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World Wide Catholic Network 
 
 
Kære venner, 
Jeg er dybt grebet af budskaberne, som Anne har modtaget. Hun siger, hun har fået dem 
af Gud Fader, Jesus og den velsignede Moder Maria. De giver hjælp til værdifulde og 
indholdsrige meditationer for dem de er ment til, nemlig lægfolket, biskopper og præster 
og for syndere med særlige vanskeligheder. Disse budskaber bør man ikke gennemlæse 
hurtigt, men reservere en tid hvor man kan tænke over dem i sit hjerte og gennemføre en 
ransagelse af sin samvittighed. 
 
Jeg er dybt rørt over Annes fuldstændige hengivenhed overfor læreembedets autoritet, til 
sin lokale biskop og særlig til den Hellige Fader. Hun er en meget trofast datter af 
Kirken.  
 

Hilsen i Kristus 
Ærkebiskop Philip M. Hannan, 

Præsident for FOCUS Worldwide 
Network 

Pensioneret Ærkebiskop af New Orleans 
 

PMH/ Sekretær 
 
106 Metairie Lawn Dr. * Metairie LA 70001 * phone (504) 840-9898 * Fax (504) 840-
9818 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Franciscan Unicersity of Steubenville 
1235 University Blvd, Steubenville, Ohoi 43952-1763 
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Uden på nogen måde at foregribe den endelige og absolutte afgørelse fra den lokale 
biskop og Vatikanet, (som vi skylder lydighedens hengivenhed i hjerte og sind), ønsker 
jeg at stadfæste min personlige opfattelse angående budskaberne som er modtaget af 
”Anne”, en lægapostel. 
 
Efter at have undersøgt budskaberne og interviewet seeren selv, tror jeg personlig, at 
budskaberne, som ”Anne” har modtaget, er af overnaturlig oprindelse. 
 
Budskabenes indhold svarer til tro og moral ifølge den katolske Kirkes læreembede og 
bryder på ingen måde med de katolske lærepunkter. Den præcise måde hvorpå 
budskaberne er formidlet (dvs. stedangivelser og visioner) stemmer overens med 
Kirkens historiske katalogisering af autentiske privatåbenbaringer. De åndelige frugter 
(jf. Mt. 12,33) af kristen tro, omvendelse, kærlighed og indre fred, særlig bygget på en 
fornyet forståelse af den iboende Kristus, og med bøn foran det Hellige Sakramente, er 
blevet tydelig bevidnet i forskellige dele af verden inden for en relativ kort periode siden 
budskaberne blev modtaget og gjort kendt. Efter min opfattelse er derfor de 
grundlæggende kriterier for at undersøge overnaturlige hændelser (budskab, fænomener 
og åndelige frugter) og som kirkelige kommissioner har benyttet sig af, blevet solidt 
opfyldt når det gælder ”Annes” erfaring.  
 
Budskaberne som taler om Jesu Kristi genkomst, om ”Kongen som kommer tilbage”, 
refererer ikke til en snarlig forestående verdens ende med Kristi genkomst i fysisk 
forstand, men kalder snarere efter en åndelig længsel efter en åndelig modtagelighed for 
at fremme en åndelig vedvarende genkomst fra Jesu Kristi side. Dette er et dynamisk 
komme af Jesus, som varsler en tid med usædvanlige nådegaver og fred for 
menneskeheden. (Det sker på måder som ligner forjættelserne fra Fatima om en 
kommende fredstid som følge af Marias Ubesmittede Hjertes triumf, eller måske 
synliggør ordene af den store Johannes Paul II om kirkens ”nye forår”). 
 
Siden ”Anne” har fået tilladelse fra sin lokale Biskop Leo O `Reilly til at sprede sine 
budskaber og også har fremlagt alle sine skrifter til Troskongregationen, ville jeg, som 
Kirken selv tillader, personlig opmuntre til en andægtig læsning af disse budskaber. De 
har givet ægte åndelig vejledning til mange katolske ledere over hele verden.   
 
Dr. Mark Miravalle 
Professor i Teologi og Mariologi 
Fransiskan Universitet of Steubenville 
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”Vejledning for Vor tid” ønsker at erklære sin fuldstændige lydighed og underkastelse i 
hjerte og sind til den endelige og definitive bedømmelse fra Den Katolske Kirkes 
Læreembede og den lokale biskop angående budskabernes overnaturlige karakter som er 
modtaget af Anne, en lægapostel. 
 
I denne ånd er budskaberne fra Anne, en lægapostel, blevet forelagt hendes biskop, den 
højærværdige Biskop Leo O `Reilly, Biskop af Kilmore, Ireland, og til Vatikanets 
Troskongregation til formel undersøgelse. I mellemtiden har Biskop O `Reilly givet 
tilladelse til at offentliggøre budskaberne. 
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Indledning 
 

Kære læser, 
 
Jeg er gift, mor til seks og læg-franciskaner. 
 
Da jeg var 20 år, blev jeg skilt af alvorlige årsager og med kirkelig støtte i denne 
beslutning. Jeg var midt i 20èrne, alene, arbejdede og med ansvaret for en datter. Jeg 
deltog dagligt i messen, så min tro blev styrket; og jeg havde også begyndt en rejse mod 
enhed med Jesus, gennem den lægfranciskanske orden eller den Tredje Orden. 
 
Min søster rejste til Medjugorje og kom hjem glødende med den Hellige Ånd. Jeg 
erfarede en stadig dybere omvendelse efter at have hørt om hendes smukke pilgrimstur. I 
det følgende år, erfarede jeg forskellige niveauer af dyb bøn, som inkluderede en drøm 
om den velsignede Moder Maria, hvor hun spurgte mig om jeg ville arbejde for Kristus. 
I drømmen viste hun mig at dette specielle åndelige arbejde ville betyde, at jeg ville 
blive skilt fra andre i denne verden. Hun viste mig virkelig min udvidede familie og 
hvordan jeg ville blive skilt fra dem. Jeg svarede hende, at dette ikke betød noget. Jeg 
ville gøre alt hun spurgte mig om. 
 
 Kort efter blev jeg syg af endometriose¹. Jeg har været syg siden, altid med et eller 
andet. Min sygdom er altid af den slags som er et mysterium for lægerne i begyndelsen. 
Dette er en del af korset og jeg nævner det, fordi så mange lider på denne måde. Lægen 
fortalte mig, at jeg aldrig ville komme til at få børn. Som alene- mor, foruroligede det 
mig ikke, fordi jeg gik ud fra at dette var Guds vilje. Kort derefter mødte jeg en 
vidunderlig mand. Mit første ægteskab var blevet annulleretº, vi giftede os og fik fem 
børn.  
 
 
 
¹EN TILSTAND HVOR LIVMODERSLIMHINDEN SOM ER INDVENDIG I 
LIVMODEREN FINDES ANDRE STEDER, SOM FOR EKSEMPEL I BUGHULEN. 
º OPLØST AF DEN KATOLSKE KIRKE, JF. Kirkeretten 
Åndelig talt havde jeg mange erfaringer, som inkluderede hvad jeg nu ved, var indre 
lokutioner. Disse øjeblikke var skønne og ordene står stadigvæk fasttømret i mit hjerte, 
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men jeg blev ikke begejstret, fordi jeg var optaget af at opofre sygdom og udmattelse. 
Jeg tog det som en selvfølge, at Jesus måtte arbejde hårdt for at holde mig oppe, fordi 
Han havde givet mig så meget at tackle. Når jeg nu ser tilbage, forstår jeg at Han 
forberedte mig til at gøre Hans vilje. Min forberedelsesvej var lang, vanskelig og ikke 
særlig spændende. Set ude fra, tror jeg folk tænkte: ”Mand, denne kvinde er uheldig.” 
Indefra så jeg, at mens mine lidelser var smertefulde og varede længe, så voksede min 
familie i kærlighed, størrelse og visdom, sådan at min mand og jeg selvfølgelig forstod, 
hvad der var vigtigt, og hvad der ikke var vigtigt. Vore kors, som varede ved, gjorde 
dette for os.  
 
Forskellige forhold tvang min mand og mig til at flytte med vore børn langt væk fra 
mine kære. Jeg ofrede dette, og jeg må sige, at dette er den vanskeligste udfordring, jeg 
har taget. Livet i eksil giver mange smukke muligheder til at rette dig efter Kristi vilje; 
skønt du stadig må minde dig selv om at du gør det, ellers vil du føle dig trist. Efter flere 
år i ”eksil”, fik jeg endelig inspiration til at rejse til Medjugorje³. Faktisk var det en 
gave fra min mand til min fyrreårsdag. Jeg havde forsøgt at tage af sted før, men 
omstændigheder stoppede rejsen, og jeg forstod ikke, at det var Guds vilje. Men, endelig 
var timen kommet, og min ældste datter og jeg fandt os selv stående udenfor St. Jakob 
kirken. Det var hendes anden tur til Medjugorge. 
 
Jeg forventede eller troede ikke, at jeg ville komme til at erfare noget udover det 
sædvanlige. Min datter, som elskede sin første tur, kom med mange vitser om folk som 
søgte efter mirakler. På kærlig måde kalder hun Medjugorje et karneval for religiøse 
mennesker. Hun siger også, at dette er det lykkeligste sted på jorden. Denne unge kvinde 
tog derhen første gang som en oprørsk 14 årig, som greb muligheden til at rejse 
udenlands med sin tante. Hun kom hjem rolig og respektfuld, og ville at min mand og 
jeg øjeblikkelig skulle sende alle vore unge på pilgrimsrejse.  
 
 
³VALFARTSSTED I BOSNIen-HERZEGOVINA (TIDLIGERE JUGOSLAVIEN), 
HVOR MARIA HAR ÅBENBARET SIG SIDEN 1981 
Godt, vi havde fem vidunderlige dage. Jeg oplevede en åndelig helbredelse på bjerget. 
Men datter hvilede og bad. En rolig, men betydningsfuld hændelse hændte mig. Under 
min kommunion, talte jeg med Jesus. Dette var smukt, men det var sket før - nu og da, 
så jeg var ikke chokeret eller overvældet. Jeg husker at have fortalt andre at 
kommunionsfejringer i Medjugorje var stærke. Jeg kom hjem i dyb taknemmelighed til 
Vor Frue for at have bragt os derhen. 

 8



 
Samtalerne fortsatte hele den vinter. Nogle gange i seks måneder, som fulgte på vor tur, 
dryppede samtalerne ind i mit liv og kom på mærkelige tidspunkter på døgnet. Jesus 
begyndte at vejlede mig med beslutsomhed, og jeg fandt det stadig mere vanskeligt at 
afvise Ham, når Han bad mig om at gøre et eller andet. Jeg fortalte det ikke til nogen. 
 
I denne tid begyndte jeg at erfare vejledning fra den velsignede Moder. Deres stemmer 
er ikke vanskelige at skelne fra hverandre. Jeg hører dem ikke som stemmer ved hjælp af 
hørelsen, men i min sjæl eller forstand. På denne tid vidste jeg, at noget ud over det 
sædvanlige ville ske, og Jesus fortalte mig at Han havde et specielt arbejde til mig - over 
og højere end mit første kald som hustru og mor. Han sagde, at jeg skulle skrive 
budskaberne ned og at Han ville ordne det sådan, at de blev publiceret og spredt. Når jeg 
ser tilbage, forstår jeg, at det tog Ham lang tid for at få mig til at være tryg nok til at jeg 
var villig til at stole på Ham. Nu stoler jeg på Hans stemme og vil fortsætte med at gøre 
mit bedste for at tjene Ham, idet jeg overgiver Ham min stadige kamp med svagheder, 
fejl og verdens fristelser.  
 
Vær venlig at bede for mig, idet jeg fortsætter med at tjene Jesus. Vær så sød svar ”ja” 
til Ham fordi Han så inderlig har brug for os og Han er så god. Han vil tage dig direkte 
ind i sit hjerte hvis du giver Ham lov. Jeg beder for dig og er så taknemmelig overfor 
Gud, at Han har givet dig disse ord. Alle, som kender Ham, må blive forelsket i Ham, 
for sådan er Hans godhed. Hvis du har kæmpet, er dette dit svar. Han kommer til dig på 
en særlig måde gennem disse ord og nåden som strømmer gennem dem.  
 
Fald endelig ikke i den fælde, at Han ikke kan mene, at du skal nå højere niveauer af 
hellighed. Som jeg har skrevet før et sted, er toppen af det hele at Jesus må affinde sig 
med sådan en som mig som sin sekretær. Jeg betragter mig selv som B-teamet, kære 
venner. Kom med mig og sammen vil vi gøre den smule vi kan for Ham. 
 
Budskab modtaget fra Jesus som fulgte efter det jeg skrev, om min ovenfor nævnte 
selvbiografi: 
 
Du forstår Mit barn, at du og Jeg har været sammen i lang tid. Jeg har arbejdet 
roligt i dit liv i årevis, før du begyndte dette arbejde. Anne, jeg elsker dig. Du kan 
se tilbage på dit liv og se så mange ”ja-svar” til Mig. Gør det dig ikke fornøjet og 
glad? Du begyndte at sige ja til Mig længe før du erfarede usædvanlige nådegaver. 
Havde du ikke gjort dette, kunne jeg aldrig have givet dig nådegaver eller udpeget 
dig til denne mission. Ser du hvor vigtigt det var at du stod op hver dag i det 
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daglige liv og sagde ja til din Gud - trods vanskeligheder, fristelser og besvær? Du 
kunne ikke se den store plan, som Jeg så den. Anne, du måtte stole på din tro. I dag 
fortæller Jeg dig, det er stadig på samme måde. Du kan ikke se Min plan, som er 
større end din menneskelige forstand kan godtage. Vær sød fortsat at stole på din 
tro, da den bringer Mig stor ære. Se på hvor meget Jeg har været i stand til at gøre 
med dig, ganske enkelt fordi du tog en rolig og ydmyg beslutning for Mig. Tag en 
anden og ydmyg beslutning denne dag og hver dag fremover, i det du siger: ”Jeg vil 
tjene Gud”. I går aftes tjente du Mig ved at give trøst til en sjæl i nød. Du tog en 
beslutning mod dig selv og for Mig gennem din tjeneste for ham. Anne, der var 
glæde i himmelen. Du er min. Jeg er din, vær hos Mig Mit barn. Vær hos Mig.  
 
 

BØNNER TIL GUD, 
DEN EVIGE FADER 

 
Kære Gud i himmelen, jeg lover at være trofast mod Dig. Jeg giver dig mit liv, mit 
arbejde og mit hjerte. Til gengæld giv mig nåden til at være lydig mod hele Din 
vejledning, så langt jeg er i stand til det. Amen. 
 
Gud min Fader, hjælp mig til at forstå. Amen.  

 
 
 

1. Bind 
 

Tanker om spiritualitet 
 

Vejledning for vor tid 
som de er givet til ”Anne” 

en lægapostel 
 

Tanker om spiritualitet  
 
Jesus sagde: ” Jeg kom ikke til dig, fordi du var værdig. Jeg forlader dig ikke fordi du 
ikke er det” 
 
I morges gik jeg til messe. Det havde været en særlig svær tid med uro, stressende 
arbejdssituationer og bitre diskussioner mellem min mand og mig. Dette kommer efter 
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en frygtelig vanskelig fastetid. Jeg gik ind i kirken og stirrede på den første station af 
korsvejen, mens jeg tænkte over den fastetid jeg lige havde gennemlidt og 
kommenterede sarkastisk til Jesus at det var for tidligt at pakke korsvejsstationerne væk. 
Det blev mødt med fredfyldt tavshed. Jeg frembragte andre ”stakkels-mig” ytringer. Der 
kom ingen kommentar tilbage.  
 
 
Idet jeg begyndte at føle mig som den jamrende person jeg var, modtog jeg 
kommunionen. Jesus begyndte at tale, og sagde at jeg var som et barn der cykler for 
første gang. Han, - som en god forælder - løb ved siden af mig. Han slipper mig for et 
minut. Faktisk, var det halvanden dag. Det var for mit bedste, for at give mig øvelse i at 
holde min åndelige balance. Han forlod mig ikke på noget tidspunkt og ville heller ikke 
lade mig cykle ind i farlige områder. Han var hos mig hele tiden. Dette fik mig til at 
krybe sammen, idet jeg tænkte på den forløbne halvanden dag og mine mindre fredfyldte 
svar på forskellige stressøjeblikke og problemer. Ja han havde hørt mine bandeord. 
Tilbage til cyklen, Han ville ikke have ladet mig falde, selvom jeg følte, at jeg faldt. Jeg 
begyndte at falde, tror jeg, og Han greb mig. Følelsen af at miste balancen, havde 
skræmt mig. Ligesom ethvert vaklende barn, ønsker jeg ikke at blive sluppet. End ikke 
for bare et øjeblik. Han forsikrede mig, at jeg var elsket meget dybt, og at han ikke ville 
overlade mig til mig selv det næste stykke tid. Jeg sagde med dårligt humør: ”så jeg 
bestod ikke prøven?”. Han svarede: “ Det var ikke en prøve. Det var en øvelse. Og du 
dumpede ikke. Du øvede. Jeg er med dig. Jeg underviser dig. Og du lærer. Vær 
glad. Jeg vil aldrig forlade dig.” 
 
“Vær på min side på fredens side.” 
 
Mit hjerte gør ondt. Jeg elsker Jesus så meget at det er svært ”bare” at skulle 
kommunikere med Ham på denne måde. Jeg ønsker at være hos Ham. Lidelsen kan blive 
frygtelig. Jeg kan ikke lide det. Jeg er ikke god til at lide. Men længslen efter Jesus 
under denne lidelse, ville jeg ikke bytte væk. Jeg ønsker at den skal blive endnu mere 
intens. Jeg forstår ikke helt hvad det er der sker. Eller hvorfor det sker. Jeg brugte næsten 
et år på at være bange, fordi jeg var så uværdig. Han forsikrede mig, at Han ikke tager 
fejl og at Han kender mig og vælger at komme til mig på denne måde først og fremmest 
for at forberede mig til at arbejde for Ham. Jeg kan slappe af i min uværdighed, så længe 
jeg bare gør mit bedste. Dette virker nu enkelt og en enkel tanke. Det var kun Faderen, 
som befriede mig fra min forfærdelige ængstelighed. Jeg frygtede det var i min fantasi 
eller værre, en slags dæmonisk indblanding. Hele tiden havde jeg tillid til Jesus, og 
havde tillid til Jomfru Maria at hun ville beskytte mig. Jeg kan sige, at jeg på intet 
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tidspunkt følte stor angst. Jeg var i fred men forvirret.  
 
Faderen fortalte mig, efter han havde bedt over mig, at “din gave er ingen illusion. Jesus 
er med dig. Han kalder dig til at leve et indre liv som mor og hustru. Han ønsker også, at 
du skal gøre noget med dine hænder for Ham. Hvad gør du med dine hænder?” Jeg 
fortalte ham at jeg skriver. Han nikkede og smilede. “ Det er det, selvfølgelig. Det skulle 
jeg have vidst. Han ønsker at du skal skrive med Ham og for Ham” Dette fyldte mig 
med usigelig glæde og lettelse, for det var det, jeg fik fra Jesus, og jeg var virkelig glad 
for at vide at jeg ikke fantaserede. Han rådede mig altså til at holde åndelig læsning hver 
morgen, hvilket er en fastlagt måde at læse på. Han sagde til mig, at min forvirring kom, 
fordi jeg i mit forsøg på at svare på denne åndelige gave, havde læst om forskellige 
helgener, som jeg altid havde gjort, men mere seriøst siden samtalerne begyndte. Han 
sagde, at de helgener, som jeg forsøgte at efterligne, havde levet i klostre og 
fællesskaber, mens jeg var kaldet til at leve i verden og i et hjem. Deraf kom 
forvirringen. Jeg gik rundt og følte mig skyldig 24 timer i døgnet fordi jeg ikke kunne 
leve op til det, men i sandhed, ved at gøre min pligt forenet med Jesus, tjente jeg Ham 
efter Hans hellige vilje. Faderen ledte mig på en smuk, hellig og sikker vej. Min bøn 
med den hellige Skrift er magtfuld, rig og forløsende. Jesus overlader intet til 
tilfældigheden med mig. Han fortæller mig hvornår jeg skal arbejde på min bog, hvilket 
er efter at jeg har gjort mine huslige pligter og bedt mine daglige bønner. En dag 
begyndte jeg at arbejde, men havde glemt at bede. Han stoppede mig og sagde, “bed”. 
Jeg overhørte det, da jeg havde været for sent med at begynde. Ordene kom igen. “Bed. 
Dit arbejde skal være mit. For at gøre det sådan, må du begynde med mig”. 
Selvfølgelig gjorde jeg det og jeg modtog en sådan glæde og trøst, at jeg begyndte at 
skrive med et let og glad hjerte. Han ledede mig på denne måde, idet Han tit sagde til 
mig, hvornår jeg skulle være stille og hvornår jeg ikke skulle telefonere. Jeg ville ønske, 
at Han ville fortælle mig, hvornår jeg skal holde op med at bande, men jeg tænker når 
det sker, så stikker Han fingrene i ørene og prøver på ikke at rulle med øjnene. Jeg følte 
hans vrede i morges da jeg sagde” Jeg fejlede.” Hvis han ikke var Jesus, ville Han have 
rullet med Hans øjne. Men Hans tålmodighed er bundløs, takket være Gud, vor Fader. 
Jeg stoler på Hans tålmodighed. Jeg er afhængig af den, og jeg fornærmer den dagligt.  
 
