
1. December 2004 
 
Jesus 
 
Jeg sender nåde ned over jeres verden. Ja, i denne tid begynder Jeg virkelig at overøse Verden 
med en himmelsk nåde, som vil helbrede sjæle og omvende hjerter. Kære børn af den ene, 
sande Gud, jeres Frelser forbereder sig på at vende tilbage. Jeg ønsker, at hver eneste af jer 
skal hilse Min tilbagevenden til Verden velkommen. For at kunne gøre det, må I gøre jeres 
hjerte stille og modtage den gave, som Min himmelske nåde er. Jeg rummer den største 
accept og tilgivelse til jer alle. Mit hjerte er fyldt til randen med den kærlighed, Jeg nærer for 
jer alle. Og Jeg vender tilbage for at vinde jer alle tilbage. Himlens børn, mærk Min glæde. 
Tiden for sjælenes fortvivlelse er forbi. Jeg vender tilbage. 
 
 
1. januar 2005 
 
Gud Faderen 
 
Kære børn af Verden, Jeg vil aldrig forlade jer. Jeg beder jer om at betragte Mig som den 
allerbedste far. Er en kærlig far klar over, når hans barns hjerte er bedrøvet? Selvfølgelig er 
han det. Hvis dit hjerte er bedrøvet, må du komme til Mig. Jeg vil helbrede dine sår og 
restituere dit hjerte. Jeg vil give dig mod og styrke, så du kan fortsætte på din jordiske rejse. I 
dag beder Jeg dig dog om, at du fortsætter på en anden måde. Bed Mig om at være sammen 
med dig. Bed Mig om at blive hos dig hvert eneste øjeblik. Det ønsker Jeg at gøre for dig. På 
den måde vil du begynde at gå den vej, som Jeg, gennem Jesus Kristus, har udstukket for dig. 
Kæreste børn af verden, Jeg beder jer om at vandre sammen med Mig. Jeg har brug for jeres 
hjælp. Jeg, den almægtige Gud, beder jer nu om, at I vandrer sammen med Mig. Der er 
mange sjæle, som råber til Mig i smerte. I må bringe Mig til dem. Jeg beder jer, Mine kære, 
bring Mig til dem. 
 
1. februar 2005 
 
Jesus 
 
Jeg ønsker at fortælle verden om Min kærlighed. Kæreste Guds børn, I vil blive hilst 
velkommen i Himlen. I har en familie her, som gør forberedelser til jeres ankomst. Hver 
eneste sjæl på Jorden gør  til stadighed fremskridt på sin jordiske rejse, forstået på den måde, 
at I støt nærmer jer afslutningen på jeres liv, selv hvis I vil blive meget gamle. Hvis I 
begynder med den tanke, vil Min næste tanke i endnu højere grad give mening for jer. Jeg 
ønsker, at I overvejer hvad det er, I vil bringe med til Mig, når Jeg kommer for at hente jer. 
Vil I bringe Mig godhed mod andre? Vil I bringe Mig jeres hjælp til jeres familie? Vil I bringe 
Mig en opgave, som er udført i lydighed og med værdighed? Ser I, små sjæle, Jeg vil ikke 
bede jer om jeres materielle ejendele, for de vil ikke have nogen værdi her, medmindre I 
brugte disse ejendele til at hjælpe andre. Kun da  kan materielle ejendele få en himmelsk 
værdi. Jeg har placeret jer i Verden for at tjene. Jeg er hos jer hver eneste dag, men I må også 
være hos Mig. Kæreste børn, bed Mig om vejledning, og Jeg vil fortælle jer, hvordan Jeg 
ønsker at I skal tjene.    
 
 
1. marts 2005 



 
Jesus 
 
Mine børn er distraherede i denne tid. Jeg sender stor fred ned over dem, som tillader Mig at 
komme ind i deres sjæle, og Jeg ønsker at være til stede i enhver sjæl. Ønsker I Min 
himmelske fred? Ønsker I at opleve en forsmag på Himlen? Kære sjæle, dette er muligt for 
jer, hvis I beder Mig om det. Det er ikke noget, I kan købe. Det er ikke noget, verden skaber. 
Det er en tilstand, hvor man er forenet med Mig. Det er oplevelsen af at være en del af Guds 
familie. Hver enkelt af jer tilhører denne familie, men nogle af vores brødre og søstre har 
valgt at bevæge sig bort fra Mig. Dette fører til isolation og tristhed. Forvirring sniger sig 
snart ind i det liv, der leves borte fra Gud, og så forsøger sjælen at få afklaring på tilværelsen 
ved at søge efter den verdslige lindring, som fjenden tilbyder. Desværre vil ingen af disse 
lindringer tilfredsstille et barn af Himlen, fordi der kun er én sand lindring for sjælen, nemlig 
Mig, Jesus Kristus. Jeg er den salve, som heler. Jeg er den salve, som vil afklare og dulme. 
Jeg vil komme til enhver sjæl, som søger Mig, og medbringe den himmelske fred, som ikke 
kan købes. I små børn af Verden, kald på Mig, så vil Jeg komme til Jer. Forvirring kommer 
ikke fra Mig. Tristhed og fortvivlelse kommer ikke fra Mig. Fred og sindsro kommer fra Mig. 
Bed Mig om at give jer disse ting, og Jeg vil gøre det. 
 
1. april 2005 
 
Jesus 
  
Mine kære brødre og søstre, vær ikke bange. Jeg har forberedt jeres sjæle på forandring. Hvis 
en lærer forbereder en elev til en eksamen, bør eleven imødese den eksamen med fred i sindet 
og forstå, at alt, hvad der behøves, er vedholdende arbejde. Mine brødre og søstre i Verden er 
i en lignende situation. Gennem mange kilder har Jeg forklaret, at der kommer forandringer i 
Verden. Jeg har gjort det klart, at Jeg overvåger hver eneste detalje. Hver enkelt af jer, Mine 
elskede, har en rolle at spille i overgangsperioden. Se fremad med stor fred og mod, så vil I 
tjene på en ærefuld måde. Hvis verden reagerer med ophidselse eller bekymring, reagerer I 
med en påfaldende ro. Stol på Mig i alle ting. Begynd i dag. Reager fredeligt, uanset hvad der 
sker i jeres liv, og sig ofte, 'Jesus, jeg stoler på Dig.' Jeg har forberedt en hær af fredelige 
soldater, som vil reagere på ændringerne i denne urolige verden. I vil skille jer ud, Mine 
venner. I vil udbrede Min fred til hvert eneste hjørne. Vær fyldt med glæde, som jeres Jesus 
er det, for mørket er i sandhed ved at lette. 
 
 
1. maj 2005 
 
Jesus 
 
Hav fred, kære børn af Himlen. Der er ikke grund til andet end sindsro. Jeg arbejder i jeres 
sjæl, hvis I tillader Mig at gøre det, og I vil komme nærmere og nærmere til Mig. I forstår at 
det er, hvad Jeg kalder jer til at gøre. Jeg ønsker, at I opfører jer ligesom Mig, og endda at I 
tænker ligesom Mig. I vil være milde og gode mod dem, I møder hver dag, og de vil så 
overveje hvad det er, der gør jer anderledes. Og der er en forskel på dem, som følger Mig og 
dem, som følger verden. Jo nærmere I kommer til Mig, jo større vil forskellen blive. Jeg vil 
gerne se en stor skare af sjæle komme nærmere til Mig. I kan hjælpe med dette projekt, fordi 
I repræsenterer Mig. Jeg kalder alle, og Jeg bruger hver enkelt af jer til at gøre det. Så vær 
Min stemme i jeres verden, og kald på jeres brødre og søstre. Fortæl dem om Min kærlighed 



til dem, og fortæl dem om Mit ønske om at drage dem nærmere til Mig. Hvis I tillader Mig at 
arbejde gennem jer, vil Jeg gøre det. Hvis I praktiserer kærlighed overfor alle sjæle, og er 
barmhjertige mod alle sjæle, vil I snart nævne Mit navn for dem. I forstår, at hvis I ikke er 
barmhjertige og gode, vil det være uden betydning, hvad I siger, fordi sjælene vil føle sig 
frastødt. Det er kun gennem jeres kærlighed, som er inspireret af Mig, at de bliver berørt. Så 
vær milde, ligesom Jeg er mild, så vil sjælene vil blive draget tilbage til Mit hellige Hjertes 
trygge græsgange.   
 
1. juni 2005 
 
Jesus 
 
Mine brødre og søstre, hvor Jeg dog elsker jer. Jeg er meget ivrig efter, at I bruger den nåde, 
der er til rådighed for jer. Når en sjæl forstår denne mission og begynder at bede om nåde til 
andre, er Himlen glad. På samme måde begynder de sjæle på Jorden, som I beder for, at få 
gavn af det, og de begynder at forandre sig. Nåden omgiver dem. Deres sjæle bliver årvågne, 
fordi der er håb. Hjælp Mig, I kære. Jeg ønsker at hver eneste sjæl vender tilbage til Mig. Jeg 
venter på, at den enkelte sjæl åbner sig, så Min nåde kan fylde sjælen. Mange af jer har set 
dette ske, og I forstår. Jeg beder de af jer, som ikke har set det ske, om at bede Mig om nåde 
til en sjæl, som er langt borte fra Mig. Bliv ved med at bede Mig om det. Bed Mig om nåde til 
fremmede. Jeg vil komme til dem på en særlig måde. Jeg vil iagttage dem nøje, som kun Jeg 
kan det, på grund af Mit kendskab til dem, og Jeg vil finde det perfekte øjeblik. Mens Jeg 
venter på dette øjeblik, vil Jeg lade dem få gavn af jeres forbønner og ønsker, ved at sende 
øjeblikke med nåde og mennesker, som er i nåden, ind i deres liv. Tænk, Mine venner. Gjorde 
Jeg ikke dette for jer på et tidspunkt i jeres liv? Fulgte Jeg jer ikke, hvis I var langt borte? 
Hvis I aldrig var langt borte, opmuntrede Jeg jer måske, når I følte jer forladt eller bange. Jeg 
har nåde til enhver sjæl, som befinder sig i mørket. Jeg beder jer om at arbejde for Mig nu, og 
så vil I se sjæle vende tilbage. Alt er godt, Mine kære venner. I er børn af Himlen, og som 
børn af Himlen har I intet at frygte. Kun det gode er muligt for jer. Jorden er en midlertidig 
bolig. Jeres hjem er i Himlen, så når I kommer her, vil I være kommet hjem. Vær glade 
tjenere for jeres Konge, som vender tilbage, og I vil se store forandringer i jeres verden. 
 
 
1. juli 2005 
 
Jesus    
 
I dag kalder Jeg på de unge mennesker. Unge sjæle er højt skattede juveler i Guds Kongerige 
på Jorden. Dannelsen af disse sjæle må foregå med ærbødighed. Ethvert individ i Kongeriget 
har et ansvar for de unges sjæle, selv hvis det blot sker ved at vise et godt eksempel på en 
kristen levevis. I, kære Guds børn, er ansvarlige for den påvirkning, jeres handlinger giver, og 
enhver synd giver en påvirkning, uanset hvor lidt den kan mærkes. Ransag dit liv, så vil du 
finde ud af hvor det er, Jeg beder dig om at hjælpe de unge mennesker. Mange børn lever i 
familier, hvor der mangler en forælder. Måske beder Jeg dig om at dele din kristne tro med 
disse børn, så du kan være en rollemodel for dem. Kære sjæle, i de fleste tilfælde lærer de 
unge mennesker at blive voksne ved at se på andre. Så jeres liv, den måde I udlever jeres 
vandring sammen med Mig på, har en indvirkning. Dit liv kan være noget, et barn kan måle 
synden op imod. Tænk på en hellig person, som du kendte, mens du voksede op. Tænk så på 
et tidspunkt, hvor du så andre handle på måder, der var uhellige. Var du ikke klar over, at den 
hellige person ikke ville acceptere disse handlinger? Sommetider drejer det sig blot om 



måden, man taler på. Der er visse personer, i hvis nærhed du vil være forsigtig med, hvad du 
siger. Jeg beder dig om at blive et af disse mennesker. Jeg ønsker, at andre skal være 
opmærksomme på din tilstedeværelse og være klar over, at Jesus ikke bør hånes. Jeg ønsker 
at andre skal forstå, at jeres Kirke ikke bør bagtales uretfærdigt i jeres nærvær. Kort sagt  
ønsker Jeg at andre skal vide, at når I er til stede, er Jeg til stede. Så vil de bruge jer som den 
standard, de måler deres handlinger op imod. I må repræsentere Mig. Jeg beder hver enkelt af 
jer om at sidde i stilhed og overveje, hvordan Jeg beder jer om at hjælpe Mine unge 
mennesker i verden. Vær forsikrede om Min store taknemmelighed i denne sag. Gennem 
denne nådens og kærlighedens mission ønsker Jeg at kalde alle unge mennesker tilbage til 
Mit hjerte. Vil du hjælpe Mig?      
 
 
1. august 2005 
 
Jesus 
 
Lyt til jeres Frelser, Mine kære. Jeg taler til hver eneste sjæl på Jorden i denne tid. Jeg er hos 
jer hvert eneste øjeblik, og Jeg vil aldrig forlade jer. I må tage imod alle erfaringer sammen 
med Mig. I vil møde vanskeligheder, hvis I begynder at følge Mig, men I har også mødt 
vanskeligheder tidligere. Jeg ønsker ikke at Mine apostle tror, at et liv uden tjeneste for Mig 
ville være et liv uden vanskeligheder. Hvis korset tynger dig ned, så kom til Mig med det. Jeg 
er eksperten, når det drejer sig om at bære korset. Det er forståeligt, at du vil få brug for hjælp 
i dine vanskeligheder, og det er kun fornuftigt at henvende sig til Eksperten for at modtage 
hjælpen. Dette er en fornuftig indstilling til, hvordan du lever dit liv og bærer dit kors. Vi vil 
fortsætte sammen. Du vil støtte Mig i Min nåde-mission, og Jeg vil støtte dig i alt. Fordelene 
ved at tjene Himlen er fuldtallige. Du vil ikke mangle noget, når du tjener Himlen, for 
Himlen kender hvert eneste af dine behov. Du giver Mig din dag hver morgen. Vær 
opmærksom på, at denne handling er gensidig. Når du giver Mig din dag, får Jeg lov til at 
komme ind i den dag, og Jeg vandrer gennem hvert eneste øjeblik sammen med dig og 
strømmer gennem dig, ja, men Jeg tager Mig også af dig og gør dig opmærksom på farer, og 
Jeg sikrer Mig at din sjæl får noget godt ud af hver eneste udfordring, hver eneste glæde, 
hvert eneste kors. Du er ikke alene. Jeg vil ikke tillade noget for dig, som Jeg ikke vil bruge 
til din endegyldige hellighed. Gå videre med glæde, for som en apostel, som tjener i denne 
urolige verden, er du berettiget til al himmelsk beskyttelse. Min taknemmelighed mod dig for 
vores venskab kan ikke måles med verdens målestok. Du må stole på Mig, når Jeg siger, at 
Min taknemmelighed vil forbløffe dig. Jeg tager Mig af dem, I elsker, kære apostle. Jeg hører 
jeres bønner, og Jeg vil bruge en del af Min taknemmelighed mod jer til gavn for alle jeres 
intentioner for andre sjæle. Uanset jeres omstændigheder, er der ingen grund til at miste jeres 
glæde.        
 
 
1. september 2005 
 
Jesus 
 
Guds små børn lider meget på Jorden, det er sandt. Der vil altid være nogen, der lider. Giv 
den største kærlighed og hjælp til dem, der bærer korset, for en dag vil også I bære det, og da 
vil I få gavn af andres hjælp. Kære brødre og søstre, alt er godt. Jeg kan sige at alt er godt, 
fordi Jeg ser alt fra Himlens perspektiv. Må Jeg bede jer om at dele denne måde at betragte 
det på, med Mig? Jeg vil give jer denne måde at betragte det på, hvis I er villige til at 



acceptere det. Fra Himlen ser Jeg, at sjæle råber på Mig. De beder om at blive befriet fra 
mørket. Jeg sender befrielse, Mine kære trofaste. Jeg sender stor nåde til at omvende. Der er 
tidspunkter, hvor et barn har bekymringer, og barnet kan ikke se, hvordan et problem kan 
løses, eller hvordan han kan komme ud af en situation. Hans forælder ser selvfølgelig tingene 
mere klart og forstår ofte, hvad det er, barnet har brug for, for at han kan få det bedre igen. 
Hvilken forælder kender ikke til protesterne fra et barn, der ønsker at gøre tingene på sin egen 
måde, selvom den vej, barnet har valgt, er forbundet med fare? Så må hans forælder træde til 
og forhindre barnet i at tage den kurs, og vise ham en bedre og mere sikker vej. Sådanne 
protester må en forælder udholde. Men en god forælder holder fast ved den kurs, der vil 
gavne barnet i det lange løb. I denne tid er Jeg er den forælder. Jeg ser på Verden, og Jeg har 
besluttet, at det er tid til at gennemtrænge mørket med Mit lys. Dette har Jeg fortalt Mine 
elskede apostle. Jeg beder jer om at stole på Mig. Jeg beder jer om at støtte Mig. Jeg beder jer 
om at at gøre det, Jeg ønsker af jer, og tænke over jeres rolle i Fornyelsen hver morgen, når I 
giver Mig jeres dag. Da vil Jeg fortsætte med at lade Mit lys strømme gennem jer og ind i 
Verden. Kæreste venner, Jeg er jeres Frelser. Jeg forlader jer ikke. Forstår I, at Himlen er den 
destination, der er tiltænkt jer? Lad være med at protestere, når andre kommer i Himlen. Det 
var med den hensigt, de blev født på Jorden. Jeg forstår jordisk sorg. Du ved, at Jeg forstår, 
fordi Jeg oplevede stor menneskelig sorg, mens Jeg var på Jorden. Jeg vil trøste dig. Jeg vil 
støtte dig. Du er blevet bedt om at udbrede Min himmelske ro. Alt er godt. Det ved du, fordi 
Jeg fortæller dig det. Du er en, som tror på din Gud. Udbred Min ro, Min nåde, Min glæde. 
Vil du støtte din Jesus i alle ting? Det er, hvad Jeg beder dig om. Hvil sammen med Mig med 
glæde i din sjæl. Jeg vil give dig lige det, der er behov for til din verden, og du vil være en 
hellig bærer af Min nåde. Jeg er med dig. Fryd dig. 
 
 
1. Oktober 2005 
Jesus 
 
Jeg har villet det sådan, at der skal være en tid med stor glæde for Mine apostle. Glæde er 
noget, som verden ønsker at fratage Guds børn, men ikke desto mindre er glæden til rådighed. 
Verden opmuntrer sjælene til at fokusere på bekvemmelighed og jordisk gods. Jeg beder jer 
om at fokusere på tjenesten. Dette er en markant forskel, er det ikke? Lad Mig forklare, 
hvorfor det bringer jer glæde at fokusere på tjenesten. Hvis du hver dag står op og forpligter 
dig til troskab mod Gud, vil du begynde dagen med at tænke mere på at tjene end på at blive 
tjent. På den måde ser du din dag som en mulighed for at arbejde for Himlen og for Himlens 
børn, dine brødre og søstre. Dette perspektiv sender dig ind i dagen som en tjener. Når dagen 
byder på de uundgåelige muligheder for at hjælpe eller trøste, eller for blot at være tolerant 
overfor dine brødre og søstre, så ser du ikke dette som en byrde eller en afbrydelse af din 
underholdning og bekvemmelighed, men som en anmodning direkte fra din Guds trone. Og at 
opfylde en anmodning fra din Gud giver dig glæde. Du tjener Himlen, og vi opfylder vores 
del af aftalen ved at sende dig glæde. Hvis alle Guds børn levede på denne måde, ville der 
være stor glæde på Jorden, og gennem denne glæde ville der komme fred. Men hvis blot ét af 
Guds børn forpligter sig til at tjene som en elsket apostel, forøges glæden og freden. Sådan er 
det, fordi en apostel ikke bliver vred, når han eller hun bliver forstyrret. Apostle reagerer med 
rolig tillid, når verden præsenterer dem for vanskeligheder eller endda smerte. De langer ikke 
ud efter andre. Der er ingen oprørskhed. Der er fred. Verden ændrer sig, én sjæl ad gangen. 
Slut jer til Mig nu, og forpligt jer til at medvirke til freden i jeres verden. Jeg vil sende den 
gennem jer, Mine elskede apostle.     
  
 



1. november 2005 
Jesus 
 
Mine apostle vil blive kendt på deres kærlighed. Sådan har det altid været. Søg efter dem, der 
behandler andre blidt, så vil I se, at Jeg har en finger med i spillet. Hvis I begynder at følge 
Mig, vil I være blide og kærlige overfor andre sjæle. Kære apostle, i denne tid sender Jeg 
megen nåde til jer. Alt, hvad I har brug for, kommer fra Mig. Tøv ikke med at besvare Min 
kalden, blot fordi du ikke føler, at du er hellig nok. Du er sandt nok kaldet til hellighed, men 
al ægte hellighed kommer fra Mig. Hvis du beder Mig om det, vil Jeg sende dig hellighed i 
overflod. Jeg bemærker, at mange sjæle er bange for at forpligte sig overfor Mig, fordi de kun 
ser deres fejl og svagheder. Nu ønsker Jeg, at du holder op med at tænke på dig selv på denne 
menneskelige måde. Det er din menneskelighed, der glæder Mig, min ven. Det er din 
menneskelighed, der giver Mig ære. Sjælene i Himlen priser Mig, det er sandt. Og Jeg 
gengælder deres kærlighed. Men når en sjæl på Jorden, som handler i tro, viser blot det 
mindste tilløb til kærlighed eller troskab mod Mig, modtager Jeg megen ære, og Guds familie 
modtager megen magt. Ja, hver gang en sjæl på Jorden står frem på Guds vegne, uanset 
hvordan, vokser Kongeriget. Du må ikke undervurdere, hvor vigtig hver eneste lille handling 
og bøn er. Hvis du hver dag stod op og lovede at være tro mod Himlen, og havde et oprigtigt 
ønske om at tjene, og du derefter gik ud og syndede hele dagen, ville du stadigvæk blive 
betragtet som en ven af Frelseren. Nu ved Jeg jo, at du ikke vil handle sådan, for når du lover 
Mig troskab, bliver du omsluttet af megen nåde. Denne nåde hjælper dig hvert eneste øjeblik, 
og den tydeliggør Min vilje for dig, så du nemmere kan træffe de beslutninger, der 
harmonerer med Himlen. Men Jeg giver dig dette eksempel, for at du skal forstå, at hvis du 
forsøger at behage Mig selv den mindste smule, vil du ændre verden. Hver eneste bøn, uanset 
hvor lille og ufuldkommen den måtte være, styrker denne fornyelse. Vil du besvare Min 
kalden? Jeg er afhængig af, at Mine apostle på Jorden vil udbrede Mine ord og tillade Mit lys 
at strømme tilbage til denne verden. Kun hvis du udelukkende stoler på dig selv, vil det blive 
en vanskelig opgave. Hvis du stoler på Mig, vil du se store ting ske i løbet af meget kort tid. 
Du vil blive opfyldt af Min kærlighed til andre. Bed Mig om dette. Mind Mig om dette løfte, 
når du ikke mærker Min kærlighed, så vil Jeg opfylde dit ønske ved at give dig en stor 
kærlighed til andre. Denne bøn afspejler altid Min vilje, og den vil altid blive besvaret. Hvis 
du ser sjælene gennem Mine øjne, vil du elske dem. Hav fred hvert eneste øjeblik, for du er 
omsluttet af Himlen. Der er intet at frygte. Lad kærligheden lede dig i dine handlinger, så vil 
du være med på Mit hold. 
 
 
1. december 2005 
Jesus 
 
Kære børn, I er hver især blevet skabt af Faderen. Han finder stor glæde i at iagttage jeres 
fremskridt, mens I lærer at elske i løbet af jeres tid i verden. I støder på vanskeligheder i den 
henseende, men I overvinder dem, og I vokser og gør fremskridt. Den proces, som det er at 
lære at elske og afvise alt det, der ikke er kærlighed, er det egentlige formål med jeres tid her 
på Jorden. Hvis du fik at vide, at du snart skulle hjem til Himlen, hvordan ville du så 
behandle de sjæle, der omgiver dig? Hvordan ville dit syn på dem ændre sig, hvis du vidste at 
din tid sammen med dem var begrænset? Nuvel, små sjæle, i dag minder Jeg jer om, at jeres 
tid sammen med hver eneste af de sjæle, der omgiver jer, er begrænset. Tiden går, og din tid 
sammen med hver enkelt sjæl vil slutte. Hvis du elsker hvert eneste menneske i dit liv, vil du 
have fred, når jeres tid sammen er forbi. Du vil føle tilfredshed ved at vide, at du forsøgte at 
elske dem på trods af de vanskeligheder, der opstod og gjorde det besværligt for dig. Disse 



vanskeligheder eller hindringer, som gør det besværligt at elske, hidrører fra to kilder. Den 
ene kilde til vanskelighederne kommer fra dine egne svagheder, og den anden kommer fra 
den anden sjæls svagheder. Disse vanskeligheder, som er forventelige, må overvindes, så I 
kan behandle hinanden med den rene kærlighed, som I vil opleve i Himlen. Når du synes, et 
andet menneske er umulig at elske, må du huske på, at du skal være sammen med den sjæl i 
Himlen, og at I der vil elske hinanden på en fuldkommen måde. Det vil i høj grad glæde og 
trøste den himmelske Far, hvis I begynder at behandle hinanden på denne måde på Jorden. 
Hvis I skulle gøre dette alene, ville I ganske givet skulle kæmpe med det og muligvis opdage, 
at I ikke rummer den tilgivelse, der er nødvendig for at kunne elske hinanden på den måde, 
som vi elsker i Himlen. Men I er ikke på egen hånd. I er sammen med hele Himlen og med 
Mig, Jesus Kristus. Jeg har givet jer mange eksempler på, hvordan Jeg elskede, mens Jeg var 
på Jorden. Læs om Mig i Skrifterne, kære apostle, og vær blide, ligesom Jeg var blid. Vær 
kærlige, ligesom Jeg var kærlig. Vær respektfulde, ligesom Jeg var respektfuld. Tilgiv, 
ligesom Jeg tilgav. Jeg er hos dig hvert eneste øjeblik, og du kan bede Mig om den nåde, du 
har brug for, til at kunne elske hvert eneste menneske i dit liv. Jeg vil sende dig denne nåde, 
og sammen vil vi forberede dig til at kunne elske ligesom en, der bor i Himlen. Du vil finde 
stor glæde i denne proces. Og den glæde er blot den første spæde begyndelse på Min 
belønning til dig. Hav fred. Din Gud skabte dig til at elske, og Han vil lære dig, hvordan du 
kan gøre det. 
 
 
1. januar 2006 
Jesus 
 
Mine apostle hører Min stemme og ved, at det er deres Frelser, der taler. Jeg vil i højere og 
højere grad tale til Mine apostle i deres sjæle, og vejlede dem i deres handlinger. Netop nu 
vender Jeg tilbage gennem hver enkelt af jer. Kan en plan være mere fuldkommen? Bring 
andre til Mig, så Jeg også kan strømme ind i verden gennem dem. Kære venner af Frelseren, 
sammen forandrer vi jeres verden. Når sjæle føler frygt, vil vi bibringe beroligelse. Når sjæle 
føler vrede, vil vi bibringe tilgivelse. Når sjæle føler sig forladt, vil vi bibringe kærlighed. 
Når sjæle føler dyb sorg, vil vi bibringe trøst. Og når sjæle ser døden i øjnene, vil vi bibringe 
dem en modtagelighed for Himlen, så de forstår det evige liv. I dag er der mange mennesker i 
Verden, som ikke forstår deres arv. Dette skaber en frygt for døden, som forhindrer sjælene i 
at leve fuldt ud. Hvis en sjæl accepterer sandheden om evigheden, så arbejder den sjæl for 
Mig, fordi sjælen er klar over, at hæder og ære kun varer ved, hvis man har opnået den for 
Himlens skyld. Himlens hæder og ære er kærlighed, og den kan opnås ved at elske, mens 
man er på Jorden. Når sjælene ser tilbage på deres liv, vil de blive skuffede, hvis det var fyldt 
med selviskhed, og hvis formålet med deres liv var at skaffe sig verdslige goder. Det vil være 
en skuffelse for dem, for Mig og for deres familier, hvis deres familier blev ledt på afveje af 
deres fejlagtige opfattelse af formålet med livet. Hvis du justerer dit syn på formålet med 
livet, vil Jeg hjælpe med at gøre det samme for hver eneste person i din familie. Dette er Mit 
løfte til dig. Lad Mig, Jesus Kristus, blive formålet med dit liv, så vil Jeg arbejde gennem dig 
og gøre krav på verden. Hvordan kan Jeg hjælpe verden gennem dig og det liv, Jeg har givet 
dig? Hvordan kan du være et godt eksempel, så andre kan genkende Mig i dig og i dine 
handlinger? Tænk over dette, Min elskede apostel. Tænk nøje over det. Giv Mig den tid, der 
er nødvendig, for at Jeg kan vejlede din sjæl, for din sjæl og dit liv på Jorden er nødvendige 
for Min plan. Vi ønsker ikke, at Kongeriget skal miste sjæle, fordi du levede dit liv ud fra en 
fejlagtig opfattelse af meningen med livet. Og det vil selvfølgelig heller ikke ske, for du lytter 
til Mig. Men du må give Mig den nødvendige tid hver dag til at arbejde i din sjæl, til at tale 
med dig, til at genoprette den dyrebare ro, som er vores gave til Verden i denne tid. Det bliver 



vigtigere for hver dag, der går. Jeg sender dig ro. Du bringer den til andre. Jeg sender dig 
mere ro, og du bringer mere ro til andre. Vær ikke bange, når du ikke føler ro, for det betyder 
blot at verden har taget din ro, og at du må komme tilbage til Mig, så Jeg kan give dig noget 
mere. Det vil virke, men for at det skal kunne virke, er det nødvendigt at du hver dag afsætter 
tid til bøn. Tænk over, i dag og hver dag, hvilken tid der er Min tid. Hvornår vil du sidde i 
stilhed, så Jeg kan tale med dig? Hvis du ikke allerede har afsat en fast tid, vil du måske gøre 
det nu. Jeg elsker dig fuldt og helt. Jeg stoler på dig, Min kære apostel. Jeg er ekstremt 
taknemmelig imod dig, og Jeg velsigner dem, du elsker. Jeg vil holde Min del af aftalen. Tag 
imod roen i dit liv, som er Min gave til dig, så vil Jeg vejlede dig i alle ting. Og så vil du leve 
dit liv med Guds formål for øje, og Mit Kongerige vil i sandhed komme. 
 
