
Jesus er lys:
Jesus er lys for alle, for han skinner som tusen stjerner. Han er det hvite og 
varme lyset på den andre siden i tunnelen.
Jeg har selv fått oppleve det hvite og varme lyset i tunnelen. Det var i den 
tiden jeg ennå hadde alvorlige psykoser. Jeg hadde hatt drømmer om at et 
fly krasjet i Torghatten. Disse drømmene hadde jeg flere ganger i måneden 
et helt år, og den siste gangen jeg hadde denne drømmen, var drømmen 
blitt en virkelighet. Da dette kom på nyhetene ble jeg meget forskrekket. 
Jeg hadde vært sanndrømt. Jeg kunne ikke tro at det var sant. Jeg følte en 
skyldfølelse for at flyet krasjet. Dagen ble for meg en veldig vond dag, 
men da natten kom, talte Jesus til meg.
Jeg hadde akkurat sovnet da jeg svevde over min egen kropp. Jeg så meg 
selv liggende litt urolig i sengen. Deretter svevde jeg gjennom en lang og 
lys tunnel. Det var et varmt og behagelig lys. Med ett var jeg inne i stua på 
Nordland Psykiatriske sykehus. Jeg kjente meg straks igjen der. Jeg kunne 
se og høre de som var der, men så svevde jeg videre på min vei. Lyset i 
tunnelen ble stadig sterkere. Til slutt stod jeg ved en stor port. Der var det 
en mann. Han strålte som tusen stjerner. Han så på meg og sa: Det er ikke 
din tur ennå. Jeg visste at det var Sankt Peter jeg hadde truffet.
Da jeg våknet var jeg kommet inn i en psykose, og ble sendt til NPS i 
Bodø med ambulanseflyet. Den rare drømmen jeg hadde hatt ble virkelig 
den også. Jeg trengte hjelp, og det fikk jeg.
Selv om det kan være vanskelig å leve, så tar Jesus vare på deg. Han er lys 
for alle. Det er jeg helt sikker på, og jeg er også sikker på at han kan hjelpe 
deg hvis du ber han om det. Om livet gir mange prøvelser, så er det mulig 
å komme gjennom dem alle med hjelp av Jesus og hans engler. De passer 
alltid på deg. Det gjør godt å be til og takke Jesus. Det er utrolig hvor mye 
vi har å takke for. Vi som bor i Norge er velsignet av Gud. Vi har det best i 
hele verden, men psykoser sliter på en kropp, og jo eldre man blir, jo 
sterkere røyner den på kroppen. Be da til lysets Herre om at han må gjøre 
deg frisk. Da jeg hadde det som verst, ba jeg til Jesus i min fortvilelse, og 
han gjorde meg frisk på to minutter. Da er det håp for alle som ber til 
Jesus. Han er vår Far, og han har nok kjærlighet til alle og enhver. Jesus er 
det gode og varme lyset. Gud er kjærlighet, og det er hundre prosent sant. 
Jesus har vært mitt lys hele livet. Helt siden jeg ble døpt, da jeg var bare 
tre måneder, har jeg vært hans barn, og den dagen jeg trengte Jesus som 
mest, da svarte han meg med det samme. Tusen takk Herre Jesus Kristus, 
for alt du har gjort for meg. Du var der for meg i akkurat rett tid. Amen.
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