På hans timing, blev jeg færdig med et groft udkast den morgen, hvor børnene fik 
påskeferie fra skolen. Han overtalte mig til ikke at arbejde på den igen, indtil de var 
tilbage i skolen igen. Min pligt for disse ti dage var børnene. Jeg lagde den væk, men 
overvejede et øjeblik at tage den op og læse den igennem. “Nej” var svaret. “ Denne lille 
ting er et offer. Lad den være indtil det er tid” Jeg forstod, at lydighed er af stor 
betydning og jeg gjorde, som jeg fik besked på. Jeg prøvede at adlyde på andre områder.  
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Når jeg til tider skændes med min mand siger Han ofte til mig, ”overlad ham til mig”. 
Jeg er på det område ikke så lydig, da Han arbejder en smule langsommere end jeg kan 
lide, når det gælder om at opdrage min mand. Og hvordan kan jeg være sikker på, at min 
mand lytter, når Jesus taler? Måske er han ikke lige så opmærksom som jeg er, derfor 
fortæller jeg min mand, hvad jeg mener, at Gud vil lade ham vide, i tilfælde af, at han 
ikke lytter. Dette behager ikke Gud og jeg arbejder på det. 
 
Gud ønsker ikke at jeg skal begynde at ryge igen. Mit kærligheds-forhold med cigaretter 
endte for 7 år siden, men jeg starter alligevel indimellem af gammel vane. Da jeg sidste 
gang besluttede at stoppe, bad jeg foran tabernaklet.  
 
Jesus sagde: “ Ville du puste røg ind i tabernaklet? Jeg er hos dig, inden i dig. Du bærer 
mig i dig. Ryg ikke”. 
 
Dette var ikke et ambivalent budskab og jeg har ikke røget siden, selvom jeg tænker på 
det hver dag. 
 
Jesus ønsker ofte, at jeg ikke blander mig, så Han kan arbejde med nogen, måske nogen 
som jeg taler til. Jeg forstår, at dette sker nogle gange og jeg prøver at få min sjæl til at 
være stille, så Han kan bruge mig, til at tale til en person, som måske må kæmpe. Jeg 
elsker at skrive med Kristus. Det sker bare - og flyder. Det flyder nu, og jeg føler det 
ikke som et arbejde. Jeg elsker Jesus og gennem den mest svære tid i fastetiden følte jeg 
næsten på fysisk måde, at jeg helt overgav min vilje til Ham, på nær i de mest 
forfærdelige åndelige lidelser og angst. Der findes intet andet for mig. Verden giver mig 
kun liden trøst. Ofte findes der intet her på jorden, som jeg længes efter. Intet menneske 
kan trøste mig. Ingenting. Ingen mad, intet andet rart. Jeg er ensom i en mængde, endda 
af sjæle med samme sindelag. Det er frygteligt at opleve, men frugten er en åndelig 
vejvisning, hvor du føler, du bare skal føle dig frem eller træde ud i mørket med troen. 
Det gør én udholdende og det kan jeg se nu. Jeg hader det, tag ikke fejl af dette. 
Menneskene omkring mig må have udbytte af det alligevel, af denne min nærhed med 
Kristus. Jeg er bange for, at jeg pga. lidelserne ikke altid kan gøre mine pligter. Men nej, 
Han giver det til mig. Han sørger for detaljerne på den mest utrolige måde. Jeg kan ikke 
gøre noget forkert for Ham, og som jeg siger: der findes ikke andet end Ham. Jeg stoler 
på Ham i alt.  
 
Endnu en tanke til i dag. Søster sagde åbent til mig, at jeg skulle nedskrive nogle af 
tankerne eller oplevelserne. Søster bor i et fællesskab i nærheden og er en kær ven og 
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vejleder. At skrive, som jeg anser for arbejde, er let, men der er en lille del af mig som 
tænkte, åh, så nu ønsker Du, at jeg skal gøre dette oven i alt det andet? (hvordan holder 
Han mig ud?) Så idet jeg i ånden ventede på en personlig invitation, nægtede jeg at 
skrive. På et tidspunkt spurgte jeg Ham direkte og Han sagde: “Tiden vil komme. Men 
det er ikke endnu”. Efter en dejlig oplevelse sagde jeg, Du, Gud, måske skulle jeg 
nedskrive alt dette. Han smilede og uden ord lod Han mig vide, at det er normalt på den 
måde, at Han opfylder sin vilje i os. Han ønskede ikke, at jeg begyndte en åndelig 
dagbog på en dårlig måde. Så Han gav mig længslen til at gøre det. Han gav mig et 
brændende behov for at beskrive disse indvirkninger. Med andre ord, hvorfor gøre 
modstand? Han skal nok få sin vilje og jeg lever for Hans vilje, så jeg skulle holde med 
at beklage mig. Stadig tøvede jeg, var optaget af mit andet arbejde. I morges bad Søster 
mig om at optegne oplevelserne, og virkelig, når Søster taler, så lytter jeg og reagerer 
overfor alt, hvad hun siger, som noget jeg skal adlyde. Hun er en kærlig profet og 
vejleder for mig. Denne morgen sagde hun også, at jeg skal bede om en åndelig vejleder.  
 
Jeg må også sige, at hun har sagt til mig i over et år, at hun føler, at jeg skulle gøre noget 
med at skrive. Jeg ignorerede hende fuldstændig, hvilket jeg er tilbøjelig til med mange 
profeter som Han placerer i mit liv. Efter Faderen, bad hun den næste morgen og Gud 
sagde til hende, at jeg havde brug for at bede på en skrivende måde. Jeg bad også den 
morgen og tænkte, jeg har virkelig brug for at få en slags skrevne bønner. Dørklokken 
ringede kort efter og søster gav mig en bønnebog til daglig brug og andre bønnebøger. I 
modsætning til mig, så lytter Søster, når Han siger noget. Hun svarer med det samme. 
Jeg skal lære det.  
 
Lørdag 
 
I morges bad jeg rosenkransen i sengen. Distraheret, der var forskellige ting som skød 
gennem mine tanker, som jeg skulle havde gjort og jeg gjorde en akt af beslutsomhed for 
at blive og bede færdig, lige meget hvor meget jeg gerne ville stå op og begynde med 
disse opgaver. Det lidelsesfulde mysterium hinkede af sted og jeg undskyldte mig 
overfor Jesus, at jeg var så hensynsløs overfor Hans lidelse. Ved det femte mysterium 
følte jeg mig tilskyndet til at stå ud af sengen og knæle ned. Lad mig lige gøre det klart. 
Ud af min varme dyne ud i den kolde morgenluft. Jeg gjorde et halvhjertet forsøg på at 
ignorere denne indskydelse, men den forsvandt ikke og jeg stod op. Jeg var bekymret 
angående en ven med et problem og vidste ikke hvad jeg skulle gøre. Jesus bad mig om 
at bede det femte lidelsesfulde led af rosenkransen for denne ven. Halvt gennem leddet 
sagde Han, at Han ville svare på min bøn. Nu havde jeg fred angående det, og vil gøre 
alt, hvad Han beder mig om at gøre. Jeg er sikker på, at Han vil vejlede mig. 
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Han er tit stille, mens jeg beder rosenkransen, Skriften, eller en anden struktureret bøn. 
Jeg kan nærmest sige altid, på nær de gange hvor Han hurtigt afbryder, for ligesom at 
fortælle mig, at Han hører min bøn.  
 
Langfredag for eksempel, jeg var i min egen anselige og personlige plage og ville tage et 
bad efter en lang, lang, travl dag som var fuld af al mulig lidelse.  I badeværelset lod jeg 
vandet løbe og jeg hørte ham bede mig knæle ned og bede de lidelsesfulde mysterier. Jeg 
prøvede at ignorere Ham. Jeg mener, jeg bliver nødt til at betone det forfærdelige fra 
denne dag som trods alt var blevet ofret til min Jesus. Jeg gik tilbage i badeværelset og 
indvendigt hørte jeg Ham give udtryk for et pinefuldt råb, for at få mig til at komme 
tilbage og trøste Ham. Det kom fra en sjæl, en person, et menneske i smerte. Jeg gik 
tilbage i mit soveværelse og knælede ned og bad rosenkransen, så godt jeg kunne på 
trods af min træthed. Bagefter gik jeg tilbage for at tage mit bad, og Han kaldte igen. 
Som en overarbejdet mor kastede jeg et indre blik på Ham for ligesom at sige: ”Gør du 
grin med mig?” 
 
Og Han sagde, “ Nu er det min tur til at trøste dig. Du gik så hurtigt” 
 
Jeg gik tilbage og knælede ned og vi talte sammen om lidelsen og dens værdi. Bagefter 
var jeg fuld af fred, stolende på at Han ville fjerne mine problemer, når Han ønskede det.  
 
Pointen af denne historie var, at Han lytter til bønner, som Han gjorde den aften. Han 
lyttede til min rosenkrans og kun da, kom Han og talte med mig. Baseret på min erfaring 
af Guds godhed, ønskede Han blot at trøste mig, og Hans lidelsesfulde råb var den 
eneste måde, hvorpå han kunne få mig til at komme tilbage til Ham for at bede. Hvis 
Han havde givet mig en indskydelse ved at sige, jeg ønsker at trøste dig ville jeg have 
sagt, glem det Jesus, det er alt sammen for Dig, da jeg bare var for træt og optaget til at 
gøre noget. Jeg udtrykker det ikke godt. Han brugte sin lidelse til at trøste mig. Det er 
det Han gør.  
For nylig, de sidste par dage, hvor jeg har været meget syg, men stadigvæk i gang, 
(hvilket er det normale), har Hans stemme været stille eller utydelig, hvilket fik mig til 
at spørge, om det er Ham eller min indbildning. Det er noget der belaster mig nogle 
gange.  Stemmen begyndte i Medjugorje, hvor jeg sagde at mine kommunioner var som 
samtaler med Jesus, at det er den bedste måde at beskrive det på. I morges efter jeg 
havde bedt rosenkransen, kom Hans stemme, men meget stille, jeg tænkte, er det Ham 
eller mig? Som svar på mine tvivl, afbrød Han mig og sagde, “ du skal ikke bekymre 
dig. Jeg vil selv sørge for at blive hørt”. 
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Jeg grinede da jeg tænkte på, at hvis Han ønskede at blive hørt i mit hus, med vore fem 
børn, er det den rette metode. 
 
I hvert fald, i morges, jeg afbrød den utydelige stemme med en bølge af kærlighed. Jeg 
sagde: “Jesus, jeg er ligeglad, om det er din stemme eller ej. Jeg er ligeglad, om jeg 
hører Dig eller ej. Jeg ved, at Du er her, jeg ved, at Du ikke har forladt mig, og det er 
lige meget hvad jeg gør, så længe jeg tjener dig. Så kom, gå, gør det, som gør mig til din 
bedste tjener. Jeg ønsker at gøre en ting i dag. Men hvis Du foretrækker det, vil jeg feje 
byens hovedgade. Selvfølgelig ville det få folk til at snakke, men jeg er Din tjener, 
Kristus, og jeg ved, at Du elsker mig. Hvis jeg ikke føler Dig tæt på mig, er det bare 
fordi, Du et øjeblik har givet slip på cyklen”. 
Jeg følte sådan en udstrømning af kærlighed, at jeg ikke viste, hvad jeg skulle tænke 
eller gøre. Jeg kunne ikke udtrykke det eller længslen jeg følte efter, at ville gøre hvad 
Han ønskede jeg skulle gøre. Mine daglige huslige pligter, børn og det forlokkende i 
muligheden af at komme til at skrive, viste sig for mig nu som noget dejligt. Jeg ville 
tjene Kristus i min pligt og det var alt hvad jeg havde brug for eller ønskede. Jeg 
fortsatte i denne stemning og stemmen kom tilbage. Tydeligt. 
 
Han sagde,” Du er ved at lære det. Kan du nu se, hvad øvelse har af betydning for 
Mine små? Det er sådan en sand efterfølger svarer på Min kærlighed. Du lærer, 
fordi du øver dig. Jeg er her. Jeg elsker dig. Og jeg vil aldrig forlade dig. Vi vil 
arbejde sammen i dag - ligesom hver dag, og du vil tjene mig godt.” 
 
Jeg havde ikke en klar ide om, hvad der ville ske denne dag, så jeg overlod det til Ham. 
Min intention - at snige mig til et par timers arbejde mens min mand var ude, blev slået 
til jorden, da jeg spurgte min mand, om jeg kunne gå og få gjort lidt arbejde. Han sagde 
nej, lad det ligge indtil på mandag og start på en frisk. Han havde en del arbejde med 
nogle elinstallationer på gården. Med det samme kunne jeg se Jesu hånd i det og sagde: 
”fint, jeg vil tage mig af huset”. Jesus er temmelig klarsynet, når det gælder min tid 
sammen med ungerne, når de ikke er i skole. Siden vort forhold er så tydelig er Hans 
timing helt utrolig. Store opgaver bliver ofte gjort færdig om fredagen, Han gør det 
meget klart, at min moderlige omsorg står i første række. Jeg kan ikke mere lide at 
forlade børnene for arbejdets skyld, og det har været minimalt ved mit sidste projekt. 
 
Noget som bekymrede mig, når jeg læste om forskellige helgener var, at de alle kom til 
punkt i deres liv, hvor de ikke ønskede at dø, men ønskede at blive og arbejde for Guds 
ære, hvilket selvfølgelig er en fantastisk personlig opofring, og det er det, det hele 
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handler om. Jeg har aldrig følt sådan. Jeg føler at jeg ønsker at være sammen med Gud 
lige med det samme, for at ende smerten. Jeg siger ofte når jeg lider, kom og tag mig 
Herre. Nu. Jeg ønsker ikke at blive her mere.  
 
 
Engang, da jeg deltog i et møde hvor Ivan, seeren fra Medugorje, modtog en åbenbaring, 
begyndte jeg at græde bagefter. Min mand blev helt forbløffet. Han følte sig helt 
fredfyldt. Jeg græd fordi hun var gået og havde forladt mig. Jeg følte mig berøvet. 
Engang under en anden grædetur bad jeg til Jomfru Maria og hun sagde: “ ville det ikke 
være bedre at blive her og tjene Jesus?” Jeg var på det tidspunkt utrøstelig og svarede 
spidst som et overtræt barn,” Nej, jeg kan ikke klare dette hårde arbejde mere. Tag mig 
nu” 
 
I hvert fald, denne manglende af længsel efter Guds større ære holdt mig ikke vågen den 
nat. Jeg blev klar over, at jeg var kilometer væk fra at være som disse folk, og det er jeg 
stadigvæk. I går efter kommunionen, da min baby forstyrrede mine naboer i kirken, 
sagde jeg til Jesus, at min bekymring var, at Han havde arbejde til mig, og det arbejde 
som Han ønskede at få gjort, måske ville blive ufuldkomment pga. min 
middelmådighed. Dette er min store frygt og ville kunne holde mig vågen om natten. 
Han sagde, “ Kan du se? Du er igen ved at lære. Du udtrykker længsel efter min 
større ære. Du har det. Du klarer det godt. Jeg er med dig. Du kommer til at tjene 
mig godt.” 
 
Jeg prøvede at hjælpe en ven, hende Jesus sagde, at Han ville tage sig af. Jeg syntes 
ikke, at det gik godt. Hun var oprevet over, at jeg påpegede små ting. Jeg gjorde som jeg 
følte, at Jesus ville have mig til at gøre, men det var ikke rart for mig. Bagefter gik jeg til 
Ham og sagde, “ Det gik ikke så godt, Herre. Hjælp mig.” 
 
Han sagde: “ Du var som en alarmklokke for hende. Vær ikke bekymret nu. Jeg vil 
hjælpe hende. Fortsæt din dag.” Jeg har brug for at øve hellig ydmyghed mere 
effektivt, for at holde mig selv i det nærværende øjeblik. Det er svært, når du ønsker at 
klare tingene selv, i stedet for at give dem til Kristus, som vil tage sig af det hele uden 
problemer.  
 
Jesus tog villigt sit kors på sig. Det eneste som kunne frelse menneskeheden, ethvert 
menneske, var korset. Denne del er fuldbragt. Frelsen er modtagelig for enhver person. 
Punktum. 
 

 17



Men enhver sjæl må konfrontere sig med sine synder, sige undskyld, og modtage 
tilgivelse af Kristus.  
 
Under korsvejen kom jeg til den anden station hvor Jesus modtager korset. Han sagde 
mig dette. Jesus accepterede korset velvidende, at missionen var ved at være fuldendt. 
Hans elskede børn, deres dyrebare sjæle ville nu have mulighed for at få del i evigheden 
og komme derhen, hvor de hører hjemme, med deres Gud, som er fuld af kærlighed. Jeg 
blev opfyldt af sådan en uimodståelig følelse af, at intet af Hans offer var spildt. Gud 
ønsker at enhver sjæl kommer tilbage med Ham i vort himmelske hjem. Jeg bad om, at 
Gud ville blødgøre enhver persons sjæl, så de ville række deres hånd i vejret og sige: ”ja, 
jeg gjorde disse forkerte ting. Jeg er ked af det. Før mig tilbage til kærligheden”. Jeg 
følte dette så mægtigt, at jeg ikke kan beskrive det og jeg bad alvorligt om det.  
 
Jesus sagde: “ Kan du se? Du er nu ved at lære at dele min tørst efter sjælene. Du er 
altid bekymret for, at du ikke har dette hellige sindelag, men det bliver bedre. Ja, 
dette er vort mål: at vore brødre og søstres sjæle ikke går tabt. Tag dit kors på dig i 
dag lige så villigt som jeg gjorde. Du er klar over, at du er syg men ikke for syg til at 
gøre dine pligter. Det er det, der er min vilje. Ofrer din sygdom til mig. Der vil være 
dage, hvor din eneste pligt er at acceptere sygdom. Igen, det er min vilje. Vær 
lærevillig, barn, og du vil have den fred, som du længes efter.” 
 
Han gjorde det også klart for mig, at Han ønskede, at jeg skulle opfylde en særlig pligt, 
som jeg beslutsomt havde forsømt. Jeg vil ringe i dag. Han sagde også, at jeg aldrig 
skulle være bekymret angående min åndelige dagbog. 
 
“Jeg vil tage mig af det. Det er min opgave” 
 
Priset være Gud  
 
Under det værste af langfredags lidelse, stirrede jeg på korset, jeg hørte i min sjæl:” Han 
sparede ikke sin egen søn. Forvent ikke af Ham, at Han sparer dig”. Dette handlede 
naturligvis om lidelse og skænkede mig på ingen måde trøst. Det bekræftede, at min 
lidelse ville blive brugt og var del af noget større, hvilket selvfølgelig er frelsen af sjæle. 
 
Jeg husker, at jeg bad stærkt for en bestemt sjæl. Denne person havde gjort mig uret på 
mange måder. Jeg var såret nu igen og klagede. Jesus udtrykte overfor mig med så 
megen irritation, som det er muligt at opleve hos Ham, at jeg den ene dag bønfaldt for 
denne sjæls omvendelse og den næste var sur, fordi jeg skulle offer en smule krænkelse. 
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Jeg følte Hans holdning var; hvad altså? Hvad ønsker du? Denne sjæls frelse? Du bliver 
nødt til at være rede til en lille smule offer. Det skal nok ikke siges som citat, da jeg ikke 
husker præcist hvordan ordene faldt. Jeg udtrykker det ikke godt, fordi det er mere min 
tanke end hans. Det jeg vil sige er, at jeg i dette øjeblik blev gjort opmærksom på, at 
dette frelsens værk har sin pris. Det var ikke godt for mig, at bønfalde Himlen og så 
træde til side for enhver lidelse, som selvfølgelig, vil blive brugt til at frelse sådanne 
sjæle. Jeg husker, at der blev sagt noget i retning af, du har tigget os siden en uge om at 
omvende denne sjæl. Dog det øjeblik hvor det koster dig noget, træder du tilbage for 
dette arbejde. Jeg håber, jeg har gjort det tydeligt nok. Det er forskellen, ordret forstået, 
på et materialistisk samfund, der siger ja til at give de sultne mad, husly til de fattige, 
men ikke vil gå glip af en eneste manicure aftale. Og så se Moder Theresa give suppe 
med ske til et sultent barn. Værdifulde følelser uden handling mangler kraft.  
 
