HIMLEN TALER TIL DEM, DER ER BANGE FOR AT DØ

Oversætterens bemærkning:
Denne tekst har modtaget Den katolske Kirkes godkendelse, Imprimatur, på
originalsproget, som er engelsk. Da det endnu ikke har været muligt at finde en katolsk
præst eller teolog, som kan gennemlæse og godkende den danske version, tages der
forbehold overfor eventuelle fejloversættelser hvad angår katolsk troslære og morallære.
INTRODUKTION
Kære læser
Jeg er hustru, mor til seks børn, og sækular Franciskaner.
På grund af alvorlige omstændigheder blev jeg skilt, da jeg var tyve år gammel; det var
en beslutning, der fik præstelig støtte. Da jeg var midt i tyverne, var jeg eneforsørger; jeg
arbejdede, og jeg opdrog min datter. Jeg fandt støtte i min tro ved at deltage i den daglige
messe, og gennem Franciskanernes tredje orden, sækular Franciskanerne, var jeg
påbegyndt en rejse hen imod enhed med Jesus.
Da jeg var 28, mødte jeg en vidunderlig mand. Mit første ægteskab var blevet annulleret,
og vi giftede os og blev velsignet med yderligere fem børn. Åndeligt set havde jeg mange
oplevelser, der også omfattede det, jeg nu ved kaldes indre lokutioner*. Disse øjeblikke
var vidunderlige, og ordene er stadigvæk meget tydelige i mit hjerte. Jeg tog det som en
selvfølge, at Jesus måtte arbejde hårdt for at hjælpe og støtte mig, for Han havde givet
mig en hel del at håndtere. Når jeg ser tilbage på det, kan jeg se, at Han forberedte mig på
at kunne arbejde for Ham.
I løbet af denne tid, og også senere, begyndte jeg også at modtage lokutioner fra Den
velsignede Mor, i tilgift til dem fra Jesus. Det er ikke svært at skelne deres stemmer fra
hinanden. Jeg hører dem ikke med mine ører, men i min sjæl. På dette tidspunkt var jeg
blevet klar over, at det var noget særligt, der foregik, og Jesus fortalte mig, at Han havde
et særligt arbejde til mig, udover mit primære kald til at være hustru og mor. Han bad mig
om at nedskrive budskaberne og sagde, at Han ville sørge for at de blev trykt og udbredt.
Alt er sket sådan som Han sagde, at det ville, og jeg beder for, at vi alle kan tjene Ham
ifølge Hans kærlige vejledning.
* samtaler (o.a.)
Venlig hilsen
Anne, en læg-apostel
5. december 2006
Jesus

Min elskede, en forandring er undervejs. Det kan du mærke. Du forbereder dig på at
afslutte din tid på Jorden og påbegynde din tid i evigheden. Dagen, hvor du dør, vil være
en dag fyldt med glæde, fordi du vender tilbage til Mig. Tænker du på din død med
glæde? Måske ikke. Måske er du bange. Du kære, lille Guds barn, Jeg ønsker at hjælpe
dig med hensyn til den frygt, som forhindrer dig i at tænke på det næste liv med fred i
sindet. Forstår du, i vores menneskenatur frygter vi døden og lidelsen. Det forstår Jeg til
fulde, for også Jeg var rædselsslagen for lidelsen. Men døden frygtede Jeg ikke. Jeg
vidste, at døden ville være en befrielse for Mig, fordi Jeg ville blive fri for de
begrænsninger, Jeg oplevede i Min krop. Du kære elskede, døden vil også være en
befrielse for dig. Når din krop ophører med at leve, vil din sjæl blive vakt fuldstændig til
live. Der er intet, der vil skræmme dig. Jeg vil være der for dig. Jeg vil tage dig til Mig og
trøste dig. Du vil føle dig mere tryg end du nogensinde har gjort på Jorden. Tror du på
det? Det bør du gøre, Min ven, for det er sandheden. Afvis Min fjende én gang for alle,
og hvil dig i Mit hjerte, mens Himlen forbereder dig til at kunne komme hjem. Jeg vil
blive hos dig hele tiden; Jeg vil hjælpe dig, trøste dig og forberede dig. Til sidst vil du
kunne mærke, at Min fred omslutter dig. Det er, hvad Jeg vil gøre for dig, hvis du tillader
det. Lige nu, på dette tidspunkt, fortsætter Jeg med at forberede din belønning. Forstår du,
din belønning er ikke færdig endnu, fordi du stadigvæk er i gang med at tjene. Måske
tjener du ved at være syg, svag, trist eller sorgfuld. Giv det til Mig som et offer. Giv det
hele til Mig, din Jesus, så vil Jeg bruge det til at gøre de mest storslåede ting for andre,
der stadigvæk tjener på Jorden. Jeg vil tage imod dine små ofre og bruge dem til at trøste
Faderen, som bliver afvist af så mange. Vores Far er så god. Du vil bedre kunne forstå
Hans godhed, når du nu snart kommer hjem til Mig. Jeg lover dig, du Min lille elskede, at
du vil kunne fryde dig over disse ofre, uanset hvor små de måtte være, som du gav til
vores Far i denne, din sidste tjenestetid på Jorden. Vær opfyldt af glæde. Jeg er hos dig og
vil aldrig forlade dig. Tag Min hånd i din, i dit dyrebare, lille hjerte. Jeg vil holde fast i
dig hele tiden, og aldrig give slip på dig, i denne overgangsperiode fra dit liv på Jorden til
dit liv i evigheden. Jeg er hos dig hvert eneste øjeblik.

