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INDLEDNING
Livet er et stort mysterium. Nogle gange kan man få tanken, hvad meningen med det hele egentlig er. Med livet? Med mit liv og med dit? Mennesker er forskellige, og der er mange forskellige meninger om de store
spørgsmål. For mit eget vedkommende har jeg oplevet Guds indgriben
så stærkt, at jeg ikke længere er i tvivl om, hvad der er meningen med
mit liv.
For flere år tilbage var jeg bange for, at andre mennesker ikke kunne li’
mig eller ikke ville acceptere mig, som jeg var. Det tog livsglæden fra mig,
hæmmede mig og gjorde mig meget usikker og ufri. Det blev faktisk til
en tvangstanke: “Jamen, de kan jo ikke li’ dig”. Den lå hele tiden i baghovedet og begrænsede mig. Der er sikkert mange mennesker, som kender den slags negative tanker og følelser, men det skjulte, indre følelsesliv er ikke noget, man taler så meget om, måske netop af frygt for, hvad
andre vil tænke om én. Først da jeg fandt ud af, hvad Gud sagde om ‘den
virkelige frihed’, blev jeg frigjort. Jeg begyndte at lære Gud at kende ved
at læse i Bibelen, og ved at male motiver fra egne tanker og refleksioner
satte jeg billeder på ordene fra Bibelen, som jeg selv har set i syn. Og i
denne rejse ved Hans gode ord i Bibelen lærte jeg at udskifte mine ofte
negative frygttanker med de altid gode fra Gud – endelig fandt jeg både
mening og frihed.
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Jeg tør godt udlevere mig selv nu, og andre må gerne se mine karakterbrist, mine mangler og mine svagheder. Jeg kan, uden at skamme mig,
fortælle om det, jeg har gjort og stadig gør forkert i mit liv, for jeg ved,
at jeg er tilgivet og elsket på trods af alt – af Gud. Men det er en livslang
proces at holde fast, og jeg beder dagligt Gud hjælpe mig med alt det,
som jeg gerne vil gøre rigtigt.
Meningen med denne bog er for det første gennem mine malerier at fortælle mine egne erfaringer og for det andet at sætte fokus på den frihed
og mening, man kan opnå, når man vælger at rejse sammen med Gud,
og når man reflekterer sammen med Ham – hver dag. Hvis man tænker
på Jesus som sin ven, på Gud som sin ufejlbarlige vejviser og på Helligånden som en kærlig vejleder, vil vejen blive mærkbart nemmere at gå. Jeg
vil gerne gå foran i åbenhed omkring mig selv, og måske kan jeg herved
give andre mod til også at turde være mere åben om sig selv.
Der er et meget stort sikkerhedsnet under os mennesker – det er ikke
spor farligt at tro på Gud og lade Ham lede os – dette i visheden om Guds
betingelsesløse kærlighed til alle mennesker.
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LÆNGSEL EFTER MERE
MENING I LIVET

