Kapitel 9

V

Religiøsitet i mange variationer

Vi bliver påvirket af mennesker vi møder og læser om – deres meninger, holdninger og overbevisninger. Også deres
livs- og trossyn. Men man må selv tage
stilling og turde have sin egen mening – uafhængigt af
hvad andre mennesker måtte tænke og mene. Den ret
har vi heldigvis i vores frie land, (Danmark).
Det bedrøver mig bare rigtig meget, når der oftest
nu og igennem så mange år, er blevet vist et helt forkert billede af den kristne tro – så det virker som om
de fleste mennesker ikke længere regner den for noget – og ikke tror at Gud, Jesus Kristus, kan give mennesker noget som helst. Og så er virkeligheden den, at
det er den eneste tro der har svaret, opklaringen og
forklaringen på Livets Mysterium. Jeg tror på, at det
en dag vil gå op for mennesker. Jeg er helt klar over og
fuldt bevidst om, at langt fra alle er enige med mig i
dette. Men det gør ikke noget, for det er ikke mit ansvar – men en sag mellem Gud, og hvert enkelt menneske.
Men desværre har den kristne “religiøsitet” også
ødelagt meget i vores land. “Religiøsitet” er når troen bliver “selvgjort” – begrænset af den menneskelige kapacitet og formåen, som let kommer til at virke
lidt “sammenbidt og kedelig”, når man prøver ‘i egen
(manglende) kraft’, at gøre det som man tror Gud gerne vil have – i stedet for at lade Gud gøre og virke i én
ved HelligÅndens Kærlighed, Kraft og frihed, som er givet os af Ham, i vores hjerte. Så bliver det spændende
– ligesom Gud er den mest spændende af alle!

JK: HOLD DIT FOKUS PÅ MIG. Jeg har begavet dig med
forbavsende frihed, som inkluderer evnen til at vælge
dit sinds fokuspunkt. Kun ‘kronen på mit skaberværk’
har sådan en bemærkelsesværdig evne – det er tegnet
på at være skabt ‘i mit billede’. Lad målet for denne
dag være, at tage enhver tanke til fange, under Mig.
Når dine tanker vandrer, så indfang disse tanker og
bring dem ind i Mit nærvær.
I Mit strålende Lys skrumper og krymper bekymrede tanker bort. Fordømmende tanker bliver afsløret, når du hengiver dig til Min betingelsesløse Kærlighed. Forvirrede ideer bliver udredt – mens du hviler i
Min freds enkelthed. Jeg vil beskytte dig og bevare dig
i stadig fred, når du fokuserer dit sind på Mig. (Sl 8,5; 1
Mos 1,26-27; 2 Kor 10,5 Es 26,3)

Kedelig kristendom
I egen ‘præstation’, “religiøsitet”, bliver det ofte uendeligt kedeligt, uinspirerende, ufrit og tit direkte frastødende – fordi det åndelig set er dæmoniske magter, der står bag og som påvirker og kan styre (også) de
kristne. Det er altså ikke bare menneskers “begrænsende og ufriske, lovtrældomsmæssige” adfærd og
væremåde, som man kan føle en form for “ubehag og
forstemthed” ved – men at der også er en “åndelig”
årsag til det, er også en forklaring, som skal afsløres.
Jeg tror det er dét man måske kan mærke, som noget
udefinerbart, noget “ubehageligt” og som får folk til at
vende sig væk fra (også), “den kedelige” Kristendom.
Det føles ligesom ikke helt rart og afslappet – eller dragende, men i stedet for måske, forstemmende. Der
mangler ligesom en forløst frihed og Kærlig “lethed”.
De ånder der står bag her, kaldes ‘religiøse’ åndsmagter og ‘kontrollerende-ånder”, der igennem mennesker, vil kontrollere og begrænse andre mennesker og
personen selv, selvfølgelig. Der skal befries til fra de
ånder – så det menneske kan blive som Jesus selv, og
hans skønne væsen kan komme frem, i stedet for.
‘Så er det da ikke længere mig der lever, men
Kristus der lever i mig, for jeg er jo “død” i mig selv –
det som hører mit gamle jeg og liv til’ (Gal 2,20-21; 2
kor 5,17-18) Det gamle er forbi – noget nyt er blevet
til, for jeg er blevet en helt ny skabning i Kristus! Og
det er kun HelligÅnden, der kan åbenbare, hvad det
betyder – og hvordan det kan lade sig gøre – at blive
helt fri, som Jesus siger Han kan gøre enhver. ‘Når Sønnen, Herren Jesus Kristus får gjort jer fri – skal I blive
virkelig fri’! (Joh 8,36)

JK: JEG ER ALTID MED DIG. Det var de sidste ord Jeg
talte, før Jeg for op til Himlen. Jeg fortsætter med at
proklamere dette løfte til dem der vil lytte. Mennesker
reagerer på mit stadige nærvær på forskellige måder.
De fleste kristne accepterer den lære som sandhed –
men ignorerer den i deres daglige liv.
Nogle dårligt oplærte eller sårede troende frygter
(og foragter endda) Min viden om alt hvad de gør, siger og tænker. Nogle få koncentrerer deres liv om dette herlige løfte – og oplever at blive velsignet ud over
alle grænser. Når Mit nærvær er fokuspunktet i din bevidsthed, så falder alle dit livs brikker på plads. Når du
ser Mig gennem dit hjertes øjne, kan du se verden omkring dig fra mit perspektiv. Det faktum at Jeg er med
dig, gør hvert øjeblik af dit liv, meningsfyldt. (Matt
28,20; Sl 139,1-4)

’Kvindeklovnen’ (udsnit – se hele billedet på side 191)
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JK: SLAP AF I MIT
HELBREDENDE HELLIGE NÆRVÆR. Vær stille, mens Jeg
forvandler dit hjerte og sind. Slip bekymringer – så du kan modtage Min fred. Hold op med
at kæmpe, og vid at Jeg er Gud. Vær ikke som farisærerne, som mangfoldiggjorde reglerne, og skabte deres egen form for “gudfrygtighed”. De blev så optaget
af deres egne ‘regler’, at de tabte Mig af syne. Selv i
dag, gør ‘menneskeskabte regler’ om hvordan kristne skal leve – mange mennesker til slaver. Deres fokus
er på deres livsførelse – i stedet for på Mig. Det er ved
at kende Mig, i Åndelig intimitet, at du bliver ligesom
Mig. Slip, slap af, vær stille og kend, oplev – at Jeg er
Gud.

de også, at han ikke troede at det var Jesus, der havde
f.eks. givet os ‘Missionsbefalingen’: “Gå ud i al verden
og forkynd evangeliet, og gør alle folkeslag til mine disciple, idet I døber dem til Faderen, Sønnens og HelligÅndens navn.” Trods det, sagde han, at han troede
på Gud. Jeg ved desværre ikke, hvad det helt betyder
og dybden i hvad ‘moderne teologer’ tror på. Men,
jeg blev da noget “rystet” og meget forbavset! Jeg googlede ‘moderne teolog’, og der var Grossbøl nævnt,
sååååe…

Bedømmelses-Nådegaven til at afsløre ånder
og dæmoner

Er Satans mission lykkedes for ham?
For de kristne, som har oplevet denne frihed i Gud, Jesus Kristus – virker det mindst lige så kedeligt og nok
meget, værre – at opleve “kedelige” kristne. Det er
ikke min intention, at nedgøre nogen mennesker her
– kun de ånder, der virker “negativ kedelighed” i mennesker. De åndelige magter fra Mørket er ‘snedige’ og
‘bedrageriske’, så det kan være ret indviklet at se igennem det og afsløre, hvordan de “virker og arbejder”,
fordi de kommer med alle mulige følelsesmæssige,
modsatrettede, forvirrede, anklagende, bebrejdende, selvforsvarende, hykleriske, bedrageriske, fornærmede, forargede, blokerende, osv. holdninger. Denne
indviklede og komplicerede forvikling, i “menneskefølelserne”, gør at vi så ofte oplever fortvivlede og uløselige situationer og samtaler med hinanden, hvor
det hele kører uhjælpeligt sammen i hårde, ulykkelige
konflikter og skænderier. Så ofte må vi give op – og gå
hver til sit og måske bryde forbindelsen med hinanden. Jeg ved nu, at det er dæmonerne, der spiller deres onde spil igennem os – og med os!
Men jeg ved også fuldt ud, at den Onde gør alt
hvad han kan, for at bedrage og vildføre menneskene,
væk fra Gud, Jesus Kristus. Det er hele hans mission,
mål og mening. Han gør det på så mange forskellige
måder – og han har gjort menneskene helt rundtossede, så de heller ikke længere er i stand til at se hvad
der er op og ned og hvad der er rigtigt og forkert.
Masser af mennesker kan ikke kende forskel på Mørket og Lyset – på hvad der virkelig er fra Gud og hvad
der er fra Satan. Så man må sige, at det faktisk er lykkedes rigtig godt for Den Onde satan, af forføre og bedrage så uhyggeligt mange mennesker, væk fra Gud.
For nylig oplevede jeg en præst, som også er
provst, sige, at han ikke, som ‘moderne teolog’, troede at Bibelens ord virkelig er Guds ord – talt til mennesker. Han troede på en historisk måde. Præsten sag80

Tak, Jesus,
for Dit Kærlige tilbud,
Din Kærlige anvisning. Jesus: “Vær
stille, og slip ikke tilliden til Mig. Jeg er altid
hos jer. Hold fast ved MIG, ikke ved jeres egen tro.
At holde fast ved MIG, er tro! Byg på MIG – ikke på noget, hvor I selv er iblandet! End ikke jeres dyreste erfaringer. Tak for dem og lad dem være til opmuntring
og bestyrkelse, men glem aldrig, at JEG ER Troens
Grundvold. Sig nej til alt, som ikke er frugt af Min Ånd
– hvorfra det end må synes at komme. Hvor Min Ånd
er, dér er der frihed! I fuld afhængighed af MIG, er den
fulde frihed!”

Gode præster er fyldt af Jesus og HelligÅnden

Hvem stoler du på?
“… For at vi ikke skulle stole på os selv, men på Gud …”
(2 Kor 1,9)
Jesus sagde: “… Her i verden vil I møde trængsler;
men vær ved godt mod; Jeg har overvundet verden!”
Så snart du har løst ét problem, dukker et andet
op. Ingen af dem er særligt store – men de er alle sammen nødvendige for din åndelige vækst. Hvordan vurderer man en tings styrke? Ved at teste det! Bibelen
siger: “Kære venner, bliv ikke forundrede over den ildprøve, I må gennemgå … I skal glæde jer, jo mere I får
del i Kristi lidelser, så I kan glæde og fryde jer – når
Han kommer igen.” (1 Pet 4,12-13)
Nogle af dine mest berigende oplevelser kommer
gennem dine værste øjeblikke – når dit hjerte er sønderbrudt, når du føler dig afvist, når dine muligheder er brugt op – når dine smerter er ubærlige – og du
vender dig til Gud. Når du har det slemt og ikke har
energi til noget overfladisk eller flygtigt, så er det, du
finder ud af, at “… Herren er nær hos dem, hvis hjerte
er knust…” (Sl 34,19)
Gud kunne forhindre at Josef kom i fængsel, at Daniel blev sendt i løvekulen, at Jeremias blev kastet i det
modbydelige fangehul, at Paulus led skibbrud – men
Han gjorde det ikke. Som følge heraf, blev hver især
draget nærmere til Gud – og kom til at præge deres
omgivelser. Dine problemer tvinger dig til at søge Gud
og være afhængig af Ham, i stedet for dig selv. Det var
specielt svært for et udpræget præstationsmenneske
som Paulus, som sagde: “Vi havde faktisk afsagt vores egen dødsdom, for at vi ikke skulle stole på os selv,
men på Gud – Han, som endog kan opvække de døde.”
(2 Kor 1,9)

Sådanne præster og ledere, med et oprigtigt, omsorgsfuldt væsen, (Jesus’ væsen og karakter), er guld
værd og til stor velsignelse – til glæde og opmuntring
og hjælp, for mange mennesker. Det er der stor mangel på, og der er så mange, mange mennesker, der har
brug for dem. Og helt ærligt, så tror jeg også det efterhånden er det eneste folk “køber” – kristne som ikke-kristne. Og det gælder jo os alle – at lade Jesus give
os sine egne gode og Kærlige væsen og karaktertræk.
Men ‘OverHyrden’, Herren Jesus selv, er den bedste at
søge hen til, for Han er der altid og Ham kan man altid
stole på og altid regne helt med – Han kan aldrig gøre
fejl eller svigte nogen.
Så til de, der ikke kommer i nogen kirke– måske
fordi de synes kirken ser “kedelig og ensrettet” ud, de
skal ikke fejlagtigt tro, at de kristne ‘sluger alting råt’
og ikke også er kritiske, har åbne øjne og ører og “ser
det hele” – ikke mindst i i kirken. Men hvis man opdager, at Jesus er dér og det er Ham der taler, ved hans
ord og HelligÅnd – kan det kun blive en vidunderlig oplevelse – for man kan her få kontakt med Ham
der har skabt os, og alt liv. Dét er årsagen til, at det er
enormt spændende, vidunderligt og dragende at gå i
kirke. Og så forhåbentlig også møde nogle imødekommende søde varme og venlige mennesker/søskende,
der er fyldt med Guds kærlighed, ved HelligÅnden.
Jeg er også selv lykkelig for, at jeg fandt ÉN, der
er større end mig og langt mere interessant end noget menneske – og at jeg heller ikke længere “tilhører
mig selv”, men Gud, som har skabt mig. Hvis man har
Gud til Far – så vil kirken også være ens “Hjem”, fordi
det er Guds, vores Fars Hus og hans Familie der er der.
Sammen med Gud selv – i hans Kærlighed er alt “godt
nok”! Det forunderlige kan så ske, at man lettere kan
bære over med alle og alting – og også sig selv!

Du finder ikke ud af, hvad Gud kan udrette, før Gud er
den eneste, du har at holde dig til. Så læg dine behov i
hans Almægtige hænder og se, hvad der sker.

ST: Jesus: “Bliv i Min Kærlighed! – Hvis I holder Mine
Bud, vil I blive i Min Kærlighed”… (Joh 15,9-10)
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Mange af de mennesker, som nu er blevet kristne – og
lever i en personlig kærlig relation med Jesus Kristus
– har måske tidligere oplevet så meget andet, ja ofte
hele registreret, i den verdslige verden og måske også
den åndelige verden. Men de har forkastet det – fordi
det ikke var godt nok, fordi de ikke fandt ‘Sandheden’
dér. Ville de gå ind i en “kedelig kirke”?
De har ofte igennem det de tidligere har oplevet i
deres åndelige søgning, igennem andre åndelige retninger, fået en “erfaring” og en ‘Bedømmelses-Nådegave’ af HelligÅnden, så de kan afsløre ånder, dæmoner og alt dét, der ikke er ‘den ægte vare’! Det er
ofte igennem meget dyrekøbte erfaringer, med meget store omkostninger og der er tit “en voldsom høj
pris at betale”! Men de søger, trods det, videre og videre med et oprigtigt, men med et endnu mere “kritisk og vurderende” hjerte – for ikke at blive bedraget
igen! Og mange har så fundet ud af, da de blev kristne,
at også i de kristne ‘kirke-retninger’, må man hele tiden være vågen. Også her kan det blive nødvendigt at
forlade en kirke, hvis det viser sig at det ikke er rart at
være der og at noget føles forkert Mange steder er ledelsen ikke villig til at lytte til deres egne brødre og søstre i kirken – “på lige søskende-fod” – de vil kun høre
på hinanden og det de har bestemt. Forskellige kirker
kan have forskellige visioner og opgaver for Gud – og
det er helt som det skal være – så skal man bare finde
det sted og de kristne, hvor ens vision passer sammen.
I dag tillader folk at tænke selv og vælge selv! Jeg
ser sådan på det at vi mennesker alle er på jorden, på
samme betingelser og vilkår. Vi må være villige til at
lytte til hinanden – og at det kun er Gud, Herren Jesus selv, der har alle de rigtige svar – som vi med stor
glæde og fornøjelse – forhåbentlig ønsker at lytte til
og bøje os for. Kun Han er Herre og vores “Hoved” –
Ham – der udtænker alt – og fortæller os der er en del
af hans legeme, hvad Han vil vi skal gøre, i alle ting. Så
kan vi være helt trygge og frie – fyldte af Guds Kærlighed ved HelligÅnden – helt fri – også af menneskestyring.

Gode ledere, præster, som er fyldte af Jesus og
hans Kærlighed, ved HelligÅnden, er der meget brug
for – hvor de virkelig er bevidste om og ønsker af hele
deres hjerte, at være ‘døde fra sig selv’, og at Jesus
må tage hele pladsen i dem – bliver ydmyge af hjertet
– som Herren Jesus selv – for Han vil da selv leve ud
igennem dem. De behøver ikke at “reklamere” for sig
selv, for at man skal lytte til dem, for det kommer helt
af sig selv. Andre mennesker ‘aflæser dem’ og får tillid
til dem, så man tør og har lyst til lytte til det de siger.
Dog står man altid selv til ansvar for, hvad man åbner
op for og godtager.

