt mere inde i forløbet og endnu mere bag-
efter, for sin magtesløshed og fortvivlelse, fordi man 

kom til at forstå at Guds tanker og væremåde, er helt 
modsat af denne verdens tankegang og væremåde. 

Når der er noget vi, (både børn og voksne) ikke 
kan håndtere, eller der er noget der skræmmer os, er 
det bedste, “at løbe ind i Guds, vores Fars favn” og få 
hjælp, trøst og beskyttelse af Ham, uanset hvor gam-
le vi er – for ‘ vi skal jo blive “som børn”, for at komme 
ind i Guds Rige’. Så vi må ikke blive for “voksne” til at 
bed om hjælp.

Man kan komme til at opdage, at livet er så meget, 
meget større end det vi oplever her. 

Fordi denne verdens gud, Satan – er Guds diame-
trale modsætning, og de to – er hinandens værste 
Fjender! Hele verden er jo i Den Ondes, Satans vold. (1 
Joh 5,19) Det er flertallet og de færreste, i vores land 
og i hele verden, klar over. Derfor giver man i stedet 
menneskesker og Gud skylden, når noget går galt, og 
ved ikke, eller glemmer, “påvirkningen” fra Mørkets 
magter. (Men Han, Jesus Kristus, blev taget op til Him-
len og sidder nu ved GudFaderens højre hånd, hvorfra 
Han hersker over engle og åndelige magter og kræfter. 
(1 Pet 3,22)

Gud kan smelte vores (hårde) hjerter, igennem hans 
betingelsesløse Kærlighed til os, og det er uden for-
skelsbehandling. Vi har så meget brug for Guds og hin-
andens kærlighed – for at komme af med alt det hårde 
og onde i os. Hvis ikke jeg, (vi) havde håbet om at alt bli-
ver fuldkomment godt en dag – når nu det er så svære 
og “forkerte” forhold vi lever under – så synes jeg ikke 
livet giver nogen mening. Men nu ved jeg, at den gode 
mening og det glade budskab – som jeg tænkte – er der 
– og det måtte der nødvendigvis også være!

Behov for at hjælpe når jeg selv  
er blevet hjulpet
Ved det at jeg selv har oplevet psykiske sygdomme og 
har fået “bugt” med og har sejret over mine diagnoser, 
(og dæmoner) – så som maniodepressivitet og angst-
neuroser, psykoser, tvangstanker, selvmordstanker og 
-forsøg, er det naturligt for mig, at sætte mig mere 
ind i psykiatriens verden og de forskellige diagnoser 
– selvfølgelig også fordi det interesserer mig, men al-
lermest, fordi jeg gerne vil være med til at hjælpe an-
dre, på samme måde som jeg selv blev hjulpet – både 
menneskeligt og Åndeligt. 

Jeg har lige læst en vidunderlig (autentisk) og me-
get lærerig bog om en autistisk dreng19. Drengen tal-
te ikke. Men fordi han var kristen, havde han et stærkt 
indre liv med Gud, som han “talte” meget med, i sine 
bønner. Han bad hele tiden for mennesker omkring 

19  “Sluppet fri” af Karen Kingsbury

sig, og alle mulige situationer – også for sine kamme-
rater i skolen, som moppede ham og gjorde nar af 
ham. Jeg har stiftet nærmere bekendtskab med diag-
nosen Borderline, fordi jeg kender nogle kvinder, der 
har den diagnose. Jeg har for nyligt læst ‘Glaspigen’, af 
Karin Dyhr, som handler om det mest forfærdelige og 
tænkelige som kan begås mod et barn – incest. Det er 
dét der giver den største skade i et menneskes person-
lighed og følelsesliv. Det kan ødelægge et barn resten 
af livet20. 