Apostelen Johannes
Jeg hilser dig, du mit elskede familiemedlem. Jeg er en stille besøgende i din sjæl. Jeg er
stille, fordi jeg er ærbødig overfor din forberedelse. Forstår du, det er Herrens vilje at du
modtager disse ord og denne nåde, for at du kan blive fri for den frygt, du føler. En støt
strøm af nåde vil flyde ind i din sjæl nu, og forberede dig på overgangen til det
himmelske Kongerige. Hvor er du dog velsignet! Hvor er det dog barmhjertigt af Jesus, at
Han gør disse ord og denne nåde tilgængelig for dig! Det overrasker mig ikke, at Jesus
gør dette for dig, for jeg er vidne til den store kærlighed, som Jesus nærer til dig. Jesus
elsker dig så højt, at Han ikke kan vente med at give dig de himmelske gaver. Han giver
dem til dig nu, så du kan få en forsmag på din belønning. Når du dør, vil du komme ind i
Guds familie. Vi elsker hinanden meget højt, fordi vi elsker Gud, og vi slutter os til Ham i
Hans kærlighed til hver eneste af vores brødre og søstre. Denne kærlighed er anderledes
end den kærlighed, der findes på Jorden. Denne kærlighed svigter aldrig. Denne

kærlighed vil hverken svækkes eller forandres. Den kærlighed, vi føler for dig og for
hinanden, er en pålidelig, uophørlig tilstand. Vi ser hinanden, som vi hver især var i vores
menneskenatur, og det får os til at elske hinanden med en endnu blidere kærlighed.
Forstår du, kære ven, de gange, hvor vi fejlede på Jorden, hjalp os med at blive ydmyge.
Der er ingen arrogance i Himlen, og du er på vej til Himlen. Det, jeg fortæller dig, er, at
hvis du har begået fejltagelser og synder, er du nøjagtig ligesom alle os andre. Bekend
dine synder, og lad Jesus befri dig fra den magt, de har over din sjæl. Jesus tilgiver. Jesus
glemmer. Du må tage imod Hans tilgivelse og lade Ham hjælpe dig med at acceptere dig
selv. Jesus kan gøre alting nyt, og Han vil gøre dig ny, når du kommer hjem til Ham. Du
skal ikke være bange for, at du ikke er velkommen. Du vil blive hilst velkommen af Jesus
og af hele din familie. Jeg, Johannes, er ekspert i Jesu kærlighed. Jeg fandt støtte i den
kærlighed, Jesus nærede for mig, og jeg beder dig om at gøre det samme. Find støtte i den
kærlighed, Jesus nærer for dig. Lad den omkranse og gennemtrænge dig. Du er højt
skattet af Jesus Kristus. Han accepterer dig, sådan som du er. Hav fred, min ven. Bliv i
den himmelske stilhed, og lad Jesus sætte de sidste præg på din sjæl.