JK: GEM DINE
BEDSTE ANSTRENGELSER TIL AT SØGE MIT ANSIGT. Jeg
kommunikerer hele tiden med dig. For at
finde Mig og høre Min stemme, så må du søge
Mig, frem for noget andet. Alt, hvad du ønsker mere
end Mig, bliver en afgud. Når du er besluttet på at gå
din egen vej, så sletter du Mig af din bevidsthed. I stedet for at ensidigt stræbe efter bestemte mål – så tal
med Mig om det. Lad Mit nærværs Lys skinne på denne stræben, så du kan se det fra Mit perspektiv.
Hvis målet passer ind i Min plan for dig, så vil Jeg
hjælpe dig med at nå det. Hvis det er mod Min vilje
for dig, så vil Jeg gradvist ændre dit hjertes ønske. Søg
først og fremmest Mig – så falder resten af dit liv på
plads, stykke for stykke. (1 Krøn 16,11; Matt 6,33)

der står skrevet, ‘ikke givet os noget andet navn under
Himlen, hvorved vi kan frelses, end Jesu Kristus navn.’

Kristendommen

Kristendommen er ikke en religion, men en relation!
Troen på og livet med Jesus Kristus, opfatter jeg ikke
som en religion, men som et nært og levende og kærligt fællesskab med GudFaderen, igennem Guds Søn
Jesus Kristus, verdens eneste frelser, Herre og Gud,
ved Guds HelligÅnd.

Gud har åbenbaret sig og talt til os, gennem
sin Søn

Med Gud begynder verden forfra igen
Ud fra det kristne evangelium, tænker jeg – at dette
liv her på Jorden kan opfattes som et slags “prøveliv”
– fordi det virkelige og (det rigtige) liv hos Gud, med
nye himle og den nye Jord og Guds Himmelske Stad
– venter på os! Det vil selvfølgelig være helt anderledes end det vi er vant til på jorden – for Guds rige er
en verden i fuldkommen Retfærdighed og Kærlighed.
Tryghed, harmoni, fred og glæde hersker der. Alle vil
være lige betydningsfulde og elskede – ingen har uforholdsmæssigt og voldsom rigdom eller uretfærdige og
“uberettigede” fordele frem for andre – sådan som
denne verden er fuldstændig præget af! Forfærdelig mange mennesker verden over, må leve i den dybeste fattigdom og fornedrelse under umenneskelige
forhold og dø af sult! Men som jeg ser det, har vi alle
nu muligheden for at starte forfra – og være med –
når Gud starter verden op igen – og forfra! Og denne
gang, ligesom i Tidernes Morgen, sammen med Gud
vores Far – og uden nogen form for ondskab. Alle er
inviteret til at være med – til at blive Himmelborgere.
Vi vil – efter Guds retningslinjer og vejledninger, få et
godt, lykkeligt og harmonisk liv – ved det at leve tæt
med Gud selv – i én ånd med Ham – vores ånd i fællesskab med Guds Ånd. Jeg vover at sige, at det er dét
det hele handler om! Det er det eneste sikre Livsfundament (Kristus), der er givet os – af Gud selv. Det er
på den måde man kan være tryg og sikker på, at være
under Guds Kærlige, fredfyldte, nærværende omsorg,
og beskyttelse og få Velsignelser over vores liv. Jeg
be’r om, sammen med mange, mange, andre verden
over, at Gud må hjælpe alle mennesker til at indse,
at det kun er Jesus Kristus, Messias, Guds egen Søn,
der kan frelse os tilbage til Gud vores Far. Der er, som
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Moses
var en trofast tjener
i Guds hus. Han vidnede om
det, der senere engang skulle forkyndes.
Men Jesus Kristus er tro, som Søn, og er Herre
over Guds hus, som er os, når Han bor i os – og
såfremt vi til det sidste, holder urokkeligt fast ved
Ham, og bevarer vores frimodighed, vort håb og
vores glæde, over Ham, i dyb taknemmelighed og
lykke over, at tilhøre Ham.
Men HelligÅnden giver os en advarsel, når Han
siger: “Når I i dag hører hans røst, må I ikke forhærde jeres hjerter, sådan som Israels folk gjorde
det, da Gud prøvede dem i ørkenen. Skønt Jeg i 40
år, havde vist dem Min styrke og Kraft, udfordrede de Mig og satte Mig på prøve. Derfor blev Jeg
meget vred på dem, ja væmmedes ved dem, for
deres hjerter vendte sig gang på gang mod noget
andet, end Mig – de ville ikke vide af Mine veje.
Så svor Jeg i min vrede: “De skal ikke gå ind til Min
Hvile.” (i Himlen)
Pas derfor på, kære brødre og søstre, at I ikke
gemmer på ondskab og vantro, så I kommer bort
fra den levende Gud! Tal derfor hver dag med hinanden om dette. Bliv ved med at opmuntre hinanden, mens der endnu er tid – for at ingen af jer
skal bedrages af synden eller forhærdes – overfor
Gud. (5 Mos 18,8-20)
For hvis vi er tro indtil enden og stoler på Gud,
sådan som vi gjorde, dengang vi blev kristne, skal
vi få del i alt det, som tilhører Kristus. Israelitterne
hørte Guds røst i ørkenen – men gjorde også senere oprør imod Gud – som i hans godhed mod dem,
ved Moses, havde ført dem ud af deres frygtelige
slavetilværelse i Ægypten.
Senere vendte de sig i vrede mod Gud, og syndede
imod Ham, så Gud følte afsky mod dem, så de alle
dødede i ørkenen. Hvorfor kunne de ikke ‘gå ind til
Hvilen hos Ham’? Fordi de ikke ville gøre som Han
sagde – fordi de ikke troede på Ham! “ (Hebr 3)

GudFaderen, gjorde sin Søn til Herre over alle
ting
Vi ser at Jesus, som en kort tid blev stillet ringere end
englene, er blevet kronet af Gud – med ære og herlighed – fordi Han led døden for hele menneskeheden –
os – for at det skulle komme os alle til gode, ved Guds
nåde, at Jesus døde, i vores sted. For når Han, Herren
Jesus Kristus, for hvis skyld alt er til, og ved hvem alt
er blevet til og består – så derved også var dén eneste,
der kunne føre os tilbage til Gud og hans herlighed i
Himlen, så var det passende, og ret og rimeligt, at Jesus også selv, måtte gøre alles frelse mulig, og derved
fuldføre sin gerning – ved også selv at dø, i menneskenes sted. Den, som gør mennesker hellige – og de der
gøres hellige, ved at blive renset for deres synder, ved
at tro på Jesus, har nu samme Far, som Herren Jesus.
Derfor skammer Herren Jesus Kristus sig ikke ved at
kalde dem brødre og søstre.
I en af Davids salmer siger Han: “Jeg vil gøre dit
navn kendt Gud, blandt mine brødre, og sammen skal
vi synge Din pris. Jeg vil stole helt på Gud. Og – her
er Jeg og de børn, som Gud har givet mig.” Og da nu
disse børn er menneskelige væsener, skabt af kød og
blod, blev Han, Gud, også et menneske – for kun ved
at blive menneske som vi, kunne Han afvæbne og gøre
Djævelen/Satan magtesløs, som ellers var herre over
Døden. Kun derved, kunne Jesus Kristus befri de mennesker, som af frygt for døden, har levet hele deres liv,
i frygt og trældom. Det er jo ikke engle Han kommer
for at redde, men mennesker af Abrahams slægt.

Kristus selv er Skaberen, Frelseren og Dommeren.
Men Jesus tog selv dødsdommen, vores dom, i vores
sted, på sig selv. Men dømmer os også – så vi kan frigøres fra al tyngende skyld og ødelæggende livsførelse. Vi er skyldfri, fordi vores skyld, blev lagt på Jesus.
Jesus blev selv offerlammet, som sonede vores skyld.
Vi bliver skyldfri, når vi tror det og i taknemmelighed
tager imod det og Ham. Derved kan man leve et helt
nyt liv – i frihed og kærlighed til Gud og mennesker.

Det var nødvendigt, at Jesus Kristus blev som en
af os, blev os lig – for at han i sin tjeneste for Gud,
kunne blive vores (forstående) og barmhjertige og
trofaste ypperstepræst, overfor Gud – i det Han
nådig mod os, og trofast mod Gud, selv, sonede
vores synder. Jesus har selv gået igennem lidelser og fristelser, så når vi fristes og lider, ved Han,
hvordan vi har det, og også hvilken hjælp vi trænger til og har brug for. (Hebr 2)
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Mange gange og på forskellige måder, har Gud op gennem tiderne talt til vore forfædre gennem profeterne.
Men nu her i ‘de sidste tider’, har Han talt til os gennem sin Søn. Verden blev skabt med Jesus’ medvirken
– og Gud, hans Far, har indsat Ham til Herre, over alle
ting.
Jesus har givet os et glimt af Guds herlighed og
hvem Gud er – fordi Han som Søn, ligner sin Far, og
har samme væsen. Gud opretholder verden alene ved
sin Kraft ved HelligÅnden, der er i hans Ord. Efter at
Jesus ved sin død, havde tilvejebragt forsoning for al
synd, satte Han sig på Tronen, ved Den Almægtiges
højre hånd, hans Far, i den himmelske verden.
Guds Søn står langt over Guds sendebud, englene – og Han omtales på en helt anden måde end dem.
Har Gud nogensinde sagt til en af sine engle: “Du er
min Søn, i dag er Jeg blevet din Far, og giver dig den
ære, som hører det navn til.” Eller: “Jeg vil være hans
Far, og Han skal være min Søn.”
Og når Gud sender sin Søn – den førstefødte til
Jorden igen, siger Han: “Alle Guds engle, skal tilbede
Ham.” Mens Gud om sine engle siger, at Han gør dem
hurtige som stormvinde og som tjenere, der er som
flammende ild. Om sin Søn siger Gud derimod: “Dit
Kongerige, Gud – skal bestå til evig tid. Du styrer Dit
Rige med Retfærdighed. Du elsker retfærdighed og hader uret. Derfor har Gud, din Gud, udvalgt dig til Konge og skænket dig en større glæde end nogen anden.”
Gud kaldte også sin Søn Herre, idet Han sagde: “Herre, i Begyndelsen grundlagde Du Jorden, og himlen er
skabt ved dine hænder. Både himlen og Jorden skal
forgå, men Du forandres aldrig, og skal bestå, og leve i
al evighed. Med himlen og Jorden er det som med tøj,
der slides op, så det en dag skal skiftes ud.” Til sin Søn
siger Gud: “Sæt dig ved Min højre hånd, til Jeg får lagt
alle dine fjender ned for dine fødder.” Har Gud nogensinde sagt det til en engel? Nej, englene er blot åndelige budbringere, som Gud sender ud, for at hjælpe
dem, ‘der skal modtage hans frelse.’ (Hebr 1)

Men hvordan skal vi kunne undgå ‘Guds vrede’
– hvis vi ikke bryder os om det, og tager dét alvorligt
– når Gud tilbyder os så stor en frelse – tilbage til sig
selv! Det glædelige og fantastiske Budskab og tilbud,
blev jo først fortalt af Herren Jesus Kristus selv, og senere givet videre til os, af dem, der selv havde hørt
Ham. Og Gud vidnede med, både ved stærke tegn og
mirakler, ved at give mennesker, der tror på Ham, HelligÅnden og de Åndelige nådegaver, efter sin egen
plan og vilje.

Treenighed

helt nøjagtigt, hvad betød og indebar. Det var faktisk
et yderst overfladisk kendskab jeg havde, fandt jeg
senere ud af. Min barnetro blev senere til en kedelig “pligtfølelse”, fordi det var vores forældre, der bestemte at vi skulle i søndagsskolen og kirken. Men det
ser jeg nu, alligevel var et godt og rigtigt ønske de havde for deres børn. Men der manglede noget – det var
ikke spændende og tiltrækkende nok.

En anden ting som også
kan være svært at forstå, er Treenigheden. Gud som Én og samtidig tre “Personer”. Jeg læste en mulig forklaring, sådan som
en præst havde prøvet at “forklare det”. Gud skabte
mennesket som én skabning, som dog består af – to –
“ens”, af samme slags, manden og kvinden. På samme
måde har Han måske brugt samme model, ved at dele
sig selv i Faderen og Sønnen og HelligÅnden. En tredelt Enhed.

Længslen efter Gud

’Kristentroen er den eneste sande tro’
Der er stor modtand, når man i dag tillader sig at
sige, at det er den kristne tro – troen på Herren Jesus
Kristus, Guds Enbårne Søn, der er den eneste sande
tro. Så lyder der ofte et ramaskrig og vilde protester.
Hvordan kan man dog tillade sig at sige det? Og hvorfor er de andre religioner ikke lige så gode og sande?
Det kan være rigtig, rigtig svært at overbevise nogen om, at det faktisk er sandt – hvis de ikke selv har
erfaret det.
Alligevel kan jeg ikke lade være med at forsøge at
forklare, hvorfor det er sandt. Det er bl.a. et af mine
formål med min bog. For det første pga. det meget
specielle jeg har oplevet, da jeg fik lov at se et Syn af
Jesus’ Genkomst til Jorden, og pga. af det jeg oplever
hver dag i Guds Kærlige nærvær og ord, som byggede
mig op åndeligt og sjæleligt (psykisk), og som bragte
mig ud af mine psykiatriske diagnoser. Derfor ved jeg
at det er sandt; ’at Jesus Kristus ér Sandheden, Vejen
og Livet.’
Jeg startede mit liv som barn med at være kristen
– jeg troede virkelig på Jesus. Senere i mit altomfattende oprør som 15-årig, bevægede jeg mig hen imod
ateismen – men dét syntes jeg alligevel var for tomt
og meningsløst og indholdsløst. Jeg syntes at det er
livet for stort og fantastisk til – når jeg så på fuglene,
blomsterne og træerne, hele naturen og stjernehimlen – og ikke mindst, menneskene. Det kan umuligt
være slut når vi dør, tænkte jeg. Det bedrøvede mig
voldsomt, hvis det var sandt. Det kunne jeg slet ikke
acceptere og forlige mig med, for så var livet for lille
og meningsløst – så det kunne ikke passe!
Jeg kunne ikke gå tilbage til kristendommen, som
jeg var opvokset i, blandt andet også på grund af mit
uafklarede og oprørske forhold til mine forældre, som
for mig næsten var en og samme sag. Det hang for
mig, meget sammen med hinanden. Jeg vidste jo heller ikke rigtig hvad der stod i Bibelen – i hvert fald slet
ikke i dybden – og jeg havde aldrig selv læst i den. Heller ikke hele frelses budskabet, evangeliet, forstod jeg

Det er en af HelligÅndens områder og opgaver,
at åbenbare Herren Jesus Kristus for os og herlig84

Selv blev jeg
også forsøgt at blive
bildt ind, at jeg var én af de særligt
betydningsfulde. Jeg kunne mærke inderst
inde, at det var mig dybt imod, og at det pustede
til min uheldige tendens til “hovmod og stolthed, selvoptagethed og selvophøjelse”, som hurtig blev vendt
til “mindreværd, lavt selvværd, usikkerhed og angst”.
Der var noget der ikke var rigtig og ikke passede sammen! – stemningen og måden man var sammen på,
selv om folk var venlige, så manglede der alligevel noget. Jeg havde følelsen af at det ikke var helt ægte –
og for menneskeskabt og ikke ‘Åndeligt’ nok. Jeg følte det virkede på en måde – lidt “kunstigt”, “ikke godt
nok”, skuffende og ikke Guddommeligt nok!

Efter at have “sluppet Gud og Djævelen”, var jeg jo faktisk blevet ateist. Men fordi jeg heller ikke kunne affinde mig med tomheden og intetsigenheden og intetheden i Ateismen, begyndte jeg at søge den åndelige
Sandhed og meningen med livet, nu i det alternative og
Østens religioner. Jeg måtte vide hvad det hele var for
noget – livet og døden. Jeg var allerede som barn, rædselsslagen bange for døden, og at jeg en dag skulle dø.

Østens religioner – Buddhismen,
Hinduismen, New-age

Men da jeg blev healet og guruen holdte sin hånd
over min mave, mærkede jeg en stærk kraft gå igennem mig. Jeg kunne godt mærke at jeg havde fået en
“kraft” i mig, men det var ikke en god kraft, fandt jeg
senere ud af. Det var en “forførende” og nærmest en
over-erotisk kraft. Det forsvandt dog heldigvis igen
efter et stykke tid, fjorten dage tror jeg. I en samtale
som man kunne få med guruen efter weekend seminaret, oplevede jeg noget der “var helt forkert”. For
det første tilbød han mig gratis, en lejlighed og værksted på deres Center, hvis jeg bare ville være en del af
dem. Han sagde også han troede vi kunne “hygge” os
lidt sammen, han og jeg. Han sagde også at medarbejderne og han var blevet meget overraskede over at
se mig, fordi jeg lignede hans tidligere, nu afdøde hustru. Det gjorde mig faktisk lidt bange og utryg, og jeg
vidste at jeg så hurtigt som muligt skulle se at komme
væk fra det sted.

Jeg begyndte nu at undersøge buddhismen og troen
på reinkarnation. Men figuren af Buddha sagde mig
ikke noget – og jeg kunne ikke li’ den. Jeg fornemmede dog på et tidspunkt nærværet af en slags åndelig
verden, der stod bag Buddhismen/Hinduismen, når
jeg var sammen med de mennesker der troede på det
og levede i det. Der var ligesom, nogen gange en åndelig atmosfære tilstede, når vi talte sammen. Underlige ting der skete, som om noget/nogen vidste noget om os, så tingene ligesom var overstyret og noget
mærkeligt skete. Det kunne selvfølgelig “bekræfte” og
forundre os. Der skete i hvert fald et eller andet åndeligt, som var “større” end os – og man fornemmede, at
som sagt “de” vidste noget om os. Det kunne opleves
igennem tarotkort, meditation, healing eller ord, “profetier”, igennem spiritistiske åndelige medier. En menneskeånd eller nok snarere en dæmonisk ånd, tror jeg
nu, der kunne “tale” igennem et menneske – give tanker og ord til mediet, som modtager meddelelser fra
den åndelige verden. I dag ved jeg, at det bestemt ikke
var fra ‘min Gud’ de ord og budskaber kom – men fra
Guds modstander og Fjende – ham der kalder sig ‘lysets engel’, men som i virkeligheden er, ‘løgnens fader’, Mørkets fyrste – denne verdens gud, Satan/Djævelen/Fanden.
Engang oplevede jeg at blive healet af en guru.
Han sad ophøjet og omgivet af stearinlys oppe foran.
Han skulle være en mere betydningsfuld, mere ophøjet og bedre person og sjæl, end os andre. Som de sagde – fordi han havde flere “reinkarnationer”, liv, bag
sig. Han var derfor vores lære, yogi. Der var i det hele
taget en gennemgående forkert ophøjelse, af nogle specielt udvalgte mennesker, som var mere betydningsfulde end andre. (Det lyder vist velkendt!)