   
1. februar 2006 
Jesus 
 
Kæreste apostel, Jeg opfordrer dig indtrængende til at være lille i din sjæl. Kun ved at være 
ydmyg i ånden, vil du kunne se den virkelige tilstand i din sjæl og dermed forstå, hvad der 
skal til for at du kan blive hellig. Dit mål er hellighed. Hvis en sjæl er hellig, kan Jeg lade 
megen nåde strømme igennem den og ind i verden. Tænk ikke på dine egne målsætninger, 
lille apostel, uden først at undersøge, om de stemmer overens  med Mine målsætninger. I 
denne tid har Jeg brug for mange apostle, som stræber efter at blive ydmyge. Det er det 
modsatte af, hvad verden ansporer jer til. Forstår du? Lær om ydmygheden, så vil du forstå, at 
stor lidenhed er nødvendig i Guds Kongerige. Sjæle i Himlen piller ikke hinanden ned, de 
bygger hinanden op. Mine helgener i Himlen undersøger, hvordan de kan støtte de kæmpende 
sjæle på Jorden. De tænker ikke på, hvordan de selv kan komme i første række, men på, 
hvordan de bedst kan løfte en sjæl op til hellighed. Sådan må du også være. Jeg beder dig 
indtrængende om at lytte til din Frelser. Stræb efter lidenhed i din tjeneste for Kongeriget. Stil 
dig tilfreds med at det er Mig, der modtager æren. Jeg vil skue ind i din sjæl og se din længsel 
efter hellighed, og Jeg vil gøre dig hellig, men Jeg kan kun gøre det, hvis du giver Mig din 
tilladelse. Mine elskede, i Mit liv vil I se et eksempel på Min konstante tålmodighed med 
andre. Jeg var mild, mens Jeg vandrede på Jorden, og Jeg er stadigvæk mild. Fordi Jeg er 
mild, har Jeg tålmodighed med jer. I må have tålmodighed med andre. I må være milde 
overfor andre. I må være tilgivende overfor andre og stole på Min evne til at arbejde i den 
sjæl, som giver Mig friheden til at gøre det. Hvis en sjæl er villig, vil Jeg hjælpe 
vedkommende. Det har Jeg fortalt jer. Stol på Mine ord og bed for hinanden, især for dem, 
som I er kaldede til at vandre sammen med i denne overgangsperiode. Kæreste venner af 
Himlen, tro Mig, når Jeg fortæller jer at alt vil blive godt. Lige nu bør I kun bekymre jer om 
at vokse i hellighed, og det vil I kun kunne gøre, hvis I forbliver små. Hav fred i alle ting, for 
Min nåde er mere magtfuld end nogen af fjendens bitre planer. Jeg beder dig om at fokusere 
på din egen bevægelse hen imod Mig. For hver apostel, der giver Mig sin stolthed, giver Jeg 
Verden Min majestæt - den majestæt, der tilhører Jesus Kristus, jeres Konge, som vender 
tilbage.   
 
 
1. marts 2006 
Jesus 
 
Kære børn, Mine ord rummer Min kærlighed til jer. Når I læser Mine ord, må I forstå, at Jeg 
sender dem til jer, fordi Jeg elsker jer. Hele denne mission er baseret på Min kærlighed til jer. 
Du må tænke på, at Jeg taler for at hjælpe dig med at tage imod Min kærlighed og tillade den 



at forandre dit hjerte. Sommetider lytter du til det, Jeg siger, men forandrer ikke dit lille 
hjerte, og i det tilfælde har Mine ord ikke hjulpet dig. Andre gange tillader du ordene at tjene 
din sjæl, og så kan dit lille hjerte forandre sig og blødgøres, og det kan fyldes med det 
guddommelige og tillade det guddommelige at vejlede dig. Når det sker; når du tillader Mine 
ord og Min nåde at ændre den måde, du tænker og lever på, så er denne mission en succes. 
Verden forandrer sig, kære apostel. Du beslutter dig for at sidde i stilhed sammen med Mig og 
lytte til Mine ord, og denne lille handling sikrer, at verden vil ændre sig på grund af dit 
samarbejde med Mig. Mine mål for dig rummer kun det, der er bedst for dig og for  den 
verden, der omgiver dig. I en tid, hvor mange forsøger at lede dig hen til Min fjende, er Jeg 
kommet for at lede dig til Himlen. Dette er selvfølgelig en nåde, og Jeg ved, at du er 
taknemmelig. Gud bliver trøstet af sine børns taknemmelighed. Jeg ønsker, at du ved hjælp af 
dette budskab vil gøre status over din dyrebare, lille sjæl. Sid i stilhed sammen med Mig, og 
hvil dig i Min fuldkomne og fuldstændige kærlighed til dig. Jeg accepterer dig, Min lille skat, 
i al din ufuldkommenhed. Dine synder afskrækker Mig ikke det mindste. Giv Mig dine 
synder. Skrift dine synder. Du må ikke tro, at Jesus ikke kan elske dig på grund af dine 
synder. Jeg elsker dig så højt, med alle dine synder og med al din smerte. Denne 
kærlighedsmission er blevet til, fordi Jeg elsker dig. Jeg taler til dig lige nu, fordi Jeg elsker 
dig. Kæreste lille apostel, du er udvalgt til at arbejde i denne verden i tæt forening med Mig. 
Vil du sige ja til Mig? Vil du tage imod Min blide og fuldstændige kærlighed til dig, og 
tillade Mig at opbløde dit lille hjerte? Afvis Mig ikke. Jeg er din Jesus. Jeg er kommet for din 
skyld. Åben dit hjerte for Mig, bare den mindste smule, så vil Jeg komme og leve hos dig i al 
evighed. Jeg ønsker kun det, der er godt for dig, og gennem det, der er godt for dig, vil Jeg 
forny Verden. Jeg beder dig, tag imod Mig.            
 
 
1. april 2006 
Jesus 
 
Mine apostle søger at glæde Mig. Ønsket, i sig selv, om at glæde jeres Frelser, giver Mig stor 
trøst. Hvis du har blot det mindste ønske om at glæde Mig, du lille apostel, kan du være 
sikker på at du allerede har gjort det. Ønsket om at glæde Mig er selvfølgelig kun 
begyndelsen. Med det ønske som udgangspunkt fører Jeg dig ind i en aktiv tjeneste for 
Kongeriget. Guds Kongerige har hårdt brug for stabile apostle i denne tid. Jeg sætter stor lid 
til dem, der er konsekvente i deres tjeneste. Mine små sjæle ser Min plan for dem, sådan som 
den er her og nu. Til tider undervurderer Mine små sjæle, hvordan Jeg har i sinde at bruge 
dem i fremtiden. Det er selvfølgelig i orden, for det er bedst, hvis en  tjenende apostel nøjes 
med at fokusere på dagen i dag. Men lad Mig forsikre dig om, at den grad af tjeneste, som Jeg 
kan opnå fra dig i morgen og enhver dag, som Jeg skænker dig fremover, bliver direkte 
påvirket af den grad af samarbejdsvillighed, Jeg kan modtage fra dig i dag. Hvis du tjener 
Mig fuldstændigt i dag, kan du være sikker på, at Jeg forbereder dig til en endnu større 
tjeneste i morgen. Det hele er jo et spørgsmål om øvelse. Du må øve dig i at blive hellig. 
Mine kære venner, Mine apostle, frygt ikke for i morgen, uanset hvad der sker i dag. Min 
plan er detaljeret, og den tager højde for alle ting. Jeg vil tage Mig af Mine elskede venner og 
dem, de elsker. Jeg er Gud. Jeg er almægtig. I kan ikke stole for meget på Mig, for Jeg vil 
altid overgå selv jeres største forventninger. Tjen Mig fuldt ud i dag, Mine venner, så vil Jeg 
bruge jer endnu mere effektivt i morgen. Stol på Mig. Jeg vil beskytte jer. 
 
 
1. maj 2006 
Jesus 



 
Mine venner i verden kender til lidelse. Det har altid været sådan, og det vil ikke ændre sig. 
Forskellen mellen Mine venner og dem, der vandrer uden Mig, er den nåde, der ledsager 
dem, der følger Mig. Hvis en sjæl er villig til at tage imod den himmelske nåde, sker der en 
forandring med det menneskes lidelser. De kors, der bæres i forening med Himlen, gavner 
både den individuelle sjæl og verden. Når man betragter det på denne måde, som er den sande 
måde, forstår sjælene, at lidelse ikke er en dårlig ting, men at det er en værdifuld ting, der bør 
udnyttes til Himlens fordel. Tro ikke, at Jeg misforstår de vanskeligheder, der er forbundet 
med lidelsen. Tænk altid på den lidelse, Jeg accepterede i verden - på korset i Mine sidste 
timer, selvfølgelig, men også gennem hele Mit liv. Jeg tilbragte ikke Min tid på Jorden med 
fritidssysler og med at have det behageligt. Jeg arbejdede hårdt hver dag og måtte ofte klare 
Mig uden de ting, som mange i dag tager for givet. Tænk over Mit liv på Jorden i dets helhed. 
Kæreste apostel, Min ven, Jeg levede så stille som muligt. Jeg bad for dig hver dag. Jeg tilbød 
trøst og hjælp til andre, som led eller var i nød. Jeg hengav Mig til Mine opgaver, og veg 
aldrig udenom Mine forpligtelser. Sådan gjorde Jeg, fordi Jeg vidste, at det ville gavne dig at 
have en rollemodel, som du kan efterligne. Ser du, Jeg var bevidst om dit liv hver eneste dag, 
Jeg tilbragte på Jorden. Når Jeg var fristet til at føle Mig nedslået, tænkte Jeg på dig, på dine 
kampe, og Jeg disciplinerede Mig selv til at være modig og fyldt med håb. Jeg ofrede Mine 
kampe til Gud Fader, og bad om at Han til gengæld ville skænke dig modets og håbets nåde. 
Jeg spildte ikke tiden på Jorden, Min elskede. Jeg beder om, at du ofte tænker på Mit liv på 
Jorden, og at du forstår at Jeg tænkte på dig hver dag, og at Jeg hver dag gav dig et eksempel, 
som du kan følge. Hvis du husker, at Jeg vandrede på Jorden for din skyld, vil du forstå, at du 
vandrer på Jorden sammen med Mig - med en, som forstår al din frygt og alle dine fristelser. 
Hav fred. Lad os vandre sammen. Tiden kan ikke adskille en apostel fra hans Frelser. Igen, og 
altid, forsikrer Jeg dig om, at Jeg er hos dig.       
 
 
1. juni 2006 
 
Jesus 
 
I dag taler Jeg til Mine elskede apostle ud fra smerten i Mit sårede hjerte. Jeg lider på grund 
af hver eneste sjæl, som vandrer på Jorden uden at kende til Min kærlighed. På trods af at den 
bliver afvist, kan Min kærlighed ikke begrænses, og den flyder over og ind i verden. De, som 
ikke hilser Frelserens kærlighed velkommen, fortsætter i ensomhed. De, som hilser Min 
kærlighed velkommen, modtager den i overflod. Kære apostle, Jeg ved, at I er trætte. I ser 
ikke hele effekten af jeres tjeneste for Kongeriget, men Jeg beder jer om at tro på, at I en dag 
vil opleve frugterne af jeres arbejde. I vil fryde jer over hver eneste tjeneste og hver eneste 
selvfornægtelse, fordi I vil kunne se, at handlingen er knyttet sammen med al den nåde, som 
blev opnået ved den. Til den tid vil I forundres over Min gavmildhed. I vil også takke Mig for 
at have skjult det for jer, mens I tjente, for det er gennem denne tillid, I både vil opnå nåde til 
omvendelse af sjæle og at fortjene evigheden. Hvor mange syndere bliver trukket tilbage til 
Mit Hellige Hjerte ved hjælp af selv de mindste af jeres tillidsfulde og kærlige handlinger, når 
I møder hån og latterliggørelse? Kære apostle, I må overveje, hvorvidt I selv blev kaldt 
tilbage til Mig gennem en andens uselviske handlinger. Det er på denne måde, vi er en 
familie. Hver enkelt apostel står i gæld til andre for deres fremskridt på vej op ad  
hellighedens bjerg, fordi den enes tjeneste støtter og hjælper de andre. Hvor er Guds plan dog 
velsignet. Min taknemmelighed mod dig vil vare i al evighed. Fortsæt med at tjene 
Kongeriget, og du vil kunne betragte dig selv som Min ven og trofaste efterfølger. Forestil 
dig Min taknemmelighed. Fjenden håner Gud og siger, at Guds børn har vendt sig bort fra 



Himlen. Fjenden praler med at Guds børn lytter til mørkets stemme. Mens alt dette står på, 
forbliver Jesu Kristi apostle standhaftige. Jeres ansigter er vendt imod Himlen, og I lytter til 
Min stemme. Tag jer ikke af fjendens tomme ord, Mine elskede. Lad Min stemme trøste og 
vejlede dig, og du vil ikke blive bedraget. Arbejd for sjælene, så de vil tage imod Min 
kærlighed. Alt er godt. Jeg er hos dig hvert eneste øjeblik.       
 
 
1. juli 2006 
Jesus 
 
Hav fred, I Guds små børn. Jeg er hos jer. I må ikke tro at I er forældreløse, overladt til en 
verden, der mangler Guds kærlighed. Jeg søger at bringe kærligheden ind i verden i en 
konstant strøm. Mine små apostle glæder Mig meget, fordi de er villige til at lade Mig bruge 
dem til dette formål. Jeg arbejder uophørligt i hver eneste sjæl, som hilser Mig velkommen. 
Måske sover du, eller du hviler på en anden måde, og samtidig har Jeg travlt med at arbejde i 
din sjæl og forberede gaver til dine brødre og søstre, som ikke kender Mig. Jeg er utrættelig. 
Jeg er målbevidst. Jeg former mange hellige mennesker, som hurtigt vil bevæge sig op ad 
hellighedens bjerg for at kunne tjene Mig mere fuldkomment. Ønsker du at være en af disse 
hellige? Selvfølgelig gør du det. Vi vil arbejde sammen,  du og Jeg, for at føre dig dybere ind 
i Min vilje. Jeg passer godt på Mine små apostle. Jeg omslutter dem med Min beskyttelse. Jeg 
iagttager nøje dit liv, for at alt det, du oplever, kan gavne din sjæl. Mine små sjæle oplever 
smerte og bærer rundt på sår. Det bør ikke skræmme dig. Jeg dømmer dig ikke for din smerte. 
Jeg ser på din smerte og husker Min egen, og Jeg har medfølelse med dig. Din smerte vil ikke 
adskille dig fra Mig. Igen siger Jeg: Frygt ikke. Jeg arbejder i din sjæl for at kunne bringe Mit 
Kongerige til Jorden gennem dig. Jeg vil sørge for det hele. Stol på din Jesus, så vil du opleve 
fred.   
 
 
1. august 2006 
Jesus 
 
Jeg sender Mine apostle den nåde, der er nødvendig for at kunne have åndelig ro. Ved hjælp 
af denne åndelige ro vil Mine efterfølgere bringe den himmelske ro ind i en urolig verden, der 
skælver af anspændelse. Hold dit løfte om at tilbringe tid i stille bøn, og Jeg vil placere denne 
himmelske nåde i din sjæl. Andre vil genkende denne nåde i dig, fordi denne gave er det 
modsatte af de gaver, verden tilbyder. Dette er endnu en måde, hvorpå Mine apostle skiller 
sig ud. Brug ikke så meget tid på at tale om begivenhederne i verden. Lange diskussioner 
gavner ikke situationen. Brug i stedet megen tid på at bede for situationen i verden. Dette vil 
gavne både situationen og dem, der omgiver dig, og det vil gavne din egen lille, dyrebare 
sjæl, der bliver smukkere og smukkere gennem bønnen og stilheden. Jeg ønsker, at hver 
eneste apostel skal være klar over, at Jeg ikke har opgivet denne verden. Tænk nøje over 
dette: Jeg er Jesus. Jeg er Gud. Jeg har ikke opgivet denne verden. Jeg ønsker at slå fast, kære 
apostle, at I ikke skal være bange. Jeg ønsker hverken at Mine apostle skal være bange, eller 
at de lader frygten forplante sig til andre. Kom til Mig med din frygt, og giv Min fred til de 
andre. Dette er dit kald, din guddommelige opgave. Vær lige så seriøs i din accept af dette 
kald, som du er i din accept af Min kærlighed til dig og din kærlighed til Mig. Vores 
gensidige kærlighed er naturlig og rigtig, hellig og velsignet. Min fred i din sjæl  er også 
naturlig og rigtig, hellig og velsignet. Apostle, udvis disciplin i de handlinger, der bringer jer 
fred, og udvis en lige så stor disciplin i at undgå de ting, der gør jer urolige. Jeg søger at 
trøste mange. Det vil Jeg meget ofte gøre gennem dig. 



 
 
1. september 2006 
Jesus 
 
En dyb fred sænker sig over dem, der tjener Herren. Denne indre fred, Himlens nærvær, 
forbinder hver enkelt sjæl med sin Frelser. Hvis en sjæl hilser Mig velkommen, arbejder Jeg i 
den sjæl uden afbrydelse. Omstændighederne forandrer sig omkring apostlen. Andre kommer 
og går i hans liv, og måske vil der være lidelse eller forfølgelse. Men Mit nærvær er konstant; 
det trøster og vejleder. Forbindelsen mellem Himlen og hver enkelt tjenende apostel er den 
vej, ad hvilken Jeg vender tilbage til verden. Hvor Himlen dog glæder sig over hver eneste 
engagerede sjæl. I denne tid er der mange, der ser på deres Frelser i vished om at Jeg kalder 
på dem. Hver enkelt apostel hører Min kalden. Du har hørt Min kalden. Brug tid i dag på at 
overveje, hvad din Jesus beder dig om. Tænk over, hvordan Jeg beder dig om at tjene i dag. 
Kæreste apostel, Jeg må insistere på at du tilbringer tid i stilhed med at overveje, hvad Min 
vilje er. Det må Jeg insistere på, fordi Jeg har brug for at du tjener på den måde, Jeg vil det, i 
denne tid. Hvis du giver Mig din fulde opmærksomhed et stykke tid hver dag, kan Jeg vejlede 
og tilskynde dig. Og så kan Jeg også give dig en meget vigtig, himmelsk egenskab, nemlig 
den fred, Jeg har brug for at du er i besiddelse af. Den må du selvfølgelig have for din egen 
skyld, men du må også være i besiddelse af freden, for at den kan strømme ind i verden 
gennem dig. Din verden har ikke fred. Min fred er blevet forkastet af din verden. I, Mine 
kære apostle, forkaster verdens disharmoni og accepterer Min fred. Det er derfor, I er så 
vigtige for Mig. Jeg er din Elskede. Du mærker Mit nærvær, gør du ikke? Jeg er i sandhed 
hos dig. Kære apostel, Jeg ønsker at være hos alle på denne måde. Vil du hjælpe Mig? Det 
ved Jeg, at du vil. Tilbring tid sammen med Mig i stilhed hver dag, og Jeg vil sørge for at du 
får alt, hvad du behøver og alt, hvad verden har brug for.     
 
 
1. Oktober 2006 
Jesus 
 
Mine børn, Jeg er hos jer. Jeres Gud, jeres Skaber, forkynder dette på mange forskellige 
måder. Hver eneste morgenstund må du kunne høre Min stemme, der siger, ”Jeg er hos dig.” 
Når du er fristet til at føle fortvivlelse på grund af kors og modgang, må du kunne høre Min 
stemme, der hvisker ”Jeg er hos dig.” Når du tænker på det arbejde, du må udføre, og du 
synes, det er overvældende, så tillad Mig at føre dig ind i det på en blid måde, mens Jeg 
forsikrer dig om, at ”Jeg er hos dig.” I kæreste apostle, som er så tapre, Jeg er hos jer. Jeg 
fortæller dig ikke, at du vil bukke under for arbejdet. Jeg fortæller dig ikke, at du er blevet 
tildelt et arbejde, som det vil være umuligt for dig at fuldføre. Sådanne budskaber, kommer 
ikke fra Mig. Derimod fortæller Jeg dig, at du vil holde ud, og at du i sidste ende vil sejre. 
Vores nådefulde mission tøver ikke, selv om Mine små apostle sommetider er usikre. Denne 
mission trænger sig vej igennem verden med en viljefasthed, der trodser alle forsøg på at 
standse den. Mine apostle oplever sommetider frygt. Det er ikke et problem for Mig eller for 
denne mission. Frygten er forventelig. Kom til Mig med din frygt og fortæl Mig, hvad det er, 
der skræmmer dig. Hvis du gør det, kan Jeg fjerne din frygt. Jeg vil overbevise dig om, at i 
Mit nærvær og med Min magt er alt muligt. Du har en forventning om, at din lille båd vil 
blive knust imod klipperne. Men det vil Jeg aldrig tillade. Hvis Jeg styrer den båd, som er dit 
arbejde, vil du blive båret sikkert fremad. Kast dig modigt ud i hver ny dag, og forstå, at 
selvom du måske ikke er i stand til så meget, så er Jeg det. Du er måske ikke modig, men det 
er Jeg. Sommetider vandrer du i mørke, men Jeg har lyset til at se, hvor dine skridt fører dig 



hen. Kære apostle, det er en tid fyldt med hårdt arbejde, ja, men også en tid med stor 
herlighed. Fryd dig. Jeg er hos dig. 
 
 
1. november 2006 
Jesus 
 
Jeg eksisterer, kære apostel, så vær ikke bekymret for, om din tillid skulle være malplaceret. 
Du vil blive belønnet for din tjeneste og dit engagement. Den vise apostel forstår, at han 
allerede er blevet belønnet. Den vise apostel forstår, at når man er en betroet tjener og 
opholder sig tæt på Kongen, er det i sig selv en belønning, fordi tjeneren bliver mere og mere 
nobel på grund af Kongens umiddelbare nærhed. Jeg forandrer dig, hvis du vandrer sammen 
med Mig. Jeg udvider dine åndelige evner. Mine elskede lægapostle vil mærke, at 
forandringerne i deres sjæl er konstante, men blide. I denne tid er der mulighed for at gøre 
store åndelige fremskridt. Sådan er Min nåde, og sådan er Min plan. Jeg vil omvende mange 
ved hjælp af helligheden hos de få. Vær modig, mens Jeg foretager disse ændringer i din sjæl. 
Hav fred. Frelseren søger at sikre sin plan ved at kalde flere og flere til at tjene. Fryd dig, når 
du ser, at mange svarer på kaldet. Forstå, at denne plan er for alle. Du er kaldet. Du lytter til 
Min vejledning, og du vokser i hellighed. Gennem dig kalder Jeg andre. De lytter og svarer, 
og gennem dem kalder Jeg endnu flere. På denne måde bliver en stor skare draget ind i 
sikkerheden i Guds familie. Hav fred, lille apostel. Alt er godt, og Himlen er tilfreds med, at 
Guds plan skrider fremad. Jeg vil aldrig sætte dig i en situation, hvor du alene skal udføre 
Min plan. Du vil altid arbejde sammen med Mig, hvis du arbejder for Mig. Forstår du? Jeg 
ved, at du forstår, for det er meget enkelt. Jeg er hos dig. Jeg vil aldrig forlade dig.    
 
 
1. December 2006 
Jesus 
I dag taler Jeg, opfyldt af beslutsomhed. Jeg ser på Mine apostle, som arbejder så flittigt på at 
forberede andre på Min tilbagekomst, og det giver Mig trøst. Mit hjerte sukker over den 
afvisning, Jeg modtager fra nogle, men det bliver også håbefuldt opløftet ved at se, at der er 
så mange, som viser imødekommenhed. I behager Mig, små apostle. I arbejder for Himlen, 
og I er på Himlens hold. Sammen bringer vi håb til dem, som tidligere ikke havde noget håb. 
Dette er vejen for dig, vejen til hellighed. Jeg vejleder dig i alle ting, og du fortsætter ad den 
vej, Jeg har udstukket for dig. Alt er godt i dit tilfælde. Jeg ønsker at forklare dig, hvorfor Jeg 
er opfyldt af beslutsomhed i dag. Jeg er besluttet på at trænge yderligere ind i verden. Jeg 
ønsker inderligt, at alle skal have Himlens lys. Jeg ønsker, at alle skal kunne føle sig trygge, 
og at alle, som lider, skal blive trøstet. Jeg lader omvendelsens nåde strømme ud i store 
mængder i denne tid. Tiden er inde til at hjerterne må forandre sig. Fordi Jeg ønsker at se 
rigtig mange omvendelser, sørger Jeg for at alt, hvad der er nødvendigt for at opnå dette mål, 
er indenfor rækkevidde. I vil opdage, Mine apostle, at mange vil blive tiltrukket af sandheden 
i jeres mission. Tag imod denne oplysning med stor ydmyghed. Vis verden, hvor lille du er, 
og de vil se, hvor stor Jeg er. Det er sådan, man vinder sjæle til Faderen. Det behager Mig 
meget, når en apostel tager imod ringeagt og forhånelser med fred i sindet. Det behager Mig, 
fordi det viser Mig at du virkelig tager imod kaldet til at efterligne Mig. Det viser Mig også, 
at arrogancen viger tilbage og at ydmygheden vinder frem. Åh, hvilken glæde det giver 
barnet i krybben. At tage imod forhånelser med ydmyghed er en rigtig god gave til Kongen. 
Ja, Jeg ser på disse gaver og fryder Mig over dem. Og når Jeg fryder Mig, strømmer nåden 
uhindret og ubesværet ud over hele verden. Du må aldrig undervurdere den kraft der ligger i 
at du, den ydmyge apostel, er forenet med Mig, den beslutsomme Gud. Sammen forandrer vi 



verden. 
 
 
1. januar, 2007 
Jesus 
 
Jeg, Jesus, glæder Mig over Mine apostle. Jeg skuer ind i verden og ser Mine venner tjene 
hinanden og vokse i kærlighed, og det glæder Mig virkelig. Mine venner, I vil blive rigeligt 
belønnet. Jo helligere I bliver, desto nemmere vil det være for jer at komme i Himlen. Mit 
mål for er, at du, mens du endnu er på Jorden, bliver så hellig, at din død bliver en tid, der er 
fyldt med stor fred og glæde. Jeg ser meget frem til hver eneste af Mine elskede apostles 
hjemkomst. Jeg planlægger dagen og forbereder den store fejring, der vil finde sted. Du vil 
blive hilst velkommen i evigheden af en stor skare af apostle, som alle tjente før dig. Du vil 
genkende dine venner og familiemedlemmer i Himlen, og de vil samles for at tage imod dig. 
Hvilken glædelig genforening. Hvilken velfortjent belønning. Mine venner, tiden vil gå 
hurtigt for jer, meget hurtigere end I kan forestille jer. Jeg taler til jer i dag for at påminde jer 
og for at opmuntre jer. Jeg minder jer om, at I har forpligtet jer overfor Mig, overfor Min 
vilje. Begynd hver dag med at huske på, at du har forpligtet dig til at tjene Himlen på denne 
dag. Hvis du lover Gud troskab, er du på Guds side. Hvis du er på Guds side, modarbejder du 
Guds fjende. Jeg ønsker, at du tager afstand fra alt det, der kommer fra fjenden. Vær 
omhyggelig med at huske at tilbringe tid i stilhed, så vil Jeg vise dig, hvad Jeg ønsker at du 
tager afstand fra eller holder op med at gøre. Jeg drager dig dybere og dybere ind i Mit hjerte. 
Der er altid behov for at gøre fremskridt. I dag kalder Jeg dig til at forpligte dig endnu mere 
til at vokse i hellighed. Jeg vil selvfølgelig hjælpe dig. Jeg vil gøre din vej endnu mere tydelig 
for dig. Jeg kommer i dag for at minde dig om dit troskabsløfte, men også for at opmuntre 
dig. Jeg skuer ind i verden i denne tid, og der er mørke, det er sandt. Men der er også lys, og 
det lys kommer af din loyalitet overfor Mig. Englene ser din tjeneste, og de fryder sig over 
den. Helgenerne ser din tjeneste, og de bifalder den. Vores mor, Maria, ser din tjeneste, og 
den trøster hende. Jeg, Jesus, ser din tjeneste, og den bringer Mig glæde. Du er en del af et 
hold, Mit hold. Vi er det hold, som bringer frelse, og vi vi gør det ved hjælp af kærligheden. 
Jeg placerer kærlighed til menneskeheden i dit hjerte. Denne kærlighed vil du opleve for den 
enkelte, for hver eneste person, du kommer i kontakt med. Det er sådan, Jeg oplever 
kærligheden. Jeg elsker hele menneskeheden, ét menneske ad gangen. Det må du også gøre. 
Elsk dem, der omgiver dig, i særdeleshed dem i din familie. Behandl det enkelte menneske 
med værdighed og respekt, for hvis mennesker ser at du er god, vil de forstå at Jeg er god. 
Hav fred. Jeg er hos dig i alle ting, og din tjeneste glæder Mig.   
 