HELLIGÅNDENS KRAFT OG KÆRLIGHED
250 × 210 cm. Tredelt

Mennesker ignorerer hinanden

I

dette maleri har jeg forsøgt at male ensomheden i en stor by.
Menneskene er fremmede for hinanden, og de går ensomme rundt
mellem hinanden. De ser ikke hinanden, og de taler ikke sammen,
men passer bare sig selv. De ser ikke hinandens ensomhed, fortabthed
og fortvivlelse – de viser det i hvert fald ikke, hvis de gør. De blander sig
ikke! Men de ser heller ikke den åndelige verden, som udspiller sig over
dem og lige foran dem – selvom det ser storslået ud! Hverken englene
eller dæmonerne ser de, og heller ikke kongen – Jesus Kristus. Dæmonerne plager menneskene helt ubemærket. De generer dem på alle mulige væmmelige måder, ved at hænge sig på dem eller ved at få dem til at
slå hinanden ned. Vi ser også et lille barn inden i et voksent menneske.
Det lille barn er blevet traumatiseret på grund af et overgreb eller et svigt.
Mennesket gik i stå mentalt og følelsesmæssigt og forblev et utrøstet og
mishandlet barn – i den voksne krop. Men der er håb, for ‘det lille barn’
i den voksne krop kan få trøst og indre lægedom i sjælen, ånden, kroppen og sindet af Gud, så den voksne kan blive lægt og et helt menneske
igen. Gud kan gøre mirakler, som mennesker ikke formår eller forstår.
Der sker også noget meget stort og ubegribeligt – lige over menneskene!
Himlen åbenbares af Herren Jesus Kristus, som rækker sine hænder ned
til dem. Hans kærlighed vælder med stor kraft og farver ned over dem.
Den er symboliseret af hjerter, der drysser ned over alle i orangerøde og
hvidgule farver. Engle kommer samtidig ned fra Himlen for at hjælpe og
tage sig af dem, der vil tage imod Guds kærlighed og Jesus selv. Heldigvis
mærker nogle det – og bliver i samme øjeblik forvandlet og får den hvide
klædning på, så de kan tage med englene op til Gud, deres Far i Himlen
– eller også begynder de at leve i bevidstheden med Ham.
Helligåndsduen svæver over dem alle – det har den gjort siden Tidernes
Morgen. Helligånden er Guds allestedsnærværende Ånd. Øverst oppe i
billedet ser man ‘Den Himmelske Stad’, hvor GudFaderen bor, og hvor
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Guds børn leger med og nyder de tamme papegøjer og tigre, som ikke
længere er farlige for nogen eller for hinanden.
REFLEKSION
Ensomhedsfølelsen har fulgt mig det meste af mit liv. Mit selvværd var
meget lavt, da jeg var yngre og havde nogle negative følelser og tanker
at slås med. Det, at jeg havde problemer med mig selv, var jeg også flov
over. Jeg tror, jeg var omkring tolv år, før det gik helt op for mig, at verden ikke var så god, som jeg faktisk gik og troede. Det var ikke noget,
jeg kunne snakke med nogen om eller tale højt om. Dengang talte man
ikke om, hvordan man inderst inde havde det – og nok heller ikke i den
alder – så jeg gik og led med det alene. Jeg følte mig indespærret i ‘mit
eget indre fængsel’, og ingen kunne hjælpe mig ud af det! Jeg kunne ikke
forstå, at livet var så svært og kompliceret, og at mennesker var så kolde og hårde ved hinanden. Men verden er ikke fuldkommen, og det er
mennesker heller ikke.
Jeg føler stadig nogle gange, når jeg er sammen med andre mennesker, at
vi ikke har en ægte kontakt med hinanden. Man lader, som om det hele
er så godt og hyggeligt. Men jeg føler ikke altid, at det er ægte – tit er
det et forstilt, påtaget og anstrengt samvær. Det er, som om der mangler
noget i samværet med de fleste mennesker. Jeg kan mærke det inden i –
men jeg siger det selvfølgelig ikke højt. Jeg er helt sikkert ikke den eneste,
der føler en utryghed og anstrengelse i samværet med mennesker. Ofte
er der virkelig en god grund til, at man føler sig ‘utilpas’, for nogle gange
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‘ser’ man simpelthen ikke hinanden og dem, man er sammen med. Man
ignorerer hinanden, og det føles meget ubehageligt, men i vores verden
er det meget almindeligt at udelukke, ignorere eller afvise hinanden – på
forskellige måder – både i familien, i skolen, blandt venner og uvenner,
i arbejdslivet osv. I nogle miljøer ignorerer eller undgår man hinanden,
hvis man ikke kender hinanden i forvejen. Det er desværre karakteristisk for den menneskelige adfærd – selvom det er frustrerende og faktisk uudholdeligt.

