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Direction for Our Times wenst haar volledige gehoorzaamheid en onderwerping
in hart en geest openbaar te maken aan het uiteindelijke en definitieve oordeel
van het kerkelijke gezag van de Katholieke Kerk en de locale bisschop
betreffende het bovennatuurlijke karakter van de boodschappen ontvangen door
Anne, een lekenapostel.
In deze geest zijn de boodschappen van Anne, een lekenapostel, voorgelegd aan
haar bisschop, de Hoogeerwaarde Leo O’Reilly, bisschop van Kilmore, Ierland
en aan de Congregatie voor de Geloofsleer in het Vaticaan voor een officieel
onderzoek. Voorlopig heeft bisschop O’Reilly toestemming gegeven voor de
publicatie van de boodschappen.
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1 augustus 2005
Jezus
Mijn kinderen, jullie zijn allen zo kostbaar voor Mij. Voor zielen is er de
bekoring om te geloven dat zij niet welkom zijn in de hemel als zij een ernstige
fout gemaakt hebben of dat zij dan geen geschikt gezelschap meer zijn voor Mij.
Dit is niet waar. Er moet tegen deze bekoring gestreden worden. Zonde is
vergeeflijk. Alle zonde. Ik wil hier in het bijzonder de aandacht richten op de
zonde van abortus. Deze zonde is zo gewoon geworden in jullie wereld, dat
sommige zielen zijn gaan geloven dat het geen ernstige zonde is. Welnu, lieve
kleine ziel, jij moet begrijpen dat het de vijand van alles wat leeft is, die deze
dwaling heeft verspreid. Dit is een list, een meesterlijk bedrog van een zodanige
omvang dat het is uitgemond in de slachting van velen. Nu vragen jullie je
misschien af welke mijn gevoelens hieromtrent zijn. Ik zal ze met jullie delen. Ik
ben tot het uiterste toe diep bedroefd. Ik ben elke keer bedroefd wanneer Ik een
afgewezen kleintje terug bij Mij verwelkom. En zij worden welkom thuis
geheten, geloof Mij. Ik ben een en al barmhartigheid en liefde. Deze kleintjes
zijn op geen enkele manier schuldig, dus de hemel schenkt hen grote vreugde bij
hun terugkeer. Op dezelfde manier zullen wij jullie welkom thuis heten,
ongeacht jullie zonden. Wees in de vrede.Er zijn veel zielen in de hemel die
zonden hebben begaan, die zo groot zijn als deze. Je zou kunnen zeggen, dat de
hemel gevuld is met zondaars, mijn vriendin, maar deze zondaars zijn vol
berouw. Zou jij graag berouw hebben en dienstbaar zijn als mijn geliefde
apostel? Ik weet dat jij dit graag zou willen en het is om deze reden dat Ik tot jou
gekomen ben met deze woorden. Jij bent vergeven. Ik heb veel dingen met jou
te delen die jou zullen helpen jouw situatie te verstaan. Leg nu jouw gewonde
kleine hart tegen Mij aan, terwijl Ik jou laat zien hoe jij weer tot heelheid terug
kunt komen.

