HIMLEN TALER TIL DEM, SOM ER BANGE FOR SKÆRSILDEN
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

Mine elskede børn er bange for mange ting. Det er forståeligt. Frygten hos én person kan
overføres til en anden, og det er ikke godt. I denne tid spredes frygten hurtigt i verden, ja
nærmest øjeblikkeligt, gennem medierne. Måske står du op hver dag, ser ud ad vinduet
og ser, at solen skinner. Det er et godt øjeblik for dig. Jeg er hos dig, du får mad, og solen
skinner. Men det er ikke nok for dig. Du vil også se, hvad der sker i andre dele af verden.
Gennem medierne, som det ofte ikke er nødvendige for dig at bruge tid på, hører du at
der er krige, katastrofer og hungersnød. Så ser du igen ud ad vinduet, men den glæde,
solskinnet gav dig, er borte. For hvordan kan du være glad, når der andre steder er krige,
katastrofer og hungersnød? Du frygter øjeblikkeligt, at disse ting også vil komme der,
hvor du bor.
Jeg ønsker, at du er opmærksom på andres behov, og hvis du får et kors at bære, ønsker
Jeg, at du bærer det med værdighed. Men Jeg ønsker også, at du er nærværende i dit eget
liv, og at du giver dine opgaver den nødvendige opmærksomhed. Mine venner, der er kun
få, som tjener på det sted, hvor Jeg har placeret dem. De isolerer sig fra omverdenen og
lytter til beretninger om begivenheder, der foregår andre steder i verden. Men de er ikke
opmærksomme på, og tager sig ikke af, begivenhederne i deres eget område. Det er sandt,
at Jeg vil bruge medierne til at fremme Min fornyelse. Jeg vil bruge alt, hvad Jeg kan, for
at frelse sjæle. Men Jeg ønsker, at der bruges mindre tid på at være bekymret over andre
befolkningers kors og udfordringer, og at der i stedet ofres mere tid på de kors og
udfordringer, som hver enkelt af Mine børn møder. Min fjende benytter sig af medierne
for at indgyde frygt i Mine børn. Frygt kommer ikke fra Mig. At der forekommer
katastrofer i ét område betyder ikke, at du kan være sikker på, at der også vil opstå
katastrofer i dit område. Børn, hør på Mig. Det er godt at sympatisere med andre gennem
vedvarende bønner og konkret hjælp. Det er ikke godt at blive overvældet af forestillinger
om katastrofer. Dette kommer ikke fra Mig. Hvor der er omvæltninger, er der også hellige
mænd og kvinder, der optræder som apostle og hjælper Mig. De bliver helgener på grund
af disse situationer. Mine engle er til stede, ligesom Mine helgener er det. Jeg er til stede.
Jeg støtter mange, og Jeg kan høste frugter til Himlen under alle de begivenheder, der
finder sted i jeres verden. Når den enkelte sjæl afslutter sin tid på Jorden og kommer
hjem til Mig, vil retfærdigheden ske fyldest. Det ser I ikke i jeres fjernsyn. Det læser I
ikke om i aviserne. Jeg bliver dårligt nok repræsenteret i disse medier, så det er ikke dér, I
skal søge efter sandheden. Søg Mig i bønnen; det er dér, I vil finde sandheden.
Jeg vil nu tale om den frygt, mange nærer, nemlig at de vil komme til at lide i skærsilden.
Mine venner, I ser uretfærdig og tilsyneladende ubærlig lidelse på Jorden, og det gør jer
bange. Og så overfører I denne frygt på Mig, for hvis der er uretfærdighed på Jorden, så
må uretfærdigheden da også være tilladt i det himmelske Kongerige. Dette er simpelthen
ikke sandt. Der vil ikke være nogen uretfærdighed her, og du vil ikke have fysiske
smerter i skærsilden.
Måske trøster det dig ikke. Måske indser du, hvor syndigt du har opført dig, og du frygter
for en retfærdig straf. Hvis du har det på den måde, så har du ikke brugt nok tid på at
finde hvile i Mit selskab. Du kender Mig ikke. Du forstår ikke Himlen eller dets mange
Kongeriger. Det bebrejder Jeg dig ikke, og det er grunden til at Jeg giver dig disse ord.
Du skal ikke være bange for den renselse, der venter nogle af jer efter jeres død, før I kan

træde ind i Himlen. Der er intet at frygte. Du vil opdage, at Jeg er fuldkommen
medfølelse og barmhjertighed. Jeg ønsker ikke at fordømme dig, men at frelse dig. Jeg er
din ven, og Jeg elsker dig. Selv hvis du ikke er Min ven lige nu, så håber Jeg at du vil
ombestemme dig og blive Min ven senere, når tiden er inde til at du skal dø. En ven
forbereder ikke lidelser til en elsket, som kommer hjem efter en lang rejse. En ven vil
forberede en rekreation, hvis det skulle være nødvendigt, og det er det, Jeg har forberedt
til jer. Betragt tiden i skærsilden som en tid, der kan bruges til at rekreere dig. Du vil
blive rekreeret, og du vil vokse i skærsilden, hvis du og Jeg i fællesskab kommer frem til
at det er det, du har behov for. Jeg vil altid tage Mig af dig.