ORD FRA BIBELEN
“I må blive helt nye mennesker, sådan som
Gud har bestemt, I skal være. Så hold op
med at lyve. I skal være ærlige over for hinanden!” (Ef 4,24-25)

Jeg tror ikke, at jeg er den eneste, der længes efter nære relationer. Man
foregiver alt for ofte, at alt er så godt, men inderst inde mærker man, at
det ikke er helt sandt – og det til trods for, at man måske gør sit bedste.
Men ofte er samværet overfladisk og fuld af høfligheder, hvor man ikke
kommer hinandens hjerter nær. Den ægte og gensidige interesse og oprigtige omsorg mangler oftest. Men heldigvis er det heller ikke ualmindeligt
også at opleve den gode kontakt – små, varme og tilfældige møder med
andre, fx ved busstoppestedet eller i elevatoren. Men dybest inde bedrøver
det mig, at mennesker kan være så fremmede overfor hinanden. Mon ikke
også det stikker dybere – rent åndeligt? Og at det gør en forskel at lægge stilen om og begynde at observere mennesker omkring sig. Man kan
starte med selv at være en årsag til, at andre får det bedre, ved fx at vise
at alle hører med til fællesskabet – alle er lige betydningsfulde. Jeg glæder
mig, hver gang jeg oplever mennesker, der er gode til at ‘se’ andre. Det er
en sand fornøjelse at være sammen med sådanne mennesker. Mon ikke
det er noget, de fleste dybest set gerne vil blive bedre til? Jeg håber det.
ORD TIL EFTERTANKE
Der kan være mange årsager, hvis du nogle gange virker lukket overfor
andre. Måske har du personlige kriser eller har oplevet ting, der har mærket din personlighed og dit væsen. Men prøv at være bevidst om, hvordan
du tænker om andre og behandler dem omkring dig. Gud kan i allerhøjeste
grad hjælpe dig og forandre din adfærd – med Hans kærlige væsen i dig.
Du kan måske være med til at vende den kolde adfærd omkring dig, ved at
være den, der først går imod strømmen og viser andre accept og kærlighed.
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ENGLENS BUDSKAB  GOLGATA I DENS HÆNDER
1986-2018, 90 cm i diameter

Bibelen som instruktionsbog til livet

G

olgata er grundlaget for det evige liv i Himlen og på
den nye jord, som Gud vil skabe. Det kristne evangeliums gode
budskab fortæller, at vi kan komme tilbage til Gud vores skaber
og Far, når livet på Jorden er slut, og være med i en helt ny slægt som
Gud opretter.
Den store engel i maleriet holder et kranie i hænderne og ser ned på Jesus,
der er korsfæstet. Døden er åndeligt talt overvundet, besejret og tilintetgjort. Kraniet, som er symbol på døden, splintres og revner fuldstændigt.
Korset, der gennembryder kraniet, viser, at det er FULDBRAGT – som
Jesus sagde, da Han døde på korset. Så vejen hjem til Gud, vores Far, er
tilvejebragt – den er ryddet og klar for enhver, som vil gå på den. I englens hænder står nogle løskøbte mennesker, de er blevet frie. De er glade,
og de takker og lovpriser deres frelser. Hele Himlen er hvid af engle, der
ikke længere er gemt i skyerne. Alle er jublende glade over, at det blev
muligt for menneskene at blive fri af døden – for det så bestemt ikke ud,
som om det kunne lade sig gøre. De fleste mennesker på Jorden er slet
ikke klar over den gode nyhed.
REFLEKSION
Da jeg begyndte at læse i Bibelen, var det som en spændende roman for
mig. Jeg blev klogere på, hvordan Gud tænker, og på, hvordan Han gerne vil have, at vi skal leve. Bibelen er som en ‘instruktionsbog’ til menneskelivet. Man er ikke overladt til sig selv. Man behøver ikke at finde
ud af det hele selv, og hvad man skal gøre, for at få det godt. For når
man gør tingene efter Guds anvisning og sammen med Ham, så sker det
ofte, at tingene lykkes. Det har Gud lovet, og Han går heldigvis ikke på
kompromis med det, Han har bestemt er bedst for mennesker. Jo mere
man be’r om, at Han må hjælpe og virke dét frem i en, som er Hans vilje, desto mere udløses Hans velsignende glæde over en. Gud holder ikke
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ORD FRA BIBELEN
“Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer,
siger Herren, planer om lykke, ikke om
ulykke, om at give jer en fremtid og et
håb. Råber I til mig, og går I hen og beder
til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal
I finde mig. Når I søger mig af hele jeres
hjerte.” (Jer 29,11-13)
“Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke,
for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrrige hånd holder dig fast.”
(Es 41,10)
“Jesus sagde til hende: ‘Jeg er opstandelsen
og livet; den, der tror på mig, skal leve, om
han end dør. Og enhver, som lever og tror
på mig, skal aldrig i evighed dø.
Tror du det?’ Hun svarede: ‘Ja, Herre, jeg
tror, at du er Kristus, Guds søn, ham som
kommer til verden’.” (Joh 11,25-27)