 
1. februar 2007             
Jesus 
 
Mine små apostle fortsætter med at vokse i hellighed. I dag kalder Jeg jer til at være lydige. 
Det er Mit ønske, at du gransker dit liv og lader lydigheden vinde indpas på alle områder. Jeg 
vil hjælpe dig. Er der et område, hvor du kan forbedre dig? Ønsker du, at Jeg skal få det til at 
stå lysende klart for dig? Overvej sammen med Mig, din Frelser, på hvilke områder du kan 
forbedre dig. Der er selvfølgelig nogle konkrete ting, men der er også områder, hvor det er 
selve lydighedens ånd, der mangler, og med dette mener Jeg kærlighedens og ydmyghedens 
ånd. Tænk ikke så meget på andre sjæles tilstand. Koncentrer dig i stedet om din egen sjæls 
tilstand. Hvad lydigheden angår, er det godt at tænke som et lille barn. Et lille barn, som er 
elsket af sine forældre, forsøger at være god og til behag. Hans godhed og små 



lydighedshandlinger gør ham i stand til at have det godt med sig selv og med renhedens vej, 
som han har valgt at følge. Nogle af Mine små i verden har mistet denne uskyldighed. Jeg 
ønsker at du skal eje den. Det er trods alt denne uskyldighed, der vil give dig adgang til 
Himlen. Sammen må vi opdyrke den. Du bør skelne mellem verdens bedømmelse og Min 
bedømmelse, for verden vil fortælle dig at det er tåbeligt af dig at være lydig i de små ting, 
for eksempel hvis der ikke er nogen, der lægger mærke til dig. Men Jeg er altid hos dig, og 
Jeg lægger mærke til dig hvert eneste øjeblik. Vær opmærksom på den enkelte situation, 
uanset hvor betydningsløs den virker, og forsøg at være lydig. Du gør det ikke alene, men 
sammen med Mig, for vi arbejder sammen på din åndelige vækst. Det er vores arbejde, dit og 
Mit. Det er vores projekt. Det er et interessant og glædesfyldt projekt for Mig. Jeg ved ikke 
noget bedre end at hjælpe dig med at forbedre din sjæls tilstand. Efterhånden som din sjæls 
tilstand forbedres, vil du lære mere og mere om Mig og om, hvor meget Jeg elsker dig. 
Ønsker du at lære mere om, hvor meget Jeg elsker dig? Så vær lydig i de små ting. Jeg 
forventer ikke at du bliver fuldkommen lige med det samme. Det må du heller ikke selv 
forvente. Vær blid ved dig selv. Jeg elsker dig så højt at Jeg ikke ønsker, at du dømmer dig 
selv strengt, ligesom Jeg aldrig vil være streng ved dig. Jeg vil aldrig være hård eller kold. Du 
er højt værdsat, Min elskede sjæl. Jeg er din Jesus, som altid er der for dig. Tag Min hånd, så 
vil Jeg føre dig nærmere til lydigheden for hver dag, der går. 
 
 
1. marts, 2007 
Jesus 
 
Hvor arbejder I dog hårdt, Mine kære apostle. Hvor arbejder I dog flittigt på at efterkomme 
Mine ønsker. Jeg bringer dig langsomt og blidt, men sikkert, frem til helligheden. Den kurs, 
du følger, fører dig til Mit hjerte, og hvert eneste øjeblik, hver eneste dag, bliver du draget 
nærmere og nærmere til Mig. Måske mærker du ikke, at din hellighed bliver større. Måske er 
du ikke opmærksom på dine fremskridt, men du kan være forvisset om, at der sker 
fremskridt. Din hellighed blomstrer under omsorgen fra den kloge og årvågne, 
guddommelige Gartner. Måske ville du ønske, du at dine fremskridt i helligheden kunne 
foregå i et hurtigere tempo. Måske sukker du over de anstrengelser, som du er nødt til at gøre 
dig, for at kunne vokse i hellighed. Jeg forstår begge disse ting, men Jeg siger dig i dag, at det 
ikke bør gøre dig modløs. Det er trods alt Mig, Jesus, som betragter din sjæl, og som 
beslutter, med hvilken hastighed du bør gøre fremskridt, for at du kan nå frem til det rette sted 
på det rette tidspunkt. Hvis det gik for hurtigt, ville du måske gå glip af det rette sted. Og hvis 
du holdt op med at anstrenge dig, ville du ikke nå så langt, som Jeg ønsker. Hav fred med at 
være lige netop dér, hvor du er, på din åndelige rejse, og forstå, at Jeg konstant sørger for dig 
der. Hav også fred med det faktum, at du må anstrenge dig for at vokse i hellighed, og for at 
kunne gøre fremskridt i dyderne. Jeg er hos dig. Jeg tager imod din villighed til at tjene og 
vokse i hellighed, og Jeg fylder i sandhed din sjæl med vidunderlige ting, så de kan strømme 
ind i verden. I denne tid beder Jeg den enkelte apostel om at lade roen indfinde sig, og at du 
tillader stilheden at luge det ukrudt væk, der spirer frem under de daglige aktiviteter. Vi 
arbejder sammen på din sjæl, som Jeg tidligere har sagt, og Jeg, Jesus, forventer, at der er 
arbejde at gøre. Hvis Jeg ikke forventede, at der skulle arbejdes med din sjæl, ville Jeg sige, 
at du var nået langt nok, og så ville Jeg tage dig hjem til Himlen. Når du ser på din sjæls 
tilstand, og du ganske rigtigt bemærker, at der er noget at arbejde på og projekter at gå i gang 
med, så fryd dig. Sammenlign din sjæl med Min, så vil du få et lille indblik i, hvordan 
slutresultatet for dette projekt vil blive. Du må sige, ”Jeg stoler virkelig på, at Jesus vil lade 
mig nå dertil, hvis jeg følger Ham.” Jeg vil ikke opgive det projekt, som din hellighed er. Det 
bør du heller ikke gøre. Den personlige hellighed hos hver enkelt apostel får den største 



opmærksomhed fra Min side, fordi hvert eneste projekt i verden udspringer af netop dette 
projekt i den enkelte sjæl. Forstår du det? Har du fred med det? Jeg har brug for, at du bliver 
helligere hver eneste dag, så Jeg kan være mere og mere til stede i verden hver eneste dag. 
Hvis du er nybegynder på hellighedens vej, så fryd dig. Du er velkommen, og du vil udvikle 
dig. Hvis du har vandret på hellighedens vej i mange år, så fryd dig. Du ser værdsat, og du 
gør fremskridt. Gennem dig fornyer Jeg verden. Fryd dig. Min plan for dig og for verden er 
godt i gang.   
 
 
1. april 2007 
Jesus 
 
Mine elskede apostle hviler i Mit hjerte, hver gang de beder. Når du kommer til Mig, er Jeg 
der virkelig. Der er tidspunkter, hvor du føler dig forladt, ligesom Jeg følte Mig forladt. Det 
tillader Jeg, for at du kan tage del i Min erfaring. På den måde - ved at du tager del i Min 
følelse af at være forladt - vil du lære Mig bedre at kende. Gennem denne fortrolighed bliver 
du mere ligesom Mig. Mine kære, det er ved at tage del i Mine erfaringer, at I lærer at elske 
andre, som også bærer kors. På grund af din menneskelighed er du undertiden tilbøjelig til at 
dømme andre, men fordi du kender til lidelse, kan du være medfølende i stedet for 
fordømmende. Hvis du deler dit liv med Mig, vil hver eneste ting, du erfarer i dit liv, øge din 
hellighed og din evne til at vise medfølelse. Tænk på de situationer, hvor nogen behandlede 
dig med medfølelse i stedet for med den fordømmelse, du havde forventet. Tænk på de 
situationer i dit liv, hvor nogen gav dig venlighed og støtte og så igennem fingre med en fejl 
eller karakterbrist fra din side. Mine venner, I er ikke altid i stand til at forstå det, men det er 
de kors, I bærer, der styrker disse himmelske egenskaber i jeres sjæl. Jeg er klar over, at du 
kæmper. Jeg accepterer dine svagheder. Tro ikke, at du kan måle din hellighed ved hjælp af 
dine kvaler. Tro ikke, at du ikke gør fremskridt, hvis du synes at dit kors er tungt at bære. Jeg 
er hos dig, og Jeg fører dig fremad, selv mens du stønner af træthed. Kongeriget vil gøre brug 
af de uundgåelige lidelser, der følger med det at være et menneske, på den bedst tænkelige 
måde. Din beslutning om at tjene er det eneste, der er nødvendigt, for at du med dit liv kan 
opnå nåde for andre mennesker. Hav fred, for Jeg forstår at du lider og at du bevæger dig hen 
imod helligheden. Jeg er hos dig hvert eneste øjeblik. Jeg glæder Mig meget over at kunne 
tage imod din lidelse og belønne dig for den med himmelsk fremgang, både i din sjæl og i 
verden. I er Mine elskede børn. I er Mine udvalgte. Der bliver udvist den største omhu for 
hver eneste af jeres små sjæle. Set med Mine øjne er dine fremskridt tydelige. Du må stole på 
Mig og tillade, at Jeg nærmer Mig andre gennem dig. Tænk tilbage på vores fælles vandring. 
Tænk på  den store nåde, Jeg tidligere har ladet strømme igennem dig. Denne strøm af nåde 
bliver hele tiden større, og den er ikke afhængig af din fuldkommenhed, men af Min. Mit 
nærvær i din sjæl tilfører verden en parfume, der er uerstattelig. Jeg har brug for dig. Vores 
forening, din og Min, gavner Kongeriget på en unik måde. Ja, du er vigtig for Mig og for din 
himmelske familie. Hvil dig nu hos din Jesus, mens Jeg giver dig mod, styrke og himmelsk 
ro. 
 
 
1. maj 2007 
Jesus 
 
Mine apostle, Jeg taler til jer med et sådant håb. Hvorfor er Jeg opfyldt af håb, mens Jeg siger 
disse ord? Jeg, Jesus, er opfyldt af håb, fordi du læser disse ord og lytter til Mig. I din sjæl er 
du interesseret i Min plan. I din sjæl er du villig til at foretage de ændringer, der vil fremme 



Min plan. I din sjæl modtager du en forsmag på Himlen, og den vil give dig den glæde, som 
Jeg ønsker at stille til rådighed for andre. Min himmelske plan er i sandhed rodfæstet i din 
sjæl, og derfor er Jeg opfyldt af håb. Den tid, du lever i, giver dig mange muligheder for at 
øve dig i at nære håb, selv mens store dele af verden oplever frygt og rædsel. Mine apostle 
ser, at verden er under forandring, og dette er budskabet, et budskab fyldt med håb, som 
gennemstrømmer dem. Du er Mig dyrebar, både på grund af den unikke kærlighed, Jeg føler 
for dig, og på grund af den unikke plan, Jeg har med dig. Tillad Mig at hvile i din sjæl hver 
dag, så vil Jeg fylde dig med Min kærlighed. Hvor kan du finde mere stilhed? Hvordan kan 
du give Mig bare nogle få ekstra minutter, så Jeg kan være sammen med dig og helliggøre dig 
endnu mere? Min elskede apostel, Jeg beder dig om at være disciplineret med hensyn til den 
tid, du bør tilbringe sammen med Mig hver eneste dag. Jeg ønsker ikke, at du bliver 
distraheret. Jeg ønsker ikke, at verden tager håbet fra dig. Hvis du ikke tilbringer tid sammen 
med Mig, er du modtagelig for den frygt, som håbets fjende sår. Jeg sætter Min lid til Mine 
elskede børn. I dem finder Jeg hvile og lindring. Forstår du, kære apostel, hvis Jeg kan 
forandre dig og fylde dig med Mine åndelige velsignelser, vil Jeg også kunne forandre andre. 
Findes der mon blot et enkelt liv, som du kan sige, at du har påvirket ved din tro på Mig og 
ved Min tilstedeværelse i dig? Lad være med at begrænse Min plan i dit sind. Min plan er 
umådelig stor, og den virker. Vær glad i dag, ligesom Jeg er det. Nær håb til Mig, du kære, 
ligesom Jeg nærer håb til dig. Stol på Mig, ligesom Jeg stoler på dig. Vær sammen med Mig, 
for Jeg længes efter at være sammen med dig, og sammen vil vi fylde verden med håb og 
drage mange sårede sjæle tilbage til vores kærlige familie.                         
 
 
1. juni 2007 
Jesus 
 
Himmelsk eftertænksomhed er det kompas, der vil sikre, at den enkelte lægapostel holder den 
rette kurs. Du må i alle situationer overveje, hvad Himlens målsætning er for dig og for dem, 
der omgiver dig. Den apostel, som er eftertænksom og overvejer, hvad Himlens målsætning 
er, vil være én, der taler mindre snarere end mere. Denne apostel vil træffe sine beslutninger 
sammen med Mig, fordi han er opmærksom på Mine målsætninger. Jeg vil gerne bede hver 
eneste af Mine apostle om at øve sig i dette i dag. Begynd stille og roligt på din dag, og vær 
opmærksom på, at Jeg måske ønsker, at du justerer din kurs adskillige gange. Måske regner 
du med at gøre en bestemt ting. Men det kan ske, at Jeg, din Jesus, har brug for noget andet 
fra dig. Måske har du forpligtet dig til at følge en bestemt plan. Men Jeg, din Jesus, kan have 
valgt en helt anden plan. Kun ved hjælp af eftertænksomhed og overvejelse vil du kunne være 
opmærksom på Min vilje i den enkelte situation. Apostle, I er blevet forberedt til at tjene på 
den måde, som Jeg har brug for. I har fået mange ting at vide om hellighed. Hvis du er 
ydmyg, vil du være klar over, at der stadigvæk er meget at lære om hellighed. Hvis du er 
ydmyg, protesterer du måske og siger, ”Jesus, jeg er ikke klar. Jeg har brug for at blive mere 
hellig.” Jeg forstår dine svagheder og dine kampe. Jeg er ikke bange for din menneskenaturs 
begrænsninger. Jeg har indarbejdet dine svagheder i den plan, Jeg har med dig. Du må aldrig 
være bange for, at du mangler den hellighed, der er nødvendig, for at du kan fuldføre den 
mission, som det er Min vilje at du skal gennemføre. Jeg vil gøre dig hellig, hvis du fortsætter 
med at følge Min vejledning. Du skal få alt, hvad du har brug for. Jeg beder dig om at 
begynde at bruge alt det, du har lært. Begynd at se andre, som Jeg ser dem, med deres behov 
for kærlighed og tolerance. Du har lært, at du ikke skal dømme. Døm ikke. Du har lært, at du 
skal tilbringe tid i stilhed. Tilbring tid i stilhed. Du har lært, at du kan stole på Mig. Stol på 
Mig nu, i dag. Du har lært, at du ikke skal være bange for, hvad fremtiden bringer. Frygt ikke 
for, hvad fremtiden bringer. Kære apostle, I har lært at bede. Bed. Nu, i dag, hver dag. Bed. 



Bed Mig om at vise denne verden barmhjertighed. Bed Mig om, at denne verden må modtage 
omvendelsens nåde. Bed Mig om at give Sandhedens Ånd i overflod, så alles øjne vil blive i 
stand til se Guds sandhed. Mine kære, trofaste apostle, Jeg ønsker, at I skal bruge alt det, I har 
modtaget, til at tjene Mig, så andre kan blive frelst. Jeg er hos dig. Jeg vil vejlede dig hvert 
eneste øjeblik. Du må være fredfyldt, for at andre kan lære om fred. Du må være rolig, for at 
andre kan lære om ro. Du må ikke undervurdere den effekt, som det har, når du udviser 
himmelsk eftertænksomhed. Det er denne eftertænksomhed hos den enkelte apostel, der i 
sidste ende vil gøre det muligt for Mig at vinde utallige sjæle tilbage til Faderen.             
 
 
1. juli 2007 
Jesus 
 
Jeg er hos dig. Det gentager Jeg meget ofte. Jeg, Jesus, er hos dig. Jeg, Jesus, vil aldrig 
forlade dig. Jeg ser alt det, der sker i dit liv. Jeg forstår, præcist hvor din smerte stammer fra. 
Jeg forstår dig som ingen anden. Meget af den lidelse, som Mine små sjæle oplever, opstår på 
grund af ensomhed. Selv når man er omgivet af andre, kan man føle sig ensom. Forstår I, 
kære apostle, hvert eneste menneske vil føle sig alene, indtil han finder hvile hos Mig. Først 
når I er blevet forenet med Mig, kan I elske hinanden på den måde, som det var meningen at I 
skulle elske hinanden. Der er mange, som ikke tillader sig selv at blive forenet med Mig. Jeg 
kan ikke påtvinge dem Mig selv, for de har deres frihed til at afvise Mig. Men fordi de afviser 
Mig, er de ikke i stand til at elske andre på den måde, som det var meningen at de skulle 
elske. Og de andre bliver beklageligvis ved med at være uelskede. De føler sig såret. I deres 
smerte langer de ud efter andre, og bliver dermed årsag til mere sorg. Menneskeheden blev 
skabt til at leve på jorden i forening med Gud. Mine apostle, selvom I kæmper, er I stadigvæk 
forbundet med Mig. Jeg er i stand til at helbrede jer og sende kærlighed gennem jer. Tegnene 
på Mit nærvær omgiver jer, selvom I kæmper. Tro på dette. Hvis I betragter et menneske, som 
har afvist Mig, vil I kunne se tegn på denne afvisning. Hvis I betragter en verden, der har 
afvist Mig, vil I også her kunne se tegn på afvisningen. Mine elskede, når I ser tegn på, at 
Gud er blevet afvist, må I bevare jeres fred. Jeg, Jesus, har fortalt jer, at det er nødvendigt at 
der sker forandringer. Jeg, Jesus, har fortalt jer, at Jeg ønsker at der skal ske forandringer. Jeg 
forlader jer ikke, og Jeg forlader ikke verden. Jeg har mange venner i denne verden, og du er 
en af dem. Jeg ved, at du stoler på Mig. Jeg vil ære den tillid, du har til Mig. Jeg vil få noget 
godt ud af alle ting, både i dit liv og i verden. Jeg, den Udadlelige, har aldrig forrådt eller 
svigtet nogen, og Jeg vil heller ikke forråde eller svigte dig. Tænk ofte på de løfter, Jeg har 
givet dig. Jeg har sagt, at Jeg aldrig vil forlade dig. Jeg har sagt, at Jeg vil beskytte den 
indflydelse, Jeg har på din sjæl. Jeg har sagt, at Jeg vil arbejde på dine kæres omvendelse. I 
denne tid ønsker Jeg, at alle apostle tænker over disse løfter. Du bør selvfølgelig være stabil i 
din tjeneste for Mig, men du må også tjene Mig med fred i sindet. Kære apostle, I er 
forbundet med Mig. I tager imod Min kærlighed. I er klar over, at på samme måde som Jeg 
sætter pris på jer, sætter Jeg også pris på alle andre. Mine kære venner, Jeg beder jer om at 
efterleve disse sandheder, fordi andre mennesker betragter jer, for at kunne følge jeres 
eksempel. Jeg beder dig, vær et eksempel til efterfølgelse, når det gælder glædesfyldt tillid. 
Det har Jeg brug for, for at kunne drage de sårede sjæle tilbage til Mig. Jeg er hos dig. Jeg vil 
hjælpe dig med at gøre dette.     
 
 
1. august 2007 
Jesus 
 



Et lille barn beder ofte om, at Gud vil hjælpe ham med at være god. Denne bøn er 
velbehagelig for Gud. Ja, hvilken bøn kan være mere velbehagelig? Et barn beder denne bøn 
af et ydmygt og rent hjerte, i et forsøg på at opnå en endnu større grad af renhed. Det er denne 
hjertets renhed, som alle apostle må stræbe efter. Hver eneste dag bør være fyldt med korte 
bønner af denne type. Hvis en apostel ønsker at bo hos Faderen, må denne apostel blive 
Faderens barn. Guds lige findes ikke. Stræb ikke efter storhed. Stræb efter godhed. Mine 
elskede, I ved, at Jeg elsker jer, og at Jeg er taknemmelig for, at I tjener Mig. Du ved, at Jeg 
er tilfreds med de fremskridt, du gør. Undrer du dig over, hvorfor din Jesus uafbrudt kalder 
dig til at vokse mere og mere i hellighed? Gør Jeg det for Min egen skyld? Ja, det gør Jeg. Jeg 
finder rigtig nok stor glæde i at se dig gøre fremskridt. Og dog er det også for din egen skyld, 
at Jeg kalder dig til at stræbe højere. Jeg ønsker, at du bliver så hellig, som det er muligt for 
dig. Når jeres hellighed bliver større, Mine venner, så bliver jeres fred det også. Når jeres fred 
bliver større, bliver freden i verden også større. Der er mange tilsvarende grunde til, at Jeg 
kalder jer dybere og dybere ind i Mit hjerte. Du er kaldet til at komme nærmere til Mig, og til 
at fjerne dig yderligere fra distraktionerne. Du vender dit ansigt imod Himlen, og ved at gøre 
det, vender du dit ansigt bort fra verden, som søger at lokke dig bort fra Mig. Med hensyn til 
dagen i dag, må du love Faderen troskab, og derefter arbejde på at blive mere hellig. ”Fader, 
hjælp mig med at være god.” Hvert eneste øjeblik i dit liv giver dig mulighed for at udøve 
godhed. Vær opmærksom på disse muligheder, og gør et forsøg. Anstreng jer, Mine elskede. 
Arbejd på jeres hellighed. Hvis I deltog i en konkurrence, ville I forsøge at vinde. Jeg ønsker, 
at du deltager i løbet om hellighed. Jeg ønsker, at du hver dag anstrenger dig for at vælge den 
mest hellige kurs. Jeg er hos dig hvert eneste øjeblik og hjælper dig med det. Hvis I, Mine 
elskede apostle, vil samarbejde med Mig om at blive mere hellig, så kan Jeg nå ud til andre 
gennem jer. Men det er Mit anliggende. Dit anliggende er at blive så hellig som mulig. Frygt 
ikke. Du er elsket.    
 
 
1. september 2007 
Jesus 
 
Kære apostle, Jeg sender jer mildhedens ånd. Fordi I er kaldede til at være mod andre, 
ligesom Jeg var mod andre, er I kaldede til at være milde mod dem, der omgiver jer. Dette 
kald til at udvise mildhed formindsker på ingen måde kaldet til at leve i sandheden. Hvis du 
prædiker sandheden på samme måde som Jeg gjorde, nemlig med mildhed, så vil du drage 
andre til os, og de vil kunne opnå overensstemmelse mellem tanke og handling. I denne tid, 
hvor det er så vigtigt at sjælene bliver bragt tilbage til Guds familie, må vi være meget 
omhyggelige med at være milde overfor andre, hver gang vi er i kontakt med dem. Jeg er 
Jesus. Jeg er opfyldt af kærlighed til alle de sjæle, du møder, uanset deres tilstand eller 
situation. Betragt alle mennesker med Min kærlighed, og behandl dem med Min mildhed. 
Min kæreste apostel, hvis du skal kunne tillade dig selv at blive helbredt for de sår, du selv 
lider under, må du tillade Mig at hjælpe dig. Husk, at Jeg er blid med hensyn til dine 
fejltagelser og svigt, og vend dig ikke bort fra Mig, når du føler at du har svigtet eller begået 
fejl. Hvis du ikke tillader Mig at hjælpe dig i urolige perioder, så vil du blive modtagelig for 
de forvrængninger, som fjenden sår. De apostle, som vandrer sammen med Mig, skaber håb i 
verden. Det er det, der er planen. Men Mine venner må huske på, at apostle, som vandrer 
sammen med Mig, også skaber frygt i fjenden. Fjendens frygt får ham til at lange ud efter 
Den tilbagevendende Konges venner. Hav fred med dette, for sådan har det altid været, og der 
er ingen grund til, at I ikke skulle nære tillid til Min plan for hver enkelt dag i hvert eneste liv. 
Samtidig må du være forberedt på at skulle kæmpe for din hellighed, ligesom Jeg kæmpede. 
Hvis du bliver sammen med Mig, vil disse kampe gøre dig stærkere og mere hellig. Det er 



Mit mål. Sid i stilhed og tag imod din Frelsers blide hjælp, så vil du være i stand til at give 
denne blidhed videre til andre. I elskede venner, som er så trofaste mod jeres Gud, I vil skille 
jer ud, hvis I er blide, og det er det, Jeg har brug for fra jer. Jeg har brug for, at I skiller jer ud, 
ved at være rolige og milde repræsentanter for en anden måde at leve på. Verden vil huske jer 
for jeres mildhed, hvis I tillader Mig at undervise jer i den. Du er ikke kaldet til at forandre 
verden. Jeg er kaldet til at forandre verden. Du er kaldet til at repræsentere Mig nøjagtigt, 
sådan at Jeg får en chance med hver eneste sjæl, du møder. Gennem din kærlighed, din 
venlighed og din mildhed vil du skabe nogle himmelske muligheder for Mig i de mennesker, 
der omgiver dig. Jeg vil aldrig lade en chance gå til spilde, det lover Jeg dig. Jeg bruger dine 
anstrengelser på den bedst mulige måde. Jeg takker dig, kære ven. Din troskab mod Faderen 
vil ikke blive glemt.    
 
 
1. oktober 2007 
Jesus 
 
Mine elskede apostle, Jeg vil bede jer om at være opmærksomme på, hvad Min vilje er. Du 
behøver på intet tidspunkt at være bange for, at Jeg ikke har den fuldkomne plan for dig. 
Sommetider træffer du beslutninger, der ikke er i overensstemmelse med Min plan. 
Sommetider bliver disse beslutninger årsag til smerte for dig og for andre. Det er især på 
disse tidspunkter, du bør søge Mig, for Jeg vil tilpasse den plan, Jeg har for dig, så den passer 
ind i din aktuelle situation. Jeg søger altid at bringe dig nærmere til Mig, især når du tror, du 
har forladt vejen på grund af fristelser eller synder. Hvornår har du grund til at tro, at du er på 
egen hånd? Aldrig. Under hvilke omstændigheder vil Mit hjerte være så hærdet, at Jeg nægter 
at ile dig i møde med tilgivelse og nåde og en alternativ plan for dig? En sådan omstændighed 
eksisterer ikke. Mine kæreste små apostle, I kan være sikre på, at Jeg er villig til at arbejde 
sammen med jer hvert eneste øjeblik, uanset hvordan jeres tilstand er i det øjeblik. I 
menneskeheden er der øjeblikke, der er opfyldt af så stor en hellighed, at selv Himlen stopper 
op og forundres. I menneskeheden er der også øjeblikke, der er fyldt med svaghed og 
grusomhed. I må tro på, at Himlen tager det onde med det gode, og i højere og højere grad 
fører hver eneste villig sjæl nærmere til det gode. Himlen fører jer væk fra fristelserne og fra 
syndens smerte. Jeg er god, Mine venner, ligesom Min Far er god. I, Mine elskede apostle, er 
kaldede til at ligne Mig og være gode. Jeg ved, at det er det, I stræber efter. I dag beder Jeg 
den enkelte apostel om at tænke over, at Jeg behandlede andre med venlighed. Jeg har 
undervist jer om mildhed, og i dag underviser Jeg jer om venlighed. I små apostle, andre 
menneskers hjerter bliver nemt sårede. Kan du huske, at en anden har behandlet dig uvenligt? 
Husker du din smerte? Jeg blev til tider behandlet uvenligt, og Mit hjerte følte den samme 
smerte. Det ønsker vi ikke for andre. Vi ønsker, at andre mennesker skal forstå, at Gud elsker 
dem, og det vil I, Mine venner, gøre, når I behandler dem med Faderens venlighed. Jeg vil 
hjælpe dig, hvis du vil tillade Mig at gøre det. Jeg vil lære dig at tie, når du oplever andres 
fejl, og Jeg vil lære dig at tale åbent om deres stærke sider. Stop op igen, og prøv at tænke på 
en situation, hvor du har oplevet venlighed. Husker du, hvad du følte på det tidspunkt? Du 
følte dig taknemmelig, gjorde du ikke? Du følte dig beroliget. Jeg ønsker at strømme igennem 
dig til andre. Det vil du lade Mig gøre, hvis du hver dag arbejder på at være venlig mod hver 
eneste person, du møder. Deres smerte vil blive mindre på grund af din venlighed. Hele 
verdens smerte vil blive reduceret, hvis hver eneste af Mine elskede apostle lærer at være 
venlig. Begynd med at være venlig mod dig selv. Jeg accepterer dig, Min ven. Du må 
acceptere dig selv. Hav fred i Min kærlighed til dig. Jeg beder dig ikke om at gøre noget, 
uden samtidig at give dig den nåde, der skal til, for at du kan føre det ud i livet, så nu vil Jeg 
lære dig noget om venlighed. 



