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JESUS, KONGEN
HIMLEN TALER TIL PRÆSTERNE
JESUS TALER TIL SYNDERNE
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.
Min søster rejste til Medjugorje, og hun var optændt af Helligånden, da hun kom hjem. Efter at jeg
havde hørt om hendes smukke pilgrimsrejse, oplevede jeg en endnu dybere omvendelse. I løbet af det
efterfølgende år blev mit bønsliv gradvist dybere, og jeg havde en drøm om Den velsignede Mor,
hvor hun spurgte mig, om jeg kunne tænke mig at arbejde for Kristus. I drømmen viste hun mig, at
dette særlige arbejde ville betyde, at jeg skulle leve adskilt fra andre mennesker i verden. Hun viste
mig faktisk min forøgede familie, og hvordan jeg ville være adskilt fra dem. Jeg sagde til hende, at det
ikke gjorde noget. Jeg ville gøre hvad som helst, jeg blev bedt om.
Kort efter dette fik jeg endometriose. Jeg har været syg lige siden, og har fejlet både det ene og det
andet. Mine sygdomme er altid af den slags, der i første omgang mystificerer lægerne. Det er en del af
mit kors, og jeg nævner det, fordi der er rigtig mange, der lider på denne måde. Jeg fik at vide af min
læge, at jeg ikke ville kunne få flere børn. Som eneforsørger bekymrede det mig ikke, og jeg gik ud
fra, at det var Guds vilje. Kort tid efter mødte jeg en vidunderlig mand. Mit første ægteskab var på det
tidspunkt blevet annulleret, og vi giftede os og fik fem børn.
På det åndelige plan havde jeg mange oplevelser, blandt andet lokutioner, som jeg nu ved, at det
hedder. Disse øjeblikke var smukke, og ordene har jeg bevaret i mit hjerte, men jeg blev ikke betaget
af det, fordi jeg havde nok at gøre med at ofre al min sygdom og udmattelse til Gud. Jeg tog det som
en selvfølge at Jesus måtte arbejde hårdt for at støtte mig, fordi Han havde givet mig en hel del at slås
med. Set i bakspejlet forstår jeg, at Han forberedte mig til at arbejde for sig. Min forberedelsestid var

lang, vanskelig og ikke særlig spændende. Jeg tror, at mennesker, der så det udefra, tænkte, ” Hold da
op, den kvinde er da uheldig”. Men set indefra oplevede jeg, at selvom mine lidelser var smertefulde
og langvarige, så voksede min lille familie i kærlighed, størrelse og visdom, i den forstand at min mand
og jeg virkelig forstod, hvad der var vigtigt og hvad der ikke var det. Vores vedvarende kors lærte os
dette.
Forskellige omstændigheder gjorde, at vores lille familie måtte flytte langt væk fra mine nærmeste. Jeg
gav det som et offer til Gud, og jeg må sige, at det har været det mest vanskelige, jeg har haft at
kæmpe med. At leve i udlændighed medfører mange smukke muligheder for at lære at følge Kristi
vilje, men man er hele tiden nødt til at minde sig selv om, at det er det, man gør. Ellers vil man bare
føle sig trist til mode. Efter adskillige år i udlændighed følte jeg mig endelig inspireret til at rejse til
Medjugorje. Det var faktisk min fyrre års fødselsdagsgave fra min mand. Jeg havde forsøgt at komme
afsted en gang tidligere, men omstændighederne tillod mig ikke at rejse, og jeg forstod, at det ikke var
Guds vilje. Men endelig var tiden inde, og så stod min ældste datter og jeg foran Skt. Jakobskirken.
Det var hendes anden tur til Medjugorje.
Jeg havde ikke tænkt på eller regnet med at jeg ville komme til at opleve noget ud over det
sædvanlige. Min datter, som havde været meget glad for sin første tur, sagde mange vittige ting om
mennesker, der søger mirakler. Hun kalder kærligt Medjugorje for et karneval for religiøse
mennesker. Hun siger også, at det er det lykkeligste sted på Jorden. Den første gang tog denne unge
kvinde afsted som en oprørsk fjortenårig, som benyttede sig af lejligheden til at rejse udenlands med
sin moster. Da hun vendte hjem, var hun blevet rolig og respektfuld, hvilket fik min mand til at sige,
at vi burde sende alle vores teenagere på pilgrimsrejse.
Vi havde fem smukke dage der. Jeg oplevede at modtage åndelig helbredelse på bjerget. Min datter
hvilede og bad. Der skete en stille, men betydningsfuld ting for mig. Under mine kommunioner
samtalede jeg med Jesus. Jeg syntes, at det var smukt, men det var af og til sket for mig før, så jeg blev
ikke chokeret eller overældet. Jeg husker, at jeg fortalte andre, at kommunionerne i Medjugorje var
kraftfulde. Jeg vendte hjem og var dybt taknemmelig for, at Vor Frue havde hjulpet os med at komme
afsted.
Samtalerne fortsatte hele den vinter. På et tidspunkt i løbet af de seks måneder, der efterfulgte vores
tur, begyndte samtalerne at sive ind i mit liv, og de kom på forskellige tidspunkter dagen igennem.
Jesus begyndte at vejlede mig på en målrettet måde, og jeg fandt det mere og mere vanskeligt at sige
nej, når Han bad mig om at gøre dette eller hint. Jeg fortalte ingen om det.
I løbet af disse måneder begyndte jeg også at modtage vejledning fra Vor velsignede Mor. Det er ikke
vanskeligt at skelne mellem deres stemmer. Jeg hører dem ikke med ørerne, men i min sjæl eller mit
sind. På dette tidspunkt var jeg klar over, at det var noget betydningsfuldt, der skete, og Jesus fortalte
mig, at Han havde noget særligt arbejde til mig, udover mit primære kald til at være hustru og mor.

Han bad mig om at skrive budskaberne ned, og sagde at Han ville ordne det sådan, at de kunne blive
udgivet og udbredt. Her bagefter kan jeg se, at det tog lang tid for Ham at få mig til at føle mig så
tilstrækkelig tryg, at jeg var villig til at stole på Ham. Nu stoler jeg på Hans stemme, og jeg vil fortsat
gøre mit bedste for at tjene Ham, set i lyset af af mine konstante kampe mod mine svagheder og fejl,
og mod verdens tiltrækning.
Jeg beder om dine forbønner, mens jeg fortsætter med at forsøge at tjene Jesus. Jeg beder dig om at
sige ja til Ham, for Han har så hårdt brug for os, og Han er så god. Han vil drage dig direkte ind i sit
hjerte, hvis du vil tillade det. Jeg beder for dig, og jeg er så taknemmelig mod Gud, fordi Han har
givet dig disse ord. Enhver, som lærer Ham at kende, kan ikke undgå at blive forelsket i Ham, så god
er Han. Hvis du har ting at kæmpe med, er dette svaret på dine problemer. Han kommer til dig på en
særlig måde gennem disse ord og den nåde, der udgår fra dem.
Jeg beder dig om at undgå fristelsen til at tro, at Han da umuligt kan mene, at du skulle kunne opnå et
højt niveau af hellighed. Som jeg skriver et sted, så er det største tegn i vor tid, at Jesus må klare sig
med sådan en som mig, som sin sekretær. Jeg betragter mig selv som tilhørende B-holdet, kære
venner. Slå følgeskab med mig, og sammen vil vi gøre vores lille del for Ham.

Et budskab, som jeg modtog fra Jesus, umiddelbart efter at jeg havde skrevet den ovenstående
selvbiografiske information:
Du forstår nu, Mit barn, at du og Jeg har været sammen i lang tid. Jeg arbejdede stille i dit liv i
årevis, før du påbegyndte dette arbejde. Anne, hvor Jeg dog elsker dig. Ved at se tilbage på dit liv,
kan du se rigtig mange gange, hvor du har sagt ja til Mig. Gør det dig ikke glad og tilfreds? Du
begyndte at sige ja til Mig, længe før du begyndte at opleve den ekstraordinære nåde. Hvis ikke du
havde gjort det, kunne Jeg aldrig have givet dig denne nåde eller tildelt dig denne mission. Forstår
du, hvor vigtigt det var, at du hver dag i dit almindelige liv stod op og sagde ja til din Gud, på trods
af vanskelighederne, fristelserne og modgangen? Du kunne ikke se den store plan, sådan som Jeg så
den. Du måtte stole på din tro, Anne. Jeg siger dig i dag, at sådan er det stadigvæk. Du kan ikke se
Min plan, som er større, end dit menneskelige sind kan begribe. Jeg beder dig om at fortsætte med
at stole på din tro, for det giver mig megen ære. Se, hvor meget Jeg har været i stand til at gøre med
dig, simpelthen fordi du stille og ydmygt traf en beslutning til fordel for Mig. Træf endnu en stille
og ydmyg beslutning, i dag og hver dag, og sig, ”Jeg vil tjene Gud”. I aftes tjente du Mig ved at
trøste en sjæl, som led meget. Du besluttede dig for Mig, og dermed for at se bort fra dig selv, ved
at hjælpe ham. Der var glæde i Himlen, Anne. Du er Min. Jeg er din. Bliv hos Mig, Mit barn. Bliv
hos Mig.
JESU LØFTE TIL SINE LÆGAPOSTLE
12. maj 2005
Dit budskab til sjælene er et uophørligt budskab. Hils alle sjæle velkommen til frelses-missionen.
Du kan forsikre alle lægapostle 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 lægapostle 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.
FØRSTE DEL: JESUS, KONGEN
8. januar 2004
Jesus
Mine børn i denne verden af mørke, jeres frelse er nært forestående. Jeg, Jesus Kristus, vender
tilbage for at indsamle det til Faderen, som rettelig tilhører Ham, nemlig Hans børn. Sidste gang,
Jeg vandrede på Jorden, var Jeg et menneske. Mit jordiske udgangspunkt var ydmygt, som det
passede sig for Ham, der var kommet for at tjene. Mit udgangspunkt denne gang, ved Min
tilbagekomst, er majestætisk. Jeg kommer som Konge. Jeg er Konge over alle folkeslag. Jeg
kommer ikke for at udfri jer, men for at lede jer. Jeg er verdens hersker, og i den egenskab vil Jeg
herske over denne verden og dens indbyggere. Mørkets epoke slutter nu. De trofaste skal fryde sig,
for deres tid er kommet. Syndere, I må angre nu, i løbet af denne kortvarige nådefulde tid. Du må
træffe en beslutning. Tjener du lyset? Eller vil du fortsætte med at være i mørket? Du er blevet
advaret. Du er blevet opfordret. Mørket har intet at give dig. Vælg lyset nu. Alt er blevet forudsagt.
Menneskeheden vendte sig bort fra Mig. Men menneskeheden kan ikke længere vende sig bort. Jeg
bryder igennem mørket nu, med stor herlighed. Hav fred og pris den Almægtige, for sandelig, Guds
Kongerige kommer.
9. januar 2004
Jesus
Børn af verden, se hen imod lyset. Løft jeres øjne mod alt det, der er godhed. Jeg kommer til jer
med glæde og celebrering. Sorgens tid er ovre, fordi Gud har taget sine børn tilbage til sit bryst for
aldrig mere at blive adskilt fra dem. Denne verden, jeres verden, har lidt. Synden formørkede lyset,
indtil børn begyndte at tvivle på, at Gud virkelig eksisterer. Dette vil aldrig få lov til at ske igen.
Gud har, i sin store alvidenhed, tilladt menneskerne at vejlede sig selv og vise vejen for
menneskeheden, for at de kunne se frugterne af adskillelsen fra Himlen. Børn, ved hjælp af al
Himlens visdom kan I nu se den grad af mørke, der er blevet ved med at lægge sig i lag på lag over
verden. Profeter, som levede for bare hundrede år siden, kunne aldrig have forestillet sig en sådan
ondskab. De ville ikke kunne fatte den lastefuldhed, som fremtidens mennesker ville acceptere.
Himlens fjender har overbevist menneskeheden om, at megen af denne ondskab er god. Vi har talt
om disse absurditeter, og behøver ikke at dvæle ved dem længere, for Jeg er kommet. Jeg leder jer
til det lys, som aldrig forandrer sig. Der vil ikke være et nyt lys i morgen. Gud er, og vil være. Han
er evig. Hans love behøver ikke at blive tilpasset de nye generationer, børn, for de er en rettesnor for
alle mennesker med de tilbøjeligheder, der kan fjerne mennesket fra Gud. Verdens kvinder, fryd jer.
Jeres frelse er nær. Jeres børnebørn vil være glade følgere af lyset. Frygt ikke, at jeres verden
kommer ud af kontrol. Guds støttende hånd styrer alt. Bed med visheden om, at det hele er blevet
tilladt, for at Himlen og Himlens børn kan sejre. Hvis du oplever sorg, skal du vide, at Jeg vil tørre
hver en tåre bort. Du vil modtage guddommelig trøst, hvis du beder Mig om det. Himlen og Jorden
indleder Den nye Tid i fællesskab. Alt er godt, kære menneskehed. Alt er godt.
10. januar 2004
Gud Fader