velsignelsen tilbage, og når man tager imod, mærker man også Hans
gode kærlige nærvær på en måde, så man bliver klar over, hvordan Han
har tænkt det hele skal være.
Når man har Gud som Far, så har man på en måde også Hans gener, Hans
natur og karaktertræk. Så hvis man begynder at leve med Bibelen som
instruktionsbog, bliver det også nemmere at ændre sine karaktertræk
og tankegang. Man vil lære at jage det negative i sine tanker, følelser og
opførsel bort. Et helt nyt menneske vil begynde at tage form. Det gamle
er forbi, og det nye vil spire frem, desto mere Kristus vinder frem i én.
Den gamle Adam eller Eva er død, og Jesus vil leve i én ved sin Helligånd.
Fortiden slettes, og en fantastisk god fremtid venter. Når man begynder
at leve i nærhed med Gud, tror jeg også på, at ens ubalancer og sygdomme – psykiske som fysiske – vil forsvinde enten lidt efter lidt eller øjeblikkeligt. Det er i alle tilfælde meget lettere at gå igennem sygdom med
Jesus i hånden og sin ånd i Hans Ånd.
ORD TIL EFTERTANKE
Jesus siger, at Han er det evige liv. Det har Han altid været og vil altid være.
I Jesu nærvær oplever du kærlighed og lys, fred og glæde. Jesus er åndeligt
involveret i alle dine øjeblikke. Han træner dig i at være bevidst om det hele
tiden. Din opgave er at samarbejde med Ham i denne træningsproces. Dit
sind løber nogle gange i forskellige retninger – det er menneskeligt og uundgåeligt. Den hurtigste måde at omdirigere dine tanker og sind til Jesus, er
ved stille og roligt at hviske Hans navn.
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Tag imod tilgivelsen

D

et er i høj grad mig selv jeg har portrætteret i maleriet her.
Jeg ligger ved korsets fod og lader Jesu blod rense mig og ligefrem dryppe på mig. Jeg modtager tilgivelse for alt det, jeg har
gjort forkert i hele mit liv. Jeg er færdig, som mig selv, for jeg har set min
totale magtesløshed i øjnene, og nu er jeg lykkelig for, at jeg kan få renselse, tilgivelse og genoprettelse – at starte forfra i mit liv.
Min psykisk nedbrudte tilstand og elendighed er symboliseret ved en
gruppe mennesker, der sidder rundt om korset – ulykkelige og fortvivlede mennesker. Deres ansigter er ‘symbolsk’ gennemskårede og ødelagte. Uhørt frække dæmoner kravler rundt på dem og plager dem. Nogle
stikker deres krogede og ækle små fingre ind i øjnene på de i forvejen
lidende. Fangarme nede fra mørket forsøger at få fat på dem. Men under
korset er døden og Satan knust – gennemboret og besejret af Jesus, livet
selv, på korset.
I midten af maleriet har jeg malet Jesus’ korsfæstelse. Der er gået mange
mennesker igennem Ham. Jesus siger, at Han selv er døren og vejen –
den eneste – til GudFaderen. Jesus er også hovedet, hvor vi hver især er
en del af Jesus’ legeme. Den store Helligåndsdue er over alle dem, som
sidder ved korset. Den har en blomst i næbet, som tegn på et afslappet,
kærligt og muntert forhold til Gud.
Menneskers opstandelse og Bortrykkelsen er også med i maleriet. De står
op af gravene og drager mod Himlen. Jesus Kristus sidder som Kongernes Konge med et lille barn i favnen. Jesus siger, at vi skal lade de små
børn komme til Ham, for de hører alle Ham til. Selv skal vi være rene
og umiddelbare, som børnene, for at komme ind i Guds rige. Der stråler
kærlighed og kraft ud fra Kongernes Konge – fyldt med hjerter i orangerøde ildfarver. Store grønne papegøjer flyver omkring, som viser hen til
Paradiset, som om de lige er fløjet ned derfra.