Heldigvis fik Karin Dyhr også hjælp, både menne-
skeligt og Åndeligt, hvilket hun nu holder foredrag om. 
Der er nogle sætninger fra hendes bog, som jeg kan 
identificere mig med, selv om jeg ikke selv er incestof-
fer. Så som: ‘Ordenes dobbeltbetydning’ – den rigtige – 
og “den lumre og beskidte”. (Som kommer fra de urene 
ånder, som “inspirerer” mennesker.) “Hun kunne ikke 
løbe fra sin indre vished om, at de siger noget andet, 
end det de mener… og alt det usagte – og det som ikke 
må siges og tales om – ja tale det helt igennem.”21

Jeg tror jo på at Gud kan hjælpe alle der ønsker 
det – ligesom jeg blev hjulpet ud af mine diagnoser. 
Selv om det i mange tilfælde vil synes svært af mange 
årsager, tror jeg det er en farbar vej. Ved at skifte de 
negative tanker, følelser, og den “forkerte adfærd” ud 
– med den måde Gud anviser og anbefaler os i Bibelen 
– i hans gode ord til os – vil alt ende godt og opbyg-
gende. Det er jo dét, som har virket i mit liv og stadig 
gør hver dag, og i trøsten fra Ham. 

Gud kender diagnoserne og kan  
vise vejen ud af dem
Gud ved selvfølgelig alt om alle psykiske lidelser og 
diagnoser, og kan derfor også vise vejen ud af dem, så 
vil der ske en positiv forandring og forvandling, samt 
en indre lægedom. Gud selv, vil altid hjælpe den, der 
søger Ham – i sin magtesløshed – så kan det lykkes 
mere og mere – i en proces. Jeg tror på at hvis man 
bruger princippet om at afsløre hvilke negative følelser 
og adfærd, dæmonerne “virker” igennem, så kan man 
udsulte – eller endnu bedre – smide dem ud, så de 
ikke længere får råderum. 

Både i den Maniodepressive diagnose og i Borde-
line diagnose og i alle andre diagnoser – også i ADHD 
diagnosen, som så mange får konstateret i denne tid, 
tror jeg på at teknikken med at smide dæmonerne ud, 
vil have en stærk positiv virkning. 

Jeg tror på at intet er umuligt for Gud! At Gud som 
har skabt alt, også kan helbrede alt og sætte alt på 

20  Side 245: Glaspigen. “Det usikre skamfulde barn, lever videre 
inde i hende.”
21  Side 191 i ’Glaspigen’.

rette plads, til-
bage til, som Han har 
skabt mennesket. Også årsagen 
til funktionsvanskelighederne og koncen-
trationsbesvær, indre og ydre forstyrrende impul-
ser og uro, der hele tiden er til stede – ved Gud om. 
Hvis personen med de symptomer får en stærk Ånde-
lig “betjening” (og blandt andre ting), lærer at bede 
Jesus, om hans fred som overgår al menneskelig for-
stand, når uroen kommer, tror jeg det vil hjælpe. Jeg 
tror det også er en åndelig forstyrrende ‘aktivitet’, der 
angriber det menneske som man kan befale skal stop-
pe, i Jesus’ Kristi navn.

Al sygdom og ‘uro’, kommer fra Guds modstan-
der, ‘Den Onde’, men aldrig fra Gud! Fra Gud kommer 
der kun godt og al helbredelse. Vi ved at Jesus tog alle 
sygdomme på sig, på korset, og helbredte al slags syg-
dom. Det gør Han også i dag! Han ved også, hvad der 
er af åndelig, psykisk og af sjælelig/følelsesmæssig ka-
rakter, og hvor årsagen evt. kommer fra. Af egen er-
faring ved jeg, at Gud ved alt! Og i de svære tilfælde, 
som mennesker ikke tror der er nogen løsning på, kan 
Gud, ved sine over-naturlige Nådegaver, (Kundskabs – 
og Profetisk-, og Bedømmelsesnådegaverne), åbenba-
re de dybe årsager, som mennesker ikke kan se og for-
stå. Den tiltro har jeg til Gud og hans Almagt. 