 
 
1. november 2007 
Jesus 
 
Min elskede apostel, Jeg forstår dine kampe. Du bliver helligere, og dog tror du ikke, at du 
gør fremskridt. Du kære, kan du godtage, at jo helligere du bliver, desto mere hellig ønsker 
du at blive? Kan du godtage, at jo mere opmærksom du bliver på dine egne fejl, desto bedre 
vil du kunne acceptere andres fejl? Jeg har det godt med at du vil komme til at kende Mig 
bedre. Du vokser på den ene eller den anden måde hver eneste dag, også selvom denne vækst 
måske har sit udspring i fejltagelser, som du har indset og korrigeret. Jeg forstår dig, kære 
apostel. Jeg ved, at du nogle dage er rede til at kæmpe for helligheden, og at du andre dage 
ikke føler, at du er stærk nok til at udkæmpe den kamp. Dette er, hvad Jeg ønsker at fortælle 
dig: Hver dag står du op og lover Faderen troskab. Denne forpligtelse, som du hver dag 
påtager dig, sikrer, at Faderen hver eneste dag tager imod dig i den tilstand, Han finder dig i. 
Hver eneste af dine svagheder bliver brugt til at forøge din ydmyghed, og til at oplyse dig om 
vejen til forvandling. Bliv ikke modløs, fordi der er behov for forbedringer. Hvis du blot 
fortsætter ad den vej, du har begivet dig ud på, vil du blive mere hellig. Det kan ikke være 
anderledes, fordi der i alle detaljer bliver sørget for dem, som lover Faderen troskab. 
Hellighed er vores største mål for dig, fordi det kun er i helligheden, du vil finde fred og 
glæde. Se dig omkring. Hvor mange har forpligtet sig til at blive hellige, ligesom du har? 
Hvis du ser på andre, vil du se, at Frelseren kun kan betragte nogle få sjæle som sine 
hengivne apostle. Og dog længes hvert eneste menneske, uanset hvordan deres tilstand er, 
efter den hellighed, du søger, også selvom de fornægter og ignorerer deres længsel. Mit hjerte 
bliver fyldt af en stor medlidenhed med dem, der ikke søger Mig. Dit hjerte må også fyldes af 
en sådan medlidenhed. Vis konstant medfølelse, aldrig fordømmelse, for dem, der ikke forstår 
hvad det er, de savner. Min elskede apostel, Jeg forsøger at vise dig, at du er påbegyndt en 
rejse, som ethvert menneske, der ønsker at tilbringe evigheden i Guds familie, må foretage. 
Hvis andre udsætter rejsen, er det deres egen sag. Mine elskede apostle forstår, at denne rejse, 
rejsen hen imod hellighed, er den vigtigste rejse, de nogensinde vil foretage. Den har 
førsteprioritet, Min ven. Fortsæt med at love at være tro, så vil Jeg sørge for at du bliver 
helligere.   
 
 
1. december 2007 
Jesus 
 
Vi er en tro fyldt med venten. I venter på, at Jeg skal vende tilbage til verden, og Jeg venter 
på, at sjælene skal vende tilbage til Mig. Du føler en længsel, som af og til er smertefuld, 
efter Mig og efter godheden. Jeg føler en lignende længsel efter de sjæle i verden, som har 
afvist Mig, og som derfor lider under adskillelsen fra Mig. Hvor er de dog sårede. Hvor er de 
dog generede af deres sår, som får dem til at såre andre. Mit hjerte sukker af længsel efter 
dem. Jeg længes smerteligt efter at trøste dem. Jeg længes efter at helbrede deres sår. I, Mine 
elskede apostle, giver Mig trøst i denne sorg, ved at I deler denne oplevelse med Mig. Jeg 
finder trøst i jeres troskab mod Mig, som afspejles i jeres troskab mod arbejdet for jeres 
brødre og søstre. Ligesom Jeg venter, venter I også, og ligesom Jeg lider, lider I også. Men 
Jeg taler til jer i dag for at minde jer om noget: Ligesom Jeg glæder Mig, bør også I glæde jer. 
Glæd dig sammen med Mig over, at så mange sjæle vender tilbage, ligesom andre måske har 
glædet sig over, at du vendte tilbage. Glæd dig sammen med Mig over, at så mange sjæle 
bliver helbredt, ligesom andre måske har glædet sig over, at du blev helbredt. Du vil glæde 



dig over, at andre vender tilbage til Mig gennem din vedvarende og ydmyge tjeneste. Vi er en 
tro fyldt med venten, det er sandt, men vi er også en tro fyldt med glæde. Faderens godhed 
udbredes over hele Jorden i denne tid, i bølger af kærlighed og velvilje. I, Mine elskede 
apostle, udbreder blidt disse bølger gennem jeres forpligtelse til at tjene Mig. Faderens store 
nåde drager sjæle til Mit hjerte, det hjerte, der brænder konstant, en smelteovn af 
guddommelig medfølelse og kærlighed. Vi venter, ja, men mens vi venter, gør vi 
forberedelser. I forbereder jer på at modtage jeres Konge, og Jeg forbereder Mig på at 
modtage frugterne af jeres arbejde. Hav fred, Mine elskede venner. Vi tjener sammen, vi lider 
sammen og vi glæder os sammen. Vær forsikret om, at du er elsket, og at din ensomhed kun 
er midlertidig. Jeg vender tilbage. 
 
 
1. januar 2008 
Jesus 
 
Jeg er altid hos jer, kære apostle. Gennem jeres daglige tjeneste lærer I mere og mere om 
helligheden. Jeg er læreren. Når du giver Mig din dag, lover du at blive sammen med Mig 
dagen igennem. Dette mindsker på ingen måde dit behov for at erfare din menneskenatur med 
alle dens glæder og sorger. Tværtimod, det er gennem dine daglige glæder og sorger, du vil 
lære om kærligheden. Det kan ske, du mener at dit kors er tungt, og måske er det kors, du 
bærer, i sandhed tungt. Måske mener du, at du nemmere eller hurtigere ville kunne gå fremad 
uden korset. Det er muligt, Mine venner, men hvilket formål skulle det tjene? Jeg, Jesus 
Kristus, kunne bestemt være kommet hurtigere og mere bekvemt til Golgata uden 
folkemassernes hån, de fysiske skavanker eller vægten fra korset. Det siger sig selv. Men I 
var forudbestemt til at blive frelst af Min Passion. Hele verden fik gavn af Min beslutning om 
at acceptere Guds vilje, som inkluderede lidelse. På samme måde får hele verden gavn af din 
beslutning om at acceptere korsene i dit liv. Du giver Mig din dag. Dette er en meget enkel 
ting, set med verdens øjne, men set med Himlens øjne er dette i sandhed et meget stort offer. 
Vær ikke bange for de daglige kors. Tro ikke, at dit kors vil komme i vejen for den plan, Jeg 
har med dig. Det er lige modsat. Den plan, jeg har med dig, inkluderer lidelse, og din 
hellighed vil blive større på grund af dine kors. Jeg glæder Mig ikke over Mine venners 
lidelse. Nej, det gør Jeg ikke. Men Jeg glæder Mig over Mine venners villighed til at lide for 
Mig og med Mig. Dette vil aldrig blive anderledes. Min taknemmelighed mod hver eneste af 
Mine elskede apostle bliver større, efterhånden som hver enkelt dags forpligtelse bliver til 
fortid. En strøm af troskabsløfter følger i kølvandet på dig, mens du bevæger dig ind i 
morgendagen. Jeg beder dig om at have fred med dine kors, for de vil gavne dig på måder, du 
ikke er i stand til at forstå. Det må være nok for dig, at Frelseren forstår. Vær ikke bange, hvis 
du er udmattet. Du vil få, hvad du har brug for, for at du kan klare det, og Jeg vil støtte dig. 
Jeg var også udmattet. Bliv ikke modløs, hvis du vakler. Jeg vaklede også, og Jeg vil få dig på 
benene igen. Der er ingen situationer, der bør gøre dig ængstelig, for ligesom du lover 
Faderen troskab, lover Jeg, Frelseren, dig troskab. Jeg vil tage Mig af jer, Mine elskede. I vil 
ikke blive svigtet.   
 
 
1. februar 2008 
Jesus 
 
Min ven, Himlen har gennemført mange ting ved hjælp af din tjeneste for Kongeriget. Skal 
Jeg fortælle dig, hvad vi opnår sammen? Først og fremmest har vi forøget din hellighed. Det 
er sandt, kære apostel. På grund af dit samarbejde har Jeg været i stand til at hjælpe dig 



fremad i dyderne. Tænk på, hvor du befandt dig på vejen til hellighed, da du første gang 
forpligtede dig til at være Min tjenende apostel. Og tænk på, hvor du befinder dig nu. Du vil 
se, at du har gjort fremskridt, selvom du du også kan se, at du har mere at arbejde at gøre i 
den henseende. Men Jeg ønsker at du skal forstå, at der er gjort fremskridt, sådan at du kan 
glæde dig over det og håbe på, at der sker yderligere fremskridt. Det er godt for dig og for 
Himlen. For det andet er din tjeneste for Kongeriget blevet brugt til at bringe lys til andre 
sjæle. Tænk over det et øjeblik. Er det ikke sandt at du i højere grad har forsøgt at behandle 
andre, ligesom Jeg behandlede andre? Er det ikke sandt at der har været tidspunkter, hvor du 
gengældte fjendtlighed med kærlighed? Har du ikke lagt mærke til, at du betragter selv dine 
fjender med større medfølelse? Tænk, kære apostle. Har I delt Mit barmhjertige budskab med 
andre? Har det gavnet dem? Uden jeres deltagelse ville dette ikke være sket. Ja, mange har 
fået gavn af, at I har valgt at tjene Mig. Kunne du tænke dig at høre om endnu et resultat af 
din tjeneste? Som du ved, er Himlen fyldt med fuldkommen kærlighed og trøst. Jeg elsker 
naturligvis hele menneskeheden, men ikke alle gengælder Min kærlighed. På grund af dit 
samarbejde har Jeg, Jesus Kristus, modtaget en større mængde kærlighed fra din verden. På 
grund af din beslutning om at tjene Mig, har du skænket Mig en stor trøst. Lyset fra din 
villighed til at tjene på den måde, som Jeg ønsker at du skal tjene, har trøstet Mig i en tid, 
hvor Mit hjerte smertefuldt længes efter så mange sjæle. Du er i sandhed blevet Min ven, og 
Jeg bevarer dig i Mit hjerte på en meget beskyttende måde. Alle de intentioner, du har i dit 
hjerte, slår nu i takt med Mit hjertes regelmæssige rytme. Jeg vil ikke svigte dig, og Jeg vil 
ikke svigte dine intentioner. Sammen vil vi tage os af dem alle. Den loyalitet, du føler for 
dem, du elsker, bliver delt af Mig, fordi de hellige ønsker, du nærer for dem, bliver Mine 
personlige ønsker, på samme måde som de er dine personlige ønsker. Ligesom du er fast 
besluttet på at dem, du elsker, skal blive helbredt, er også Jeg fast besluttet på at dem, du 
elsker, skal blive helbredt. Disse projekter er nogle, som Frelseren og Hans elskede apostle i 
fællesskab giver sig i kast med. Du er aldrig alene med dine bekymringer eller  dine kors. Jeg 
takker dig, fordi du hjælper Himlen med at opnå så meget, og en del af Min belønning til dig 
vil være, at Jeg holder det løfte, Jeg har givet dig, om at søge omvendelse for alle dem, du 
elsker. Jeg beder dig om at bevare freden gennem alle prøvelser, for Jeg er hos dig.   
 
 
1. marts 2008 
Jesus 
 
Min kære ven, du vil lære så meget om kærlighed i Himlen. Du vil se tilbage på din tid på 
Jorden, og du vil forstå, at mange af de ting, der skete for dig, både var øvelser i kærlighed og 
muligheder for at praktisere kærlighed. I verden er der misforståelser med hensyn til 
kærligheden, men dem som følger Mig, Mine elskede apostle, forsøger at mestre kærligheden 
ligesom Jeg mestrede kærligheden, nemlig ved at give ofre. Det er sandt, at kærlighed skaber 
glæde. Det er sandt. Men når vi giver os i kast med kærligheden, er det af og til også ligesom 
at påtage os en byrde, som vi så skal bære. Vi bør ikke beslutte os for kærligheden for så, når 
den en gang imellem bliver besværlig, at lægge den fra os og forlade den. Det er ikke sådan, 
det skal gøres. Tværtimod, hvis du elsker ligesom Jeg elskede, vil du sommetider opleve at 
kærligheden er tung at bære. Dette oplevede Jeg på Golgata, da Jeg bar Min kærlighed til jer 
med ind i Min død. Traf Jeg den rigtige beslutning, da Jeg valgte at betale den ultimative pris 
for kærligheden? Selvfølgelig gjorde Jeg det. Hvad skulle Jeg ellers gøre, i betragtning af den 
vidunderlige skabning, som I er? På samme måde ønsker Jeg, at hver enkelt af Mine apostle 
forventer, at deres kærlighed til Mig af og til vil være en byrde for dem. Dette er normalt. Jeg 
ønsker, at hver enkelt af Mine apostle forventer, at deres kærlighed til andre af og til vil være 
en byrde for dem. Dette er også normalt. I kærligheden er der selvfølgelig  tidspunkter, hvor 



beslutningen om at elske føles let, og hvor der overhovedet ikke synes at være nogen byrde 
forbundet med det. Glæd dig over disse tidspunkter. I kærligheden er der også tidspunkter, 
hvor byrden får dig til at sætte spørgsmålstegn ved din beslutning om at forpligte dig. Vær 
ikke bange for disse tidspunkter. Denne tvivl er nødvendig for din vækst. Jeg oplevede også 
dette. Jeg var fristet til at tage en nemmere vej. Når kærligheden bliver prøvet på denne måde, 
og den sejrer, bliver denne kærlighed stærkere og mindre tilbøjelig til at blive skuffet senere. 
Hils kærlighedens udfordringer velkommen, også mens du er i færd med at beslutte dig for 
kærligheden. Jeg vil være hos dig i enhver situation, og vejlede dig hen imod ydmygheden og 
blidheden. Betragt alle udfordringer som værdifulde øvelser, som Himlen har tilladt for at 
undervise dig om evigheden. Se mulighederne for at elske dem, der omgiver dig, især dem, 
som du til tider finder det vanskeligt at komme overens med. Jeg beder dig, vær ikke urolig 
når du bliver skuffet i kærligheden, fordi andre svigter dig. Det oplevede Jeg også, og dette 
vil også gavne dig, fordi det vil hjælpe dig med at lære at tilgive. Jeg vil bringe dig til større 
hellighed med hver en prøvelse, hvis du husker at Jeg er hos dig og at Jeg elsker dig 
fuldkomment og fuldstændigt. Fra den sikre plads i Mit hjerte vil du gå fremad med 
selvsikkerhed, i tillid til at du er højt elsket. Denne tillid vil komme til udtryk ved en forøget 
evne til at elske dem, der omgiver dig. Hav fred, kære apostle. Min plan er sådan indrettet, at 
I vil lære at leve som indbyggere i Himlen. Alt er godt.    
 
 
1. april 2008 
Jesus 
 
Mine kære apostle, Jeg taler til jer fra Mit hjerte, kærlighedens sæde. I denne tid taler Jeg frit 
til jer, for at undervise jer i kærligheden. Jeg ønsker inderligt, at I hver især tager imod Min 
kærlighed, som også inkluderer al Himlens kærlighed. De, som er lunkne og ikke tager imod 
Min kærlighed, kan ikke hjælpe Mig med at opnå min målsætning for fornyelsen. De, som er 
optaget af at etablere deres kongerige på Jorden, vil miste mulighederne for at så fornyelsens 
frø hver dag. De, som udskyder den fuldstændige forpligtelse overfor Mine målsætninger, vil 
opdage at de bliver meget skuffede senere, når de indser, hvor vigtig deres tjeneste var for 
Mig. Jeg sætter Min lid til, at Mine apostle er passionerede med hensyn til tjenesten, og at de 
altid stræber efter at opmagasinere himmelske skatte i de sjæle, som omgiver dem. I sandhed, 
intet venligt ord, ingen medfølende tavshed, ingen kærlig handling går til spilde. Hver eneste 
af dem bliver både brugt øjeblikkeligt og bevaret for evigt. Jeg forstår, at du sommetider er 
træt. Jeg forstår, at du bliver modløs. Jeg forstår disse ting, fordi Jeg i Min menneskenatur 
selv oplevede disse ting. Jeg tillader, at Mine elskede apostle har disse følelser, fordi deres 
tjeneste for Mig så bliver endnu mere gavnlig. Vær forsikret om, at du er blevet givet alt, 
hvad du har brug for af styrke og mod, til den daglige tjeneste. Set fra Himlens perspektiv er 
det ikke noget problem, at en apostel er træt under sin tjeneste. De fleste apostle var trætte, 
mens de tjente, og den træthed som en apostel føler, betyder ikke at Åndens ild risikerer at 
blive slukket. Vær ikke bange for det, for det er Mig, der sørger for Åndens tilstedeværelse i 
din sjæl. Denne ild er blevet dygtigt opsparet, så den kan brænde så længe som det er 
nødvendigt. En skønne dag vil du være færdig med din tjeneste på Jorden. De opgaver, som 
Jeg har brug for at du udfører, vil være tilendebragt. Dette vil være en glædesfyldt dag for 
dig. Du vil se alt det, du har gjort for Mig. Ja, trætheden kommer og går, men kærligheden 
skaber en udholdenhed, som tilfører tjeneren og tjenesten stabilitet. I tiden, der kommer, har 
Jeg til hensigt at forøge kapaciteten til at elske i hver enkelt apostel. Dette er nødvendigt for 
de mål, Himlen har, og det vil gøre Mine elskede sjæle i stand til at være endnu mere 
dedikerede og ydmyge i deres tjeneste. Jeg vil lære dig flere ting og vejlede dig omhyggeligt i 
at gøre brug af denne gave, efterhånden som tiden skrider frem. Denne himmelske bevilling 



vil i høj grad forøge effektiviteten af Min tilstedeværelse i din sjæl. Jeg er så taknemmelig 
over, at du forsøger at holde dig nær til Mig. Fryd jer, kære apostle, Jeg er hos jer.     
 
 
1. maj 2008 
Jesus 
 
Kære apostle, Mit hjerte brister af kærlighed til hver eneste en af jer. Jeg kan i sandhed ikke 
rumme den kærlighed, som Jeg føler for hele menneskeheden. Mange afviser Min kærlighed. 
De er ikke åbne for, og kan ikke tage imod, den kærlighed, der kommer direkte fra Mit hjerte. 
I, Mine elskede apostle, som tjener i denne tid, tager imod denne Frelserens kærlighed. I 
fryder jer over Min kærlighed. I tillader Min kærlighed at omdanne jer til bærere af Himlens 
helbredende plan for menneskeheden. Fordi så mange afviser Mig, giver Jeg på en latterlig 
gavmild måde til dem, der er villige til at tage imod Mig. Mange af de Guds børn, som lever i 
syndens tristhed, vil ikke indrømme at Gud kunne tilbyde dem noget af værdi. De er 
uimodtagelige for Min kærlighed til dem, og de er uimodtagelige for Min plan med dem. 
Men disse mennesker vil ikke desto mindre tage imod venlighed fra jer, Guds apostle. De vil 
tage imod gode eksempler fra jer, Guds apostle. I sidste ende, hvis Min plan lykkes, vil de 
tage imod kærlighed fra jer. Den kærlighed, som de finder i jeres hjerte, vil tilhøre Mig, fordi 
det var Mig, der placerede den der. Når menneskene, der omgiver jer, bliver elsket af jer, 
erfarer de Mig. Dette fungerer, fordi I hver dag er forbundet med Mig gennem jeres 
apostoliske troskabsløfte og gennem jeres apostoliske tjeneste. Jeg har tidligere fortalt jer, at I 
bringer lys til en mørk verden. Kære apostle, Jeg ønsker at I skal vide at det lys, I bringer, 
forandrer verden. Vi, os i Himlen, ser at lyset vokser. Nogle af jer er usikre i begyndelsen. I er 
ikke sikre på, at I er kaldet. Du Min elskede, Jeg taler til dig nu. Lyt til Mig. Du er kaldet. Du 
hører til i denne familie. Jeg har brug for din hjælp. Jeg ønsker aldrig nogensinde at være 
adskilt fra dig igen. Det sårer Mig at være adskilt fra dig, og det sårer dig at være adskilt fra 
Mig. Kun Jeg elsker dig fuldkomment. Hvis du holder dig tæt til Mig, kan Jeg fortsætte med 
at elske dig på en sådan måde, at du vil sætte pris på dig selv på samme måde som Himlen 
sætter pris på dig. Du er ikke fuldkommen. Det er sandt. Jeg accepterer at det er sådan med 
dig. Hvis du troede at du var fuldkommen, Min elskede ven, ville du ikke være til nogen nytte 
for Mig. Det er meget bedre for alle Mine målsætninger at du tror, du er fuld af fejl. Tro på 
Min fuldkommenhed og vær villig, så vil vi i fællesskab bringe en uophørlig strøm af 
kærlighed ind i verden. Jeg fryder Mig over din kærlighed til Mig, kære apostel. Jeg ønsker, 
at du fryder dig over Min kærlighed til dig. Hvis du gør det, vil du vise andre et nøjagtigt 
eksempel på den fred, der kommer af at hvile i, og støtte sig til, Frelseren. Fryd dig i dit 
hjerte. Jeg er her, og Jeg elsker dig.   
 
 
1. juni 2008 
Jesus   
 
Jeg er her, sammen med jer på alle tidspunkter. Jeg ser jer kæmpe for helligheden, og Jeg 
opmuntrer jer til at fortsætte ad den vej, I har valgt. Når I er modløse, ser I sommetider på de 
andre veje, som andre mennesker har valgt. Set fra jeres synspunkt virker deres vej måske 
jævn og let, lykkelig og indfriende. Måske inkluderer deres vej ikke de ofre, som I finder er 
nødvendige for at kunne rejse ad den vej, Jeg har udstukket for jer. Måske virker deres vej 
ikke så stejl og fuld af forhindringer, og måske ser deres vej ud til at rumme mere verdslig 
hyldest og accept. Stakkels små apostle. Her er, hvad I ikke kan se, når I beundrer den 
tilsyneladende lethed ved de andres veje, som ikke er udvalgt ligesom I er udvalgt. I ser ikke 



at de andre, som ikke har forpligtet sig i samme grad som I har, ikke nyder den samme grad 
af enhed med Himlen. Ja, det ser ud til at de kæmper mindre. Ja, deres belønning ser ud til at 
komme øjeblikkeligt og i overflod. Men du har noget, som ingen andre har på den samme 
måde, og det er Mig. Ingen har det samme forhold til Mig, som du har. Du er Min elskede 
apostel, og Jeg elsker alle Mine apostle. Men den kærlighed, Jeg føler for dig, er unik. Den 
vil aldrig blive gentaget. Jeg har brug for, at du fortsætter med at tjene Mig. Jeg har brug for 
at du husker, at du er kaldet til at leve på en anden måde; at dit liv, som måske ikke udvikler 
sig sådan som du havde planlagt, udvikler sig nøjagtig sådan som Jeg har planlagt. Kan du 
acceptere dette? Kan du huske dig selv på, at du har tilladt din Frelser at styre din jordiske 
rejse? Kan du fryde dig over den vej, Jeg har udstukket for dig, også hvis den inkluderer 
lidelse? Jeg beder dig, Min elskede apostel, gør et forsøg. Jeg vil hjælpe dig med det. Fryd 
dig over din apostoliske forpligtelse overfor Mig. Jeg vil sende dig nåde hvert eneste øjeblik. 
Denne nåde kan ikke gentages, hvilket betyder, at hvis et menneske afviser Min nåde i dette 
øjeblik, kan dette nådens øjeblik ikke vindes tilbage. Tiden svinder, mens I er på Jorden. 
Mulighederne svinder også. Du benytter dig af din tid på Jorden til fordel for Guds familie, 
for dem du elsker, og også for dig selv. Du er meget dyrebar for Mig. Jeg tager Mig af dig, 
det lover Jeg. Når du er fristet til at være modløs, må du huske på, at Jeg er hos dig hvert 
eneste øjeblik, og at jeg sender den perfekte nåde og de perfekte velsignelser til dig og 
gennem dig. Hav fred med Min vilje for dig, så vil Jeg beskytte Min plan med dig. Du er 
elsket af alle i Himlen, og du er elsket af Mig.     
 
 
1. juli 2008 
Jesus 
 
Mit hjerte holder aldrig op med at elske, og ikke et eneste øjeblik holder Mit hjerte op med at 
hungre efter, at kærligheden bliver gengældt. Jeg hungrer efter kærlighed fra dig, Min kære 
apostel. Du elsker Mig, det ved Jeg. Du er stabil i din tjeneste for Mig, det ved Jeg. ”Hvad er 
det, som Jesus ønsker af mig, og som jeg ikke giver Ham?” spørger du. Det vil Jeg fortælle 
dig. Jeg ønsker at du viser Mig, at du forstår Min kærlighed til dig, ved at du stoler på Mig. 
Jeg bliver såret, når du ikke stoler på Mig. Tænk på den tid, du har tjent Mig. Vil du give Mig 
ret i, at Jeg har givet dig alt det, du behøver, for at du kan tage dig af din del af Min plan? Vil 
du give Mig ret i, at Jeg har trøstet dig, når du var bange? Har Jeg ikke vejledt dig, når du var 
usikker? Hvad har Jeg undladt at give dig? Du vokser i hellighed, og Jeg besvarer dine 
bønner for dem, du elsker, med himmelsk klogskab og stabilitet. Den rolle, som du er kaldet 
til at spille i Min plan, er vigtig, og Jeg har brug for din tjeneste, men Jeg ville aldrig bede dig 
om at tjene på bekostning af din hellighed. Hvis du ikke vokser i hellighed, Min kære apostel, 
er det fordi du ikke lader Mig vejlede dig. Måske gør du fremskridt, men ikke så hurtigt som 
du gerne ville. Det er en hel anden sag. Det er op til Mig at beslutte, hvor hurtigt Jeg skal føre 
dig fremad. Det er op til dig at samarbejde. Jeg taler i dag for at få dig til at gøre fremskridt. 
Mine apostle må være villige til at få gavn af den vejledning, Jeg sender. Du må sidde i 
stilhed sammen med Mig hver dag, og spørge Mig om, hvor du kan gøre fremskridt i 
hellighed. Hvilke vaner holder du fast ved på trods af, at du er nødt til at give afkald på dem? 
Hvilke nye vaner bør erstatte dem? Apostle, I er ikke kaldede til at stå stille, men til at gå 
fremad i hellighed. Disse fremskridt er nødvendige i denne tid, ellers ville Jeg ikke kalde jer 
til det med så stor alvor. Jeg søger forandringer hos jer. Jeg ønsker, at I vokser. Mange af jer 
er hellige nu, og er tæt forbundet med Mig i jeres daglige vandring. Jeg fryder Mig over jer, 
det er sandt. Det ved I, at Jeg gør. Og dog tillader Jeg, at I forbliver på Jorden - for at arbejde, 
ja, men også for at blive endnu mere hellige. Én af de måder, du kan blive hellig på i løbet af 
kort tid, er ved at stole på Mig i alle ting. Et lille barn bekymrer sig ikke over det næste 



måltid, kort efter at hun har fået mad. Hun stoler på, at hendes forældre vil sørge for hende, 
især hvis hun aldrig har manglet mad. I, kære apostle, har aldrig været foruden Mit forsyn, så 
der er ingen grund til, at I er bange. Du kan stole på Mig. Det har Jeg bevist for dig mange 
gange. Jeg ønsker, at du tjener med glæde og i tillid, og det vil kun være muligt, hvis du stoler 
på Mig. Gengæld Min store kærlighed til dig, ved at stole på Mig i alle ting.                        
 
 
1. august 2008 
Jesus 
 
Mine kære, Jeg er hos jer i jeres kampe. Hvordan kan Jeg hjælpe jer til at forstå, at jeres 
kampe er nødvendige for jeres hellighed? Måske skulle I simpelthen stole på Mig og betragte 
jeres kampe som bevis på, at Jeg fortsat arbejder på at fuldkommengøre jeres sjæle. Hvis der 
ingen kampe var, Mine små apostle, ville det ikke være muligt at gøre fremskridt. Denne er 
tiden, hvor I kan gøre store fremskridt i hellighed, men det er kun muligt at gøre fremskridt, 
hvis man anstrenger sig. Jeg anstrenger Mig på alle måder overfor dig. Anstrenger du dig for 
at komme nærmere til Mig? Spørg dig selv i dag, og hver dag, ”Hvor beder Gud mig om at 
blive mere hellig i dag?” Måske er det i næstekærligheden, måske i tålmodigheden, muligvis i 
tilliden; måske bør du øve dig i at koncentrere dig om din egen hellighed, og afstå fra at 
fokusere på det arbejde, der er nødvendigt i andre mennesker. Åh, Mine kære apostle, om I 
blot kunne se, hvor attråværdig helligheden er for Himlen. Om I blot kunne se, hvor smukke I 
er, når I ser op mod Himlen med et ærligt ønske om at blive mere hellige. Når I bliver 
distraherede, sukker Mit hjerte. Og alligevel er Jeg tålmodig med jer. Jeg ved, at Mine små 
sjæle ønsker at tjene Mig. Jeg ved, at Mine små sjæle kæmper for at  indoptage sandheden 
om helligheden. Og det er derfor, Jeg er tålmodig. Jeg er tålmodig, fordi I forsøger. Fortsæt 
med at forsøge, kære apostle. Gå tappert ind i helligheden. Ransag frygtløst din tilstand. Hvis 
du gør det, vil Jeg omslutte dig med kærlighed, så du ikke bliver modløs, men opflammet. Du 
vil blive opflammet til at stræbe efter større og større højder af hellighed, og efter større og 
større højder af ydmyghed. Hvor vil Himlen dog fryde sig, efterhånden som Kongens apostle 
giver afkald på det, der binder dem til verden, og knytter sig mere til Himlens arbejde. 
Himlens arbejde vil altid rumme to mål, det ene er apostlens hellighed, og det andet er 
Kongerigets komme. Mine apostle må først og fremmest beskæftige sig med deres egen 
hellighed, for så kan Jeg, Kongen, bedre tage Mig af Guds Kongeriges komme. Hav fred. 
Fryd dig. Jeg er hos dig, og Min plan har fremgang.   
 