111

GOLGATA
1989-2016, 250 × 210 cm. Tredelt

REFLEKSION
Det har været befriende og forløsende for mig at læse i Bibelen, at Jesus
tog det anklagende skyldbrev, som vi hver især bærer på, at det blev hæftet på korset, for at Jesus kunne tage menneskers skyld og straf på sig
selv. Der er ikke længere nogen fordømmelse for dem, som tilhører Jesus
Kristus og har taget imod tilgivelsen og renselsen i Ham. Mennesker bør
være Ham evigt taknemmelig! Er det ikke stort og ufatteligt, at vi mennesker, med Jesus, er gået fra døden over til livet – blot ved at modtage
livet, som jo er Jesus selv?
De ting, der belaster os, kender Gud. Det, som vi måske aldrig har sagt
eller fortalt til nogen, kender Gud. Han ønsker at tage det fra os – det, der
gør os skamfulde, sorgfulde og bedrøvede. Han tilgiver og trøster os, så
det tunge bliver løftet af vores skuldre, så vi kan blive frie, hele og glade.
Jeg fik selv en ny chance af Gud til at leve på den rigtige måde – på Guds
måde og efter Hans anvisninger. Da jeg på et tidspunkt læste i Biblen, at
‘en sønderbrudt ånd og et sønderknust hjerte har stor værdi i Guds øjne’,
blev jeg meget lettet. For jeg var virkelig knust på det tidspunkt, og jeg
græd over mig selv og alle mine fejltrin – som Gud selv viste mig, så jeg
kunne modtage Hans tilgivelse. Al min stolthed og hovmod, al min ringeagt, foragt og had til andre mennesker og mig selv, så jeg. Alt det, jeg
havde sagt og gjort forkert i hele mit liv, lige fra barndommen af. Jeg troede, at jeg var Jordens mest forfærdelige menneske pga. de dårlige tanker, jeg havde. De åndelige angreb imod mig var voldsomme. Men jeg
forstod pludselig, hvad der også foregik; at det var dæmonerne, der gav
mig de negative og onde tanker og følelser – de pustede til gløderne, så
de flammede op!
Det sker ikke sjældent, at Den Onde sætter tanker i hovedet på én og
giver én frygt for andres reaktioner, at de vil tage afstand, når man er blevet kristen. Men det er bare den ene af de metoder, som Den Onde bruger, for at forhindre at mennesker modtager tilgivelsen fra Gud. Det måtte jeg også igennem. Når man første gang i sit liv oplever at blive tilgivet
af Gud, føles det fantastisk – det er en meget overvældende og befriende
følelse, som man ikke ellers kan opleve. Det er som at få en kampesten