I nat mens jeg spurgte til måden, hvorpå jeg hører Jesus, forklarede Jomfru Maria mig, 
at dette var en gave. Som enhver klog forældre, har Gud givet mig den gave der passer 
bedst til mig. Hun ledte min opmærksomhed hen på den cykel, som jeg havde fået til 
min søn og forklarede, at jeg ikke ville have givet en tohjulet til en treårig, på samme 
måde som jeg ikke ville have givet en trehjulet til min otteårige. De gaver, vi får givet, 
passer til vort niveau og vækst. Jeg skulle takke Gud for, hvad Han end vælger at sende 
mig, og ikke være som et barn der klager og er misundelig på de andres gaver. Jeg tror 
det var en fristelse fra min side at tvivle på oprigtigheden af Hans stemme. Det sinker 
mig åndelig set, hvilket enhver kan forestille sig. (Gud taler ikke til dig. Du er gal.) 
 
Tidligere på dagen kritiserede jeg en anden mor. Jesus bemærkede, at mine planer til den 
næste dag om at få fat på en babysitter, så jeg kunne arbejde, ikke var spor bedre, og at 
jeg er meget hurtig til at dømme andre, tydeligvis ikke en god ting, og at jeg selv burde 
holde mig til den samme høje standard. Han instruerede mig om, at jeg ikke skulle 
arbejde i dag, men kunne skrive i min åndelige dagbog. Dette er en anden frustration for 
mig, da jeg kunne tænke mig at gøre det hele tiden. Han sagde, at jeg skulle være 
tålmodig og lade tingene ske til den tid Han bestemte. Mine pligter som mor bliver med 
at være min første prioritet og dette bliver hamret ind i mig hele tiden. Det er en 
konflikt, fordi jeg er en arbejdende mor, som arbejder hjemme. Sidst strukturerede Jesus 
personligt min tid. Jeg antager, at jeg vil stile efter ikke at arbejde, når børnene er 
hjemme. For tiden skal Han blive ved med at minde mig om det.  
 
En dag bad jeg korsvejen i kirken. Da jeg kom til den sidste, hvor Jesus bliver lagt i 
graven, knælede jeg ned og bad til Jomfru Maria. Jeg kæmpede med en beslutning, om 
jeg skulle tale til en gruppe studenter om spiritualitet eller ej. Jeg ville ikke tale. Jeg 
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havde andre planer og efter at jeg havde taget tid fri til at skrive, følte jeg mig ude af 
træning. Jeg sagde: ” Moder, hvad skal jeg sige til dem?” 
 
I min sjæl så jeg hende række hendes hånd ud mod højre. Jeg fornemmede, at hun led. ” 
fortæl dem dette”, sagde hun. Jeg så, at hun pegede hen på den sidste station, hvor Jesus 
bliver lagt i graven. Hun sagde, ” Fortæl dem at Jesus døde for dem”. Jeg tænkte tilbage 
på døden af en af mine kære og hvor forfærdeligt det var at gå væk og rent faktisk 
efterlade kroppen. Jeg spurgte hende, om det var svært for hende. 
 
” Det var det hårdeste jeg nogen sinde gjorde” svarede hun. Jeg forstod, at hun bagefter 
aldrig var den samme. Hun opfordrede mig til i fremtiden at komme til hende, når jeg 
mistede nogen, og så ville hun trøste mig. Dette skete et par dage senere. Hun gav mig 
forud midlet til at finde trøst. Jesus beder os, om, mere at fokusere på menneskers styrke 
og egenskaber end på deres fejl. Når der skinner et lys på nogens gode kvaliteter, er det 
som solskin på planter. Det får dem til at vokse. Hvis vi fokuserer på deres fejl, eller 
negative kvaliteter, har det den samme virkning - bare på negativ måde. Vi skal øve os i 
at være understøttende og ikke kritiserende, selv når vi står over for andres fejl.  
 
I bønnen i nat spurgte jeg Jesus, om jeg ville komme til at høre Hans stemme eller se 
Hans ansigt, mens jeg er på jorden. Han sagde nej. Dette forskrækkede mig. Jeg blev 
nødt til at sige, at jeg længtes efter Ham og Hans tilstedeværelse. Som jeg sagde, nogle 
gange er hans stemme utydelig og mit behov for at være samme med Ham så stort, at jeg 
vil gøre en åndelig kommunion. Han forstår og er tålmodig med mig. Da jeg først var 
trist over dette svar, trøstede Jomfru Maria mig, Hun sagde, at jeg ville være nær hende 
og hun ville åbenbare sig for mig til den rette tid. Jeg lagde mig til at sove med denne 
tanke. I dagens lys tænkte jeg, hvad er der med mig? Hvad betyder det, om Han kommer 
eller går mens jeg er på jorden, så længe Han opfylder sin vilje i mig. Jordiske ting 
fortsætter med at miste deres tiltrækning, men mit arbejde blomstrer, på trods af tidens 
begrænsning. Jesus velsigner min lydighed, tænker jeg.  
 
En del af måden hvorpå denne gave blev øjensynlig for mig var kommunionerne. Jeg 
begyndte at nærme mig alteret for at modtage og så begyndte stemmen. Denne morgen 
kæmpede jeg med børnene, det konstante forsøg på at holde huset rent, at komme 
fremad med planerne for det huslige arbejde, og de hormonelle udfordringer som altid er 
til stede. Det slog mig at det var søndag og at jeg snart ville modtage kommunion. Dette 
opmuntrede mig, og det lykkedes mig at udføre opgaverne på en fredfyldt måde, selv 
med trængslen af børn, som rodede i de ting, som jeg netop havde ordnet. 
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Jeg sammenligner ofte min måde at tage mig af børnene på med Guds måde, hvorpå Han 
tager sig af os her på jorden. Han hader, når vi skændes. Han elsker, når vi giver efter og 
stifter fred, tilgiver og trøster hinanden. Han må virkelig ærgre sig, når vi skændes over 
ejendele. Han må tænke, Jeg gav dig det og det er mit. Jeg kan let tage det væk igen. 
Hvis du vil vide hvordan du gør vor Gud glad, så tænk på et barn, og hvad dette barn 
ville gøre for at gøre dets forældre glade. Vær god. Vær sød. Vær lydig. Modtag 
tilrettevisning når den bliver givet. Grin meget. Smil. Ryd op i din uorden. Vær ikke 
gerrig eller uvenlig, og lige meget hvilket arbejde du har, udfør det omhyggeligt.   
 
Da jeg bad korsvejen, som er en rigdom for mig, kom jeg til stationen med Simon af 
Kyrene, som modvilligt hjalp Jesus. Dette knuser mit hjerte. Hvor forfærdeligt at blive 
hjulpet modvilligt. Så tit tænker jeg på, at Jesus elsker en glad giver. Jeg har ligget længe 
på det ene eller andet hospital og når en sygeplejerske var modvillig eller utålmodig i 
hendes omsorg, var det frygteligt hårdt.  Som en syg person har du ikke megen 
kampstyrke eller ære, og er sårbar og udover det er dine følelser som et åbent sår. På 
samme tid tænker jeg på den store venlighed og kærlighed, som blev vist mig hospitaler 
- og det overvælder mig. I sandhed er Kristus tilstede i disse elskende sjæle. Og i 
sandhed er pleje eller enhver omsorg for syge eller ældre et velsignet kald. Jeg tænker, at 
hvis de mennesker som er kaldet til disse professioner, ville bede Jesus om kærlighed, så 
ville Han overøse dem med nåde. Jeg beder Ham lige nu, at lade så megen kærlighed 
strømme over disse sjæle, at det flyder over til deres patienter og dem de er ansvarlige 
over for, som har så megen brug for trøst.  
Jeg ser på mine daglige pligter og beder Jesus om ikke at lade mig være ligesom Simeon 
- at gøre ting med utilfredshed og had. For hvilken værdi har det så? Opvasken er mere 
ren, ja, og bordet tørret af, men der er ingen kærlighed i mit køkken. Og ingen sjæle er 
omvendt eller konverteret. Vi har muligheder over det hele, i enhver opgave, til at frelse 
sjæle for Kristus, den samme Kristus som villigt tog sit kors på sig.  
Meget apropos erfarede mine børn en brutal situation i går. En lille dreng blev angrebet, 
fulgt af en vandkamp, som endte dårligt. Jeg forlod huset fuld af vrede for at finde den 
skyldige. Barnet havde ikke brug for det lige nu, han havde allerede været et offer på 
den måde. Dette barn er altså en udlænding, fornylig kommet til vor by. Og sluttelig, 
havde jeg ansvaret for dette barn denne dag. For at gøre en lang historie kort jeg fandt 
gerningsmændene. En af mine døtre og en veninde prøvede at øve selvtægt, ved at 
sparke disse drenge og bare gøre alt værre. Jeg sprang frem og gav drengene ren besked 
efter at have skældt pigerne ud. Under talestrømmen nævnte jeg, at ofret har været 
moppet for nylig.  Dette vækkede deres interesse. Jeg mindede dem om, at dette barn var 
nyt her og havde særlig brug for støtte. Jeg truede med at gå til politiet. Angrebet havde 
inkluderet at være blevet smidt i søen. Nu havde jeg skræmt dem og en lille pige som 
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var sammen med dem så på mig med runde øjne. De spurgte hvem der havde angrebet 
ofret før og jeg sagde et navn. Det er hendes bror, sagde de. Hun var tydeligt nok vant 
til, at skulle gøre op med hendes brors forseelser. Pigen sænkede sit hoved i skam. Dette 
smeltede mig, jeg var målløs. Hjælp mig Jesus, bad jeg. 
 
Med det samme skiftede jeg taktik. Jeg sagde, at det, jeg ikke kunne forstå var, at de så 
ud som rare drenge, og jeg var sikker på, at drenge som dem kunne man regne med, at 
de ville hjælpe fremmede og lege med børn som havde brug for venner. Nå, forskellen 
var mærkbar. En, der var lige ved at græde sagde, ”Vil du ikke nok hente ham tilbage, så 
jeg kan sige undskyld. Jeg er selv fra et fremmed land og jeg blev tyranniseret da jeg 
kom her til” jeg sagde ” hvad i al verden tænkte du på?”  Nu talte jeg venligt. Han sagde, 
at det bare løb af med ham. Så jeg gik ind på at hente drengen. Jeg sagde: ”Bare ved at 
se på jer drenge, ved jeg at I er gentlemen og vil gøre det rigtige” De nikkede. ”Det vil 
vi. Vi venter lige her oppe på toppen af bakken. Jeg gik tilbage til ofret, gav ham noget 
tørt tøj på, og tog ham med tilbage, og lod de blodtørstige piger blive hvor de var. Vi 
trådte ud af bilen og tre drenge nærmede sig, idet de bar på en pose kartoffel chips, som 
de havde købt til ham. De viste denne dreng sådan en ægte anger og venlighed. Han blev 
inviteret til at spille fodbold hver aften den næste uge.  
 
Jesus gjorde det rigtige. Han skabte fred, hvor der var uenighed. Han gjorde disse børn 
til venner, i stedet for det modsatte - til fjender. Og han lod de skyldige erfare deres egen 
godhed, noget som oven i købet overraskede og varmede dem selv. Jeg forklarede til 
mine egne den aften at ofret ikke ville have brudt sig om at skulle gå i skole om 
mandagen, hvis han var bange. Nu havde han kammerater, i stedet for fjender. 
 
 
Jesus blev moppet, fortalte jeg børnene! Ja”, var der en der sagde. ” De dræbte ham”, jeg 
forklarede at han valgte det, og forklarede hvorfor. I dag i evangeliet hører vi, at Jesus 
hengav sit liv af eget frit valg, og lige da Han valgte at hengive det, valgte Han tage det 
igen i opstandelsen. Jesus bestemte. Dette gør Hans offer endnu mere magtfuldt. Han 
valgte at lide for os. Dette understregede hændelserne fra dagen før for børnene, hvor 
Jesus er til stede i ethvert offer for mobning.  
 
En dag gik jeg min normale tur med vinden mellem bakkerne og smukt landligt område. 
På det højeste sted på den store bakke fløj en fugl over mit hoved. Jeg blev slået af dens 
yndefulde og lette bevægelser, som holdt den oppe. Denne fugl vuggede på vinden. Da 
jeg stod alene på bakken, var det som om et slør blev løftet. Gud tillod mig at se Hans 
skabelse, eller mere præcist, hvordan det er Hans skabelse, og hvordan det hele 
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forherligerer Ham og kommer fra Ham. Jeg kunne ikke bevæge mig. Jeg kunne ikke 
fortsætte. Jeg kunne ikke gøre noget som helst, men stod med åben mund. Det mindede 
mig om hvordan Frans af Assisi undersøgte en blomst eller et blad og sagde: ”Hold op 
med at råbe Gud, jeg kan høre dig”. Oplevelser som dette gør mig stum. Man kan ikke 
forklare det. Kan man sige at Han viste mig hvordan græs gror? Nej, det gjorde han 
ikke, jeg ved ikke hvordan græs gror. Det havde noget at gøre med at det hele passede 
sammen, brisen, himlen, dyrene, solskinnet og regnen. Det var, som om jeg havde lov til 
at se hele puslespillet et øjeblik - alt passede sammen. Bagefter fortsatte jeg med min 
gerning og var stadigvæk optaget med at sammensætte de enkelte facetter i livet, men 
for et øjeblik havde jeg set slutresultatet.  
 
”Naturen er ikke Gud. Jeg er Gud. Naturen er en manifestation af mig som Skaber, 
lige som I alle er, mine børn. Dette er en alvorlig aktuel fejl i verden. Mennesker 
sætter verden over mig. På denne måde er verden ikke andet end enhver anden 
hedensk gud. Dette behager mig ikke.” 
 
En ny helsebutik åbnede i en by i nærheden. Jeg gik ind i butikken og kom i snak med 
ejeren. Stolt viste han sine forskellige afdelinger for helbred og helse. Den havde en 
omfattende afdeling med bøger. Hver afdeling viste nogle ting eller metoder for at blive 
en hel, rask person. Det ramte mig at det var tåbeligt. Som om en hver var en pil som 
pegede i en retning, og den næste pegede i en fuldstændig anden retning. Modsigende 
pile, råd, og ideologier, alle hævdede at have det rette svar. Der var intet der angik 
spiritualitet eller Gud eller religion. Jeg gik min vej med et meget tungt hjerte pga. dette, 
men trøstede mig med, at Gud kaldte mange for tiden til at blive ledere, og hvis vi 
samarbejdede, bare en lille bitte smule, kan Han strategisk placere flere og flere pile som 
peger op til ham, vor Gud. 
 
I dag sagde Jesus, at jeg skulle holde op med at bande. Dette var ikke en anmodning. 
Han sagde: ”Hold op med at bande. Det verdsliggør mig. Jeg er med dig. Jeg går 
altid ved din side. Når du taler, taler jeg sammen med dig. Du må ikke bruge 
grimme ord. Du bliver svag af det og gør det svært for dig at tjene mig.” 
 
Denne irettesettelse fik mig til at føle mig dårlig. Jeg gjorde mig al mulig umage for at 
stoppe floden af grimme ord. Det er kulturelt accepteret her og vanen skal stoppes. 
 
Jeg prøvede til at bede korsvejen efter messen og der var en lille håndfuld mennesker 
som småsnakkede i kirken. Jeg kunne ikke koncentrere mig. Det irriterede mig. Jeg 
opofrede det, mens jeg tænkte at de burde tale til Kristus her i kirken. Jeg tænkte også på 
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den hl. Theresa, hvordan hun bad en bøn om udholdenhed, når en anden nonnes vane 
med at lave klik med tænderne forstyrrede hende. Min næste tanke var, at jeg sikkert 
havde været skyld i samme irriterende opførsel sidste uge. Hvor kort er vor hukommelse 
når det angår vore egne fejl.  
 
Jeg var foruroliget over, om min bøn ville blive forstyrret ved min bekymring om, hvad 
jeg skulle skrive i dagbogen. Jomfru Maria sagde.” Bekymrer dig ikke angående din 
dagbog. Vi vil fortælle dig, hvis du gør noget forkert.” 
 
Når jeg gik ind i en fremmed kirke den første gang, kikkede jeg rundt, undersøgte 
arkitekturen osv. Jeg ville ikke have valgt det sådan, jeg brød mig ikke om designet. Jeg 
sukkede - og så til tabernaklet med krucifikset som hang over det. Ok, tænkte jeg, det 
opfylder dets opgave. Det ramte mig med det samme, at det ligesom lignede mig, 
ufuldkommen, med skyld og fejl og ikke spor ideel. Men Jesus brugte mig, i al min 
ufuldkommenhed, for at videreføre Hans plan. Det er ligesom at køre en gammel bil. Du 
kører måske ikke så hurtigt. Måske har du forsinkelse. Og tit er du måske nødt til at 
overtale og opmuntre. Til sidst kommer du alligevel til dit mål. 
 
Jo mere spirituelt arbejde vi gør, jo mere vi øver os i at følge Kristus selv i de mindste 
detaljer i vort liv, jo hurtigere kører vor bil for Jesus. Jeg antager at det er øjeblikket, 
hvor vi skal forene vor vilje med hans.  
Vi skal alle anstrenge os for at blive hurtige biler. Hvilken mærkelig analogi. 
 
Mens jeg ventede i køen for at modtage kommunionen, følte jeg en dyb længsel efter 
eller behov for at blive indgydt med Helligånden. Jeg ”hvilede i Ånden” en gang og 
tænkte, at jeg kunne tænke mig at det skulle ske igen. Jeg håbede, at Jesus havde 
planlagt dette for mig, og det er sommetider sådan det sker. Længslen kommer, og inden 
du ved af det, sker det. Han sender det. Herre, send det til mig. Måske er det en anden 
stadfæstelse af min længsel efter at være sammen med ham. Lige som et barn, som 
bliver ved med at plage efter at have fået sagt nej til noget. (Dette skete kort tid efter). 
 
Jeg vil skrive mere, men Jesus vil, at jeg skal arbejde på noget andet. Han siger, at jeg 
skal disciplinere mig selv til at stoppe, når jeg får besked på det. Sikke meget, der skal 
læres, og hvor mangfoldige er mulighederne for at gøre Ham glad. Selvfølgelig skriver 
jeg stadigvæk og taler samtidig om at gøre det, jeg får besked på at gøre, men gør det 
rent faktisk ikke. Ok. Nu er jeg holdt.  
 
Jeg afsluttede et fordrag og knælede ned foran sengen og bad for deltagerne. En kvinde 
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var kommet op til mig bagefter. Jeg lagde mærke til hende under talen, og så i mængden 
af folk - lænede hun sig hen til mig og sagde en bemærkning angående selvmord. Det, 
som gennemborede mig, da jeg havde tid til at tænke over det, der mens jeg bad, var 
smerten i hendes ansigt. Jeg kunne næsten ikke bære det. Jeg begyndte at bønfalde 
Jesus, om at fjerne den smerte. Det var sådan et rent, dejligt ansigt denne kvindes ansigt. 
Og det var et ansigt af en, som havde lidt. Jeg kunne ikke engang finde ordene til at 
bønfalde Jesus, blot gentage, ”Vil du ikke nok, vil du ikke nok, Jesus”.  
 
Jesus spurgte mig ”Hvad?, Hvad ønsker du for hende?” 
 
Jeg kunne ikke sætte ord på det. Jeg stammede bare og gentog, vil du ikke nok, vil du 
ikke nok. 
 
Han sagde ” Du ønsker at jeg skal helbrede hende? Er det ikke det mit barn? Du 
ønsker at din Jesus skal helbrede denne stakkels sjæl.” 
 
Jeg sagde lettet ”ja”. Hvorfor kunne jeg ikke komme på det? Ja Jesus, jeg ønsker, at Du 
skal helbrede hende. Her er jeg, gør din vilje, prøver så godt jeg kan. Heldbred hende for 
mig. 
 
Han sagde ”Er du villig til at bruge ofre for hende, min kære?” 
 
Nå, alt stoppede. Jeg hader at bruge ofre. Og jeg er en professionel lidelses sjæl, til min 
store skræk. Men stemmen svarede JA, inden jeg kunne holde hånden over min mund.  
 
