HIMLEN TALER TIL DEM, DER HAR AFVIST GUD
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
14. December 2006
Jesus

Jeg taler i dag i dybeste alvor. Min elskede, du blev skabt af Gud. Gud skabte dig ikke,
for at du skulle vrage din plads i Hans familie. Du er vigtig i denne familie, som omfatter
hele menneskeheden. At lukke dig selv ude fra Guds kærlighed er det samme som at
lukke dig selv ude fra din familie. Du gør indvendinger imod dette og siger til dig selv, at
du ikke afviser menneskeheden, men kun menneskehedens Skaber. Min ven, det svarer til
at gribe ind i dit bryst og fjerne dit hjerte, med det formål at forkaste hjertet, men
acceptere kroppen. Kroppen vil ikke fungere uden hjertet. Det kan den ikke. På samme
måde kan Guds familie ikke fungere uden Faderens støttende hånd. Selv Jorden kunne
ikke eksistere, hvis Faderen trak sin velvilje tilbage. Din afvisning af Gud udspringer af
vrede. Du giver dig til at benægte dette. Måske påberåber du dig videnskabelige beviser,
der hævder, at de erstatter Guds eksistens. Når din krop dør, og du står foran Mig, Jesus
Kristus, vil du blive blændet af omfanget af alt det, menneskeheden ikke ved. Den
mængde af viden, der findes på Jorden nu, er, skønt den er betagende for dig, ganske lille,
sammenlignet med den fulde sandheds lys, som du vil få lov til at udforske i Himlen. Jeg
velsigner al videnskab, der udføres med god vilje. Gud har vist en ekstrem nåde gennem
videnskaben. Mange mennesker har studeret videnskab, og har fået en dyb respekt for
Skaberen gennem den viden, de har tilegnet sig. De vil naturligvis fortsætte studierne i
Himlen, og blive endnu mere velsignede. Derudover har mange mennesker, som har
studeret videnskab, i høj grad tjent deres familie, menneskeheden, gennem deres
samarbejde med Mig i deres studier. Forstår du? De samarbejder med Gud, og gennem
dette samarbejde velsigner Gud menneskeheden. Menneskeheden udviser arrogance når
den tror, den har opdaget noget som helst, Jeg ikke ønskede at den skulle opdage. Som en
af Guds skabninger må du lære at tro på, at de mennesker, der bruger videnskaben til at
undergrave de guddommelige principper, modarbejder Skaberen. De vil blive stillet til
regnskab for enhver skade, de måtte have påført Guds Kongerige. Jeg er barmhjertig
imod dem, der angrer, og Jeg vil være barmhjertig imod dig. Jeg taler til dig i dag, ikke
for at fordømme, men for at frelse. Jeg er hos dig. Afvis mig ikke.

Johannes af Korset
Min ven, du kan ikke blive ved med at afvise Gud. Det er for hårdt for dig. Måske forstår
du ikke, at du bærer på en byrde. Jeg vil fortælle dig om din byrde, så du kan forstå, hvor
tung den er, og måske vil du så gå med til at lægge den fra dig et øjeblik. Din byrde vejer
så meget, at din sjæl ikke kan løftes. Jeg er viljestærk, og jeg har modtaget megen
guddommelig magt fra Gud. Men selvom jeg forsøger, kan jeg ikke løfte dig. Du er lige
så tung og uflyttelig som ti tons mursten. Når en sjæl tror på Gud, og respekterer Guds
herredømme over menneskeheden, kan den løftes, som om den var den letteste fjer. En
sådan sjæl kan vi give hjælp og trøst. Vi kan opnå nåde for sjælen, så han kan mærke
vores kærlighed og Skaberens kærlighed. Den sjæl, som tror på Gud, er let, og kan nemt
inddrages i de guddommelige sandheder. Troen på Gud giver sjælene en flydeevne, der
holder dem oppe over vandskorpen, med ansigtet vendt imod sandhedens lys. Dette lys
strømmer støt ind i disse sjæle, og den kærlighed, der vokser i dem, giver næring til
personerne selv og til alle dem, der omgiver dem. Du mangler dette. Du har vraget
adgangen til den Ene, der elsker dig betingelsesløst. Vi omgiver dig, og håber på en

mulighed for at hjælpe dig, men du lukker os ude. Se på dem, du har omkring dig. Tænk
på dem, du elsker. Ønsker du, at det må gå dem godt? Ønsker du, at de er i sikkerhed?
Den kærlighed, du føler, denne omsorg, er beviset på Guds tilstedeværelse indeni dig.
Skønt det er din hensigt at afvise din Gud, kan du ikke gøre det fuldstændigt. For at
kunne afvise Gud fuldstændigt, ville du være nødt til at afvise alle former for kærlighed.
Jeg beder dig om at forstå, at der kun er to veje, du kan gå. Den ene kommer fra
kærligheden; det er Guds vej. Den anden kommer fra hadet; det er fjendens vej. ”Åh”,
siger du, ”Johannes er naiv”. Jeg må fortælle dig, at jeg opfatter det som den største
kompliment. Himlen er naiv, forstået på den måde, at den har sit udspring i, og er båret
oppe af, kærligheden. Vi vil fortsætte sammen, du og jeg, med at undersøge din afvisning
af Gud. Jeg forsøger at hjælpe dig, min ven, fordi jeg elsker dig. Du kender mig ikke godt
nok til at elske mig, men når du lærer mig at kende, vil du elske mig. Tak, fordi du har
reflekteret over mine tanker i disse få, korte øjeblikke i tiden.