Jeg så for nylig en udsendelse i TV om Tourette 
Syndrom sygdommen – hvor de mennesker der bli-
ver plaget med den, ukontrolleret og tvangsmæssigt 
siger obskøne, perverse, frække, nedsættende og for-
nærmende ord til andre mennesker, eller de impulsivt 
pludselig slår mennesker de er sammen med. De kan 
ikke selv styre det, eller kontrollere de ord der kom-
mer ud af deres mund. Det er frygteligt belastende for 
de mennesker der har en sygdom, som fuldstændigt 
ødelægger deres liv. De er så ulykkelige og skamfulde 
over det – og som nogen sagde, var de godt klar over 
“at det ikke var dem selv”! 

Vi kan vist alle ind i mellem have grimme tanker 
og ord inde i os, men de fleste kan også kontrollere 
det, så man ikke siger det højt. Og dog er det jo også 
tilfældet for mange, på en nogenlunde “selvkontrolle-
ret” måde, at bruge grimme ord og sige grimme ting 
til andre – sammen med så rigeligt, at stadfæste, det 
med Satans navn! De er vist bare ikke helt så bevidste 
om, at Satan hører det og gerne kommer, hver gang 
man “kalder på ham”.

Også her, i Tourette Syndromet, tænker jeg på, 
om det er de modbydelige beskidte perverse dæmo-
ner, der agerer igennem det stakkels menneske, som 
er så uheldig, at være kommet i deres vold og magt. 
Hvis det er rigtigt – tror jeg også på at det kan “stop-
pes” – med den autoritet vi har fået i Herren Jesu Kri-
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sti navn – så de 
mennesker kan blive fri 

af dæmonernes plagerier. Det kun-
ne umiddelbart godt se ud som det er dét 

der foregår. Når man ikke kender den dæmoniske 
åndelige verden, tror man der er tale om en uhelbre-
delig sygdom. Men her er det for mig at se, virkelig 
tydeligt og oplagt – at det ligner dæmonernes perver-
se væsen, der kanaliseres ud igennem mennesker. Jeg 
håber der vil være lydhørhed og åbenhed, for at prø-
ve det af. Tænk hvis de stakkels mennesker kunne bli-
ve fri af de forfærdelige plagerier. Ville det ikke være 
“forsøget” værd? 

Tungetale-bønnesproget er en  
uundværlig hjælp 
Her er der virkelig brug for HelligÅndens Bønnesprog 
ved Tungetalen. Der vil i allerhøjeste grad i disse diag-
noser, være rigtig meget brug for at få Tungetalens 
gave – Bønnesproget fra HelligÅnden – for at holde de 
dæmoniske angreb væk, når de perverse onde ånder, 
med deres frygtelige påvirkninger i vores tanker og 
ord, forsøger at komme tilbage – for først skal de smi-
des ud af de mennesker de har taget bolig i.

Dæmoner kan også nogen gange overfalde et 
menneske, i fysiske overgreb. Nogle har oplevet at 
blive voldtaget af perverse seksuelle dæmoner. Tun-
getalen og ‘Guds fulde Rustning’ vil virke her, så alle 
de forskellige angreb kan stoppes! Men det er også 
her yderst vigtigt at finde ud af, om der er noget i det 
menneskes liv, som faktisk giver dæmonerne “lov til 
at være der” – fordi man selv på et tidspunkt har luk-
ket op dem. Eller også er der måske noget man ikke er 
villig til at give afkald på, eller måske noget åndeligt/ 
dæmonisk okkult Mørke, som man på et tidspunkt i sit 
liv eller i slægten, har åbnet op for, som man skal be-
kende og løses af igen. Det kræver en dybere undersø-
gelse af det menneskes baggrund og liv. Og måske en 
dybere åndelig vejledning, rådgivning og undervisning 
i hvordan de “åndelige love” virker, og hvordan Gud vil 
vi skal leve.