Jeg hilser Mine børn på denne Jord. Det er Mig, jeres Far i Himlen, som taler til jer. Mine børn, I
tager del i en tid, hvor der sker forandringer. Helgenerne i Himlen ville ønske, at de kunne have
levet i denne tid. Den ligner den tid, hvor Jesus blev født i Betlehem. Man kunne sige, at verden er
med barn igen, fordi verden venter venter på Frelserens genkomst. Jesus elsker denne verden, og
Jesus elsker inderligt hver eneste en af jer. Jeg vil ikke engang nævne den kærlighed, som Jeg nærer
for jer alle, fordi det er underforstået at en Skaber elsker det skabte, når Han skaber noget så
dyrebart og fuldkomment, som I hver især er. I er det skabte, børn af Himlen. I dukkede ikke
tilfældigvis op på Jorden på grund af en række biologiske begivenheder. Det er noget sludder. Den
biologiske begivenhed, som din fødsel var, fik alle i Himlen til at sukke i forventning om din tid i
verden. Jeg skabte jer til at bringe Mit Kongerige på Jorden nærmere til Min Søns genkomst. Det er
meningen, at I skal deltage i denne glædelige proces. I må spørge Mig, jeres Gud, hvilken plan jeg
har for jeres deltagelse. Nogle vil selvfølgelig afvise Mig. Det er Jeg vant til i denne ulydighedens
tidsalder. Så måske vil Jeg bede jer om at tjene Mig kærligt og trofast, for at kompensere for dem,
der afviser Mig. Vil I gøre det for Mig, Mine små sjæle? Jeg beder jer, frygt ikke. I må forstå, at
disse forandringer på Jorden er Faderens vilje, for at Sønnen kan blive hilst velkommen i hjerterne
hos dem, der er tilbage. Vi manifesterer os ikke som en fattig dreng i stalden. Vi manifesterer os
som Skabelsens Konge. Min Søn er jeres Gud. Jeg er jeres Gud. Vores Ånd flyder i dag gennem
jeres verden på en sådan måde, at ingen kan fornægte de himmelske tider. Fjenden vil fornægte
Vores Ånd. Men det forventer I, I kære. Denne fornægtelse forringer på ingen måde sandheden.
Sandheden strømmer hen over fjenden på trods af ondskabens ynkelige protester. Jeg, al
Skabningens Gud, kan slå det onde ned og ødelægge det med ét enkelt blik. Jeg tillader, at der
findes en vis mængde ondskab, for at Mine børn kan skelne mellem lyset og mørket, på samme
måde som et barn lærer at skelne mellem koldt og varmt. Børn, hvis I ønsker at give Mig skylden
for verdens tilstand, vil jeres forfædre i Himlen bøje deres hoveder i skuffelse. Vær ikke så
latterlige. Jeg ønsker ikke, at katastrofer skal ramme Mine børn. Men Jeg tillader en vis mængde
omvæltninger, for at opmærksomheden kan blive bortledt fra de materielle goders distraktion, som
altid er til stede. I overensstemmelse med dette mål, vil Jeg begynde at fjerne mange materielle
bekvemmeligheder. Betragt dette som en befriende oplevelse, I jordiske skabninger. De ting, I
mister på Jorden, er intet i sammenligning med det, I vil miste, hvis I vælger mørket. Vær ydmyge
og føjelige i alle ting, så vil vi i fællesskab forberede verden på Min Søns genkomst.
12. januar 2004
Gud Fader
Børn af verden, vær fortrøstningsfulde. I må forvente, at der vil komme genvordigheder, mens I er
på Jorden. Hav fred i sindet med hensyn til de vanskeligheder, du vil møde. Søg trøst hos Mig.
Fortæl Mig om dine vanskeligheder, så vil Jeg trøste dig på en måde, der overgår den menneskelige
forstand. Husk, at mens alt gik godt, da du havde mange jordiske ejendele og fordele, kendte du
også til misfornøjelse. Det er vigtigt, at du bevarer det himmelske perspektiv nu, i denne vanskelige
tid. Jeg ønsker at dele Mit syn på tingene med dig. Fra Himlen, hvor Jeg holdt øje med hvert eneste
blad, der faldt til jorden, så Jeg en verden, der var i ubalance. Nogle af Mine børn havde alle mulige
jordiske ejendele. På grund af denne overflod af ejendele, begyndte Mine børn i visse områder af
verden at få forvrængede tanker. De begyndte at tro, at de havde ret til al denne rigdom. Når de ikke
kunne sikre de rigdomme, som de beundrede, begyndte de at mene, at de led afsavn. De blev
ulykkelige, ligesom når et barn, der har spist for meget slik, får kvalme og føler sig utilpas, og
holder op med at le og smile. Et barn, der spiser for meget slik, gør sig selv syg, og det er derfor, en
forælder er omhyggelig med at kontrollere, hvor meget slik barnet indtager. Mine børn i de dele af
verden, hvor der er megen overflod, oplevede dette, og deres misfornøjelse og utilfredshed førte til
alle mulige slags åndeligt forfald. Mit himmelske blik skifter retning et øjeblik, og Jeg ser andre
dele af verden, hvor børn på den samme tid ligger og dør af sult og sygdom, fordi de simpelthen
mangler de basale fornødenheder. Dette er de to yderpunkter. De er lige smertefulde for Mig, fordi

Jeg hverken skabte den ene gruppe til at være grådige eller den anden til at leve og dø i fattigdom.
Børn, hvis I var far til denne gruppe af mennesker, hvad ville I så gøre? I ville, ligesom Jeg,
sige: ”Nu er det nok. Vi må omstrukturere. Faderens rigdomme skal fordeles mere ligeligt”. Nu er
der mange gode og retfærdige sjæle i den første gruppe, som deler deres rigdomme med andre, og
som altid har gjort det. I vil blive belønnet langt mere, end I er i stand til at forestille jer. I har
forstået uretfærdigheden. I har hjulpet jeres hellige brødre og søstre, som uselvisk har begivet sig ud
for at hjælpe de ulykkelige medlemmer af Guds familie. Og med hensyn til de sjæle, der har givet
deres liv til Mig i missionsarbejdets ånd? Jeg behøver ikke fortælle her, hvad deres belønning skal
være. Kan der være grænser for Den taknemmelige Guds taknemmelighed? Alt, hvad Jeg har, er
tilgængeligt for disse barmhjertige tjenere. Tag imod Min fred, mens Jeg skaber en verden, der er
sund for alle Guds børn. I vil blive lykkeligere, Mine kære, når Jesu Kristi styre er blevet etableret
på Jorden. Hvilken forskel gør det for jer, så længe jeres evighed er sikret? Jeg ønsker glæde, nu, til
alle. Hvis du ikke føler glæde, hvis du oplever verdens sorger, skal du vide at det er midlertidigt, og
at Min plan er til for din åndelige sikkerhed og frelse.
13. januar 2004
Gud Fader
Mine børn af verden, Jeg vil gerne have, at I beder Mig om alt, hvad I har brug for. Jeg er jeres Far,
og i denne tid prøver Jeg at være tilgængelig på en tydelig måde for jer hver især. Bed Mig om det, I
har brug for, så vil Jeg sørge for, at I får det. I er vant til at få alle behov opfyldt gennem verden. På
den måde glemte I at se i Himlens retning. Nu vil I se i Himlens retning igen, og det er, som det skal
være. Kald på jeres Far, som ser alt og tager højde for alle ting. I vil blive afhængige af Mig,
ligesom de tidligere generationer var afhængige af Mig. Dette er naturligt og helligt. Det er sådan,
Jeg planlagde at jeres verden skulle være. Uafhængighed er en god ting, forstået således, at I ikke er
afhængige af andre mennesker. Men I er skabt til at være afhængige af jeres Gud. Dette er ikke en
negativ afhængighed, men en respektfuld holdning, hvor man forstår, hvem der er Al skabningens
Herre. Er Jeg en foragtelig, despotisk konge? Er Min autoritet en krænkelse mod jer? Ville I give
Mig en falsk hyldest for at gøre Mig tilfreds, fordi I frygter for Min gengældelse? Det er sådan,
mennesker tilbeder falske guder, kære børn. Mennesker tilbeder den ene, sande Gud ved at adlyde i
kærlighed og respekt. Jeg er værdig til at modtage al kærlighed og respekt. Jeg er værdig til at
modtage jeres kærlighed. Jeg har altid bevist, at Jeg er menneskehedens største ven, og når I dør og
Jeg holder jer i Mine arme, vil I forstå, at I skyldte Mig at være trofaste, mens I var på Jorden. Jeg
vil trøste jer, når I er kede af jeres forsømmelser, børn. Da vil I forstå, at Jeg ikke forventede, at I
var fuldkomne, og at Min kærlighed til jer er evig og medlidende. Du vil blive så glad, du kære,
over at blive genforenet med Mig. Set i lyset af alt dette, beder Jeg dig om din tro og din tjeneste,
ligesom Jeg altid har gjort. Men Jeg beder i særlig grad om, at du stoler på Mig og lader Mig få
førsteprioritet. ”Skal vi gå denne vej? Lad os spørge Gud, vores Far. Skal vi gå en anden vej?
Bestemt ikke uden at spørge Gud, vores Far, til råds først. Vi har problemer og har brug for denne
eller hin materielle ting til vores opretholdelse. Lad os øjeblikkeligt, og med stor tillid, bønfalde
vores Far i Himlen om at give os denne ting. Han har skabt os, og derfor vil Han tage sig af os”.
Børn, I ser på de sultende i visse områder af jeres verden, og siger, ”Men se, Han tog sig ikke af
disse børn”. Jeg vil give jer det svar, at Jeg arrangerede det sådan, at der kunne blive draget omsorg
for dem, men Mine mere velhavende børn delte ikke ud af deres gaver. Så fejlen var ikke Min, men
Mine børns. I denne nye lydighedens tidsalder vil de fleste børn på Jorden være lydige mod Mig, og
på denne måde vil Jeg være i stand til at arbejde effektivt gennem dem. Børn, der vil blive stor
glæde på Jorden. Og sjælene på Jorden vil tydeligt forstå, at de arbejder sig hen imod Himlen
gennem deres daglige handlinger. Børn, dette er en smuk måde at leve på. Det var Min hensigt, at I
skulle leve på denne måde. Og Jeg planlagde, at jeres tid på Jorden skulle være fredfyldt og lærerig,
ikke miserabel. Så fryd jer, I begunstigede sjæle. I lever i en tid, hvor jeres Gud vender tilbage.
Hvor ofte har Mine hellige børn ikke jamret i fortvivlelse og sagt, ”Gud, hvorfor tillader Du, at

denne ondskab fortsætter?” Nuvel, Mine tjenere, det tillader Jeg ikke længere.
14. januar 2004
Gud Fader
Mine børn i denne foranderlige verden, Jeg ønsker at I skal vide, at Jeg er hos jer. Det fortæller Jeg
jer ofte og på mange måder fordi, hvis I tager højde for, at jeres Gud er til stede i alt, hvad der sker,
vil I ikke være bange. Hvordan kan en sjæl være bange, når den almægtige, alvidende Far er til
stede og overvåger hver enkelt situation, og som gennem hver enkelt situation opnår det bedst
mulige resultat for denne sjæl? Du ser Mig ikke, det er sandt, men igen henviser Jeg til vinden, som
viser sin tilstedeværelse ved den indvirkning, den har. Jeg er ligesådan. Du ved, at Jeg er til stede,
ved den indvirkning, Jeg har på dig i den situation, hvor Jeg bliver tilkaldt, og på de sjæle, som
reagerer på Mit nærvær i dig. Forstår I, Mine børn i verden, Jeg bruger jer hver især til at bringe
Mig til, og præsentere Mig for, andre. Hvis du er respektfuld overfor Mig, og hvis du anerkender
Mit herredømme over dig og din verden, er Jeg hos dig. På denne måde kan Jeg blive bragt med
overalt. Jeg kan være nærværende for enhver sjæl, som er sammen med dig. Jeg kan manifestere
Mig på mange måder. Jeg manifesterer Mig i din tålmodighed. Jeg manifesterer Mig i din kærlighed
til en anden, når du almindeligvis ville finde det vanskeligt at elske denne person. Jeg er
nærværende i dit smil, i din tale, og Jeg er nærværende i dine beslutninger, hvilket er meget vigtigt.
Så du ser Mig ikke, det er sandt, men du vil mærke forskellen, hvis du enten går fra at tjene Mig til
ikke at tjene Mig, eller fra ikke at tjene Mig til at tjene Mig. Tjen Mig nu, og lad os ikke længere
have nogen forsømmelser i tjenesten. Bliv hos Mig, din himmelske Far, som søger at styre alt det,
der har indvirkning på dig. Jeg vil tage enhver begivenhed i dit liv, og forvandle den til noget, der
gavner din sjæl og giver dig evig tilfredshed og glæde. 'Men ikke alt i mit liv er godt', tænker du.
Det ved Jeg, Mit barn. Det er derfor, du har brug for Mig. Jeg kan vende smerten, kvalen,
fejltagelserne og sorgen til styrke, visdom, tålmodighed og glæde. Ja, hvis du er frigjort fra verden
og fra de verdslige ting, kan du opleve en forsmag på Himlen, mens du er på Jorden, og så vil du
længes mindre efter de jordiske ting. Dit fokus vil være skarpere og mere klart aftegnet. Tanken om
at forlade Jorden og rejse til dit hjem i Himlen, vil være mindre vanskelig for dig. Tro Mig, når Jeg
fortæller dig, at alt, hvad Jeg siger, alt det, Jeg deler med dig, deler Jeg med dig for at du skal få
gavn af det. Jeg er din Far, og en Far tager sig af sine børns behov. Brug Mig, børn, til at berolige
jeres ånd og vise jer vejen. Dette er grunden til, at Jeg kommer til jer nu.
15. januar 2004
Jesus, Kongen
Mine brødre og søstre af verden må forberede deres hjerter til at hilse deres Konge velkommen. I
tidligere tider, når grupper af mennesker blev styret af konger, ville alle gøre forberedelser til deres
herskers hjemkomst, når han havde været bortrejst. Nuvel, fysisk har Jeg været borte fra jeres
verden i mange år. Nu gør Jeg forberedelser til at vende tilbage. Jeg er rede. Det er jeres verden
ikke. Hvad skal I gøre, for at I kan være klar? Mine brødre og søstre i verden må forberede deres
hjerter. Hvilken tilstand ønsker du, Jeg skal finde dig i, når Jeg kommer tilbage? Vil du være så
opslugt af verden, at Min tilbagekomst vil være en ubehagelig og chokerende afbrydelse af din
tilbedelse af materialismens og sensualitetens falske guder? Det vil ikke være godt for dig, kære
sjæl, fordi du ikke vil kunne forstå eller fuldt ud opleve den glæde, der rettelig er din. Du må
forberede dig, for at kunne gøre krav på den glæde. Du må være et godt eksempel på fredfyldt og
årvågen beredvillighed. Når Jeg finder dig, vil du ønske at kunne hilse Mig velkommen med en
fuldstændig og fattet hellighed. Kræver Jeg, at du bliver en helgen fra den ene dag til den anden?
Selvfølgelig gør Jeg ikke det, Min lille sjæl. Det vil ikke engang være muligt for dig. Det forventer
Jeg ikke. Ligesom en velkommen og elsket gæst, ser Jeg ikke på, hvor højt du er nået, åndeligt set,