”Godt. Jeg helbreder hende nu. Hun er allerede helbredt” 
 
Jeg modstod trangen til at sige et lille bandeord, og spurgte, om jeg ville komme til at 
lide meget, selvfølgelig nysgerrig efter hvad jeg havde skrevet under på. 
 
”Nej du lider nu og du vil lide et stykke tid, men imens vil jeg være hos dig” 
 
Jeg havde arbejdet hårdt og rejst og havde af forskellige grunde ledsmerter, hovedpine, 
svaghed og var generelt skidt tilpas. Endvidre, så var min seng i hotelværelset fugtigt, 
hvilket lod mig hoste og vende og dreje mig den foregående nat og gjorde mig stiv hele 
dagen. Jeg ventede endnu en nat i den seng, men havde holdt radiatoren tændt hele 
dagen og luftet sengetøjet. Og så - oven i købet ved foredraget, nærmede en mand sig 
mig og gav ondt af sig. Dette foruroligede mig, men jeg bad for ham og forstod, at han 
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havde en masse problemer. Nå, jeg lagde mig for at hvil, efter at have taget to aspirin og 
have arbejdet endnu en time. Jeg lå i sengen og tænkte, at .,ø 
jeg er ligeglad med hvor fugtig sengen er, jeg er så udmattet, jeg bliver nødt til at falde i 
søvn. Nu ved jeg bedre, men det var det, jeg tænkte.  
 
Pludselig begyndte et skænderi i værelset oven over mig. Min første tanke var, storartet, 
der er andre i denne uhyggelige gamle bygning. Min anden tanke var, jeg håber at ingen 
kommer til skade og at jeg ikke bliver nødt til at tilkalde politiet. Jeg ville med glæde 
have gjort det, hvis nogen kom til skade. Efter to timer på denne måde var jeg selv parat 
til at gøre dem fortræd. Argumenterne kom og gik. Situationen var tæt på at blive sjov, 
men ikke helt. Mine led gjorde ondt, mit hoved gjorde ondt, min ryg gjorde ondt, min 
seng var våd, det var koldt, søvn kom ikke mere på tale, jeg havde en opslidende, 
anstrengende, 18 timers dag forude, så jeg havde brug for alle mine kræfter.  
 
Næste morgen stirrede jeg på mit spejlbillede i spejlet. Et opsvulmet ansigt med hævede 
øjne så på mig. Hvordan i al verden skulle jeg arbejde sådan? Han sagde:” Du har ret, 
du er magtesløs. Uden mig kan du ikke gøre noget som helst. Men med mig kan du 
gøre alt.” 
 
Endnu engang - jeg var nødt til at stole på Gud for at gøre arbejdet for Ham. Jeg var helt 
klart ikke i stand til det. Men det var, hvad der var nødvendig, for at tage det udtryk væk 
fra den kvindes søde ansigt. Gud er god og jeg priser Ham med hele mit hjerte. Det er 
aldrig sket for mig før. Jeg har lidt forfærdeligt under forskellige novener for mennesker, 
og forstod at de måske havde brug for en masse nåde. Jeg vil sikkert aldrig se denne 
kvinde igen. Det er godt nok. Jeg forestiller mig hendes ansigt nu med fred og glæde, og 
jeg elsker Gud så meget.  
 
Han er meget god imod os.  
 
 
Tanker om spiritualitet 2  
 
Jeg læste et stykke, hovedsagligt baseret på Skriften, angående den sidste rest og 
masserne. Det var en god afhandling, men jeg havde en trist følelse. Jeg spurgte Jesus 
ved at sige, Jesus, Du elsker sikkert disse masser. De er din skabelse, ligesom resten. De 
er ikke opmærksomme, det ved jeg. Men hvad vil der ske med dem? Dette var Hans 
svar. 
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”Himlen er fuld af masserne, men alligevel er rækken af de store helgener, 
reserveret ”resten”.” 
 
Den hl. Faustina havde en gang en vision. Jesus blev korsfæstet på korset. Efter at have 
set et øjeblik på Ham, så hun en gruppe af mennesker. Den første gruppe var også 
fæstnet til kors. Det var de mest religiøse. Den anden gruppe af mennesker var ikke 
fæstnet til deres kors, men bar dem velvilligt. Den tredje gruppe trak deres kors bag 
dem, utilfredse, uden tvivl klagende.  
 
Uden tvivl må vi alle hige efter at være i den første gruppe, og jeg ved, at jeg ikke er det, 
men vi skal ikke miste modet og tro, at vi ikke er bestemt for sådanne højder. Jeg tror, at 
selv hvis vi er i den tredje gruppe, hvor vi trak vort kors efter os og klagede hele tiden, 
skulle vi sige. ”Godt, jeg er i hvert fald med på holdet. Jeg har mit kors og det kommer 
med mig. Jeg er en efterfølger af Jesus Kristus, og det gør mig til en kæmper for storhed. 
Jesus vil hjælpe mig frem, hvis jeg stoler på Ham, og måske vil jeg en dag tage mit kors 
på mine skuldre lidt mere villigt. Og så, senere igen, vil jeg sige ja til at blive fæstnet til 
det for mine brødres og søstres skyld, som så desperat har brug for nåde og kærlighed.”  
 
Disse vore brødre og søstre er ikke altid lette at elske, lige så lidt som vi selv altid er 
elskværdige. Vi skal ikke være bekymrede, hvis vi ikke føler kærlighed til andre. At 
elske en sjæl, i hvert fald i mit tilfælde, kommer langt efter kærligheden til Kristus. Og 
kærlighed til Kristus? Er der noget mere naturligt, mere instinktivt, mere 
gennemtrængende for os, Hans skabninger? Nej. Hvis du ikke føler en stærk kærlighed 
til Kristus, Mennesket og Gud, kender du Ham simpelthen ikke godt nok. Vær mere 
opmærksom overfor evangeliet. Læs Skriften. Han er der, og når du hører Ham tale, 
både til Hans apostle og til din sjæl, vil du føle den overstrømmende kærlighed som Han 
har til dig. Tænk på himmelfarten” jeg går bort for at forberede en plads til jer, sådan at 
der hvor jeg er, der vil du også være”. Brug tid med Skriften. Han siger jeg tager dig 
med mig, jeg kan ikke undvære dig, men lille hjertenssjæl.   
 
Han sagde også flere gange, vær ikke bange. Frygt ikke. Jeg er med dig. Jeg vil aldrig 
forlade dig. 
 
Jesus elsker dig. Bed Ham om at lægge kærlighed til Ham i dit hjerte. Han vil ikke sige 
nej til denne bøn. Bed Ham hele dagen indtil du føler den. Den vil komme. Og så 
begynder du at kende Ham. Og så vil du begynde at elske Ham. Og lidt efter vil du 
begynde at elske dine brødre og søstre og der vil ikke være nogen hindring for 
fremskridtet i din sjæl. Inden for kort tid vil du finde dig selv i den første gruppe. 
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For nylig var der en der spurgte mig angående det, at forene vore lidelser med Kristi 
lidelser. Det er en smule uklart, indtil man har tænkt over det. Gaven af Hans liv på 
korset, for at forløse os eller frikøbe os, er stor. Den er perfekt. Gud Fader ville med 
glæde forløse enhver af os alene ved det offer, hvis vi ville være villige til at blive frelst. 
Dog ikke alle er villige på ethvert tidspunkt i deres liv. Verden kan trække meget stærkt. 
 
Når vi siger, at vi forener vore ofre med Kristi ofre, siger vi ja til at blive fæstnet til vort 
kors. På det tidspunkt er vi i den første gruppe. Godt, du vil måske spørge, hvad er 
pointen? Jesus allerede har gjort det. 
 
Det er sandt. Men der er en finhed og forskel, som skal gøres klart. Vor lidelse er ikke at 
løskøbe sjæle. Den gerning er fuldført. Men vore lidelser er at fortjene værdifuld nåder, 
nåder, som kan blive brugt til lidende sjæle, syndende sjæle, hårde sjæle, døende sjæle, 
sjæle som er gået fejl, som er ligeglade, sjæle som bliver straffet, misbrugt. Sjæle på 
randen til helvede kan blive bragt tilbage med vore lidelser. Vi bytter dem ud med Guds 
nåde. Jomfru Maria, meddeleren af al nåde, tager imod vore små ofre og bruger dem til 
at erhverve barmhjertighed for sjæle, på trods af vor umulige og forfærdelige opførelsel i 
denne moderne verden. 
 
Lad mig sige det på en anden måde. Der er en alkoholiker. Han er gået ind i synd, både 
med hensyn til hans misbrug og generelt. Alkoholikere, som er kommet ud af deres 
misbrug, vil fortælle dig, at de på et tidspunkt i deres liv fik et klap på skulderen og 
deres liv ændrede sig. De fik øjne til at se deres misbrug, deres selviskhed, deres 
syndighed. Så blev de ædru og blev de største tjenere at Kristus. Nu i sandhed motiveret, 
giver disse ydmyge sjæle sig selv til at hjælpe andre til at se. Hvor kom nåden fra til at 
give dem dette klap på skulderen? Fra lidelsen, forenet med Jesu lidelse.  
 
Tænk på Saul, som blev smidt af hesten. Tænk på din egen omvendelse. Har du nogen 
sinde syndet? Var du på et tidspunkt i tilstand af dødssynd? Jeg var. Nogen ofrede for 
mig, og Jomfru Maria kom løftede mig op. En gang så jeg en mand tale. Han var en sand 
tjener men højlydt og lidenskabelig, hvilket nogle gange lader alarmklokkerne ringe hos 
mig. Han tordnede fra pulten, råbte, ”Hvor var du da jeg var i synd? Hvor var du, da jeg 
levede verdens liv? Hvorfor kom du ikke og omvendte mig?” Godt, jeg kikker rundt i 
publikum og de fleste var ældre. De fleste gik dagligt til kommunion, lige som jeg selv, 
og jeg ønskede at rejse mig og råbe tilbage: ”Stop med at skrige af disse mennesker. 
Disse ældre sjæle har bedt for os, ofret deres lidelser for os, og bedt deres rosenkranse 
for os hele deres liv”. Efter min mening skulle vi have takket denne gruppe, fordi de var 
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grunden til at han og jeg var blevet til omvendte tjenere af Kristus. Uden dem ville vi 
måske være forblevet i vor vildfarelse. De forenede deres lidelser og bønner med Jesus.  
 
En sidste tanke angående dette. Tænk på Jesu lidelse som en stor gave. Jeg mener som 
den største, du kan forestille dig. Som et stort hus. Det er pakket ind i det smukkeste 
guldpapir med de fineste bånd. Gaven er så smuk, at det tager en evighed at gå rundt om 
den, betragte den og beundre den. Der er utallige forskellige detaljer på denne gave. At 
betragte den vil i sandhed tage hele dit liv-og meget længere. 
 
Så sig nu,at du vil lave den samme gave. Har du kraften, teknologien, kreativiteten til 
bare at lave noget lignende. Nej selvfølgelig ikke. Du havde ikke mulighed for at lave 
denne fantastiske gave. Men denne store gave er til din far, så du vil også tilføje nogle 
gode ønsker. Så du tager en lille gave og pakker den ind i det,der mest ligner 
guldpapiret. Og du sætter din lille gave ved siden af den store. Dette er at forene vore 
ofre med Kristi ofre. Når din far ser denne gave fra hans elskede barn, siger han så: 
”Hvilken lille gave? Hvor ser den svag ud ved siden af den store? Næppe. Han smiler, 
ligesom enhver far, og han er bevæget i hjertet til al mulig gavmildhed ved din 
kærlighed og anstrengelse. Hans hjerte glæder sig. Dette er at forene din lidelse med 
Kristus. 
 
Hvis vi alle gør det, er der utallige små gaver rundt om Jesu store gave. Vi hjælper. Vi 
gør vor del. Og dette er helt sikkert til velsignelse for vore lidende brødre og søstres 
sjæle. Men glem ikke et øjeblik, at vor Gud er mere storhjertet end vi kan forestille os. 
Han vil belønne os for hver lille gave på en særlig måde. Det er det du måske kalder en 
vind/vind situation. Så foren dine lidelser med Jesu lidelser i Hans lidelse. Du vil aldrig 
fortryde det. Og hvis dine lidelser er grunden til, at jeg omvendte mig, takker jeg dig 
ydmygt. Og jeg vil takke dig og bede for dig hele evigheden, min kære sjæleven. 
 
Jesus vil have mig til at bede om gaver, Helligåndens gaver og helbredelsens gave. Jeg 
begyndte at bede, havde været meget påtrængende, men stoppede mig selv. Jeg er ikke 
værdig til disse gaver og det skræmmer mig. Jeg mener at de ord, jeg brugte var: ”Jesus, 
jeg ønsker ikke at blive for stor for min åndelige mulighed. Jesus svarede, at Han er den, 
der bedømmer hvor stor mine åndelige gaver skal være, og at min anstrengelse og 
længsel, kommer fra Ham. Jeg skal være mere rolig og stole på Ham-at Han tager sig af 
alt. Han vil lede mig fremad så hurtigt som Hans længsel er, og jeg skal lade Ham gøre 
det.  
 
I går længtes jeg efter Ham hele dagen. Det var fire dage siden jeg havde modtaget 
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kommunion. Alt for længe. Mine åndelige kommunioner gav mig styrke og støtte og 
virkelig al form for hjælp og vejledning. Han er så storhjertet og god imod mig. Godt, 
jeg huskede, at den første hellige messe var forbi, så jeg skyndte mig at ordne huset, så 
jeg kunne smutte væk 30 minutter. Jeg planlagde det godt og modtog kommunion. 
Styrket fortsatte jeg min dag.   
 
Senere havde jeg mulighed for at gå en tur. Jeg huskede, at der var messe kl. 7. 30 og 
længslen efter at modtage Jesus pinte mig. Jeg begyndte at spørge Gud, om det var i 
orden for mig at gå til messe igen, om det var Hans vilje, men af en eller anden grund 
følte jeg, at Han ville sige nej, så jeg spurgte ikke. Det var en smuk kommunion, og jeg 
kunne bagefter bede korsvejen. Under bønnen senere om aftenen spurgte jeg, om dette 
gjorde ham vred. Han sagde ”Hvordan kunne jeg være vred ved sådan en kærlighed? 
Jeg er med dig mit barn, og den længsel efter at forene dig med mig kommer fra 
mig. Du gør ikke altid præcis det jeg vil, men jeg vender alt, så det bliver til 
velsignelse både for din sjæl og min plan. ” 
 
Under samtalen ang. nogle personlige anliggender sagde Jesus ”Jeg respekterer din 
menneskelighed og dit kald. Husk at begge dele kommer fra mig. Vær aldrig 
bekymret for det.” 
 
Når jeg husker på fastetiden, vil jeg hellere flygte. Dette er forfærdeligt. Jeg vil prøve at 
beskrive det. At gå hjælper ikke, sidde hjælper ikke. At spise er ikke godt. Selskab er 
tortur, men at være alene er værre. Jeg er det, nogen måske kalder hulter til bulter. 
Alvorligt beder jeg Gud, at Han sender nogen til mig, som jeg kan tale med. Jeg vil ikke 
græde, fordi børnene endnu ikke er i seng. Jomfru Maria sagde efter min 
eftermiddagsrosenkrans, at jeg skal bede Jesus om Helligåndens gaver. Hun mindede 
mig om at bede Ham om dem og sagde at Han ønskede at give dem til mig. Jeg sagde: 
”Moder, jeg kan ikke en gang med sikkerhed huske, hvilke de er, jeg bliver nødt til at slå 
dem op” hun sagde, jeg ville kende dem, når jeg fik dem. 
 
Hvorfor denne modstand fra min side? Jeg antager, at det er fordi, jeg er bange for hvad 
Jesus vil bede mig om, og om jeg vil være i stand til det eller ej. Hvad hvis jeg ikke slår 
til? Jeg ved med min forstand, at det ikke er muligt, fordi Han vil gøre det for mig, som 
skal gøres. Og selvfølgelig bad jeg med det samme om dem. Jeg ved ikke, hvad der er 
galt. Folk kunne tro, at jeg er gal. Jeg føler mig ikke gal. Jeg ser klart. Jeg tror, hvis jeg 
er ærlig, at jeg er under en slags angreb. Djævlen driller mig med at sige: ”hvem tror du, 
at du er? Du tror at Gud taler til dig? Hvad får dig til at tro, at du kunne samarbejde med 
en plan for Ham? Dette er latterligt og du burde med det samme stoppe med at skrive” 
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måske skulle jeg stoppe indtil jeg får en åndelig vejleder? 
 
Gud ville sige: ”Har jeg sagt til dig, at du skulle stoppe? Han er bossen. Men måske 
ville en åndelig vejleder sige, at du er i en eller anden slags dybt vand her og burde 
holde op og tage afstand fra det. Det kunne være en lettelse, fordi så ville jeg i hvert fald 
ikke gøre noget forkert. 
 
Jeg er måske for eftergivende. Jeg talte i dag om noget og opdagede, at jeg var langt væk 
fra at bryde mig om, hvad der sker i den verdslige verden. Det betyder intet. Jeg er kun 
interesseret i dette arbejde og taler til Jesus og Jomfru Maria. Det gælder i dag 
selvfølgelig. I morgen vil jeg igen være bekymret for mit andet projekt og jeg elsker det. 
Jeg elsker mit arbejde. Det hele. Jeg vil bare ikke ødelægge det. Jeg mener, at jeg måske 
har brug for et varmt bad og at gå tidlig i seng. Og selvfølgelig, det mest indlysende, jeg 
fortsætter med min pligt i lydighedens ånd, og venter og ser hvad Gud beder mig om at 
gøre. Jeg skriver dette med den lettelse, som en druknende mand har, omklamrende en 
redningsvest. Men selvfølgelig, vil jeg afslutte mit huslige arbejde, lægge mine børn i 
seng, og bede Gud sende nogen til at hjælpe mig med mit problem. I morgen står jeg op 
og gør det samme. Min pligt er klar og jeg har intet spørgsmål angående den. Så det er 
det, jeg vil gøre. Ligesom fasten, jeg vil fortsætte og vente på at hjælpen kommer. Han 
kommer altid, og efter disse perioder kommer der fred. Men tanken er der også: ”Er 
dette begyndelsen på en? Eller vil det hurtigt gå over? Hans vilje ske”. 
 
Lige på dette tidspunkt ringede dørklokken og søster kom, medbringende trøst.  
 
Under kommunionen i morges sagde Jesus til mig, at jeg ikke ville have det sådan i lang 
tid. Snart vil jeg få bekræftelse på min pligt og Hans vilje. I mellemtiden skal jeg bevare 
freden. Jeg tænkte selv i dag, at jeg vil fortsætte med at gøre det jeg gør, indtil jeg får 
noget andet af vide. Virkelig, hvad kan jeg ellers gøre? 
 
Mens jeg bad korsvejen kikkede jeg på den mand, der naglede Jesus til korset. Hvad 
slags mand er det? Det eneste ord, jeg kunne komme på, var skurk. Lad os se bort fra, at 
det var Gud og vi ved det. Lad os sige, at denne mand ikke kendte hans offers identitet. 
Hvilken person ville gøre det mod et dyr, for ikke at sige mod et menneske? Jesus 
svarede at mennesker som ham, tit ikke mere er mennesker, men har givet deres sjæl til 
den onde. De er dæmoner. Men selv på det niveau af fordærvelse, hvis sjælen ville være 
mulig at vække bare en smule og erfare et glimt af anger og skyld, ville Jesus bane sig 
vej og fylde denne sjæl med lys. Sådan en sjæl ønsker ikke lyset. Jesus sagde også: ”Jeg 
vil beskytte dig mod sådanne sjæle”. 
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En tanke mere ang. dette. Det har mening for mig, fordi vi så tit siger at nogen er en 
levende helgen, ligesom Padre Pio, Mother Teresa, og Father Sudac. Hvis mennesker 
kan blive levende helgener, så antager jeg, at mennesker også kan blive levende 
dæmoner. Deres evige livsvej er sikret før døden. Det er indlysende….det er ikke noget, 
jeg skal spekulere over.  
 