Grov udnyttelse
Men hele troen på og ideen om, at man selv var skyld
i, hvis man var født ind i fattige kår, var syg, handikappet eller havde problemer i sit liv – at det var fordi
man havde gjort noget dårligt i sit “tidligere liv”, fandt
jeg dybt tåbeligt, utroværdigt, foragteligt og forkert!!
Ligesom nogen lever med og synes det er helt i orden, at man i Indien og bl.a. Indonesien og andre lande
med den buddhistiske og hinduistiske tro, behandler
folk fra en lav kaste eller ligefrem kasteløse, som kulier,
“slaver”, for de mere “højtstående mennesker”, i højere kaster. For de er jo selv skyld i deres fortvivlede situation, pga. deres dårlige opførsel i tidligere liv. Det var
så straffen de måtte “betale” nu! Det gjorde mig vred,
for det var så åbenlyst løgn og forfærdeligt forkert –
så den religion ville jeg heller ikke have noget at gøre
med. At menneskers “frelse”, afhænger af dem selv –
deres egne gode og fuldkomne gode gerninger, er vist
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Det manglende mærkbare Guds-nærvær – jeg ikke
som barn og ung kunne sætte ord på, var udefinerbart
og frustrerende. Jeg mærkede bare, at jeg havde følelsen af, “at det ikke var godt nok” – hvorfor var jeg
skuffet, bedrøvet og ked af det, og hvorfor føltes det
kedeligt uinteressant at være kristen? Jeg kunne mærke det ikke gav mig dét, der kunne mætte mig, så jeg
blev rigtig glad og derved kunne holde mig fast, i kirken og Gud. Jeg husker at jeg var oprigtig rigtig ked
af, at det var sådan og jeg følte sådan, at ikke engang
Gud, gav mig det jeg havde brug for. Jeg husker jeg var
forvirret og meget bedrøvet over, at det var min konklusion. (I min folkekirke dengang, vidste de ikke rigtig
hvad de skulle stille op med os og tilbyde os, efter konfirmationen, de havde ligesom ikke noget “spændende” at tilbyde, der kunne fange os – det mærkede jeg
tydeligt. For det er kun bevidstheden og samfundet/
fællesskabet med HelligÅnden der virkelig kan virkeliggøre og vise hvem Gud er.)
Det forstår jeg så nu, når jeg som voksen ser tilbage på det. For i dag ved jeg, at det kun er ved at modtage Jesus Kristus helt, som sin Frelser og Herre og
Gud og sin bedste Ven, og få en dejlig og personlig relation med Jesus – der gør det umådeligt spændende
at være kristen, som jo betyder, at følge efter og leve
med Kristus. Og for at få den maximale tætte relation,
må man som sagt helt bevidst modtage HelligÅnden,
som den “Person” ‘Han’ er – og også blive Ven med
Ham. Da vil man mærke Guds vidunderlige nærvær –
simpelthen ved at give sig selv og sit liv, tilbage til Gud.
Før bliver Jesus ikke helt “levende” og virkelig for én,
for Gud vil heldigvis have os 100 % og ikke kun 50. Han
giver sig 100% til os, når vi også giver os 100% til Ham.
Sådan!
Jeg tror det var Guds vej for mig – igennem alt det
svære – for at alt i mig, ikke mindst mit oprør, kunne
komme frem og blive afsløret. Han lod mig køre helt
ud, så jeg kunne indse min totale magtesløshed, så jeg
kunne få hele, og den ægte pakke. Det takker jeg i dag
Ham af hele mit hjerte for!

gøre og ophøje Ham, og minde os om hvad Jesus
har sagt. Som Jesus sagde til disciplen Peter, at det
ikke var et menneske der havde åbenbaret dét for
ham, at Jesus er Kristus, Messias – men at det var
Guds Ånd, og GudFaderen. (Matt 16,16-17)

tvivlsomt, om det
helt kan lykkes og er op-

ner vores tid nu. Når nogle mennesker tror at de har
levet mange gange før – i tidligere liv, så er det ikke
sandt! De har ikke levet før – men dæmonerne har
levet i mange forskellige mennesker. Det er ånderne,
dæmonerne der kan fortæller om de forskellige liv de
har haft og levet – igennem mange forskellige personer, verden over og gennem tiderne. ‘Den’ kan fortælle om hvor den bl.a. har boet og i hvem og hvad den
har oplevet igennem mennesker. Så personen den nu
lever i, tror at det er ham eller hende selv, der har levet før. Men nej – det er dæmonen der har levet før,
i andre mennesker. Den har bare taget bolig i et nyt
åbent menneske, som kaldte på den, eller var åben
på anden måde. Måske skete overførslen via familien
man blev født ind i, så barnet også fik del i slægtsdæmonerne (synskheden) – selv om det lyder horribelt
og forfærdeligt. Man faktisk kan man se at de samme
sygdomme og dårlige tendenser ofte går igen – nedarves i familien. Og vi ved, at sygdomme kommer ikke
fra Gud, men fra Satan. Så det kan brydes og stoppes i
Jesu’ navn.

nåeligt?
Igen er det samme mønster – som er så
velkendt, afslørende og påfaldende – at det igen
er en lille elitegruppe, af meget rige mennesker, der
udnytter andre mennesker, og holder dem nede i undertrykkelse, så de selv kan få mere og være mere!
Det er det samme princip som går igen verden over –
hvor få mennesker udnytter og lever højt på bekostning af flertallet – og ofte deres billige arbejdskraft.
Vores Jord er langt fra et retfærdigt sted – kan ingen
vel modsige!

Dæmoner søger bolig i mennesker

Dæmonen er “hjemløs” uden en menneskekrop, når
dens forrige “vært” dør, så den må finde en ny bolig – i
et nyt menneske. Ja, det er ret skræmmende og uhyggeligt, synes også jeg – men ikke desto mindre sandt.
Jesus og hans disciple befriede mennesker fra onde
ånder, dæmoner. Den samme autoritet og myndighed,
har Jesus også givet os – over dæmonerne, i hans,
Herren Jesus Kristus’ mægtige navn!
Guds advarsel, mod at følge de hedenske skikke.
Når I kommer ind i det land, som Gud-Herren vil
give jer, så pas på, at I ikke lader jer friste til at deltage i lokalbefolkningens afgudsdyrkelse. Ingen
iblandt jer må brænde sine børn, som offer til afguderne, (dæmonerne) – udøve spådomskunst eller troldomskunst, bruge sort magi eller have noget som helst med spiritisme at gøre. Herren ser
med væmmelse på enhver, der beskæftiger sig
med den slags ting. Ja, det var netop derfor Herren jeres Gud, besluttede at jage de indfødte ud af
landet, og give det til jer. I må ikke følge deres eksempel, men I skal trofast adlyde Gud Herren i alle
ting. (5 Mos 18,9-14)

Mennesker har ikke levet før, men det har
dæmonerne – i mange forskellige mennesker

Tryghed og glæde ved at leve med Herren
Jesus, som sin bedste ven

Dæmonerne har levet hele tiden, siden de blev skabt
af Gud, og oprindeligt som hans engle. De har siden
da også levet i rigtig mange forskellige mennesker –
lige siden deres og Satans oprør mod Gud, i begyndelsen af verdens begyndelse. I Sodoma og Gomorras tid
havde de virkelig en “storhedstid”, som næsten lig-

Også i dag rejser der sig en modstand, forlegenhed,
utilpashed eller flovhed, når man taler om Herren Jesus Kristus – den kristne Jesus, vel at mærket – hvor
Han er Guds Søn. For mange synes vist det er okay at
nævne “Jesus” i New-age, men det er en anden “Je86

der ikke tilhører
Jesus Kristus, verdens
frelser og Herre og Gud, har ikke
blivende liv i sig, og vil dø en dag, og ikke få
del i det evige liv.
Vi tror almindeligvis på menneskers udsagn – men
Guds udsagn har større vægt. Skulle vi så ikke tro
Gud, når Han bevidner, at Jesus er hans Søn. Enhver der tror dette, ved i sit hjerte, at det er sandt.
Men den, der ikke tror dette, har kaldt Gud en løgner! Han tror jo ikke hvad Gud siger om sin Søn.
Hvad er det da Gud siger?
Guds vidnesbyrd er, at Han giver os evigt liv
– og at det Liv, findes i hans Søn. Den, der lever i
fællesskab med Guds Søn, har altså livet; men den
der ikke tror på Sønnen, har ikke livet. Og videre
står der, at Gud hører os når vi beder om noget,
der er i overensstemmelse med hans vilje. Og når
vi ved at Han hører os, hvad vi end beder om, efter hans vilje – så kan vi også være sikre på, at vi
allerede har det, vi har bedt Ham om.
Den der er født af Gud, holder fast ved Ham,
og synder ikke, (har ikke lyst til at synde).
Og Den Onde kan ikke røre ham/ hende. Vi
ved at vi er Guds børn, og ‘at verden omkring os
er i Satans magt’. Vi ved at Guds Søn er kommet;
og Han har givet os indsigt, så vi kender den sande
Gud. Nu er vi i Gud, fordi vi er i Jesus Kristus, hans
Søn, som er den eneste sande Gud.- Ja, Han er selv
det evige Liv. Vi skal vogte os for de falske afguder/
dæmoner!” (1 Joh 5,9)
Jesus er livet, og som giver menneskene Lys,
og Hans Liv, er det Lys, som stadig skinner i Mørket, og Mørket, som er Satan – har aldrig kunnet
få bugt med det og har aldrig kunnet slukke det.
Johannes Døber som var udsendt fra Gud, skulle fortælle om det virkelige Lys, Jesus Kristus – der
snart skulle åbenbares – så alle kunne tage imod
Jesus, når Han kom.
Det sande Lys, som er Jesus, der oplyser hvert
menneske, var ved at blive født, var ved at komme til verden. Men selv om Kristus kom til verden,
var i verden – og verden var blevet skabt af Ham –
genkendte verden Ham ikke! Og skønt Han kom til
sit eget folk, jøderne, tog de ikke imod Ham. Men
dem, som tog imod Ham, gav Han ret til at blive
Guds børn – så de, der tror på Ham, kommer ind
i Guds familie – og Gud bliver deres Far! Det sker
ikke, som ved den naturlige jordiske fødsel – for
de bliver nu født af Gud selv, ‘Født på Ny’ – ved og
igennem Guds Ånd. Jesus’ Far bliver derved også
deres /vores Far.

JK: VÆR STILLE I MIT NÆRVÆRS LYS, mens Jeg kommunikerer Kærlighed til dig. Der er ingen magt i Universet, der er så stærk som Min Kærlighed. Du er hele tiden bevidst om begrænsninger, egne og andres. Men
der er ingen grænse for Min Kærlighed – den fylder al
rum og tid og evighed.
Nu ser du som gennem et mørkt glas, men en dag
skal du se Mig ansigt til ansigt. Så vil du være i stand til
at fuldt ud at se, hvor bred og lang og dyb Min Kærlighed er til dig. Hvis du skulle opleve det nu, så ville du blive så overvældet, at det ville knuse dig. Men du har en
evighed foran dig – det er helt sikkert – hvor du kan fryde dig over Mit nærvær, i grænseløs begejstring. Men
nu, er visheden om Mit Kærlige nærvær tilstrækkelig, til
at få dig gennem dagen. (Ef 3,16-19; 1 Kor 13,12)
Der står i versene i Johannesevangeliet kapitel 1,118, at “Ordet”, som er Jesus selv, og som er Gud! – var
hos GudFaderen før alt andet var blevet skabt. Jesus
var med til at skabe, som en del af den Treenige Gud.
‘Alt er blevet skabt af Ham og til Ham – så alt tilhører
Ham, Jesus Kristus.’
Altså eksisterer intet, som ikke er skabt af Jesus.
Og i det var Liv! Jesus er Livet selv. Så liv har man kun,
hvis man tilhører Jesus Kristus, fordi Han er Livet. Den
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Det gik senere op for mig at den buddhistiske og hinduistiske lære også kommer fra det okkulte – styret af
Mørkets dæmoniske magter. ‘Dæmoners forførende
lære’, (1 Tim 4,1) skal vi være på vagt overfor og afsløre, står der i Bibelen – for den fører mange væk fra
troen på Gud, Herren. (Det må siges at være sandt,
også i dag.)
New-age skytsengle er ikke fra Gud. Også de skytsengle – som de siger guider dem og viser dem “vejen”,
er ikke engle fra Gud, men fra samme Mørkets magter.
Havde de været fra Gud, vores skaber og Far, ville de
pege hen på Herren Jesus Kristus, Guds Søn, som Verdens eneste frelser, og ikke påstå, at Jesus er en profet, på linje og niveau med Buddha og Muhammed.
Jesus Kristus er Gud, i Den Hellige Treenige Gud: Fader, Søn og HellligÅnd.
I Bibelen står der at det er menneskets lod at dø
én gang, hvorefter vi skal dømmes foran Jesu Kristi
Domstol – ved denne verdens ende. (Hebr 9,24-28) Vi
mennesker lever ikke igen og igen i flere liv, som reinkarnations-tanken siger. Men kun én gang her på Jorden. Hvis man åbner sig for det okkulte, siger ja til dét
og inviterer det ind, som også sker igennem buddhistisk meditation og mantra-ord, (som er navne på ånder, dæmoner) – ja, så kommer ånderne, dæmonerne.
Når man ‘uvidende’, sidder og kalder på dem, igen og
igen, tager de meget gerne bolig i det menneske – for
de har ikke selv en krop – og vil derfor meget gerne
have en at leve i.

sus” der tales om. Det er jo bare en “uskadelig” profet – og som i virkeligheden slet ikke er Herren Jesus
Kristus, Guds Søn! Det er i stedet en satanisk ånd, der
udgiver sig for at være Jesus – men ikke Kristus, Guds
enbårne Søn, Livet selv, som besejrede Døden og Djævelen – og opstod fra Døden igen! Men der er en meget forståelig åndelig modstand, når man taler om
Herren Jesus Kristus, Den Almægtige Guds Søn – fordi Den Onde ved, at det kan blive meget farligt – og at
han kan risikere at miste endnu én, der pludselig opdager hvem Jesus Kristus i virkeligheden er!
Det samme gælder angående engle, som er meget
populære i denne tid. Engle der måske udgiver sig for
at være fra Gud, men som i virkeligheden er fra Mørket. ‘Guds engle sendes ud af Gud til mennesker, som
vil modtage frelsen i Jesus Kristus’. Guds engle adlyder kun Gud, og aldrig mennesker. New-age “engle” er
Guds faldne engle, og er nu dæmoner. De vil ikke føre
mennesker hen til Jesus’ kors – til menneskets frelse.
Ved at læse Johannesevangeliet kapitel 1 vers
1-18, gik det op for mig at vi virkelig må tage imod
Herren Jesus Kristus som vores Frelser, Herre og Gud,
(som også ønsker at være vores bedste Ven). Kun i det
tætte liv med Jesus, opdager og oplever man hvem
Han virkelig er. Mange siger at de tror på at Jesus engang har været her på Jorden. Men de har til gode at
“møde” Jesus og kende Ham.

Kristus iklædte sig vores menneskelige natur og levede her på Jorden
iblandt os. Og vi, (hans 12 disciple) der færdedes sammen med Ham, så hans herlighed – en
herlighed, som kun Guds eneste Søn har fra sin
Himmelske Far – mættet med tilgivende Kærlighed
og Sandhed. Der er ingen ende på den nåde, som
er øst ud over os – af Guds grænseløse overflod.
For mens Moses gav os loven med dens strenge krav, så er Sandheden og Nåden, kommet til
os ved Jesus Kristus. Og ingen har nogensinde set
Gud, uden hans Søn Jesus Kristus. For hans Søn,
som selv er Gud, har stået Faderens hjerte nærmest og har vist os, hvem Gud er. (Joh 1,1-18)
Guds Søn genspejler Guds, hans Fars væsens
udtrykte billede. Han styrer Universet med sit
Ords magt. Efter at Jesus ved sin død på korset,
havde renset os for vore synder, vendte Han tilbage til Himlen, hvor Han satte sig på hæderspladsen
ved den Almægtige Guds højre hånd. (Hebr 1,1-3)
Det er fantastisk at vide, at vi en dag kan komme til at
møde Jesus Kristus og Gud, hans og vores Far, virkeligt! Og skal leve sammen med dem og alle Guds børn
og englene, evigt og altid. Sammen med alt det andet
ubeskrivelige og vidunderlige, der må være i Himlen,
som vi ikke kan forestille os nu, fordi vi endnu ikke har
set og oplevet det. Så livet er meget større og bedre,
end man måske først lige tænker på eller regner med.