De heilige Maria Magdalena
Ik geef mijn vrienden op aarde de liefste groeten. Ik ben ontzettend blij, dat
Jezus mij toestaat om in deze tijd te spreken. Er gebeuren geweldige dingen in
de wereld en de Nieuwe Lente vindt dapper zijn weg van de hemel naar de aarde
en van ziel tot ziel.Wij kijken toe en helpen vanuit de hemel. Een van de tekenen
dat de Nieuwe Lente nodig is, zijn het aantal abortussen die plaatsvinden. Mijn
lieve zusters in Christus, dit is een gruwel. Wij mogen dit niet door laten gaan;
jullie niet en ik niet. Wij moeten onze zusters helpen verstaan, dat er een klein
leven in hun schoot genesteld is, een leven gestuurd door God zelf. Anders
daarover denken is een speeltje van de duivel worden. Over dit punt mag in die
zin geen discussie zijn. Jullie mogen nooit denken, zelfs voor geen ogenblik, dat
een zwangerschap niet gelijk is aan een leven, een persoon, een goddelijk plan.
Wendt jullie niet af van dit feit, van deze onweerlegbare waarheid. Ik wil
spreken tot vrouwen die abortussen hebben gepleegd en hebben toegelaten, dat
hun kinderen op deze manier hen zijn ontnomen. Lieve vrouw, als jij denkt dat
jij een grotere zonde hebt gedaan dan ik, heb je het bij het verkeerde eind. Jezus
houdt teder van mij en ik ben een zeer goede vriendin van de Verlosser. Toch
zou ik jou afstoten als jij wist hoe ik een deel van mijn leven had geleefd.
Wij zijn allemaal hetzelfde, omdat wij allen zondaars zijn. Niemand in de hemel
kijkt naar iemand anders dan uitsluitend met liefde en begrip. Dit komt omdat
wij allemaal begrijpen dat wij ernstige fouten zouden kunnen maken in de juiste
omstandigheden. Jouw omstandigheden droegen bij tot jouw besluit. Ik weet dit.
Jezus weet dit. Allen in de hemel weten dit. Jij moet dit ook accepteren. Als
jouw omstandigheden anders waren geweest, had jij zeer waarschijnlijk een
ander besluit genomen. Maar het is voorbij en Jezus maakt alle dingen nieuw.
Laat Hem jouw ziel vernieuwen en jij zult Hem een veel grotere vreugde
schenken dan dat je Hem verdriet deed. Ik zou jou niet iets vertellen als het niet
waar zou zijn. Als jij met jouw hart naar Jezus terugkeert en Hem om vergeving
vraagt, zul je vergeving krijgen en Hij zal jouw zonden vergeten. Hij heeft de
mijne zeker vergeten.

De heilige Maria Magdalena
Mijn zusters in Christus, laat mij jullie alsjeblieft helpen. Wanneer jullie
gevangen zitten in een web van schuld, kan het moeilijk zijn om hieruit te
komen. Alleen is dit eigenlijk onmogelijk. Het probleem is dat jullie, vanwege
de fout die jullie hebben gemaakt, zo slecht over jullie zelf kunnen denken dat
jullie zicht beginnen te verliezen op jullie waardigheid en hoeveel jullie waard
zijn voor de hemel. Jezus heeft jullie hulp nodig en jullie moeten deze
beantwoorden. Jullie weten dit. Maar voordat jullie Jezus kunnen antwoorden,
moeten jullie Hem toestaan jullie te genezen. Steek dus jullie hand uit en Jezus
zal een geweldige ruk geven. Hij zal jullie bevrijden van de greep van pijn die
jullie gevangen heeft gehouden. Jezus kijkt in jullie ziel en Hij ziet alles. Hij
begrijpt. Op een dag zullen jullie Hem zien van aangezicht tot aangezicht. Het is
onvermijdelijk. Dus treedt Hem vandaag moedig tegemoet en kijk van nabij.
Alles wat jullie in zijn mooie gezicht zullen zien is liefde. Jezus veroordeelt
jullie niet. Het is de vijand die jullie deze dingen zegt. Jezus is een en al
barmhartigheid, een en al begrip. Laat Hem jullie pijn nemen en deze vervangen
met hemelse vreugde. Lieve zuster, denk jij dat de duisternis van zonde in de
wereld niet anderen op deze manier heeft opgeëist? Jij weet dat velen het
slachtoffer geworden zijn van misleidingen en verdraaiingen van de waarheid.
Jij bent niet alleen, in geen geval. Veel vrouwen werken hard voor het
Koninkrijk en geven grote lof en eer aan Jezus. Zij hebben ook toegelaten dat
hun kinderen op deze manier bij hen zijn weggehaald. Maar zij keerden met
smart naar Jezus terug en Hij vergaf hen. Hij biedt dit jou nu aan. Wij zullen jou
omringen met hemelse genade en dan zal jij ook voor Jezus en voor anderen
werken. Jij zult grote troost en vreugde aan deze kinderen van jou in de hemel
geven als jij terugkeert naar de familie van God. Niets zou jou tegen moeten
houden. Kom terug naar de kant van de hemel waar jij gekoesterd wordt en als
ik het mag zeggen; waar jij zo hard nodig bent.

