HIMLEN TALER TIL DEM, DER IKKE KENDER JESUS
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
21. December 2006
Jesus

Jeg er Jesus. Jeg er Gud. Jeg er fuldkommen. Jeg er nærværende i din verden, og Jeg er
nærværende i Himlen. Forstår du, Jeg er allestedsnærværende. Selv hvis du ønsker det,
kan du ikke fjerne dig fra Mit nærvær på Jorden. Jeg skabte Jorden. Man kan sige, at
Jorden tilhører Mig. Alt det, der er på Jorden, er også Mit skaberværk. Du, kære elskede,
blev skabt af Mig. Siger Jeg, at du tilhører Mig? Jeg siger det på en anden måde. Jeg siger
at Jeg ønsker, at du skal tilhøre Mig. Jeg ønsker at eje dit hjerte. Hvorfor bruger Jeg ordet
hjerte, når det er din sjæl, Jeg søger? Jeg bruger ordet hjerte, fordi mennesker beskriver
hjertet som stedet, hvor de rummer den kærlighed, de er i besiddelse af. Hvis man har
kærlighed, siger man, at man har den i hjertet. Hjertet er kendt som kilden til kærlighed
og som stedet, hvor kærligheden opbevares, så Jeg, Jesus, fortæller dig, at Jeg ønsker at
eje dit hjerte. Når det siges mere enkelt, sådan som det bør, siger Jeg, at Jeg ønsker at du
elsker Mig. Jeg elsker dig. Hvad det angår, er der ingen problemer. Jeg elsker dig i dag,
og Jeg vil altid elske dig. Men vi har den vanskelighed at du ikke kender Mig. Den eneste
måde, Jeg kan lære dig at elske Mig på, er ved at åbenbare Mig for dig, at tillade dig at
lære Mig at kende. Det er derfor, Jeg kommer til dig i dag. Jeg åbenbarer Mig for dig
gennem disse ord og gennem den nåde, der er knyttet til dem. Hvis du læser disse ord og
sidder i stilhed, vil du begynde at lære Mig at kende. Hvis du begynder at lære Mig at
kende, vil du i sandhed også begynde at elske Mig. Glem hvad som helst, der frister dig
til at vende dig bort fra disse ord og denne nåde. Hvil dig. Vær sammen med Mig. Tillad
Mig at fortælle dig om Mig selv.

Jesus
I din verden i dag er der mange som påstår, at de tjener det gode. Nogle af disse påstande
er sande. Nogle af disse påstande er falske. Jeg, Jesus, er ikke nærværende i løgne. Jeg er
ikke til stede i falskhed. Sandheden føles ren, og sandheden ændrer sig ikke. Hvis du
ønsker at finde sandheden, kan du studere fortiden og se, hvilke påstande om sandheden,
der har overlevet. Hvilke ting var sande for to tusinde år siden? Du vil finde dem, hvis du
ser på, hvad der har overlevet gennem tiden. For to tusinde år siden var det sandt, at Jeg
kom for at frelse. I dag er dette stadigvæk sandt. Jeg kom dengang, og Jeg kommer i dag.
Jeg kommer for din frelses skyld. Jeg kommer for at du kan blive frelst. Jeg kommer for
at være til stede med Min sandhed der, hvor der er falskhed, der, hvor du bliver bedraget.
For to tusinde år siden var der ondskab i verden. I dag er ondskaben her stadigvæk, side
om side med godheden. Betyder det, at ondskaben er god? Har sandheden ændret sig?
Nej. Ligesom sandheden ikke ændrer sig, gør ondskaben det heller ikke. Ondskaben
ændrer simpelthen forklædning. Jeg, Gud, har ikke ændret Min karakter. I begyndelsen,
når man lærer nogen at kende, ved man nogle få ting om dem. Efterhånden, som man
lærer dem bedre at kende, lærer man mere om dem. Med tiden, ved en gensidig
påvirkning, begynder man at kende en person godt, og så kan man sige, at man forstår
vedkommende.
Jeg ønsker, at du skal forstå Mig. Jeg er sandhed. For at kende Mig, Jesus, må du vide,
hvad der er sandt og hvad der er falsk. Det vil Jeg lære dig, men det er ikke noget, Jeg