Ateismen

Jeg troede jeg var ateist, i mit oprør mod alt og alle
og Gud, efter mine teenage år. Men da jeg sad i biologi-timerne på HF og hørte om The Big Bang – at man
mente at alt liv var opstået ved en tilfældighed – og
der derfor ikke var noget liv efter døden, så stod jeg
af! Det troede jeg simpelthen ikke på var rigtigt – for
livet er for stort og fantastisk til at vores liv skulle være
slut, når vi dør. Livet kan umuligt være opstået ved en
tilfældighed.
Men The Big Bang, kan for mig forklares ved, at alt
blev sat i gang med et mægtigt brag – da Gud sagde:
BLIV LYS!! Og der blev Lys og Liv på Jorden. Derefter
begyndte Gud at skabe alle de forskellige skabninger,
galaksernes solsystemer og alle stjernerne. Jeg er af
hele mit hjerte så glad og dybt imponeret og “stolt” af
Gud min Far, som har skabt så fantastiske overvældende ubeskrivelige smukke og levende Kunstværker. Jeg
ved det er Ham og kun Hans værk. Intet er umuligt for
Gud, Skaberen af alt!
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Gud… straffer hedninger, når de synder, selv om de aldrig har kendt Guds skrevne Lov – for dybt i deres hjerte, forstår de, at skelne ret fra uret. Guds Lov i deres
indre siger, hvad de skal gøre – og deres samvittighed
enten anklager eller forsvarer dem. (Rom 2,12-15)
Samvittighed virker, som om man har en Bibel i sin
sjæl – ingen fødes uden.”
Ateisme er et spil, som kræver en mægtig indsats.
Når alt kommer til alt: Hvad, hvis der er en Gud, og du
en dag skal stå foran Ham?

tan. Satan måtte
bøje sig for Livet, som er
Jesus, Guds Søn. En dag skal ‘alle
bøje sig for Herren Jesus Kristus og enhver
tunge skal bekende, til Gud Faders ære, at Jesus
Kristus er Herren, for Gud hans Far, har givet sin Søn
Jesus Kristus al magten i Himlen og på Jorden.’(Hebr
1,14-17; Fil 2,5-11; Matt 28,18-20)
Muhammed var helt igennem et menneske – han
havde mange kvinder – selv om han måske var gift
med dem alle – også en lille 12 årig pige. Ikke nok med
det, så var han også en aggressiv krigsherre. Undskyld
mig – men hvad Guddommeligt og troværdigt og attraktivt er der ved det? Det er næsten “vedtaget” i
dag – at Muhammed og Buddha og Jesus, er på lige
fod, på samme niveau, som tre ligestillede profeter –
men det er på ingen måder sandt! Men løgn! For Jesus er Gud, Livet selv, og alt er skabt af Ham!
Det er vist klart og tydeligt for enhver, at det vi
ofte ser, som repræsenterer Islam, ikke er rart og godt,
kærligt og fredfyldt. Det er forbandelser, fordømmelser, vold og død, for dem der ikke vil tro på Islam. Jesus, som kun siger det som GudFaderen vil at Han skal
sige, siger at vi skal elske alle mennesker – også vores
“fjender”. Og, at vi ikke vi skal dømme noget menneske, (men nok mere bedømme), for det er kun Gud
selv der må og kan dømme. Gud kender baggrunden
og vores motiver, for alt hvad vi har gjort, gør og ikke
har gjort. Også årsagen til at vi hver især er blevet som
vi er. En dag skal alle mennesker stå foran Jesu Kristi
Domstol.
Kærlighed og had er to så modsatte følelser, som
kan tænkes. De repræsenterer – og er et billede på
forskellen på Gud og Satan. Det viser også hvem man
tilhører og er “inspireret” af.

JK: STÅ IKKE IMOD OG LØB IKKE fra vanskelighederne i
dit liv. Disse problemer er ikke tilfældige fejltagelser –
de er skræddersyede velsignelser, designet for dit bedste, og for din vækst. Omfavn alle omstændighederne,
som Jeg tillader i dit liv – og stol på, at Jeg får noget
godt ud af dem. Betragt problemer som anledninger til
at stole mere, og helt og fuldt på Mig.
Når du begynder at føle dig stresset, så lad disse
følelser vække dig … – at du har brug for Mig. På den
måde bliver dine behov – en dør – til dyb afhængighed
af Mig, og til forøget Åndelig intimitet mellem os. Selv
om ‘SELVTILSTRÆKKELIGHED’ roses i verden – så frembringer dét, at stole på Mig, liv i overflod, i Mit Rige.
Tak Mig for vanskelighederne i dit liv – da de beskytter
dig mod ‘selvtilstrækkelighedens afgudsdyrkelse’! (Joh
15,5; 2 Kor 1,8-9; Ef 5,20)
ST: “Du optager altid noget af det i dig, som du opmærksomt betragter. Løft derfor dit hjerte og dine
hænder til Mig – se ikke hen til dig selv og ikke på andre. Og du vil genspejle Min Kærlighed til glæde for
dem, du møder undervejs.”

Islam

Forskellen på Kristendom og Islam

Når nogen mener at Islam, med troen på Muhammed
som en profet – og den kristne tro på Jesus Kristus,
som Guds Søn, skulle have samme Gud, så må jeg sige,
at det på ingen måder kan være sandt. Der er en helt
tydelig og himmelråbende forskel. Ikke mindst på Jesus og Muhammed. Jesus er selv Gud, som Guds enbårne Søn – en del af Den Hellige Treenige Gud, som
har skabt alt liv. Jesus har samme væsen og karakter
som sin Far – fuldkommen ét med Gud i Hellighed og
Renhed og Kærlighed.
Jesus helbredte de syge og opvakte de døde og
satte mennesker fri af dæmoner. Han fortalte om sin
Himmelske Fars Kærligheds Rige og det evige liv. Jesus,
verdens eneste håb, redning og frelser, tog i sin Kærlighed til os, al vores skyld og straf på sig selv og døde
i vores sted, på korset. Og Jesus gjorde ham magtesløs som var herre over døden – som er Djævelen/ Sa-

Den frelsesvished, som muslimer ikke kender – får
man mere indblik i, ved at læse bogen “Den forbudte
frelse” Forfatteren skriver, at muslimer ikke ved om de
kommer i Helvede eller i Himlen.
“Ifølge Islam skal alle møde Allah, når de dør, hvor
han vil sidde med to vægtskåle, som han straks begynder at fylde med ens gode og dårlige gerninger. Vejer
de dårlige ‘gerninger’ tungest, sender han en i Helvede – men vejer de gode ‘gerninger’ tungest, kan man
være heldig at komme et sted hen, hvor der venter 70
jomfruer på én – så man rigtig kan “nyde” livet. Og jeg
tænkte meget over, “om Gud var tilfreds med mig”?
Om jeg ville komme i Paradis? Om jeg mon var god
nok til at komme op til jomfruerne? Da jeg senere blev
kristen, oplevede jeg en Gud, der var så hellig, at Han
siger, at selv der, hvor du kikker på en anden kvinde
89

9 • Religiøsitet i mange variationer

OTD: Wernher von Braun, den første direktør i NASA’s
Marshall Space Flight Center, der var kendt som det
amerikanske rum-programs fader, begyndte med en
offentliggjort artikel i maj 1974:
“Man kan ikke udsættes for Universets lov og orden uden at konkludere, at der må stå en Skaber og
et formål bag det hele. Jo mere vi forstår af Universets forviklinger, jo mere må man forundres over den
naturlige plan, det hele er baseret på. At blive ‘tvunget til’ at drage denne ene konklusion – at alt i Universet skete ved en tilfældighed – vil være i modstrid med
selve naturvidenskabens objektivitet. Hvilken tilfældig
proces ville kunne udvikle et menneskes hjerne eller
opbygning af et menneskeligt øje?
Evolutionisterne opfordrer naturvidenskaben til
at bevise Guds eksistens – men behøver man virkelig
tænde et stearinlys, for at se solen? De siger, at de ikke
kan visualisere en Skaber. Godt – men kan en fysiker
visualisere en elektron? Hvilken sær fornuftig forklaring får nogen fysikere til at acceptere den ubegribelige elektron som værende virkelig, mens de afviser at
acceptere Skaberen som en realitet – fordi de ikke kan
forestille sig Ham?
Dét, du læser lige nu, er ikke frembragt ved en eksplosion i et trykkeri. Nej, hvis der foreligger en bog, må
der også findes en udgiver. Hvis der er en bygning, må
der også have været en arkitekt og en bygherre. Er der
et kunstværk, må der være en kunstner.
Kun en tåbe kan få sig selv til at sige: “Der er ingen
Gud!” (Sl 14,1)
Ateisme er tåbelig. Man siger: En ateist har den
samme begrundelse for ikke at opsøge Gud, som en
tyv har for ikke at opsøge politiet. Ofte er stolthed den
inderste kerne i ateisme. Uden Gud, bliver man sin
egen gud – og det betyder at der ikke er nogen højere
magt end én selv! Men Bibelens Gud, beviser sin eksistens på tre måder:
1. SKABNINGEN.
Mange af dem, der i dag sidder fængslet, blev ikke fanget på gerningsstedet, og ofte var der heller ikke vidner til deres forbrydelse. Hvad fældede dem da? Fingeraftryk! DNA! Skabningen bærer Guds fingeraftryk
og DNA.
“Se op mod himlen! Hvem har skabt stjernernes mylder? Som hærføreren, der mønstrer og leder sine styrker, holder Gud-Herren styr på stjernernes og Planeternes myriader.” (Es 40,26)
2. GOLGATA.
I Guds skabning ser du hans Kraft – ved korset ser du
hans Kærlighed til dig. I skabningen ser du hans hånd –
i korset ser du hans hjerte.
3. SAMVITTIGHEDEN.

med begær, har
du begået ægteskabsbrud i dit hjerte.
I Islam møder man en gud, der selv
oppe i Himlen giver én et løfte om noget seksuelt – og det var det begær, som mullaherne tændte
i mange af mine kammerater – der endte med at de
meldte sig til militæret, for at blive martyrer for Allah,
så de kunne få deres jomfruer. (Jeg tænker så, hvad
der mon så sker og er for de muslimske piger og kvinder?)”11
Side 209: “Gud leder ikke efter fejl ved os, for dem har
Jesus allerede taget på sig, hvis vi giver Ham lov til det.
Det eneste vi skal gøre, er at ville have fællesskab med
Ham og ville tage imod den frelse, som Han har til os.
Da jeg boede i Iran, var kristendommen – den forbudte frelse – ligesom min flugt fra martyrdøden, var forbudt! Men det var den vej, der ledte mig til frihed. Og
på samme måde har Jesus vist mig en anden vej, ‘kærlighedens vej’. En blomst kommer aldrig til at blomstre
ved at anstrenge sig, kun ved at sidde på stilken, i tillid
til, at det er godt at være der.
Derfor passer det ikke, når nogle siger, at der ikke
er forskel mellem forskellige religioner. For i Islam skal
man anstrenge sig for at blive god nok – mens karakterforvandlingen ikke sker gennem anstrengelser i den
kristne tro, men gennem fællesskab med Gud, som
selv virker hans gode karakter frem, igennem en.
Jesus giver selv et meget stærkt billede på, hvordan livet med ham kan forme én og give én nyt liv.
Han sammenligner sig selv med et vintræ og siger, at
“den, der bliver i Mig, bærer megen frugt”. Et træ skal
kendes på sin frugt, og kærligheden vokser frem, hvor
Jesus får lov til at leve.”

Gud er både Retfærdig og Nådig
Det paradoksale ved kristendom er, at Gud både er
nådig og retfærdig på samme tid. Det havde jeg svært
ved at forstå i begyndelsen. Gud er så retfærdig, at
Han ikke kan tåle synd, men på grund af sin store kærlighed til os, gav han det bedste Han havde, sin eneste
Søn, så vi igen kan få fællesskab med vores skaber.
Jeg har læst en lille historie af den engelske præst
Nick Gumbel, der forklarer fint, hvordan Gud kan være
nådig og retfærdig på samme tid: To drenge vokser op
sammen, som bedste venner, men som årene går, bliver de skilt fra hinanden og vælger to vidt forskellige
retninger i livet. Den ene kommer ud i en kriminel løbebane, den anden tager på universitetet, hvor han
begynder at læse jura. Efter mange år er juristen blevet dommer og sidder i sin retssal, da hans gamle ven
11 Side 68: (af Massoud Fouroozandeh).
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den sande Gud ikke tvang folk til at tilbede Ham. Daniels Bog gengiver for eksempel historien om den babylonske kong Nebukadnezar, der lod bygge en stor afgud af sig selv, i guld, som han tvang alle til at tilbede.
Men Daniels venner, tre unge jøder, ville ikke bøje sig
for guldstøtten af kongen. Og netop da de nægtede at
tilbede ‘afguden’, blev de velsignet, fordi de fulgte den
sande Gud. For selv om kongen smed de tre unge jøder i brændeovnen, skete der dem ingenting, for Gud
lod sin engel beskytte dem – og jeg kom til at tænke på, hvordan Jesus havde kaldt på mig. Det var ikke
med magt, men med Kærlighed. Gud er en gentleman,
der ikke tvinger sig adgang til den enkelte, men venter,
fuld af tålmodighed, ligesom Jesus, der sagde: “Se, jeg
står ved døren, og banker på.”
Hvem ville ikke ønske den fuldkomne kærlighed fra
Gud, hvis man blev klar over at man kunne få del i den?
Forskellen på Islam og den Kristne tro er vished
om altid at tilhøre Gud – i troen på Kristus.
Som kristne har vi en vished, om at komme i Himlen efter vores død, når vi ønsker at modtage Frelseren, og ønsker at leve med og for Ham, evigt og altid.

nere fik Sara og
Abraham Isak, den søn
som Gud havde udvalgt, i sit ‘Guddoms løfte’ til Abraham.
Hagar og hendes søn Ismael blev forvist ud i
ørkenen af Sara, for at de kunne dø der. Men Gud så
deres nød og fortvivlede situation, og hørte Hagars
gråd og bønner. Han elskede hende og hendes søn
lige så meget som alle andre. Gud sendte en engel og
hjalp dem tilbage til Sara og Abraham. Men de to sønner var i splid med hinanden allerede som børn – som
de jo stadig er – som de to folk, de repræsenterer – jøderne og araberne. Det er ikke bare almindelige menneskelige problemer vi ser i Mellemøsten – men det
er stadig konsekvensen af at Abraham selv handlede,
i stedet for at stole på Guds løfter og fuldkomne plan.
Men Gud kan og vil bringe alt i orden igen. Ham, som
har skabt livet, ved nøjagtig hvordan alt kan komme
i orden og harmoni igen, til alles bedste – for Gud elsker alle mennesker lige højt!

“Når du med din mund bekender, at Jesus er din
Herre og Gud – og i dit hjerte tror, at Gud oprejste
Ham fra de døde, skal du blive frelst. For med hjertet tror man til retfærdighed, som åbner den rette
vej til Gud. Og med munden, sine ord – bekender
man til frelse – får del i frelsen. Skriften siger: “Enhver, som tror på Ham, skal ikke blive til skamme,
og aldrig blive skuffet.” (Rom 10,9-11)
“Men da tidens fylde kom, udsendte Gud sin
Søn, født af en kvinde, født under loven., for at
han skulle løskøbe dem, der var under loven – for
at vi skulle få barnekår, hos Gud.” (Gal 4,4-5)12

Det sker også i Mellemøsten, at arabere og jøder kan
leve i en skøn kærlig forening med hinanden, især når
begge parter bliver kristne – fordi de da bliver brødre og søstre, i Guds Familie. Det er Guds, Jesus Kristus’
Kærlighed, der binder dem sammen. Det er dét der er
Guds hensigt og plan med alle mennesker og folkeslag
på hele Jorden. Sådan som det bliver virkeligt en dag.

Guds kærlighed forener arabere
og jøder når de bliver kristne

Nogen gange i livet, må man lave en “kovending”, når
man indser, at man ikke er på rette vej. Det måtte jeg,
da jeg indså, at Jesus Kristus er Vejen, Sandheden og
Livet. Jeg måtte bøje mig – selv om jeg troede at det
var det eneste jeg ikke ville – blive kristen igen.
Vi har alle sammen vores årsager til vores forskellige meninger og argumenter for, hvad vi hver især tror
på. I Mellemøsten er det deres tro, Islam og Jødedommen og deres kulturbaggrunde, som vil være forhindringer for at tro på noget andet. Men der er mange
muslimer og jøder, der bliver kristne i dag – fordi Herren Jesus Kristus selv – åbenbarer sig for dem – eller hvis andre tidligere muslimer/jøder fortæller dem,
hvem Jesus Kristus i virkeligheden er.
Jesus ved der skal rigtig meget til, også meget mod
og styrke – men som Jesus Kristus vil give til enhver, der
vil høre Ham til. Og da er det ikke spor svært, men en
venskabs – og kærlighedsgerning overfor Herren Jesus.