men på, hvor villig du er til at arbejde sammen med Mig i din sjæl. Jeg søger en rolig accept af, at
du er Min undersåt og lever i Mit Kongerige. Du vil blive løftet op til Mit Kongerige. Du vil blive
en af Mine nære rådgivere og venner, som ved Min tilbagevenden vil bringe Mig alle former for
nyheder og anmodninger. Du vil sige, ”Herre, Gud over denne verden, alt er ikke vel med denne
sjæl. Denne sjæl behøver Din særlige hjælp”. Fordi du er trofast mod Mig, vil de sjæle, som du
anbefaler til Mig, modtage Min særlige hjælp, og også Min særlige nåde. Du vil også sige, ”Herre,
Gud over denne verden, jeg kunne godt tænke mig at se, at Din indflydelse vil være mere udtalt på
denne skole, på dette hospital, i denne kirke, i denne religiøse orden, i denne politiske gruppe”. Jeg
vil sige, ”God idé, du Kongens tjener. Du skal få, hvad du beder om, fordi du er Min trofaste
undersåt, som ventede på Mig i tro og kærlighed”. Kan du se, hvordan vi vil udbrede Mit
Kongerige? Du vil ikke længere blive spyttet på. Du vil have kraften, som er Himlen, der driver
Mine veje fremad gennem din verden. Jeg har udvalgt dig og placeret dig netop der, hvor du er, for
at du kan være til rådighed og bringe Mig derhen, hvor Jeg har brug for at være. Forbered dit hjerte,
Min kære tjener. Jeg kommer. Jeg vil sprede mørket med én enkelt håndbevægelse. Det onde vil
forgæves krybe sammen, for Jeg ser alt. Det vil ikke længere være muligt at skjule sig bag en maske
af godhed. Forbered nu dit hjerte, med stor glæde og taknemmelighed, til at modtage Mig.
16. januar 2004
Jesus, Kongen
Mine brødre og søstre, Jeg giver jer disse ord, så I kan være forberedt på Min genkomst. Det er med
stor glæde, at Jeg kommer til jer nu. Jeg har set smerten i denne verden, og det er Min største trøst
at vide, at Jeg vil lindre denne smerte, og igen bringe fred og glæde til hjerter og hjem. Kan I
forestille jer den sorg, Jeg har følt, når Jeg iagttog sjælene, mens de vandrede gennem en
kærlighedsløs verden? De fleste sjæle forstod ikke, at de blot skulle bede om at få guddommelig
ledsagelse, og at en sådan ledsagelse ventede på dem. De fleste sjæle forstod ikke, at deres medsjæle i verden led af en form for åndelig sygdom, der spredte sig som en grufuld smitte ud over
verden. De følte, at de var uelskede fordi de var u-elskelige, når sandheden var, at de, der var
placeret i deres liv for at elske dem, også selv led. Denne situation er intensiveret i en sådan grad, at
selv forældre er begyndt at elske sig selv mere end sine egne børn. Mens disse børn blev voksne,
manglede de selvværd og et godt eksempel til efterfølgelse. Derfor var de ikke i stand til at være
gode forældre for deres egne børn. Jeres Jesus har lidt på grund af dette, og villigt hjulpet hver og
én, som huskede, at den himmelske Læge kunne hjælpe. Hvor blev Jeg lettet, når en sjæl vendte sig
til Mig i desperation og bad om assistance. Jeg overøste denne sjæl med al nåde, og når denne sjæls
elskede ville tage imod Min nåde, overøste Jeg dem med al nåde. I de tilfælde, hvor hans elskede
ikke ville tage imod Min nåde, trøstede Jeg Min trofaste efterfølger, indtil Hans elskede var rede til
at tage imod Min hjælp. Tag ikke fejl, I kære, jeres Jesus har ikke set passivt til, mens jeres verden
led. Jeg bønfaldt verden gennem alle mulige kanaler. Verden har afvist Mig. Dette er også sket i
fortiden, som Jeg fortalte jer, men ikke i samme grad. Derfor vælger Himlen at handle på en måde,
der er uden fortilfælde. Jeg er i færd med at vende tilbage. I er de kanaler, som denne nåde vil
strømme igennem. Åbn jeres hjerter for Mig nu, I Kongerigets små sjæle. Se med forundring,
hvordan Min Ånd strømmer gennem jer. Du behøver ikke gøre noget exceptionelt, men blot være
åben for Min vilje. Jeg vil gøre det hele. Når du føler dig presset, er det fordi du forsøger at gøre
Mit arbejde for Mig. Hvem vil kunne gøre Guds arbejde? Bestemt ikke en lille sjæl, som er i gang
med at lære, og som forsøger at finde fuldkommenhed i en meget ufuldkommen verden. Lad Mig
arbejde gennem dig. Lad Mig elske dig og støtte dig, mens Jeg foretager de forandringer i din sjæl,
der er nødvendige, for at gøre det muligt for Mig at strømme uhindret gennem dig. Alt er godt,
Mine elskede børn. I behøver ikke bekymre jer over noget.
17. januar 2004

Jesus, Kongen
Mine brødre og søstre må blive dér, hvor Jeg har placeret dem, tillidsfulde og med ro i sindet. Det er
gennem jer, Jeg vender tilbage, i det mindste i denne indledende fase. I lytter til Mine ord, I oplever
Min ånd i jer, og I forbereder jer på at kunne hjælpe Himlen. Dette er godt. Jeg vil også gerne have
jer til at gøre en anden ting. Jeg vil gerne have, at I for alvor begynder på vandringen sammen med
Mig. Mine elskede tjenere, Jeg har fortalt jer, at Jeg er hos jer. Jeg har fortalt jer, at Jeg aldrig vil
forlade jer. Hvis Jeg på nogen måde er blevet hilst velkommen af dig, har Jeg Min bolig indeni dig.
Men Jeg er også ved din side. Jeg er med i en hvilken som helst samtale, hvor Jeg bliver bedt om at
deltage. Vil du gerne vide, hvordan du kan gøre Mig glad? Ved at tillade Mig at tale gennem dig.
Ved at tillade Mig at handle gennem dig. Ved at tillade Mig at elske gennem dig. Du har bemærket,
at noget er forandret, siden du besluttede dig for at følge Mig for alvor. Du har bemærket, at når
verden forsøger at trække dig bort fra freden, drager Jeg dig tilbage til freden. Du har bemærket, at
det er nemmere at elske dem, der omgiver dig. Du har oplevet en større tålmodighed, mere glæde,
og du betragter verden på en dybere måde, ligesom Jeg ser den. I små sjæle, nu ønsker Jeg, at I
begynder at gøre noget andet. Jeg ønsker, at I på en rolig måde tager Mig med jer i alt, hvad I gør og
siger. I må forstå, at Jeg, Himlens og jordens Konge, arbejder gennem jer hvert eneste øjeblik hver
eneste dag. I må lægge mærke til, at Jeg ofte bruger ordet 'rolig'. Jeg taler om ro og om en rolig ånd.
Hvorfor gør Jeg det? Fordi Mine børn ofte bliver ophidsede eller urolige, og det kommer ikke fra
Mig. Hvordan vil du forandre dig, når Jeg arbejder gennem dig? Du vil blive mere stille, mere
eftertænksom; du vil smile mere og surmule mindre. Du vil se gennem fingre med dine brødres og
søstres ufuldkommenheder, ligesom Jeg ser gennem fingre med dine. Jeg vil afstemme dine
prioriteringer, så det, du prioriterer højest, er under direkte indflydelse af det, Jeg prioriterer højest.
Min elskede sjæl, prøv et øjeblik at forestille dig en verden, der er befolket af sjæle som din. Dette
vil ske. Min Far har villet dette, og sådan vil det blive; først gradvist, og siden hurtigere. Du, Min
sjæl, som Jeg har iagttaget så nøje, er en del af dette. Du har en rolle at spille. Jeg har brug for dig,
og du er Min. Tro ikke, at dette vil være vanskeligt for dig. Det vil være den mest naturlige, mest
behagelige og mest vidunderlige tilstand, du nogensinde har oplevet at befinde dig i. Mine sande
efterfølgere, som har afstemt deres vilje efter Min, forstår allerede, hvad det vil sige at befinde sig i
denne tilstand, og de er fredfyldte. Du vil også få en sådan fred. Vær opfyldt af glæde nu, I kære.
Alt er godt, og Gud styrer alt med fast hånd.
19. januar 2004
Jesus, Kongen
Kæreste børn i verden, I er bange. Jeg ønsker at fjerne frygten fuldstændig fra jeres liv. Lysets
efterfølgere bør aldrig frygte for noget, for mennesker kan ikke formindske Mit lys. Hvis du bærer
Mig i dig, er der intet, der kan skade din evighed. Jeg vil beskytte Min Ånd i dig, og det eneste, der
bør bekymre dig, er at miste Min Ånd. I denne foranderlige tid må du være fast besluttet på at
vandre i lyset. Det er ikke så ofte, børn er bange, fordi de stoler på forældrene i alle ting. Når de står
overfor et problem, løber de til deres forældre og lægger problemet hos dem, og så løber de tilbage
for at fortsætte med deres barnlige beskæftigelser. Vær opmærksomme, I kære. Det er dette, vi
beder jer om nu. Og vi beder jer om det for jeres egen freds skyld. Dette er fremgangsmåden i
denne foranderlige overgangstid. Snart vil det blive naturligt for dig, og du vil ikke længere være
nødt til at huske dig selv på det hver dag. Jeg har bedt Mine børn om at udøve deres tro, og med det
mener Jeg, at I skal være tillidsfulde i jeres handlinger, også når det er vanskeligt at være det, og når
det er fristende at blive bange og bekymret. Du må sige, ”Jeg har givet dette til min Far i Himlen.
Gud ønsker at beskytte mig, så jeg vil benytte mig fuldt ud af min guddommelige afstamning, og
lade Ham gøre det. På denne måde er jeg mentalt frisat, og kan udføre det arbejde, som min Far
ønsker, i frihed. Jeg bør koncentrere mig om hver eneste opgave, der er lagt foran mig, og aldrig
bekymre mig om fortiden, aldrig bekymre mig om fremtiden. Kun i nuet kan jeg tjene min Gud, og

min Gud har brug for min tjeneste”. Ville du sige, ”Nej, Gud, jeg kan ikke tjene Dig nu, for jeg må
sætte mig ned og bekymre mig for i morgen. Find en anden, der kan gøre Dit arbejde, mens jeg har
travlt med denne bekymring”? Mine brødre og søstre, jeres Gud har ikke bedt jer om at bekymre jer
på denne dag. Han har planlagt mange opgaver for jer i dag, og bekymring er ikke en af de opgaver.
At være bekymret og urolig er noget, I vil selv, det er ikke Guds vilje for jer. En sand tjener – og Jeg
ønsker, at hver eneste af jer skal være en sand tjener – er opfyldt af glæde, fordi han eller hun kun
ønsker at tjene Gud i nuet. Denne tjener ved, at det er i nuet, Guds vilje bliver gennemført, og denne
tjener er en del af Himlen, fordi han eller hun har stillet sig til rådighed. Hvad mere kan I bede om, I
små? I er på den lige vej til Himlen. Hvis du på noget tidspunkt skulle blive taget bort fra den vej,
vil du simpelthen ubesværet afslutte din opstigen, fordi Jeg vil være der til at løfte dig det sidste
stykke vej. Med andre ord, så længe du bliver på vejen, er der intet, intet, der bør være i stand til at
gøre dig bange og urolig. Din evighed er sikret. Forstår du? I sidste ende vil du miste alt i denne
verden. Det er en kendsgerning, at når du lægger dig ned for at dø, bringer du intet med dig, bortset
fra din tjeneste for Gud. Hvis du er forenet med Mig, din Jesus, som elsker dig, så vil Jeg stå foran
dig, og retfærdigheden og dine synder vil blive blæst bort som små gløder fra et bål. Med hensyn til
dagen i dag, beder Jeg dig om, at du simpelthen koncentrerer dig om det, som Gud beder dig om
lige nu. Det er Min opfordring til jer, I små. Fokuser på at tjene Guds Kongerige i dag.
20. januar 2004
Jesus, Kongen
Brødre og søstre, syng lovsang til Faderen, uanset hvordan jeres vilkår er på Jorden er. Jeres Far i
Himlen er berettiget til jeres loyalitet og kærlighed, jeres hengivenhed og jeres troskab. Lad al
skabningen synge lovsang til Faderen, og lad det begynde med jer. Jeg tilbad Faderen under alle
forhold i Mit liv på Jorden, og Jeg kan forsikre jer om, at Jeg kendte til trængsler, prøvelser og
fysiske afsavn. I, kære sjæle, er ikke de første, der lider, mens I lever i jeres jordiske eksil. Tro ikke,
at du på en eller anden måde er blevet udpeget til at modtage en ublid behandling, for det er ikke
tilfældet. Sid i en rolig ånd, og se tilbage på din verdens historie. Det er faktisk kun i det sidste
århundrede, at menneskeheden er begyndt at mene, at deres tid på Jorden burde være fri for lidelse.
De mennesker, der levede forud for denne tid, oplevede lidelse, og de frydede sig over alt det, der
var godt. De bebrejdede ikke Gud, når der kom vanskelige tider. De var ydmyge, og accepterede alt
det, de oplevede på Jorden. Dette er, hvad Jeg ønsker for jer. Dette er den indstilling til livet, der
ikke blot sikrer frelse, men også lykke, indtil I bliver kaldt hjem. ”Fryde os over vores trængsler”?
Spørger I skeptisk. Nej, Mine børn, Jeg forventer ikke, at I befinder jer på et niveau, hvor I kan
fryde jer over trængsler og lidelser. Men Jeg vil gerne bede om, at du accepterer trængslerne og
lidelsen, og at du ikke bebrejder Gud. Jeg vil gerne bede om, at du spreder fred til alle, og at du
viser et godt eksempel på accept og tro. Det ønsker Jeg af dig. Jeg ønsker, at du siger til dig selv, at
trængsler og lidelser er en mulighed for at give noget til Gud Fader, nemlig din loyalitet og din tro.
Sig ofte, ”Jeg stoler på Dig, Gud. Jeg ofrer min smerte til Dig i en ånd af accept, og jeg vil tjene Dig
under alle forhold”. Brødre og søstre, det er denne bøn, denne ydmyge og sagtmodige attitude, der
skaber store helgener. Jeg vil vise jer det. Studer Mig, jeres vejleder. Studer Mit liv. Læs om Mit liv
i Skriften, og I vil se, at Jeg var ydmyg og sagtmodig i Min tilgang til sjælene. Foragtede sjælene
Mig for at fremstå på denne måde? Nej, Mine brødre og søstre. Gode og hellige sjæle så, at Jeg bar
Himlen i Mig, og de blev draget til Mig. Gode og hellige sjæle, sjæle, der hungrede efter Guds Ånd,
fulgte Mig fra by til by og ventede på Mig, så de kunne være tæt på Mig. Det vil være det samme
med jer. Sjæle vil blive draget til jer i deres hunger, fordi de vil fornemme, at I bærer det eneste
brød, der virkelig kan mætte dem. Jeg bruger jer, I kære, til at udbrede Mig selv. Jeg ønsker at
kunne mærkes i hvert eneste rum, hver eneste bil, hvert eneste sted, hvor blot én eneste sjæl lever i
ensomhed og åndelig fattigdom. Du vil træde ind, og Jeg vil være der. Jeg vil fylde rummet, bilen,
stedet, og de sjæle, der hungrer efter Gud, vil mærke Mit nærvær og være taknemmelige. Så lad
være med at forbande trængslerne. Bebrejd ikke Gud smerten og sorgerne i denne verden. Det er