kan lære dig på én gang. Sandeden i sin fulde dybde må absorberes gradvist. Derfor
inviterer Jeg dig til at holde Mig med selskab. Hvis du gør det, vil Jeg lære dig alt, hvad
du har brug for, for at kunne skelne mellem sandheden i din verden og falskheden i din
verden. Jeg vil lære dig at kunne skelne mellem det gode og det onde med et enkelt blik.
Jeg er den store Lærer, den guddommelige Lærer. Sammen med Mig kommer det lys, der
er nødvendigt for en øjeblikkelig instruktion om et hvilket som helst emne. Måske siger
du: ”Giv mig det hele med det samme, Gud. Hvis Du er den, Du siger, kan Du gøre det”.
Du har ret. Det kunne Jeg gøre; det er i Min magt at gøre det. Men du, Min ven, er ikke i
stand til at modtage en sådan erfaring, for Min sandhed drejer sig udelukkende om
kærlighed. Først må dit lille hjerte udvides. Vi må gøre plads til al denne kærlighedsfyldte
sandhed. Jeg ønsker, at du begiver dig ud på en rejse sammen med Mig. Gå sammen med
Mig. Tillad Mig at drage dig ind i din sjæl, ind i din mystiske natur. Kom til Mig der, så
Jeg kan introducere dig til de store sandheder om din familie, Guds familie. Du vil finde
sådan en accept der. Når du i din sjæl hviler i Mit blik, vil du forstå noget om
kærligheden. Samtidig vil du forstå noget om Himlen, dit endegyldige hjem. Jeg kalder
på dig nu, og Jeg ved, at du hører Mig. Kom til Mig. Bliv hos Mig. Giv Mig bare en lille
chance for at åbenbare Mig for dig.

Jesus
Idet Jeg drager dig ind i din egen mystiske natur, drager Jeg dig ind i Mit hjerte. Mit
hjerte og dit hjerte hører sammen. Når du er sammen med Mig, føler du ro, og du føler
dig accepteret. Du føler enhed med andre, fordi du oplever samhørighed i din sjæl. Hvis
Jeg er hos hvert eneste menneske, på samme måde som Jeg er hos dig, så hører du
sammen med hvert eneste menneske gennem Mig. Begynder du at få et begreb om Guds
familie? Jeg elsker hvert et menneske, der er blevet skabt. Jeg har en god plan for hvert et
menneske, der er blevet skabt. Dette er Min sandhed, og som du husker, kan Jeg aldrig
være, hvor der er bedrag. Hvis Jeg har en god plan for hvert et menneske, der er blevet
skabt, og en god plan for dig, så er du sikker hos Mig, og hele menneskeheden er sikker
hos Mig. Ethvert menneske vil, hvis han hører sammen med Mig, i løbet af sin tid på
Jorden tjene i mystisk forening med ethvert andet menneske, og i mystisk forening med
alle helgenerne i Himlen. Vi hører alle sammen. Efter denne tid med tjeneste kommer
hvert menneske, som hører sammen med Mig, hjem til Mig og til familien, der elsker
ham, venter på ham og hilser ham velkommen. Der er ingen ond vilje fra Himlens side.
Der er kun accept og sandhed. Jeg nærer et stort håb for dig, Min ven. Alle dine evner
kommer fra Gud og er en naturlig følge af Guds godhed. Hvis du lærer at forstå Mig, vil
du lære, at Jeg ønsker at bruge dine evner til at skabe harmoni i din sjæl. Når du bruger
dine evner og din energi til Mine formål, vil du gavne hele Verden. Sådan må det
nødvendigvis være, for Jeg har sagt at det er sådan, og Jeg kan kun sige sandheden. Vi
hører alle sammen. Kunne du tænke dig at gavne Verden? Du er i sandhed i stand til det,
og det er Min plan med dig. Jeg har så meget at give dig med hensyn til kundskab og
visdom. Sammen med Mig vil du blomstre og nå højder, du aldrig havde drømt om, var
muligt. Fryd dig. Du hviler hos Gud, alle tings Gud. Denne Gud fortæller dig i dag, at du

er elsket og ønsket.