Splittelsen i religionerne
Der hvor det “gik galt”, hvis man kan sige det sådan,
var da Abraham ikke gjorde som Gud havde sagt. Gud
havde sagt til Abraham at han skulle få en søn, Isak –
som Gud havde bestemt skulle være stamfar til Guds
velsignede slægt – som også Jesus skulle komme ud
fra en dag.
Men Abraham og Sara kom til at tvivle på Guds løfte, fordi det trak ud, og Sara var blevet gammel, så hun
ikke mere kunne få børn. Hun sendte da sin mand ind
til sin trælkvinde/ tjenestepige Hagar, som var en arabisk/ægyptisk kvinde. Derved blev Ismael født. Men
han var ikke den søn Gud havde udvalgt. Gud laver
ikke om på sine planer og det Han har bestemt. Se12 Citaterne fra bogen “Den forbudte frelse” er gengivet med tilladelse fra Massoud Fouroozandeh
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pludselig kommer ind i retssalen, fordi han er blevet
fanget i at begå en forbrydelse. Nu sidder dommeren
med et dilemma.
På den ene side kan han mærke, hvordan kærligheden til sin gamle ven vælder op i ham, sammen med
alle deres fælles minder. Men på den anden side ved
han, at han bliver nødt til at handle retfærdigt – som
dommer. Resultatet bliver, at han giver sin gamle ven
en kæmpe bøde – en retfærdig dom. Men da retssagen er forbi, stiger han ned fra dommerstolen og tager
sit checkhæfte frem for at udskrive en check på beløbet. Sådan står dommeren og rækker checken ud mod
sin ven, så det eneste vennen behøver at gøre, er at
tage imod den – for at blive fri for sin gæld, selv om
han ikke har fortjent det.
På samme måde er det med Gud og os. Gud er på
én gang retfærdig og nådig. Forskellen på Nick Gumbels historie og kristendommen er bare, at den pris
som Jesus betalte, var langt højere. Han gav sit liv!
Den hårde straf, ligesom den uskyldighed Jesus
levede med, var fuldkommen! Jesus havde ikke gjort
noget som helst forkert. Han havde aldrig stjålet, ikke
engang løjet, han havde levet præcist det rene liv, som
jeg altid havde drømt om at leve. Men i stedet for at
prale af sine perfekte gerninger og lade sig ophøje til
jødernes konge på Palmesøndag, som en anden Khomeini, gik han ydmyghedens vej, og vaskede fødder på
syndere, ligesom Han gav sit eget liv på den mest ydmygende måde, man kan forestille sig., afklædt, pisket
og naglet til et kors, som en forbryder. Det blev en stor
åbenbaring for mig, da jeg først forstod det.
Jesus tog al den smerte, der var beregnet til mig,
på sig – fordi Han elskede mig, dig, nok til at ville have
fællesskab med mig, dig. Det var fantastisk. Gud var
ikke en streng gud, der stod og vejede mine gode gerninger mod mine dårlige gerninger, for at finde ud
af, om jeg skulle op til Himlen eller ned til Helvede;
for med Jesus behøvede jeg aldrig mere at frygte, at
jeg ikke var god nok – for Gud, til at komme i Himlen,
for nej, det var jeg ikke i mig selv. Hos Ham kunne jeg
komme i Himlen, på trods af alt, hvad jeg havde gjort.
For når Gud så på mig nu, ser Han mig gennem Jesus – og det var derfor, at Gud nu kunne se mig som
en smuk fejlfri skabning. Jeg var ren. Alle de gange jeg
havde svigtet andre, min mor, Pejman og de gange
jeg havde været oppe at slås, var visket væk, og ingen
kunne forhindre mig i at have fællesskab med Kærlighedens Gud, Jesus Kristus. Ikke andre mennesker, ikke
mit eget mindreværd, eller et par beskidte underbukser, som jeg troede, da jeg gik på koranskolen.
Jeg var stadigvæk helt opslugt af at læse i Bibelen,
og det bedste var, at selv Det Gamle Testamente, som
jeg nu også var begyndt at granske – pegede på, at

En pakistansk En muslimsk kvindes møde med Herren
muslimsk kvinde, som Jesus Kristus
Jesus åbenbarede sig for
En anden bog omhandler samme emne – om en musEn anden fantastisk bog, som fortæller en lignende historie, handler om en pakistansk muslimsk
kvinde, der oplever hvem Gud, Herren Jesus Kristus
virkelig er – og derfor, naturligvis, vælger at blive kristen.13
Hendes familie og venner afskriver hende, og der er
stor fare for at hun vil blive slået ihjel, af sin egen muslimske familie. Men Gud hjælper hende på en helt vidunderlig og fantastisk måde, og også ud af landet. Hun
siger et sted til Herren Jesus: “Hvor er det svært at tale
med mennesker der ikke tror på Dig.” (Og jeg må give
hende ret.)
Sådanne beretninger viser jo også helt klart, at det
bestemt ikke er den samme Gud, kristne og muslimer
har – for hvis det var det, ville der jo ikke være splid i
vores tro. Og hvorfor ville den muslimske familie så slå
deres kristne familiemedlem ihjel? Den samme Gud
ville jo ikke sige noget forskelligt til os: Til de kristne,
at de skal elske alle mennesker – og til muslimerne, at
de bare skal slå mennesker ihjel, især jøder og kristne – og belønnes med at komme direkte i Paradis. Det
må alle kunne se – at det jo ikke hænger sammen! Det
er som kærlighed og had, Lys og Mørke.
Vi skal elske hinanden. Hvis vi elsker Gud, vil vi
også gøre alt, hvad Han beder os om – for Han har fra
begyndelsen sagt, at vi skal elske hinanden.

limsk kvinde der bliver kristen. Den hedder: ‘Når sløret
revner’14.
Her er nogle citater fra den, som fortæller nogle frygtelige ting om hvad Islam indeholder. Men også
forbavsende – og samtidig dobbelttydige ord og ‘indrømmelser’ – om at Muhammed ikke har den magt
Jesus har – selvom de også siger at Jesus er under
Muhammed.
“Den underordnede person i Koranen, Jesus, ‘har
en magt’, som ikke engang Muhammed gør krav
på at eje. Og ingen steder stod der skrevet, at
Muhammed helbredte syge og gjorde mirakler, og
gjorde døde mennesker levende.”
Englen sagde til Maria: “Din søns navn er Messias, (den frelser der vil komme), Jesus, Immanuel. Han skal være ophøjet i denne verden og i den
kommende. Han skal prædike for menneskeheden
– og han skal komme igen til Jorden.15
Jesus Kristus, (Isa Almasihu), åbenbarede sig i et
stærkt Lys for Gulshan – hun så Han havde “huller” i
hænderne. Jesus Immanuel helbredte hende – hun
havde været krøbling fra 6 mdr. alderen pga. en alvorlig sygdom. Nu som 19-årig, var det første gang hun
gik – på sine heldbredte ben. Nu forstod hun at Jesus
ikke bare var en fattig underordnet profet – men at
Han er en evig Konge og Gud – og at Han ville komme
igen og oprette et Himmelsk Kongerige på Jorden –
som det er i Himlen.16
En muslim forestiller sig at Gud er én der straffer
og gengælder menneskers forkerte og onde gerninger.
Gulshans familie sagde: “For Islams skyld kan vi slå
dig ihjel – sådan står der i den hellige Koran.”
Hendes bror siger: “Min religion Islam tillader
mig at dræbe en søster, der er blevet kristen – følger Kristus. Og jeg vil komme i Paradis fordi jeg kommer fra Sayed-familien, (der nedstammer fra Muhammed)?? Den samme bror her, ender så senere selv
med at blive kristen17
Abrahams to sønner
Der står jo skrevet, at Abraham havde to sønner
– en med slavinden og en med sin frie hustru. Slavinden Hagars søn Ismael, blev født som følge af
menneskelig adfærd. Den frie kvindes søn, blev
14
15
16
17

13 Bogens titel er: ’Nu tør jeg kalde Ham Far – min vej til Kristus.’
(Af Bilquis Sheikh).
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af Gulshan Esther
Sura Maryam
(Syn, Side 103)
(Side 136)

god. Jeg er Lys i
hvem der ikke er noget
mørke. Forvisningen om, at Jeg er
fuldstændig god, imødekommer det grundlæggende behov for tryghed. Dit liv er ikke underlagt en ‘syndplettet guddoms luner’. Slap af i visheden
om, at Den Ene, som kontrollerer dit liv – er fuldstændig troværdig. Kom til Mig med tillidsfuld forventning.
Der er intet du har brug for, som Jeg ikke kan sørge for.
(Sl 95,2. 1. Joh 1,5)

Disse to kvinder er et billede på to pagter mellem Gud
og mennesker. ‘Lovens pagt’: som Gud oprettede med
Israels folk på Sinajbjerget – svarer til slavekvinden Hagar. Den pagts børn lever som “slaver”. Sinajbjerget i
Arabien symboliserer det jordiske Jerusalem, som er
centrum for de jøder, som lever efter Loven.
Den fri kvinde Sara, er symbol på det Himmelske Jerusalem, og hendes børn lever i frihed. Hun er
“mor” til os, som tror på Jesus Kristus. Der står jo skrevet: “Glæd dig du kvinde, som ikke kan få børn. Bryd
ud i jubel, du som ikke kender til veer. Den tilsidesatte
hustru får masser af børn, langt flere end hende, der
har manden.”
I, som er kristne, ligner Saras søn, Isak, idet jeres
Åndelige fødsel er et resultat af Guds løfte til Abraham. Men det samme som skete dengang, sker også
i dag. De, som er “født” ind i “slavetilværelsen”, forfølger dem, som er “født” i kraft af HelligÅnden. Det
har skriften også noget at sige om: “Jag slavekvinden
og hendes søn bort, for slavekvindens søn må aldrig
få del i den frie kvindes søns arv. Efter Den Nye Pagt
fra Gud, hvor Guds Søn Jesus kom og kunne frelse alle
mennesker på Jorden, kan vi alle blive fri, og behøver
ikke længere at leve som i slaveri, men LEVE I FRIHED
– SOM OMFATTER ALLE MENNESKER PÅ JORDEN. (For
Gud elsker alle mennesker lige højt!)
Hvis bare alle mennesker på Jorden kunne tage
imod og tro på, at vi alle er lige dyrebare, værdifulde
og lige elsket af Gud, vores Skaber og Far, og uden personanseelse – ville vi alle kunne være glade sammen,
og elske hinanden. Og det er heldigvis dét, der kommer til at ske en dag.

Hvem er løgneren, om ikke han, som fornægter at
Jesus er Kristus? Han er ‘Antikristen’, som fornægter Faderen og Sønnen. Enhver, som fornægter
Sønnen, har heller ikke GudFaderen – den, som
bekender Sønnen, Jesus Kristus, har også Faderen.
(1 Joh 2,22-23)

Syndige guder
Satan forsøger – gennem Islam, at fratage menneskene frelses muligheden. Muslimer mener at Islam overflødiggør Jødedom og Kristendom – at Koranen er
Guds endelige og fuldkomne ord, og at Muhammed er
den sidste ‘profet’. I modsætning til kristendommen
som anerkender store dele af den hebræiske Bibel,
mener muslimerne at Det gamle og det nye Testamente er forvrængede udgaver af den oprindelige åbenbaring af Moses og Jesus. Desuden betragter de Kristendommens udvikling af “nye” dogmer – såsom ‘troen
på at Jesus er Guds Søn – og doktrinerne om frelse og
forsoning’ – som en sammenblanding af Guds åbenbaring – med ‘menneskeskabte påfund’.18
Jeg er overbevist om, at det er endnu et af Djævelens talrige gemene forsøg, her igennem Islam – at
ødelægge Guds gode kærlige plan – om hvordan vi sikkert og vist, kan komme tilbage til vores skaber, Gud
og Far. (Ikke igennem egne “gode” lovgerninger, men
ved Guds Nåde og barmhjertighed, ved troen på Jesus
Kristus død i vores sted, på korset.) Det er virkelig et
massivt, ondt og et meget stærkt og meget virkningsfuldt angreb mod muslimerne, må man konstatere
– fra Djævelen/ Satan. Hvor er det dog ubeskriveligt
frækt og ondt gjort mod Gud og menneskene!! Men
sådan er Satan jo! Det er ubegribeligt ondt, bedragerisk og næsten over menneskets fatteevne!

Det vi hver især siger og gør, er en sag mellem Gud og
dig/mig – det er andre mennesker ikke involveret i.
Gud behøver ikke blive forsvaret af mennesker – Han
er langt større og hævet over hvad mennesker finder
på at gøre. Det er ikke ‘en bog’ det handler om – jeg
tænker på koranafbrændingen og tegninger af Muhammed. Det er det individuelle personlige Kærlige fællesskab med Gud som sin Far. Jesus, Gud – tålte alle modbydeligheder fra mennesker – da de gjorde nar af Ham,
spyttede på Ham, slog Ham, og til sidst dræbte Ham.
Men det var jo fordi Jesus blev syndebukken, for at Han
kunne bære og tilintetgøre alt det onde.

Guds budskab om Egypten:
Se, Herren kommer imod Egypten, ridende på hurtigt farende skyer. Landets afguder, (dæmoner),
skælver og egypterne mister modet. JEG, Gud,
skaber borgerkrig i landet, så bror kæmper mod

JK: KOM TIL MIG, for at få alt, hvad du har brug for.
Kom ind i Mit nærvær med taksigelse – for taknemmelighed åbner døren til Mine skatte. Når du er taknemmelig, så bekræfter du den centrale sandhed, at Jeg er

18 (side 86 i `Hvad enhver bør vide om ISLAM.` Af John Esposito.)
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Vær på vagt over for de falske ledere
Der er mange bedragere og falske ledere, der er
draget ud i verden. De tror ikke at Jesus Kristus
kom til Jorden som et menneske af kød og blod.
Sådan er forføreren og Antikristen. Dermed gør de
sig til Kristi fjender. Pas på jer selv, at I ikke mister
det, vi har arbejdet for – men lev så I får fuld løn
af Gud-Herren.
Den, som finder på noget nyt og ikke bliver i
Kristi lære, har ikke del i Gud. Den der bliver i Jesus Kristus’ lære, har både Faderen og Sønnen.
Hvis nogen kommer for at undervise jer, men ikke
fører denne lære, skal I ikke byde hjem til jer. I må
ikke på nogen måde opmuntre ham. Hvis I gør det,
er I medansvarlige i hans onde forehavender og
gerninger. (2 Joh 1,6-11)

født som følge af et løfte fra Gud. Den historie har
en dybere betydning. (Gal 4,22-31)

bror – by kæmper mod by og landets
provinser erklærer krig mod hinanden… vers 10 Til den tid vil egypterne fortvivle som kvinder, ryste og skælve for Herren Den
Almægtiges hånd – er løftet til slag. Blot tanken
om Judas land, får dem til at ryste af skræk, for de
ved jo at Herren selv har lagt planer mod dem.
Engang vil der være fem af Egyptens byer, hvor
man taler Kanaans hebræiske sprog og sværger
troskab til Herren Gud. En af de byer er ‘Solens
by’. Til den tid vil der stå et alter for Herren midt
i Egypten og et monument for Ham ved landets
grænse, som et vidnesbyrd om, at der findes Gudfrygtige mennesker i Egypten. Når de derfor råber
til Gud-Herren (Faderen, Sønnen og HelligÅnden)
om hjælp imod deres undertrykkere, vil Han sende en Befrier/Frelser (Jesus Kristus) og frelse dem.
Da vil Herren åbenbare sig for egypterne, og de
skal kende Ham, tilbede Herren og indfri de løfter de aflægger til Ham. Herren vil straffe egypterne, men Han vil også hjælpe og genoprette dem.
For når de vender sig til Herren, vil Han høre deres
bøn og hjælpe dem.
Til den tid skal der gå en lige vej fra Egypten til
Assyrien – og de to folk skal indgå forbund og tilbede Herren sammen. Da skal Israel sammen med
Egypten og Assyrien blive til velsignelse på Jorden.
Herren vil velsigne dem med følgende ord: Velsignet være Mit folk Egypten. Velsignet være Assyrien, som Jeg har skabt. Velsignet være Israel, mit
udvalgte folk. (Es 19,1-25)

“Jeres far Abraham så frem til, at Jeg skulle komme
– for han vidste Jeg skulle komme, og frydede sig
derover.” De sagde: “ Du er ikke engang 50 år, og
du har set Abraham!”
Jesus svarede:” Sandheden er, at Jeg var til, før
Abraham var født.”
Jøderne begyndte nu at samle sten op, for at
slå ham ihjel. (Joh 8,56-59a)
Johannes Åbenbaring – om Gud-Herren Jesus
Kristus
Æren tilhører Ham, som elsker os og ved sit blod
har løst os fra vores synder – og gjort os til konger
og præster for sin Gud og Far. Ja, Ham tilhører al
æren i evighed! Amen. Se! Han kommer i skyerne
og alle skal se Ham – og alle jordens folk skal jamre, når Han kommer. Ja, sådan vil det gå. “Jeg er
Alfa og Omega”. (Begyndelsen og Enden) siger Gud
Herren. ‘Den, som er, og som var, og som kommer,
Gud den Almægtige’.
Jeg vendte mig om for at se, hvem der talte til
mig – og fik øje på syv guldlysestager. Midt iblandt
dem stod én, der så ud som et menneske. Han var
iklædt en lang hvid klædning, der nåede til fødderne, og Han havde et guldbælte om livet. Hans
hoved og hår var hvidt som uld og sne. Hans fødder skinnede som blankt metal og hans stemme
tordnede som et vandfald. I højre hånd holdt Han
syv stjerner. Af hans mund udgik et skarpt dobbeltægget sværd. Han ansigt var som solen i sin fulde
kraft.
Da jeg så Ham, faldt jeg som død ned foran
hans fødder – men Han lagde sin hånd på mit hoved og sagde: “Vær ikke bange! Jeg er Den Første
og Den Sidste – og Den der lever. Jeg var død, men
se, nu lever Jeg i al evighed og Jeg har nøglerne
til Døden og Dødsriget. Skriv nu, hvad du har set
– det, som er nu, og det, som skal ske efter dette.
(Åb 1,5-8 og 12-19)