Jeg har lært mig at have min tungetale “kørende i 
baggrunden”, i min ånd – så jeg kan være i Guds nær-
vær og i freden fra Herren Jesus, stort set hele tiden. 
På den måde er jeg også beskyttet åndeligt, mod den 
åndelige Mørke verden. For nogen mennesker er det 
en absolut nødvendighed, som det var, er for mig – for 
at kunne være til (og være åndeligt beskyttet) – men 
som samtidig også er en stor fordel – konstant at kun-
ne være i kontakt med Gud, i hans Kærlige fredfyldte 
nærvær. For dér har man det rigtig godt – og mangler 
ingenting.

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 stemmer – 
for de kommer ikke fra Mig. Jeg taler til dig i Kærlig-
hedstoner og opløfter dig. Min Ånd overbeviser rent – 
uden knusende ord, der gør dig til skamme. Lad Guds 
Ånd tage styret over dit sind og “udrede bedragets for-
viklinger” – Lad dig forvandle af den sandhed, at Jeg 
lever i dig.
 Mit nærværs Lys skinner på dig med freds velsig-
nelser. Lad Mit Lys skinne i dig, dæmp det ikke med be-
kymringer og frygt. Hellighed er at lade Mig leve gen-
nem 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 
gennem dig. Forhastede ord og handlinger levner in-
gen plads til Mig – det er en ateistisk livsform. Jeg øn-
sker at være i alle dine øjeblikke – fylde dine tanker, 
ord og handlinger, med nåde.(Rom 8,1-2; Kol 1,27; 1 
Kor 6,19)

JK: JEG ELSKER DIG FOR HVEM DU ER, ikke for hvad du 
gør. Mange stemmer ønsker at få kontrol over dit sind, 
særligt når du sidder i stilhed. Du må vurdere, hvad 
der er Min stemme, og hvad der ikke er. Bed Min Ånd 
om at give dig ‘Bedømmelse’ (af ånderne). Mange af 
Mine børn løber rundt i cirkler, når de prøver at adly-
de de forskellige stemmer – der styrer deres liv. Det re-
sulterer i fragmenterede, frustrerede livsmønstre. Fald 
ikke i denne fælde. Gå tæt ved Mig, hvert øjeblik, lyt til 
Mine direktiver og glæd dig over Mit fællesskab. Mine 
får, kender Min røst og følger Mig, hvor Jeg leder dem 
hen. (Ef 4,1-6; Joh 10,4)

JK: LAD VÆRE MED AT BEKYMRE DIG! I denne verden 
vil der altid være noget, der drager dig til at bekymre 
dig. Det er den faldne splittede Planets natur. Tingene 
er ikke, som de skulle være. Så fristelsen til at bekymre 
sig, er hele tiden med dig. – ‘den’ prøver at sno sig ind 
i dit sind. Det bedste forsvar, ‘er stadig kommunikation 
med Mig’, rigt krydret med Taksigelse. Bevidstheden 
om Mit nærvær, fylder dit sind, med Lys og fred, og 
tillader ingen plads til frygt! Denne bevidsthed, løfter 
dig op, over ‘omstændighederne’, og sætter dig i stand 
til at se problemerne, fra ‘Mit perspektiv’. Lev tæt ved 
Mig!! Sammen kan vi holde Bekymrings -”ulve/ dæmo-
nerne” stangen!! (Luk 12,25-26; 1 Thess 5,16-18)

JK: JEG ER SANDHEDEN. Den der kom for at sætte dig 
fri. Når HelligÅnden mere og mere kontrollerer dit 
sind, og dine handlinger fuldt ud – så bliver du fri i 
Mig. Du bliver stadig mere forløst til at være den, Jeg 
skabte dig til at være. Det er det værk, Jeg gør i dig, 

når du overgiver dig til Min Ånd. Jeg kan udføre Mit 
bedste håndværk, når du sidder i Mit nærværs stilhed, 
og fokuserer hele dit væsen på Mig.
 Lad Mine tanker bruse frit over din bevidsthed og 
stimulere liv i overflod. Jeg er Vejen og Sandheden og 
Livet. Når du følger Mig, så leder Jeg dig ad stier med 
nyt – som du aldrig har forestillet dig. Du skal ikke be-
kymre dig for, hvad der er på vejen forude. Jeg ønsker, 
at du skal finde din sikkerhed – i at kende Mig. JEG, der 
døde for at sætte dig fri. (Joh 8,32; Fil 2,13; Joh 14,6) 
 