Apostelen Johannes
Min kære ven, hvor ofte har du følt dig tilfreds? Hvor ofte i dit liv på Jorden har du siddet
i stilhed og takket Gud for alle de velsignelser, du har modtaget? Måske er du viis og har
gjort det hver dag. Det er jeg glad for. Måske har du haft travlt og har haft bekymringer,
og så har du ikke fået sagt nok tak. Så er tiden inde til en forandring. Brug et øjeblik på at
takke Gud for alt det, Han har tilladt dig at opleve på Jorden. Du har set megen godhed.
Hvor har du set godheden? Tænk over dette spørgsmål. Tænk tilbage på de gode
mennesker, du har kendt. Hvorfor var de gode? Hvad var det ved dem, der gjorde indtryk
på dig? Du har også set megen ondskab. Bed en kort bøn til Gud for dem, som du så
modarbejde godheden, og tænk så ikke mere på dem. Gud vil være barmhjertig, især hvis
du beder Ham om at være det. Vend nu tilbage til eksemplerne på den megen godhed, for
det er i denne godhed, jeg ønsker at du skal hvile. Du vil altid huske dem, der var bedre
end dig selv, med hensyn til at følge Gud eller efterleve de hellige principper. Hav fred
med det. Jeg minder dig ikke om disse ting for at pine dig, men for at trøste dig. Hvis du
tænker tilbage på de gode mennesker, du har iagttaget, vil du også tænke fremad på de
gode mennesker, du snart skal møde. Himlen er fyldt med mennesker, som valgte Gud.
Himlen er også fyldt med mennesker, som traf nogle valg, der gik imod Gud, men som
angrede og tillod Gud at rense dem. Det, du vil huske om et godt menneske, er, at det
menneske traf beslutninger, der var baseret på kærligheden. Dette menneske tilsidesatte
sine egne ønsker til fordel for andres ønsker. Dette menneske valgte ofte en vanskeligere
vej, for at kunne gøre det, der var det rigtige at gøre. Du husker, at at beslutningen om at
gøre det rigtige, havde en pris for dette menneske. Det krævede ofre. Fryd dig sammen
med mig, Johannes, mens du tænker over et andet menneskes heroiske godhed. Når du
gør det, lærer du de himmelske principper at kende, selvom du befinder dig på Jorden.
Det er en god øvelse for dig, fordi vi snart vil føre dig ind i det himmelske Kongerige.
Alt, hvad du vil få brug for, for at kunne føle dig godt tilpas her, vil blive givet dig i form
af nåde. Jeg vil gerne have, at du er fredfyldt. Jeg vil gerne have, at du accepterer dig

selv, ligesom Jesus accepterer dig. Ville du ønske, at du havde mere at give Jesus? Det
har vi alle ønsket, og det mener jeg virkelig. Når vi tænkte over vores liv, ønskede vi alle,
at vi havde haft mere at give, at vi havde været bedre, elsket mere fuldstændigt og
uselvisk, at vi havde tjent uden afbrydelser, og at vi havde accepteret sandheden om Guds
nærvær. Hvis du ville ønske, at du havde været bedre, så vil du passe rigtig godt ind
sammen med os i Himlen. Hav fred. Tænk over den godhed, du har set, og tro på, at Jesus
accepterer dig, sådan som du er lige nu.