Teksten over Judas Brev. (ikke Iskariot)
Advarsel mod vranglærere. Guds straf har i fortiden ramt dem, der satte sig op imod Ham – og vil
også ramme disse forførere, ‘der fornægter vores eneste Herre og Mester Herren Jesus Kristus’!
Dommen over dem er forudsagt af Enok. Lovprisning af Gud, der magter og formår at værne sine
troende. (Es 33,4)

Jødedom
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sandheden
– den har nu renset jer i sjæl og sind, så I oprigtigt kan elske hinanden som brødre/søstre.”) (Es 53,19)
Så elsk da hinanden inderligt og helhjertet!
I er blevet født på ny – ikke til et midlertidigt liv
som det, jeres forældre skænkede jer – men til et
helt nyt og evigt. Og dette liv kommer fra Kristus,
som er Guds levende og blivende Ord). For profeten Esajas siger: “Mennesket er som græs, og
al dets skønhed som græssets blomster. Græsset
visner og blomsterne falder af. Men Herrens Ord
skal bestå til evig tid. Det er dette Ord, som er forkyndt for jer i evangeliet. Gud, Jesus, lod sig føde
som menneske – så Han helt forstod – i en menneskekrop. Og vi forstod, at Han vidste – hvordan
det var at være et svagt menneske, med de prøvelser og problemer det indebærer. Ikke mindst vores
største problem, som er frygten for døden.
Og hele meningen med det var jo også, at Han
skulle bære og tage vores skyld og straf på sig selv,
i vores sted, og samtidig ophæve døden og Satans
tyranni og herredømme over menneskene. Kun Jesus som den fuldkommen syndfri, som Guds Søn,
kunne blive det rene Offerlam, som GudFaderen
kunne tage imod, til soning for al synd – så der
ikke længere skal ofres får og lam og andre dyr,
som man gjorde i det gamle Testamente i Jødedommen. (1 Pet 1,6-25)

Da skal I juble, selv om I måske nu i et kort stykke tid er tynget af al slags modgang. Det er på den
måde troen prøves, og som renses som guld i ilden. Men det er den tro, der har stået prøve, der
er meget mere værd for Gud, end et stykke forgængeligt guld og vil resultere i pris, ære og herlighed den dag, Jesus Kristus igen kommer til Jorden.
(Ham elsker I) idet I ser frem til jeres sjæles frelse.
Det var denne frelse, som profeterne (fra Gammel Testamente), ikke kunne fatte. De længtes og
forsøgte at forstå, hvad det egentlig betød, når
de profeterede om den. Nåden, som I nu får del
i, ‘Kristi Ånd, der var i dem’ – forudsagde de lidelser, som Kristus skulle gennemgå, og den herlighed som skulle komme derefter. De søgte at udforske hvilken tidsalder det drejede sig om, og under
hvilke omstændigheder alt dette ville ske. Det blev
åbenbaret for dem, at budskabet ikke gjaldt dem
selv, men jer. (Es 53,10)
Og nu er disse gode nyheder blevet forkyndt
for os alle, ved HelligÅnden, som er sendt til os fra
Himlen., med et budskab, som selv engle brænder
efter at forstå. Husk, at jeres himmelske Far, som I
beder til, ikke gør forskel på folk, men dømmer enhver efter det han/hun har gjort. Lev derfor i ærefrygt for Ham, så længe I er her, som fremmede og
udlændinge på Jorden. (”I kender”) den pris Gud
betalte som løsesum for at befri jer fra det tomme
liv, som jeres forfædre ikke kunne komme ud af.
I blev købt fri med Kristi dyrebare blod – Jesus
var det syndfri og rene Guds Lam, som blev ofret
for vor skyld. Gud har udvalgt ham dertil, længe
før verden blev – men det er først i vor tid, ved tidernes ende og for jeres skyld, at Han fuldbyrdede
denne frelse. Det er ved Ham (at I nu er kommet
til tro på Gud, som opvakte Kristus fra de døde og
kronede Ham med herlighed). Derfor kan I nu sætte jeres tro til Ham alene … (”I har bøjet jer for

Den nye fuldkomne Pagt
– forsoningen med Gud
Gud oprettede en ny og meget bedre Pagt, igennem
sin egen Søn Jesus Kristus. Derved blev Jesus “Mellemmanden/ Mægleren” imellem Gud og menneskene, så vi kan blive forligt med Gud igen, og blive hans
rene og rensede og tilgivede børn, der kan komme
Hjem til Gud, vores Far, i Hans fuldkomne gode Rige.
Vi er da tilbage til som det var hos Gud, før Satan
og de faldne engle og menneskene gjorde oprør mod
Gud i Himlen. Før Satan blev til Satan, var han en stor
serafer engel, som hed Lucifer. Han blev hovmodig og
stolt over sin storhed, og ville pludselig være større
end Gud selv. Det kunne Gud selvfølgelig, og heldigvis ikke finde sig i! De engle (1/3 af alle englene i Himlen), der tilsluttede sig Lucifer/Satans oprør mod Gud,
blev kaldt ‘de faldne engle’ – og de blev forvandlet til
Satans dæmoner. De blev alle smidt ud af Himlen, ned
på Jorden. Adam og Eva ville hellere gøre hvad Satan
sagde – i stedet for hvad Gud sagde. Hvis de havde lyttet til Gud, ville det have gået dem og os, fantastisk og
fuldkomment godt.
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Alle har vi muligheden for at blive ‘den frie kvindes,
Saras, børn’, fordi løftet fra Gud, fører hen til Jesus
Kristus. Det er Ham, det hele handler om! Han er den
eneste der kan føre os til GudFaderen, så vi kan komme til det evige Himmelske Jerusalem, hvor Gud har
sin bolig, (samt (nu), i vores ånd – indtil vi skal møde
Ham i Himlen). “Hemmeligheden” er at alle mennesker, folk og stammer skal samles i Herren Jesus
Kristus. Og, Himlen og Jorden, skal mødes og forenes i
Ham.

Muslimerne siger at Guds engle ikke har en selvstændig vilje. I den kristne tro, er Satan en tidligere stor
engel/ serafer engel, som hed Lucifer. Han brugte i
allerhøjeste grad sin egen frie vilje, til at bekæmpe
Gud selv – idet han ville tage magten fra Gud! Og de
af Guds engle, som senere valgte at følge Satan i hans
oprør mod Gud, valgte det jo også selv, med deres
egen vilje. Tænker på hvem Satan er for muslimerne.
Jesus selv sagde til jøderne, at de havde Djævelen
til far – da de sagde at ingen skulle lære dem noget,
for de stammede jo fra Abraham.

Også jøderne skal en dag indse og få åbenbaret af
Gud – at den Messias, frelser og Konge, som de med
stor længsel venter på skal komme, ér Herren Jesus
Kristus. De troede dengang Jesus var her på Jorden, at
det ikke kunne være ham – fordi de regnede med at
Messias, Frelseren, ville komme som en stor sejrsherre og Konge – og ikke – i første omgang – som en ydmyg og “svag” person. Men det var jo for at vi kunne
lære Guds sande natur og karakter at kende – og derigennem – se os selv – i vores ødelagte faldne menneskenatur. At det ikke er det “store”, hårde og stolte
– men det ydmyge, venlige og kærlige, der er rart og
som betyder alt – for sådan er Guds gode væsen og
karakter.

Men de måtte også forlade Himlen.
Derved blev Satan deres og vores herre og gud (som fik lov til at bestemme over os). Og hele verden er endnu under Den
Onde, Satans, vold og herredømme. (1 Joh 5,19)

også at det samtidig vil betyde hans egen død og totale destruktion og tilintetgørelse!! Men Djævelens forslag og forsøg er mange, som ses i de mange forskellige religioner – som Gud i Bibelen advarer om, og siger
til os, at det er dæmoners lære.

Det ægte og det uægte oliventræ.
Jøderne og hedningerne

Men Jorden er stadig Guds – og Jesus købte os fri af
Satans herredømme og magt over os – med sit eget
blod og død.
Jøderne er jo beskrevet som Guds eget udvalgte
folk, idet de var de første mennesker på Jorden, hvor
nogle af dem blev venner med Gud og hengivent tjente Ham. De var ‘stamfædrene’, som Gud havde givet
løfter til. Det var f.eks. Abraham, Isak, Noah, Moses. Og
Gud står ved sine løfter, for Han er ikke et menneske,
der kan lyve.
Jøderne og deres forhold til Gud, står også beskrevet i Romerbrevet kapitel 11 – som, “det ægte oliventræ”. Jesus blev som menneske født som jøde, og kom
i sit jordiske liv, fra Guds velsignede stamfædre, deriblandt Davids slægt. De slægter tilhørte Gud, for de
var udvalgt af Ham. Det er endnu et billede, som kan
gøre det mere forståeligt – hvordan Gud har bestemt
at hans “historie” skal være og hænger sammen.

Tilbage til billedet på “det ægte oliventræ”, som jøderne naturligt hører til, som Guds udvalgte folk, pga.
som sagt, Guds løfter i hans venskab med deres forfædre. De fik derfor først tilbuddet om frelsen – tilbage til Paradiset, igennem Jesus Kristus. De skulle, skal,
så forstå at det ikke længere er ved lovgerninger, som
i den gamle Pagt – men ved Nåden, i troen på Jesus
Kristus, Guds Søn – som bringer os til Gud.
Det er en udfordring for os alle, ikke bare jøderne og
muslimerne – for vi må alle vælge, om vi vil lægge alt
andet væk og til side, i gamle holdninger og meninger
– for at få del i Guds Rige, hos vores skaber og Far. Det
kræver vores ydmyghed og vores mod – i de forskellige sammenhænge, som vi nu – hver i sær, er en del af.
Her gælder dét – at ville “frygte” Gud mere, (og dog i
stor Kærlighed fra Gud og Jesus Kristus), eller – i stedet, frygte mennesker mere?

At søge en anden forklaring på livet, end den
der er fastlagt af Gud

Det er altså nu, ved Guds Nåde – i Den Nye Pagt, som
vil rense og tilgive dem og os, ved troen på Jesus.
Der står, at de jøder der ikke ville eller vil det – bliver
brækket af, som en gren – ‘på det ægte oliventræ.’ Vi,
som kaldes hedninger, fra ‘det vilde og uægte oliventræ’ vil, hvis vi tager imod Jesus som vores frelser og
Herre og Gud, blive indpodet på ‘det ægte oliventræ’
– og bliver derved, en del af Guds folk/Familie – retfærdiggjorte overfor Gud – pga. tro på Jesus Kristus.
Israel, jøderne, søgte, (søger) og jager efter en Lov, der
kunne retfærdiggøre dem. Men de fandt ikke en sådan
lov, som – ved gerninger – (ligesom muslimerne tror),
kunne retfærdiggøre dem, står der i Bibelen.
De stødte mod den store ‘anstødssten’, som Gud
havde advaret dem imod i skriften: “Jeg lægger en
sten i vejen for jøderne. Og mange vil falde over
ham: (Jesus). Men de der tror på Ham, skal ikke
blive til skamme." (Rom 9,28-33)
Dette forklarer, hvordan alle mennesker og folkeslag
på hele Jorden, kan blive podet ind på ‘Det ægte Oliventræ’, og komme til at tilhøre Gud, for evigt og altid
– hos Ham. Og vi må ikke tro at Gud har forkastet sit
eget folk, jøderne, som der står – fordi de endnu ikke
har forstået det. For Gud har magt til at pode dem ind
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ske får sin ros
fra Gud, og ikke fra
mennesker. (Rom 2,28-29)
(Jøderne har ganske vist Guds forjættelser, (løfter om noget vidunderligt Guddommeligt), men da både jøder og hedningerne
lever i synd, er hele menneskeslægten hjemfalden,
faldet – og blevet et offer – til Guds straf. Men nu
har Gud åbenbaret sin frelse, idet Han frikender
alle dem, der tror på Kristus – hvis sonende død
har bragt forløsningen. Derved er selvros udelukket.)
(Rom 3)
(lille fortekst fra Bibelen fra 1962) Alt er værdiløst i
sammenligning med Kristus
Vogt jer for “hundene”, de onde mænd, som
siger, at I skal omskæres, for at blive frelst. Det er
jo ikke dét, at nogen skærer i vores legemer, der
gør os til Guds børn. De virkelig “omskårne” er
nemlig dem, der tjener Gud, ved hans Ånd. Det er
os, der er Guds folk – for vores eneste ros, er Jesus
Kristus – vi har nemlig indset, at vi er alt for hjælpeløse til at kunne frelse os selv. Vi sætter derfor
ikke vores lid til nogen ydre ceremoni eller til noget som helst menneskeligt.
(Paulus havde alle de jødiske betingelser, for at
kunne håbe på frelsen, ved at have 100% jødiske/
hebræiske forældre, som tilhørte Benjamins slægt.
Han var omskåret på den 8. dag, var medlem af
det farisæiske parti, og krævede den strengeste
lydighed mod de jødiske love. Men Herren Jesus
åbenbarede sig for Paulus, så han forstod at Jesus
er Kristus, Messias, Frelseren, Guds Søn.)

Se! Han kommer i skyerne og alle skal se Ham, Jesus Kristus – også dem der har gennemboret Ham.
Og alle Jordens folk skal jamre ved hans komme.
Ja, sådan vil det gå. Jeg er Alfa og Omega, siger
Gud-Herren, Han som er og som var og som kommer, Gud Den Almægtige. (Åb 1,7-8)

Leve efter “gode gerninger” eller i Guds
ufortjente kærlige Nåde?
Også muslimerne lever ligesom jøderne i en “loviskhed”, hvor de tror de (måske) kan blive frelst og komme
til Gud efter deres død – hvis de ved gode gerninger,
har gjort sig fortjent til det. Det må være et forfærdeligt angstfyldt pres, der må hvile over dem, aldrig at
vide om Gud vil tage imod dem. Vi kan aldrig leve op til
Guds høje standard, og være gode nok, i hans krav om
fuldkommenhed. Derfor burde det være en vidunderlig
lettelse for alle mennesker, og i alle religioner at forstå
og tage imod – at den eneste vej til Gud, er igennem
Jesus Kristus’ nådefulde stedfortrædende død i vores
sted – så Gud kan tage imod os alle (i vores ufuldkommenhed.) I Kristus er vi i Guds øjne fuldkommen rene,
tilgivede, fordi vi er dækket af Kristus og hans frelse
på Golgata. Og som Jesus siger: “Ingen kan komme til
GudFaderen, uden igennem Mig.”
For vi mennesker må kunne stå rene og rensede
i Jesus Kristus – for at Gud, som er fuldkomne Hellig
og Ren – kan tage imod os. Gud kan ikke have noget
urent, syndigt i sin nærhed. Jeg er taknemmelig for at
Gud ikke går på kompromis eller slægger på sin høje
standard. Vi har haft nok af det middelmådige, onde
og skamfulde, her på vores ødelagte og faldne Jord.
Tænk hvor vidunderligt det er, at der findes et så stort
håb, mulighed og løfte, som Gud har givet os – at vi
kan komme tilbage til Ham, for evigt og altid.

Ingen er retfærdig
Men tilbage til spørgsmålet: Er vi som jøder bedre end andre? Slet ikke! Vi har jo i det foregående
vist, at alle mennesker er syndere – og det gælder
både jøder og hedninger. Skriften siger det sådan:
‘Ingen er god, ikke en eneste er retfærdig. Der
er heller ingen der er forstandig. Og ingen søger
Gud. Alle har vendt sig bort. Alle er fordærvede.
Der er ingen, som gør det gode, ikke en eneste.
Deres tale er rådden og modbydelig, som stanken
fra en åben grav. Deres mund er fuld af løgn. Deres tale er som dødbringende slangegift. Kun hårde
ord og forbandelser strømmer fra deres læber! De
er hurtige til at dræbe enhver, som kommer dem
på tværs. Hvor de end kommer frem, efterlader
de ødelæggelse og elendighed. De kender ikke fredens vej, og har aldrig lært at frygte Gud. Nu ved
vi, at alt det, der står i Loven, gælder dem, som er
underkastet Loven. Men dermed gøres der ende

For man er ikke sand jøde, bare fordi man er født
af jødiske forældre – og omskærelse er mere end
det ydre, legemlige indgreb. Sand jøde er den, som
er det i det indre, og hvor ens hjerte er blevet ‘omskåret’ – ved Guds HelligÅnd. Et sådant menne97
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Men det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre – selv om
mange forsøger at finde en anden forklaring på det,
som Gud allerede har skabt og planlagt og bestemt
er – og skal være! Det kan mennesker naturligvis ikke
lave om på, eller have nogen som helst indflydelse på!
Det burde være indlysende. Men trods det, prøver
mennesker – der er skabt af Gud – at finde ‘en anden
forklaring’ på livets opståen – med deres egne meget
begrænsede menneske-tanker og forestillinger. Det lyder faktisk tåbeligt, at prøve at finde en anden forklaring, på dét, som før menneskene blev skabt – lå helt
fast, som en Grundvold – bestemt og besluttet af Gud
selv! Lidt komisk og helt grotesk, når man tænker over
det. Men livet er et stort mysterium, så Gud selv bliver
nødt til at åbenbare forklaringen for hvert menneske,
så man bliver overbevist om at det èr Ham der har
skabt det hele. At det ikke er tilfældig opstået og nogen dybere mening.
Meningen med livet og ikke mindst døden, er der
mange meninger om. Igen er det Djævelen, Satan, der
står bag, med bedrageriske forslag og løgne, i hans
mange forskellige forsøg på at narre mennesker væk
fra Gud. Endnu engang – som i Tidernes Morgen.! Han
vil gøre alt – i vild desperation, for at forsøge at hindre vores tilbagekomst til Gud vores Far. For Satan ved

igen, hvis de vil med – i den Nye Pagt. Gud gjorde faktisk sådan, at de ikke forstod det – så alle vi andre kunne få chancen, for at komme med. Og dog – havde jo
enhver også valget, da Jesus var her, til at tage imod
Ham som frelseren Messias – hvad mange også gjorde. (Kun Gud alt om hvorfor man afviser Ham.)
Der kommer en dag, står der skrevet, hvor jødernes øjne skal åbnes – så de forstår at Jesus er Kristus/
Messias. Og der vil de tage imod Ham. Det bliver når
der ikke er flere ikke- jøder, hedninger, der vil tage
imod frelsen i Jesus Kristus.

på alle menneskelige undskyldninger,
og hele verden bringes under Guds
Dom. Intet menneske vil få et ret forhold
til Gud, ved at overholde Loven. For Loven gør det
kun klart for os, at vi har syndet.

