
En dag:
Tiden går, eller gjør den det? Kanskje tiden kommer, eller er ei bro som 
bygges mens vi går? Uansett så er tiden viktig for at alt skal komme i rett 
rekkefølge. Hvis ikke tiden hadde eksistert, da ville det bli kaos i 
universet. Kanskje det er englene som vokter tiden, for de tjener jo Gud. 
Det var Gud som fant opp både tid og rom, og hele universet. Kanskje det 
også finnes uendelig antall univers? Det skulle ikke forundre meg, for 
ingenting er umulig for Gud.
En dag er en veldig liten tid, tatt i betraktning at universet alltid har vært 
til, og alltid vil være til. Jeg tror englene er satt til å passe på universet, og 
det gjør de for evig og alltid. Englene har alltid vært til, og vil alltid være 
til. De hjelper menneskene på en særdeles god måte. Når mennesker er 
syke, både fysisk og psykisk, da viser englene seg for dem og trøster dem. 
De er sannelig Guds skapninger, men Satan har også engler, falne engler, 
til sin disposisjon. Hæren hans av engler er også veldig stor, men Guds 
engler er i flertall. Satan vil bare ødelegge for menneskene. Han lurer dem 
til å tro at Guds ord ikke er sant. Det er derfor mange mennesker er mer 
vonde enn gode. Likevel er det fåtallet som ødelegger for flertallet. Guds 
engler vil hjelpe og støtte. Satans engler vil splitte og bedra. Det er bare 
sånn det er. Jeg er glad for at det var Gud som skapte universet, for det ble 
skapt med kjærlighet. Satan forstår ikke kjærlighet. Han forstår bare hat. 
Jesus er Guds sønn, og Jesus kom til Jorden med kjærlighet til alle han 
traff. Ja, til alle mennesker. Han gjorde veldig mange mennesker friske. 
Han vekket til og med mennesker fra de døde. Forstå det om du kan.
Når det er midnatt begynner en ny dag. Sekund for sekund går tiden. 
Plutselig er det midt på dagen. Det er tiden som gjør at vi oppfatter at 
dagen blir til midnatt igjen. Det er også tiden som gjør at vi kan trakte 
kaffe. Hadde tiden stått stille ville alt fryse fast i en stilling. Menneskene 
kunne ikke røre på seg i det hele tatt. Alt ville ha stoppet opp. Det er da 
man skjønner hvor godt tid og rom henger sammen. En dag er 24 timer. 
Selv om menneskene oppfant klokka, så var det Gud som oppfant den 
først. Gud har alltid visst om tid og rom, og englene vokter tid og rom for 
han. Jeg tror at hver lille lys-partikkel er en engel, og når universet er 
uendelig stort, da kan du jo prøve å regne ut hvor mange engler det er i 
universet. Kanskje det også finnes uendelig antall univers? Jeg tror du har 
skjønt bildet. Alt er uendelig når universet er uendelig, så i teorien kan 
man si at vi har uendelig antall engler som passer på oss. Det er særdeles 
godt å vite. Tusen millioner takk for englene, kjæreste Gud. Halleluja!
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