ST: Jesus siger: “Når du gør hvad Jeg beder dig om, (i 
Guds ord), så kan Jeg lade Min Kærlighed strømme 
igennem dig – og du genelsker Mig tilbage. Gå ikke 
vild! hold dig nær til Mig. Gå ikke fra grøft til grøft, 
men bliv i tilliden til Mig!” 

De onde ånder prøver at genere os,  
når vi er mest sårbare
Sårbarheden er måske mest tydelig lige når man våg-
ner om morgenen. Måske har man drømt noget meget 
ubehageligt eller direkte skræmmende. Den der må-
ske lidt dårlige, lidt triste stemning – eller en følelse af 
ulyst eller lidt frygt for dagen – eller måske endda for 
livet, sidder i én. 

Men jeg har opdaget, at hvis jeg begynder at takke 
Gud, Jesus og kalder på Ham med det samme jeg våg-
ner – og går ind i bønnen/samtalen, med Ham, så for-
svinder de negative frygt-følelser og stemninger fuld-
stændigt! “Det” må gå og forsvinde, når jeg er inde i 
Jesus’ stærke favn og nærvær, for i hans nærvær kan 
intet ondt tåle at være! Der kan også være brug for i 
løbet af dagen, at få “det Onde” til at forsvinde. Dæ-
monerne Frygt, Angst, Mismod, Modløs, Tristhed, Op-
givenhed, Ensom, Hovmod, Usikker og mange andre, 
vil derfor forsvinde fra en!

Når jeg søger 
Jesus personligt – som 
den Han er – og også for hans egen 
skyld, i min Kærlighed til Ham selv, og ikke 
for hvad Han kan give mig – og jeg “ser” Ham stå 
lige foran mig, og jeg så siger til Ham: “Jesus jeg elsker 
Dig og jeg takker Dig, fordi Du elsker mig. Og jeg elsker 
Dig, Gud min Far og Dig, elskede kære gode GudHellig-
ånd” – så kommer jeg ind i den fred som Jesus giver – 
som er over al menneskelig forstand. Og jeg ved, at Je-
sus vil være med mig i alle hændelser og udfordringer 
i løbet af min dag. Ja, Han vil give mig den styrke jeg 
har brug for, som min dag – (din dag) – kræver. Og han 
tager min hånd, og slipper mig ikke.

JK: KOM MED MIG en lille stund. Verden med dens 
nonstop krav, kan godt vente. De fleste mennesker 
sætter Mig til at vente, idet de efterrationaliserer, at 
de nok en dag vil finde tid – til at fokusere på Mig. 
Men jo længere mennesker skubber Mig i baggrunden 
af deres liv, jo hårdere er det for dem, at finde Mig.
 Du lever blandt et folk som herliggør travlhed – de 
har gjort tiden til en tyran, som kontrollerer deres liv. 
Selv dem, der kender Mig som frelser, har en tendens 
til at marchere i verdens tempo. De har købt den illu-
sion, at mere er altid bedre – flere møder, flere pro-
grammer, flere aktiviteter.
 Jeg har kaldt dig til at følge Mig på en ensom sti, 
hvor du tager tid alene med Mig – og det er din høje-
ste prioritet og dybeste glæde. Det er en sti som i det 
store og hele ikke er værdsat, og ofte bliver foragtet. 
Du har imidlertid valgt den gode del, (som Maria), 
som aldrig vil blive taget bort fra dig. Når du vandrer 
tæt ved Mig, så kan Jeg desuden velsigne andre gen-
nem dig. (Højs 2,13; Luk 10,42)
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