2 augustus 2005
De heilige Maria Magdalena
Liefste zuster in Christus, dit is de tijd om te genezen. Jezus stuurt deze periode
voor alle zielen om terug te keren tot zijn Heilig Hart. Aan zijn helende genaden
komt nooit een einde. Er is genoeg voor elk beetje geestelijke en emotionele
genezing, die elke ziel nodig heeft, die ooit op een bepaalde manier gewond is
geraakt. Ik verzoek jou dringend hier nu gebruik van te maken, zodat jij
helemaal naar de familie van God kunt terugkeren en kunt werken voor jouw
broeders en zusters, die in duisternis en eenzaamheid verkeren. Zo velen zijn
onbemind. Als jij deze periode doorbrengt met voor andere zielen te werken in
jouw leven, waar Jezus jou ook maar geplaatst heeft, zal er vreugde zijn in de
hemel. Jij zult eer en glorie aan Jezus brengen en aan jouw kinderen, die jou zijn
voorgegaan. Zij zullen er trots op zijn, dat jij hun moeder bent, omdat jij hen op
aarde dient door Jezus te dienen. Geloof jij mij, mijn zuster? Ik spreek de
waarheid. Wij in de hemel, overdrijven nooit en vertellen nooit onwaarheden.
Wij spreken voorzichtig en onze woorden worden kracht bijgezet door God zelf.
Jouw kinderen houden van jou en begrijpen volkomen alle angsten, die jou tot
dit besluit brachten. Jij zult ze zien en jij zult de eeuwigheid met hen
doorbrengen. Er is alleen maar vreugde in de hemel. Jij begrijpt toch zeker wel,
dat er geen verwijten gemaakt zullen worden en dat je geen droefheid zult
ervaren in dit goddelijke land. Jij zult verenigd worden met al jouw dierbaren en
samen zullen jullie het Koninkrijk van de zegepralende zielen ontdekken, die de
wereld en hun mensheid hebben overwonnen. Dus er is voor jou geen reden om
niet vol vreugde en vrede te zijn. Alle heiligen houden van jou. De engelen
werken onvermoeibaar aan jouw terugkeer tot volkomen vreugde. En… jouw
kinderen wachten erop om verenigd te worden met hun moeder.