113

ORD FRA BIBELEN
“Vi takker altid Gud, vor Herre Jesu Kristi
Fader, når vi beder for jer; for vi har hørt
om jeres tro på Kristus Jesus og om jeres
kærlighed til alle de hellige, udsprunget af
det håb, som venter jer i himlene. Det har I
hørt om i sandhedens ord, evangeliet, som
nu er hos jer, sådan som det i hele verden
bærer frugt og vokser, ligesom også hos jer,
fra den dag I hørte det og lærte Guds nåde
at kende i sandhed.” (Kol 1,3-6)
“For sådan siger den højt ophøjede, som
troner evigt hvis navn er helligt. I højhed
og hellighed bor jeg, og hos den knuste og
i ånden bøjede, for at kalde de bøjedes ånd
og de knuste hjerter til live.” (Es 57,15)
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løftet af sig – man bliver fri som fuglen. Gud ved, at mennesker er ufuldkomne, og alligevel elsker Han os med en så stor kærlighed, at man ikke
fatter det. Gud kan befri én fra alt det onde, man har oplevet. Gud kan
og vil tilgive alt, når man erkender og bekender det forkerte, man har
gjort. Også det, som man ikke tør håbe eller tro på er muligt. Jo, det er
sandt, for Jesus tog alle menneskers skyld og straf på sig. Når man af hjertet angrer, indrømmer og beder Gud og mennesker om tilgivelse, vil Gud
tilgive én fuldt ud og rense én i Jesus’ eget blod.
Gud har gjort det enkelt for mennesker at nærme sig Ham. Når man forstår lidt af hemmeligheden ved livet, fortalt i Evangeliet, er menneskets
eksistens ikke længere helt så uforståeligt et mysterium. Det, at Gud den
Almægtige selv kom ned til mennesker, som menneske, gjorde Han det
enkelt for os, at komme i kontakt med Ham. Konklusionen er, at man
kan stole på Hans kærlighed til os, for Han elsker selvfølgelig det, Han
selv har skabt.

ORD TIL EFTERTANKE
Gud kender dig langt bedre, end du selv gør. Intet i dit liv er skjult for Ham.
Men Han ser dig med nådige øjne – så vær ikke bange for at komme Ham
nær. Lad Ham helbrede den dybeste afkrog i dig. Lad Ham rense, helbrede
og forny dig. Stol på Ham og modtag den fulde tilgivelse. Denne gave til
dig, kostede Jesus sit liv, men den er din i al evighed.
Jesus er Herre både over de levende og de døde. Så efter den fysiske, legemlige død lever du videre med Jesus, når du tilhører Ham. Allerede i det øjeblik du modtager Jesus, er du gået over fra døden til livet – fra Satan til
Jesus, Gud.
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ENGEL OMGIVET AF SYV GULGRØNNE FUGLE
2007-2017, 100 × 100 cm

Guds kærlighed til mennesker

E

n flok gulgrønne fugle har dannet en rundkreds og ‘indfanget’ en engel, som rækker Golgata-symbolet frem i sine hænder. Mange tager imod tilbuddet og bøjer sig ned foran Jesus på
korset og tilslutter sig englene og Guds børn. Jesus rækker også selv sine
hænder ud – under englens hvide vinger – for at tage imod mennesker.
Gud vil gerne, at alle mennesker på Hans egen jord vil tage imod Hans
søn – så de kan komme tilbage til Gud. Jesu gennemborede hænder, der
rækker ud til os, er beviset på, at det virkelig er Jesus. Der er hul igennem
Hans hænder efter de store nagler. Mange engle står øverst oppe og ser
forventningsfuldt til. Der er mange hvide engle overalt i maleriet, som
også står i små grupper. Man opdager dem i den store engels vinger og
tøj, hvis man giver sig tid til at se godt efter.
REFLEKSION
For Gud er der ikke forskel på mennesker. Han elsker alle lige højt og
med samme store kærlighed. Der er ikke personanseelse hos Gud. Man
kan begynde at tænke anderledes og lægge mærke til, når man tænker
eller føler noget negativt, nedsættende eller kritisk om andre. Gud kan
lære os at blive bedre mennesker, når vi gør det, eller rettere Jesus kan
leve sit gode væsen og karakter ud igennem os. I stedet for at dømme kan
man bede om Guds kærlighed til de mennesker, man møder, og takke
for, at alle er lige meget værd for Gud og da for dem, der er Hans. Med
den dom vi dømmer andre, skal vi selv blive dømt.
Mennesker har mange måder at forsøge at opnå menneskers accept, anerkendelse og kærlighed på. Man kan bruge meget af sin tid på dette, fordi det at få anerkendelse er så fundamentalt nødvendigt for ens trivsel
som menneske. Modsat, når man ikke får den, kan det gøre en ulykkelig og ensom. Hvis man ikke tror, at man er elsket, som den man er, vil
man ofte prøve at kompensere ved fx at blive særlig dygtig inden for sit
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ORD FRA BIBELEN
“I skal derfor ligne Gud, som Hans elskede
børn, og vandrer i kærlighed.” (Ef 5,1-2)
“Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord; for det er den slags, der nedkalder
Guds vrede.” (Ef 5,6)
“For engang var I mørke, men nu er I lys i
Herren; lev som lysets børn.” (Ef 5,8)
“For alt, hvad der kommer for dagen, er
lys. Derfor hedder det: Vågn op, du, som
sover, stå op fra de døde, og Kristus vil lyse
for dig.” (Ef 5,14)
“Sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. I skal underordne jer
under hinanden i ærefrygt for Kristus.”
(Ef 5,20-21)