 
1. september 2008 
Jesus 
 
Kære apostle, Jeg ønsker, at I skal føle glæde. Den evige glæde vil selvfølgelig være jeres i 
Himlen, men Jeg ønsker, at I skal føle glæde nu, mens I tjener. Hvis du gør, som Jeg siger; 
hvis du gør det, Jeg beder dig om at gøre, vil denne himmelske glæde blive mere og mere 
tilgængelig for dig, og du vil nemmere kunne dele denne glæde med andre. Du vil være en 
sand repræsentant for Himlen i din glæde, og andre vil føle sig tiltrukket af Himlen, som du 
repræsenterer. Jeg ønsker, at du tror Mig, når Jeg siger at du kan stole på Mig. Hvis I ikke 
kunne stole på Mig, kære apostle, hvorfor skulle I så blive ved med at følge Mig? Svaret er 
selvfølgelig, at du kan stole på Mig, for ellers ville du falde fra, ligesom andre er faldet fra. 
Du stoler på Mig. Du sætter din lid til Mig, og du er tryg hos Mig. Du har truffet en viis 
beslutning ved at lade Mig drage omsorg for dig. Det er altid den bedste beslutning at sætte 
sin lid til Ham, som elsker dig fuldkomment, og som i sit hjerte opbevarer den fuldkomne 



plan for din tid på Jorden. Hvorfor skulle du lade frygten formindske din glæde? Hvorfor 
skulle du lade ængstelsen for dig selv eller for andre udslette den glæde, der er til rådighed 
for dig her og nu? Mine kæreste apostle, I lever i nutiden, ikke i fremtiden. Hvis nutiden er 
vanskelig, er Jeg her. Hvis fremtiden vil blive vanskelig, vil Jeg også være der. Du vil ikke 
blive forladt, og dine kære vil ikke blive forladt. I sidste ende er det sådan, at jo større tilliden 
til Mig er, desto større vil glæden hvert eneste øjeblik være. Jeg ønsker, at du giver afkald på 
frygten. Jeg ønsker, at du åbner dig for det forsyn, du er omgivet af. Frygten er en fælde for 
dig, ellers ville Jeg ikke behandle den med så stor alvor. Bed Mig nu om en større tillid, så vil 
Jeg give den til dig. Bed Mig nu om en større glæde, så vil Jeg også give dig den. Det er 
vigtigt, at andre i dig ser en nøjagtig afspejling af den nåde, som Himlen gør tilgængelig for 
apostlene. Skjul ikke denne nåde. Lad den strømme ud fra dig til dem, der omgiver dig. Del 
ud af de gode ting, kære apostle, ikke de dårlige. Del ud af det, der kommer fra Mig, så 
hjælper du med at drage andre tilbage til vores familie. Jeg fortæller dig, at Jeg har en større 
nåde tilgængelig for dig, så gør Mig glad ved at bede om denne nåde. Du vil blive velsignet 
med alt det, du har brug for, og glæden vil være din. Hav fred. Jeg vil aldrig forlade dig.     
 
 
1. oktober 2008 
Jesus 
 
Kære apostle, Hvor er jeres ønske om at opnå hellighed dog stærkt. Dette ønske glæder Mig, 
og Jeg vil velsigne dette ønske. Jeg vil forøge din hellighed. Der er tidspunkter, hvor du 
opgiver håbet om at blive så hellig, som du gerne vil være. På de tidspunkter, hvor du bliver 
fristet, ønsker Jeg at du skal vide, at Jeg kan gøre dig hellig på et øjeblik. Hvis du har brug for 
øjeblikkelig, heroisk hellighed, kan Jeg give dig den. Helligånden blæser der, hvor man vil 
tage imod den, og hvor der er behov for den, så hvis du hilser Ånden velkommen, vil Ånden 
helliggøre dig. Jeg, Jesus, levede på Jorden, og i Min menneskenatur forstår Jeg de kampe, 
der plager dig. Jeg forstår den frustration, du føler, når du ransager dig selv og finder, at du 
må arbejde på dyderne. I kære, betragt livet som en spadseretur. Hvis I går en tur på en 
hvilken som helst dag, så går I. I sætter jer ikke ned på vejen og kalder det at gå. Det vil være 
at sidde ned, og det er anderledes end at gå. Det er meningen, at dit åndelige liv skal være 
aktivt. Hvis du betragter dig selv og finder, at du er nødt til at arbejde på din hellighed, så ser 
du på dig selv i sandhedens lys. Du er på vejen, og du går, og du ser, at vejen foran dig 
fortsætter ind i det ukendte, lige så langt som din hellighed gør det muligt. Jeg, Jesus, har det 
godt med, at det er sådan for dig. Men Jeg er ikke tilfreds, når du går baglæns på vejen, eller 
når du fuldstændig forlader vejen. Du var bestemt til at tjene Mig, og du var bestemt til at 
gøre det i denne tid. Jeg beder om, at du ikke lader dig distrahere. Tro ikke, at Min plan kan 
klare sig uden din tjeneste. Min plan kræver ikke, at du er fuldkommen, du Min kæreste, men 
den kræver dit nærvær. Hvis du bliver hos Mig, mens du er på Jorden, bliver Mine skatte 
overført til dig. Da kan du åbne dit hjerte for andre og lade disse skatte blive videregivet til 
dem. Bed Mig om disse skatte til de andre. Jeg vil sende dem til de andre gennem dig. Vær 
ikke bange for, at denne bøn ikke bliver besvaret. Det vil den blive. Den vil blive besvaret 
mere gavmildt end du kan forestille dig. Kom nærmere til Mig i hellighed, kære apostel, så 
Jeg kan helliggøre dig og komme ind i verden gennem dig. Vær ikke bange for forandringer. 
Ligesom du altid må være i bevægelse på vejen, må verden altid bevæge sig gennem tiden. 
Verden forandrer sig, når den bevæger sig gennem tiden, og den er i forandring nu. Du, kære 
apostel, er en del af denne forandring.    
 
 
1. november 2008 



Jesus 
 
Kære apostle, er I opmærksomme på Mit nærvær? Forstår du, hvordan Jeg bliver hos dig 
hvert eneste øjeblik? Sommetider lider du, og du føler dig forladt i din lidelse. Dette er blot 
en følelse, som Jeg tillader at du har, for at du kan dele selv den del af Min lidelse med Mig. 
Jeg kunne aldrig forlade dig, og Jeg forlader dig ikke. Jeg bliver sammen med dig, trøster dig 
og vejleder dig. Hvis du lider, Min ven, kan du være vis på, at Jeg er opmærksom på din 
lidelse, og at Jeg udstyrer dig med en særlig nåde, for at du kan magte dit kors. På samme 
måde, som Jeg bliver hos hver eneste elskede apostel, bliver Jeg hos hele verden. Jeg, Jesus, 
elsker hvert eneste menneske, der nogensinde er blevet skabt af Faderen. Jeg søger godhed og 
fred for hver eneste mand og kvinde på Jorden. Jeg tager Mig af de himmelske interesser for 
alle Guds børn. I, Mine kære, har et jordisk perspektiv, der er begrænset. Jeg forstår, at jeres 
perspektiv er begrænset, fordi Jeg forstår alt, der har med jer at gøre. I denne tid vil Jeg gene 
have, kære apostle, at også I accepterer, at jeres perspektiv er begrænset. I Min søgen efter 
det, der er godt for alle Guds børn, er Jeg nødt til at tillade, at der sker forandringer, som vil 
påvirke alle Guds børn. Det gør Jeg for at tilvejebringe den godhed og fred, Jeg nævnte, men 
med hensyn til det gode, der skal komme, vil forandringen ske gradvist. Stol på Mig i alle 
ting. Jeg forlader ikke et eneste af Guds børn, og Mine elskede apostle, som giver Mig 
bestandigt venskab og loyalitet, vil være forenede med Mig i alle ting. Hav fred, kære børn. 
Jeg er hos jer.        
 
 
1. december 2008 
Jesus 
 
Mine kære, små apostle, der er så meget, der skal gøres. I ser behovet for at bringe Mig til 
andre. I ser jeres brødre og søstre kæmpe i mørket uden Mig. Hvis lyset skal bringes til dem, 
vil det være jer, der bringer det. Når Jeg siger, at der er meget, der skal gøres, siger Jeg sandt 
nok til dig, at verden har brug for din tjeneste. Men Jeg fortæller dig også, at der er mange 
ting, der skal gøres i din sjæl. Du må være opsat på at ændre dig. Er du parat til at lade Mig 
gøre dig hellig? Hvis du ikke er parat til at give slip på de ting, der forhindrer dig i at have 
fremgang i helligheden, vil du ikke gøre fremskridt. Hvis du ikke gør fremskridt, vil du 
bevæge dig væk fra Mig. Du vil begynde at bebrejde Mig på grund af de kors, Jeg sender dig. 
Du vil begynde at overbevise dig selv om, at der måske er en nemmere vej for dig, en vej, der 
betyder færre ofre og forpligtelser. Dette vil ikke være Min plan, men din plan. Det vil være 
din version af hellighed, ikke Min. Jeg ved, at nogle af de tjenester, Jeg beder dig om, 
frastøder dig. Jeg ved dette, og alligevel kalder Jeg dig ind i disse ting. Hvis du afviser dele af 
arbejdet, vil du udføre en ufuldstændig plan. Jeg har en stor plan. Jeg bygger på den hver dag. 
Du er en del af den. Jeg har brug for, at du lytter omhyggeligt til Min vejledning, og derefter 
tjener nøjagtig, som Jeg beder dig om. Mine kære venner, hvis Jeg ikke kan undervise og 
vejlede jer, hvem vil så lytte til Mig? Hvem vil stole på, at Jeg beskytter menneskeheden? 
Hvor er den glæde, der kommer fra Guds børn, når de stoler på deres Far i Himlen? Jeg siger 
jer, at hvor glæden er fraværende, er tilliden også fraværende. Når et menneske er ydmygt, vil 
han forstå, at han behøver større tillid, og han vil forsøge at blive mindre, så Jeg kan blive 
større i hans liv og i hans arbejde. Det er, hvad Jeg beder dig om at gøre. Vær ydmyg. Tillad 
Mig, Jesus, at være din Konge. Mit kongerige var ikke af denne verden. Dit kongerige er ikke 
af denne verden. Du vil blive belønnet i Himlen, Min elskede. Men her og nu må du tjene 
Mig, din Konge, på den måde, Jeg beder dig om. Dette vil være den bedste plan for dig og for 
verden.     
 



 
1. januar 2009 
Jesus 
 
Kære apostle, i dag ønsker Jeg at bibringe jer himmelsk opmuntring. I føler ofte det modsatte 
af opmuntring, hvilket vil sige modløshed. Da denne følelse af modløshed er en uundgåelig 
del af din tid på Jorden, ønsker Jeg, at du skal være opmærksom på Mit nærvær i dette kors. 
Tal med Mig om din modløshed, så vil du komme igennem disse perioder på en tryg og mere 
behagelig måde. Hvis du taler med Mig, vil du bedre være i stand til at forstå, at din 
modløshed kommer fra din menneskenatur, ikke fra Himlen. Med andre ord, modløshed er 
ikke en akkurat afspejling af Himlens følelser med hensyn til dig, din tjeneste eller din 
effektivitet. Det kan være at alt går, som det skal, med dig, set fra Himlens perspektiv, og dog 
er du ikke klar over det, af mange grunde. Måske tillader vi, at du bærer et kors af lidelse, for 
at det kan gavne dig og verden. Dette mærker du som modløshed, og dog er Himlen ikke 
modløs. Det er i høj grad ofte tilfældet, at Himlen er tilfreds med din troskab, set i lyset af dit 
kors. Menneskelig modløshed bør betragtes sammen med Mig, Jesus, så dens årsag og 
nytteværdi bliver til at forstå. For eksempel kan én, der lider i sin krop på grund af sygdom, 
forståeligt nok have modløsheden at kæmpe med. En apostel, der kæmper på denne måde, er i 
stand til at acceptere, at han både modtager nåde til sig selv og opnår nåde for andre. Elskede 
apostel, lad Mig tage del i din kamp. Den vil blive nemmere. Jeg vil give dig opmuntring, 
hvis du forbliver forenet med Mig. 
 
 
1. februar 2009 
Jesus 
 
Kæreste apostle, Himlen hjælper jer så kærligt i jeres hårde arbejde. Hvis du roligt bevæger 
dig fra den ene opgave til den næste, og du samtidig er opmærksom på Himlens 
tilstedeværelse i din dagligdag, vil du ikke føle dig overbebyrdet. På den anden side, hvis du 
glemmer at Himlen er hos dig, og at du blot er én del af en stor plan, kan du føle dig 
overbebyrdet eller føle, at du ikke har det, du har brug for, for at kunne opfylde din del af 
Min plan. Jeg har indrettet dit liv på en sådan måde, at du kan leve hvert eneste øjeblik 
sammen med Mig. Jeg har alt, hvad du har brug for, til hvert eneste øjeblik af din tid. Din 
tjeneste er vigtig for Himlen. Den er så vigtig for Himlen, at Himlen ikke ville risikere at 
efterlade dig uden den nåde, der er nødvendig til hver en opgave, som vi har tildelt dig. 
Arbejder du hårdt? Bærer du på et tungt kors? Er du bekymret for dem, du elsker? Er du 
ensom? Jeg har nåden til dig. Jeg har, hvad du behøver, både for at du selv kan være hellig, 
og for at andre kan suge til sig af din hellighed. Jeg er her, hos dig, og arbejder gennem dig 
og sammen med dig, og Jeg er stærk. Jeg vil ikke vakle, kære apostel. Jeg vil ikke ændre 
mening om dig. Jeg elsker dig i dag, og Jeg har elsket dig i lang tid. Jeg kender dig. Jeg ved, 
hvad du har brug for. Du gør fremskridt. Din villighed til at sidde i stilhed og læse Mine ord, 
mens du er bevidst om Min kærlighed til dig, giver Mig lykke. Lad Min nåde give dig lykke. 
Lad Min nåde gøre dig let om hjertet. Ja, der er arbejde, der skal gøres, men ikke arbejde 
uden glæde. Ja, der er kors at bære, men de skal ikke bæres uden tillid. Du er bekymret for 
dem, du elsker, men Jeg tager del i din bekymring, og Jeg velsigner dine bønner og 
bestræbelser på deres vegne. Måske er du ensom, kære apostel, men du er ikke alene. Fryd 
dig. Jeg er hos dig.      
 
 
1. marts 2009 



Jesus 
 
Mine børn, jeres arbejde breder sig ud foran jer. Hvor mange er der, som tjener? Hvor mange 
modsætter sig Min vilje for dem? Når du betragter andre, som ikke ser ud til at tjene Mig, 
ønsker jeg, at du vender dit ansigt bort. Jeg ønsker, at du udelukkende tænker på Min vilje for 
dig på det givne tidspunkt. Dette vil beskytte dig mod mange fristelser. Du vil kunne svare 
Mig meget enkelt, når Jeg ved dagens slutning spørger dig, ”Har du tjent Mig godt i dag”? 
Du kan simpelthen sige, ”Ja, Herre, jeg har gjort mit bedste”. Så kan du lægge dine 
bekymringer fra dig og hvile dig. I kære Guds apostle, bliv ikke distraheret af andre 
mennesker. Jeg ved, at dette er svært for jer. Jeg ved, at andre kan bringe jer ud af ligevægt. 
Men hvis du tænker på, hvordan Jeg har bedt dig om at betragte andre mennesker, vil du klare 
det bedre. Jeg ønsker, at du betragter dem, der omgiver dig, som pilgrimme, der rejser hen 
imod Mig. Det er trods alt det, I er. Kan du ikke unde andre behovet for at gå gradvist hen 
imod fuldkommenheden, når det er det, du selv gør? Du er i gang med en proces, hvilket 
betyder, at du bliver ved med at være ufuldkommen. Hvorfor skulle det være anderledes for 
dem, der omgiver dig? Du er begyndt at stole på Min kærlige medfølelse, Min tilgivelse og 
Min uophørlige kærlighed. Det er fordi, du er kommet til at kende Mig. Hvis andre ikke 
kender Mig så godt som du gør, vil de stole mindre på Mig. Hvis de stoler mindre på Mig, vil 
de opleve frygt, og dette vil forårsage, at de oplever vanskeligheder, som udspringer af 
frygten, med større og større smerte til følge. Hvis Mine apostle vil anerkende, at frygten for 
at være uelsket er en kilde til stor smerte for andre, vil Mine apostle betragte andres 
fejltagelser med barmhjertighed, ligesom Jeg gør. Ja, menneskehedens smerte kan kun 
afhjælpes med kærlig barmhjertighed. Dette er grunden til, at I er udsendt af Mig. I går ud i 
verden med Himlens helbredende barmhjertighed. Mine apostle, måske oplever I ikke denne 
barmhjertighed fra andre. Måske føler du, at du har brug for barmhjertighed, men finder kun 
fordømmelse. Jeg har to kommentarer til dette. For det første må du være villig til at bede om 
forståelse fra andre hellige apostle, og derefter ydmygt tage imod, hvad de tilbyder dig. For 
det andet må du spørge Mig, om Jeg dømmer dig. Spørg Mig, om Jeg er hård i Min opfattelse 
af dig. Det ved du, at Jeg ikke er. Jeg er tilfreds med hvad som helst, du tilbyder Mig, når det 
gælder troskab og tjeneste. Jeg er tilfreds med hvad som helst, du giver Mig, når det gælder 
bøn og stilhed. Jeg arbejder så godt i din lille sjæl, når du lader Mig gøre det. Jeg har den 
største medfølelse med dig. Jeg er lykkelig for dine bestræbelser på at være hellig og elske 
dem, der omgiver dig. Jeg fryder Mig over dig. Jeg fryder Mig over din loyalitet mod Mig. I 
dag opfordrer Jeg dig i stor alvor til at stole på Mig og på Min plan med dig.    
 
 
1. april 2009 
Jesus 
 
Mine elskede apostle, I skal vide, at I opnår en konstant strøm af nåde for verden. Det gør I 
ved at tjene så gavmildt. Jeres gavmildhed opnår en sublim nåde af sindsro og fred for andre, 
en sublim nåde af kærlighed og sandhed, og en sublim nåde af omvendelse og udholdenhed. 
Når I ser, hvordan Himlen har anvendt jeres tjeneste, vil I fryde jer over, at I gav så villigt og 
konsekvent. Mine venner, I bør ikke blive distraherede af jeres følelser. Jeres følelser er 
ligesom de små græsstrå, der bøjer sig i vinden; så hurtigt vil de forsvinde. Lad dig ikke plage 
af disse følelser. Lad blot fristelsen gå over, og koncentrer dig om sandheden, som er den, at 
du er forblevet i Mit hellige selskab. Hvis du gør sådan, vil du blive mindre distraheret. Du 
vil være i stand til at sige, ”I dag er jeg trist, i morgen er jeg måske glad, dagen efter føler jeg 
måske frygt og derefter fryd. Hvilken forskel gør det, så længe jeg er forenet med min Jesus 
og tjener Hans Kongerige”? Ja, i denne tid er der mange, som synes, at de bliver så 



distraherede af deres følelser, at de tvivler på, om de overhovedet traf den rigtige beslutning, 
da de valgte at tjene. Dette er den ultimative grad af fristelse. Hvis Jeg ikke ønskede, at du 
skulle tjene, ville jeg ikke have kaldet dig ind i tjenesten. Jeg har brug for, at Mine udvalgte 
holder fast ved deres beslutning om at bringe Mit lys til andre. Kun på denne måde vil 
fornyelsen trænge længere ind i verden. Overgiv dine følelser til Mig. Når dine følelser får 
dig til at tvivle, så sid hos Mig, og sammen vil vi undersøge dem, en efter en. Hvis de  bliver 
undersøgt sammen med Mig, vil du forstå, at dine følelser på ingen måde ændrer Min 
sandhed, som er den, at du er blevet formet til at tjene Mig. Jeg har i sandhed brug for din 
tjeneste. Jeg beder dig om at være trofast i din beslutning om at tjene Himlen, mens du lever 
på Jorden. Hvis du forbliver trofast, kan Jeg gøre mange ting. Jeg er hos dig. Jeg styrer alt 
det, der opstår i dit liv. Vi vandrer sammen, og sammen vil vi sejre over alle fristelser. 
1. maj 2009 
Jesus 
 
Hvor tit har Jeg kaldt jer 'Mine små apostle'? Har Jeg nogensinde kaldt jer 'Mine store 
apostle'? Hvorfor tror I, Jeg kalder jer 'små'? Det vil Jeg fortælle jer. Det gør Jeg, fordi den 
enkelte apostel, ved sit ønske om at tjene, bliver lille. Han bliver lille, for at Gud kan blive 
æret. Hvis et menneske tjener Mig, ønsker det menneske kun Min ære. Hvis et menneske 
tjener Mig, ønsker han at blive set som menneskers tjener, ikke deres herre. Med hensyn til 
lederne, må dette ønske om at være ydmyg være endnu mere udtalt, for at lederen ikke skal 
begynde at tro, at det er ham selv, der leder, hvilket vil være i modstrid med Mit store håb, 
som er at Jeg, Jesus, leder gennem mennesket. Jeg har til hensigt at sende jer ledere i løbet af 
denne tid. I vil kende dem på deres tjenende ånd. I vil kende dem på deres ydmyghed. I vil 
kende dem, fordi de vil hjælpe jer med at tænke på Mig og på, hvad Jeg har brug for fra jer. 
Intet menneske er berettiget til den ære, der er forbeholdt Gud. Intet menneske er værdig til 
denne ære. Jeg taler kun om dette i dag, for at hvert enkelt menneske vil se, at kaldet til at 
tjene er et kald til hellighed. Jeg ønsker, at hvert enkelt menneske giver Mig æren for det 
gode, som Jeg tillader at komme ind i verden gennem ham. Forstår I, små apostle? Jeg 
minder jer om, at alt godt kommer fra Mig, så I ikke vil blive fristet til at rose jer af den store 
frugt, Jeg sender gennem jeres tjeneste og jeres forpligtelse overfor Mig. Det er vigtigt, at den 
enkelte apostel ransager sig selv for tegn og symptomer på stolthed. Jeg beder jer meget 
alvorligt om dette i dag. Sammen indleder vi en nådens tid, og nåden vil være åbenlys, ikke 
ved jeres magt, men ved Min. Små apostle, tro ikke, at Jesus skælder jer ud. Det gør Jeg ikke. 
Jeg hjælper jer med at ransage jer selv for at forhindre, at der opstår vanskeligheder, både 
med hensyn til jeres hellighed og med hensyn til Min plan. Jeg vil hjælpe dig med dette hver 
dag, hvis du beder Mig om det. Bed Mig om at udgyde Ånden over dig, hver gang du er 
bange for, at stoltheden plager dig. Det vil Jeg gøre for dig, fordi Jeg elsker dig, og fordi 
stoltheden gør dig så frygtelig trist. Stoltheden fortærer i høj grad glæden. I, Mine smukke 
apostle, er berettigede til at have glæde, og Jeg sender Min glæde til jer i dag. Alt er godt. Vi 
arbejder sammen på at fuldkommengøre din sjæl.        
 
 
1. juni 2009 
Jesus 
 
Kære apostle, Jeg beder om, at I hver dag minder jer selv om, at Jeg deltager i historiens gang 
gennem jer. Det, der kommer fra Mig, kan kun være godt. Når du ser godhed og venlighed, 
bør du takke Mig. Når du ser nåde og barmhjertighed, bør du takke Mig. Disse ting har deres 
oprindelse i Himlen, og bliver bragt til Jorden ved deres hjælp, som samarbejder med nåden. 
Der vil altid være nogle, som hævder at deltage i nåden, men som ikke gør det. Der er også 



nogle, som påstår at de afviser Mig, men som alligevel deltager i nåden ved at tillade 
godheden at flyde gennem sig. Hvor kan dette dog være forvirrende for Mine børn. Kære 
børn, i sidste ende vil dette blive tydeligt, fordi hvert enkelt menneske må svare ja eller nej 
hvert øjeblik. Vær opmærksom på dine valg i det daglige. Vær opmærksom på det eksempel, 
du viser andre i dine beslutninger for det gode eller det onde. Vær opmærksom på den fred, 
som Jeg bringer dig, når du beslutter dig for det, der er godt. Mine apostle, I tørster efter Mig, 
det ved Jeg. I tørster efter Min tilbagevenden til jeres verden gennem en udbredt modtagelse 
af fredens Ånd. Hvordan kan du stille denne tørst? Det vil Jeg fortælle dig. For at kunne 
lindre dine sult-smerter, som stammer fra sulten efter godhed, må du bringe godheden til 
andre. Tal om godheden. Celebrér godheden. Fryd dig over godheden, og gør så dit bedste for 
at deltage i godheden gennem dit samarbejde med Min fornyelse. På denne måde vil du vide, 
at du aldrig er hjælpeløs overfor ondskaben. Du vil forstå, at Jeg har en helbredende kraft, ja, 
og Jeg kan lade Min helbredende kraft strømme gennem hvert et menneske, som påtager sig 
sit ansvar for at bringe Mig til andre. Jeg er så tilfreds med Mine elskede apostle, fordi I har 
accepteret jeres opgaver. Jeg lytter meget taknemmeligt, når du hver dag lover Mig troskab. 
Jeg regner i den grad med dig. Brug et øjeblik på at overveje, hvad Jeg har kunnet gøre 
gennem din deltagelse. Har du udvist venlighed? Har du forsøgt at blive mere hellig? Har du 
udbredt Mit barmhjertighedsbudskab? Du er kun én. Tænk nu på, hvor mange Jeg har kaldet 
til at tjene i denne tid. Tænk på alle dem, som Jeg, gennem din tjeneste, kalder til at tjene. 
Tænk på den helbredende nåde, som strømmer gennem Min barmhjertighed. Mine venner, alt 
er godt. Fornyelsen fortsætter. 
 
 
1. juli 2009 
Jesus 
 
Mine kære apostle, hvor vil I blive taknemmelige over, at Jeg har givet jer disse muligheder 
for at tjene. I vil se tilbage på jeres tid på Jorden, og I vil se, at de muligheder, Jeg gav jer, for 
som apostle at tjene andre, i sandhed var Mine største barmhjertighedsgerninger for jer. Du 
ser, at det at tjene Mig kræver ofre. Du ser, at det at tjene Mig ofte forårsager lidelse for dig, 
og måske tænker du, at det ville være nemmere at leve dit liv uden et sådant kald til at tjene. 
Det er sandt, at du ofte, ved at afvise Mit kald til at tjene på en given dag, kan mindske din 
umiddelbare lidelse. Jeg erkender denne sandhed. Det er tydeligt for enhver, at tjeneste for 
Jesus Kristus, går hånd i hånd med et forøget kald til at give ofre. Samtidig med at Jeg 
erkender dette, beder Jeg om, at du også erkender dette. Du giver Mig din dag, og så tager Jeg 
dig bort fra ting, der ville give dig en umiddelbar nydelse, og beder dig om at udskyde 
nydelsen for de andres skyld. I disse øjeblikke i dit liv kan det virke, som om du opgiver 
noget. Det, du ikke ser, er, at jo mere du tjener Mig, og jo mere du overgiver dig selv til Mit 
kald, desto mere nåde modtager du. Du giver afkald på jordiske glæder, og modtager en 
konstant strøm af himmelske glæder. Sammenlign de to. De jordiske glæder varer et øjeblik. 
De himmelske glæder varer i al evighed. Måske forstår du ikke forskellen. Kun i Himlen vil 
du have den fuldstændige forståelse, men vær opmærksom på, at de himmelske glæder 
kommer gennem dig, velsigner dig, og spreder sig derefter ud og velsigner alle dem, der 
omgiver dig. Din sjæl er åben for at modtage den himmelske nåde, ikke kun til dig selv, men 
til hele verden. Forestil dig, hvor smuk en sjæl ser ud i Himlens øjne, når den sjæl er åben for 
at modtage den himmelske nåde. Tak, fordi du hjælper Himlen. Tak, fordi du hjælper dem, 
der omgiver dig. Og tak, fordi du hjælper Mig. Uanset din lidelse, og uanset dine ofre, vil der 
komme et tidspunkt, hvor du vil takke Mig for at have givet dig lov til at deltage i dette, Min 
fornyelse.      
 



 
1. august 2009 
Jesus 
 
Kæreste apostle, Jeg takker jer for den indsats, I gør for Mig. Ser du frugten af dine 
anstrengelser? Måske ikke. Måske fortsætter du med at tjene, og udfører dine forpligtelser 
uden nogen forståelse af, hvordan Jeg velsigner verden gennem din tjeneste. Jeg hører dine 
suk. Jeg er hos dig i din usikkerhed. I menneskenaturen er der altid usikkerhed. I 
menneskenaturen er der altid tvivl. Der opstår også frygt, og hvert enkelt menneske vil en 
skønne dag opleve at være tung om hjertet. Ingen af disse ting bør kunne overbevise dig om, 
at du tjener forgæves. Ingen af disse ting bør aflede dig fra at være tjenstivrig i din 
repræsentation af Evangeliets budskab. Ser du, budskabet er så meget større end hver enkelt 
af jer. Og dog er der brug for jer hver især. Evangeliets sandhed baner sig vej ind i en verden, 
der tørster efter sandheden, selv mens den afviser sandheden. Du, elskede apostel, er en del af 
denne indtrængen. Du vil mærke belastningen på din krop og i din sjæl. Du vil mærke, at det 
kræver ofre. Hvis du ikke mærkede nogen belastning eller noget offer, ville der være grund til 
bekymring, fordi det at leve Evangeliet og udbrede det, er et arbejde. Når du føler dig træt, så 
husk at Jeg også følte Mig træt. Adskil aldrig dine lidelser fra Mine lidelser, så vil du have 
fred, selv mens du bærer din del af korset i denne tid. Jeg er hos dig, og Jeg elsker og støtter 
dig. Jeg er altid årvågen. Når du har behov for Mig på en særlig måde, skal du få Mig, med al 
den nåde, der er brug for. Vær ikke bange for noget som helst. Jeg vil aldrig forlade dig. 
 