Apostelen Johannes
Kære ven, vi, dine himmelske kammerater, hvisker i din sjæls ører i denne tid. Vi hjælper
dig med at forlade denne verden og træde ind i den næste. Det gør vi for at støtte dig, og
fordi det glæder os at se, at du næsten er færdig med dine jordiske opgaver. Vi glæder os
på dine vegne. De forventninger, som du har til Himlen og Guds Kongerige, er helt
sikkert for små, for intet kan forberede dig på Faderens kærlighed, og intet kan forberede
dig på kærligheden i den familie, du snart skal møde. Vi er alle samlet i Guds kærlighed,
og Guds kærlighed forener os. Det er sandheden. En anden del af sandheden, som vil
glæde dig, er den personlige, inderlige kærlighed, som Gud nærer til dig. Det vil du
opleve i Jesus Kristus, vores elskede Ven og Frelser. Jeg levede for Kristi kærlighed,
mens jeg var på Jorden. I Himlen lever jeg 'på grund af' Kristi kærlighed. Jeg mangler
virkelig ord, når jeg begynder at tale om Jesu Kristi kærlighed. Det er ligesom at forsøge
at beskrive havet ved at sammenligne det med en lille kop fyldt med vand. Men selv om
man uundgåeligt vil mangle ord, må man alligevel forsøge. Jesus elsker dig så højt, at
Han hver dag på Jorden levede for dig personligt. Den kendsgerning, at Han hver dag på
Jorden levede for dig personligt, ændrer ikke ved den kendsgerning, at Han hver dag på
Jorden levede for mig personligt. På grund af sin natur kan Gud være nærværende hos
alle mennesker på én gang. Du vil komme hjem til os, og du vil være sammen med Jesus.
Du vil aldrig mere være adskilt fra Ham. I Himlen vil du opleve fuldkommen tryghed,
fuldkommen accept og fuldkommen fortrolighed med Ham. Min ven, der er nogle, som
vælger at være adskilt fra vores elskede Jesus i al evighed, men det vil du ikke gøre. Du
vil vælge Jesus. Vælg Ham nu, så Han kan overøse dig med barmhjertighed, og således
forberede dig til at komme hjem. Bekend dine synder. Indrøm dine forsømmelser. Hvis
du gør dette nu, og hvis du sørger over dine synder, så vil du have påbegyndt processen
med at lære at acceptere dig selv. Jesus tilgiver dig, hvis du angrer. Sådan er det altid.
Men i din menneskenatur er der behov for, at du accepterer dig selv og får sindsro med
hensyn til de synder, du har begået. Hvis du gør dette, mens du er på Jorden, er der ingen
forhindringer for en øjeblikkelig forening med Jesus – eller, for at bruge et andet ord,
Himlen. Hvis du ikke afslutter dette arbejde, mens du er på Jorden, vil du have brug for at
afslutte det i det himmelske Kongerige, hvilket vil sige i skærsilden. Jeg, Johannes, vil
opfordre dig til, at du i det mindste begynder på den proces nu. Men uanset om du gør det
ene eller det andet, så er Jesus fuldstændig barmhjertighed, fuldstændig tilgivelse. Hvis
du stoler på Jesus og på Hans barmhjertighed, vil Han belønne dig med en ubegrænset
mængde af denne barmhjertighed. Åh, min kære ven, tag mine ord til dig og tro på dem.
Jeg forsøger at hjælpe dig ved at give dig gode råd og nøjagtig information. Vær ydmyg,

og accepter mig som din bror, der giver dig viise råd. Jeg beder for dig nu. Bed mig om at
hjælpe dig i denne proces, og jeg vil gøre det. Fred være med dig og med alle dem, der
omgiver dig.

Vor velsignede Mor
Mit lille barn, hvor er jeg glad for at være sammen med dig. Mit hjerte er hos dig, mens
du tænker over Guds barmhjertighed. Det vil ikke være vanskeligt at få Jesus til at
acceptere dig. Hvis du nærer blot det mindste ønske om at være sammen med Jesus og
hvile i Hans barmhjertige blik, så vil det ske. Du tilhører Himlen, lille barn. Vær meget
ydmyg med hensyn din indtræden i evigheden. Et godt barn, en trofast tjener, kommer til
Himlens dør, opfyldt af ydmyghed. Og det er, hvad du må gøre. Gud er stor, meget stor.
Gud er fuldkommen godhed, og Han er almægtig. Hvad er du, sammenlignet med Ham?
Det vil jeg fortælle dig. Du er Guds elskede og umådeligt højt værdsatte barn. Du er som
et lille barn i mine arme, et barn, der har behov for trøst og næring. Tillad dig selv at være
et lille, hjælpeløst barn, så vil jeg, din himmelske mor, give dig alt, hvad du har brug for,
for at du kan træde frem for Gud. Jeg kender Gud, mit barn, og jeg kender dig. Jeg kender
Himlen, og jeg kender den familie, som gør forberedelser til at hilse dig velkommen. Jeg
ved, hvad du vil få brug for, for at du kan føle dig godt tilpas. Lad mig hjælpe dig med at
føle dig godt tilpas. Vi er her for dig, allesammen. Vi ønsker at få dig til at føle dig godt
tilpas. Hvis du har tanker, der gør dig bekymret, kan du simpelthen give dem til mig. Jeg
vil tage mig af det, enten ved at fjerne tankerne fra dig, eller ved at vise dig Guds sandhed
om det, du tænker på. Det vil give dig fred. Vi, din himmelske familie, omslutter dig. Vi
hjælper dig med at fjerne enhver bitterhed, der måtte være tilbage i dig. Jeg elsker dig,
mit lille barn. Du er mig meget dyrebar. En mor forlader ikke sit barn, når barnet har brug
for hende, og jeg vil heller ikke forlade dig.