arbejdsfelt, og derigennem få anerkendelse af andre – men dermed i kraft
af ens dygtighed og ikke bare som den man nu er.
Før jeg mødte Jesus, gik mit liv ikke særlig godt. Så visheden nu, om at
Gud altid er hos mig og elsker mig, er en urokkelig tryghed, ro og glæde
i min bevidsthed. Jeg sammenligner det lidt med at være forelsket. Når
man er forelsket, bliver man styrket af de dejlige, kærlige følelser, man
har, og man føler, at man kan klare alt – for man er opfyldt af overskud
i sin forelskelsesrus. Men der er også megen usikkerhed forbundet med
forelskelse, for det kan pludseligt gå over, og følelserne kan vende til det
stik modsatte – skuﬀelse, vrede, had, foragt, sorg og smerte. Men Guds
kærlighed står fast som en klippe, der ikke kan rokkes. Gud svinger ikke.
Han har ikke skiftende sindsstemninger, som vi mennesker har. Og kærligheden fra Gud, vores rigtige Far, kan hjælpe os. Hvis vi selv tager imod
den og Ham og derefter giver den videre til hinanden. Det er jo dét, det
hele handler om – det er enkelt, og det, som er Guds dybe mening med
os. Gud har skabt os i kærlighed, så vi kun kan trives i kærlighed.
ORD TIL EFTERTANKE
Satan gør alt, hvad han kan, for at holde dig fastlåst i sit krampagtige jerngreb. Han prøver at holde dig og alle nede med negative følelser, så mennesker bliver fremmede overfor hinanden. Det fjerner dig og andre mere og
mere fra fællesskaber med mennesker. Lad Gud åbenbare og vise dig, hvor
mægtig og stor Han er, Han er Skaberen af alt liv, som ønsker at hjælpe dig
med alle ting i dit liv. Lad Ham fylde dig med sin egen kærlighed, lad Ham
lære dig at elske andre og dig selv. Men først, gengæld Guds kærlighed til
dig ved at takke Ham. Han leder dig skridt for skridt gennem dit liv. Tvivl
ikke på Guds løfter om at sørge for dig.
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EFTERORD
Jeg har i denne bog, Hovedvejen til Himlen, med ord, billeder og mine
egne refleksioner forsøgt at udpensle mit budskab om Guds skaberværk
og alt det, Han har sat i gang for os mennesker på Jorden. Jeg har i skabelsen af mine malerier opdaget, at hovedvejen til Himlen går gennem
Jesus. Min rejse sammen med Jesus har ført mig til et punkt, hvor jeg
føler en pligt til at gøre alt, hvad jeg kan, for dels at fortælle dét videre,
jeg selv har fået lov til at opleve, men også om, hvordan det hjalp mig
og bragte mig ud af de negative følelsers meningsløshed og håbløshed.
Det gode budskab om, at Gud tager sit ansvar på sig, er vigtigt for mig at
give videre til andre – ansvaret, som handler om det liv, Han har skabt.
Mennesket, som i forsvarsløshed er blevet bragt til live og eksistens, vil
Han altid beskytte, lede og værne om. Uden Guds vejledning er mennesket som en gren, der er brækket af et træ – den visner, når den ikke
længere har forbindelse til træets næringsstoﬀer.
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Gud ved, at han må tage sig yderst nænsomt af dét, Han selv har sat i
verden – både hele dyreverdenen og ikke mindst menneskene, som Han
har skabt i sit eget billede. Gud vil aldrig overlade mennesket til sig selv,
for det er ikke meningen, at vi selv skal finde ud af at leve det liv, Han
har givet os. Det ville være dybt uansvarligt – som en forælder, der efterlader sit barn uden anvisninger. Et nyfødt spædbarn ville dø, hvis ikke
dets forældre eller andre tog sig af det. Sådan er det også med Gud og
os. Gud griber altså ind både på det åndelige og det menneskelige plan.
Men det er helt op til os mennesker, om vi ønsker Hans vejledning og
kærlighed – for vi har fået den Gudgivne frie vilje. Men hvis vi forstår
det og giver slip på vores egenkontrol, kan Guds kærlige hjælp komme
os til ægte gavn. Og hvis vi tager imod det, vil Hans fuldkomne omsorg
for os give os den frihed og kærlighed, som vi altid vil længes efter. Den
fulde mening vil vise os Hovedvejen til Himlen.
Udsnit af ’Jesu Genkomst 1’, s. 52
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Kunstnerens idé og vision