1. september 2009 
Jesus 
 
Kære apostle, Jeg vil minde jer om at bede Himlen om den nåde, I har brug for. For at kunne 
arbejde indenfor Min plan, i enhed med Min vilje, må du have den vane at bede om alt, hvad 
du behøver. Denne konstante bønfaldelse om hjælp i din tjeneste, skaber i dig en bevidsthed 
om den enhed, som du tjener indenfor. På den måde vil du begynde at forstå, at intet kan 
tilskrives dig, bortset fra din villighed til at tjene. Du vil selvfølgelig modtage den nåde, du 
har brug for, og sammen med denne nåde vil også ydmygheden komme, fordi du vil tilegne 
dig en forståelse af forbindelsen mellem dine anmodninger og Himlens svar. Hvis Himlen 
forsyner dig med alt det, du har brug for, for at kunne fuldføre de opgaver, Himlen har tildelt 
dig, så kan du ikke tage æren for det, der bliver gennemført. Måske siger du, at du allerede 
gør sådan. Jeg svarer, at Jeg ønsker, at du øger både din afhængighed af Himlen og din 
bevidsthed om din afhængighed af Himlen. Hver dag, hver eneste dag, bør du bede Himlen 
om hjælp, dagen igennem. Mine elskede apostle, Jeg forbereder jer til en ny tid, der vil bringe 
jer glæde, fordi I vil tjene fredfyldt og med fuldkommen tillid. Hvorfor skulle et barn 
bekymre sig, når hans Far tager sig af alle hans behov? Du er i sandhed forenet med Himlen. 
Jeg søger blot at bibringe dig en større bevidsthed om vores forening. Jeg, din Jesus, 
opfordrer dig sandt nok til at være dedikeret og opofrende, men ikke uden grund, og ikke 
uden at det er til gavn for dig. Jeg beder dig, tag dig dagligt af Mine interesser. Til gengæld 
vil Jeg beskytte dine intentioner. Spred glæde og godhed. Spred enhed og fred. Spred tillid til 
Gud, som aldrig vil svigte sine børn.                            
 
 
1. oktober 2009 
Jesus 
 
Mine kære børn, Jeg er hos jer. Jeg følger jer nøje, mens I kæmper for helligheden. Du er ofte 



usikker på, hvordan din åndelige forfatning er. Du bestræber dig på at tjene, men føler, at den 
tid, du tjener i, udfordrer dig. Der er visse ting, som hele menneskeheden kæmper med, 
uanset hvor i den historiske tid, de er blevet placeret. For det første vil der altid være forskel 
på verdens veje og Himlens veje. Selvom disse to veje kan løbe ved siden af hinanden i 
intervaller, vil de altid skilles. I sidste ende vil hvert enkelt menneske være nødt til at træffe et 
valg. Hvert eneste menneske vil i større eller mindre grad skulle kæmpe med, at han først må 
vælge det gode frem for det onde, og derefter må han foretage et andet valg; han må vælge 
Min plan for hans liv frem for hans egen plan for sit liv. Efter det, vil valgene blive endnu 
mere velovervejede, fordi mennesket må vælge Min plan hver dag, i hver enkelt opgave, og 
endda i hvert enkelt øjeblik. Måske siger du, kære apostel, at det er et vanskeligt kald for et 
menneske, at skulle være opmærksom på sine handlinger hver eneste dag. Måske siger du, at 
det er meget at bede om. Du har ret. Jeg, Jesus, beder dig om meget. Jeg beder dig om dit 
fuldstændige engagement, og det gør Jeg uden at undskylde for det. Kæreste apostle, hvis I 
giver Mig jeres fuldstændige engagement, er der ingen grænser for, hvad Jeg kan gøre. Se på 
dit liv. Mange dage har du sagt ja til Mig. Tænk på, hvad Jeg har gjort med dine ja-svar. Tænk 
nøje over hvad det er, Jeg bygger ved hjælp af engagementet hos så mange af Guds børn, der 
er villige til at blive vejledt af Frelseren, deres Konge. Jeg bygger en konstruktion af 
kærlighed. Jeg bygger en konstruktion, gennem hvilken mange vender tilbage. Jeres hjerter - 
når de er åbne og fyldt med Min kærlighed - kalder i sandhed på andre. I sørger for, på Mine 
vegne, at de, der føler sig udelukkede, kan føle sig velkommen. Hvis de kan få en plads i dit 
hjerte, bare et kort øjeblik, og erfare Mig og Min kærlighed, så vil de både få mod til at 
nærme sig Mig direkte og at tage imod Mig direkte. Jeg beder dig om at lade være med at 
opregne de ofre, du giver, når du tænker på din tjeneste. Gør ikke op, hvor meget verdslig 
respekt, du mister. Opregn kun, hvor mange sjæle, der bliver trøstet. Opregn angeren og 
helbredelsen hos alle dem, der er blevet genforenet med Himlen. Opregn den ydmyghed, Jeg 
har skænket dig, kære apostel, siden dengang du begyndte at lære om den sande hellighed. 
Jeg er din Konge. Jeg kan give dig hvad som helst. Jeg vælger at give dig fred og hellighed. 
Jeg vælger at gøre dig til en beslutsom tjener. Accepter Min vilje i dit liv, så vil du være i 
stand til at tage imod al den nåde, som Himlen har parat til dig.    
 
 
1. november 2009 
Jesus 
 
Min kæreste apostel, de anstrengelser, du gør dig, glæder Mig meget. Skal Jeg fortælle dig 
om alt det, der glæder Mig? Det glæder Mig, at du tager imod Mine ord og åbner dit hjerte 
for dem. Det glæder Mig, fordi du, når du åbner dit hjerte for Mine ord, samtidig åbner dit liv 
for Min nåde. Mange kommer og går i Min tjeneste. Men sådan gør du ikke. Du forbliver i 
Min tjeneste. Det vil tage Mig hele evigheden at vise dig Min taknemmelighed. Når Jeg siger 
tjeneste, så tænker du uden tvivl på de praktiske ting. Du tænker på arbejde, på Himlens 
arbejde, som omfatter de opgaver, du fuldfører for Mig og for andre i Mit navn. Det er en god 
ting. Jeg har hårdt brug for dem, der er villige til at arbejde for Mig. Men når Jeg siger 
tjeneste, så ønsker Jeg, at du også tænker på kærlighed. Ser du, vi har brug for, at der bliver 
bygget broer, der kan bringe Guds børn trygt ind i Mit hjerte. Men invitationen til at krydse 
broen fra isolation til Guds kærlighed, vil blive uddelt gennem din kærlighed, gennem Min 
tilstedeværelse i dit hjerte. Min kærlighed vil strømme ud fra dig til andre, og de vil opdage, 
at de sår, der giver dem lidelse, ikke kan modstå kærligheden. Sårene smelter bort, når de 
bliver udsat for kærligheden. Den kærlighed, der er rodfæstet i Mig, er altid uselvisk. Den er 
stille frem for at være støjende. Den venter tålmodigt og er villig til at acceptere lidelse, til 
størst mulig gavn for den sjæl, som den står overfor. Den størst mulige gavn vil altid være 



forsoningen med Mig, men denne forsoning mellem Skaberen og den skabte er dybt 
personlig, og finder sted i sjælens ensomhed og stilhed. Kæreste Guds børn, I er blevet 
udvalgt til at tage imod Min kærlighed, og til at bruge denne kærlighed til at drage andre 
tilbage til Mig. Jeg betragter dig nøje, mens du kæmper for at blive mere hellig. Jeg betragter 
dig nøje, mens du gør fremskridt. Jeg er hos dig i din egen lidelse, og Jeg tillader hver eneste 
tjenende apostel at mærke ensomheden, fordi det kun er gennem denne ensomhed, at I forstår, 
i hvor høj grad I har brug for Mig. Din ensomhed bliver da en himmelsk havn i en storm af 
aktiviteter, som du drager nåden ned over verden med. Du mærker, at du lider. Når du vender 
tilbage til Mig for evigt, vil du forstå, at den lidelse, som du accepterede i Mit navn, ikke blot 
fremmede Mine intentioner, men også dine egne. Hav fred, du lille apostel. Jeg er involveret i 
alt det, der opstår i dit liv. Jeg er hos dig. Jeg vil ikke forlade dig.       
 
 
1. december 2009 
Jesus 
 
Min kære apostel, du må huske på, at vi ikke er adskilte. Sommetider, når du er træt, beder du 
og forsøger at forstå dit livs situationer. Når du gør dette, så husk på, at Jeg er hos dig. Du er 
ikke adskilt fra Mig, når dine tanker forsøger at finde svar til dig. Hvis du minder dig selv 
om, at Jeg ikke er adskilt fra dig, vil du søge efter sandheden med mere ro i sindet, og med 
større tillid til, at der er en løsning på dine mange dilemmaer. Jeg beder dig, vær ikke 
bekymret, hvis du er distraheret under bønnen. Brug disse perioder, hvor du er distraheret, til 
at tale med Mig. Fortæl Mig hvad det er, der distraherer dig, så vil vi sammen tale om det. Vi 
er jo alligevel sammen, så Jeg er her. Hvis du er bekymret over et særligt mønster af synd, så 
spørg Mig hvordan Jeg har det med det. Spørg om Mine iagttagelser. Du, Min elskede 
apostel, studerer Mig og hvordan Jeg behandlede andre. Fordi du ønsker at kende Mig, har du 
en fortrolighed med Mit hjerte, som andre mangler. Jeg vil give dig de svar, du søger, både 
med hensyn til din åndelige tilstand og med hensyn til, hvordan du kan handle på den 
helligste måde i de situationer, du kommer ud i. Vi er ikke adskilte. Vi er sammen. Store 
bekymringer ville kun være et problem for dig, hvis du blev bedt om at sikre et helligt udfald 
på egen hånd, eller hvis du blev bedt om at gennemleve dem uden Mig. Jeg lover dig at Jeg 
vil være hos dig, og at de resultater, der viser sig rundt om dig, vil være i overensstemmelse 
med Min vilje. Jeg kan ikke love dig, at du i din menneskenatur altid vil fryde dig over Min 
vilje, især når den medfører smerte. Men Jeg kan love dig, at den største mængde af nåde vil 
blive opnået ved din forpligtelse til at forblive sammen med Mig, forenede i det liv, der er dit. 
Alt er godt. Jeg er hos dig. Jeg vil være gavmild imod Mine kære apostle i denne hellige 
Adventstid. Vær meget opmærksom på Mit nærvær. Når du betragter alt det, der omgiver dig, 
så se det med Mine øjne. Det vil give dig den forståelse, der vil sikre din fred. Alt er godt. 
Barnet vender tilbage, gennem dit hjerte, som Kongen.   
 
 
1. januar 2010 
Jesus 
 
Der er mange forskellige måder at formidle kærlighed på. En af de måder, Jeg formidler 
kærlighed til Mine apostle på, er gennem Mit konstante nærvær. Hver eneste dag, og hvert 
eneste øjeblik, tilbyder Jeg dig Mit himmelske venskab. Jeg tilbyder dig en konstant strøm af 
kærlighed, som helbreder og beroliger, som stabiliserer og vejleder. Når Jeg får lov, kan Jeg 
hjælpe en apostel med at justere sine synspunkter, så de bliver i overensstemmelse med Mine 
synspunkter, der er meget anderledes end synspunkterne hos en, der enten har glemt Mit 



nærvær eller afvist Mit venskab. Når du ser tingene ligesom Jeg ser dem, bliver du opfyldt af 
sindsro, mens du arbejder hen imod dine mål. Dagene strømmer forbi, den ene efter den 
anden, og Min vilje strømmer igennem alle jer, der har taget imod Mit nærvær. Du vil ikke 
opleve de store forandringer gennem din tjeneste. Måske spekulerer du på, om dit samarbejde 
overhovedet er til nogen nytte. Men Jeg forsikrer dig om i dag, at hvis du skulle afvise Mig i 
morgen, ville Mit Kongerige lide under det. Uden dig ville Jeg have et hjem mindre til Min 
store kærlighed på Jorden. Hver gang Jeg benytter dig til at elske en anden, er Jeg 
taknemmelig. Min taknemmelighed er en styrke, der kan ændre livet hos dem, der omgiver 
dig. Du opnår en nåde, som kun Himlen kan forstå. Kun Himlen kan se, hvordan nåden bliver 
gemt til senere anvendelse. Denne nåde omgiver hver eneste person, du går i forbøn for, og 
på et tidspunkt, når det er muligt – det vil sige, når Himlen ser en åbning – bliver denne nåde 
brugt til at beskytte og videreudvikle sjælen. Kære apostel, som tjener Himlen så roligt og 
støt, overlad alle dine vanskeligheder til Mig. Overgiv dig selv fuldstændig til Mit forsyn. 
Vær disciplineret i din tjeneste her og nu, så vil Jeg tage Mig af dem, du elsker. Jeg bruger 
dig med henblik på kærligheden, og Jeg ønsker at bruge dig endnu mere. Når du bliver 
modløs, beder Jeg dig om at sidde hos Mig, så Jeg kan hjælpe dig med at fatte, hvor 
begrænset dit udsyn er. Fokuser på Min vilje for din dag. Fokuser på at forblive i nuet og at 
være knyttet til din tjeneste hvert eneste øjeblik. Undgå at blive fanget af fortiden, og undgå 
at blive trukket ind i en fremtid på Jorden, der måske ikke omfatter dig. Du ved ikke, hvornår 
Jeg vil komme for at hente dig. Men Jeg er hos dig nu, mens du læser disse ord, og Jeg har 
arbejde til dig i dag. Se sammen med Mig på, hvad Jeg beder dig om, så vil vi i fællesskab 
være en succesfuld styrke for kærligheden. Jeg har brug for kærlighed fra dig. Når du stoler 
på Mig og afviser frygten, er Jeg glad. En rolig og stabil tjeneste er, hvad Jeg ønsker fra Mine 
elskede apostle, som søger at tjene Mig. Hav fred. Jeg er hos dig.     
 
 
1. februar 2010 
Jesus 
 
Mine kære apostle, Jeg vejleder jer. Jeg rådgiver jer. Igen og igen tilskynder Jeg jer. Hører du 
Mig? Lærer du at skelne mellem Min stemme og verdens stemmer? Hører du Mig, når Jeg 
opfordrer dig til at overgive dig mere og mere til Mig? Jeg ved, at du lider. Jeg lytter til dine 
bønner, og Jeg er hos dig i din smerte. Du må ikke tro, at du udelukkende oplever lidelse 
fordi du tjener Mig. Se på dem, der ikke tjener Mig, eller dem, der ikke engang kender Mig. 
Er deres liv fri for lidelse? Jeg hjælper dig med at modstå fristelsen til at tro, at hvis du ikke 
vandrede ad denne vej sammen med Mig, ville du være fri for lidelse, for det er ikke sandt. 
Men det er sandt, at hvis du ikke var forenet med Mig, ville du lide, uden at have fordelen 
ved Mit venskab. Så ensom en lidelse. Så håbløs en smerte. I stedet giver Jeg dig så mange 
forskellige former for trøst som muligt. Jeg hjælper dig med at forstå sammenhængen mellem 
offer og hellighed. Jeg giver dig en lindrende nåde, der kan hjælpe dig med at forberede din 
sjæl til Himlen og bringe andre trøst og glæde. Kæreste apostle, I er omgivet af Himlen. I er 
omgivet af en nåde, der støtter jer, også når I føler, at I ingen støtte har. Hvis du føler at du 
ikke kan stå, så lad dig at falde tilbage og hvile i Mine arme. Jeg vil tage Mig af dig og give 
dig alt, hvad du behøver, for at kunne fortsætte. Dit liv ændrer sig, det er sandt. Det bør ikke 
gøre dig urolig. Du bør forvente at dit liv ændrer sig, efterhånden som Jeg drager dig mere og 
mere ind i den plan, Jeg har med din tjenestetid for Himlen. Det er altid sådan, at Jeg bringer 
dig fremad, aldrig baglæns. Der er altid bevægelse og forandringer. Selvom du skulle nægte 
at tjene Mig, ville dit liv stadigvæk ændre sig. Forandringer i livet sker, uanset om du tjener 
Himlen eller ej. Måske undrer du dig over, hvorfor Jeg fortæller dig disse ting. Jeg hjælper 
dig med at modstå fristelsen til at tro, at dine forpligtelser overfor Mig hænger sammen med 



lidelsen. Hvis du lider, er det fordi lidelsen er en del af Min plan med dig. Hvert eneste liv vil 
rumme lidelse. Elskede apostle, I forsøger så hårdt at tjene Himlen. Jeg beder jer, tro på at 
Himlen også tjener jer. I er beskyttet og elsket. I behøver blot at holde den kurs, Jeg har 
afstukket for jer, så vil alt være godt.    
 
 
1. marts 2010 
Jesus 
 
Mine kære venner, I gør fremskridt. Jeg, Han som ser alt, kan se fremgang på mange måder, 
der ikke er mulige for jer. Jeg kan se fremgang med hensyn til jeres hellighed, som I vil 
opleve som en større opmærksomhed på jeres fejl og svagheder. Jeg kan se fremskridt med 
hensyn til udviklingen af Min plan, som bliver tydelig, når Mine børn længes mere efter 
godheden. Jeg kan se fremskridt i, at flere og flere af Mine børn forpligter sig til at udbrede 
Min helbredende nåde. Jeg er tilfreds. Din tid på Jorden vil blive brugt i størst muligt omfang, 
hvis du blot vil blive ved med at være fokuseret på Min tilstedeværelse i din hverdag. Der er 
så meget, der er afhængig af denne bevidsthed om Mig. Den trøst, du kan modtage i denne 
omskiftelige tid, vil i høj grad afhænge af dette, og det er derfor, Jeg er kommet på den måde 
og på det tidspunkt, Jeg er kommet. Jeg forbereder jer, Mine venner, for at I derefter kan 
hjælpe med at forberede andre. Der er en jamren i Min Kirke, et suk af anstrengelse, mens 
hun skubber sig fremad og ind i en fornyet periode. I mærker dette smertefulde pres, men I 
mærker også gnisten af Mit håb. Kære apostle, hvorfor skulle Jeg komme til jer på denne 
måde, hvis der ikke var en god grund til det? Hvorfor skulle Jeg overøse Min Kirke med 
nåde, hvis det ikke var for at forny hende? Jeg beder jer, Jeg opfordrer jer til at være glade. 
Jeg er Sendebuddet, som medbringer frelse. I er budbringerne, der fortæller om Min frelse. 
Virker en budbringer nedslået og uden håb? Selvfølgelig ikke. Den, som bringer budskab om 
Kongens tilbagevenden, har et lysende blik og er fuld af forventning og glæde. Vær dette for 
Mig i denne verden, hvor så mange bringer mørket med sig. Vær glade budbringere om 
Lyset, så andre kan se deres fremtid.     
 
 
1. april 2010 
Jesus 
 
Mine kære apostle, Jeg er hos jer. Jeg er nærværende i alle de udfordringer, I oplever. Jeg ser 
jeres kampe, og Jeg tilvejebringer alt, hvad I har brug for, for at kunne tjene Mig hver dag. 
Hvis du har givet Mig din dag, så tilhører dagen Mig. Din egenvilje er blevet ofret til Himlen, 
og Himlen skifter den ud med Min vilje. Hvordan oplever du dette? De fleste dage er din 
oplevelse af at tjene Mig et mysterium for dig. Hvordan skulle det kunne være anderledes, 
når du ser med øjne, der endnu ikke er blevet udsat for det guddommelige syn? Dag efter dag 
ofrer du din vilje til Mig, og dag efter dag bruger Jeg dit offer til blidt at trænge Mig ud 
igennem dig til andre. Føler du dig succesfuld? Eller føler du til tider, at du ikke er 
succesfuld? Stakkels små apostle, Jeg forstår jeres spørgsmål, og Jeg forstår jeres tvivl. Jeg 
kan forsikre jer om, at Jeg i Min menneskenatur ikke følte Mig succesfuld hele tiden. Min 
oplevelse var ofte det stik modsatte. Jeg følte Mig ofte fristet til at tro, at Jeg svigtede 
Faderen. Sommetider, i de øjeblikke, hvor Jeg mærkede de menneskelige fristelser, 
spekulerede Jeg på, om kærligheden alene kunne gøre det. Ville kærligheden kunne vende 
hjerterne til godheden? Ville kærligheden kunne overtale Guds børn til at tage imod Faderens 
smukke plan for menneskeheden? Ja, Jeg beder jer om at tro på, at Jeg oplevede fristelser. Og 
nu oplever du fristelser. De fristelser, som vi udholder for Faderens skyld, vil i fællesskab 



bibringe en beroligende nåde til andre. I, Mine smukke apostle, tjener på trods af fristelsen til 
at forlade Mig. Hvor andre forlader Mig, holder I ud. I holder ud for Mig, ligesom Jeg holdt 
ud for jer. Set fra Mit synspunkt er alt godt, på trods af dine lidelser. Min plan er 
fuldkommen, og hvis du tjener Mig og lytter til Min stemme, er der ingen problemer. Hvis du 
ikke tjener Mig og ikke lytter til Min stemme, så har du mange problemer, og du vil fortsætte 
med at have mange problemer. ”Åh”, siger du, ”Jesus, jeg lytter til Dig, og jeg har alligevel 
disse problemer”. Vi må skelne mellem store problemer og små problemer. Små problemer er 
de lidelser, som du bærer for den guddommelige viljes skyld. Store problemer er de 
problemer, som du står overfor, når du vender dig bort fra Min vilje og indfører din egen 
vilje. Beder du? Kommunikerer du regelmæssigt med Mig? Spørger du Mig om, hvad Jeg 
ønsker at du skal gøre i de situationer, hvor du føler dig usikker? Tilbringer du tid i stilhed, 
hvor du tænker over Himlen og Himlens plan med dig for den dag? Hvis du kan svare ja til 
disse spørgsmål, kan Jeg forsikre dig om, at dine problemer vil være til at håndtere. Tro ikke, 
at Jeg ignorerer din sukken, eller at Jeg vender Mig bort fra din frygt. Jeg er hos dig. Jeg vil 
aldrig forlade dig. Min plan vil blive gennemført ved hjælp af din udholdenhed og ved hjælp 
af alle de andre apostles udholdenhed. Jeg er så glad, når I beder for hinanden, for det er 
sådan, I på forhånd mærker Min taknemmelighed. I ser Min taknemmelighed i den nåde, 
andre modtager gennem jeres forbønner. Fryd dig. Jeg reagerer på din smerte og besvarer 
dine bønner. Jeg er i sandhed hos dig.      
 
 
1. maj 2010 
Jesus   
 
Mine kære apostle, I bliver meget ofte udfordret personligt, når I forsøger at tale om De gode 
Nyheder. Dette bringer med sig en fristelse til at knytte De gode Nyheders autenticitet 
sammen med jeres personlige hellighed. Desværre, og selvfølgelig, synes I, at I kommer til 
kort, fordi I tjener indenfor de begrænsninger, som jeres fejlbarlige menneskenatur er 
underlagt. Reducerer dette  kraften i De gode Nyheder, som I er kaldet til at udbrede? 
Reducerer dette De gode Nyheders autenticitet? Nej. Jeres fejlbarlige menneskenatur er 
tværtimod et vidnesbyrd om De gode Nyheders omfang. Ja, rækkevidden af De gode 
Nyheder er så stor, at hver eneste af Mine små apostle bliver en sand budbringer på trods af 
de menneskelige fejl. I er hver især, på unik vis, kvalificeret til at bringe disse Gode Nyheder 
ud til en såret verden. Ser du, kære apostel, det er ved at acceptere din egen smerte og give 
dig selv lov til at blive til helbredt, at du bliver det bedste forbillede. Med din vilje til at tage 
imod helbredelsen, og med din vilje til at vokse, viser du andre hvad det er, Jeg tilbyder 
verden i denne fornyelsens tid. Du smukke menneskehed, Mit ønske om at helbrede dig, 
trøste dig og føre dig til Faderen, hvor du vil finde evig værdighed og tryghed, er så 
smertefuld. Jeg længes usigeligt efter, at du tager imod Min kærlighed. Der er mennesker, der 
venter på at erfare Mig, men det er gennem din accept af Mig, i fuldstændig overgivelse, at 
Jeg vil blive bragt til dem. Bebyrder Jeg dig med Mit arbejde? Synes du, at Mit venskab er et 
tungt kors at bære? Lad Mig forsikre dig om, at det kun er gennem dette kors, du vil finde din 
glæde. 
 
 
1. juni 2010 
Jesus 
 
Kæreste apostle, er I udmattede? Spekulerer I på, hvorfor tjenesten for Mig kræver en sådan 
hellighed? Jeg ved, at du ikke altid forstår forholdet mellem din lidelse og den nåde, Jeg 



sender til andre. Dette er ikke tydeligt for dig, når du bærer tunge kors, der kræver stor tillid. 
Når du er hos Mig i evigheden, vil du forstå denne forbindelse, og du vil fryde dig over, at du 
var villig til at forblive i Min tjeneste, på trods af de krav, den stiller til din vilje. Jeg spørger, 
og Jeg spørger, og endnu en gang spørger Jeg; og I svarer, og I svarer, og og endnu en gang 
svarer I. Mine kære apostle, I er så vant til at sige ja til Mig, at I fortsætter med det dag efter 
dag. Dagene går, gør de ikke? Dagene bliver tilendebragt, den ene efter den anden, og I har 
opnået nåde for verden. Det er sådan, det er blevet tilrettelagt for jer, I kæreste børn af 
Faderen. I bliver bedt om at være gode og hellige, og til gengæld samarbejder Faderen ved, at 
Han lader jeres intentioner være vigtige for Ham. I dette øjeblik, der, hvor du er blevet 
placeret, er der nåde. Kan du mærke det? Stoler du på Mig? Jeg er hos dig. Jeg har ikke 
forladt dig. Vil du modstå fristelsen til at forlade Mig, når Jeg lægger pres på dit engagement? 
Hvis du beder Mig om nåden til at holde ud, vil Jeg give dig den. Den er Min gave til dig. 
Men du må bede om, og derefter tage imod, denne gave. Hvis du har det, som om du fejler, 
men alligevel forsøger at tjene så godt, du kan, må du tilbringe tid sammen med Mig, for at se 
nærmere på begrebet 'at fejle', set fra Himlens synspunkt. Måske vil du opdage, at du er en 
succes i Mine øjne, selvom verden afviser dit bidrag. Alt er godt. Frygt ikke udmattelsen. 
Frygt kun beslutningen om at forlade Mig. Husk, at Jeg aldrig vil forlade dig. Aldrig. 
 
 
1. juli 2010 
Jesus    
 
Mine elskede apostle, Jeg sender megen nåde ind i verden gennem jeres forpligtelse overfor 
Mig. I ser ikke nåden, men sommetider ser I nådens indvirkning. Fryd jer, når I ser 
indvirkningen af den nåde, Jeg sender gennem jer. Tak Mig. Jeres udtryk for taknemmelighed 
mod Mig, trøster Mig. Jeres udtryk for taknemmelighed mod Mig, giver jer også et sind, der 
er opfyldt af glæde. Jeg ønsker, at I skal være opfyldt af glæde, kære apostle, fordi Jeg giver 
Jer så meget. I samarbejder med Mig, og I arbejder hårdt, det er sandt, men I får også gavn af 
det, for Mit hjerte er så taknemmeligt over jeres troskab, at Jeg skynder Mig at besvare jeres 
bønner, både dem for jeres kære og dem for hele verden. Når en, der vandrer, tilbagelægger 
en kort strækning, kan han blive en smule træt. Når en, der vandrer, tilbagelægger en større 
strækning, kan han blive lidt mere træt. Når en, der vandrer, tilbagelægger en strækning, der 
varer resten af den tid, han har tilbage på Jorden, som det er tilfældet for dig, så forstår han, at 
udmattelsen vil være hans ledsager. Med denne ledsagelse bør der opnås to ting. Først bør 
den tilvejebringe et bånd mellem den frelste og Frelseren, fordi også Jeg oplevede at være 
udmattet, og også Jeg viede Mit liv til Kongeriget. Den anden ting, som udmattelsen bør 
tilvejebringe for dig, er et uimodståeligt behov for at indrette din tjeneste efter Mit tempo, 
som er et roligt tempo, ikke et forjaget tempo. Jeg beder om, at du tjener på en rolig måde. 
Nej, Jeg ønsker ingen tøven i tjenesten for Mig, men Jeg ønsker heller ikke, at du behandler 
dit fysiske eller åndelige velbefindende på en uansvarlig måde. Hvis du står ved siden af en 
brønd, men ikke drikker noget, bliver du dehydreret, selvom du opholder dig tæt ved 
brønden. Drik, kære apostle. Erfar hver dag den nåde, som I opfordrer andre til at tage imod. 
Jeg er hos dig, og Jeg giver dig støt og roligt næring. Du har den nåde, du behøver i dag. Du 
vil være nødt til at vende tilbage til Mig i morgen for at modtage nåden for den dag. Jeg 
ønsker, at Mine elskede apostle får næring, og Jeg tilbyder  dem næring. Kære venner, alt er 
godt. I arbejder hårdt, ligesom Jeg gjorde, men I vil modtage alt det, I har brug for. Jeg er så 
taknemmelig mod jer. Jeg er så tilfreds med jer. Tro Mig, når Jeg siger dette. Det er meget 
vigtigt for verden, at I tager imod Min taknemmelighed, for hvis I ikke tager imod Min 
taknemmelighed, vil verden i sandhed ikke forstå Mig, og verden vil ikke forstå, hvad det vil 
sige at tjene Mig. Mennesker må se på jer og forstå, at det at tjene Mig medfører velsignelse. 



