
Lys og varme:
Englene er lys og varme, for de passer på hele skaperverket med tindrende 
lys og varm kjærlighet. De hører Gud til, og de tjener både Gud og 
menneskene, og hele skaperverket.
Av og til når jeg har tatt bilder, blir det av og til et spesielt lys på bildene. 
Det kaller jeg for engel-lys. Da er det en veldig spesiell form for skinnende 
lys som kommer frem på bildene. Da pleier det å bli meget gode bilder. 
Det synes jeg er spennende og artig.
Jeg tror at det finnes en engel i hver eneste lys-partikkel. Da er det helt 
umulig å finne ut hvor mange engler det er bare på Jorden. Det står i 
Bibelen at det er myriader av engler, og det er det samme som at de finnes 
i uendelig antall. Når man ser engler, ligner de på mennesker, men de er 
som regel mye høyere enn mennesker. I det ene øyeblikket kan man se 
dem, og i det neste øyeblikket er de borte.
Har du vært svært syk, kan det være en sjanse for at du både har sett 
engler, og pratet med dem, for englene viser seg ofte når mennesker har 
det vanskelig i livet, for de er satt til å passe på menneskene, og Gud er 
sjefen deres.
Kanskje du har følt at det er noen sammen med deg, uten at du vet hvem 
eller hva det er? Da har du antagelig hatt engel-besøk. Englene omringer 
de rettferdige. Det er derfor jeg tror at det finnes en engel i hver lys-
partikkel. De er rett og slett over alt i hele universet.
Det er godt å vite at alt og alle blir passet på av englene. Jeg føler meg 
trygg når jeg vet at de gjør det. Englene er over alt, og Jesus bor i folks 
hjerter, så vi trenger ikke å frykte for noen ting. Det er godt å vite.
Englene er dem som bringer Guds kjærlighet rundt om i hele universet, for 
Gud er kjærlighet. En total og evig kjærlighet. Vi har det godt på Jorden, 
men hvis verdens rikeste land hadde slettet de fattigste lands gjeld, da ville 
alle få det godt i hele verden. Forutsett at all verdens land hadde hatt
demokratisk styre. Da tror jeg det ville bli fred i hele verden, og nok mat 
til alle. Menneskene er skapt til å hjelpe hverandre, og vise kjærlighet til 
medmenneskene. Det tror jeg er noe av meningen med livet.
Jeg takker alle som gir penger til frivillige organisasjoner. Dere er en viktig 
ressurs for folk som har det mye verre enn oss her i Norge. Å hjelpe 
hverandre er en viktig ting for at verdens fattigste land skal få det litt 
bedre. Gud elsker en glad giver. Det gjør han virkelig!
Tusen takk, Herre Gud, for alle engler, og alle mennesker som er som 
engler. Jesus er i våre hjerter, og englene passer på oss. Amen i Jesu Navn.
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