ved at acceptere disse ting, at din sjæl vil blive oplyst af lyset fra den næste verden.
21. januar 2004
Jesus, Kongen
Mine brødre og søstre, alt er godt. Vi søger at forsikre jer om dette i denne tid, fordi alt ikke ser ud
til at være godt, når man ser det med verdens øjne. I må lade Mig låne jer Mine øjne. Jeg vil gerne
have, at I ser verden fra jeres Frelsers synspunkt, jeres Frelser, som vender tilbage for at lede jer ind
i Den nye Tid. I må følge Mig hvert eneste øjeblik og altid forblive i nuet. Mine børn, Jeg giver jer
modgiften mod sorg, frygt og ængstelse. Når I forbliver i nuet og ser verden med Mine øjne og fra
Mit synspunkt, har I ikke meget at bekymre jer om, bortset fra at tjene Mig og lade Mig arbejde
gennem jer. Dette er løsningen på de onder og det mørke, der er i jeres moderne verden. Sandt nok,
det er noget, der kræver øvelse. Men ligesom med enhver anden vane, bliver det noget, der er ret
nemt, når man først er blevet vant til at gøre det. Jeg ønsker, at hver eneste sjæl skal kende Mig. Jeg
kan give dig dette kendskab til Mig, hvis du ønsker det, men du må tillade Mig at gøre det. Sig ofte
til Mig, ”Jesus, hvad tænker Du om alt dette? Jesus, hvad ønsker Du, at jeg gør for denne
sjæl?Jesus, vis mig, hvordan jeg kan bringe Dig ind i denne situation”. Mine brødre og søstre, I vil
høre Mit svar på disse spørgsmål og anmodninger. Jeg vi ikke overlade det til jer at skulle gætte på,
hvad jeres Jesus kunne tænke sig. Jeg ønsker at forklare jer, at det er hensigten, at I skal leve på
denne måde. Det er sådan, mennesker af god vilje har levet i århundreder. Mennesker af god vilje
lever i ønsket om at glæde deres Gud i alle ting. Det er kun i den nuværende tid, at dette ønske er
usædvanligt og en undtagelse. Men det er Mit ønske, at vi fokuserer på fremtiden; at vi ser fremad
mod lydighedens tidsalder, som Jeg vender tilbage for at indvarsle. Hav tillid til Mig, brødre og
søstre. Jeg vil ikke efterlade jer i mørket uden vejledning. I er dyrebare for Gud og vigtige for
Kongeriget. Jeg vil sørge for, at I har det, I behøver, for at kunne tjene.
22. januar 2004
Jesus, Kongen
Mine brødre og søstre i denne lidende verden, følg Mit eksempel. Vær modige, ligesom jeres
Frelser var modig. Når I bliver bange, må I fordybe jer i Min Passion og spørge jer selv, ”Hvordan
håndterede Jesus frygten”? Mine venner, det vil Jeg fortælle jer. Jeg hvilede i Min frygt. Jeg
undersøgte nøje Min frygt, for ved at undersøge den, opdagede Jeg og mindede Mig selv om, at
frygten i sandhed var naturlig, men unødvendig. Min eneste sande frygt burde have været den, at
Jeg skulle svigte Gud og mistede Min sjæl ved at afvise Gud permanent. I, børn, har set, hvordan
Jeg levede, i Skriften og gennem de åbenbaringer, som Jeg har givet gennem mange tjenere gennem
tiden. Hvad var sandsynligheden for, at Jeg ville afvise Gud permanent? Det var selvfølgelig ikke
sandsynligt. Min frygt var ubegrundet. Og alligevel var Jeg nødt til at bruge tid på Min frygt og
undersøge den, for at Jeg kunne komme frem til den konklusion. Da Jeg først var kommet frem til
den konklusion, at Jeg ville tjene Gud, og gennem den tjeneste for Gud ville frelse menneskeheden,
var der ikke mere at være bange for. Min fremtid var afgjort. Min vej var oplyst, og Jeg fulgte den
vej. Fra det tidspunkt, hvor Jeg blev arresteret, følte Jeg ingen usikkerhed. De hellige sjæle, som var
vidner til Min Passion, ville kunne fortælle jer, at Jeg ikke rasede over Min skæbne. Jeg forbandede
ikke Gud. Jeg forbandede end ikke menneskeheden eller Mine forfølgere. Jeg var Lammet. Mit
offer var fuldkomment, både fysisk og mentalt. Kæreste brødre og søstre, som Jeg kalder Mine
venner, i Mig ser I det fuldkomne eksempel. Følg Mit eksempel og undersøg nøje din frygt. Når du
har gjort dette, vil du forstå, at der ikke er nogen god grund til at bruge tid på frygten, og at din tid
bliver udnyttet meget bedre ved at trøste andre, udbrede Min fred og Mine Gode Nyheder, og ved at
prise Gud, som det er meningen at du skal tilbringe evigheden sammen med. Hvert et udtryk for
lovprisning, hver en lovprisende sætning, hver en lovsang du giver udtryk for, vil omgive dig som

en ilt-lignende substans i Himlen. Du vil indånde alle dine bønner, og du vil juble over hver eneste
jordisk accept af lidelse eller trængsler. Det er sandt, at dine bønner og din lydighed giver Gud ære.
Men dine jordiske bønner og din jordiske lydighed giver også dig ære i evigheden. Disse
handlinger, hvor du underkaster dig din Gud, øger det lys, der vil omgive dig i Himlen. Du vil være
nødt til at se Himlen, for at kunne tro det, og Jeg kan ikke vise dig så meget, fordi du stadigvæk er i
gang med at tjene. Men du vil aldrig fortryde det, du gør for dine brødre og søstre, det, du gør for
Kongeriget, eller det, du gør, for at bringe dig selv nærmere til Mig. Du forstår, at gennem disse ting
vil du opleve freden. Men det er kun begyndelsen på den belønning, du vil opnå for disse
handlinger. Du mærker denne fred, fordi du kommer nærmere til Gud gennem de beslutninger, du
træffer på Jorden. Undersøg jeres frygt, Mine venner. Jeg vil hjælpe jer. Og sammen vil vi kaste
dem bort, den ene efter den anden, fordi de ikke giver næring til helligheden, men bremser jeres
åndelige udvikling. Derfor skal de fjernes. Jeg er hos dig, og det er Min vilje, at frygten bliver
fjernet. Dette er et vigtigt mål for dig.
23. januar 2004
Jesus, Kongen
Mine brødre og søstre, tænk på Mig som jeres kæreste ven, som har været ude at rejse, men som nu
vender tilbage. Hvad vil I forberede for denne ven? Vil der ikke være en fest, når denne ven vender
tilbage? Husk på, at denne ven altid har elsket jer og taget sig af det, der ligger jer på sinde. Denne
ven har faktisk vist sin loyalitet overfor jer ved at give sit liv, for at I kunne leve. Kort sagt, alt, hvad
denne ven har, har Han givet til jer. Tænk nu over, hvilke forberedelser, der vil være passende. Jeg
synes ikke, at nogen forberedelse vil være for god til at byde Mig velkommen tilbage til jeres
verden. Jeg vender tilbage, brødre og søstre. Jeg kommer. Mange af jer vil opleve Min
tilbagekomst. Vil du være klar til at modtage Mig? Jeg ønsker, at det skal være en glædesfyldt tid
for dig, og det vil kun være muligt, hvis du samarbejder. Bered Herrens vej. Åbn dit hjerte. Hjælp
Mig med at åbne hjerterne hos dem, der omgiver dig. Spørg Mig hver dag, ”Herre, hvad kan jeg
gøre i dag, for at forberede Dit komme? Vejled mig, Herre, så vil jeg tage mig af Dine ønsker”.
Børn af Gud, Jeg har forklaret jer mange ting. Jeg har åbenbaret mange ting for jer. Tag Mine ord til
jer, og lev dem, for det er i sandhed meningen, at Mine ord skal vejlede jer og give jer trøst. Mine
ord er sandhed. Jeg er Jesus. Jeg er Kongen. Jeg vender tilbage til jeres verden, og ingen vil kunne
benægte, at det er Mig. Nogle vil afvise Mig. Men det vil du ikke. Du vil lovprise Faderen for denne
barmhjertige indgriben i jeres verden. Vær nu hos Mig som Min følgesvend, der er sendt i forvejen.
Gør forberedelser til Min tilbagekomst, så vil du i al evighed være taknemmelig over, at du
samarbejdede i denne himmelske indsats på Jorden. Du arbejder for Mig, kære sjæl, og Jeg vil tage
Mig af alt det, der ligger dig på sinde.
24. januar 2004
Gud Fader
Mine børn, I må berede vejen for Jesus. Min Søn vender tilbage i herlighed. I vil se Hans
himmelske herlighed oplyse himlen. Inden da vil I se Hans himmelske herlighed oplyse de
retfærdiges sjæle på Jorden. Disse sjæle vil være som lyn, der giver den guddommelige kærligheds
strøm videre til andre sjæle. I denne overgangs- og forberedelsestid har Mine trofaste børn i
sandhed et arbejde, der skal gøres. Det er gennem jer, Jeg forbereder verden. Hav tillid til Mit
forsyn, I små børn, og stol på jeres Gud i alle ting. Vær et godt eksempel på fredfyldt og trofast
tjeneste. Vil du fortryde at du er rede, når Jesus vender tilbage? Vil du fortryde, at du hjalp mange
sjæle med at blive rede til at tage imod Frelseren? Hver eneste sjæl, der er rede, og som hilser Jesus
velkommen, vil give Ham glæde. Jo mere du forbereder verden gennem fuldendelsen af de opgaver,
Jeg giver dig, desto større fejring vil der blive, og desto større vil din belønning være. Det kan være,