Det får mig til at huske på faldene, under den samme korsvej. Ved det første fald siger 
Jesus til mig igen, at der ikke var spørgsmål om at stå op, udover fristelsen til at ligge 
der og dø, at stoppe med at lide. Han sagde, at hans kærlighed til enhver af os var så stor, 
at Han aldrig overvejede noget, men fortsatte. Ved det andet fald sagde Han ”Ser du, 
hvordan de samlede sig omkring mig for at se ned på mig på jorden. Se hvordan 
det ender for den hellige? Han er ikke så magtfuld nu, er han? Folk, de dårlige 
folk, som tillod dem selv at blive ledt af dæmoner, glædede sig og jublede over mine 
fald. Du har erfaret det, og det er svært for dig. Se på mig i min svaghed i skidtet. 
Hvordan dit hjerte er bevæget til medlidenhed med din stakkels Jesus. Forestil dig 
nu, hvordan jeg følte da du faldt, nogle gange tre gange om dagen. Ja, dine fjender 
glædede sig og sagde:” Hun er ikke så hellig, som hun tror. Men jeg, jeg som er helt 
lys, hvad siger jeg? Jeg siger, hun er en ydmyg sjæl. I sandhed denne sjæl, som ser 
op mod himlen og beder om min hjælp, er min tjener. Hun skal have al den hjælp 
hun beder om, og ligeså utallige gaver. Vær ikke bekymret for at andre ringeagter 
dig, det er uden grund. Vi arbejder sammen på din sjæl. Vi følges ad og jeg vil 
aldrig forlade dig. Fred være med dig, min lille kære”. 
 
I morges sagde Jesus til mig, at Han var glad over vort møde i aftes, efter familie-
rosenkransen. Min mand lukkede døren til dagligstuen og sagde til alle, at vi havde brug 
for at tale sammen. Vi lavede visse regler og talte om ting så som at finde penge, bruge 
egne penge uden tilladelse, ikke råbe, ikke slå, rent generelt at stramme op på familiens 
opførsel. Det har været lidt vildt her på det sidste. 
 
Jesus sagde. ”Jeg ønsker at gøre denne familie til en model for en kristen familie. 
Det betyder ikke, at dens medlemmer er perfekte. Det betyder, at en hver hjælper 
den anden i at vokse tættere til Gud. Der skal være kærlighed, ja, men også accept. 
Jeg vil hjælpe dig. Vær ikke bekymret over forstyrrelser, da jeg vil beskytte dette 
mål som mit eget. Du føler dig beskæmmet. Det er fordi du tror, at det gode vil 
komme fra dig selv, og din ydmyghed forbyder denne følelse. Begynd at forstå, at 
alt det gode kommer fra mig. Jeg vil beskytte din ydmyghed.  
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Jesus har bedt mig om at ære jomfru Maria efter hver bønstid. Han vil ikke have, at jeg 
går igen efter at have bedt uden at have hilst Hans mor, da hun altid er med Ham og 
beder for mig. I morges efter jeg havde bedt, bad jeg et hil dig Maria. Jomfru Maria 
sagde også, at hun var glad for familie-  rosenkransen i aftes. Det er godt, fordi der var 
krig inden. Vi holdt fast ved at alle skulle bede med, på trods af de ældstes fristelse til at 
forsvinde. Jeg ved, at når de bliver ældre vil der komme modstand, og det er vigtigt, at 
vi fortsætter med reglen at ingen må mangle. De yngste holder øje med de ældre for at 
se, hvad de kan tillade sig. Ved mødet snakkede min mand om deres eksempel og 
påpegede, at de mindste opførte sig dårligt efter at have set, hvad de ældre børn gjorde. 
Vi bliver nu nødt til at gennemføre disse nye strategier. 
 
Jeg er taknemmelig overfor min mand, at han tog ansvaret, som han gjorde, for jeg var 
ikke i stand til det, og det var nødvendigt. Han gjorde det godt, og jeg ser, at Jesus 
arbejder i ham. Jeg overvejer, om Jesus vil synes at min mand er et let tilfælde. Han er 
ærlig, venlig, og gør altid sin pligt. Tak Jesus, for denne dejlige mand, som er sådan en 
god far og er så sjov at være sammen med.  
 
I hvert fald - under min bøn med Jomfru Maria - tænkte jeg på alt muligt. Hun afbrød 
mine tanker og sagde: ”Gå ind i et andet værelse, barn, hvis du tror du kan bede bedre 
der”. Det andet værelse har et stort krucifiks og en stor statue af Jomfru Maria. Det er 
bedeværelset. Først ignorerede jeg hende og forsatte med at bede og hun sagde det igen: 
”Gå ind i det andet værelse nu” Jeg følte mig lidt fjollet, jeg rejste mig og tænkte: 
”Lige meget hvordan jeg føler, jeg skal adlyde”. Jeg gik ud af køkkenet og i det andet 
værelse og så en kvinde uden for døren. Hun afleverede noget ved døren. Jeg åbnede 
døren og hilste på hende. 
Hun er en ven som er meget deprimeret. Hun forklarede, at hun kom med nogle småting 
til mig og ville ikke forstyrre mig, da hun ved, at jeg arbejder om morgenen. Jeg 
inviterede hende ind, men hun skulle et andet sted hen. Jeg ved hun føler, at hun er til 
besvær. Jeg inviterede hende her over næste aften med hendes børn. Dette hus er ”et 
galehus” men jeg vidste, at der snart måtte komme en konkret forandring. Hun gik igen, 
og jeg gik ind i mit bedeværelse. Det slog mig, at hvis jeg ikke havde rejst mig, så ville 
jeg have gået glip af denne kvinde. Inden hun gik, fortalte hun mig, at hun havde det ret 
dårligt. Jomfru Maria ville helt klart ikke, at jeg gik glip af hende. Jeg begyndte at bede 
for hende og Jomfru Maria spurgte mig, om jeg ønskede at Jesus skulle helbrede hende. 
Jeg sagde ”ja”. Hun spurgte mig, om jeg var villig til at lide for hende. Selvfølgelig 
sagde jeg ja, men holdt begge hænder foran mig for at de ikke skulle ryge op til min 
mund for at stoppe mig. Jeg forstod, at jeg roligt og let bliver ledt ind i denne lidelse for 
at opnå helbredelse for andre. Jomfru Maria forsikrede mig, at min lidelse ville blive 
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minimal, og at jeg ville have lidt alligevel og forklarede også at de ville maksimere 
værdien af min lidelse.  
 
Dette gør mig en smule ængstelig. Jeg lader ikke som om jeg forstår hvordan, hvorfor, 
eller hvilken længde dette nyeste projekt vil udvikle sig til. Jeg gentager, at jeg stoler på 
Jesus, at Han skal bruge mig som Han vil og jeg vil gentage: ”Jesus, jeg stoler på dig, 
for ærlig talt tror jeg ikke, at det vil blive noget, som jeg selv ville vælge” Jeg ved 
hvordan det lyder, men jeg kan lige så godt være ærlig. Dog, må Hans vilje ske. 
 
Lidelsen kom den dag. Den varede indtil kl. 3 om morgenen. Må Guds vilje ske, og må 
jeg altid forstå værdien af at gøre Hans vilje, selv når jeg ikke forstår, hvad Hans vilje 
opnår. Det fortsatte den næste morgen, som jeg må indrømme, at jeg følte uventet og 
måske unfair. Hvor hurtigt bliver jeg dog ærgerlig. Jeg er virkelig ulykkesapostelen. Jeg 
gik hen for at hvile mig om eftermiddagen og Jesus sagde ” når du vågner, er det 
næsten overstået” Han havde ret. Jeg vågnede og følte mig lettere, bedre, fysisk bedre, 
og takkede, at det var overstået.  
 
Jesus ønsker fasthed, og at vi gennemfører vore planer med vore børn. Jeg kan se at 
mange af de fejltagelser, som vi gør som forældre, kommer af ren dovenskab mht. at det 
tager megen energi, hvis man holder fast på disciplinen i alt. Med disciplin mener jeg, at 
du siger: ”Gør det” og de gør det ikke, med en sur undskyldning og klager over at 
beskeden er uretfærdig. Så må du sætte dig igennem og kræve at det bliver gjort. 
Undtagen selvfølgelig hvis de kommer med et fornuftigt og fair argument for hvorfor 
din besked er forkert. Men jeg tror, at det ikke er så ofte, hvor det er forældrene der tager 
fejl.  
 
Sådan er det altså, du forlanger at barnet skal gøre, hvad han eller hun har fået besked 
på. Det er lettere at give efter og gøre det selv eller gå væk og beskæftige dig med noget 
andet, mens du glemmer, at dit barn lige har lært at det er ham eller hende, der laver 
reglerne i familien. Det kræver energi. Jeg gentager dette fordi mange af os forældre i 
dag, føler, at vi er tomme for energi. Jesus ville sige, at det er fordi vi spilder energi på 
de forkerte ting. Vi bruger vor forældre-energi på ting, som ikke er forældrelige.  
 
”Forældre er for optaget af deres egne fornøjelser. Opdragelsen af børnene lider 
under det” 
 
Helt klart skal børnene igen blive vor første prioritet. Og ikke deres materielle 
anliggender. Mange børn drukner i dag i materiel formue og sulter på åndelig føde og 
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kærlighed. De har brug for gåture, at man taler sammen, og man lytter til dem. Disse 
aktiviteter er gratis og det kræves ikke af forældrene, at de arbejder endnu flere timer for 
at finansiere dem. 
 
Herre, hjælp os til at blive bedre forældre og give vore børn tro. Herre, uddyb vor tro, så 
vi har noget at dele med vore børn. Beskyt os fra at blive distraheret af den moderne tid 
og dens tomme løfter. Før os tilbage til Jesus, til vejen, der fører til Dig. Før os tilbage til 
godhed, Gud. Tag sløret væk fra vore øjne, så vi kan se igen, og lidt efter lidt være tegn 
på, at Gud er med os. Hjælp at modstå denne nuværende verden, med dens mørke 
åndelige sult. Send os kald, Herre. Send os gode sjæle, som er villige til at afvise dårlige. 
Vi elsker Dig, vi stoler på Dig, vi sætter vor lid til Dig. Herre Jesus Kristus, vor kære 
Frelser.  
 
I dag efter jeg havde skrevet, sad jeg med mine arme over kors. Jeg følte Jesu blik og 
Han spurgte mig, om jeg ikke var glad for, at jeg skrev for Ham i dag. Jeg ville ikke. Ni 
gange ud af ti føler jeg, at jeg ikke har noget at sige. Jesus svarede: ”Det er godt. Du vil 
lytte til mig. Jeg har så meget at sige.” 
 
I hvert fald, da jeg i dag sad der, sagde jeg. ”Jesus, jeg føler mig som en stor 
bedrevidende” Han lo og sagde, ” Mit kære barn, tror du virkelig stadigvæk at det 
kommer fra dig? Kan du ikke se, at du ved intet uden mig? Vær ikke bange. Jeg 
bruger ofte mennesker for at tale gennem dem. Jeg vil beskytte dig, og jeg vil 
beskytte mit arbejde. Vær nu glad for at, din Jesus glæder sig over dig.” 
 
Hvordan kan nogen ikke elske Ham?  Atter er den eneste forklaring, at de ikke kender 
Ham. Måske vil dette arbejde forandre sig og komme til at handle om Jesus, og jeg kan 
kalde det: ”Opdagelsen af Jesus”. Så vil verden blive forelsket i Ham, og der vil ikke 
mere være nogen synd, ingen vrede, ingen smerter og ingen udnyttelse af børn. Hvilken 
drøm! Vær sød Gud, lad det ske. Jeg ønsker det så meget. 
 
Jesus sagde bare ”Du er igen ved at lære, min lille apostel”. 
 
Jeg tror nøgleordet her er ”lille”, 
 
I morges kunne jeg forstå, at Jesus i går var skuffet over mig. I morgenbønnen sagde 
Han til mig, at Han ville tale til mig senere på dagen og at jeg skulle skrive i dagbogen. 
Dagen var udfordrende og hektisk og i slutningen følte jeg mig utilpas og udmattet. Jeg 
bad ikke igen, indtil jeg var lige ved at falde i søvn. Denne morgen ved kommunionen 
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følte jeg sådan en glæde og taksigelse. I sandhed flød jeg over med dette og priste Gud 
igen og igen. Jesus sagde, at når jeg ikke kommer til Ham, kan Han ikke give mig den 
nåde, som Han har planlagt til mig. Noget af den nåde kan være bestemt til andre, og 
hvis jeg ikke ”samler”, bliver de ikke leveret. Det er min fortolkning selvfølgelig, men 
det gjorde, at jeg kunne se, hvor vigtigt det er. Det, jeg skulle have gjort, var at knæle 
ned foran Ham, lige meget hvor kort det er, og sige: ”Gud, jeg er ødelagt. Denne dag har 
været dødbringende. Er der noget vigtigt i gang? Noget som Du ønsker jeg skal gøre?” 
Jeg er ved at lære. Jeg vil prøve ikke at gøre den fejl igen. Jeg føler mig ikke så dårlig 
som jeg nogen gange gør, fordi jeg ved, at jeg gjorde mit bedste i går, udover denne lille 
forsømmelighed. Jeg bemærker dog, at jeg var ret utålmodig, da jeg skulle lægge 
børnene i seng og hvis jeg havde brugt noget tid sammen med Jesus, også bare kort, så 
ville jeg have gjort det bedre. 
 
Da jeg bad korsvejen stoppede jeg ved det tredje fald, som gennemborer mig som en pil 
i mit hjerte. Jeg sagde ” Jesus, hvor ville jeg dog gerne tage dig op i mine arme og løbe 
væk med dig”. Han sagde. ”I dag vil du få muligheden for at rejse en op som er 
faldet. Jeg fortæller dig det, når det er sket. Det vil være det samme, som hvis du 
tog Mig op efter mit fald” 
 
Jeg forestiller mig, hvordan den søde Jesus rammer den hårde grund, i Hans tilstand 
hvor Han er slået, udmattet, svag, tørstig. Det får mig til at fare sammen, at korset 
sikkert er faldet oven på Ham. Så ser jeg med dyster mine på Simon, og husker mig selv 
på at være en glad giver og hjælper. Hvor hurtigt jeg dog dømmer andres fejl. Jeg er 
virkelig begavet på denne måde. Jeg skulle måske stå på gaden og pege ad dem til andre 
folk, når de går forbi. Jesus siger ”Mit barn, døm ikke Simon så strengt. Jeg ønsker, 
at du skal give med et glad hjerte. Jeg ønsker ikke, at du skal bedømme situationer 
eller andre, særlig når du ikke forstår enkelthederne” Himmel, hjælp mig til ikke at 
dømme!   
 
I dag håber jeg at samle enhver nåde, som er til rådighed for mig. Jeg har fået af vide, at 
jeg er nødt til at lide for en. Jeg frygter, at det vil blive svært, da denne person i høj grad 
har store problemer og på en farlig måde. Jesus sagde til mig, at min lidelse ikke ville 
blive alvorlig. Da jeg blev bedt om at lide for denne person, sagde jeg ja. At mine 
hænder ryger op til min mund er ikke længere noget problem. Endelig forstår jeg, at 
disse sjæle er værdifulde for Jesus, og skal være lige så værdifulde for mig. Jesus har 
givet mig en øm kærlighed til dem, som giver mig tårer i øjnene, når jeg tænker på det. 
Jeg synes, at det er værd at fortælle, at selv overfor dem, som har såret mig, kan jeg føle 
en lidenskabelig ømhed, og behov for at hjælpe dem og på alle mulige måder at sikre 

 36



deres helbredelse og fred, og helt sikkert er det stakkels lidende sjæle. Nogle er det en 
glæde at hjælpe. Med andre kan det være en ret bitter oplevelse. Jeg skal nå så langt, at 
jeg siger: hvad er forskellen? Det betyder alt sammen lige meget for mig. En dag i Jesu 
tjeneste, er en dag i Jesu tjeneste. For at afslutte pointen - for, som svar på mit spørgsmål 
om lidelsen ville blive alvorlig, sagde Jesus: ”Nej. Du vil ikke lide mere, end du er 
forudbestemt til at lide.” Sådan er det. Det kommer alligevel. Så kan man lige så godt 
få noget ud af det.  
 
Jeg ser ofte på billedet af Audrey Santos på mit nattebord, og når jeg ønsker at bede 
hende om hjælp, stoppede jeg mig selv, i frygt for at jeg ville bidrage til hendes lidelser. 
Jeg kan ikke huske hvem, men én på himlens side af hegnet fortalte mig, at hun ønsker 
at lide for os, og at en lille bitte smule af hendes lidelser opnår kæmpe summer af 
himmelsk nåde. Så det var forkert af mig ikke at bede om hendes forbøn. Med andre ord, 
Audrey har fantastiske nåder til sin rådighed. Hun ønsker at dele dem med os. Måske vil 
jeg bede hende om hjælp med præcis denne sjæl, som jeg tror, vil blive en hård nød at 
knække. Det er det, jeg vil gøre. Jeg arbejder med et netværk. 
 
Jesus beder mig om, at se efter mine børn, så jeg bliver nødt til at stoppe. 
 
Lidelsen fortsætter. Jeg vidste, at denne sjæl ville blive svær. Jeg er utilpas. I morges til 
messen følte jeg mig svag og syg. Jeg bad Jesus om at hjælpe mig, da jeg ikke kunne 
fuldende mine pligter. 
 
Han sagde: ” Jeg vil give dig udbytte af mit legeme i dag, så du kan føre din 
husholdning. Din lidelse er kun tidsbegrænset. Vi udnytter den på en god måde, mit 
barn, så fortsæt med udholdenhed. ” 
 
Jeg må sige, at udover min utilpashed, flyver jeg gennem mit husarbejde, jeg var sikker 
på, at jeg manglede kraften til at udføre det. Han sagde altså: ” Jeg er med dig. Jeg 
tager al hensyn til dig under din lidelse. Kan du se, hvor følsomt du går 
korsvejsstationerne? Jeg er sammen med dig på denne vej. Sådan en omsorg bliver 
tilbudt dig, hvis du bare ville acceptere disse åndelige gaver. Arbejd langsomt, 
barn, med metode, idet du bevarer din styrke, og alt vil blive godt. Jeg har en 
speciel åndelig opgave til dig i dag. Støn i dag ikke under korsets vægt, vær glad for 
at du samarbejdede. Jeg er med dig. Jeg bliver hos dig. Og snart vil du tilhøre mig 
fuldstændigt.  
 
I går handlede prædikenen om rosenkransen. Præsten gjorde det meget godt, idet han 
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opmuntrede familier til at begynde at bede denne bøn på ny. Han anbefalede, at begynde 
at bede et led. Jeg var skuffet over, at min mand ikke hørte det, fordi præsten også 
opfordrede fædrene til at lede deres familier på denne måde. Jeg kom dog i tanke om, at 
min mand ikke havde brug for at høre det. Fornyelig kviede min ældste datter sig ved 
familiebønnen og sagde: ”Mor tvinger os til at bede rosenkransen.” Min mand afbrød 
hende og sagde: ”Det er ikke sandt. Det er mig, der får os til at bede rosenkransen. Det 
er min beslutning, at vi beder den så tro ikke, at det er mors” Han sagde dette så bestemt, 
med så megen overbevisning, at min datter rent faktisk ikke sagde mere, da hun forstod, 
at dette ikke var en ting der skulle laves vittigheder med. Jeg var selvfølgelig lettet, da 
jeg ikke kan lide rollen som den åndelige boss. Jeg synes, at dette forandrer sig skridt for 
skridt, og jeg er selvfølgelig glad for at se det. Gud er god mod os.  
 
Forleden var jeg i færd med mine gøremål. I løbet af eftermiddagen var der en stor kamp 
mellem to af mine børn. En anden blev involveret, og den oprindelige skyldige blev til 
slut sendt på sit værelse. Tiden gik, og jeg tilbød tilgivelse, men hun afslog den. Til sidst 
kom hun ned, stadigvæk isoleret fra alle, men gik med til at spise sin aftensmad. Hun var 
ved et uheld blevet ramt i ansigtet, hvilket resulterede i næseblod. Jesus sagde: ”Hun er 
den sjæl, du skal tage i din favn. Behandl hende, som du ville behandle mig, da jeg 
var faldet under korsvejen.” Jeg var overrasket, da jeg aldrig havde overvejet, at det 
ville være et barn, som havde brug for sådan en kærlighed og omsorg. Jeg behandlede 
hende præcis på den måde, og hun begyndte at hulke. Sandelig følte dette lille barn, det, 
der var sket, meget dybt, og jeg havde ikke indset, hvor meget hun havde følt sig skilt 
fra familien den dag. 
 
Jesus er så god ved mig, at Han giver mig sådan en speciel vejledning. Han tilbyder 
dette til enhver sjæl som er interesseret. Jeg kan ikke understrege dette nok. Han er i 
enhver sjæl. Hvis en sjæl ville tage sig tid til at tale med Jesus, ville Jesus lede denne 
sjæl personligt, med kærlighed og visdom. Hvor sublimt er forholdet til vor Kristus.  
 