Jesus
Følg denne vej, der viser sig foran dig. Kom til Mig. Vend dig i Min retning, og Jeg vil
åbenbare den vej, som Jeg ønsker at du skal følge. Du vil føle lethed i din ånd, en
befrielse. Du vil føle ro. Lige så stille vil et håb bryde frem som en knop indeni dig. Du
skal ikke være bange for, at knoppen ikke vil blomstre; det vil den. Håbet, du føler i din
sjæl, bliver næret af den tid, du tilbringer med at søge sandheden sammen med Mig. Jeg
vil tage Mig af det hele. Jeg behøver blot den mindste, selv den mest skælvende, villighed
fra din side. Du tøver med at tro på Mig. Det ved Jeg. Jeg forstår alt det, der er gået forud
for dette øjeblik i dit liv. Husk, at Jeg har al universel sandhed til Min rådighed. Er Jeg
ikke, hvad det angår, en værdifuld person for dig at kende? Ville du kunne indrømme, at
Jeg muligvis er den mest værdifulde person, du nogensinde kunne kende? Hvis du vidste,
at der på Jorden var én, som besad hele sandheden om alle ting, som forstod de rene og
skære sandheder, og som havde det reneste, mest ufordærvede syn på virkeligheden, ville
du så ikke søge den persons selskab? Hvis du var viis, ville du gøre det. Hvis du var et
menneske, som søgte sandheden, ville du gøre det. Hvis du var træt af løgne og falskhed,
ville du gøre det. Min ven, hvis du søger sandheden, må du komme med Mig. Hvis du
søger accept, må du komme til Mig. Hvis du ønsker at blive elsket, må du hvile i Mit
hjerte, for det er det eneste sted, hvor du kan finde den fuldkomne sikkerhed, du længes
efter. Jeg er hos dig. Jeg vil aldrig forlade dig. Du kunne ikke flygte fra Mit nærvær, selv
om du ønskede det. Du kan lige så godt lære Mig bedre at kende, så du kan beslutte dig
for, om du vil afvise Mig eller åbne dig for Mig. Dette er det ultimative valg, som du må
træffe. Ligesom du ikke kan undslippe Mit nærvær, kan du heller ikke undslippe dette
valg. Det er dit valg. Jeg ønsker, at du tænker over dine muligheder.

Jesus
Min ven, dette handler om os to. Med 'dette' refererer Jeg både til denne samtale og til din
endelige beslutning om, hvorvidt du vil åbne dig for Mig eller afvise Mig. Når du på
Jorden bliver bedt om at træffe en vigtig beslutning, overvejer du dine muligheder. Du
tager dig god tid og vejer for og imod. Måske vakler du imellem to retninger. Jeg ønsker,
at du overvejer begge muligheder i denne beslutning. Hvis du åbner dig for Mig, vil du
komme ind i den mest kærlige og trygge familie, der findes. Hvis du åbner dig for Mig,
vil du have sikkerhed i resten af dit liv, forstået på den måde, at Jeg vil afstikke kursen for
dig, vejlede dig, beskytte dig og aldrig forlade dig. Hvis du åbner dig for Mig, vil du
komme sejrrig til Himlen og medbringe det store udbytte, som din medvirken sikrede din
familie. Du vil vandre i sandhed og i ro. Dit liv på Jorden vil ikke lige med ét blive nemt,
men det vil blive fyldt med Guds fred og Guds nåde. Hvis du afviser Mig, vil du fortsætte
som hidtil, sårbar overfor Min fjendes bedrag. Du vil til tider føre dig selv bag lyset og
tro at du er viis. Måske vil du føle overlegenhed overfor mange af dine brødre og søstre,
men Jeg fortæller dig i dag i al Min sandhed, at den mest ydmyge i Himlen rummer alle

Guds mysterier i sin sjæl. Du vil ikke blive indviet i disse mystiske realiteter, hvis du
afviser Mig. Hvordan skulle du kunne det, hvis du ikke ønsker det?
Jeg vil slutte med en af de største sandheder overhovedet, og det er den, at Jeg ikke
tvinger Mine børn til at vælge Mig. Jeg tvinger ikke menneskeheden til at arbejde for
Himlen. Hvis Jeg gjorde det, ville vi ikke være en familie, men en herre og hans slaver.
Nej. Det er ikke noget for Mig, og det er ikke noget for dig. Det himmelske Kongerige
ville ikke være Det himmelske Kongerige, hvis det ikke var fyldt med villige og elskede
børn. Alle i Himlen arbejder for hinanden med stor glæde. Alle i Himlen arbejder for
vores familiemedlemmer på Jorden med stort håb. Mens du læser disse ord, er der et stort
håb i Himlen om at du vil vælge Mig, Jesus Kristus, og begive dig ud på rejsen mod
sandheden. Den er her til dig. Jeg har sandheden, og Jeg har lagt en kurs for dig, som vil
bringe dig til dette bestemmelsessted.
Jeg elsker dig. Jeg vil tage Mig af dig. Vælg Mig, og Jeg vil begynde at åbenbare Mig for
dig. Du vil føle fred, Min ven. Du vil føle sikkerhed. Du vil føle glæde i al evighed. Dette
er din arv, og Jeg er din Gud. Lad intet lede dig bort fra den sandhed, at Jeg er Jesus
Kristus, og at Jeg elsker dig. Jeg kommer i dag for at give Mig til kende for dig og for at
frelse dig. Kom. Stol på Mig. Vær hos Mig. Jeg vil beskytte 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.
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