Hvis vi bliver frelst ved tro, betyder det så, at vi
ikke længere behøver at adlyde Guds Lov?
Nej, tværtimod! Vores Kristus – kristne tro – bekræfter Loven, for Han blev lovens opfyldelse – i
hans fuldkomne renhed og kærlighed. (Rom 3,9-31)
I den lille oversigt øverst, over Romerbrevet kapitel 5
(Bibelen fra 1962), står der, at kapitlet handler om, at
trængsler og problemer, fremkalder og frembringer
og styrker håbet, der hviler på Guds Kærlighed, der
er åbenbaret i Jesus Kristus død for alle mennesker –
som alle er syndere, i vores forhold til Gud. Synd og
død er kommet ved Adam, i hans, og også vores oprør
mod Gud. Men stærkere er ‘Retfærdigheden’ og Livet,
som er Kristus, og som er kommet ved Ham. Loven
har anskueliggjort og forklaret og forøget synden – for
hvor der ingen lov er, er der heller ikke nogen der kan
stilles til ansvar. Men nåden og tilgivelsen fra Gud, bliver derved større.
Og over Romerbrevet kap. 9 står der, hvad kapitlet handler om:
Apostlen Paulus’ smerte over sine stammefrænder, hans beslægtede tilhørsforhold. Og at Gud
ikke har svigtet sine forjættelser – Guddommelige
løfter – men at det kun gælder Abrahams Åndelige slægt. (Den frie kvindes børn, igennem Jesus
Kristus, som kom fra Guds løfte til Abraham, gennem Isak.)
Gud har uindskrænket rådighed over mennesker, men Han har været langmodig, tålmodig både med hedningerne og jøder. Hedningerne
greb ‘Retfærdigheden af tro’, mens jøderne søgte
selv, at skabe sig retfærdighed.
Uddrag fra Romerbrevet 9,1-33:
Paulus siger at han taler i Kristus, og at han ikke
lyver, men at hans samvittighed vidner sammen
med HelligÅnden, at det er sandt, det han siger.
Jesus stammer jo netop fra deres forfædre,
og er derved, en af deres egne, i sin menneskelige herkomst. Men Han er samtidig Gud, som hersker over alle ting, i al ære til GudFaderen i al evighed. Men det er ikke alle der stammer fra Israel
som virkelig er israliter. For skriften siger, at løftet
kun gælder Abrahams søn Isak og hans efterkommere, selv om også Abraham havde andre børn.
Det vil sige, at det ikke er alle Abrahams børn, der
er ‘Guds børn’ – men kun de børn, der regnes ind
under Guds løfte til Isak. For der er jo tale om et
‘Guddommeligt løfte’, når Gud siger: “Næste år
ved denne tid kommer jeg igen, og så har Sara en
søn!”
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De snubler
over ‘Den store Anstødssten’, som Gud har advaret dem imod, når Han gennem skriften
siger: “Jeg lægger en sten i vejen for jøderne,
og mange vil komme til at falde over Ham: Jesus.
Men de, som tror på Ham, skal ikke blive til skamme.”
Den lille tekst oven over kapitlet Rom.10: Jødernes
religiøse iver, har ikke bragt dem frelse. Retfærdigheden af Loven og Retfærdigheden af tro, er hinandens modsætninger. Evangeliet er forkyndt også for
jøderne – så at der ingen undskyldning er for deres
vantro, der skyldes deres stædige genstridighed.
Uddrag af Romerbrevet kap. 10:
Paulus siger og beder: “kære brødre! Jeg ønsker af
hele mit hjerte og beder om, at I må blive frelst.
Jeg kan bevidne, at de brænder for Guds sag, men
de er drevet af en misforstået religiøs nidkærhed.
Når de ikke forstår, at Kristus allerede har banet
vejen til Gud, og – ‘at det er Ham, Jesus Kristus,
der er Retfærdigheden fra Gud’. De prøver at opstille “deres egen retfærdighed”, hvilket er umuligt
overfor Den Almægtige og Hellige Gud. Det er ikke
Guds vej til frelse. Og de har derfor ikke bøjet sig
under Retfærdigheden fra Gud. For Kristus er lovens ophør, så Retfærdighed i Guds øjne gives enhver der tror. Kristus har sat punktum for al ‘lovtrældom’. Han har opfyldt og fuldendt hele loven
for enhver som tror. (Han blev selv det slagtede
OfferLam, der bar al verdens synd, skyld og skam
og død.)
Den frelse man får ved at sætte sin tro og lid til
Kristus – er os ganske nær – den er i vores mund
og i vort hjerte. ‘Hvis du med din mund bekender,
at Jesus er Kristus, og Herre, og i dit hjerte tror, at
Gud oprejste ham fra de døde, skal du blive frelst.
For hjertets tro åbner den rette vej til Gud. Og
med mundens bekendelse, får man del i frelsen.’
Når skriften siger: “Den, som tror på Ham, skal aldrig blive skuffet,” så gør den ingen forskel på jøder og hedninger. De har jo alle den samme Herre, som rigeligt velsigner alle, der kalder på Ham.
For ‘enhver, der påkalder Herrens navn, skal blive
frelst.’
Men hvordan skulle de søge hjælp hos Ham,
de ikke tror på? Hvorledes skal nogen komme til
tro på Ham, hvis de aldrig har hørt om Ham? Og
hvordan skal de høre om Ham, hvis ingen forkynder budskabet om Jesus Kristus?

Alle kan vi blive Guds børn
Og har Gud ikke lov til at vise sin godhed imod os,
så hele verden kan se, hvor overvældende stor og
rig Guds herlighed er? Gud kaldte jo ikke bare på
jøderne, men også os – der kommer fra hedningerne. Det er nøjagtig det Gud siger, gennem profeten Hoseas: “Jeg vil sige til et folk, der ikke tilhører Mig: ‘ Du er Mit folk’, og til en nation Jeg
aldrig har elsket: ‘Jeg elsker dig’. Og hedningerne,
(dvs. alle undtagen jøderne), om hvem det engang
blev sagt: ‘I er ikke Mit folk’ – de skal nu kaldes for
‘børn af den levende Gud’. “
Profeten Esajas siger om Israel: “Selvom der er
millioner af jøder, vil kun et fåtal blive frelst. For
Gud-Herren vil endeligt og afsluttende gøre regnskabet op på Jorden, og holde Dom”. Også Esajas
har sagt, at havde det ikke været på grund af Guds
barmhjertighed, var vi alle blevet udryddet og udslettet, og det var gået os værre end Sodoma og
Gomorra.
Men hvad er nu meningen med alt dette? Jo,
meningen er, at hedningerne, der ikke gør sig særlige anstrengelser for at finde Guds Retfærdighed,
har overtaget den – ved tro.
Jøderne derimod, der har slidt og slæbt for
at leve op til Guds krav om Retfærdighed, fandt
den ikke ved Loven. Hvorfor ikke? Fordi de bliver
ved at holde sig til lovgerninger og ikke til troen.
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En helt ny vej til Gud
Men nu har Gud vist os en anden retfærdighed,
dvs. den måde, hvorpå Han selv fører os ind i et
ret forhold til sig – ikke ved at vi skulle leve op
til det, som Loven forlanger – men en ny måde,
(skønt den egentlig ikke er så ny, for skrifterne har
for længst talt derom): Nu siger Gud, at Han uafhængig af Loven vil tage imod os, der tror på Jesus
Kristus, Guds egen Søn.
Det spiller ingen rolle, hvem vi er, for alle –
både jøder og hedninger – har jo syndet, og mistet
den menneskelige skønhed og værdighed, som
Gud engang gav os. Vi kommer kun til at stå retfærdiggjorte overfor GUD – af Nåde og uden nogen fortjeneste – for det er Herren Jesus Kristus,
der sætter os i frihed!
For Gud sendte Jesus sin Søn, for at tage straffen for vores synder. Derfor døde Jesus. Hvis vi kan
gribe det i tro – så er dette forsonende ‘Offer’ nok,
til at frelse os fra Guds vrede – for den gik ud over
Jesus, i stedet for os!
Derigennem viser Gud os sin Retfærdighed!
Tålmodigt, bar Han over med de synder, der tidligere var begået, idet Han så frem til den tid, da
Kristus skulle komme, og ved sin død på korset
skulle borttage disse synder. Og nu, i disse dage
kan Han tage imod syndere på samme måde, fordi
Jesus har borttaget vores synd.
Dermed viser Gud sin Retfærdighed: at Han
retfærdiggør den, der tror på Jesus’ Frelses værk –
dvs. at Gud derigennem forliger os med sig selv.
Det betyder, at der ikke er nogen grund til at
fremhæve os selv – for vi har intet gjort, der kan
gøre os fortjent til frelse. Og som jøder, har vi intet
at prale af! Hvorfor? Fordi vores frikendelse ikke
skyldes “vores gode gerninger”, men vores tro på
dét, Kristus har gjort!
Vi kan nu konkludere, at et menneske bliver
frelst ved tro på Kristus og ikke ved at skulle leve
op til alt det, som Loven forlanger. Og dette gælder alle mennesker! Gud er nemlig ikke kun jødernes Gud. Han er også hedningernes – for der
er kun ÈN GUD. Han behandler alle på Jorden på
samme måde: Jøder såvel som hedninger frelser
HAN, ved tro.

Det beviser, at Gud gør alt det Han har bestemt
fra Begyndelsen, og Guds plan er ikke afhængig af
det mennesker gør, men udelukkende af Ham selv,
som kalder og udvælger mennesker. Med andre
ord, er Guds velsignelse ikke afhængig af menneskers vilje eller anstrengelser, men alene af Guds
barmhjertighed. Skriften siger også til Farao: “Jeg
har gjort dig til konge med det formål, at Jeg kan
vise Min magt på dig, så Mit navn kan blive forkyndt
på hele Jorden. Deraf ser vi, at Gud viser sin barmhjertighed på hvem Han vil. og forhærder hvem Han
vil. Måske vil du protestere og sige: “Jamen, hvorfor går Gud så i rette med os og bebrejder os? Ingen
kan jo så sætte sig op imod Guds vilje!”
Men tal ikke sådan! For hvem er du, der kritiserer Gud? Skulle det der er formet af ler, pludselig vende sig mod den, der formede det, og sige:
“Hvorfor har du lavet mig sådan?” Eller har pottemageren ikke frie hænder til ud af det samme ler
at forarbejde noget til fint og noget til mere simpelt brug?
Har Gud ikke ret til at vise sin vrede og forkaste dem, der bliver ved at stå Ham imod, trods Han
med stor tålmodighed har båret over med dem?

Det er det
skriften taler om, når
det hedder: ‘Vidunderligt er det at
høre fortrin af dem, som bringer godt nyt.’
Nu vil jo ikke alle byde dette gode budskab velkomment. Profeten Esajas spørger: “Herre, hvem
tror på det, vi forkynder?” For troen kommer af at
lytte til de gode nyheder – evangeliet om Kristus –
som er Guds Ord.
Men hvad så med jøderne? Har de hørt Guds
Ord? Ja, det har de. For det er – som David siger
i en af sine salmer: “forkyndt over hele landet og
nået ud i hele verden.” Men forstår de, hvad det
drejer sig om? Ja, for det har Gud allerede sagt
gennem Moses: “Jeg vil vække misundelse hos Mit
folk, ved at give Min frelse til uvidende hedninger,
som ikke engang er et folk.” Esajas går endda endnu videre og siger: “Den dag vil komme, hvor Gud
lader sig finde af et folk, der end ikke søger Ham.”
Men om Israel siger han: “Dagen lang rækker jeg
hænderne ud mod et ulydigt og oprørsk folk.”

Jøderne er de mest privilegerede – fordi Jesus Kristus
blev født ind i deres slægt og levede iblandt dem –
selv om det også gav dem mange udfordringer og stadig gør det, også den dag i dag. Jeg tænker bare og synes, at det på flere måder, må være lettere for jøderne
i dag – at se bekræftelsen på det Jesus sagde; At Han
ville velsigne og også give sin HelligÅnd til de hedninger, der kom til tro på, at Jesus virkelig er Kristus, Messias. De venter jo stadig på Ham, med stor længsel.
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Jesus er Messias/Kristus
Da flokkedes jøderne om ham og sagde til ham:
“Hvor længe vil du holde vores sjæl hen i uvished?
Hvis du er Kristus, så sig det rent ud!” Jesus svarede dem: “Jeg har sagt jer det, men I vil ikke tro det.
De gerninger jeg gør i min Fars navn, de vidner om
mig…” (Joh 10,24-25)
Jesus sagde til hende: “Jeg er Opstandelsen
og Livet – den, som tror på Mig, skal leve, selv om
han/hun dør.
Og enhver, som lever, og tror på Mig, skal i al
evighed ikke dø. Tror du det?” Hun svarede ham:
“Ja Herre! jeg tror du er Kristus, Guds Søn, den,
som kommer til verden.” (Joh 11,25-27)

Mange af dem, der var kommet for at trøste
Maria og havde set, at Jesus havde opvækket Lazarus fra de døde, kom nu til tro på ham. Men nogle af dem skyndte sig hen til farisærerne for at
fortælle, hvad der var sket. Straks sammenkaldte
ypperstepræsterne og farisæerne Det jødiske Råd,
for at drøfte situationen.
“Hvad skal vi gøre?” spurgte de hinanden.
“Den mand har udført mange mirakler. Hvis vi lader ham fortsætte på den måde, ender det med,
at hele folket slutter sig til ham, og så kommer de
romerske hære og overtager vores land og udsletter os som folk”. En af dem, Kajfas, der var ypperstepræst det år, sagde: “Forstår I ingenting? Kan I
ikke se, at det er bedre for jer, at én mand dør for
at redde hele folket, end at en hel nation går til
grunde?”
Det sagde Kajfas ikke af sig selv. Men han var
jo ypperstepræst det år, og dét han sagde, var faktisk en profeti om, at Jesus skulle dø for hele folket. Ja, han skulle ikke bare dø for Israels folk, men
han skulle samle Guds børn til ét folk, også dem,
der er spredt rundt i hele verden. Fra den dag begyndte de jødiske ledere at planlægge, hvordan de
kunne få Jesus slået ihjel.
Jesus ophæver det gamle præstedømme.
Gud havde sagt, at han ville oprette En Ny Pagt:
“Jeg vil indprente Mine Love i deres sind, og skrive dem på deres hjerter, så de altid kan vide, hvad
der er Min vilje – og så de af sig selv vil ønske at
adlyde den – og Jeg vil være deres Gud, og de skal
være Mit folk. Ingen behøver da at sige til sin ven
eller slægtning, bror eller søster: ’Du burde også
lære Herren-Gud at kende – for alle – store og
små, vil kende Mig. Jeg vil nådig tilgive dem al deres ondskab, og Jeg vil glemme alle deres synder.’”
Når Gud taler om ‘En Ny Pagt’, understreger
Han, at den gamle er forældet. Og det, der er gammelt og forældet, er allerede ved at forsvinde.
(Hebr 8)
Forskellige vidneudsagn om Jesus som Guds Søn:
Hvis jeg anbefaler mig selv, er min anbefaling ikke
gyldig. Men nu er det en anden, som har fortalt
om mig, og det er Johannes (Døberen). I har selv
forhørt jer hos ham, og jeg kan forsikre jer for, at
det, han har sagt om mig, er sandt. Jeg er ikke afhængig af menneskers vidneudsagn, men jeg har
sagt det her, i håb om at I vil tro på, hvad jeg siger,
og få del i det evige liv.
Johannes var for en tid som lyset fra en lampe,
og I var glade for at høre, hvad han havde at sige –
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men jeg henviser til et vidnesbyrd, der er større end hans,
nemlig de undere, jeg har gjort. Det er
min Far, der giver mig magt til at udføre dem –
og de viser, at GudFaderen har sendt mig.
Også Faderen selv, har fortalt om mig – men I
har aldrig set eller hørt Ham. Og fordi I nægter at
tro på den Han har sendt, har Hans Ord ikke slået
rod i jer.
Skriften fortæller også om Mig. I studerer
Skriften, fordi I tror, at I finder det evige liv dér. Og
selv om Skriften fortæller om Mig, er I alligevel
ikke villige til at komme til Mig – for at få Livet.
Jeg er ikke ude efter menneskers anerkendelse. Jeg ved, hvordan I er, og at I ikke har kærligheden til Gud i jer. Jeg er kommet, fordi min Far har
sendt mig – men I vil ikke høre efter hvad Jeg siger.
Men folk, der ikke er sendt af Ham, og som kun
anbefaler sig selv, dem lytter I gerne til.
I søger efter anerkendelse fra hinanden, men
den anerkendelse, som kommer fra den eneste
sande Gud – den er I ikke interesseret i, hvorledes
skulle I da kunne tro på Mig?
I skal ikke tro det er mig, der vil anklage jer
overfor GudFaderen. Nej, det bliver Moses – ham
som I har sat jeres lid til. Hvis I virkelig troede Moses – ville I også tro på Mig – for det er om Mig,
han har skrevet. Men hvis I ikke tror på hans skrifter, hvordan skulle I så tro på Mig? (Joh 5,31-43)
Moses sagde:
Herren, jeres Gud, vil engang sende jer en profet som mig. Han skal udgå fra jeres eget folk, og
I skal lytte til ham og adlyde ham. Jeres forældre
bad selv om at få en profet, som ‘Mellemmand’,
dengang de stod ved foden af Horebs bjerg, og
tiggede om at blive fri for selv at skulle høre Guds
frygtindgydende stemme og se den fortærende ild
– fordi de var bange for at dø.
“Godt”, sagde Herren til mig, ‘JEG vil give dem,
hvad de beder om. JEG vil sende dem en profet
som dig. Han skal udgå fra deres eget folk, og JEG
vil fortælle ham, hvad han skal sige. Han skal være
mit talerør overfor folket. Og JEG vil personligt
tage mig af enhver, der nægter at anerkende de
Ord, profeten (Jesus Kristus), taler på Mine vegne.
Men hvis en profet påberåber sig, at tale på
Mine vegne, på trods af, at JEG ikke har talt til
ham, skal han dø. Det samme gælder enhver “profet”, der taler på andre “guders” vegne.
Hvordan kan man afgøre, om en profeti kommer fra Gud-Herren eller ej? Hvis profetien ikke
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Uddrag fra Romerbrevet kap. 11
Gud har ikke forkastet Israel.
Ikke hele jødefolket har vist sig ulydigt, idet en del
af dem tog imod Guds nåde. På grund af det øvrige Israels vantro, er frelsen kommet ud til hedningerne. De hedninge-kristne, må ikke foragte
jøderne. Israels forhærdelse skal kun vare en tid –
derefter skal de føres til tro og frelse.
Jeg, Paulus, håber at kunne vække mit eget
folks misundelse, og derved frelse nogle af dem.
Hvis jødernes forkastelse af frelsen, har ført til, at
den øvrige verden er blevet forsonet med Gud,
hvordan vil det så ikke blive, når jøderne bliver taget tilbage? Det bliver simpelthen liv af døde!
Nu er nogle af grenene på det det fine ægte
oliventræ, (jøderne) blevet brækket af – og I hedninger, der var skud på et vildt oliventræ, blevet
indpodet mellem de andre grene, og har nu del
i oliventræets rod og rige næring. Men tro ikke,
at du derfor er bedre end de ægte grene! Hvis
du tror det, så husk, at det ikke er dig, der bærer roden, (Gud) – men Roden, der bærer dig! De
ægte grene blev brækket af, fordi de ikke troede
på Guds nåde i Herren Jesus Kristus. Og du er der
kun, fordi du tror.
Se derfor Guds godhed og strenghed. Han er
streng mod dem som faldt fra – men god mod dig,
hvis du bliver i hans godhed – ellers bliver du også
hugget af!
Og hvis jøderne ikke holder fast ved deres vantro, så har Gud magt til at indpode dem i deres

