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Mennesket råber i nød.  

Der er så megen sygdom, ulykke og død. 

Alting er af lave, 

det kan vi ikke have. 

Der hades her, 

og der myrdes der, 

Nationer hinanden bekriger. 

Rådvild mennesket skriger. 

og angsten blusser op, 

men mange siger stop 

til al dette ondskab og had 

De spørger hinanden: "Hvad, 

hvad kan vi ved det gøre? 

Jo, nu skal du bare høre". 

På fred de arbejder hårdt, 

men kommer dog til kort, 

De forsøger af fremme lighed 

og miljøvenlig bæredygtighed 

både FN, EU og NATO med flere. 

Af ondskab der kommer mere, 

svineriet og hadet det vokser, 

men alle deres forsøg kokser. 

Mørket over jorden spreder sig,  

det rammer både dig og mig. 

Gudløsheden bliver større og større, 

men mennesket det ikke berøre. 

De gyser og bliver bange, 

men det korte af det lange; 

et paradis de selv vil bygge 

for at føle sig trygge. 

Af alle kræfter de prøver, 

men der er på jorden en røver, 

Satan, ondskabens herre, 

som gør alting værre, 

for han vil prøve at stjæle, 

de mange frysende sjæle, 

der efter fred tragter,  
men mod ondskabens magter, 

 

 

 

de kommer dog til kort og taber. 

De over noget håbløst gaber. 

De har en hungrende tørst, 

men tomheden er størst. 

En gabende endeløs tomhed,  

der gør dem endnu mere ked, 

fordi de ikke svaret kender. 

Men svaret, kære venner, 

det er på vej, det kommer 

fra Gud, denne verdens dommer. 

Men af det svar de kun ler. 

Tegnene de ikke ser.  

Jorden modnes nu til denne dom, 

Læs her, ja bare kom. 

I biblen der står 

om trængslens vilkår. 

En stor trængsel uden lykke, 

en trængsel uden sidestykke. 

Den bliver så stor, så stor 

lige fra syd til nord,  

lige fra vest til øst, 

og lige fra kyst til kyst. 

Ja, over hele verden 

har denne trængsel sin færden.  

Mennesker bliver endnu mere ængstelige 

kæmper i mod, strides og vil sige: 

"Hvor er svaret for mig", 

men de vil det ikke indse, ligesom dig. 

Det eneste svar, det rigtige, hør her, 

svaret er ganske nær. 

Guds svar siger: "Alle I angste og rådvilde, 

til fred i jer, der er en kilde. 

For endnu er der tid til nåde, 

menneske, jeg dig vil råde.  

 

 

 

 

Min søn jeg sendte. 

Han din synd jo kendte. 

En synd, der skilte din sjæl fra mig. 

Det er alvor, ingen leg. 

Han i døden på korset gik, 

hvorved du tilgivelse fik. 

Det er helt basalt, 

han din synd har betalt. 

Sig; "Hej Jesus, dig jeg vil tage i mod, 

slå i mit hjerte rod 

som min mester og herre så fin. 

Jeg vil for altid være din. 

Min synd jeg erkender, 

og mod dig jeg vender". 

Så nu kan du løfte dit blik 

på al den fryd og herlighed, ja bare kig, 

som venter på den som tror, 

på Ham, som nu i dit hjerte bor. 

Når du disse herlige ting ser, 

angst og smerte du får ej mer'. 

Da kan du midt i kaos, gru og ufred, 

få lov til at kende min fred. 

En fred i dig, helt uden grænser. 

En fred, som verden ikke ænser. 

Fred i verden kommer der ej, 

men i dit sind, freden kommer til dig. 

Om så hele verden ramler,  

freden i dig sig samler. 

 

Men det bedste af alt, 

til frelse jeg dig har kaldt, 

for når du en dag dør, 

har han åbnet himlens dør. 

I himlen du skal være 

med mig og min søn, du kære  

  

  
  

 

MEN EN DAG, JA SNART. 

DET VIL VÆRE RART, 

at et rige skal komme, et rige så kønt, 

hvor alting bare er skønt. 

På jord et retfærdighedsrige, 

et retfærdighedsrige uden lige. 

Dette rige er så sandelig på vej. 

Er jeg, din Gud, ikke bare sej. 

Du bliver en del at dette rige, 

så derfor vil jeg sige: 

Den dag skal komme, da alt hvad vi ser, 

forvandles foran vores blikke, ja det sker. 

Jesus kommer tilbage på jord, 

din Herre og konge så stor. 

Han kommer i så stor pragt og skønhed,  

at alle jordens folk bæver derved. 

Han vil herske på vor jord, 

genoprettelsens tid vil blive stor. 

Den dag skal alle sine knæ bøje, 

for jeres Herre i det høje. 

I dag lyder hans røst til dig; 

"Vend om og tro på mig, 

så du kommer i himlen og det nye rige, 

Hvis du ikke det gør, vil jeg sige, 

under Guds dom du er allerede, 

til helvedet du dig skal berede. 

Men på korset jeg gik, 

så du tilgivelse fik. 

Oh menneskebarn, jeg elsker dig, 

bare du dog vil elske mig, 

Gør ikke mit offer til skamme, 

lad os sammen målet ramme" 

 

På vegne af min søn, Jesus. 

Med de kærligste hilsner. 

 

Din far i Himlen - Gud 
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