De heilige Maria Magdalena
Zusters, ik dank God voor jullie. Jullie vriendelijkheid naar andere vrouwen toe,
zal meer zielen thuis brengen in de hemel. Ik oordeelde nooit over een andere
vrouw na mijn bekering, omdat ik begreep waarom een vrouw de keuzes zou
maken, die zij heeft gemaakt. Sommige keuzes zijn verkeerd. Wij allen weten
dat. Wie kan zeggen dat alle keuzes de juiste zijn? Hier in de hemel kijken wij
naar wat er gebeurt in de wereld. Ik zie met name vrouwen, die seksueel zijn
misbruikt. Ik ben op de hoogte van de emoties, die bij een vrouw omhoog
kunnen komen nadat zoiets gebeurt in de jeugd of tijdens de volwassen jaren.
Deze emoties kunnen resulteren in slechte keuzes als zij niet naar de hemel
gebracht worden voor genezing. Misschien begrijpen jullie waarop ik zinspeel.
Onze lichamen zijn ervoor bedoeld om op de meest prachtige manier dienstbaar
te zijn aan het Koninkrijk. De seksuele relatie tussen een man en een vrouw is
heilig en goed wanneer deze gezegend is door God. De seksuele relatie tussen
een man en een vrouw is noch heilig, noch goed wanneer deze niet is gezegend
door God. En wanneer iemand gebruikt wordt als een voorwerp van zonde is
iedereen in de hemel teleurgesteld. Jij bent een geliefkoosde vrouw van God. Sta
niet toe dat jouw lichaam misbruikt wordt. Als dit gebeurt tegen jouw wil in, dan
moet jij beslist gaan praten met anderen die op deze wijze zijn misbruikt. Ga op
zoek naar anderen die heilig zijn en die genezen zijn. Zij zullen jou helpen
verstaan dat jouw seksualiteit niet iets is dat door geweld van jou kan worden
afgenomen. Ook is jouw seksualiteit niet aangetast door aanranding, omdat je
niet vrijelijk gaf. Wat ik aan jou wil zeggen is dat jouw seksualiteit heel is en zo
mooi als God die geschapen heeft. Mocht je ook het slachtoffer zijn geworden
van de hedendaagse misleiding dat zondige lichamelijke intimiteit aanvaardbaar
is, dan ben je niet alleen. Veel heilige zielen hebben ook deze fouten gemaakt.
Maar hier is Gods belofte voor jou. Belijdt jouw zonden. Stort ze allemaal uit
waar ze jou geen pijn meer kunnen doen en Hij, Jezus, zal ze wegnemen. Zij
zullen in het vuur van zijn Heilig Hart geworpen worden en ze zullen worden
verbrand en voor altijd verdwenen zijn. Jezus zal jou volledige genezing
schenken. Wees geduldig en laat Hem dit voor jou doen. Jouw zuiverheid zal
aan jou teruggeschonken worden en jouw mooie seksualiteit zal in zijn
oorspronkelijke staat hersteld worden. Nu, je kunt er zeker van zijn, dat deze
belofte komt van de troon van God. Wandel in de vreugde, lieve zus van mij,
omdat Jezus van jou houdt.

De heilige Maagd Maria
Mijn lieve kleine dochter, wat houd ik toch veel van jou en wacht ik erop om jou
in mijn armen te sluiten. Vol zorg waak ik over jou, alert op iedere gelegenheid
om jou naar Jezus te brengen. Ik heb elke pijn gezien, die jij hebt geleden. Ik
was getuige van elke bittere traan. Nu zal het goed met jou komen, als jij jou
door ons laat genezen. Ik wil jou bij de hand nemen en je naar mijn Zoon
brengen. Ik zal Hem zeggen, dat ik trots op jou ben, omdat jij zo moedig bent
geweest om jouw fouten te erkennen en om vergeving te vragen. Kun jij je
voorstellen hoe Jezus naar jou zal glimlachen? Hij is zo mooi en zijn ogen zullen
zich vullen met liefde voor jou. Zie je, Jezus maakt zich geen zorgen over wat jij
hebt gedaan. Hij zit niet voortdurend te denken over jouw fouten. Hij denkt
voortdurend aan jouw gebroken hart. Hij denkt voortdurend aan zijn behoefte
om jou veilig te weten in de familie van Christus. Hij overweegt al het goede dat
jij kunt brengen aan andere zielen. Jezus heeft jou nodig. Ik, jouw hemelse
moeder, heb jou nodig. Wil jij ons helpen? Kom nu bij jouw moeder en rust met
jouw hoofd tegen mij aan. Jij ziet mij niet, maar ik beloof jou dat ik bij jou ben.
Ik zal jou nooit in de steek laten. Ik heb veel vrouwen naar Jezus teruggebracht
en zij geven Hem al hun liefde en trouw. Zo kan ik jou zien, mijn dochter. Ik zie
jou als een trouwe, liefhebbende dienares van Jezus, Die ernaar verlangt om
genaden van voortdurende genezing in jouw ziel te leggen.