oprindelige stamtræ. Set ud fra evangeliet om Jesus, er jøderne Guds fjender, og det er de for jeres
skyld – men set ud fra Guds udvælgelsesplan er de
elsket, og det er de for deres forfædrenes skyld.
De gaver og kald, som Gud giver, tager Han aldrig tilbage! Engang var det jer hedninger, der var
i oprør mod Gud – men I fik del i Guds barmhjertighed, da jøderne faldt fra. Nu er det jøderne, der
er oprørske mod Gud og hans Søn Jesus Kristus –
men en dag vil de få del i, og opleve den samme
barmhjertighed, som I har modtaget. Gud lader
nemlig alle mennesker gennemleve et oprør – og
derved er alle indesluttet under ulydighed, så Han
kunne forbarme sig og vise nåde, overfor alle mennesker.
Hvem kan ransage, og lodde dybden, af Guds
visdom, rigdom og indsigt? Ingen kan udgrunde
hans beslutninger og forklare hans handlemåder –
hvor uransagelige er ikke hans domme, og usporlige hans veje!
Hvem kender og har indsigt i Gud-Herrens tanker? Hvem kan være hans rådgiver? Hvem giver
nye rigdomme til Gud? Står Gud i gæld til mennesker? I Gud har alt sin begyndelse, sin eksistens og
sin fuldendelse. Ham tilhører æren til evig tid. For
af HAM og ved HAM og til HAM, er alt! HAM tilhører al æren. Amen! (Rom 11,13-36)

går i opfyldelse, kommer den ikke fra
Herren. Budskabet er da noget,
“profeten” selv har fundet på, og I skal ikke
være bange for den dom, han forkynder! (5 Mos
18,18-22)
JK: JEG ER DIN FADER – GUD. Lyt til Mig! Lær hvad det
vil sige, at være barn af den evige Konge. Din vigtigste
pligt, er hengivenhed til Mig. Denne pligt er sådan et
glædeligt privilegium, at det føles som den rene luksus.
Du har en tendens til at føle dig skyldig over at
sætte dit liv i baggrunden – for at tage tid alene med
Mig. Verden prøver på at presse dig ind i sin form og
på at presse tiden, der er indviet til Mig, ud. Verdens
måde har fordrejet din bevidsthed, og straffer dig for
at gøre selv det, som behager Mig mest – at du søger
Mit ansigt. Lyt til Mig over koret af stemmer, der prøver på at distrahere dig. Bed Min Ånd om at kontrollere dit sind – for vi, arbejder i fuldkommen harmoni.
Vær stille og opmærksom i Mit nærvær. Du er på hellig
grund. (Es 9,6; Zak 9,9; Rom 8,15-16; 2 Mos 3,5)
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Advarsel imod synd
Hør nu efter! Det er ikke Herren, der er noget i vejen
med, når I ikke oplever frelse! Han er ikke en svagelig og halvdøv GUD! Han kan udmærket høre jer!
Nej, problemet ligger et andet sted: Det er jeres synder, som afskærer jer fra Guds indgriben!
På grund af jeres synd har Han vendt jer ryggen og
lukket ørerne for jeres bøn. For jeres hænder er jo
tilsølede med jeres ofres blod – jeres fingre er svinet til af synd. I lyver og kværulerer og sårer hinanden med jeres onde ord. Ingen nære længere et
oprigtigt ønske om retfærdighed og sandhed. Jeres
retssager er et spind af løgne…
Det er på grund af denne ondskab, at I ikke oplever Guds velsignelse …
Jeres synder hober sig op som en kæmpe anklage foran den Retfærdige Gud. Ja, vi indrømmer,
at vi er syndere – vi erkender vores skyld. Vi beklager vores ulydighed og oprør mod HERREN, vor
GUD. Vi ved vi er på afveje, og at vi kun har mord
og løgn i tanke. Vort retssystem giver den retfærdige en unfair behandling – sandheden snubler i vores gader, ærligheden har intet fodfæste. Ja, sand-

heden undertrykkes – og enhver, der kommer på
bedre tanker, udsættes for overgreb.
GUD HERREN har set alt det onde, som foregår, og HAN er misfornøjet med, at der intet gøres for at genoprette lov og orden. Han så, at ingen
greb ind for at bremse ondskaben – og det undrede HAM., at ingen gik i forbøn for landet.
DERFOR ER HAN SELV trådt til, for at frelse jer,
ved hjælp af sin Retfærdighed og vældige KRAFT.
HAN tog Retfærdighedens Brynje på – og Frelsens hjelm på sit hoved. HAN klædte sig i hævnens
tøj, og svøbte sig i vredens kappe. Han vil gengælde sine fjender for deres onde handlinger og også
tage hævn over fjerne nationer.
Da skal de langt om længe frygte og ære HAM
– fra øst til vest – for Han skal komme som en rivende flodbølge, drevet frem under GUD HERRENS
Åndepust. Han skal komme til Zion som ‘Befrieren
og Frelseren’, der forløser de israelitter, (og andre),
som har vendt sig fra synd.
Dette er “Min Pagt med dem”, siger HERREN.
“Min Ånd er over dig, og Mine Ord, som Jeg har
lagt i din mund, skal aldrig forlade dig eller dine
børn og dine børnebørn fra nu af og til evig tid, siger HERREN. (Es 42; 43,1-5; 59)

JK: DER ER INGEN FORDØMMELSE for
dem der er i Mig. Livets Ånds lov
har sat dig fri fra syndens og dødens lov.
Der er ikke mange kristne, som kender til at leve i
denne radikale frihed, som er deres førstefødselsret.
Jeg døde for dig for at sætte dig fri – lev i Min frihed!
For at kunne leve på Frihedens Vej, så må du holde
dit sind fast fæstet på Mig. Mange røster proklamerer:
“Dette er vejen, du skal gå,” men det er KUN Min stemme, der fortæller dig den sande vej. Hvis du følger denne verdens vej med al dens glimmer og glans, så vil du
synke dybere og dybere ned i en afgrund. Kristne stemmer kan også lede dig på afveje: “Gør dette!” “Gør
ikke dette!” “Bed på denne måde!” “Bed ikke på denne måde!” Hvis du lytter til alle disse stemmer, så vil du
blive mere og mere forvirret. Vær tilfreds med at være
et enkelt får, der lytter til Min, din Hyrdes røst. Jeg vil
lede dig til hvilens grønne enge og lede dig ad retfærdighedsveje. (Rom 8,1-2; Es 30,21; Joh 10,27; Sl 23,1-3)

ST: Min Kærlighed er større, end noget menneske har
kunnet fatte. Ingen har set ind i dens dyb. Mennesker
opfatter kun strålerne, af Min Kærlighed, Mit væsen.
Øjet ser kun, hvor strålerne rammer – men kunne det
følge dem ind i deres ophav: ‘Mit væsen’ – så ville det
se et helt andet billede – nemlig den fuldkomne og
ublandede Kærlighed! Når Mine børn nævner mange
egenskaber, for at beskrive Mit væsen – så er det fordi
de bedømmer ud fra virkningerne. Jo længere ind I kan
følge KÆRLIGHEDENS Stråler – jo mere vil de vise sig
at smelte sammen til en ÈNHED af LYS, Varme og LIV.”
Jesus Kristus’ løfter til os.
“Tro ikke Jeg er kommet for at nedbryde Loven eller
profeterne; Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men
for at fuldkomme den.” (Matt 5,17)
“JEG har ikke slået af på kravene, men opfyldt dem
– for at opfylde dem i jer, så langt I giver Mig lov! Undskyld ikke synden i jer selv, men vær heller ikke bange,
når I ser den. Jeg tilgiver hvad I bekender, og Jeg skænker jer Min sejr. Kæmp ikke i egen kraft, og oprethold
ikke et falsk skin! Når Jeg fører jer ad ‘erkendelsens og
bekendelsens’ vej, så er det for at MIN glæde kan være
i jer – og jeres glæde kan blive fuldkommen. Min Kraft
fuldkommes, hvor I erfarer jeres magtesløshed – og
rækker efter Mig!”
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Med målet for øje
Jeg mener ikke, at jeg er fuldkommen – jeg har
endnu meget at lære. Men jeg bliver ved med at
arbejde hen mod den dag, da jeg kan gribe det,
som Kristus frelste mig til. Jesus Kristus har jo allerede vundet sejren for mig. Nej, kære brødre og
søstre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg er nået i
mål. Men jeg sætter alle kræfter ind på dette ene:
At glemme alt, hvad der ligger bag mig, og stræbe frem mod det, der ligger foran mig. Jeg spurter
frem mod målet, for at kunne modtage den sejrspris, som Gud fra det høje, har kaldet os til, på
grund af det, som Jesus Kristus har gjort for os.
Jeg håber, at alle modne kristne må have den
samme indstilling. Men skulle der være et og andet, I ser anderledes på, skal Gud nok give klarhed
også i det – bare vi holder os til sandheden og lever efter det, vi indtil nu har lært, og trofast fortsætter i samme retning.
Mange gange har jeg sagt det, og jeg har svært
ved at holde tårerne tilbage, når jeg nu skal sige
det igen: Der er mange, der er kristne af navn,
men som i virkeligheden er fjender af Kristi død på
korset.
De går deres evige undergang i møde. Deres
mave er deres gud. De sætter en ære i det, de burde skamme sig over, og er kun optaget af jordiske
ting.
Men vi hører hjemme og har vores Borgerret i
Himlen hos vores Frelser, Jesus Kristus. Vi ser frem
til at Han skal komme tilbage derfra. For Han vil da
forvandle vort svage og dødelige legeme, og give

9 • Religiøsitet i mange variationer

Se Min Tjener, som får styrke fra Mig – Min Udvalgte, som Jeg glæder mig over! Jeg lader MIN
Ånd komme over Ham – Han skal herske Retfærdigt over Jordens Nationer. Han er stilfærdig og
mild, Han råber og skriger ikke i gaderne. Han river ikke det brækkede rør i stykker – Han slukker
ikke den flamme, som brænder svagt. Han støtter
den fortrykte og opmuntrer den fortvivlede – Han
behandler den undertrykte retfærdigt – Han giver
ikke op før Retfærdigheden og Sandheden sejrer
på Jorden – før fjerne lande har hørt hans Ord.
Gud Herren, som skabte Himlen og Jorden
med alt deres indhold, og som giver liv og Ånd til
sin skabning – Han er Dén, som siger til sin Tjener.:
“JEG, HERREN GUD, har udvalgt Dig til at gøre Min
Retfærdighed kendt! Jeg vogter dig og støtter dig.
For DU, Herre Jesus Kristus, er Min Personlige bekræftelse på Den Pagt JEG har oprettet med Mit
folk! Og Du skal være det LYS, som viser Nationerne vej til Mig. Du skal åbne de blinde folks øjne og
frigive dem, som er fanget i fortvivlelsens mørke.
Jeg er Herren, det er Mit navn! JEG bortgiver ikke
MIN Herlighed til andre – Jeg deler ikke Min ære
med udskårne afguder! Alt – hvad JEG forudsagde,
gik i opfyldelse! – og nu vil Jeg forudsige nye ting.
Jeg vil indvi jer i, hvad der skal ske i fremtiden –
endnu før det sker.”
Syng en ny sang for Herren! Syng en lovsang til
Ham – alle I som bor i Jordens fjerneste afkroge!

Syng du hav! Syng, alle I som har hjemme i fjerne lande! Syng med på koret, I ørkenbyer Kedar og
Zela! Stem i, alle I, som bor på bjergets top! Lad
kystlandene mod vest bringe Herren ære og syng
om hans vældige magt!
HERREN er en vældig Kriger – ivrig og kamplysten gør Han sig klar til slag. HAN udstøder et voldsomt Krigsråb og viser sin overlegenhed. Længe
har HAN forholdt sig tavs og lagt bånd på sig selv
– men nu giver Han luft for sin vrede – HAN stønner og vrider sig som en kvinde, der skal føde. Han
ødelægger bakker og bjerge, så alle grønne vækster går ud. Han lader floder og vandhuller tørre
ud. Han fører sit blinde folk ad veje, de aldrig før
har betrådt. HAN gør mørket til lys foran dem og
jævner vejen forude – Han svigter dem ikke!
Men de – som kalder deres ‘Afguder’ for guder
og tror på dem, skal blive ydmyget og skuffet!
Åh, hvor er I dog blinde og døve i jeres forhold
til GUD! Hvorfor hører I ikke efter? Hvorfor ser I
ikke? Hvem i hele verden er mere blind end Mit
eget folk – som var bestemt til at være Mine Sandhedsvidner? Hvem er mere døv end Herrens udvalgte tjenere? Jo, du ser og erkender måske nok
det rigtige – men du handler ikke derefter – du hører måske nok – men du hører ikke efter, så du gør,
hvad Jeg siger.
Er der ingen, som vil tage ved lære af fortiden?

det ‘det himmelske menneskes skønhed.’ Så vi bliver som Han. Det vil
Han gøre gennem den mægtige Kraft, som
har gjort Ham til Herre over alt. (Fil 3,12-21)
Vær altid glade i jeres tro på Herren Jesus! Jeg
siger igen: Vær glade! Lad alle mærke jeres mildhed og venlige sindelag; vær hensynsfulde i alt,
hvad I gør. Herren Jesus er nær! Vær ikke bekymrede for noget som helst. I skal i stedet bede til
Gud om alle ting. Tal med Ham, om alt, hvad I har
brug for – og glem ikke at takke Ham. Da skal I erfare, at Guds fred, som overgår al menneskelig forstand, vil bevare jeres tanker og hjerter, i tro på og
tillid til Jesus Kristus. Til sidst, kære brødre og søstre, opfordrer jeg jer til at samle jeres tanker om
det, der er sandt og ædelt, rigtigt og rent. Tænk på
det, der er værd at elske og agte; og på det, som
er ædelt og godt hos andre mennesker. Så vil fredens Gud være med jer. (Fil 4,4-9)

Det var fra det kapitel (Fil 4,6) som mine forældre havde skrevet i min konfirmations- bibel. Jeg elsker disse
ord, som har betydet så meget for mig – siden jeg kom
tilbage til min elskede Jesus Kristus. (Fil 4,6). (Vers 7
har jeg selv tilføjet.)
‘Vær ikke bekymrede for noget, men lad i alle ting
jeres ønsker komme frem for Gud, idet I beder og bønfalder under taksigelse’. ‘Så skal Guds fred, som overgår al forstand, bevare jeres hjerter og jeres tanker i
Kristus Jesus.’

Kapitel 10

’Kongernes Konge’ (udsnit – se hele billedet på side 217)
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