Johannes af Korset
Der er flere forskellige skridt, du kan tage. For det første: Du kan fortsætte med din
afvisning af Gud. For det andet: Du kan indse, at Gud elsker dig, og bede Ham om at give
sig til kende for dig. For det tredje: du kan indse, at Gud eksisterer, men fortsætte med at
nægte Ham adgang til dit liv. Hvis du gør det første, vil intet ændres. Du vil få store
vanskeligheder, når du dør og møder Gud, fordi du vil være nødt til at indse, at du gjorde
oprør imod den fuldkomne kærlighed. Dette vil blive ekstremt smertefuldt for dig. Gud er
naturligvis barmhjertig. Han vil give dig mulighed for at angre, og hvis du gør det, vil du
med glæde blive inddraget i familien. Til den til vil du imidlertid være nødt til at begynde
at lære om kærligheden og ydmygheden. Dette vil tage tid, men Gud har forberedt et sted,
hvor du kan gøre det. Det kaldes skærsilden. Hvis du vælger den anden mulighed, og
indser, at Gud elsker dig, og du beder Gud om at give sig til kende overfor dig, vil du
begynde at lære om Guds kærlighed, mens du er her på Jorden, i dit liv og i dine
forbindelser med andre. Du vil føle glæde igen, min kære ven, og håbet vil bo i dit hjerte.
Gud vil overøse dig med nåde, vi vil omslutte dig og forsvare dig, mens du vokser i
dyderne, og efter din død vil du blive hilst velkommen med den største glæde og
celebrering. Når du accepterer Gud, og lader Ham lære dig om kærligheden, er din
dødsdag i sandhed en lykkelig dag. Den tredje mulighed er ikke den mulighed, jeg ville
vælge, men den er bedre end den første. Du kan indse, at Gud eksisterer, men holde Ham
på afstand. Dette er bedre end den første mulighed, fordi du giver Gud en vis grad af
agtelse. Gud belønner al agtelse med en uhørt gavmildhed. Og hvis du trods alt
anerkender Guds eksistens selv den mindste smule, lader du en dør stå på klem for et
forhold til Gud. Måske er du ikke villig til, eller i stand til, at bede Gud om at åbenbare
sig for dig. Sandsynligvis frygter du for, hvad Gud vil bede dig om. Dette er ikke særlig
velovervejet, fordi hvad som helst, Gud beder dig om, bliver nemt, når du kaster dig ud i
det sammen med Ham. Men under alle omstændigheder, så sig i det mindste til Gud, at
du anerkender Ham som Skaberen, og der vil være en tilknytning mellem dig og din Gud.
Det vil være som at befinde sig på dybt vand og holde fast i et reb. Du gør måske ikke
fremskridt, fordi du ikke tillader Gud at trække dig ombord på båden, men du vil heller

ikke gå fortabt. Jeg elsker dig. Mit hjerte har den største interesse i at hjælpe dig med at
komme tilbage i vores familie. Forstår du, jeg ser på dig med himmelske øjne. Jeg ser alt
det, du kan gøre for at hjælpe andre med at lære Guds kærlighed at kende. Vi har hårdt
brug for dig. Du rummer potentiale, som du ikke har udnyttet. Kun med Guds nåde kan
hele dit potentiale realiseres, fordi Gud sætter gang i væksten, ligesom når Han tager et
frø og skaber et stort træ. Du har frø til den største, mest kraftfulde godhed i dig. Kom
tilbage til Guds kærlighed, og Han vil sætte gang i væksten i hvert eneste af disse frø. Det
var Gud selv, som såede disse frø, og Han har et guddommeligt formål med hvert eneste
af dem. Hav fred, mens du overvejer dine muligheder. Du har Himlens hjælp til det.