JESUS KRISTUS, KONGEN, DER VENDER TILBAGE; HANS LÆGAPOSTOLAT
Vi søger at være forenet med Jesus i vores daglige arbejde og gennem vores kald, for at
opnå nåde til omvendelse af syndere. Gennem vores samarbejde med Helligånden vil vi
lade Jesus strømme gennem os til gavn for verden, og overbringe Hans lys. Dette gør vi
sammen med Maria, Vor velsignede Mor, med De helliges Samfund, med alle Guds
hellige engle og med de andre læg-apostle i verden.
RETNINGSLINJER FOR LÆGAPOSTLE
Som læg-apostle for Jesus Kristus, Kongen, der vender tilbage, lover vi at udføre vores
basale forpligtelser som praktiserende katolikker. Derudover påtager vi os disse åndelige
øvelser og udfører dem så godt, som vi kan:

1.

Hver dag at sige troskabsløftet, morgen-offergaven og en kort bøn for Paven.

2.

Eukaristisk tilbedelse en time om ugen.

3.

Deltagelse i en bedegruppe en gang om måneden, hvor vi beder rosenkransens
Lysets Mysterier, og læser det månedlige budskab.

4.

Skriftemål en gang om måneden.

5.

Derudover vil vi følge Jesu Kristi eksempel, som det er udlagt i Evangelierne, og
behandle andre med Hans tålmodighed og venlighed.

6.
APOSTOLATETS TRE NÅDEGAVER FRA KONGEN, DER VENDER TILBAGE
At lytte med medfølelse
At lære om og undervise i Katekismen
At fremme enheden i Kirken

DAGLIGE BØNNER
TROSKABSLØFTE
Kære Gud i Himlen, jeg lover at være tro mod Dig. Jeg giver Dig mit liv, mit arbejde og
mit hjerte. Til gengæld beder jeg Dig om at give mig den nåde, der vil gøre mig i stand
til, i størst mulig udstrækning, at adlyde al den vejledning, Du giver mig. Amen.

MORGEN-OFFERGAVE
O Jesus, i forening med Marias uplettede Hjerte giver jeg Dig denne dags bønner,
arbejde, glæder og lidelser, for Dit hellige Hjertes intentioner, i forening med messens
hellige Offer verden over, og som oprejsning for mine synder og for Pavens intentioner.
Amen.
BØN FOR MIT KALD
Åh Maria, Jesu mor og Kirkens Dronning, jeg beder dig om at velsigne mig med troskab
mod mit kald. Hjælp mig med at forstå, at min tjeneste, hvor ydmyg og skjult den så end
måtte være, er vigtig for Den universelle Kirke. Styrk mig i prøvelsens tid, og våg over
min familie og dem, jeg elsker. Hjælp mig, elskede mor, med at forblive trofast mod
Jesus Kristus, din Søn, Kongen, der vender tilbage. Amen.
HVORFOR BØR JEG TJENE JESUS SOM LÆG-APOSTEL?

12. maj 2005 gav Jesus et løfte til alle, der tjener Ham som læg-apostle:
1.
Dit budskab til sjælene er et uophørligt budskab. Hils alle sjæle velkommen til frelsesmissionen. Du kan forsikre alle læg-apostle om, at ligesom de tager sig af Mine
anliggender, vil Jeg tage Mig af deres. De vil få en plads i Mit Hellige Hjerte, og Jeg vil
forsvare og beskytte dem. Jeg vil også stræbe efter den fuldstændige omvendelse for alle
dem, de elsker. Ser du, de sjæle, som vælger at blive Mine elskede læg-apostle og arbejde
for denne frelses-mission, vil kende freden. Dette løfte kan verden ikke give, for det er
kun Himlen, der kan skænke fred til en sjæl. Denne mission er i sandhed Himlens
mission, og Jeg kalder alle Himlens børn til at hjælpe Mig. I vil blive rigt belønnet, Mine
kære.

DEN MÅNEDLIGE BEDEGRUPPE
Jesus ønsker, at vi danner læg-apostel bedegrupper. Han beder os om at mødes en gang
om måneden og bede rosenkransens 'Lysets Mysterier', og at læse det månedlige budskab.
En bedegruppe kan bestå af blot to personer i en familie, eller den kan bestå af flere
hundrede i en kirke.

www.directionforourtimes.org