Skt. Andreas
Guds venner i verden har en vis portion tillid til Ham. Der er ikke tilstrækkelig meget
tillid til Ham, det er sandt, for der er i virkeligheden ingen mulighed for, at en sjæl, som
befinder sig på Jorden, fuldt ud vil kunne forstå Guddommen og det, der udgår fra Ham.
Men den lille mængde tillid, som sjælene på Jorden nærer til Gud, er velplaceret, og den
gavner den enkelte umådelig meget. Ja, et liv, der bliver levet på én bestemt måde, ville
blive levet på en helt anden måde, hvis personen ville åbne sig for den tillid, Himlen kan
tilføre sjælen. Det fortæller jeg dig i dag, fordi jeg ser på dig og ønsker, at du vil leve dit
liv på en anden måde. Dit liv kan blive forandret, hvis du stoler på Gud. Du vil bringe
mange flere sjæle til Faderen, hvis du stoler på Gud. Ja, det hele handler om tillid. Mange
siger, at de stoler på Gud, men alligevel frygter de for skærsilden. Jeg forsøger ikke at
fange dig på det forkerte ben. Jeg forsøger at vise dig, at der muligvis er
uoverensstemmelse mellem det, du siger og det, du føler. Det er godt at blive opmærksom
på denne uoverensstemmelse, hvis den eksisterer, så den kan blive rettet. Hvis du følger
Gud, så gør du det, fordi det er det rigtige at gøre. Du er viis. Jeg fortæller dig i dag, at
det er det rigtige at gøre, fordi Gud er god. Gud er fuldstændig kærlighed, og kærligheden
frembringer, ifølge sin natur, barmhjertighed. Mindre kan ikke gøre det. Et hjerte, som
elsker, er et blidt hjerte. Et hjerte, som elsker, er også et viist hjerte, og i sin visdom vil
det forstå, hvad der er bedst for modtageren af denne fuldkomne kærlighed. I sin store
kærlighed og visdom tillod Gud, at der skulle være mulighed for at angre. Det havde Han
ikke behøvet at gøre. Han havde end ikke behøvet at skabe os, og når du kommer i
Himlen, vil du forstå, hvor god vores Gud er, og hvor uendelig Hans kærlighed er. Men
på grund af sin kærlighed skabte Gud os, og tilod, at vi hver især fik et liv. Gud forstår, at
vi er svage, og Han finder glæde i at vi, i vores troskab mod Ham, påbegynder processen
med at blive fuldkomne. Guds forventninger er realistiske og fulde af medfølelse. Gud
forventer, at vores svagheder vil påvirke os, og Han forstår, at vi måske af og til vil følge
nogle veje, der fører bort fra Ham. Gud kunne have sagt, ”Du kan ikke få adgang til
Himlen, medmindre du bliver fuldkommen, mens du er på Jorden.” Det kunne Han have
sagt, mine venner, fordi Han er Gud. Men det gjorde Han ikke. I stedet sagde Han, ”Jeg
vil tillade, at Mine elskede skabninger er ufuldkomne. Jeg vil hjælpe dem, hvis det bliver
nødvendigt, ved at lade dem fuldføre denne renselsesproces i sikkerhed i Mit Kongerige”.
Skærsilden er endnu et udtryk for Guds gavmildhed. Du vil være tryg dér. Når du
betragter den som en mulighed, må du fryde dig. Frygt for skærsilden er unødvendig og

upassende.
Skt. Andreas
Kender du nogen, som tror på at Gud eksisterer, men som alligevel bliver ved med at leve
efter deres egne ønsker og fysiske begær? Selvfølgelig gør du det. Sådan er der mange,
der lever. Disse mennesker tror på Gud, og de tror på at Han er god. De er ikke dårlige
mennesker. De fryder sig ikke over ondskaben. Det, jeg taler om her, er et menneske, som
er på godhedens side, men som ikke vil gøre sig den ulejlighed at arbejde særlig meget
for den. Det arbejde overlader han til andre, og måske beundrer han oven i købet deres
indsats og bifalder den. I de værste tilfælde latterliggør han ligefrem dem, der tjener Gud,
og vanskeliggør deres arbejde.
Hvad ville være det rigtige for sådan en person? Lad os se nærmere på det.
Fordi der ikke er megen selvopofrelse, er der heller ikke megen vækst. Dette liv får en
ende, og personen møder Jesus. Denne person har først og fremmest svigtet med hensyn
til kærligheden. Der er mange svigt i denne persons liv, for når Herren havde brug for, at
han sagde nej til sit ego og ja til Gud, nægtede personen at gøre det, og besluttede sig i
stedet for at gøre det, han fandt fornøjelse ved. Tiden og kærligheden blev bortødslet.