Jeg er hos dig, og Min taknemmelighed mod dig vil være tydelig i al evighed. 
 
 
1. august 2010 
Jesus 
 
Vær fredfyldte i jeres arbejde, kære apostle. Hast ikke, men udskyd heller ikke noget. Nøl 
ikke i din tjeneste for Himlen, hvor den tjeneste så end har ført dig hen. Vi bevæger os med et 
støt tempo, hvis vi er sammen. Hvis du arbejder uden Mig, kan du opleve, at du enten haster 
eller udskyder. Jeg hverken haster eller udskyder. Test dig selv i dag. Beslut dig for dit tempo. 
Hvis det er støt, og du er rolig, så er alt godt. Hvis dit tempo er hastigt, og du ikke er rolig, så 
har du måske glemt, at det er Mit arbejde, du udfører, og ikke dit eget. Hvis du er holdt op 
med at arbejde for Himlen, fordi du er trist, frustreret eller mismodig, så er det et tegn på, at 
du har brug for Mig til at forny dig og genoprette din tillid til vores samhørighed. Jeg taler til 
dig om overgivelse, og Jeg beder dig om at betragte udfaldet af din tjeneste som irrelevant, 
forstået således, at du ikke har kontrol over din dags frugter. De fleste dage vil du ikke se 
frugterne. De fleste dage vil du ikke være i stand til at forstå frugterne. Sådan er det, fordi 
Mine elskede venner har en begrænset forståelse af Himlens magt og Himlens tålmodighed. 
Hvis Himlen har et mål, der skal nås, så påbegynder vi forberedelserne tidligt. Meget af jeres 
tjeneste, Mine kære apostle, vil bestå i at så frøene til fremtidige omvendelser. Kæreste 
apostle, som er Mig så nær, kan I acceptere dette? Vil I stole på Mig? Mange mennesker 
medvirker til konstruktionen af en bygning på Jorden. Tænk på alt det, der sker, før 
bygningen bliver rejst. Alle materialerne skal skabes og formes og derefter samles, og der er 
nødt til at være en plan. De mennesker, der producerer materialerne, ser måske aldrig den 
bygning, der bliver rejst gennem deres samarbejde. Sådan er det med Guds Kongerige. Der er 
mange hænder i denne verden, der arbejder med at samle materiale til konstruktionen af den 
bygning, som Faderen ønsker for sin Kirke på Jorden i denne tid. I er Mine flittige arbejdere, 
som med glæde stiller op for at tjene Kongen. Jeg takker jer, kære venner. Jeg opfordrer dig 
til at have tillid og tålmodighed, og til at deltage livligt i denne plan, hvor Jeg så end har 
anbragt dig. Fryd dig! Vis andre den lykke, der kommer af at vide, at du er elsket og 
beskyttet.   
 
 
1. september 2010 
Jesus 
 
Vær fredfyldte i jeres dag, kære apostle. Måske lærer du at bevæge dig langsommere, og 
måske har dette hjulpet dig med at være mere knyttet til Mit nærvær i din tjeneste. Hvor er du 
velsignet, hvis denne lektion har slået rod i dit liv. Stræb efter at leve på denne måde, for de 
største gaver vil være til din rådighed, hvis du sammen med Mig går metodisk frem. 
Mennesker er sommetider uvidende om karakteren af Min nåde, der strømmer ind i dagen 
gennem deres samarbejde. Det er bedst sådan, kære apostle. Vær som små børn, der fra en 
bro kaster mange blade ned i et vandløb, og så går deres vej. Resultatet af deres handling 
flyder ned ad vandløbet uden børnenes hjælp, og resultatet af din daglige tjeneste flyder ind i 
Kirkens større vandløb uden nogen yderligere handling fra din side. Din konstante tjeneste 
påvirker hele Kirken på den ene eller den anden måde, både den dag, hvor du bruger din tid 
på det, og i fremtiden, hvor du måske ikke bruger tid på det. Den tjeneste, som I hver især 
udfører, er et resultat af mange andre menneskers tjeneste. I blev formet og vejledt i jeres tro, 
på grund af ofrene fra dem, der gik forud for jer i tjenesten. Vær taknemmelige for deres ofre, 
så vil I også give villigt og gavmildt til gavn for dem, der omgiver jer og dem, der vil komme 



til efter jer. Kære venner, Jeg sender en meget særlig dannelse til denne tid, gennem jer alle. 
Det er grunden til, at Jeg bønfalder jer om at holde fast ved Mig og ved alt det, Jeg beder jer 
om at gøre. Jeg ønsker, at I skal være hellige. Jeg kan bringe den største grad af 
barmhjertighed ind i verden, hvis Mine elskede venner hjælper Mig. Vær uinteresseret, når 
enhedens fjende giver dig grunde til at være uenig med dem, der omgiver dig. Vær 
interesseret, når din Jesus bønfalder dig om at se igennem fingre med andres fejl, og at tjene 
sammen med dem i harmoni. Kære apostle, uden enheden har vi intet. Vores 
kærlighedskampagne vil kun kunne lykkes, hvis vi koncentrerer os om kærligheden. 
Kærligheden overvinder alt, selv den største lidelse. For når et af Guds børn ingenting har, og 
han er underprivilegeret, så er selv den mindste smule kærlighed som den største fest. Jeg, din 
Jesus, er nu en tigger. Jeg tigger dig om at elske. Tillad Mig at sørge for retfærdigheden, for 
kun Jeg er udrustet til at kunne dømme. Du må sørge for at elske, på trods af de sår, du måtte 
have fået. Jeg er det største offer for uretfærdigheden, så Jeg er den bedste til at trøste. Bring 
din lidelse til Mig, så vil Jeg sende dig bort med en kærlighed, som du derefter kan fortsætte 
med at uddele på Mine vegne. Vær seriøse med hensyn til Mit arbejde, kære apostle. Det er 
vigtigt.                   
 
 
1. oktober 2010 
Jesus 
 
Mine kære apostle, I gennemgår jeres tid på Jorden midt iblandt mange forandringer. I det 
ydre er der en hel del bevægelse og uro, som påvirker Guds børn. Nogle bliver påvirket 
negativt, andre bliver påvirket positivt. Hvem bliver påvirket positivt, når der er lidelse? Det 
spørger Jeg dig om, fordi Jeg ønsker, at du betragter lidelsen fra det perspektiv, som den, der 
stoler på Gud og på Guds plan for alle sine børn, har. Hvis du stoler på Gud, er betragtningen 
af lidelsen mere enkel, uanset om det er din lidelse eller lidelsen hos dem, der omgiver dig. 
Hvis du lider, så er du kaldet til at holde ud, men ikke uden Gud, og ikke uden Guds nåde. 
Hvis nogen nær dig lider, så er du kaldet til at tilbyde dem medfølelse, og endda til at hjælpe, 
hvis det er muligt. Du har nåden til at forstå, hvad din rolle er, og til at forstå, hvad din 
reaktion skal være, enten på din egen lidelse eller på lidelsen hos dem, der omgiver dig. 
Enhver oplevelse i livet rummer muligheden for at blive fristet. Hvis alt går godt for dig, vil 
du måske være fristet til at være selvtilfreds over al den nåde, Jeg giver dig. Jeg ville 
foretrække, at du, i de perioder, der er relativt behagelige, priser Mig og er opmærksom på at 
hjælpe andre. Hvis alt ikke går godt, kan det være fristende at tro, at dine bønner ikke bliver 
hørt af Gud. Jeg ville foretrække, at du bruger disse perioder til at øve dig i at stole på Mig. 
Giv din lidelse til Mig med et hjerte, der villigt, ikke fornærmet, deler Mine erfaringer. Kære 
apostle, vi er sammen, I og Jeg. Det har altid været Faderens hensigt, at vi skulle have den 
enhed, som vi nu deler. Alt er godt. Bliv ikke fristet til at være imod Mig, hvis du lider. Jeg 
vil aldrig forlade dig, og Jeg vil bruge din lidelse på måder, du endnu ikke forstår. Du vil 
forstå det senere, og da vil du være så taknemmelig imod mig, fordi Jeg gav dig disse 
lærerige erfaringer. Fryd dig, Jeg er altid hos dig. 
 
 
1. november 2010 
Jesus 
 
Kæreste apostel, vær forsikret om Min gode vilje for dig. Til tider ser Jeg at du glemmer, at 
du har en elsket og trofast ven. Jeg er en ven, som aldrig finder dig trættende eller vanskelig. 
Jeg er hos dig, både i dine rolige og urolige perioder. Jeg betragter dig som en dyrebar 



ledsager, uanset hvordan dit humør er på et givent tidspunkt. Tænk på en, som du brændende 
ønsker at være venner med, eller som du tidligere brændende ønskede at være venner med. 
Bare tanken om at være sammen med den person kunne give dig trøst. Sammen med den 
person følte du dig tryg og godt tilpas, og der var glæde. Du kunne være dig selv, og du følte, 
at du passede godt sammen med den anden. Kære apostel, Jeg er denne anden for dig. Du er 
denne anden for Mig. Vi passer sammen. Når du er sammen med Mig, er du sammen med 
den, som fuldstændig forstår dig, og som fuldstændig elsker dig. Min kærlighed til dig er fuld 
af sympati og forståelse, og den er uforanderlig. Min kærlighed til dig vil modstå enhver 
sindsstemning eller smerte, enhver fejltagelse eller følelsesmæssigt uvejr, du måtte komme ud 
for. Jeg vil aldrig forlade dig. Jeg vil altid elske dig og hilse dig velkommen i Mit hjerte. Hos 
Mig vil du finde de løsninger og den klarhed, du har brug for. Kære apostel, sommetider 
frygter du, at Jeg ikke giver dig de svar, du har brug for. Dette er ikke sandt. Hvis du har brug 
for et svar fra Mig, vil du modtage det. Hvis det er nødvendigt at korrigere din kurs, vil Jeg 
lede dig igennem den. Dine bønner er øjeblikkeligt hjemme i Mit hjerte, og Jeg fryder Mig 
over, at du er kommet til Mig med disse anmodninger. Det er ikke muligt for en elsket apostel 
at blive afvist. Tro ikke, at Jeg ignorerer din smerte, eller at Jeg er ligeglad med din smerte. 
Du, kære apostel, har vist Mig, at du er interesseret i Min smerte, som altid vil inkludere 
menneskehedens smerte. Dette bevæger Mit hjerte til at være uhyre gavmildt. Jeg besvarer 
dine bønner på mystisk vis. En dag vil du se, at Jeg besvarede dine bønner på den mest 
fordelagtige måde, intentionen taget i betragtning. Mange unødvendige ulykker bliver 
undgået, takket være bønner. Den største nåde strømmer ned til dine elskede gennem dine 
bønner, selvom du lider frygteligt når du ser, at dine elskede er blevet såret, eller når du er 
nødt til at være adskilt fra dem, især når du ikke forventede at skulle være adskilt fra dem. Jeg 
er den barmhjertige Kristus i alle disse situationer. Forståelsen vil komme, kære ven. Tro på 
dine bønner. Tro på Mit barmhjertige nærvær hos dig. Tro på, at din tjeneste har 
gennemslagskraft, og tro på den taknemmelighed, Jeg føler mod dig, selv når du ikke mærker 
den.           
 
 
1. december 2010 
Jesus 
 
Mine kære apostle, sammen gør vi fremskridt. Menneskeheden stønner under de 
forandringer, der rammer den, og alligevel bliver Himlens tjenere mere og mere hellige. Det 
projekt, der handler om jeres hellighed, er på rette vej. Kære apostle, dette er den vigtigste 
ting, og det burde være det, der interesserer jer mest. Jeg ønsker, at du er opmærksom på dine 
fremskridt. I stedet for at blive distraheret af de forandringer, der finder sted i verden, 
deltager du aktivt i disse forandringer gennem din personlige forpligtelse til at forblive 
tilknyttet Min vilje hver dag. Du tilbyder din tjeneste gennem dit troskabsløfte, og Jeg tager 
imod din tjeneste og bruger dig til at lære andre, hvordan sand hellighed ser ud. Set udefra 
virker det sandsynligvis som om du arbejder hårdt. Set udefra er det sandsynligvis tydeligt, at 
dit engagement har kostet dig noget, det vil sige din egen plan. Du har overgivet din plan til 
Mig, og til gengæld har Jeg overrakt dig Min plan. Det er ikke nemt at acceptere Min plan for 
dit liv, og nogle tidspunkter er vanskeligere end andre, og alligevel fortsætter du. Du arbejder 
på at acceptere Min vilje fuldstændigt. Dette er, hvad Jeg beder dig om, og det var, hvad 
Faderen bad Mig om. Overgivelse. Hvis du ønsker at lære om overgivelse, kan du blot se til 
Min skikkelse på korset. Min Passion tilbyder dig et glimt af, hvor overgivelsen førte Mig 
hen. Din glæde ved at tjene giver andre et glimt af, hvor overgivelsen har ført dig hen. Jeg 
beder dig, vær glad. Din glæde giver verden håb. Glæde smitter. Og håb smitter. Lidelsen går 
over, og det, der bliver tilbage, er dine opofrelser. Jeg vender tilbage. Jeg fortæller dig dette, 



fordi det er sandt, og Jeg ønsker at du skal være forberedt og hjælpe andre med at være 
forberedt. Alt er godt. Barnekongen skuer ud over en verden, der tørster efter Ham. Bring 
Mig til andre, så også de kan bringe budskab om Min tilbagevenden. 
 
 
1. januar 2011 
Jesus 
 
Mine venner, hører I Min stemme? Kan I mærke Mit nærvær? Jeg ønsker at forsikre dig om, 
at Jeg er hos dig. Jeg ønsker at forsikre dig om dette, for at du kan føle dig tryg med hensyn 
til den plan, Jeg har valgt for dit liv. Jeg ved, at du føler dig fristet til at gå imod den plan, Jeg 
har arrangeret for dig. Måske ikke i dag, men andre dage, eller måske oplever du denne 
fristelse hver dag. Måske lider du, og du undrer dig over, hvorfor Jeg tillader, at det er sådan 
for dig, fordi du føler, at du ville være mere produktiv uden korset i dit liv. Tænk et øjeblik 
over, hvad der ville være sket, hvis Jeg havde afvist korset og fortsat med at prædike. Hvad 
ville stå tilbage efter Mit liv? Tænk over fraværet af Passionen i det trosliv, der eksisterer i 
dag. Hvordan kan vi prædike Evangeliet, hvis vi ikke er villige til at acceptere de kors, der 
uundgåeligt følger med? Nej, kæreste venner. For at kunne repræsentere Kongeriget korrekt 
overfor andre, må vi være villige til at give ofre, i visse tilfælde endda indtil døden. Æren i dit 
arbejde kan ses i deres sjæle, som du har berørt direkte, eller i dem, som er blevet berørt af 
andre, fordi du har tilsluttet dig Min plan. Min plan for dig vil i allerhøjeste grad gavne dem, 
der er ensomme og mangler glæden. Hvilken tristhed! Hvis du tjener Mig, takker Jeg dig. 
Hvis du overvejer at tjene Mig, så har Jeg brug for dig. Hvis du lider under store kors på 
grund af dine forpligtelser til Himlen, fryder Jeg Mig over dig. I alle tilfælde er Jeg hos dig. 
Jeg opfordrer dig indtrængende til at tro på dette og udleve denne sandhed. Når du er færdig 
med din tid på Jorden, vil du se på Mit Kongerige og betragte den gavn, du har gjort gennem 
din tjeneste. Livet er ikke nemt for noget menneske, og fristelserne kommer til alle. Vær 
forsikret om, at du kan benytte dig af Min styrke, når du føler dig svag. Du vil ikke altid føle 
dig overbevist, men du må leve overbevisende. Jeg vil antænde kærlighedsbål gennem dig, 
hvis du vil gøre dette for Mig. Vær ikke bange for din menneskelige kamp, for det er gennem 
denne kamp, andre vil kunne se styrken hos Ham, som arbejder gennem dig. 
 
 
1. februar 2011 
Jesus 
 
Kæreste apostle, Jeg er her og venter på at lytte til jeres bønner. Jeg hører jeres hjerter, mens 
de stønner over ensomheden ved at tjene Himlen, når andre rundt omkring jer ikke gør det. I 
tjener ved siden af dem, der enten lever efter verdens standarter, eller som bruger deres liv på 
at tjene i et kald, der er anderledes end jeres. Jeg er fuldstændig klar over, at der er 
tidspunkter, hvor I undrer jer over, hvorfor Jeg har anbragt jer der, hvor Jeg har. Jeg håber, 
kære apostle, at disse tidspunkter er kortvarige. Jeg håber, at I vil bruge mindre tid på at 
spekulere over, hvorfor I tjener i en given rolle, og mere tid på at spekulere over, hvordan I 
kan tjene mere fuldkomment i den rolle, I har fået tildelt. Ser du, at sammenligne dig selv 
med andre vil aldrig bære frugt. Du er unik. Det arbejde, Jeg har til dig, er unikt, og du må 
passe på, at du ikke får den vane at trække dit kald efter dig, som om det er noget, der er så 
tungt, at det ødelægger din glæde. Det er ikke sådan, en apostel udlever sit kald. En apostel 
betragter sit kald som et prisme, gennem hvilket mulighederne for hellighed og glæde stråler 
ud på talløse smukke og forskellige måder. Andre bør i sandhed kunne se dig og dit kald som 
uadskillelige. Du bør blive til dit kald. Åh, kære apostle, Jeg ved, at I bærer kors, der er 



tilknyttet jeres hellige kald, men ser I ikke at disse kors, hvis de bæres med værdighed, mere 
end noget andet tydeliggør Mit nærvær i jeres liv, og så sandelig også i verden? Under alle 
omstændigheder velsigner Jeg dig og tager imod dig i Mit hjerte, hvor du finder den 
vejledning og beroligelse, du har brug for. Hvert eneste øjeblik er der nåde tilgængelig for 
dig, og for andre gennem dig. Jo mere nåde, Jeg lader strømme gennem dig, desto mere bliver 
verden velsignet, og desto mere bliver du helliggjort. Kom tættere og tættere til Mig i jeres 
hjerter og i jeres gerninger, så vil verden i sandhed finde den kærlighed, den tørster efter. Se, 
hvordan Guds børn suger godheden til sig, som om de var udtørrede af mangel på den. Ja, du 
giver ofre for at kunne besvare Min kalden, men planen virker, og verden bliver fornyet 
gennem de anstrengelser, som alle mennesker af god vilje, gør sig. Så fryd dig på trods af dit 
kors. Vi fremmer den eneste sande sag, nemlig kærlighedens sag. 
 
 
1. marts 2011 
Jesus 
 
Hav fred, kære apostle. Jeg opfordrer jer til, at I dagligt stræber efter at modtage Min fred. 
Det vil gavne alt det, der omgiver dig, hvis du forstår, at mens verden forandrer sig, forbliver 
Gud den samme. Jeg er den samme. Jeg er hos dig. Grunden til at Jeg opfordrer dig til at have 
en fredfyldt fremtoning er, at fjenden sår frygt i Guds børn. Måske synes du, at Jeg beder dig 
om at have fred, men at det er for vanskeligt. Du, Mit hjertes kære ven, tænk over det et 
øjeblik. Hvad er det, der gør dig mindre fredfyldt? Hvilke mennesker? Hvilke vaner? Hvilke 
aktiviteter? Spørg dig selv, hvorfor disse mennesker eller vaner gør dig mindre fredfyldt. Du 
må finde svarene i betragtningen af Mig og af de himmelske begreber. Først da vil du blive i 
stand til, hurtigt at kunne se kontrasten mellem den  følelse af fred, som Himlen tilbyder dig, 
og den følelse af oprevethed, som verden tilbyder dig. Ånden i dig fører dig til sindsro, selv 
midt i det, der måske nødvendigvis må være et travlt liv. Hvis du arbejder ud fra Mig, vil du 
bevare din fred i dine aktiviteter og i dit samspil med andre, fordi du vil være i færd med at 
give og modtage Mig. Når du er sammen med en, der er ude af stand til at tage imod Min 
kærlighed, vil Min kærlighed omslutte det menneske, indtil vedkommende kan tage imod 
den, og du vil ikke have spildt kærligheden, fordi Min kærlighed velsigner dig, selv mens den 
bevæger sig igennem dig. Ved at arbejde ud fra Mig, disciplinerer du dig selv til at forblive 
fredfyldt, fordi Jeg er fred. Jeg er ro. Jeg er kærlighed. Jeg beder dig meget tit om at forsyne 
verden med en kontrast, og det gør du ved, at du bliver ved med at være fredfyldt. Vær 
opmærksom på Mit nærvær, så vil du udbrede freden. 
 
 
1. april 2011 
Jesus 
 
Kæreste apostle, I tjener Mig på trods af prøvelser og fristelser. Det er derfor, I bliver kaldt 
apostle, fordi I følger Mig og tjener Mig. Intet liv er let eller uden ufred, og Jeg ved, kære 
apostle, at I modtager jeres andel af vanskelighederne. Disse vanskeligheder er vigtige for jer, 
for gennem den lidelse, de giver jer, vinder I herredømme over jer selv. Når du overvinder en 
vanskelighed ved at bruge den hellighed, du har modtaget fra Mig, bliver du åndeligt 
stærkere, og når den næste vanskelighed så opstår, vil du både betragte den anderledes og 
behandle den anderledes. Du betragter den som noget, man kan forvente, fordi din erfaring 
fortæller dig, at livet generelt, og tjenesten for Mig i særdeleshed, vil rumme disse 
vanskeligheder. Du behandler dem anderledes, fordi du ved, at Jeg er hos dig i dag, ligesom 
Jeg har været hos dig tidligere. Derudover forstår du, at alle vanskeligheder går over. Hvad er 



det, der bliver tilbage, kære apostle, når alle vanskelighederne går over? Jeres forpligtelse 
overfor Mig bliver tilbage, og det arbejde, Jeg vil at I udfører, bliver tilbage. I er ikke bukket 
under, og Jeg har brug for jeres hjælp. Og således fortsætter vi, Jesus og Hans apostle. 
Arbejdet fortsætter, og trøst og frelse bliver bragt ud til Guds børn. Hav fred, kære venner. 
Jeg er hos jer, og Jeg inkluderer jeres tilstedeværelse i Min planlægning af fornyelsens 
fremskridt.    
 
 
1. maj 2011 
Jesus 
 
Kæreste apostle, i dag taler Jeg til jer med et hjerte, der er fuldt af kærlighed. Jeg er 
taknemmelig for jeres stabile tjeneste. Jeg er taknemmelig for jeres trofasthed mod Min plan 
for Fornyelsen. Hvis der er noget, der afholder dig fra at give dig fuldstændig hen til Min sag, 
vil Jeg vise dig det. Vil du tage imod Mit lys? Vil du lade Mig føre dig til endnu større 
hellighed? Det er, hvad Jeg ønsker for dig. Jeg ønsker, at du skal have yderligere fremgang i 
hellighed. Måske er du bange for dette, fordi du frygter, at Jeg vil bede dig om at give mere 
end du kan give. Jeg forsikrer jer, kære apostle, Jeg vil ikke bede jer om noget, I ikke kan 
give Mig. Jeg vil bede jer om at tjene Mig på en fornuftig måde, der er i overensstemmelse 
med de gaver, Jeg har givet jer. Det, Jeg tilskynder jer til, er at få større fortrolighed med Mig 
og med Mit hjerte. Mit hjerte banker af kærlighed til menneskeheden med uafbrudte 
hjerteslag. Rytmen i Mine hjerteslag forsyner jer med en vedvarende kilde af iver efter at 
udbrede evangeliets budskab. Alt for mange af Guds børn er uden håb. Dette mangel på håb 
får dem til at handle på måder, der skader både dem selv og andre. Det er der ikke brug for, 
kære apostle, og I kan ændre denne erfaring for mange mennesker, hvis I gør som Jeg beder 
jer om. Men du er nødt til at være opmærksom, hvis du skal kunne høre Mine instruktioner, 
og det er grunden til, at Jeg kalder dig til at koncentrere dig om det, der er godt i dit liv. Jeg 
kalder dig til at koncentrere dig om det, Jeg søger at gøre gennem dig. Hav fred. Jeg vil 
hjælpe dig i alle ting, og sammen vil vi give Faderen den gave, som din vedvarende 
omvendelse er. 
 
 
1. juni 2011 
Jesus 
 
Kære apostle, menneskeheden lider. Hvis I har øjne at se med, så vil I se, at der allevegne er 
nogle af Guds børn, der er blevet adskilt fra deres Far. Når et barn lider, finder barnet trøst, 
hvis hans far er i nærheden og tager sig af ham. Barnet føler sig forstået, selv midt i sin store 
smerte. Barnet føler en stor tryghed, selv når han står overfor en midlertidig fare. At vide, at 
man er forudbestemt til at opnå den ultimative tryghed, gør sindet i stand til at modstå alle 
vanskeligheder, selv udsigten til at dø. Elskede apostle, som er Mig så nær, kan I se, at I har 
noget, som de fleste ikke har? Kan I se, at jeres forventning om at opnå den ultimative 
sikkerhed, giver jer en mur af tryghed, som I kan støtte jer til, og at den tryghed en dag vil 
absorbere jer. Til den tid vil du aldrig mere opleve nogen form for risiko. Du vil være en af 
dem, der er fuldstændig opfyldt af glæde, ikke kun over din egen tryghed, men også over 
trygheden hos dem, der omgiver dig. Du vil blive absorberet af De helliges Samfund, som nu 
fuldstændig forstår menneskehedens kampe, og som nu utrætteligt og fuld af glæde arbejder 
for, at deres brødre og søstre, der stadigvæk befinder sig på Jorden, skal blive frelst. Når I 
afslutter jeres tid på Jorden, vil også I forstå de store ting, Jeg udrettede gennem de små ja-
svar, I gav Mig på jeres rejse gennem tiden på Jorden. I vil sige at, ja, det var det hele værd. I 



vil sige dette, kære venner, uanset hvor megen lidelse I har udholdt, og hvor mange ofre I har 
givet. Men selv mens Jeg glæder Mig over jeres himmelske kurs, opfordrer Jeg jer til at gøre 
en stor indsats for at komme videre i jeres tjeneste for Mig. Andre bør have den samme tillid 
og sikkerhed, som I har. Hvis Jeg fortalte dig, at der var et menneske, der var faret vild, og 
som ville kunne findes, ville du så fryde dig sammen med Mig? Hvis Jeg fortalte dig, at 
Himlen, gennem din troskab til Mig i dag, ville kunne gøre krav på dette menneske, som 
undergik lidelse her og nu, ville du så give Mig denne troskab? En dag mere? Det er, hvad 
Jeg beder dig om. Sig ja til Mig. Giv Mig dagen i dag. Iagttag, kære apostel, hvad Jeg kan 
gøre med dit ja i dag. Se tilbage på, hvad Jeg tidligere har gjort med dit ja. Ved at se tilbage, 
vil du kun være i stand til at se en flig af det, Jeg opnåede gennem dig. Kun i Himlen vil du 
kunne se det fulde omfang af det, som Faderen har opnået gennem din tilstedeværelse i Hans 
hjerte. Stol på Mig, mens Jeg opnår fred for dig, og for andre gennem dig. 
 
 
1. juli 2011 
Jesus 
 
Mine kære apostle, ser I, hvordan Jeg arbejder gennem jer? Vær opmærksomme på Mit 
nærvær hver dag, så vil Jeg give jer den nåde at se et glimt af det, Jeg opnår. Se de små 
velsignelser nå ud til andre. Se de glimt af trøst, der vil være i lidelsen, eller beroligelsen af 
dit hjerte, når det er ængsteligt. Forstår I, kære apostle, Jeg går ikke kun ud til andre gennem 
jer, men Jeg tager Mig af jer uafbrudt, så I kan få den støtte, I har brug for. Jeg ønsker at du 
skal være fredfyldt. Jeg ønsker at du skal være rolig. Jeg ønsker at du skal forstå, at hvis du 
siger nej til Mig, er der nogen, der ikke vil blive trøstet, og nogen, der ikke ikke vil blive 
velsignet og vejledt gennem dig. I, Mine elskede apostle, som er vedholdende i jeres tjeneste, 
agerer som hellige hænder og hjerter. Jeres hellige hænder og jeres hellige hjerter bliver brugt 
til blidt at prikke andre på skulderen og få dem til at tjene, til at blive helbredt og til at elske 
Mig og alle Faderens børn på Jorden. Mine bønner til Faderen om at give jer større 
velsignelser, er dybtfølte. Mine opfordringer til jer, gennem Ånden, om at fortsætte med at 
tjene, er dybtfølte. Jeg ved, at I til tider har brug for opmuntring. I denne tid vil Jeg sende jer 
beviser, enten på jeres fremskridt eller på den indvirkning, som jeres villighed til at tjene 
andre, har. Hold øje med dette, kære apostle, så vil I være klar over, at Jeg er hos jer, og at Jeg 
bruger jeres tilstedeværelse på Jorden. Vær fredfyldt, når du ser dette. Rust dig med 
hellighed, og forbered dig på at tjene mere, ikke mindre. Du er vigtig for Mig, og Jeg 
medregner dig som et aktiv i denne omskiftelige tid. 
 