at Jeg beder dig om at tjene stille og ydmygt, uset af menneskeøjne, og kun set af Mig. Din tjeneste
er lige så værdifuld for Kongeriget som en, Jeg har udvalgt til at lede en stor skare. Mål ikke din
tjenestes værdi efter en jordisk målestok. Kun Jeg kan værdisætte de opgaver, Jeg har udvalgt til
dig. Hvis du er kaldet til at tjene i det stille, så tjen i det stille, forenet med Mig i glæde. Hvis du er
kaldet til at tjene åbenlyst, så tjen åbenlyst, forenet med Mig i glæde. Vær i besiddelse af Mit mod,
for Jeg gør det altid tilgængeligt for dig. Du vil have alt, hvad du har brug for. Kald på Mig, når du
føler, at du kludrer i det. Jeg vil korrigere enhver afvigelse på din vej og forny din åndelige ro. Tak
Mig altid for at have valgt dig til at tjene. Ønsk dig aldrig et andet sted hen, for Jeg har valgt at
bruge dig på nøjagtig dette sted i Mit Kongerige. Vi er sammen nu, du kære sjæl, som er skabt så
kærligt af Min guddommelige hånd, og vi vil være sammen i al evighed.
ANDEN DEL: HIMLEN TALER TIL PRÆSTERNE
26. januar 2004
Jesus
Mine brødre i præstestanden, Jeg henvender disse ord til jer. Når Jeg kalder dig Min bror, gør Jeg
det med al kærlighed og forståelse. En bror er en, som har haft den samme generelle forberedelse til
livet, og som derfor anskuer livet på samme måde. Sådan er Jeg for dig. Jeg er din bror. Du er Min
bror. Du må betragte dit liv med øjne, der ser som din Frelser ser. For at præcisere det: du må se alt
med Mine øjne. Jeg er Jesus Kristus. I er Mine guddommelige tjenere. I har fået en del af Min
guddommelighed gennem jeres kald. På denne måde er det ikke jer, der leder fårene tilbage til
folden, men Mig, som leder dem gennem jer. Hvis du er åben for Mig, hvis du tager imod Min nåde,
så fungerer det. Du ser, at andre er lydhøre overfor dig, og du ser, at andre bliver ledet til hellighed
og fred. Hvis du ikke er åben for Min nåde, og Min nåde ikke strømmer gennem dig, vil du opleve,
at andre mangler den guddommelige næring. Du er blevet udvalgt. Tro ikke, at du er havnet i dit
præstekald gennem en række tilfældige begivenheder. Sådan er det ikke. Det er ikke dig, der valgte
Mig, Min kæreste søn, men Mig, der valgte dig. Jeg valgte dig, fordi Min Far i Himlen skabte dig til
at tjene. Du er blevet givet gaver, som Jeg har brug for til Mit Kongeriges komme. Jeg vil få dine
gaver til at bære frugt. Hvis du ikke føler, at dine gaver er gode nok eller at de bliver brugt på den
mest fordelagtige måde, er det fordi du ikke lader Mig indgyde Min guddommelige Ånd i dem. Min
kære bror, du må forstå, at Min vilje for dig omfatter alt, hvad der er nødvendigt, for at dit
præstekald kan nå det niveau, som Jeg havde tiltænkt dig. Måske kæmper du. Måske føler du ikke,
at det guddommelige strømmer gennem dig. Jeg beder dig, begynd påny at vandre sammen med
Mig i dit kald. Jeg har til hensigt at forny dig. Jeg har brug for, at du forpligter dig overfor Mig og
overfor Kongeriget. For at kunne gennemføre det, Jeg har brug for at gennemføre gennem dig, har
Jeg brug for, at du bliver mindre. Bed Mig med beslutsomhed om at gennemføre udelukkende Min
vilje gennem dig, ved at du tilsidesætter dine egne mål. Min mor vil hjælpe dig med at blive klar
over, hvilken vej, der er den himmelske. Tiden er nu inde til, udelukkende at tjene Himlen, Min
kære bror. Jeg vil instruere og vejlede dig på en måde, der vil glæde dig, hvis du vil lade Mig gøre
det. Hvis du slet ikke bruger tid på at overveje det underfulde ved dit kald og det underfulde ved det
guddommelige i dit liv, er det et godt tegn på, at du har brug for fornyelse. Jeg er her. Jeg vil forny
dig.
27. januar 2004
Jesus
Kære sønner af Himlen, Jeg kalder på jer nu. Mit medfølende hjerte ser alt, hvad der har fundet sted
i denne verden, og Jeg har villet, at tiden med lidelse og forfølgelse af Himlens sønner får en ende.

I, Mine kære, er Himlens sønner. I har en guddommelig pligt til at opretholde Min hellige
præstestand i denne verden. Jeg vandrer ikke længere på jeres Jord i fysisk forstand. Det behøver
Jeg ikke, fordi Jeg har jer til at gøre det for Mig. I bringer Mig til sjælene, ligesom hvis Jeg var
fysisk til stede, som Jeg var det for så mange i løbet af Mit liv. Forestil dig at være kaldet til at være
menneskehedens Frelser. Det var Mit kald. Hvad er dit kald? Dit kald er at bringe menneskehedens
Frelser direkte til den menneskehed hver dag. Du er kaldet til at gøre sakramenterne tilgængelige.
Kære sønner af Faderen, sjælene må angre og bekende deres synder. Det er sådan, Jeg har villet det.
For at de kan gøre det, må der være præster til deres rådighed, som kan give dem dette sakramente.
Er du til rådighed, så du kan gøre dette for Guds børn? Hvis du ikke er, så må du overveje, hvorvidt
Jeg beder dig om at gøre det eller ej. Forvaltningen af sakramenterne er en del af dit kald. Mange af
Mine sønner er gået bort fra at have denne prioritering i deres liv, og ser den mere som en kilde til
ærgrelse. Mine sønner, det er ikke kun for at tjene sjælene, at Jeg kalder jer til at gøre disse ting. Jeg
tjener også jer og gør jeres kald dybere med den mest værdifulde nåde, mens I tjener sjælene. Det er
gennem jeres tjeneste for sjælene, I vil finde jeres frelse. Betragt ikke denne del af jeres præstekald
som noget overflødigt. I må studere Mig og de metoder, Jeg benyttede Mig af, da Jeg udførte den
præstegerning, der også er jeres. Jeg var altid venlig. Jeg var tålmodig. Jeg var ydmyg. Husk, og
mind jer selv om, at Jeg er Gud. Alligevel brugte Jeg ikke Min autoritet som et våben til at
kontrollere andre med. Jeg viste Min autoritet overfor andre ved at sige sandheden. Jeg havde mod,
Mine sønner. Husk også, og mind jer selv om, at Jeg skulle henrettes for at sige sandheden. Gjorde
denne trussel Mig tavs? Det ved I, at den ikke gjorde. Jeg sagde altid sandheden. Jeg frygtede
hverken menneskehedens vrede eller fjendens vrede. Mennesker kan ikke røre din sjæl uden din
tilladelse. Du vil gøre klogt i at huske dig selv på dette, når du er kaldet til at sige en sandhed, der
vil støde andre fra dig. Du vandrer på Jorden i en tid, der er fuld af udfordringer. Tak Gud for dette.
Jeg har til hensigt at hjælpe dig nu, på alle de måder, du kan forestille dig. Du er ikke alene. Jeg
vandrer sammen med dig og ønsker at leve dit kald. Det kan Jeg kun gøre med din tilladelse og dit
samarbejde. Kom tilbage til Mit Hellige Hjerte, Min kære, udvalgte søn. Jeg har en ganske særlig
trøst, der venter på dig. Jeg ønsker, at du tjener med glæde, og glæden er mulig for dig i ethvert
aspekt af din tjeneste for Himlen. Men du må være forenet med Mig, for at Jeg skal kunne overføre
denne glæde til dig. Jeg har til hensigt at indgyde al visdom og kærlighed i din sjæl. Jeg ønsker at
oplyse sandheden for dig, så du ikke føler nogen tvivl eller forvirring. Kom til Mig. Vær hos Mig.
Lad Mig tjene dig, så du kan tjene andre.
28. januar 2004
Jesus
Mine brødre, som er i Faderens tjeneste, Min medlidenhed med jer er så stor, at den får Mit hjerte til
at svulme. Hvor Jeg dog forstår din modløshed og frygt. Ofte slider og kæmper du, uden at se
frugten af dit arbejde. Dette kan være vanskeligt, men Jeg bruger denne mangel på øjeblikkelig
tilfredsstillelse til at forøge din tillid og styrke din tro. Hvis du ser dit præstekald med Mine øjne, vil
du blive vant til at have det store udsyn. Hver eneste af dine præstelige handlinger indvirker på
evigheden, fordi hver eneste af dine præstelige handlinger indvirker på sjælene på den ene eller den
anden måde. Afviser du, at hver eneste handling er vigtig? Måske viger du i din ydmyghed tilbage
fra en sådan tanke. Jeg fortæller dig ikke dette, for at du skal tage dig selv højtideligt. Jeg fortæller
dig det, Min bror, for at gøre dig opmærksom på, hvor afgørende din tjeneste er for Kongerigets
komme. Du taler med Min autoritet. Jeg beder dig om at være opmærksom på dette. En af de
vanskeligheder, som I, Himlens sønner, har i denne tid, er at mange af jer uforvarende har tilegnet
sig det verdslige synspunkt, at I kun har ringe indvirkning på verdens begivenheder og sjæle. Dette
er en vildfarelse. Dette er forkert. Dette er verdens tankegang, ikke Himlens tankegang. Tænk
ligesom Jeg tænker, kære sønner, og forstå, at hvis Gud arbejder gennem jer, har I en kolossal
indvirkning på udfaldet af hvert eneste liv, der kommer i kontakt med jeres kald. Jeg ønsker ikke, at
I skal føle et overvældende ansvar, men Jeg ønsker at I føler jer ansvarlige. I ved, at Jeg er

sandheden. Jeg siger kun, hvad der er sandt, og lyver aldrig eller har til hensigt at manipulere. Jeg
fortæller jer disse sandheder, så I kan betragte jeres kald med den rette højtidelighed. Mine sønner, I
er Himlens skatte. Jeg bliver trøstet mere af jer, end I kan forestille jer i jeres menneskenatur. Hvis
du forstod, hvor megen trøst Jeg finder i dit kald, kunne du i høj grad føle dig overvældet af
ansvaret, så Jeg beskytter dig mod en sådan byrde. Jeg beskytter dig dog ikke mod at være klar
over, at du har en rolle at spille i Mit Kongeriges komme. Vær årvågen i denne tid, mens Jeg vender
tilbage. Jeg vil arbejde beslutsomt gennem dig, hvis du vil lade Mig gøre det. Jeg har brug for dit
samarbejde til Guds ære. Tilbring tid i stilhed sammen med Mig, Den guddommelige Præst.
29. januar 2004
Jesus
Mine brødre i tjenesten for Faderen glemmer ofte, at de har hele Himlen til at støtte sig. Du må
påkalde dig denne himmelske hjælp dagen igennem. I tidligere tider blev præster rådet til at benytte
sig af deres forgængeres himmelske råd. Tilbring tid sammen med de Guds krigere, der er gået
forud for dig. De vil inspirere dig med vejledning i enhver tænkelig situation. Du er ikke den første,
der har oplevet vanskeligheder med dit kald. Jeg siger dette nu med en fuldstændig forståelse og
venlighed. Hvis du er blevet bedt om at udføre et arbejde, du ikke bryder dig om, må du acceptere at
det er Mig, der beder dig om at udføre denne opgave. Jeg har mange grunde til at placere dig der,
hvor Jeg har placeret dig, og din sjæl og dit præsteskab har nogle værdifulde ting at lære. Jeg vil
altid tage Mig af din åndelige fremgang, hvis du tager dig af Mit arbejde, uanset i hvilken egenskab
du bliver brugt til at tjene Kongeriget. Min kære sjæl, som er forenet med Mig i tjenesten for Gud,
det er for at berolige dig, at Jeg kommer til dig på denne måde. Jeg ønsker, at du benytter dig af al
den kærlighed, al den rådgivning og al den hjælp, der er blevet stillet til rådighed, til gavn for dig og
til gavn for andre gennem dig. Kom til Himlen med alle dine vanskeligheder. Ofte glemmer Mine
brødre, at det netop er det, de giver til andre, som de glemmer at give næring i dem selv, nemlig
troens gave. Du må tilbringe tid alene sammen med Mig, så vi kan sikre os, at denne gave bliver
brugt på en måde, så din sjæl får mest muligt gavn af den. Jeg ønsker at gøre dette for dig, Min
elskede tjener. Hvis alt er godt i dit kald, så mærker du en stilhed, en stabilitet i tjenesten, som
støtter dig, når din tro bliver udfordret, når du er urolig, og under de uundgåelige frustrationer, der
opstår i ethvert kald. Hvis alt ikke er godt i dit kald, føler du dig bundet, du er usikker, du har
vanskeligt ved at give troen videre til andre, fordi du ikke selv føler dig sikker på vores Kirkes
sandheder. Min kære efterfølger, hvis dette er en beskrivelse af dig, har vi et arbejde, der skal gøres.
Vær ikke bange, og tro ikke, at du er uegnet til at følge i Den guddommelige Præsts fodspor. Du må
betragte disse følelser som et tegn på den smitte, der har spredt sig ud over verden. Du lever i en tid,
der er inficeret af mørket. Det er ikke overraskende, at nogle af jer også vil blive smittet. Jeg tager
dette roligt, men Jeg forsøger at afhjælpe din åndelige sygdom nu. Du må overdrage det til Mig. Du
må være ydmyg, mens Jeg hjælper dig og erstatter din svaghed med åndelig styrke. Se imod
Himlen. Jeg er her. Jeg er det lys, som du må gå hen imod. Lad være med at se væk nu, i denne tid.
Lad dine øjne være fokuserede på Mig, og påbegynd din opstigen. Du vil få en sådan hjælp, at du
tydeligt vil forstå, at din Frelser arbejder, og at udgangspunktet for din helbredelse er
guddommeligt. Min kære, Min kære, du tilhører Mig. Jeg er din Gud. Verden er ikke din Gud. Vær
ikke bekymret over, at mørket har trukket i dig. Nu trækker Jeg dig tilbage til Mig. Intet står i vejen
for os, Min søn, undtagen din tilknytning til verden. Giv den til Mig. Verden forsøger ikke at elske
dig i al evighed. Kun Jeg har et sådant mål. Jeg søger dit velbefindende. Længe inden Jeg bruger
dig til at hjælpe andre, må Jeg hjælpe dig. Du må tillade din Jesus at sørge for dig nu, så Jeg kan
genoprette skønheden ved dit kald i dig. Først da kan du hjælpe andre på den måde, der er
nødvendig, for at bane vejen for Førstepræstens tilbagekomst.
30. januar 2004