Hvordan tror du, denne person har det, når han møder Jesus og bliver udsat for Herrens
rene, fuldstændige og uselviske kærlighed? Tænk over det et øjeblik.
Mine venner, nu har jeg faktisk beskrevet skærsilden for jer. Er det retfærdigt og
barmhjertigt, at denne person får lov til at se sit liv, får lov til at se, hvor han svigtede og
hvor det lykkedes for ham? Vil det hjælpe denne person med hensyn til hans helbredelse?
Vil alle mennesker have gavn af sandheden? Mine venner, hvis denne person skal kunne
nyde at være i Himlen og føle sig godt tilpas der, så må han som et minimum kunne
forstå Himlen. Medmindre personen ransager sig selv og angrer, vil han ikke være i stand
til at vokse. Tiden i skærsilden hjælper ham med at forstå, og med at vokse. Denne person
vil ransage sine svigt, sådan at han bliver i stand til at forstå, hvordan en hellig reaktion
ville have været. Så vil denne person forlige sig med det faktum, at han afviste Guds
vilje, og han vil acceptere og tilgive sig selv. Derefter vil han blive bragt sammen med
andre, som er blevet renset på den samme måde, og han vil opleve kammeratskab og lære
om tolerance for, og accept af, andres lidelser. Inden længe vil personen have fuldstændig
fred med sig selv og det liv, han har levet, og han vil komme ind i Himlen og opleve
enhed med Jesus og fællesskab med helgenerne.
Vær ikke bange for skærsilden. Det er ligesom at være bange for en medicin, der
øjeblikkeligt vil kunne lindre smerter. Du ville ikke være bange for en sådan medicin. Du
ville være meget ivrig efter at tage den, og du ville takke Gud for den. Betragt skærsilden
på samme måde.
Skt. Andreas
Fordi Jesus har behov for at sprede glæde, giver Han glæde i overflod til dem, som tager
imod Ham. Jesus ønsker at give dig denne glæde. Frygt for døden og for det, der kommer

efter døden, mindsker den glæde, som Kristus ønsker at give dig. Bed Jesus om at fjerne
enhver frygt, som du måtte have med hensyn til skærsilden. Se hen til din død, og dit liv
efter døden, med tillid og glæde. Hvis du ikke føler tillid og glæde, må du bede om at få
det. Jeg vil bede for dig og hjælpe dig. Sammen vil du og jeg bede Gud om at fjerne din
frygt og erstatte den med den største tillid til Guds barmhjertighed. Når du bliver åben for
dette, og tror på det, vil du fryde dig, og du vil begynde at udbrede Guds barmhjertighed,
fordi du vil være ude af stand til at beholde en sådan god nyhed for dig selv. Det ville
være ligesom at vide, at der venter din familie en vidunderlig overraskelse. Hvor ville det
dog være svært at holde denne vidunderlige vished for dig selv, især hvis du så, at de
andre var nedslåede og ængstelige. Du vil dele Guds barmhjertighed med andre, hvis du
tillader den at fylde dit hjerte. Du må bekende og angre dine synder, og ikke være bange
for Gud eller for noget som helst, der kommer fra Gud. Og, endnu en gang, jeg vil hjælpe
dig.
Vor velsignede Mor
Mine stakkels små børn bliver ansporet til at være ængstelige og frygtsomme. Dette
kommer ikke fra Himlen, mine elskede. Det kommer fra Himlens fjende. Vær ikke bange.
Kom til mig med din frygt, så vil jeg hjælpe dig med at fjerne den. Jeg elsker dig meget
højt, og jeg ser meget tydeligt, hvordan fjenden forsøger at fylde dig med frygt. Hvis du
lærer Jesus at kende, vil din frygt skrumpe, og den vil skrumpe mere endnu, og snart vil
du ikke kunne huske hvad det var, der skabte en sådan frygt og ængstelse i dig. Jesus er
svaret på og midlet mod al frygt. Med hensyn til frygten for skærsilden, så vil jeg fortælle
dig, at du ikke vil blive ladt alene der. Din anger vil føles godt for dig, fordi den vil være
baseret på sandheden. Sandheden om skærsilden vil fylde dig med lettelse. Denne verden
støtter og fremmer det, der ikke er sandt. Med andre ord, denne verden støtter og fremmer
bedrag og forvirring. I skærsilden vil du føle en stor lettelse ved at kende sandheden, og
ved at vide, at du aldrig igen vil blive bedraget eller være usikker. Mine små børn, fordi I
ikke forstår, hvor stort verdens bedrag er, kan I heller ikke forstå, hvor stor lettelsen vil
føles for jer i den næste verden. Stol på din mor, som aldrig fører sine børn på afveje.
Hvis du har brug for at tilbringe nogen tid i skærsilden, vil du være taknemmelig over at
kunne være der, og du vil føle en dyb taknemmelighed imod Gud, fordi Han sørger for
dine behov på så barmhjertig en måde. Hav fred, små børn. Jeg er hos jer.
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