 
1. august 2011 
Jesus 
 
I er Mit hjertes venner. Fordi I er det, beder Jeg jer om at have tålmodighed med Mig, mens 
Jeg fører jer fremad i hellighed. Kunne du tænke dig at blive mere hellig? Måske betragter du 
Min lære som god, men føler dig frustreret, fordi du indser, at du nogle dage er utilstrækkelig. 
Så er det, at du virkelig må være tålmodig og stole på, at Jeg fører dig fremad så hurtigt som 
det er nødvendigt. Husk på, at selvom du måske ser meget lidt fremskridt nogle dage, så vil 
din beslutning om at blive sammen med Mig i den proces, det er at blive mere hellig, skabe 
en åbenhed i dig for Himlen, som lader lyset skinne på det, det bør skinne på, nemlig på 
behovet for at finde dine egne fejl og mangler i stedet for at finde de andres. Hvor er det nemt 
at se fejl hos en anden. Hvor er det dog meget vanskeligere at blive klar over, hvilken smerte 
i dig, det er, der skaber denne tilbøjelighed til at gentage en fejltagelse, måske igen og igen. 



Ja, tålmodighed er nødvendig, både med sig selv og med andre. Jeg, Jesus, har tålmodighed 
med dig. Så du må også være tålmodig med dig selv. Og så må du være tålmodig med andre. 
Lad dig ikke distrahere af begivenhederne omkring dig. Lad dig ikke forlede til at tro, at 
mange begivenheder eller store begivenheder betyder, at du kan se bort fra den proces, det er 
at blive mere hellig. Nej, kære apostle. Jeg mener det alvorligt, når Jeg siger til jer, at I for 
alvor må koncentrere jer om at blive mere hellige, fordi jeres hellighed og jeres engagement i 
helligheden er en afgørende del af Min plan om at bringe trøst til andre. Lad Mig om at tage 
Mig af verden. Hvis du dagligt tager dig af din sjæls tilstand, og hvis du elsker andre, så vil 
du have opfyldt Min plan for dig. Fryd dig. Du er forpligtet overfor Mig, og Jeg er evigt 
forpligtet overfor dig. 
 
 
1. september 2011 
Jesus 
 
Det er med glæde, Jeg taler med jer i dag. Når Jeg betragter jeres trofasthed mod Min plan, 
bliver Jeg glad. Når Jeg betragter jeres trofasthed mod helligheden, bliver Jeg glad. Stop ikke 
op i jeres engagement for at blive mere hellig. Denne rolige bevægelse ind i mildhedens og 
godhedens Ånd burde hjælpe jer med at kunne se på andre, men også på jer selv, med 
medfølelse. Ser du på dig selv med medfølelse? Viser du dig selv godhed og barmhjertighed, 
når du tænker over din tilstand? Mine venner, Mine kæreste venner, vær omhyggelige med at 
se jer selv sådan som Jeg ser jer. Pas på, at du ikke ser dig selv i et uvenligt lys, der forsøger 
at fordømme. Hvis du er fristet til ikke at vise dig selv barmhjertighed, så er du i sandhed 
fristet til at gå imod sandheden. For Jeg imødekommer udelukkende din nuværende tilstand 
og dine forsøg på at gøre fremskridt i hellighed, med nåde og barmhjertighed. Jeg er 
kærlighed. Jeg kunne ikke så godt bede dig om at elske andre, og så nægte dig kærlighed. Det 
ville være en dårlig plan, som ville være dømt til at mislykkes. Min plan er fuldkommen. Jeg 
giver dig et modtageligt hjerte, du tager imod Min kærlighed i overflod, og så er du som en 
brønd på Jorden, som både opbevarer og fordeler kærligheden. Elskede apostel, ransag dit 
hjerte i dag. Hvis du ikke finder barmhjertighed og medfølelse for dig selv i dit hjerte, må du 
øjeblikkeligt komme til Mig og bede Mig om at give dig disse ting. Min plan for dig og for 
verden vil ikke udvikle sig så hurtigt, som det er nødvendigt, hvis du ikke accepterer din 
nuværende tilstand og forstår Min fuldkomne kærlighed til dig. Din mulighed for at vokse i 
hellighed er selvfølgelig endnu ikke blevet udnyttet fuldt ud, og Jeg ønsker, at du skal gøre 
fremskridt. Og det beder Jeg dig om at gøre, opfyldt af tillid, glæde og håb. Fryd dig. Jeg er 
hos dig. 
 
 
 
1. oktober 2011 
Jesus 
 
Alt er godt, kære apostle. Trøster denne udtalelse jer, selv når I ser på de forandringer, der 
sker i verden? Hvorfor fortæller Jeg jer, at alt er godt, når I tydeligt kan se, at der er opstået 
vanskeligheder mange steder? Jeg hører Mine børns bønner om, at Jeg må sende lindring for 
de lidelser, der plager dem, og som får dem til at sætte spørgsmålstegn ved deres sikkerhed, 
og endda ved deres tro. Jeg er meget ofte nødt til at lære menneskeheden, at Jeg er den eneste 
sande sikkerhed, og at det at have tillid til Mig vil bringe fred og have fordele for hvert eneste 
menneske og for hvert eneste menneskes intentioner. I Himlens øjne er alt godt, selv mens 
der er mange, der lider. Får Guds børn gavn af sandheden, samtidig med at de lider? Forstår 



de at Jeg er hos dem, og at selv døden har Jeg overvundet? Mine venner, hvis der stadigvæk 
er nogen, der ikke har forstået omfanget af Min kærlighed, så er jeres arbejde endnu ikke 
afsluttet. Hvis der stadigvæk er nogen, der ikke forstår at det er muligt at føle glæde, selv 
under lidelse, og endda især under lidelse, så er jeres arbejde ikke afsluttet. Hvis der er 
tidspunkter, hvor du er bange, må du komme til Mig. Jeg vil beskytte dig mod alt det, der 
ligger udenfor Min vilje for dig og for dit arbejde. Vil du bukke under? Tænk på Min 
autoritet, kære apostle, og tænk ikke på graden af jeres svaghed. Lad aldrig fjendens styrke 
distrahere jer, for fjendens styrke er en illusion, og selv den illusion er kortvarig. Vær 
forsikret om, at Jeg vil opveje dine svagheder, ligesom Jeg opvejer din smukke 
menneskenatur, som får Mig til at elske dig så højt. Hvor du er svag, er Jeg stærk. Hvor du er 
skrøbelig i din menneskenatur, tilføjer Jeg Min guddommelighed, og det, der udgår fra dig, er 
velsignet og beskyttet, men kun hvis du stoler på Mig. Du vil være klar over, hvornår du 
stoler på dig selv, for da vil du være bange. Tænk over, hvordan Jeg opførte Mig på Jorden. 
Jeg stolede på Faderen, og Jeg var blid, mens Jeg tillidsfuldt udførte dagens opgaver. Hvis 
Faderen ville det for Mig, så accepterede Jeg det og håndterede det så godt som Jeg kunne. 
Når Jeg blev afvist, gik Jeg roligt videre. Når Jeg blev accepteret, tilbød Jeg Faderes 
kærlighed, og gav den i den udstrækning, Faderen ønskede det. Gør I det samme, elskede 
apostle. Gør I det samme. Jeg er hos jer, og alt er godt. 
 
 
1. november 2011 
Jesus 
 
Mine kære apostle, Jeg er hos jer. Jeg er hos jer når I arbejder, og Jeg er hos jer når I hviler 
jer. Jeg er hos jer når I er rolige og fredfyldte, og Jeg er hos jer når I er urolige. Men I er 
mindre og mindre urolige. Mens Jeg ser dig kæmpe for helligheden og for Min vilje, kan Jeg 
se, at du gør fremskridt. Du bliver stærkere og mere sikker på Mig. Selv når Jeg tager højde 
for din menneskelige tvivl, kan Jeg se, at du dagligt tager imod Min trøst, hvilket gør det 
nemmere for dig at komme igennem dine prøvelser med mindre lidelse. Den største lidelse er 
trods alt at føle sig forladt. Det største kors er at blive ladt alene, når man længes efter trøst 
og kærlighed fra en, som man holder af. Mine venner, der er ofte forvirring i de menneskelige 
relationer, og det kan medføre frygtelig lidelse. Denne del af korset er virkelig tung, og Jeg 
led selv under dette. Det er på tidspunkter som disse, Jeg giver jer den største og blideste 
nåde for at trøste jer, fordi Jeg forstår den forvirring, der ledsager forladtheden. For Mig var 
det vigtigt at minde Mig selv om, at Min Far ikke ville forlade Mig. Dette er også vigtigt for 
dig. Jeg vil aldrig forlade dig. Hvis du føler, at du er blevet forladt af en, du elsker, hvad 
enten det er på grund af død eller afvisning, så må du komme til Mig og blive trøstet. Jeg vil 
huske dig på, at i Himlen vil der ikke vil være nogen tårer, sorg eller knuste hjerter. I Himlen 
vil du blive genforenet i kærlighed med dem, som også elsker Mig. Vær aldrig bekymret for 
dem, der er gået forud for dig. Bed for dem og stol på Mig. Guds familie er meget stor, og 
den rummer mennesker, du kender og mennesker, du ikke kender. Du vil fryde dig i Himlen, 
og selv nu fryder Himlen sig over dig. Kære apostle, Himlen fryder sig over jer i dette 
øjeblik, mens I læser disse ord og anerkender Mig som jeres Konge. I verden var korset Min 
trone, og også I bliver fejret af Himlen for jeres lidelse. Du vil ikke blive forladt, og du vil 
ikke blive glemt. Jeg vil være hos dig, og vi vil gå videre med Himlens målsætning for dit liv. 
Vær modige, apostle. Alle i Himlen hjælper og beskytter jer.                                   
 
 
1. december 2011 
Jesus 



 
Kære apostle, Jeg kommer til jer i dag, opfyldt af håb, og taler disse ord til jeres hjerte. Jeg 
håber, at de planer, Jeg har med jer, vil bære frugt. Kræver Jeg, at I skal være magtfulde eller 
vigtige? Har Jeg brug for, at I er nogle meget velstående eller indflydelsesrige mennesker i 
verdens øjne? Vil Min plan være truet på grund af jeres ufuldkommenhed eller jeres 
vanskelighed ved at fastholde helligheden hvert eneste øjeblik? Har Jeg kun brug for engle? 
Eller har Jeg brug for apostle af god vilje, som tjener nøjagtig der, hvor Jeg har anbragt dem? 
I blev skabt til at holde ud og oven i købet at trives med jeres begrænsede forståelse af alt det, 
der sker rundt om jer og gennem jer. Ja, kære apostle, Jeg er fuld af håb. Jeg håber, at I tager 
imod Min kærlighed. Jeg håber, at I hver dag vil lade Mig bringe jer helbredelse. Jeg håber, at 
Jeg gennem jer kan elske og helbrede dem, som I vil møde i jeres daglige virke. Jeg bringer 
jer så mange gaver, der handler om at kende Mig, både direkte og indirekte. Sommetider 
bringer Jeg disse gaver direkte ind i din sjæl. Sommetider sender Jeg disse gaver til dig 
gennem en anden sjæl. Det, jeg siger, er, at du sommetider vil være modtager af Mine gaver, 
og at du til andre tider vil være den, der afleverer Mine gaver. Vi er forenede, du og Jeg. Vi er 
sammen nu, og når du er færdig på Jorden, vil du forstå, hvor tæt Jeg samarbejdede med dig. 
Du vil blive så glad når du forstår, i hvor høj grad Jeg velsignede andre gennem dig. Kære 
venner, Jeg kommer i Julen som et spædbarn i en krybbe, og I fryder jer over det. Jeg ønsker, 
at I virkelig forstår, at hver gang I samarbejder med Mig i jeres dagligdag, bringer I Mig ind i 
verden. Når I ser, hvordan andre blev velsignet gennem jeres trofasthed, vil I opleve den 
fuldstændige glæde. Ja, i dag kommer Jeg, jeres Barnekonge, til jer med et himmelsk håb. 
Elskede apostle, Jeg pålægger jer at bringe dette håb ud til andre, uanset omstændighederne 
omkring jer. 
 
 
1. januar 2012 
Jesus 
 
Må Himlens fred konstant omgive hver eneste af Mine elskede apostle. Mine venner, der er 
tidspunkter, hvor Himlens fred er nødt til at jage efter jer, fordi, på trods af at den gør sig de 
største anstrengelser, undviger I freden. Så følger Min fred efter jer og venter på, at I skal 
holde pause længe nok til, at I kan tage imod den. Når du bringer dig selv ind i Mit nærvær, 
kan Min fred absorbere dig og mætte dig, sådan at du hvor du går, der kan den følge dig. Hvis 
du er opmærksom på Mig, vil du opdage, at andre bliver velsignet af Mig gennem dig. 
Kæreste apostle, Jeg beder jer om at acceptere at dette sker, og at I er ærbødige over det, Jeg 
søger at gøre. Er du hos Mig i denne bestræbelse på fornyelse? Tænker du for alvor over, at 
Jeg er fast besluttet på at bringe lys til andre gennem dig? Hvis du vil acceptere dette mere vil 
Jeg kunne arbejde mere frit. Hvis du bevæger dig for hurtige gennem dine dage, overbevist 
om, at du ikke gennemfører så mange handlinger og opgaver, som du gerne ville, så går du 
måske glip af, det, der er så åbenlyst for Himlen, nemlig at du er omgivet af nåde og beskyttet 
af lys. Når du finder hvile/ro i denne realitet, vil du se, hvor effektivt Jeg tjener verden 
gennem dig. Jeg elsker i sandhed mennesker og trøster dem gennem din sjæl, fordi Himlen 
hver dag bevæger sig ind i verden gennem de sjæle, der er villige til at tjene. Jeg beder dig, 
lad Mig fortsætte, og Jeg beder dig, lad Mig støtte dig personligt. Det er ikke Min plan at du 
skal blive nedslået og miste håbet. Det er Min plan at hvis du lider, så gør du det med fred i 
sindet, overbevist om/sikker på, at Jeg er effektiv i dit arbejde. Du må være modig nok til at 
elske fuldstændigt, i tillid til at verden får gavn af din beslutning om at tjene Mig, hvor du så 
end har befundet dig hver dag. Fryd jer, kære apostle. Se frem, sammen med Mig, mod større 
hellighed. Jeg vil beskytte Min plan for jer, men I må træffe en beslutning om at tage imod 
Himlens fred. 



 
                      
1. februar 2012 
Jesus 
 
Kære apostle, jeres tro gør jer smukke. Jeg iagttager dig, mens du modtager nåde fra Himlen. 
Dit hjerte bliver forvandlet lidt efter lidt, og din tjeneste for Mig renses og bliver mindre præget 
af egeninteresse. Dit liv ændrer sig på mange måder. Måske forlader du én slags tjeneste til 
fordel for en anden, eller du afslutter en opgave, som du i lang tid har været optaget af. Måske 
er du i færd med at lægge et tungt kors af lidelse fra dig, så du bliver i stand til at tjene mere 
frit på en anden måde. Måske, kære apostel, venter du på at modtage den næste opgave fra 
Himlen, og er ivrig efter at begynde på den. Eller du tjener simpelthen trofast, som du nu bedst 
kan, med det, der er dit daglige arbejde. Uanset hvad, så tror du, og du forsøger at leve den tro. 
Dette gør dig smuk i Mine øjne. Ja, trofasthed mod Mig bringer trøst til verden. Den lille portion 
trofasthed, du bidrager med, er som et tegn, der får andre til at rette deres øjne imod det næste 
liv. Andre ser på dig og forstår, at ikke alle lever for dette liv. De forstår, at selv hvis du måtte 
tage fejl med hensyn til evigheden, så eksisterer håbet om evigheden. Mine venner, I er ikke 
klar over, hvor værdifuldt dette håb er for et menneske, for hvem alt håb synes ude. Stakkels 
menneskehed. Vi må give verden håb gennem vores engagerede tjeneste for Faderen. Hvis du 
synes, dit håb bliver udfordret, må du fortælle mig om årsagen til din smerte. Kom til Mig i 
hjertets stilhed, og Jeg vil lytte til din sorg. Jeg vil trøste dig. Jeg vil vise dig, at Himlens kraft 
kan helbrede selv de alvorligste sår og de mest grusomme lidelser. Jeg vil restituere dig. Jeg 
beder dig, tro Mig. Det er i hele menneskehedens interesse, at I har det håb, andre behøver. Ja, 
I er smukke i Mine øjne, kære apostle. I er smukke. 
 
 
 
1.Marts 2012 
 
Jesus 
 
Mine kære apostle, I forbliver trofaste mod Mig, og Jeg leder jer igennem enhver forandring. 
Kan man sige, at Herren udtænkte en plan for jer i går og igen i dag, men at Herren vil 
undlade at give jer kendskab til planen for i morgen? Vil Jeg skjule Mine behov for jer? Vil 
jeg svigte arbejdet og arbejderne? I ved, at dette aldrig vil ske. Mine venner ønsker at være i 
forbindelse med Mig, og Jeg gør i sandhed Mig selv tilgængelig for alle dem, der oprigtigt 
søger Mig. Og de, der kender Mig, forstår, gennem deres ønske om at kende Mig, at Mine 
veje ikke altid ligner verdens veje. Derfor må de sande efterfølgere være opmærksomme på 
Herrens ønsker, når begivenheder i deres omgivelser ændrer de jordiske planer. Jeg er i gang 
med at opføre et stort ydmyghedens bygningsværk i verden. Jeg har forpligtet Mig overfor 
Min Kirke, og det er Mit ønske at kunne bringe nåde i overflod ind i verden gennem den. 
Kære apostle, forstår I, at dette ikke kan gennemføres ved hjælp af de metoder, mennesker 
har fundet på? Hvilket menneske kan fatte omfanget af de forandringer, der er nødvendige for 
at bringe Guds børn frem til ydmyghed og kærlighed til Faderen? Kun Gud kan gøre dette, og 
kun Gud forstår både jordens og Himlens veje. Det vil altid være en himmelsk ledet plan, der 
gennem helligheden bringer mennesker tilbage til freden. Dette gennemfører vi i fællesskab, 
menneske for menneske. Det glæder Mig, at vores anstrengelser bærer frugt, som vi kan 
frembære for Faderen som et bevis på, at der i Hans børn er et oprigtigt ønske om hellighed. 
Mine kære apostle, Jeg beder jer om at forblive trofaste mod Mig. Tillad Mig, jeres Frelser, at 
lede jeres indsats, så vil I blive velsignet og trøstet. Gennem jeres troskab vil andre også blive 



velsignet og trøstet. Når vi er færdige med jeres arbejde på jorden, vil I komme til Mig på en 
fuldkommen måde, og da vil I forstå alt det, Jeg har gennemført ved hjælp af jeres villighed. 
Jeg vil ikke føre jer ind i noget, der er dårligt for jer, men ind i det, der er godt for jer. Fortsæt 
tillidsfuldt, og vær taknemmelige over, at Jeg har udvalgt jer til at tjene i Guds Fornyelse. 
 
 
1. april 2012 
 
Jesus 
 
Kære apostle, Jeg beder jer indtrængende om at tilbringe tid sammen med Mig. Det selskab, I 
vælger, påvirker jer, og det påvirker jeres tankegang og jeres opførsel. Måske tror I, at I kan 
bruge tiden på jordisk stræben og i verdsligt selskab, og samtidig opretholde jeres indre liv. 
Måske er det sandt. Måske er det ikke sandt. Jeg beder dig om at se på dit liv og ærligt gøre 
op med dig selv, hvorvidt du tilbringer nok tid sammen med Mig eller ej. Hvis du bruger tid 
på at finde støtte i de ideer, der er evige, vil der være harmoni i dit sind og hjerte. Du vil blive 
mindre påvirket af begivenheder, og du vil blive mindre forvirret. Din tillid vil vokse og du 
vil forstå, at Himlen fremmer sine interesser på mange måder. Hvis du tilbringer tiden 
sammen med Mig, vil du udvikle en stærk interesse for Ånden, der fører Kirken fremad og 
ind i en ny tid, hvor der er troskab og renhed. Ja, fornyelsen vil blive en realitet i dit hjerte, og 
du vil betragte alle forandringer med håb og tillid. Kæreste apostle, Jeg er jeres virkelighed. 
Jeg er jeres Konge. Hvis du vil give Mig tid og opmærksomhed, vil Jeg forvandle dit liv til en 
kilde af lys for andre. Dette er Min plan for dig. Vær forvisset om, at uanset hvilke lidelser du 
har, og uanset hvordan din tilstand er i dag, kan Jeg forny dig. Jeg ønsker at give dig mod og 
styrke. Jeg ønsker, at du skal forstå Ånden, der bevæger sig gennem Kirken og ind i verden. 
Det ønsker Jeg i høj grad. Jeg beder om, at Jeg må have en ledsager i dig, så du vil blive et 
menneske, som hver dag glæder sig i Gud, selv hvis du lider. Jeg er med jer, kære apostle. Jeg 
våger opmærksomt over jer, mens I går gennem livet. Hold jer tæt op ad Mig, så vil alt være 
godt. 
 
 
1. maj 2012 
 
Jesus 
 
Mine kære apostle, vær forvisset om at Faderen velsigner jeres arbejde. Måske ser I ikke de 
velsignelser, jeres arbejde modtager. Måske ser I ikke de fremskridt, der sker for Kongeriget 
på grund af jeres arbejde. Men Faderen velsigner både tjeneren og tjenesten, dag efter dag. 
Husk, at fordi I ikke har fuldt kendskab til Faderens plan, mangler I evnen til at vurdere den 
påvirkning, Himlen opnår gennem jeres tjeneste. I kære apostle, som er så pligtopfyldende 
overfor Mig, Jeg beder jer om at stole på, at Frelseren får lige netop det til at ske, som 
Faderen har brug for. Bliv ved med at tjene, så vil Jeg fortsætte med at give jer mod, når I har 
brug for mod. Jeg vil give jer styrke, når I har brug for styrke. Jeg beder om, at du ikke bliver 
fristet til at tro, at der kun findes en begrænset mængde styrke eller mod, og at du en dag vil 
løbe tør for disse ting. Mens Jeg skuede gennem tiden, så Jeg dig tjene Mig trofast, og fra 
korset opnåede Jeg al den tænkelige nåde, du kunne få brug for. Hvis du skal kæmpe i 
morgen, så ved du at Jeg allerede har opnået den nåde, der gør at du både kan udholde og 
overvinde kampen. Med 'overvinde kampen' mener Jeg ikke, at du ikke vil lide, for som du 
ved, led din Konge også. Nej, det er ikke det, Jeg mener. Vi arbejder sammen, og vi lider 
sammen. Jeg led på korset, og du ærer Min lidelse, når du møder lidelse i livet. Sandelig siger 



Jeg dig, at da Jeg led på korset, ærede Jeg din lidelse og skabte en vej for dig. Vi er  ydmyge i 
lidelsen, kære apostle. Vi er ydmyge i tjenesten. Og når du kommer til Mig, og Jeg fremstiller 
dig for Faderen som en trofast tjener, vil du være ydmyg i den store sejr, som vi vil dele med 
hinanden i al evighed. Jeg er med dig. Jeg vil ikke lade dig lide alene. 
 
 
 
 
 
 
1. juni 2012 
 
Jesus 
 
Kære apostle, i dag taler Jeg til jer, opfyldt af håb. Jeg har håb for Himlens visioner med 
hensyn til Min Kirkes fremtid på jorden. Jeg er tilfreds når Jeg ser, at helligheden forøges i 
Mine venner, og denne forøgelse af helligheden er det, der giver Mig håb for Kirken. Ja, Jeg 
opfordrer indtrængende Mine efterfølgere til at give ofre og til at tjene, og mange af jer svarer 
af hele jeres hjerte. I indgyder Mig stort håb, når I lytter til Mine ord og tillader dem at 
forandre jer. Med dette håb går Jeg fortrøstningsfuldt videre ind i verden, i forvisning om, at 
mens der er nogle, som modsætter sig forandringen, vil andre favne den. Ja, forandringer 
finder sted, især i hjertet hos hver eneste engagerede apostel. I bliver mere hellige. Når I 
bliver mere hellige, bliver Min Kirke mere hellig. Apostle, forstå alvoren i denne opfordring. 
Jeg, Jesus, har alt, hvad der skal til, for at kunne føre Kirken frem mod større enhed. Og Jeg, 
Jesus, kan gøre dette lige så hurtigt, som I vil tillade Mig at gøre det. Find Mig i din sjæl, 
hver gang du er i tvivl om din rolle i Kongeriget. Jeg vil vejlede dig. Jeg hører mange af jer 
sige: 'Jesus, fortæl mig, hvad jeg skal gøre'. Jeg svarer: 'Tjen Mig'. Jeg svarer: 'Vær engageret 
i dit kald'. Og Jeg svarer: 'Elsk hvert eneste menneske, du møder, så vil Mit Kongerige 
komme'. Forstår du? Detaljerne i dit liv kan du lidt efter lidt erkende sammen med Mig, når 
du gennemgår dine omstændigheder sammen med Ånden, som Jeg har sendt til dig. Der er 
ingen grund til at være bekymret med hensyn til Min vilje. Du vil kende den hver dag, og 
hver dag kan Min vilje ses i pligterne og i de muligheder for at tjene, der viser sig. Sidder du 
sammen med Mig i stilhed? Beder du Mig  hjælpe dig med at blive mere hellig? Giver du din 
vilje til Mig? Eller tjener du på den måde, du ønsker, uden at være villig til at forandre dig og 
indordne dig, når Jeg har brug for at du indordner dig? Mine venner, jeres liv vil altid 
forandre sig. Dette burde ikke gøre jer bange, for Jeg forandrer Mig ikke, og Min kærlighed 
til jer forandrer sig ikke. Hav fred. Du må acceptere, at hvis du ikke er åben for forandringer, 
er du ikke åben for at blive mere hellig. Alt er godt, og Jeg holder dig meget tæt ind til Mig. 
 
 
1. juli 2012 
 
Jesus     
 
Mine kære apostle, tiden er inde for Mig til at bekendtgøre, at Jeg er Konge. Jeg er i sandhed 
Himlens Konge, og Jeg er Kongen over alle Guds børn på jorden. Jeg er Kongen over alt det, 
der er godt, og Jeg er kærlighedens Konge. Først og fremmest, og dette er meget vigtigt for 
dig, er jeg din Konge. Ja, det er Mig, du skylder din troskab som efterfølger og tjener. Jeg 
beder dig om at tale om Mig, når du bidrager til menneskehedens vel, og også når du bidrager 
til Kirkens vel. Hvorfor tjener du? Er det ikke, fordi du tror på din Konges magt og godhed? 



Tjener du Mig, fordi du har tillid til, at Jeg vil tage Mig af dig og af det, der er vigtigt for dig? 
Jeg tror, det er sådan. Jeg tror, at du forstår noget om både Min magt og Min godhed, og Jeg 
tror, at du stoler på, at Jeg vil tage Mig af dem, du elsker, selv i deres lidelser og oprør. 
Kæreste apostle, for at kunne bane vejen for jeres Konge, er I nødt til at holde op med at 
henlede opmærksomheden på jer selv. I dette tilfælde holder man op ved, konstant at give 
æren til Ham, der udkæmper slagene og vinder sjælene. Og krigen drejer sig om sjæle, kære 
apostle. Jeg tørster efter troskab fra alle Guds børn, fordi Jeg tørster efter det, der er godt for 
dem. De, som er borte fra Mig, må se godheden i dig. Du tilbyder virkelig det bedst mulige 
budskab til enhver, du møder. Dit budskab er et kærlighedens og velkomstens budskab, og du 
giver budskabet i din egenskab af Kongens budbringer.  Hav fred med det. Jeg er almægtig, 
og du er på Himlens side. 
 
 
 
1. August 2012 
 
Jesus 
 
Kære apostle, hvor Jeg længes efter jeres trofasthed. Én apostel, som forbliver trofast og 
opmærksom, kan være årsag til store forandringer i verden i løbet af sit liv. Men der er en hel 
del distraktion med hensyn til sager, der ikke er så vigtige. Disse distraktioner skygger for 
vigtigere sager, ja endda presserende sager. Kære apostle, Jeg inspirerer de trofaste ledere i 
Min Kirke til at henlede opmærksomheden på Mig og på de sager, der har interesse for Mig. 
Vil I, Mine trofaste apostle, lytte til jeres ledere? Eller vil I være distraherede? Vil I forfølge 
Mit mål for jer, ved at tillade Mig at leve gennem jeres 'ja' til Mig? Hvis Jeg har din troskab, 
vil du blive rigt velsignet, og verden vil også blive rigt velsignet. Hvis Jeg har din troskab, vil 
jeg betragte dig som en ven, den nærmeste fortrolige, og du vil begynde at forstå, hvad der er 
i Mit hjerte. Jeg er kærlighedens Konge, og i Mit hjerte er der kun kærlighed til 
menneskeheden. Det er grunden til, at Jeg har påkaldt Mig din opmærksomhed og kaldet dig 
til at tjene i hengivenhed som Min apostel. Hvis du anerkender Mig, Jesus Kristus, som din 
Konge, må du holde fast ved din tjeneste for Mig. Jeg vil ikke svigte dig. Jeg vil holde fast 
ved dig, og sammen vil vi frembringe en nådig fornyelse til alle dem, der tørster efter 
kærlighed. Hav dyb fred. Jeg er med dig. Alt er godt.    
 
          
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