Johannes af Korset
Du har været tålmodig med mig, og jeg er taknemmelig. Jeg har endnu nogle få tanker,
som jeg vil dele med dig, så jeg vil benytte mig af din tålmodighed lidt endnu. Hvis du
har holdt fast ved din afvisning af Gud i nogen tid, vil du finde disse tanker
foruroligende. Jeg, Johannes, taler om disse valg, som om de var nemme og uden
følelsesmæssig eftervirkning. Jeg ved hvad det er, jeg siger til dig, hvilket vil sige, at jeg
forstår den følelsesmæssige eftervirkning af at vælge den anden eller den tredje
mulighed. Du skal ikke gennemgå dette alene. Den ensomhed, du eventuelt tidligere har
følt, har du påført dig selv. Hør godt efter. Jeg ved, at du har følt dig isoleret og forladt i
din smerte. Jesus følte det på samme måde på korset. Han var i sandhed ikke forladt, og
det var du heller ikke. Du lukkede os simpelthen ude. Vi, helgenerne og englene, kan ikke
hjælpe dig, hvis du ikke ønsker at blive hjulpet. Det bedste, vi kan gøre i den situation, er
at forsøge at beskytte dig, mens vi venter på, at du åbner dit hjerte bare den mindste
smule. Jeg vil bede dig om at tilbringe nogen tid i stilhed og tænke over disse ord. Du vil
forstå, at der er fornuft i min påstand om, at hvis du overhovedet føler nogen form for
kærlighed, er du stadigvæk interesseret i at befinde dig i Guds nærvær. At sige, du ikke
tror på Gud eller på Guds fjende, er simpelthen at benægte en sandhed, der er lige så
indlysende som at vand er vådt, eller at vinden skaber bevægelse. Du kan diskutere
sandheden, du kan trække dig selv og andre væk fra sandheden, men sandheden består.
Gud eksisterer. Han elsker dig. At afvise Ham er det samme som at vælge Hans fjende
frem for Ham. Det vil være en fejltagelse af dig. Begynd at åbne dig for Gud igen, også
selv om du måske kun gør det i et begrænset omfang. Disse ord og den nåde, der ledsager
dem, er ikke kun beregnet for dette øjeblik. Jeg vil blive hos dig og minde dig om dem.
Jeg, Johannes, elsker dig, og vil ikke opgive dig. Mærk den himmelske ro i din sjæl. Der
er ikke brug for andet end ro. Du skal ikke være ked af det, hvis du ikke er klar lige nu.
Der vil komme en tid, hvor du vil være villig til at åbne dig for Gud. Jeg er hos dig nu, og
jeg vil være hos dig til den tid, mens jeg beder for dig og opnår al mulig nåde for dig.
Måske er du vred på mig. Måske siger du: ”Johannes er et fjols. Jeg latterliggør Johannes,
og alligevel fortsætter han med at give udtryk for sin kærlighed til mig”. Du har ret. Jeg
elsker dig, selv om du latterliggør mig. Jeg er i Himlen, forstår du, så jeg er ligesom Gud,
forstået på den måde, at selv hvis du latterliggør Gud, fortsætter Han med at elske dig og
håbe på at du vender tilbage til Ham. Ved blot at læse disse ord har du modtaget din
første lektion i den betingelsesløse kærlighed, som er Guds kærlighed. Hav fred. Du er

ikke alene.

Vor velsignede Mor
Kæreste lille barn af Himlen, du er ikke så intellektuelt avanceret, som du tror. Hvis du
virkelig var avanceret i dit intellekt, ville du arbejde hårdt på at blive hellig, for når man
bruger sit intellekt på den rigtige måde, og tænker over sandheden, bliver man henrykt
over grænseløsheden i Guds viden. Så ønsker man at dykke dybere og dybere ned i de
himmelske sandheder. Dette kan gøres i løbet af din tid på Jorden.
Du er elsket. Du er højt skattet. Vi i Himlen nærer store håb i forbindelse med dit hjertes
omvendelse til Gud. Den første grund til at vi nærer et sådant håb er, at vi ser godheden i
din sjæl. Måske forbinder du ikke denne godhed med Gud, og siger, at den stammer fra
dig selv. Med andre ord hævder du, at denne godhed er din egen. Jeg er Maria, Jesu Kristi
mor, og jeg fortæller dig i dag, at en hvilken som helst godhed, der måtte være i dit hjerte,
stammer fra Gud. Lad være med at påstå at du er ophav til noget, der kommer fra
Faderen. Ville du påstå at du er ophav til din genetiske sammensætning? Havde du noget
at gøre med den? Valgte eller designede du den? Det ville selvfølgelig være fjollet at
påstå det. Den blev valgt til dig, så du kunne tjene på den måde, som Gud havde til
hensigt. Afvis ikke Ham, der så kærligt skabte dig til at tjene i denne tid. Alle i Himlen
viser interesse for, om du tager imod Gud. Så vigtig er du for os. Mit moderhjerte lider
ved din afvisning af Gud, fordi jeg var vidne til, hvad Jesus gjorde for dig. Hav fred. Jeg
vil hjælpe dig, og du er elsket. Tag imod Johannes' råd, og lad Gud komme ind i dit liv.
Du vil være så taknemmelig over, at du gjorde det.

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 frelses-

missionen. 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.
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