Dit boek maakt deel uit van een zending zonder winstbejag.
Onze Heer Jezus Christus heeft gevraagd of
wij deze woorden internationaal willen verspreiden.
Help ons alstublieft.
Als u graag wilt deelnemen, neem dan contact op met:
Direction for Our Times
9000 West 81st Street
Justice, Illinois 60458 USA
708-496-9300
Direction for Our Times-Ierland
Lisnalea
Virginia Rd.
Bailieborough
Republic of Ireland
Phone: 353-42-969-4947
Email: dfotireland@yahoo.ie
Jezus geeft Anne een boodschap voor de wereld
op de eerste dag van elke maand.
Om de maandelijkse boodschap te ontvangen,
kunt u onze website bezoeken op www.directionforourtimes.kom
of bel ons, tel. 708-496-9300 om op onze maillijst geplaatst te worden.

De Hemel spreekt boekjes
Direction for Our Times,
gegeven aan ‘Anne’, een lekenapostel.
Deze boekjes maken deel uit van de serie ‘Direction for Our Times’ gegeven
aan ‘Anne’, een lekenapostel. De boekjes zijn elk afzonderlijk beschikbaar bij
'Direction for Our Times' en hieronder vindt u de lijst van alle deeltjes:
De Hemel spreekt over abortus
De Hemel spreekt over verslaving
De Hemel spreekt tot de slachtoffers van klerikaal misbruik
De Hemel spreekt tot godgewijde zielen
De Hemel spreekt over depressie
De Hemel spreekt over echtscheiding
De Hemel spreekt tot gevangenen
De Hemel spreekt tot soldaten
De Hemel spreekt over stress
De Hemel spreekt tot jonge mensen
Nieuw in 2007:
De Hemel spreekt tot hen die zelfmoord willen plegen
De Hemel spreekt tot hen die de Kerk hebben verlaten
De Hemel spreekt tot hen die stervende zijn
De Hemel spreekt tot hen die Jezus niet kennen
De Hemel spreekt tot hen die een moeilijke periode doormaken
De Hemel spreekt tot hen die bang zijn voor het vagevuur
De Hemel spreekt tot hen die God hebben afgewezen
De Hemel spreekt tot hen die moeite hebben om te vergeven
De Hemel spreekt tot hen die in financiële nood verkeren
De Hemel spreekt tot ouders die zich zorgen maken over het heil van hun
kinderen

De Boekdelen
'Direction for Our Times' , gegeven aan ‘Anne’, een lekenapostel.

Boekdeel één: Overwegingen over spiritualiteit

Boekdeel twee: Gesprekken met het Eucharistische Hart van Jezus

Boekdeel drie: God de Vader spreekt tot zijn kinderen
De Heilige Maagd spreekt tot haar bisschoppen,
priesters en religieuzen

Boekdeel vier: Jezus de Koning
De hemel spreekt tot priesters
Jezus spreekt tot zondaars
___________________________________________________________
Boekdeel zes: De hemel spreekt tot gezinnen

Boekdeel zeven: Groeten uit de hemel

Boekdeel negen: De engelen

Boekdeel tien: Jezus spreekt tot zijn apostelen

Boekdeel vijf en acht zullen op een latere datum worden gedrukt.