Jesus
Jeg beder Mine brødre om at forny deres tillid til Mig som deres vejleder. Jeg er altid jeres mål, I
kære sjæle, som tjener. Din førsteprioritet er din enhed med Mig. Dit forhold til Mig er det, der bør
lede dig i dit kald. Med andre ord, hvis du er forenet med Mig, vil du ikke sætte spørgsmålstegn ved
dine handlinger. Du vil ikke bruge megen tid på at sætte spørgsmålstegn ved din tro, din Kirke og
ved, hvordan du bør reagere i situationer, der udfordrer troen. Grunden er den, at alt dette arbejde
bliver gjort under vores bøns-tid, når du ikke blot beder og priser Guddommen, men betragter
Guddommen i kontemplativ bøn. Det er under dette, Jeg lægger svarene i dig, og så har du
omgående adgang til sandhederne under din aktive tjeneste. Du ser, Min kære bror, at mange af dine
fæller sætter spørgsmålstegn. Der er megen diskussion om ting, der ikke behøver at blive diskuteret.
Jeg har givet svarene gennem Min stedfortræder, jeres Hellige Fader, som I har lovet jeres lydighed.
I må høre op med al den snak. Det er ikke op til jer at træffe beslutninger i disse sager. Det er op til
jer at adlyde i disse sager og vise et godt eksempel på glædesfyldt lydighed. Må Jeg understrege
ordet 'glædesfyldt' her, du kære? Jeg har givet dig glæden ved at tjene. Når du ikke føler den glæde,
må du endnu en gang komme tilbage til Mig i bønnen. Det har vi talt om. Dit kald bør ikke føles
som en straf. Det bør føles som den glædesfyldte, befriende tilstand, det er. Du vil ikke føle det
sådan hver dag, og du bør ikke forvente at føle det sådan hver dag, fordi kærlighed i bund og grund
er et offer, og din kærlighed til Mig har krævet et offer. Tro ikke, at din Jesus ikke erkender det
faktum. Men det, Jeg ønsker at du bruger tid på, er Min kærlighed til dig. Min kærlighed til dig har
befriet dig fra verden længe inden de fleste andre sjæle. Min kærlighed til dig har bragt dig til et
niveau af tjeneste i Kongeriget, der sikrer din evige status. Men du er nødt til at tjene. Du vil
tilbringe evigheden med at sole dig i Min taknemmelighed og nyde Faderens anerkendelse af din
tjeneste på Jorden. Jeg elsker dig, Min kære bror. Jeg er fuld af taknemmelighed over, at du står ved
siden af Mig og tager imod vejledning fra Mig. Tillad Mig at elske dig. Tillad Mig at udfri din sjæl
fra de verdslige lænker, der får dit kald til at virke tungt. Jeg vil udfri dig, men du er nødt til at bede.
Forpligt dig til at tilbringe tid i bøn, og tillad intet andet end dine pligter at gribe forstyrrende ind i
den tid. Du kan ikke give noget, du ikke har, og hvis du ikke ønsker at have det, du er kaldet til at
give, vil dit kald ikke bære frugt. Jeg ser ind i din sjæl i dette øjeblik. Jeg ser det hele. Jeg ved
nøjagtig, hvad der skal gøres, for at få det største potentiale frem i dig. Bed Mig om at gøre det for
dig. Indbyd Mig til at gøre det for dig. Og tillad Mig så at gøre det for dig. Der er sjæle, der lider
rundt omkring dig. Du må bringe Mig til dem. Du vil snart blive gennemskinnelig, forstået sådan, at
Min kærligheds lys vil skinne lige igennem dig, og andre vil blive varmet og styrket, omvendt og
bestyrket af deres kontakt med dig. Tror du ikke, at det er muligt? Hvis det er tilfældet, så er det
endnu et tegn på, at du bør tilbringe mere tid sammen med Mig. Når du tilbringer tid sammen med
Mig, glemmer du dine begrænsninger og betragter Min uendelige magt. Det er sådan, Min
uendelige magt kan begynde at strømme gennem dig. Det er sådan, det bør være og sådan, det var
hensigten at det skulle være. Kom til Mig nu. Du har forpligtet dig til at tjene Kongeriget. Forpligt
dig til endnu en ting i dag, nemlig til at elske Mig. Så tillader du Mig nemlig at elske dig, hvilket vil
give dig kærlig i overflod at dele ud af. Dette er, hvad Jeg har brug for fra dig.
31. januar 2004
Jesus
Jeg vender sejrrigt tilbage til jeres verden, kære brødre. Jeg vender tilbage til jeres verden som
Konge. Hvad vil belønningen være for Mine trofaste tjenere? Brug den jordiske måde at tænke på et
øjeblik. Forestil dig, at en konge rejser væk fra sit kongerige, og under hans fravær bliver mange af
hans tjenere illoyale. De vigter sig af deres ulydighed, og håner i det hele taget den perfekte orden,
som kongen har planlagt, for at hans kongerige skal være harmonisk. Dette medfører stor smerte og
forstyrrelse, og det truer enheden i kongeriget. På grund af denne uorden er kongeriget ikke længere
i stand til at forsvare sig mod dets fjender, der gradvist og med stor skadefryd overtager kongeriget

og indfører deres egen orden, som er i modstrid med alt, hvad denne viise og menneskekærlige
konge har arbejdet på at skabe til sine undersåtter. Forestil dig nu, at denne fjende hverken var stærk
eller viis. Fjenden var uorganiseret og talmæssigt underlegen. Fjenden udnyttede den fordel, at
kongens undersåtter var blevet dovne og svage under kongens fravær. Så det var relativt nemt for
fjenden at infiltrere og få overtaget. Men ikke alle de undersåtter, som den gode konge havde, var
faldet i søvn. Der var mange, der forblev årvågne, og som var forfærdede over denne uorden, og
derfor forsøgte at advare deres med-undersåtter. Disse trofaste undersåtter advarede om, at kongen
ville vende tilbage, og at han, fordi han var en retfærdig konge, ville straffe de svage undersåtter,
som havde truffet beslutninger, der gik imod kongeriget. Nogle lyttede, andre gjorde ikke. Under
alle omstændigheder var de trofaste vedholdende, og nægtede at blive trukket ind i de
indtrængendes mørke celebreringer. De blev ofte gjort til grin, fordi de holdt fast ved den gode
konges love. Ofte oplevede de også, at de led på andre måder. Mange mistede materielle goder,
nogle mistede forbindelsen til deres familie på grund af deres tro, og nogle af de kære undersåtter
gav deres liv i forsvar for kongen. Forestil dig nu, at denne gode konge hele tiden har modtaget
underretninger om tingenes tilstand. Når hans rejse er afsluttet, skynder han sig at vende tilbage til
sit folk. Forestil dig hans følelser, når han ser, hvordan dette smukke og harmoniske kongerige, som
han skabte til sit folk, er blevet gjort til et lovløst og grimt sted, hvor hans trofaste tjenere bliver
forfulgt. Jeg er denne Konge. Den eneste forskel er, at Jeg har uendelig magt, uendelig visdom, og
at Jeg gennemskuer hver eneste sjæl med ét eneste blik. Jeg vender tilbage. Mine kære
præstekolleger, I er disse loyale og trofaste undersåtter, der holdt fast ved troen for Min skyld i løbet
af den tid, hvor der var stor ulydighed. Prøv et øjeblik at forestille dig, hvordan Jeg vil gengælde din
trofasthed. Du besluttede dig for Mig i en tid, hvor kun få gør det. Du forbliver i Min tjeneste, mens
mange er faldet fra, for at slutte sig til fjendens larmende celebreringer. På trods af verdens
konstante tillokkelser er du vedholdende, for at kunne tjene de trofaste sjæle, som også er
vedholdende. Mit hjerte brænder af kærlighed til hver eneste sjæl, Min Far har skabt. Dette er en
stor sandhed. Men Jeg vil føle en guddommelig taknemmelighed mod dem, der har tjent Mig i
denne mørke tid. I er mange, men i forhold til verden er I kun få. Du er udvalgt, og Jeg vil bruge
dig. Jeg bruger dig nu. Jeg begynder at vise dig, hvad din rolle skal være under Min tilbagevenden.
Vær åben for denne personlige vejledning, og forstå, at intet menneske, der lever på Jorden, er i
stand til at forestille sig den belønning, Jeg vil uddele til de tjenere, der forsvarede Kongen under
Hans fravær.
2. februar 2004
Jesus
Jeg taler med stor kærlighed til Mine brødre, der er i Kongerigets tjeneste. Kære brødre, det er jer,
der må forberede høsten. Jeg vender tilbage for at skille hveden fra avnerne. I vil hjælpe Mig på så
mange måder. Jeg ønsker, at sjælene kommer tilbage til Mit hjerte nu. Mange sjæle mærker ikke
Min tilstedeværelse i verden, fordi det er så få, der huser Ånden i denne tid. Men I huser Min Ånd.
Og de vil se Mig i jer og gennem jeres kald og tjeneste for Mig. For på trods af den store interesse i
materiel ejendom og magt, længes den lille kerne i mennesket, som er sjælen, efter Mig. Der er
intet, udover Den guddommelige Mester, der kan fylde dette guddommelige sted. Og hvis en sjæl
ikke har Den guddommelige Mester, føler han en ensom tomhed. Han søger. Mange søger i denne
tid, og benytter sig af alle mulige tåbeligheder i forsøget på at fylde denne bitre tomhed. Der er
ingen mangel på sjæle, der er villige til at vildlede Mine stakkels, omflakkende børn. Men der er en
mangel på sjæle, der er villige til at lede disse børn tilbage til Mig. Jeg kalder på flere arbejdere. Jeg
beder om, at sjælene ser på deres verden, og derefter ser op til Himlen. Kalder Jeg på dig? Hører du
Min stemme i dit hjerte bede dig om at lede sjælene tilbage til lyset? Du må lytte efter Min stemme.
Hvis du ikke lytter, kære barn, vil du aldrig høre den. Lyt i stilhed. Bed Mig om at tale til dig. Du
må bede Mig om at tale højere, hvis du ikke hører Min stemme. Det vil Jeg gøre for dig. Hvis Jeg
kalder på dig, og du lytter efter Min stemme, vil alt være godt. Du vil besvare Min kalden, og Jeg

vil sende sjæle, der er villige til at hjælpe dig med at finde dit kald. I unge mænd i denne urolige
verden, ransag jeres sjæl. Der vil I finde Mig, og måske er I blevet skabt til at lede i denne
overgangsperiode. Du behøver ikke at frygte for noget, for din Jesus vil sørge for det hele. Jeg er
din begyndelse og din afslutning. Jeg er Ham, som søger din evige glæde. Du er blevet placeret i
denne tid for at tjene. I løbet af denne tid, hvor så mange svigter Kongeriget, er din tjeneste
afgørende. Du kan beslutte dig for Mig i dag, og så vil du bringe mange sjæle tilbage til Mit sårede
hjerte. Du vil aldrig fortryde, at du vender dig til Mig, du kære søn af Faderen. Det vil end ikke
være muligt. Du vil kun fryde dig over, at du tjente. Mærk Min Ånd, mens Jeg hvisker Min
guddommelige vejledning ind i din sjæl. Åndens himmelske åndedrag bringer fred og ro og en dyb
visdom, der bor i stilheden. Du vil få alt, hvad du behøver. Kom til Mig nu, så vil Jeg forberede dig
til at tjene.
3. februar 2004
Gud Fader
Mine sønner, Min velvilje hviler over jer. Jeg planlægger Min Søns tilbagevenden, omtrent på
samme måde som en general planlægger et felttog, for Jeg ser på dig og regner dig for et af Mine
aktiver. Du er et aktiv i din Fars Kongerige. Jeg har til hensigt at gøre mest muligt brug af din
forpligtelse overfor Mig, hvis du vil lade Mig gøre det. For at Jeg kan gøre det, må du give Mig dit
uforbeholdne ja. Vil du give det til din Far? Jeg skabte dig til at tjene Kongeriget i denne tid, fordi
Jeg vidste, at dine evner ville være nødvendige. Jeg vil udvikle dine evner ved at tilføre dem det
guddommelige. Det er Mig, der arbejder gennem dig, og tjener sjælene. Kun på denne måde kan der
komme et udbrud af Helligånden, som er det, der er brug for i din verden. Du gør forberedelser,
men på en særlig måde. Nogle af jer vil måske sige, at I altid har gjort forberedelser og afventet
Kongens tilbagekomst. Det er sandt, og mange sjæle er i sandhed blevet kaldet til at gøre dette
gennem mange århundreder. Men Jeg fortæller jer i dag, at jeres generation vil se store og
forfærdelige forandringer. Så mens Jeg i mange år har bedt Mine børn om at forberede deres hjerter
på Kongens komme, beder Jeg nu jer om at forberede både jeres egne hjerter og de andres hjerter,
og også forberede verden, på Kongens tilbagekomst. Dette er anderledes, fordi vi indleder en Ny
Tid. Denne tid vil være en glædesfyldt og lydig tid, under hvilken menneskeheden vil vide, at Jeg er
Skaberen. Hele menneskeheden vil kende til Min kærlighed for det skabte væsen, som er
mennesket. Min retfærdighed vil ske fyldest gennem Min Søns styre i verden. Mine skabninger,
som ønsker at leve i harmoni med Mig i verden, vil være i sikkerhed, og deres børn vil tillidsfuldt
og fredfyldt tilbede den ene, sande Gud. I oplever barmhjertighed i denne tid, men denne tid vil få
en ende, som alle tider vil det. I tiden, der kommer, vil der være retfærdighed og et regnskab, der
skal gøres op. Mine sønner, som tjener på det jordiske kongeriges græsgange, I må forberede
sjælene. Jeg har en opgave til dig, som du skal udføre. Den er guddommelig og har sin oprindelse i
Himlen. Afvis ikke at tjene Mig, når Jeg er så afhængig af dit kald. Du er Min, og alt, hvad Jeg ejer,
vil være dit. Tvivl aldrig på, at du vil blive belønnet. Tjen Mig nu i lydighed, så vil du åbne for en
udstrømning af Ånden, der vil overvælde alle dem, der omgiver dig. Du må lytte til Mine ord, og du
må stole på, at de er sandheden. Jeg vil bekræfte disse ord i dit liv, og du vil vide, at Jeg er Gud.
4. februar 2004
Gud Fader
Min søn, løft dine øjne til Mig. Lad Mit blik hvile på dig. Mærker du den kærlighed, Jeg føler for
dig? Mærker du Min ømhed? Hvil i denne ømhed et stykke tid, så Jeg kan fylde dig med Min mest
udsøgte nåde. Jeg har alt, hvad du behøver. Du betragter dit kald, og du ser mangler og fejltagelser.
Jeg betragter dit kald, og Jeg ser en tjener, som Jeg kan bruge til at hjælpe Mine stakkels, stakkels
børn. Kan du forestille dig en Fars taknemmelighed overfor et barn, der fornægter sig selv for at