Når jeg har sagt dette, vil jeg ikke at folk tror, at det er noget mysteriøst og udenfor 
rækkevidde for hver enkelt sjæl. Det er instinktivt - inden i os. Kaldet til vor Gud 
kommer fra vort inderste, og når vi lider, bliver det højere og mere uimodståeligt. I 
stedet for at svare på kaldet og falde på knæ og sige: ”Gud, Gud, il os til hjælp, går 
mennesker til helsebutikker, spåkoner, til dem der udøver Reiki, og alle mulige andre, 
der kommer med tomme løfter. Fuld af kvaler og stønnen er den sjæl der siger: ”Vær 
sød, kære, jeg sulter. Giv mig åndelig mad, så jeg kan begynde at blomstre igen; så kan 
jeg give dig den fred som du synes er så vanskelig at finde.” Dette var ikke altid et 
problem, men i dag er det et problem. Jesus har nåde, men ingen samler den. Mmm -  Er 
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der mere til mig? 
 
Det var en joke, men Jesus svarede ” Ja, lige nøjagtig, en overflod af nåde til enhver 
sjæl, der venter den. Min mor tilbyder dem til hendes børn med stort håb og stor 
ømhed. Du skal lade sjælene det vide, særlig de sjæle som lider og føler sig uelsket 
og glemt. Sådanne sjæle accepterer ofte villigt min nåde. Gå ud og sig Jesu Kristi 
navn. Gå ud og prædik budskabet. Gør mit navn kendt for alle, at alle må blive 
elsket og frelst. Jeg beder dig om dette i dag, og hvis du leder efter svaret, det vil 
komme til dig. Se med opmærksomhed ind i dit daglige liv. Hvor kan du 
evangelisere? Hvor beder jeg dig om at evangelisere? Du vil få svaret i dit hjerte, 
min kære. Jeg vil lægge det der. Sandelig, du vil flyde over med disse svar, hvis du 
blot vil lytte til lyden af min stemme” 
 
Selvfølgelig, beder jeg Jesus, lad os lytte til lyden af Din stemme. Gør den kraftig, 
Herre, så vi ikke kan ignorere den og bare fortsætte med vore gerninger. Vi ønsker at 
tjene dig Jesus, mere end alt andet. Dog vor kærlighed til dig er lille, og flyver væk med 
verdens briser. Herre, gør os stærkere, går os faste, gør os overbeviste i din tjeneste. Før 
os til de sjæle som ikke er elsket og glemt. Jesus, vi beder Dig som vor ven, vi beder dig 
vise os Din vilje, så fortæl os tydeligt Din vilje, så vi går på vejen af himmelsk tjeneste 
med tillid. I sandhed ønsker vi dette Jesus, på trods af vore bange hjerter. Giv os stort 
mod, og endnu mere mod, så vi ikke tøver og dukker os over for vor pligt. Herre, vi 
ønsker dette. Vi beder Dig om dette.  Vi beder Dig Jesus, i Jomfru Marias navn, opfyld 
disse anmodninger. Amen. 
 
Tanker om spiritualitet -3 
 
I nat bad jeg til Jomfru Maria og fortalte hende igen om min frygt og følelser om, at jeg 
ikke gør ting rigtigt. Hun sagde: ”Vi beskytter dig mere end du forstår, mit barn. Den 
smule lidelse vi tillader, er godt for din ydmyghed. Frygt ikke. Jeg er med dig. ” 
 
Jesus sagde igen. ”Se hvor villigt du acceptere korset? Hvis mine børn, selv også 
mine udvalgte, ville accepterer deres små kors og sige: ”Jeg accepterer dette kors i 
Jesus Kristi navn for frelsen af syndere.” Ville jeg have utallige sjæle. Utallige. 
Værdien af en lille ting, som er ofret til Gud er ubetalelig. Du må forstå, at lidelsen 
vil komme i ethvert liv. Brug den til din hellighed og til gode for dine brødre og 
søstre.” 
 
Jeg stoppede igen ved naglingen til korset. Jeg blev ved med at se på den mand som 
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naglede Jesus til korset. Jesus sagde. ”Det ville have været bedre for ham at have 
nægtet og ikke havde deltaget i denne afskyelighed. Han skulle have tilladt at han 
selv blev straffet på denne måde, hellere end at begå denne barbariskhed. Du må 
aldrig frygte mennesker. Man kan såre din krop, men af hvilken værdi er din 
menneskelige krop? Du vil overgive den til mig, så hurtigt som du kan blinke med 
øjet. Kun din sjæl har evig værdi. Tal om at lade sjælen vise vej for kroppen. Dette 
trøster mig.” 
 
Fornylig talte jeg til en gruppe af gymnasie elever og brugte megen af denne tid til at 
diskutere deres herredømme over deres krop. Jeg forklarede, at deres sjæl og deres 
intellekt, vejledt af deres sjæl, tog enhver beslutning angående, hvad deres krop gjorde. 
For eksempel de besluttede, hvilken mad de ville spise, hvad de gjorde med deres 
hænder og fødder, når de udøvede sport, når de spillede, når de arbejdede. Jeg bad dem 
om at huske, at de havde specielt kontrol over deres seksualitet. De skal passe på, jeg 
advarede dem mod ikke bare et øjeblik at tro, at deres krop tog beslutningen. Jeg 
advarede dem også at hver ”krop” gjorde krav til intellektet og sjælen angående ting som 
var forkert. Disse beslutninger baseret på begærligt trang, ville være forkert. Det er op til 
sjælen og intellektet at sige nej til kroppen, når kroppen gør krav som er upassende for 
personen. Jeg siger ofte til disse unge mennesker, at hvis det ville være sandt, at de ikke 
kan gøre for det og blev revet væk af disse kropslige trange, så ville det være nødvendigt 
at lukke dem alle inde, for det er det, der sker med personer, som ikke kan kontrollere 
deres længsler og trang. De passer ikke ind i samfundet. Jeg sagde det med vilje på en 
sjov måde, hvis du kan forestille dig det. Faktisk gør jeg det ret absurd og morsomt. 
 
”Hvis en sjæl vil have tillid til mig, er der ingen grænse for hvad jeg kan gøre 
gennem hende” 
 
Jeg skal fortsætte med at arbejde på tilliden. Måske vil rosenkransen til den 
guddommelige barmhjertighed hjælpe mig.  
 
Jeg bad ved den tredje station og Jesus fortalte mig, at jeg snart ville falde og Han ville 
være dér for mig, lige som jeg var her for Ham. Jeg tænkte på et stort fald og satte det 
ikke i sammenhæng med fejl fra min side, men tænkte på noget som forfølgelse, angreb, 
kors. Vi kørte i bilen med børnene og jeg vil ikke prøve at beskrive forvirringen. Jeg vil 
skåne min læser for fredens skyld. Efter mange nytteløse forsøg på at få en eller anden 
acceptabel opførelse fra dem, mistede jeg tålmodigheden og bandede af dem. Dette 
resulterede i en tung tavshed. Min mand sagde ingenting. Med det samme sagde jeg 
undskyld. I gør mig vanvittig. Min loyale mand svarede: ”De ville få enhver til at 
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bande.” Han havde også haft det sådan, og han prøvede at køre. I hvert fald - jeg sad og 
følte mig forfærdeligt og Jesus kom til mig og trøstede mig. Han fik mig med det samme 
til at føle mig bedre, jeg vidste, at jeg var tilgivet, og følte den dejligste fred på trods af 
de ikke så fredsommelige omstændigheder. Han gjorde mig opmærksom på, at dette var 
det fald, Han havde henvist til. Han er god ved mig og Hans generøsitet ophører aldrig. 
 
I dag startede jeg på en svær dag. Alle er syge, også mig selv. Søvnen i nat blev afbrudt 
og var ubehagelig. Dagen startede med strid, ved uenighed om mange forskellige 
temaer. Suk. Jeg gik alene til messe, hurtigt og hemmeligt, og jeg følte mig bedre. Jeg 
fik af vide, at jeg skulle smile og være glad lige meget hvad der skete. Her bliver jeg 
nødt til at sige, at under messen, ja virkelig efter de første få minutter i kirken, begyndte 
det at være let at smile. Så snart jeg er i nærheden af Jesus, kan jeg smile, på trods af 
problemer.  
 
Under korsvejsstationerne, som jeg stormede igennem efter messen, efter at være bedt 
om det, stoppede jeg ved Jesu møde med Hans mor og bad til vor Mor. Hun 
understøttede min beslutning om at holde børnene hjemme, på trods af den uenighed, 
som det forårsagede. 
 
Hun sagde: ” Du skal have tillid til din bedømmelse. Du tog den rette beslutning. I 
fremtiden gør sådan stille og roligt og vær aldrig bange, når du bliver udfordret, 
hvis det er et spørgsmål om dine børns velfærd. Men forbliv rolig. Din fredsfyldte 
fasthed vil sige meget mere end hvis du bliver ophidset, fordi man sætter spørgsmål 
ved dig.” 
 
Når Jesus møder kvinderne, bad jeg for alle mishandlede kvinder. 
 
Jeg kan ikke beskrive min længsel efter Gud. Jeg ønsker at være hos Ham. Jeg er på 
randen af tårer hele dagen. Jeg modtog to åndelige kommunioner og følte nogle gange at 
jeg kedede Jomfru Maria, da jeg altid bad om hendes forbøn for disse kommunioner. I 
løbet af den ene, forsikrede Jesus mig om at Han var med mig, og ville blive med mig. 
Jeg spurgte Ham hvad Han lavede hele dagen, mens jeg arbejdede mig gennem mine 
pligter. 
 
Han sagde ”Jeg står ved siden af, så hvis du har brug for Mig, er Jeg her”. 
 
Dette fik mig til at smile og sandelig det lettede mit hjerte betydeligt. Senere, var jeg 
ensom igen, og kunne ikke huske hvad Han havde sagt for, at jeg skulle få trøst. Dette 
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kostede mig næsten tårer igen. Det var virkelig en dag fuld af længsel. Så jeg irriterede 
igen min Jomfru Maria og sagde før Ham tilbage til mig. Med det samme hørte jeg Hans 
stemme. 
 
Han sagde: ”Jeg er her. Jeg sagde, at Jeg stod ved siden af dig, i tilfælde af at du 
skulle få brug for Mig. Som lige nu.  
 
Jeg smiler blot, jeg tænker på det. Jeg spurgte Ham, om jeg måtte gå hen og skrive det 
ned, for jeg syntes det var så kærligt. Jeg sagde også: ”Jesus, jeg forstår det ikke. 
Hvordan kan Du være på den måde hos enhver?” Han sagde, at jeg skulle tænke på Hans 
forhold med mig som noget unikt. Det er ingen andre steder. Jeg har selvfølgelig ikke 
forståelsen for det, for at begribe det og det betyder intet. Det var  følelsen af kærlighed, 
som Han gav videre.  
 
At tænke på at enhver kan opnå det…..mennesker ville alle føle på den måde, hvis de 
ville vende sig til ham. Jeg kan ikke leve uden Ham. Jeg længes rigtig meget efter Ham. 
Jeg kan ikke forestille mig himlen, fordi jeg føler sådan en glæde her. Hvordan må 
Himlen så være.? 
 
Min søster fortalte mig engang noget, som svar på mit spørgsmål til Kristus, da jeg 
spurgte Ham, hvordan Han kan være med enhver. En præst sagde engang, at hvis et spejl 
blev smadret i tusinde af stykker, ville et hvert stykke, ud over den smalle side, 
stadigvæk reflektere. Præsten brugte denne sammenligning i reference til eukaristien. 
Enhver hostie i et hvert tabernakel over hele verden er så kraftfuld som den næste eller 
som den første. Jeg tror dette også kan bruges til på barnlig måde, at svare på, hvordan 
Han kan være over det hele. Skørt, hvad tankerne fikserer sig på. Det er bare det, at hvis 
du elsker én, tænker du på alt ang. dem, du tænker på dem mht. til alt. Jeg ved, at Jesus 
er med mig. Jeg ved det på mange niveauer. Men det er ikke en fuldstændig forbindelse, 
og derfor er længselens smerte der og angsten for at være adskilt, selvom jeg har glæden 
af at tale med Ham nu. Det er stort og jeg ryster på hovedet i fortvivlelse over at skulle 
beskrive den glæde, men jeg ønsker mere og mere og mere.  Tilbage til at gøre 
soveværelserne rene. 
 
Inden kommunion bad jeg til Gud. Pligtopfyldende har jeg bedt Gud om at sende mig 
Hans gaver, Helligåndens gaver. Næste søndag er det pinsesøndag, som måske er 
grunden til denne fokus på Helligåndens gaver. Jeg vendte og drejede alt dette i mit 
hoved da jeg bad, og jeg begyndte at blive forvirret. Til sidst bad jeg: ”Gud, send mig 
hvilken gave Du end vælger til mig. Min eneste bøn til Dig er, at jeg ikke blander mig i 
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Din vilje pga. mine fejl. Udover det er jeg ligeglad med hvad Du gør, så længe jeg tjener 
Dig.”  
 
Det kan blive forvirrende, fordi man ikke ønsker at fare vild i ydmygheden eller længes 
efter for høje gaver. På den anden side ønsker du heller ikke at have en svag vilje og 
gemme dig i falsk ydmyghed. Jeg har ikke værdi, derfor behold dine gaver, så det ikke 
koster mig noget. Der findes også det, at man tænker for meget over det hele, som om 
det afhang af en selv, og som om det afhang af ens egen vilje. Det var der jeg tumlede 
rundt, da jeg endelig sagde: ”Jeg er ligeglad, hvad der sker, jeg overlader det hele til 
dig.” Han svarede: ” Jeg er glad for din bøn. Det er beviset for, at du er parat til den 
gave, Jeg har i sinde at skænke dig.” 
 
Inden, under og efter kommunionen var der meget, der havde indflydelse på det ene og 
andet. Jeg føler det ubehageligt at skrive om dette, fordi jeg frygter, at det får mig til at 
lyde som om jeg mener, at jeg fortjener denne nåde. Det gør jeg ikke. Jeg er helt klar 
over mine svagheder og fortsætter med at kæmpe. Samtalerne handler om at jeg skal 
modtage Guds vilje i mig og være klar til at bruge de ofre, som denne nåde vil medføre. 
Jeg ved ikke hvilke. Jeg har ingen ide om, hvad alt dette betyder. Jeg antager at det 
handler om en dybere forening med Gud. Jeg har spurgt Ham om dette og i morges på èt 
punkt svaret jeg Ham, at jeg er ligeglad med, hvad Han sender mig, så længe jeg 
kommer tættere til Ham. Han sagde, at vor forening ville være afhængig af vort arbejde 
sammen.  
 
Under den første korsvejsstation hvor Jesus bliver dømt til døden, siger Han: ”Du vil 
også blive dømt. Du vil blive dømt til at leve i denne verden, men ikke være en del 
af den. Det er det min vilje for dig indebærer.” Jeg sagde: ”Det er ligegyldigt”, 
ligesom jeg havde sagt hele morgenen. ”Lad min vilje være Din vilje, Gud ” 
 
Ved den anden station, accepterede Jesus villigt sit kors. Han sagde:” accepterer du 
dette kors villigt? Jeg svarede ”Ja, det er lige meget, Jesus, så længe jeg glæder Dig. 
Jeg frygter intet, eftersom det kommer fra dig.” 
 
Han svarede: ” Det vil komme fra mig. Jeg vil lægge det i din hånd, som dette kors 
blev lagt i min hånd. ” 
 
På dette tidspunkt følte jeg, at jeg hele morgenen har gentaget mig selv. Jeg sagde: ”ja, 
ja, ja”. Jeg følte ligesom Peter, da Han blev ved med at spørge, ”Elsker du mig?” Hører 
du måske ikke efter? Er dine tanker et andet sted. Men så forstår du, at dette er meget 
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vigtigt og at Han gør det tydeligt. Gud kender dit svar. Så det må være sådan, at Han 
ønsker, at du hører dig selv sige ja. Det skal være en viljes akt og fordi mennesker har 
sådan en ødelagt og svag vilje, at vi er nødt til at gentage det for at vænne os til det. Jeg 
er ikke sikker på det, men jeg antager det.  
 
Ved den tredje station falder Jesus for første gang. Han siger til mig, ” Du vil falde. Og 
folk vil spotte dig. Ser du hvordan de står omkring Mig? Det vil ske for dig også, 
men Jeg vil være der” Igen sagde jeg, ”Ja, jeg forstår, Jesus. Jeg vil hade det, men jeg 
vil ofre det til Dig, og Du vil være der for at trøste mig og samle mig op” 
 
På vej til den fjerde station og Jesus møder sin mor. Han fortæller mig, at det måske 
synes for verden, at det var smertefuldt, da Jesus mødte sin mor. Og at det var en kval. 
Men Maria vidste, at Hun skulle være der af denne grund. For verden så det ud til, at 
Jesus gik op til Kalvaria alene. I virkeligheden var Han ikke alene.  
 
Hans mor var til stede, repræsenterende hele den himmelske skare. De var virkelig der, 
sammen med Maria, og når Hun ofrede denne enhed mellem hende og Jesus i Hans 
liddelse, ofrede Hun det for dem alle. Da Han så ind i hendes smertefulde ansigt, fik Han 
mod og styrke til at fortsætte. Hun gjorde dette for Ham, og det var en del af hendes 
offer. Han fik mod af hende. 
 
For det andet, der var gode og hellige sjæle, som ledsagede Ham. Han fortalte mig at 
min sjæl, sammen med talløse andre små sjæle, ledsagede Ham til Kalvaria. Han fik 
styrke af os og fra vor tilstedeværelse i Hans lidelse. Vi trøstede Ham. Det er en slags 
”tilbage i tiden ting” og vi kan ikke forstå det ud fra vor position her på jorden. I det 
mindste kæmper jeg med dette rent logisk. Vi ville være med Ham. Vi flokkedes rundt 
om Ham i en stor mængde og blev med Ham indtil enden.  
 
Han sagde, ” Kan du se hvorfor jeg holdt ud? Kærligheden som omgav mig? Denne 
kærlighed omgiver dig og alle retfærdige sjæle.” 
 
Da Veronica tørrede Hans ansigt, stod hun der for alle retfærdige sjæle på jorden i den 
tid. De var alle repræsenterede i hende, da hun rakte klædet ud for at trøste hendes 
frelser. Han fik beslutsomhed af det, hvilket gjorde det lettere for Ham at rejse sig fra sit 
næste fald.  
 
Jeg springer i det: Da Simon hjalp Jesus, var det som Jesus havde brug for var 
kærlighed. Simon tilbød den ikke. Den glade giver tilbyder kærlighed og får sjælen til at 
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føle sig forenet med Hans kors. Den gemene, fortrydende giver skulle nogle gange 
hellere blive væk.  
 
Til Kvinderne fra Jerusalem sagde Jesus, at kvinder og børn lider meget i denne verden 
under skruppelløse mænd.  Dette er alvorlige synder og Gud vil ikke tåle dette så meget 
længere. Han så ud over dem og så uskyldige børn og kvinder fra alle tider og følte 
smerte, og ømhed, og al den medlidenhed, som der nogen sinde har været i verden. Det 
er altid Hans vilje at hjælpe mennesker som dem. Altid.  
 
Jesus falder den tredje gang, og Han fortæller mig, at når jeg falder, er der sjæle, der 
hjælper mig. Han fortalte mig at mens jeg bad, mens jeg forsøgte at gøre Hans vilje i 
verden, under min dannelsestid er der utallige sjæle i himlen som arbejder for mig og 
hjælper mig. Han sagde, at lige som Han bærer korset med al den ”usynlige” hjælp, 
modtager jeg det samme. Enhver der siger ja til at bære sit kors og tager del i Hans 
lidelse og i Hans vilje har en hel hær af himmelske helgener og engle, som står os bi og 
våger over os. Vi er aldrig alene.  
 
Vi skal se på Maria og få mod fra hende, idet vi ved, at vor Moders ansigt repræsenterer 
hele den himmelske skare, og det er det, der er til vor disposition. Jesus sender altså 
mennesker ind i vort liv ligesom Veronica, som først og fremmest repræsenterer Ham på 
jorden lige nu, som ønsker os det gode og hvis bønner og ofre kan og bliver brugt til at 
hjælpe os, når vi har brug for nåde. Han prøver at formidle vigtigheden af det team, som 
vi har ved vor side. Vi behøver aldrig at være bange. Den anden side, mørkets side, er 
ikke organiseret, bærende eller konsekvent. Der er intet spørgsmål, om hvilken side der 
vil sejre. Det er et ikke-stridsspørgsmål. Det eneste stridsspørgsmål er, at vi skal skubbe 
ondskabens bølge hårdt tilbage, så sjæle vil se deres egne fejl og finde freden, som er 
Kristus. Et stort hårdt skub, det er det, der er nødvendigt lige nu. 
 