D

engang Elin Quist boede i USA, fik hun på et tidspunkt
mulighed for at deltage i en udstilling med sine keramiske glasurmalerier og skulpturelle stentøjsrelieﬀer, som hun havde
taget med fra Danmark. Udstillingen var arrangeret af Sausalito Byråd.
En sen aften inden ferniseringen lå Elin og kikkede rundt på sine værker og fik en vision om, at hendes fremtidige malerier skulle forestille de
syn, hun havde haft. Sammen med de keramiske værker skulle de danne en helhed, hvor de samlet set kunne fortælle om det kristne evangelium. Visionen er derfor, at Elin Quists værker helst skal forblive samlet.
Visionen er at samle billederne kronologisk rundt om et mindre vandtårn, som står i en slags fontæne. Vandtårnet symboliserer døden. De fire
skulpturelle stentøjsrelieﬀer er placeret på tårnets sider – et på hver af de
fire sider. Øverst oppe i tårnet er der et spir med et kors. Oven over det
skal Helligåndsduen sidde. Der løber vand fra små metalrør ned over de
revnede og angstfyldte ansigter i relieﬀerne. Gasblus, som symboliserer
Helligåndens kraft, står i bassinet. Vandet er symbol på det levende vand
fra Helligånden.
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Denne bog er både en kunstbog og samtidig en række refleksioner over de spørgsmål, man uundgåeligt vil støde på før og i et åndeligt møde med Gud.
Med sine værker og refleksioner viser kunstner og forfatter Elin Quist det stærke
møde med Jesus’ lidelseshistorie. Hun fortæller om opgøret mellem det gode og
det onde. Menneskehedens møde med Kongernes Konge, mødet mellem Himlen
og Jorden og Jesu Genkomst er stærkt repræsenteret i billedmotiverne.
65 værker, som overvejende er oliemalerier, er bibelske, men flere af motiverne
refererer til kunstnerens og forfatterens egne oplevelser. Enkelte keramiske glasurmalerier og skulpturelle stentøjsrelieﬀer og tegninger er repræsenterede.
Bogen er foruden billedbeskrivelser af de mange fine malerier forsynet med hver
sit emne til refleksion, ord til eftertanke samt en række bibeltekster og henvisninger til Bibelen. Ord og billeder til åndelig refleksion, hvor en kunstner sætter fokus
på længslen efter mere mening i livet og forvandlingsprocessen, når mennesket
kommer til tro.
Elin Quist er født i 1951 og bor på Frederiksberg.
Hun er billedkunstner og uddannet keramiker i 1972.
I mange år kæmpede hun med angst, stofmisbrug og
psykisk sygdom, hvilket kom til et vendepunkt, da hun
i en række syn oplevede Jesus Genkomst i Himlens skyer.