redde en af sine søskende, der er i vanskeligheder? Kan du overhovedet forestille dig det, Min søn?
Det er, hvad Jeg føler overfor dig. Den taknemmelighed vil blive udøst over dig, når du ankommer
her, men først må du holde ud lidt længere. Spekulerer du nogensinde på, hvilken værdi dit kald
har? Udtrykt på jordisk vis, kan det ikke prissættes. Man kalder det ubetaleligt, hvilket betyder at
værdien er så uvurderlig og stor, at det ikke er muligt værdisætte det. Dit kald har en evig værdi for
Mit Kongerige og for vores familie. Dit kald er bestemt til at ændre liv og bringe sjæle ind i
evigheden i lyset, sjæle, som ellers ikke ville vælge lyset. Når du får lyset, det himmelske landskab,
at se, vil du forstå, hvorfor dit kald ikke kunne værdisættes. Jeg elsker hvert eneste af Mine børn
mere, end det menneskelige sind kan fatte. Det er Min vilje, at hver eneste af dem vender tilbage til
Mig, for at tilbringe evigheden i denne familie af godhed. Mange vælger mørket, Min søn, og det er
derfor, disse ord og den medfølgende nåde bliver sendt ned til Jorden. Alt, hvad der er sket i dit liv
indtil dette øjeblik, har forberedt dig. Jeg har tilladt hver eneste begivenhed, for at du skulle være
rede, når dette tidspunkt kom. Du er rede. Du er forberedt. Du er på det sted, Jeg har placeret dig. Se
op imod Himlen, Min kære søn, og mærk Min kærlighed strømme ned over dig. Din Frelser har
bolig i dig. Denne guddommelige Præst vil lede dine skridt. Tillad Ham at gøre det. Vær som et
lillebitte barn og læg din hånd i Min nu, så vil Jeg lede dig ad Min tjenestes vej. Du må praktisere
troen uden at beholde noget for dig selv. Dagen igennem må du fortælle Jesus at du ønsker, Han
skal bruge dig. Sig dette til Ham:
”Jesus, hvordan ønsker Du at bruge mig i dag? I mig har Du en villig tjener, Jesus. Tillad mig at
arbejde for Kongeriget”.
Min kære søn, du er arving til en stor formue. Afvis ikke din arv til fordel for en verden, der ikke
anerkender, hvor værdifuld du er. Tjen din Far i ydmyghed, så vil du erfare den sande glæde, som
dit kald er.
5. februar 2004
Gud Fader
Mine sønner, I er sande mænd af Himlen, og alle i Himlen forstår jeres kampe og støtter jer gennem
kraftfulde forbønner. Hvis du gennemgår en vanskelig tid, må du benytte dig af dette slægtskab og
appellere til dem, der er gået forud for dig. Min familie er meget stor, men Min familie fungerer
meget ligesom den bedste kristne familie på Jorden, nemlig ved at vi alle hjælper hinanden. I
Himlen har vi det guddommelige udsyn, så de sjæle, der er sammen med Mig her, kan se jeres
mission, og de forstår, hvad der skal til, for at jeres arbejde kan give det bedst mulige resultat. Mine
kære tjenere, det er derfor de, bedre end den mest viise jordiske rådgiver, kan bedømme, hvad der
kan hjælpe jer. Gør brug af dette system, hvor bror hjælper bror og søster hjælper søster. ”Hvordan
gør vi det, Gud?” spørger I, og det vil Jeg fortælle jer. Først og fremmest må I forstå, at jeres kampe
er blevet vundet af andre før jer. I den forstand er der ikke noget nyt. Lysets sønner og døtre har
altid været nødt til at kæmpe mod mørkets kræfter, som ikke bryder sig om at se de sande tjenere
fuldføre deres pligter. Det er ikke noget nyt. I lever i en betydningsfuld tid, fordi Jesus vender
tilbage, og processen er begyndt. I er blevet bedt om at indlede denne Nye Tid. Dette er anderledes,
men jeres pligter er de samme som dem, jeres brødre og søstre har måttet gennemføre før jer. Så I
har den fuldstændige forståelse fra Himlens side. Lær om disse sejrende sjæles kampe. Studér deres
liv og se, hvordan de håndterede fristelser og ondskab. Det meste af det, I vil lære, er ganske enkelt,
fordi disse sjæle stod op hver dag og udførte deres pligter ifølge deres kald. Det må I også gøre.
Men det er meget trøsterigt for dem af jer, der stadigvæk lever i eksil, at se, at jeres kampe er set før,
og at Min støttende hånd beroligede andre, når de var bange eller usikre. Jeg er hos dig. Jeg sender
dig alle former for himmelsk hjælp. Du må ikke tro, at dit kald kan overleve ved din egen hjælp. Dit
kald vil ikke blomstre, medmindre du forstår, at det er Mig, der tilfører din sjæl næring, og at det er
Mig, der rører andre. Du er instrumentet, som Jeg bruger til at røre, men nåden har sin oprindelse

hos Mig i Himlen. Der er mange, som har det vanskeligt, fordi denne ulydighedens tidsalder
opelsker en stor menneskelig arrogance. Ransag din sjæl og udryd denne arrogance. Ydmyghed vil
åbne din sjæl, kære søn. Ydmyghed er forståelsen af, at uden Mig er du jordbunden i din tankegang,
ligesom de sjæle, der har afvist Mig. Er det, hvad du ønsker? Kan du engagere dig i et liv, hvor du
ikke har Mig til at støtte og vejlede dig? Hvis svaret er nej, og det skal det selvfølgelig være, så må
du komme fuldstændig over på den anden side og forstå at Jeg er Gud, og at du er Min tjener.
6. februar 2004
Gud Fader
Himlens sønner, lyt til Min stemme. I hører med jeres ører, nu må I lytte med jeres hjerter. Alt det,
der er ædelt ved menneskeheden, er muligt for jer, men ikke uden at være forenet med Min Søn.
Foren dig med Den guddommelige Præst, så vil alt blive nemt for dig. Gennem denne forening vil
du udvikle dig til den højest mulige version af en himmelsk tjener, som forbliver på Jorden. Du må
ønske dette, og du må arbejde for det, men du kan ikke gribe ud efter det på samme måde, som man
kan med de fleste verdslige tilegnelser. For at kunne gribe ud efter besiddelsen af denne hellighed,
må du give afkald på dit greb om verden. Du må give dine verdslige tilknytninger til Mig. Læg dem
ved Mine fødder, du kære søn, som er bestemt til at blive trykket ind til Mig i kærlighed. Læg disse
tilknytninger ved Mine fødder, kære søn, så vil Jeg udrydde deres magt over dig. Dette kan være
vanskeligt i begyndelsen, men snart vil det blive en vane, og du vil være sluppet ud af denne fælde.
Bliv ikke mismodig, hvis du opdager at du er nødt til at lægge disse tilknytninger ved Mine fødder
hver morgen. Så må det være sådan. Bliver Jeg træt af at hjælpe dig? Selvfølgelig gør Jeg ikke det.
Jeg skabte dig, og du reagerede på Mit herredømme over dig, ved at tage imod den gave, som dit
kald er. Nu ønsker Jeg, at du tager imod den gave, som din mission er. Vi må styrke dig på alle
åndelige måder. Endnu en gang, måden at blive stærk på i denne tjeneste, er ved at blive svag og
tillade Min styrke og al Mit Kongeriges styrke at flyde gennem dig. Jeg foregriber dine fejltagelser
og tilgiver dem. Jeg foregriber dine succeser og fejrer dem. Jeg forbereder din belønning. Tjen, Min
søn. Tjen.
TREDJE DEL: JESUS TALER TIL SYNDERE
16. februar 2004
Jesus
Lyt til Min stemme, når Jeg kalder på dig. Du kære sjæl, som er fanget i denne verdens mørke, det
er dig Jeg råber til. Jeg er din Frelser. Jeg kalder højlydt på dig nu, fordi tiden er kommet, hvor du
skal kunne høre Min stemme. Du bør ikke længere vende dig bort fra Mig. Du kære sjæl af
Kongeriget, du hører til hos din familie. Hvem er din familie, spørger du. Vi er din familie. Du har
en hel del sjæle her på Jorden, som vil elske dig, men du må komme tilbage til Kristendommen.
Kristendom er simpelthen at følge Kristus. Og hvem er Kristus? Jeg er denne Kristus. Jeg er Jesus,
som døde for dig på korset. Mit offer gjorde det muligt for dig at kunne få glæde af Himlen. Lad
Mig fortælle dig om Mig selv, så du vil kunne forstå, hvem der elsker dig, og hvem det er, du bliver
kaldet til at følge. Jeg vandrede på Jorden, ligesom du gør. Jeg så menneskehedens svagheder og
fejl, ligesom også du ser dem. Jeg blev bedrøvet over uretfærdighederne, på samme måde som du
bliver bedrøvet over dem, når du ser ting, der ikke er retfærdige. Blev Jeg bitter? Nej, det gjorde Jeg
ikke. Hvordan kan det være? Er det fordi Jeg er Gud? Nej. Jeg var Gud på Jorden, men Jeg var Gud
fanget i en menneskekrop og bundet af kroppens begrænsninger. Det var Jeg, for at du, når tiden var
inde til at du skulle følge Mig, ikke skulle kunne sige, at det var nemt for Mig, fordi Jeg var Gud.
Jeg brugte ikke Min guddommelighed, undtagen i de sidste tre år, og da kun for at helbrede, kurere

og på anden vis underbygge Min påstand om, at Jeg var Himlens Konge, som var kommet ned for at
lede alle tilbage til Faderen. Jeg spildte ikke Mine mirakler på dem, der ville afvise Mig på trods af
beviserne på Min guddommelighed. Har du i sinde at afvise Mig? Du er Min, du kæreste sjæl. Kom
tilbage til Mig, så Jeg kan introducere dig for kærligheden og glæden. Jeg ønsker at fortælle dig,
hvorfor Jeg ikke blev bitter, mens Jeg var på Jorden. Jeg blev ikke bitter, fordi Jeg vidste, at mange
ville følge Mig. Og Jeg blev ikke bitter, fordi Jeg vidste, at du ville vende tilbage til Mig. Kan du tro
på, at du er så vigtig for Mig? Jeg forsikrer dig om, at det er sandt. I dette øjeblik er der kun dig og
mig. Jeg ser på dig nu. Vil du gengælde Mit blik, du stakkels barn, hvis hjerte er så forfrossent? Min
kærlighed bliver udgydt over dig. Min nåde strømmer ned til dig. Åbn dit hjerte, kære sjæl. Bed
Mig om at komme til dig. Jeg er her. Jeg venter på at elske dig. Frys Mig ikke ude længere. Alt er
muligt for Mig. Jeg kan helbrede og kurere dig på et øjeblik, hvis du vil lade Mig gøre det. Bed Mig
om det, kære barn. Du er en del af Min familie, og Min familie længes inderligt efter at få dig
tilbage. Jeg kalder dig ved navn. Luk dine øjne og lyt til Min stemme. Jeg beder om, at du
simpelthen siger, ”Jesus, elsk mig”. Jeg vil tage Mig af alt andet. Du mærker Mit nærvær nu, og du
kan hvile i Min kærlighed, mens Jeg forandrer dit hjerte. Frygt ikke, kære barn. Alt er godt, når Gud
er til stede, og Jeg er i sandhed hos dig.
17. februar 2004
Jesus
Mine børn, Jeg kalder jer Mine børn, fordi I blev skabt af Mig. Jeg er din Gud. Jeg er den eneste
Gud. Tro Mig, når Jeg siger til dig, at du aldrig vil have fred, den sande fred, så længe du er adskilt
fra Mig. Og din evighed må tages med i betragtning. Du vil tilbringe evigheden i det ene af to
steder, du kære lille sjæl. Du må overveje dette nøje og beslutte dig for, hvor du gerne vil være. Du
siger, at du ikke tror på Gud, eller at du ikke tror, Gud ville sende mennesker til helvede i al
evighed. Jeg fortæller dig i dag, at det ikke er Mig, den eneste Gud, der findes, som dømmer
sjælene til helvede. Det er sjælen selv, som vælger at være i helvede. Ved du, hvorfor sjælen vælger
helvede? Fordi der er ligesindede sjæle der. En sjæl, som stiller sig på mørkets side, vælger ikke
Himlen, fordi den sjæl ikke ville føle sig godt tilpas i Himlen. Du må forstå, at selvom du kan være
vred på Gud, er der ikke noget galt med Gud. Du kan bebrejde Gud for alt det, der er forkert i din
verden, og måske vil det virke for dig, mens du er på Jorden. Men Jeg kan forsikre dig om i dag, at
dette ikke længere vil virke for dig i det øjeblik, du dør. Til den tid vil der kun være dig selv at
skyde skylden på, fordi sandheden er uundgåelig. Du vil stå ansigt til ansigt med den eneste, sande
Gud, og forsøge at fortælle Ham, at Han ikke eksisterer. Hvordan tror du, det vil gå for dig? Det vil
ikke gå godt, kære sjæl, og det er derfor, Jeg taler til dig nu. Jeg ønsker at lede dig bort fra den vej,
der fører til fortabelse. Lige nu vælger du at være imod Mig, og Jeg beder dig om at holde op med
det. Jeg elsker dig. Der er mange kristne i denne verden, som elsker dig, og Min kærlighed vil
strømme til dig gennem dem. Jeg ønsker, at du er med i Mit kongerige. Jeg har brug for, at du
hjælper Mig. Du har anlæg for den største godhed. Du er i stand til at bringe mange sjæle til Himlen
for Mig. Nogle af Mine bedste venner var langt større syndere end dig. Jeg beder dig, kom tilbage
til Mig. Jeg elsker dig, og Jeg kan helbrede og kurere dig. Jeg giver dig Min tilgivelse. Det er næppe
nødvendigt at sige det. Det vanskeligste vil være at overtale dig til at tilgive dig selv, men Jeg er
Gud, og det ville blot være et lille mirakel for Mig at udføre. Det vil Jeg gøre for dig. Jeg vil gøre
dig til en anden Jesus, der vandrer på Jorden, opfyldt af kærlighed. Ønsker du dette? Kan du se det
for dig? Vent nu ikke længere. Jeg overøser dig med nåde. Løft dit dyrebare ansigt til Himlene, og
mærk Min kærlighed, mens Jeg bønfalder dig om at vende dig bort fra synden og følge Mig.
18. februar 2004
Jesus