Da Jesus blev berøvet sine klæder. Jeg hader det i dag som altid, dette sidste slag og 
ydmygelse for vor Kristus. Men i dag ser jeg det som noget andet. Det var intet i 
himmelske øjne. Verdslig ydmygelse er intet. Vi kunne gabe ind i dets ansigt, fordi det er 
så flygtigt og hvem bliver vi ydmyget over for? Gode og hellige sjæle jubler ikke over 
sådan noget. Vore himmelske venner ser på det som ingen ting. Så vi frygter ringeagt af 
verdslige sjæle? Hvis det er sådan, skal vi tage det som et punkt, vi skal arbejde på, i 
vort åndelige arbejde.  
 
Jeg husker, at jeg en gang for år siden, var bekymret for noget. Jeg husker ikke hvad det 
var. Men det havde helt klart noget at gøre med hvad andre tænkte om mig. Jesus sagde 
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til mig. ”Prøv at imponere os, dine himmelske venner!”Så jeg svævede i luften i 
dagevis. Hver gang jeg tænkte på det, grinede jeg. Han sagde, at jeg skulle imponere 
helgenerne med min indre styrke, min tålmodighed, min ydmyghed, det at gøre mig selv 
lille og tjene andre. Det hjalp mig - det gjorde det virkelig - til at se ting på en anden 
måde. Det er en god tilgang til vor spiritualitet og til at gå med Kristus. Vi skulle 
behandle verdsligt bifald og anerkendelse som intet andet end en mulig fare, hvis vi 
kommer i berøring med det, og behandle himmelsk anerkendelse som vort primære mål.  
 
 
Jeg er lidt usikker angående det, at Jesus havde støtte eller trøst under Hans lidelse, fordi 
jeg altid har lært, at Han følte sig forladt. Jeg sagde til mig selv, at jeg ikke skulle frygte. 
Han følte sig forladt af Gud og var skilt fra enheden med Hans Fader, som Han var vant 
til, under denne Hans lidelses tid. Det var meningen, at Han skulle føle sig forladt af 
Gud. Men det betød ikke at sjæle ikke kunne trøste Ham og ikke gjorde det. Det er sådan 
som vi nogen gange føler på lavere niveau, når Han slipper cyklen, eller vi er i en 
tørkeperiode. Vi skal altid huske at Gud er der, på trods af vore følelse af ensomhed. Jeg 
har en mindetavle som siger: ”Budt eller ubudt, Gud er til stede”. Padre Pio sagde: 
”Tørke er frugten af vore fejl”. Godt sagt, alligevel tog det mig år at forstå det.  
 
Ved den første station i dag gjorde Jesus opmærksom på, at da Han modtog 
dødsdommen og blev dømt til at dø, følte Han et øjeblik panik og revolution. Det var 
Hans menneskelighed, der protesterede imod døden. Han sagde, at vi er nødt til at skille 
os selv fra verden og øve løsrivelse fra verdslige ting, menneskelig respekt, og nogen 
gange selv fra mennesker. Vi skal rive os løs, fordi, hvis vi bliver for bundet til disse 
ting, kan vi ikke tjene Ham med fuldkommenhed, hvilket er hvad vi stræber efter at 
opnå, fuldkommenhed i Kristus og i tjenesten for Kristus. Det er vort mål, og vi skal 
sætte vort åndelige mål meget højt. Hvis vi øver dette, og gør det til en vane, vil vi ikke 
blive skuffet eller drukne under den uundgåelige situation, hvor verden eller dens folk 
trækker deres agtelse eller hengivenhed fra os. Nogle gange, hvis du er i Kristi tjeneste, 
vil du blive angrebet. Hvis dine øjne er rettet mod himmelske ting, og du har taget 
afstand, vil du lide den begyndende følelse af revolution ved dette, og måske panik, men 
snart vil dit fokus igen rette sig selv, du vil rette det op, som er forkert, og angrebet vil 
ikke forstyrre din fred så meget. Jeg tror, at de store helgener altid huskede dette i tider 
med angreb. De afskyede alt for meget hengivenhed og løb væk fra smiger. De vidste 
besked.  
 
Noget som Jomfru Maria ønsker, at der bliver skrevet, er dette Ved overvejelsen over det 
tredje fald i morges var jeg ramt af Kristi guddommelighed. Der er Han, liggende i 
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skidtet, og stadig har Han den lysende glorie rundt om Sit hoved. Dette skal vise os, at 
Jesus var guddommelig under alt dette. Det er det Han ønsker at fortælle os med dette. 
Verden ville ikke acceptere Ham pga. måden hvorpå Han kom, som en ydmyg tømrer 
søn. Verden, eller dårerne i verden, foragter Hans ringhed. Det må vi ikke gøre. 
 
Hun siger: ”Du skal lede efter vejen til Himlen i de små, ringe ting. Din tjeneste 
overfor uelskede og afviste mennesker, som ikke kan gengælde dig, hverken med 
agtelse, penge, eller ikke engang med beundring, er hvad der smelter Jesu hjerte og 
imponerer dine himmelske venner. Det man skal ønske, er den usete tjeneste” 
 
I dag skyndte jeg mig igennem korsvejsstationerne, da der var mennesker der ventede på 
mig. Nogle gange føler jeg, at jeg burde være fem mennesker. Halvt bad jeg og halvt 
sagde jeg: ”Jesus, jeg bliver nødt til at gå”. Jesus sagde ved den femte, ”Du kan gå. Jeg 
vil være med dig.” Jeg følte mig en smule dårlig, men ikke for meget, da det ikke var 
bare for sjov, det jeg havde at skulle gøre. En syg svigerfar skulle køres til læge, min 
datter ventede, det er som om at ingen får nok opmærksomhed fra mig, og jeg er revet i 
stykker. Dog, Han påmindede mig, ”Hils på min mor”. 
Jeg sagde et Hil Dig Maria og Hun sagde det ligeud til mig som en sammenfatning: ”Du 
længes efter min søn og savner Ham, når du føler du er langt væk. Samtidig, den tid 
du har sat til side for Ham, haster du af sted. Der er værdifulde ting, som Han ønsker 
at lære dig, og lære andre” Nå, du kan forestille dig, hvordan jeg følte mig. Naturligvis 
fuldendte jeg korvejsstationerne. Afsnittet foroven, som jeg ikke er sikker på, at jeg var 
fair overfor, var det som Jomfru Maria ikke ønskede glemt eller undladt. Jeg styrter af 
sted igen og føler, at jeg har gjort kort proces, men er presset til at skynde mig disse 
sidste ti minutter. Kristus være lovet.  
 
Jeg fortsætter efter ovennævnte erfaringer og føler mig overvældet. Jeg havde en meget 
vanskelig weekend med ungerne. Søndagen eksploderede i råben og skrigen og jeg følte 
dette som et smertefuldt nederlag. Jeg forsøgte at bede og bad Jesus om tålmodighed, 
men lige derefter eksploderede jeg, og forenede mig med børnene i denne ”leg” hvor 
alle anklager alle. Jeg tror, jeg vandt på kort sigt. De ryddede deres rod op og gik roligt i 
seng. På den anden side følte jeg sådan en skam og anger. Jeg ved Jesus ikke ønsker 
dette. Han vil have ro og fasthed. Men for at være ærlig - er nogen af ungerne i en 
følsom alder og ville afprøve Jobs tålmodighed. Men - lige meget - det er ikke pointen. 
Børn prøver grænser, og ved at råbe og skrige og tabe tålmodigheden opnår man kun at 
de efterligner eksemplet og opfører sig ligesådan. Det ved jeg. Jeg følte mig meget 
dårlig - så skuffet og knust. Jeg kunne næsten ikke bede. Jeg undgik Gud.  
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Det dårlige humør varede til morgenen efter, mens jeg var på vej til Messe med babyen. 
Hun var urolig og ulydig, og jeg talte næsten ikke med Gud. Jeg sagde: ”Gud, du har 
ikke fundet det rigtige menneske. Jeg går op i sømmene jeg bander, jeg tror, jeg sagde til 
et af mine børn i går, at jeg afskyede hende. Lad mig være. Jeg kan ikke fortsætte sådan, 
så svag og dårlig som jeg er.” Dette er, hvad der skete for mig, det glider fra mig. 
 
Tonefaldet var ikke anklagende, selv om jeg følte mig lidt svigtet, da jeg bad om hjælp 
under kampen, som jeg alligevel tabte.  
 
Da jeg nævnede det for Ham, sagde Han: ”Jeg kan ikke stille mig mellem dig og din 
frie vilje. Næste gang må du ind i et andet værelse og give mig et øjeblik tid til at 
give dig fred i dit hjerte”. Ok, det lød fornuftigt. 
 
Med hensyn til at jeg vil slutte, svarede Jesus: ”Du er hurtig til at blive skuffet. Du er 
ingen helgen. Du vil erfare din svaghed. At fortvivle over egen svaghed er en fejl 
mod ydmygheden. Forvent at fejle. Forvent at have brug for hjælp og støtte fra 
Min aldrig svigtende hånd. Bliv ikke overrasket, når du føler et stik fra din 
menneskelighed. Det er en del af dit kors, mit barn, at være så nær Mig og så 
ufuldkommen. Fred være med dig. Truer Jeg med at forlade dig? Truer Min Mor 
med at opgive dig? Det vil aldrig ske. Jeg vil gøre skaden god igen i din familie og 
hjælpe både dig og din mand til at vejlede børnene gennem disse vanskelige dage. 
Du må fortsætte med at tjene Mig, jeg har brug for dig. Har du tilgivet dig selv?  
Fremad, altid fremad. Jeg har forberedt mange nådegaver for dig og må fortsætte 
med at samle dem. Du er som en sommerfugl med en beskadiget vinge, og du flyver 
med stor anstrengelse lige nu. Det vil ikke altid forblive sådan. Snart vil du stige op 
og ikke føle anstrengelsen. Dette vil ske gennem min indgriben. Fornylig lagde du 
mærke til at du ikke behøvede at bekymrer dig om at opnå Helligåndens gaver. Du 
havde helt ret. Det er op til mig. Alt er op til mig, mit åndelige spædbarn. Du kan 
roligt hvile, idet du ved, at Jesus vil bringe dig frem så hurtigt som Han har brug 
for det, så du kan tjene mig på den måde som jeg har valg for dig. Vær i fred. Jeg 
vil aldrig forlade dig.” 
 
Der er ikke meget, jeg kan tilføje, da jeg er så bevæget og trøstet. Hvor god er Han dog 
mod os og hvor tålmodig.  

 
 
 

Tanker om spiritualitet -4 
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”Jeg vil lige nu tale direkte til sjæle. Mange sjæle kalder på mig. De tror, at Jeg 
ikke hører. Det er dem, som ikke hører. De lytter ikke efter Min stemme, som skal 
høres i stilheden af deres hjerte. En sjæl som ikke er stille, vil ikke høre mig. Du, 
mit barn, har lige lukket dine ører og lukket dine øjne i ti minutter for at kunne 
fokusere helt på Mig. Og vi taler sammen på en overnaturlig måde. Men du forstår, 
og det har altid været på denne måde for dig - at du skal lukke denne verdens 
larmende distraktioner, som bliver højere dag for dag, ude for at høre mig. 
 
”Jeg ville gerne opmuntre sjæle til at fjerne støj fra deres liv. Sluk for fjernsynet. 
Sluk for radioerne. Mange samtaler er bedre at undgå. I denne nye stilhed vil de 
finde indre samling i deres hjerter. I deres samlede hjerter vil de finde Mig, som 
venter på dem her.” 
 
”Jeg er her, kære sjæl. Du behøver blot at kikke ind i dit hjerte. Jeg lider med dig, 
pga. din smerte, din ensomhed, din isolation. Enhver sjæl føler sig nogle gange 
alene og forstår at menneskelig trøst er tom. De skal søge åndelig eller himmelsk 
trøst. Hvis du føler noget, der bevæger sig indvendigt, er det din sjæl, der søger 
mig. Svar din sjæl, min kære fortabte, for du vil finde Mig, der venter og jeg vil løse 
alle dine problemer. Jeg kan arbejde i dig på mirakuløse måder, hvis du bare vil 
tillade mig det. Du har søgt anden trøst, som har skuffet dig. Nu prøv Mig. Jeg er 
her. Jeg elsker dig. Jeg venter på dig. ” 
 
”Jeg ønsker at tale til hellige sjæle. Så tit taber I modet. I kan slet ikke holde jer 
selv ud. Jeg, jeres Jesus, har uendelig tålmodighed med jeres fejl og svagheder. Du 
skal stole på Mig og tilgive dig selv og overse disse menneskelige fiaskoer. Jeg er 
ikke som en spion, der venter på at fange jer i en dårlig opførsel. Tværtimod, Jeg er 
jeres ven. Jeres største advokat. Jeg bifalder jeres små forsøg på hellighed. 
Sammen med helgenernes forsamling, trækker jeg fremad for jer. Mine hellige, 
udvalgte sjæle. Der er et stort arbejde, der skal gøres. Så lad os ikke spilde tiden 
med at bekymre os over vor menneskelighed. Jeg forventer ikke perfektion. Vær 
sød ikke at forvente det fra jer selv, og så vil I ikke blive mismodige. Med tillid skal 
I gå frem, søgende min vilje. I de mindste detaljer i jeres liv, søg min vilje. Jeg vil 
give den til kende for jer, og skridt for skridt vil I leve i en verden som siger ja til 
Gud. Sult vil forsvinde, syndens mørke vil flygte, og lidt efter lidt vil min godhed 
spredes til hele menneskeheden. Dette er ikke umuligt. I er skeptiske fordi I lever i 
en verden, som er forgiftet af skepticisme. Denne skepticisme kommer ikke fra mig. 
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Vær derfor fyldt med håb. Og sikkerhed. Vær sikker på, at det umulige er let for 
mig. Jeg kunne udøve min guddommelighed i denne verden, men jeg vil ikke gøre 
det. Jeg ønsker at I, mine udvalgte, bringer denne fornyelse. Det er jeres mission. I 
siger umuligt? Det er ikke umuligt for mig, hvis I tillader mig at arbejde gennem 
enhver af jer. Og I vil være del af den største fornyelse i jeres verdens historie. Det 
kommer. Så vær ved godt humør og tab ikke modet. Når I føler håbløshed, kom til 
mig, og jeg vil indgive frisk håb i jer og glæde. Jeres værk er vigtigt for mig.” 
 
Jomfru Maria siger ”Jeg er her, barn. Vær i fred. Du hører os ikke så tydeligt som du 
gerne ville, fordi du ikke beder nok. Du skal bede mere og Jesus og jeg kan så virke i 
dit liv i højere grad. Jeg ved, at du ønsker det. Turen på søndag er min gave til dig så 
frygt ikke. Jeg ønsker at du skal gå. Jeg vil arrangere hver detalje. Jeg gør det ofte for 
de små sjæle, som er under min omsorg. Og jeg længes efter at sætte enhver lille sjæl 
under min beskyttelse. Hvis de bare ville komme til mig.” 
 
”Jesus forlanger store ting af Hans udvalgte sjæle. Og enhver sjæl der læser dette må 
forstå, at vi taler til dig. Det er sådan et stort arbejde, der skal gøres. Synd, sult, nød, 
og ødelæggelse er resultatet af at mange, mange sjæle nægter at tjene min søn. Hvis 
bare en sjæl beslutter sig at tjene Jesus på en vedvarende måde, ville verden begynde 
at forandre sig. Du ser det ikke, men det sker. Jesus søger en verdensomspændende 
fornyelse. Du skal tage din del, for at det kan blive fuldendt. Du skal et øjeblik se bort 
fra din menneskeligheds ringhed og se verden fra et himmelsk perspektiv. Vi, 
fællesskabet af helgener, gør vor del fra himlen. Vi arbejder i verden på en 
overnaturlig måde, sammen med talløse engle. I denne tid er der grænseløs hjælp at få 
for sjæle. Vil du tjene Kristus? Vil vi være en del af denne fornyelse? Sig ja til min Søn 
i dit hjertes stilhed og du vil se, at Han begynder arbejdet i dig på en ekstraordinær 
måde. Han vil opbygge din tillid og tro, indtil du kun ser Hans vilje. Din glæde vil 
flyde over, lille barn, fordi du vil få en forsmag på den himmelske glæde, og den 
smukke eksistens som venter på dig. Vær ikke bange. Jeg er med hver enkelt af jer og 
længes efter at lede jer af sted ad denne vej. Du vil ikke blive skuffet, hvis du kommer 
til os. Lad intet stå i vejen for din omvendelse til stilhed. Det er der, du vil finde Jesus” 
 
Jesus: ”Jeg er med dig, barn. Jeg føler din svaghed og sygelighed og vil tilpasse dit 
ansvar efter dette. Det vil gå over. Opofre dine lidelser til mig, så jeg kan nære 
sjæle, særlig sjæle som er i vildfarelse og i fare for at gå tabt. Mit hjerte lider for 
dem. De føler, de er blevet svigtet, dog det er dem, der har svigtet den sande tro. 
Lid villigt for dem, lille ven. Vi må trække dem tilbage med godhed og glæde. En 
sand efterfølger af mig er glad og seriøs. Hvis du ser kristne som hævder at de 
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følger mig, men er triste og brokkende, skal du være på vagt. Fortvivlelse og 
depression kommer ikke fra mig. Mine efterfølgere har fået håb og lethed i ånden, 
på trods af problemer. Hvis du, du selv, lægger mærke til at du oftere føler dig trist, 
er det fordi du ikke er forbundet med mig gennem bøn og sakramenterne. Vær 
årvågen angående din tro, og du vil ikke tøve. Jeg er med dig. Bed mig om mod, og 
du vil få mod. ” 

 
Vor moder siger. ” Du kan ikke altid være til messe, når du gerne vil. Dette er et kors 
og du kan ofre det til Jesus. Du vil blive velsignet, som om du havde været til stede, 
særlig på dage som i dag, hvor du havde til hensigt at være der. Din beslutning at se 
efter børnene var korrekt. Vi er med dig, når du opfylder dine pligter, og dine pligter 
bliver til en bøn, særlig når du forener dem med os. Husk at dit kald som hustru og 
mor er guddommeligt og vil blive velsignet derefter. Vær glad, lille barn. Du tjener 
Jesus godt, på trods af din træthed” 
 
Jesus: ”Du vil flyde over med svar.” 
 
Jeg føler sådan en taknemmelighed i dag. På menneskelig plan er jeg taknemmelig for, 
at jeg har fået et par timers hvil. På et åndeligt plan, var jeg bange for, at jeg ikke ville 
kunne tjene Jesus, da jeg er så utilpas, men jeg ser, at alt hvad jeg skal gøre, er at sidde 
her og Han sender ordene. Jeg vil så gerne arbejde for Jesus. I går satte jeg mig ned for 
at lave noget lønnet kontor- arbejde og Han stoppede mig. 
 
”Arbejd for Mig først. Tag dig altid først af Mine interesser. Jeg vil velsigne dine 
andre bestræbelser.” 
 
Jeg adlød og følte mig dårlig over at det var nødvendigt, at Han skulle sige det til mig. 
Jeg føler, jeg bliver bedre til at være opmærksom men himlen ved, at lige mens jeg siger 
det, bliver jeg forberedt til et stort fald. Jeg skal blive bedre til at stole helt på Jesus og 
Maria, og jeg vil blive hurtigere til Hans arbejde. De er tvunget til at gå langsomt med 
mig, på grund af min svaghed.  
I dag skal jeg til Knock på min mini-pilgrimstur. Min søn sagde  
i aftes: “Jeg vil til Knock. Jeg synes det kunne være en familie-pilgrimstur” jeg var lige 
ved at sprutte af grin. Aldrig i livet. Denne lille én er ikke interesseret i bøn, tror jeg. 
Han vil bare have en tur. Jeg takker Gud og Jomfru Maria for denne dag.  
 
