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Har du oplevet det? 
Har du haft besøg af 
en engel?
Det har jeg, og det vil 
jeg nu fortælle dig om.
Det var på mange 
måder en ganske 
almindelig dag. Jeg 
stod op om morgenen, 
læste i Bibelen og 
talte med Jesus, spiste 
morgenmad og tog 
på arbejde. Jeg var 20 
år og arbejdede som 
elektriker. Jeg var 
glad for mit arbejde, 
men på samme tid var 

AF ENOK SØRENSEN

der noget, jeg tænkte 
meget på: Skulle jeg 
tage på bibelskole 
eller læse videre til 
ingeniør? Jeg havde 
lyst til at læse videre 
til ingeniør, og derfor 
gik jeg på et matema-
tikkursus en aften om 
ugen. 

En almindelig dag
Men den dag skete 
der noget, som ikke 
var almindeligt. Jeg 
kom hjem fra arbejde, 
tog sportstøj på og 

Besog af en engel
løb en tur med min 
hund, Trofast. Det 
var der ikke noget 
ualmindeligt i. Trofast 
sad nemlig hver dag og 
ventede på mig, og så 
løb vi en tur sammen.  
Jeg boede stadig 
hjemme hos min mor 
og far, og da der endnu 
var lidt tid, før vi skul-
le have aftensmad, gik 
jeg ind på mit værelse, 
og lagde mig på min 
seng. Tankerne: Skulle 
jeg tage på bibelskole 
eller læse til ingenør? 
begyndte igen at 
snurre rundt i hovedet 
på mig.  

En hvid skikkelse
Pludselig skete der 
noget, som ikke var 
almindeligt. Ved dø-
ren, en meter fra min 
seng, stod der en hvid 
skikkelse, som lignede 
en person. Skikkelsen 
havde ansigt og talte 
til mig. 
Jeg satte mig op, og 
skikkelsen sagde: ”Du 
skal tage på bibelskole 
nu og bagefter på 
missionsskole.”*
Lige så pludseligt, 
som skikkelsen var 
kommet, var han væk 
igen. 

Jeg behøvede ikke at 
knibe mig i armen for 
at finde ud af, om det 
var en drøm eller om 
det var virkelighed.  
Jeg var i den grad 
virkelig vågen, og det 
gik op for mig, at jeg 
havde haft besøg af 
en engel fra Gud. Det 
var en meget stærk 
oplevelse! 

Engle er Guds 
tjenere
Er det ikke fantastisk? 
Min Gud så mig og 
læste alle mine tanker. 
Han så, hvor svært det 
var for mig at vælge, og 
så sendte han sin en-
gel for at hjælpe mig. 
I Bibelen kan vi læse, 
at englene er tjenere, 
som Gud sender ud 
for at hjælpe os, og nu 
sendte Gud sin engel 
for at hjælpe mig til at 
vælge. 

Gud sendte en engel for at hjælpe 
mig, fortæller Enok.

*En missionsskole er en 
skole for voksne, hvor man 
bliver uddannet til at være 
missionær