Kære sjæle, Jeg er kommet for at føre jer ud af mørket. Når en sjæl opholder sig i mørket i lang tid,
vænner sjælen sig til fraværet af lys. Denne sjæl vil da i det daglige ikke være i stand til at forstå, at
han opholder sig i et Gudløst tomrum. En sjæl kunne sige med arrogance, ”Jeg er fuldstændig
lykkelig uden jeres Gud og ønsker ikke at kende Ham”. Fordi Jeg er Gud, ved Jeg alle ting. Jeg ved,
at du er ulykkelig. Jeg ved, at din sjæl er fuld af bitterhed, på trods af de indvendinger, du kommer
med, for at afstive din arrogance. Kære sjæl, Jeg ønsker, at du ser på Mig. Du fornærmer Mig ikke
ved at kræve beviser. Jeg har haft med sjæle at gøre, der var langt mere krigeriske end du er. Bed
Mig om at tale til dig i dit hjerte, så vil Jeg gøre det. Ønsker du at vide, at Jeg eksisterer? Jeg vil
vise dig, at Jeg eksisterer. Vil du så følge Mig? Jeg udfordrer dig til at give Mig det tilsagn. Hvis Jeg
taler til dig i din sjæl, og du hører Min stemme, vil du så forlade mørket og vende tilbage til Min
fold? Du oplever, at modet svigter dig, kære sjæl. Du må være mere modig end som så, hvis du skal
være en Kristi tjener. Jeg er her. Jeg holder øje med hvert eneste skridt, du tager, og Jeg hører hvert
eneste ord, du siger. Jeg ønsker at få dig tilbage. Jeg ønsker at trække dig ind til Mit hjerte og
beholde dig der i al evighed. Jeg ønsker at høre din glade latter igen, og Jeg ønsker at helbrede hvert
eneste sår, som du er blevet påført af andre, der burde have elsket dig. Det er Jeg i stand til at gøre.
Du søger efter svar. Du søger trøst. Er du klar over, hvor mange gange om dagen, du går forbi Mig?
Har du nogen ide om, hvordan Jeg står og ser på dig i hver eneste situation, og at Jeg observerer din
smerte? Du latterliggør Mig, du kære Guds barn. Jeg hører dig. Du fornærmer Mig, og alligevel
forlader Jeg dig aldrig, og holder aldrig op med at håbe på, at du vil se på Mig. Hvis du lukker dine
øjne nu og søger efter Mig, vil Jeg komme til dig.
19. februar 2004
Jesus
Mine sjæle, Jeg kalder jer Mine sjæle, fordi det er Mig, der har skabt jer. I vil gerne protestere imod
dette og sige, at I blev skabt gennem en række biologiske hændelser. I vil gerne bortforklare Mig.
Kære sjæle, det er Mig, der har forordnet den biologiske hændelse, som jeres fødsel var. Ligesom
Jeg forordnede den, kunne Jeg have annulleret den. Jeg kunne nemt have sagt, nej, denne sjæl vil
ikke tjene Mig sådan, som Jeg gerne vil have det, derfor annullerer Jeg hans fødsel. Hvorfor gjorde
Jeg ikke det? Hvad forhindrede Mig i at afbryde fødslen af en sjæl, som Jeg vidste, ville beslutte sig
for at gøre oprør imod Mig og være et dårligt eksempel for andre? Sandelig siger Jeg dig i dag, at
Jeg frydede Mig over din fødsel, fordi Jeg elskede dig. Jeg holder ikke op med at elske en sjæl,
fordi han sårer Mig. Holder en forælder op med at elske sit lille barn, når det lille barn er ulydigt?
Barnet bliver ældre og fortsætter med at være ulydig. Kan en forælder nogensinde for alvor holde
op med at elske sit barn? I de fleste tilfælde er svaret nej. Forældre fortsætter med at elske barnet,
og håber altid på, at barnet en skønne dag vil gengælde deres kærlighed. Jeg har det på samme måde
med dig. Jeg eksisterer virkelig, du kære, og selvom du siger, at Jeg ikke gør, ændrer det ikke ved
det faktum. Her er Jeg. Jeg taler til dig. Endnu en gang banker Jeg på dit hjertes dør. Vil du svare
Mig i dag? Vil du lukke Mig ind i dit hjerte? Jeg har så meget arbejde at gøre der, Min lille, sårede
sjæl. Jeg ser på dig, og Jeg ser nøjagtig, hvad du vil være i stand til at blive til. Tror du også, det er
en biologisk hændelse, der gør, at du nu holder disse ord i dine hænder og læser dem? Min lille sjæl,
som i den grad var bestemt til at blive elsket af Mig, lad din sjæl lede dig et øjeblik, og tro på, at Jeg
ønsker at få dig tilbage i Mit hjerte. Der er et sted til dig her, og uden dig er Jeg alene. Jeg elsker
dig, som om du var Mit eneste barn. I dette øjeblik er der kun dig og Mig. Jeg ønsker ikke, at du
fortabes. Der er arbejde til dig i Mit Kongerige, og dette arbejde kan kun udføres af dig. Jeg beder
dig om at tjene, du kæreste, så vi kan begynde at rejse sammen. Jeg venter på dig. Jeg tilgiver dig
alt. Kom tilbage til Mig, så vil du forstå, hvad frihed og glæde er.
20. februar 2004
Jesus

Kære Guds børn, hvorfor bliver I ved med at leve udenfor Mit lys? Tror du, at Jeg på nogen måde
ønsker at skade dig? Tror du, at dit liv vil være vanskeligere at leve, hvis du følger Mig og lever
sådan, som Jeg har villet det? Jeg ønsker, at du i dag tænker nøje over dit liv, dine forhold til andre
mennesker, og hvor tilfreds du er. Har du den sande fred? Bliver andre draget hen imod dig, fordi
kærligheden strømmer ud fra dig? Bringer du glæde til andre? Det er, hvad Jeg tilbyder dig. Du
burde eje den sande fred og sikkerhed, og glæde og kærlighed burde strømme fra dig. Ikke en falsk
fred, som verden og de, der undgår Mig, tilbyder. Den fred varer ikke ved og gennembryder ikke
din sjæls grænser. Den midlertidige fred, som verden tilbyder, dulmer din smerte for en tid, og
forleder dig til at tro, at du har fundet målet for din søgen. Så fortager følelsen sig, og du begynder
igen at søge, altid på udkig efter det, der kun kan findes i Mig. Skal Jeg hjælpe dig? Vil du gerne
have, at Jeg fylder din sjæl med mod og glæde? Du kære, det er, hvad Jeg gør for Mine sande
efterfølgere. De undgår ikke livets vanskeligheder. De har en stabilitet, som gør dem anderledes end
dem, der ikke følger Mig, og som ikke drager fordel af Himlens gaver. Jeg ønsker at dele disse
gaver med dig. I dag ønsker Jeg, at du dagen igennem fortæller Mig, at du tror på Mig. Måske føler
du ikke sådan. Måske har du vanskeligt ved bare at udtale ordene. Men fortæl Mig det i dit hjerte,
dagen igennem. Så kan Jeg give dig den nåde, der vil afhjælpe din manglende tro. Vi vil begynde at
fjerne den hårdnakkede tvivl, der er blevet sået af løgnenes fader. Du har intet at miste. Du har
prøvet mange andre midler for at afhjælpe din utilfredshed. Nogle af jer har misbrugt jeres kroppe i
et forsøg på at dæmpe råbene fra jeres sjæl. Jeg ønsker, at du ser Mig som et nyt middel imod et
hvilket som helst vanskeligt symptom, du oplever. Hvis Jeg ikke holder Mit løfte om at skænke dig
fred og glæde, så kan du fortsætte din søgen. Men du må give Mig en chance, og for at gøre det, må
du tilbringe tid i stilhed sammen med Mig. Kom til en kirke, der har et tabernakel. Sid foran Mig i
stilhed. Tillad Mig at tale til dig, og Jeg vil tale til dig. Vær modig, du lille sjæl. Du har prøvet
mange ting, der var mere dristige end dette, har du ikke? Kom til Mig nu, og giv din Gud en chance.
21. februar 2004
Jesus
Mine børn, der befinder sig i mørke, vender sig bort fra Mig og fra alt, der minder dem om Mig.
Hvorfor vender du blikket bort, når du ser noget, der minder dig om Mig? Hvad er det i dig, der
giver dig denne følelse af rastløshed eller ængstelse? Er det fordi du, når dine øjne hviler på noget,
der minder dig om hellighed, frygter, at du ikke er hellig? Brug et øjeblik til at tænke over, at det er
resterne af din samvittighed, der beder dig om at være opmærksom. Du trækker dig bort, fordi du
ved, at hvis du er opmærksom, vil du være nødt til at forandre dig. Ordet forandring antyder noget
nyt, men det antyder også, at man forlader noget gammelt. I dit tilfælde ville du forlade synden,
som ikke har gjort dig lykkelig. Kære sjæl, som er bestemt for Himlen, vend dig ikke så hurtigt
bort, når dine øjne hviler på et billede af Mig eller en af Mine tjenere. Tving dig selv til at fastholde
blikket på Den Hellige. Jeg gengælder så sandelig dit blik. Du fornemmer dette, ellers ville du ikke
vende dig bort, ubehagelig til mode. Jeg er bange for, at du fejlbedømmer det blik, du ser i Mine
øjne. Mine øjne fordømmer dig ikke. Jeg forstår mere, end du selv gør, om grunden til at du
vandrede ned ad mørkets vej. Du vil aldrig behøve at forklare noget for Mig. Jeg opmuntrer dig til
at tale med Mig, men det er for at du kan blive oplyst, ikke Jeg. Er der nogen i dit liv, hvis visdom
du ofte søger? Du går til vedkommende for at få rådgivning og vejledning, fordi du stoler på denne
persons dømmekraft. Uanset denne persons visdom, så er den for intet at regne i sammenligning
med Min visdom, og Jeg har et ekstra aktiv, nemlig en komplet og fuldstændig kærlighed til dig. Jeg
tager Mig af hver eneste detalje i dit liv. Jeg kender dig bedre end du selv gør, og Mine motiver er
fuldstændig rene. Jeg ønsker det bedste for dig, og kun det bedste. Jeg forsøger ikke at udnytte dig,
sådan som verden gør. Du kan stole på Mig, kære sjæl. Jeg beder dig, tal til Mig. Derefter vil du
lytte til Mig. Og så vil vi blive venner, og du vil indse, at intet venskab på Jorden er lige så sikkert
og trygt som venskabet mellem dig og Mig. Jeg vil give dig alt. Hvad vil du give Mig? Du vil give

Mig din kærlighed. Du vil give Mig din loyalitet. Du vil give Mig din villighed til at forandre dig,
du kæreste, og det er, hvad Jeg ønsker fra dig. I begyndelsen er det måske vanskeligt at forestille sig
at vågne og begynde hver dag på en ny måde, men du kan begynde i det små. Hver morgen, når du
vågner, kan du sige, ”Jesus, jeg giver Dig min dag”. Det er det hele. Begynd med det, så vil du se en
øjeblikkelig forandring. Det eneste, Jeg har brug for, er at du er villig. Alt andet vil være et resultat
af det. Du må være modig, men Jeg vil give dig modet. Det kommer altsammen fra Mig.
22. februar 2004
Jesus
Jeg er hos jer, kære syndere. Det er for jeres skyld, Jeg kom den første gang, og det er for jeres
skyld, Jeg vender tilbage. Min barmhjertighed kender ingen grænser, og denne grænseløse
barmhjertighed bliver udøst over jeres verden. Lad den strømme igennem dig. Du må også
opmuntre andre til at komme tilbage til Mig. Det er din mission. Jeg ønsker, at du er forsonet med
Mig. Jeg ønsker, at du mærker Min fred, og at du derefter udbreder Min fred til andre. Du vil kende
Min glæde, du kære sjæl. Og så vil du udbrede Min glæde. Modtag disse ord som den store gave, de
er, og hils dem velkommen på grund af det, de vil give dig. De vil give dig Himlen, hvis du vil lade
dem arbejde i din sjæl. Jeg har kun positive planer for dig. Din tid her på Jorden, hvor du befinder
dig i et midlertidigt eksil fra Himlen, er en tid for dig til at hjælpe Guds Kongerige. Dette Kongerige
er ufuldstændigt uden din hjælp, og sjæle, som du er bestemt til at bringe til Mig, vil måske blive
ladt tilbage. Jeg kompenserer selvfølgelig for Mine børns fejltagelser på Jorden, ellers ville alt for
mange blive ladt uelskede tilbage i denne tid, men Jeg har brug for din hjælp. Når enden på den
jordiske tid kommer, en gang langt ude i fremtiden, så vil alt være fuldført, og det vil også være
fuldført i Himlen. Her og nu må vi kæmpe, vi må vokse os større, og vi må være udholdende. Jeg
elsker dig. Jeg har tilgivet dig alt, hvad du nogensinde har gjort imod Mig eller imod dig selv. Du er
velkommen i Mine arme, og der er en plads til dig i Mit hjerte. Hvis du foretager den mindste
bevægelse hen imod Mig, vil du se, at Jeg handler meget hurtigt for at trække dig tilbage til
sikkerheden i din kristne familie. Mit barn, vil du svare din Jesus? Det er Min stemme, som du
hører råbe dit navn. Kom til Mig nu. En dag vil du se tilbage på dit liv, og du vil synes, at dette
øjeblik var meget vigtigt for din evighed. Tøv ikke. Din tid er ovre, og Min er begyndt. Vær ikke
bange for noget. Tag imod Min glæde, og tag imod Mit lys. Vend i al stilhed dine øjne mod Mine.

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.
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