De belofte van Jezus aan zijn lekenapostelen:
12 Mei 2005:
Jouw boodschap aan de zielen blijft constant. Verwelkom iedere ziel voor de
reddingsmissie. Je mag iedere lekenapostel ervan verzekeren dat juist zoals zij
mijn belangen behartigen, Ikzelf hun belangen zal behartigen. Ze worden
geplaatst in mijn Heilig Hart en Ik zal hen verdedigen en beschermen. Ik zal er
ook voor zorgen dat ieder van hun dierbaren tot volledige bekering komt. Dus je
ziet dat de zielen die in deze reddingsmissie hun werk doen als mijn geliefde
apostelen vrede zullen kennen. De wereld kan deze belofte niet nakomen, omdat
alleen de hemel vrede kan geven aan de ziel. Dit is waarlijk een zending van de
hemel en Ik roep eenieder van mijn hemelse kinderen op Mij bij te staan. Jullie
zullen rijkelijk worden beloond, mijn geliefde kinderen.
Gebed van trouw
Lieve God in de hemel, ik beloof U plechtig mijn trouw. Ik geef U mijn leven,
mijn werk en mijn hart. Schenk mij, in ruil daarvoor, de genade uw leiding zo
volledig mogelijk te gehoorzamen.
Ochtendgebed
O Jezus, door het Onbevlekt Hart van Maria, offer ik U op de gebeden, de
werken, de vreugden en het lijden van deze dag, voor alle intenties van uw
Heilig Hart, in eenheid met het Heilig Misoffer over de gehele wereld, tot
eerherstel voor mijn zonden en voor de intenties van de Heilige Vader. Amen.
De vijf geheimen van het licht:
1. Jezus’ doop in de Jordaan
2. Jezus’ zelfopenbaring op de bruiloft van Kana
3. Jezus’ verkondiging van het Koninkrijk van God
4. Jezus’ wonderbaarlijke gedaanteverandering op de berg Tabor
5. Jezus’ instelling van de Heilige Eucharistie

Lekenapostelen van Jezus Christus de terugkerende Koning
Wij verenigen ons met Jezus in ons dagelijks werk en in onze roeping om zo
genaden te verkrijgen voor de bekering van de zondaars. Wij beloven onze
trouw aan God de Vader. Door onze samenwerking met de heilige Geest, kan
Jezus door ons stromen naar de wereld en er zijn licht brengen. Wij doen dit in
eenheid met Maria, onze heilige Moeder, met de gemeenschap van de heiligen,
met al Gods heilige engelen en met onze lekenapostelen in de wereld.
Als lekenapostelen van Jezus Christus 'de terugkerende Koning' beloven wij de
volgende geestelijke oefeningen naar best vermogen in praktijk te brengen:
1. Ochtendgebed, samen met 'het gebed van trouw' en een kort gebed voor
de Heilige Vader (de paus).
2. Elke week één uur eucharistische aanbidding.
3. Deelname aan een maandelijkse lekenapostel-gebedsgroep, waarin 'de
Geheimen van het Licht' van de rozenkrans worden gebeden en de
maandelijkse boodschap van Jezus wordt gelezen.
4. Maandelijkse biecht.
5. Verder willen wij het voorbeeld van Jezus Christus navolgen, dat ons is
nagelaten in de Heilige Schrift, door eenieder die wij ontmoeten met zijn
geduld en vriendelijkheid te bejegenen.
Handtekening:______________________________________________
Naam:_____________________________________________________
Adres:_____________________________________________________
Woonplaats:________________________________________________
Land:______________________________________________________
Telefoon:___________________________________________________
E-mail:_____________________________________________________

Stuur uw post naar:
Direction for Our Times
9000 West 81st Street
Justice, Illinois 60458 USA

De heilige Maria Magdalena
“Wij moeten onze zusters helpen verstaan, dat er een klein leven in hun schoot
genesteld is, een leven gestuurd door God zelf. Anders daarover denken is een
speeltje van de duivel worden. Jouw omstandigheden droegen bij tot jouw
besluit. Ik weet dit. Jezus weet dit. Allen in de hemel weten dit. Jij moet dit ook
accepteren. Als jouw omstandigheden anders waren geweest, had jij zeer
waarschijnlijk een ander besluit genomen. Maar het is voorbij en Jezus maakt
alle dingen nieuw. Laat Hem jouw ziel vernieuwen en jij zult Hem een veel
grotere vreugde schenken dan dat je Hem verdriet deed.”

________________________________________________________________
Anne, een echtgenote en moeder van zes kinderen, maakt ons deelgenoot aan
haar tocht naar het Hart van Jezus. De boodschappen, die zij in haar hart hoort
en waarvan zij gelooft dat deze haar gegeven worden door Jezus en Maria,
openbaren de tedere en zorgzame liefde die onze Heiland voor ieder van ons
heeft.

