Engle.
Eksisterer engle?
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Engle er et stort område, så det vil jeg ikke uddybe ret meget her. Der findes mange hjemmesider om engle, og
de beskriver det meget bedre end jeg kan. Der er flere links til nogle af disse sider.
Til gengæld vil der være vidnesbyrd om folk, der har mødt, set, eller mærket engle.
Jeg vil dog lige citere en enkel ting:
CITAT af Iben Tranholm:
Men vi skal være meget påpasselige. For de gode engle er ikke de eneste, der vil forsøge at lede os og styre
vores valg i livet:
Englen leder os, men vi skal være meget opmærksomme på i hvilken retning. For hvis den ikke leder os hen
mod Gud, er det formentlig den forkerte slags engle, vi har med at gøre. Så er det dæmoner, og dem skal man
være på vagt over for, siger Iben Tranholm.
Hun understreger, at engle, modsat faldne engle eller dæmoner, ikke ønsker selv at være genstand for
menneskets tro eller udvikling:
Hvis en engel ønsker menneskets tilbedelse for sin egen skyld, så er den en falden engel. En engel, der har
vendt sig mod Gud og i stedet følger Satans veje. For Guds engle peger altid mod Gud aldrig mod sig selv.
Læs om dæmoner på deres egen side på www.evangeliser.nu
Kristendom.dk har mange artikler om engle KLIK HER
Bla. andet den her "Engle er Guds ledsagere" KLIK HER
Religion.dk beskriver også engle
KLIK HER
På Nettet kan man finde mange artikler om engle, men mange af dem er ikke kristne, men stammer fra den
okkulte verden samt andre religioner. Dem vil jeg overhovedet ikke beskæftige mig med her. Her drejer det sig
udelukkende om den kristne opfattelse og brug af engle, som peger på Gud og Jesus. Hvis du alligevel vil læse
det, så søg på nettet, men det er på eget ansvar.
Engle optræder i alt 80 gange i Det Gamle Testamente og 116 gange i Det Nye Testamente.

Men
Der findes mange vildledene ånder / engle, som ikke er fra Gud.
Det advares der om i 1. Johannes brev kap. 4
"Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv om ånderne er fra Gud, for der er gået mange falske profeter
ud i verden. DERPÅ kan I kende Guds ånd; enhver ånd, som bekender , at Jesus er Kristus, kommet i kød,
er af Gud; men enhver ånd, som IKKE bekender Jesus, er IKKE af Gud, og det er Antikrists ånd. Som I har
hørt skal komme, og den er allerede i verden nu."

Vidnesbyrd om Engle.
.

Oluf Borremark, København
Hjemmeside: http://www.olufborremark.dk/
Hver morgen plejer jeg i bøn til Gud at bede for forskellige mennesker, men en morgen fik jeg det
ikke gjort. Pludselig så jeg en masse "personer" gå rastløse rundt i min stue. Jeg spurgte, hvem de
er, og hvad de laver her. De svarede: "Du plejer at sende os ud på opgave, og nu venter vi bare på,
at du gør det." - Mon ikke jeg i en fart begyndte at bede for folk, som jeg plejede.
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Gerda Elmstrøm (Webmasters hustru)
Da min mand og jeg blev gift i 1975 og kom hjem efter festen, så jeg en engleskare i stuen, som sang de mest
fantastiske himmelsange. Dette tog jeg som en bekræftigelse på, at de velsignede vores ægteskab, og at der var
ok, at jeg giftede mig med min fætter.
I slutningen af 90'erne gik min mand og jeg en sen fredag aften på Strøget i København, hvor det vrimlede
med mange festglade mennesker. Der gik to letpåklædte unge piger, som blev chikaneret groft af en flok unge
mænd af udenlandsk herkomst. Mens vi alle gik op af Strøget, sagde min mand, at vi skulle tilkalde politiet,
"Nej" sagde jeg, "Vi har jo Jesus", og så begyndte vi at bede både på dansk og i tunger og i Jesus navn.
Processionen fortsatte op ad gaden, men ingen af de mange mennesker, der var der, turde gribe ind. Og vi bad
og bad. Så stoppede processionen, og mange stod bare og så på. Nogle forsøgte at pippe, at nogen skulle gøre
noget. Vi løftede vores hænder og bad højt endnu mere. Nogle udtrykte undrende "Der står nogle kristne".
Pludselig så jeg nogle kæmpe store lysende gyldne krigsengle med sværd og vinger. De var mindst tre meter
høje. De unge mænd blev forvirrede, vendte om og gik bort, mens de kom med nogle få grove bemærkninger
henkastet over skulderen.
Det var en meget bevægende og rystende oplevelse, så vi trængte til ligesom at få ro på, så vi gik ned på en
restaurant for at få en øl. Der mødte vi en ung jødisk mand, som vi snakkede med og vidnede overfor og talte
om Gud og Jesus og gav ham en traktat. Han var meget taknemmelig og var meget (jødisk) troende.
Imens så jeg i indgangsdøren en engel i "normal" størrelse, der ligesom ville se, om vi nu var ok.
Vi har ikke siden mødt den unge mand, men håber, at han har omvendt sig til Jesus.

To engleoplevelse i en artikel i den kristen ugeavis Udfordringen:
KLIK HER

Birgitte har set engle tre gange (artikel i Udfordringen)
Hun var før involveret i det okkulte, men nu frelst,
KLIK HER
Der er flere artikler om engle i Udfordringen:
KLIK HER
Har du nogle engleoplevelser, som du gerne vil dele, så kontakt mig.
Webmaster - Børge Laustsen
boerge@evangeliser.nu