Jesus: ”Igen føler du vægten af mit kors. Foren dine lidelser med mine, barn, så jeg 
kan velsigne sjæle. Fader er min tjener. Du kan stole på hans vejledning. Jeg vil 
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ikke overlade noget til tilfældighederne og du skal stoppe med at stille spørgsmål til 
min plan, metode, eller mål. Alt hvad der er nødvendigt for dig er, at du forbliver i 
fred og gør det arbejde jeg beder dig om at gøre. Jeg vil aldrig forlade dig. Og du 
vil aldrig svigte mig med hensyn til dette, fordi det er mit værk. Vær et eksempel på 
fred for dine brødre og søstre, så at de også må længes efter forening med mig. Det 
er udfordringen til dem der følger mig. Hvis du har et fredfyldt ansigtsudtryk, 
reflekterer du mig, din frelser. Andre ser dette og længes efter det. Hvad er der med 
den person, spørger de. Hvis du følger mig, vil din hellighed skinne fra dig og det er 
det, de vil identificerer. Vær i fred. Frygt er ikke fra mig og drager ikke tættere til 
mig. Du skal stræbe efter tillid til din Gud. Jeg vil være med dig, selv indtil tidernes 
ende. Dine lidelser vil trøste dig meget senere, når du kommer til mig. Du vil aldrig 
blive ked af dine lidelser for din Jesus. Jeg bringer dig fremad, og snart vil du ikke 
længere føle vægten af korset.” 
 
Jomfru Maria: ”Gaven jeg gav dig i Knock vil snart blive åbenlys for dig. Hvilken 
glæde du vil erfare gennem din godgørenhed, kærlighed til naboer, og hengivelse til 
mig. Prøv ikke at bekymre dig over dette arbejde, kære ven. Som Jesus sagde, det er 
Hans værk, og som sådan vil det blive fuldendt med megen lidt anstrengelse fra din 
side. Du ser det nu, gør du ikke? Nogle dage vil blive mere svære end andre, men det 
er altid sådan. Selv for mig, under min tid på jorden, var det på den måde. Sjæle bliver 
frelst gennem vor lydighed, børn; uden hensyn til hvor svært det er. Vær sød ikke at 
tænke, at fordi du kæmper, er dit offer mindre. Lige modsat, på de tidspunkter du 
føler, at du gør de mindste fremskridt, fører vi dig frem-ad. Jesus ønsker, at du har 
fred. Han ønsker at du udstråler fred. Du skal bede tit, lille due, og vi vil lægge freden 
ind i det hjerte. Dit smil vil genspejle os, dine himmelske venner, og mange vil deri 
finde trøst. Jeg er med dig på en speciel måde for tiden og vil passe godt på dig. Tal 
også til dine andre himmelske venner for at få hjælp. Hvilke stor nåde er det muligt at 
få for vore børn, som er opmærksomme og længes efter at tjene os. Ingen sjæl med 
sådan en længsel, lige meget hvor lille og svag, vil blive ladt uden fuldstændig 
beskyttelse. Din mor er med dig og bliver ved din side”. 
 
Jeg tænkte over Marias møde med Jesus, på korsvejen, og Jesus sagde, ”Når du ser på 
min mors ansigt, er intet offer for stort. Hendes sødme og godhed rammer dig dybt 
i hjertet, og du beslutter at bjergene måske vil flytte sig, men du vil ikke skuffe 
denne gode og hellige kvinde. Mine udvalgte må stole på Maria, Guds moder, 
endnu mere nu. Hun sørger selv for ,at det er muligt, at komme i kontakt med 
hende på en ekstraordinær måde lige nu, til hjælp for hendes små børn. Vær 
ydmyg og bed din mor om hjælp. Hun vil ikke skuffe dig. Hun vil lede dig direkte 

 52



hen til mit hellige hjerte, hvor sjæle bliver bekræftet i den nåde, som du er blevet 
bekræftet i nåden. (Vær sød at skrive det.) Frygten vil forlade dig og den viljes 
fasthed vil gennemtrænge dine handlinger. Min mor ønsker at lede sine børn og 
hun har fået enhver tilladelse fra Faderen i Himlen”. 
 
Jomfru Maria tilføjer: ” Mit hjerte lider for mine små. Jeg ser dem vride og dreje sig i 
fortvivlelse. Så meget er jeg omkring dem for at få dem til at se på mig, så jeg kan 
skynde mig at trøste og lede dem. Ak, de ser alle mulige andre steder hen end til 
Himlen. Det har aldrig før været på den måde i sådan en grad i verden. Mennesker 
skammer sig over at bede Gud om hjælp, fordi de føler det som et tegn på svaghed. De 
er bange for at stole på Gud. De tror, det får dem til at være som børn. Og det gør det. 
Og det er det, de skal være for at komme ind i Himmeriget, som er deres evige hjem. Vi 
skal hjælpe sjæle til at forstå, at det er på tide at komme tilbage til Jesus nu. Tiden er 
kort. Der er ingen anden måde at sige det på. Jeg ønsker at alle sjæle omvender sig i 
deres sjæls stilhed, og Jesus og jeg vil tage dem ved hånd. Der skal ikke ske dem noget 
ondt, hvis de vender om til os i deres hjerter. Mit hjerte er blødt og tilgivende. Lige som 
enhver mor glemmer jeg mine børns fejltagelser næsten øjeblikkeligt Jeg søger min 
søns tilgivelse, en tilgivelse som helbreder og styrker. Syndere skal ikke være bange. 
De skal blot lukke deres øjne og sige: ”Gud, jeg har fejlet. Jeg er ked af det. Jeg er dit 
barn alligevel, og søger at blive forenet med dig.” Mit barn, alle i himlen græder af 
glæde, hvis bare en sjæl gør denne akt af ydmyghed og kærlighed. Så hurtigt skynder 
vi os for at hjælpe denne sjæl og beskytte ham mod alle angreb fra den onde. Nærer 
og leder denne sjæl indtil han er tilbage og går vejen til Kristus med tillid. Vær ikke 
bange, kære sjæl. Du vil ikke møde nogen beskyldninger. Kun kærlighed. Vær 
forsonlig med Min søns elskende hjerte, som vil lede dig til Faderen. Hvilken glæde 
jeg vil få, ved at se dig i sikkerhed med Jesus.” 
 
I dag i messen, bad Jesus mig om at gå direkte hjem, i stedet for at bede korsvejen. Han 
ønskede at jeg skulle skrive. Jeg spurgte Ham om jeg først kunne lave mit husarbejde og 
Han sagde, ”Ja, afslut først dine pligter.” 
 
Jeg prøver at passe på, fordi Jomfru Maria har bedt mig om ikke at arbejde med 
computeren om morgenen, af den grund at mine børn har brug for mig. I morges da jeg 
kom for hurtigt for at se efter min mail så ville computeren ikke starte tre gange. Jeg 
kom til et bestemt punkt i opstarten og den frøs fast. I min frustration startede jeg op 
igen og prøvede igen. Først da ramte det mig at Jomfru Maria gjorde mig opmærksom 
på noget. 
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I morges efter kommunion sagde Jesus, ”Du skal forsøge at adlyde med det samme og 
fuldstændigt. Din mor ønsker at lede og forme dig. I fremtiden - adlyd med et rent 
hjerte.” Igen følte jeg mig kun som 5cm. Høj, jeg skyndte mig at være enig og 
fremsagde en undskyldning.  
 
Jesus ”Begynd med min lidelse. Hvis sjæle ville fordybe sig i min lidelse, ville de en 
dag begynde at udvikle en større kærlighed til Mig. Kærlighed er offer. Den 
nuværende verden ser et offer som noget negativt. Dette fører til skilsmisser, fordi i 
det øjeblik én er bedt om at opofre noget for en anden, bliver de ophidset og føler, 
at de bliver behandlet uretfærdigt. Det er ikke tilfældet. Offeret giver dets egen løn 
og former karakteren af personen til hellighed. Selv i de tilfælde, det er forældre 
der skal yde et offer, nægter folk. Sådan er mange børn forladt og forsømt. Dette 
bedrøver mig. Det gør min Fader vred. Børn er en gave, oven i købet den største 
gave og verden ønsker at smide dem væk. Vi må huske menneskeheden på at liv 
kommer fra Gud, og Gud beslutter hvornår det jordiske ophold skal slutte. I 
tilfældet af selvmord bliver personen ofte ledt af mørket. Min barmhjertighed er 
fuldkommen. Trøst andre med realiteten af den endeløse dybde af Guds 
barmhjertighed. Frygt aldrig for en sjæl, som er død. Bed for dem og glem dem 
ikke. Men du skal fortælle sjæle, at de aldrig burde frygte for frelsen af deres kære. 
Deres bønner alene er nogle gange nok, for at deres kæres hjerter kan vende sig til 
mig med anger. Mit hjerte smelter øjeblikkeligt og jeg tager dem i favnen, for 
aldrig at blive skilt fra dem igen. Overvej med glæde Jesu barmhjertighed og dine 
himmelske kammeraters medlidenhed. Husk at dine brødre og søstre i Himlen gik 
din omvendelses vej. Der er intet nyt i denne verden på den måde. Det eneste nye 
der sker, er styrken af mørke, som jeg nu prøver at fordrive. Vær i fred og lad dit 
hjerte være fyldt med mit lys. Der er dem som ønsker at hjælpe dig i din mission, 
min kære. Du ved, hvem de er, fordi de kommer til dig på forskellige måder. Brug 
dem. Du lægger mærke til at Jeg smiler. Det gør mig glad, at se mine børn arbejde 
sammen og elske hinanden. Min velsignelse er over dig.” 
 
Hjælp mig til aldrig at være bange, Herre, men altid at være forsigtig. 
 
Denne dag begynder med sygdom, smerte, men også med en let stemning. Hvor fuld af 
glæde er tjenesten for vor Gud. I sandhed, Hans åg er let og Hans byrde tynger ikke, så 
at jo tættere du kommer, jo mere længes du efter at tjene. Sandelig, lysets ånd er til stede 
i tjenesten for vor Herre og bøn genopbygger glæden i sjælen, så én fortsætter med 
glæde. Jeg er ikke skabt til martyrium. Jeg har ikke noget imod at klage, hvis det er 
nødvendigt. Men Jesus får dig til at smile. Så det ville være falskhed at have et trist 
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ansigt, fordi du er syg. Sådan et mod er nødvendigt nogle gange i begyndelsen af den 
dag, når du føler dig syg. Men når du har øvet at lade alt afhænge af Jesus, bliver du 
bedre til det. Så har du mod til at begynde svære dage eller opgaver, fordi din erfaring 
forsikrer dig, at Jesus vil ikke blot vandre med dig, men dele og nogen gange 
fuldstændig bære vægten af dit kors. Hver morgen skal du vågne og tænke, at Gud har 
arbejde for mig. Der er noget frygteligt vigtigt som jeg skal gøre i dag for Ham. Jeg er 
blevet sat her specielt for denne dag og disse opgaver. I morges, da jeg følte mig meget 
syg, sagde jeg, Herre, jeg får nok ikke klaret så meget i dag.  
 
Han svarede: ”Tag det roligt.  Arbejd stille og regelmæssigt. I går nåede du en hel 
masse, men i dag vil du lave et meget mere vigtigt arbejde. Nogle gange har dine 
opgaver noget at gøre med at elske. Du kunne blive i sengen hele dagen, men have 
elsket meget og modtaget større ting end på en dag, hvor du løb fra den ene opgave 
til med hurtigt bankende hjerte. Mine skabninger var ment til at bevæge sig roligt. 
Verden synes at befale dig at løbe hurtigt. Nægt dette krav fra den onde. Hvis du 
bliver tvunget til at være hektisk dagene igennem, er det et tegn på at du ønsker at 
dit liv ændrer sig. Det er vigtigt, kære sjæle. Tag imod råd. Jeg ønsker at dit liv 
bevæger sig mere langsomt. Jeg vil, at du er forenet med Mig hele dagen igennem. 
Hver dag, altid. Det er ikke muligt, Jesus, protesterer du. Men kære barn, alle ting 
er muligt sammen med Mig. Tag det roligt. Du kan ikke elske, hvis du haster.  For 
mange af mine børn løber af sted gennem deres liv og ser ikke længere deres kære, 
selv mens de er omkring dem. Vær sammen med de mennesker, der er omkring dig. 
Lyt til dem. Bare det at lytte til en person, skaber ro. Beslutningen om at lytte 
tvinger dig til at stoppe med at tale. Måske fortsætter dit hoved at tænke en masse 
tanker, nogle øjeblikke, men bed Mig om at gøre dig rolig, og jeg vil gøre det. Jeg 
vil stoppe dine hektiske tanker, så at du kan overlade dine problemer til mig, hvor 
de hører hjemme, og elske en som jeg har valgt til at gå gennem livet med dig, også 
hvis det blot er kort. Jeg vil, at min kærlighed fylder denne verden. Jeg ønsker at 
begynde en verdensomspændende bevægelse, som begynder med hver enkelt af jer. 
Elske enhver person som jeg sætter dig sammen med i dag. Jo mindre magtfulde, 
og mere ødelagte de er, jo mere ønsker jeg for dem, at de ser Kristus skinne ud mod 
dem fra dine øjne. Kun på den måde vil jeg blive bragt tilbage på min rette plads. 
Tag imod advarslen. Den onde, som ser på dig gennem nogle af dine brødres og 
søstres øjne, vil identificere Mig i dig. Du vil nogle gange blive udsat for hån. Hvor 
disse angreb glædede mine helgener. Øv den holdning, og de samme angreb vil også 
glæde dig. Dette er mit løfte til dig, kæreste. Gå med mig, lev med mig, og du vil 
ikke længere føle nogle af de torne, som verden prøver at skade dig med. De vil 
falde til jorden lige som så mange meningsløse pile. Lytter I, mine børn? Jeg ønsker 
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dette af jer. Skuf mig ikke, og du vil få al glæde. Din Jesus elsker dig og taler 
direkte til det hjerte nu. Lyt efter mig. Jeg er her, hos dig” 
 
Jomfru Maria tilføjer: ”Ser du det smukke i min søns plan? Føler du det ikke i dit 
hjerte, lille barn? Der er ikke plads til tristhed og fortvivlelse når du går mod Himlen, 
kun glæde og håb, uden hensyn til dine jordiske anliggender. Vi er i ethvert kors som 
du bærer Jesus` plan er perfekt og tager hensyn til enhver mulighed. Du må nogle 
gange spørge Ham, men aldrig tvivle på Ham. Du vil ikke kende til skuffelse, hvis du 
følger os. Jesus er bekymret over verdens hurtighed i dag. Det fører til distraktion og 
gør at sindet bevæger sig konstant, holder aldrig inde og samler sig selv. Derfor 
kæmper mange af vore børn med angst. Husk at angst aldrig kommer fra Gud, og det 
er et sikkert tegn på, at der mangler noget, i måden hvorpå du lever. Vi prøver at 
ændre det nu. I udvalgte, er begyndelsen af vor bevægelse for stilhed, fred og 
kærlighed. Det, du føler i dit hjerte lige nu, er min gave til dig. Vær glad, mine små. 
Jeres mor er med jer og elsker jer uendeligt.” 
 

Tanker om spiritualitet – 5 
 
Tirsdag den 24. juni, 2003 
 
Jesus: ”Jeg ønsker, at mine udvalgte skal reflektere over værdien af lydighed. Kun 
gennem lydighed kan jeg lade fuldkommenheden gøre fremskridt i dig. Din 
aktuelle verden spotter lydigheden. Selv børn adlyder ikke deres forældre og bliver 
ikke straffet for deres overtrædelser. Jeg ønsker at mine sjæle er lydige, og de vil se 
deres tro blomstre som en blomst. Sandelig, jeg vil belønne dem på en enestående 
måde i denne tid.” 
 
”Jeg ønsker at gøre det klart for sjæle, at mens de er ulydige i troens anliggender, 
er de lydige overfor deres kroppes impulser og begær. Jeres kroppe gør jer til 
slaver, kære udvalgte sjæle. Det må ikke fortsætte. Du skal få din krop til at 
underordne sig, så at din sjæl vil være fri til at kontemplere troens anliggender. 
Ønsker du at være med Mig? Jeg er her for dig. Men du skal bane vejen for Mig. 
Du skal lytte til Mig. For at gøre det, kære udvalgte sjæl, skal du befri dig selv fra 
disse bånd, som undertrykker dig. Jeg er med dig og vil kæmpe disse kampe for 
dig, hvis bare du vil lade mig gøre det. Det er det, det betyder at efterfølge mig. Du 
behøver ikke bekymre dig om noget. Jeg vil kæmpe dine kampe for dig og bringe 
andre til himlen gennem dig. Jeg kan placere de mest smukke, himmelske tanker i 
din sjæl, hvis bare du vil lade Mig gøre det. Se hvor Jeg står ved siden af dig, lille 
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sjæl, parat til at trække dig nærmere. Sig ja til Mig og vi vil begynde vor vandring 
for alvor.” 
 
Vor moder: Jesus venter på dig, min lille. Jeg vil hjælpe dig, og vise dig vej. Bed mere, 
selv når du ikke har lyst til at bede. Bed altid, selv hvis det bare er en lille sætning, en 
simpel tanke. Vi er slaver af dine bønner, min kære lille kæmpende sjæl. Vi hører en 
bøn fra dig, og vi skynder os at skænke al hjælp. Søg nøje efter svaret på dine bønner, 
og du vil finde dem. Lad dig aldrig bedrage til at tro, at dine bønner støder på døve 
øre. Vi arbejder stille og nogle gange er vor tid ikke som den jordiske tid. Men vi hører 
dine bønner og tager del i dine anliggender. Vær sikker på, at vi har svaret. De er her 
til dig og vi vil ikke efterlade dig, uden at vi leder dig. Brug kun lidt tid på at diskutere 
problemer med andre. Ofte er det bedst, hvis du lytter til andre. Når du har et problem, 
kom til Mig, din himmelske moder, og jeg vil lytte til dig og hjælpe dig med at finde 
den bedste løsning. Du er ikke alene, min kære. Vi længes efter at hjælpe dig og lytte 
omsorgsfuldt til dine bønner. De smukkeste bønner er bønner af ydmyg accept. Du har 
ret, når du mener, at Gud nogle gange må tage en beslutning for dit bedste og disse 
ting kan vi ikke ændre. Accept bringer dig hurtigt og på en smuk måde tættere til Gud. 
Stræb altid efter det, men frygt ikke for at spørge om alt, hvad du ønsker eller har 
behov for. Frem for alt, vil vi give dig fred på denne vandring. Vort Himmelske 
følgeskab forsikrer dig at du går i lyset og hen imod lyset. Føler du det, min kære? 
Sandelig, jeg er med dig i dag, og beder dig om din lydighed overfor min Søn. Du vil 
ikke blive skuffet, mit hjertes lille sjæl”. 
 
Onsdag den 25. juni, 2003 
 
Jeg checkede noget med Jesus og ligesom for at forklare, sagde jeg: ”Jesus, jeg vil bare 
være sikker. Det ville være fjollet at tro, at du hørte Guds stemme og tog fejl” Han 
svarede ” Det ville være fjollet, men det sker ikke for dig, så skriv.”Dette fik mig til 
at grine. 
 
Jesus: ”Jeg ønsker at udrydde frygt i mine børn. Frygt kvæler det hellige instinkt, 
fordi mine børn ikke ønsker at blive taget som for hellige. Den verdslige standard 
holder mange fangne. Jeg kan fuldstændig udslette jeres frygt, hvis I begynder at 
stole på Mig i små ting. Tag i løbet af dagen mange beslutninger om, at I ikke vil 
frygte, og bring disse beslutninger til Mig i en ånd af hengivelse. I vil se en 
forandring. Lidt efter lidt vil I udvikle en vane med at stole på Mig i alle ting. I vil 
så være frie til at gå ind i hver dag lige som mine første disciple. Mist ikke modet 
ved disse åndelige opgaver, mine børn. Hellighed er en proces, og lige som med de 
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fleste ting, kunne jeg udnytte min guddommelighed og gøre jer til helgener, men 
hvilken fortjeneste ville I så få ud af det? Det er bedre at mine små gør små 
gerninger af kærlighed, så Jeg kan se, at jeres vilje vender sig hen i mod Mig. Jeg 
vil så bringe jer til højder som I kun har drømt om. Stol på Mig. I vil ikke blive 
skuffet. Mine børn, som håber på at blive helgener, og det skulle vel være jer alle, I 
skulle læse Skriften. Mist ikke håbet pga. jeres svaghed. I Skriften vil I se at mine 
udvalgte tolv havde mange store kampe, før ånden kom over dem på en særlig 
måde. Det vil være det samme for jer. Det eneste I behøver at bekymre jer om er, at 
I konstant vender jeres vilje hen imod Mig. Jeg har brug for mange af jer nu, at I 
vender jer til Mig med hengivelse. Vil I sige ja til jeres Jesus? Se op på mig på 
korset og husk, at Jesus sagde ja for jeres skyld.  I er velsignet mine kære venner. 
Vær ikke bange. Bare stol på Mig.” 
 
 
Jomfru Maria: "Lige som enhver vane, små børn, vil tillid komme lettere efter blot et 
kort stykke tid med øvelse. Jeg vil hjælpe jer. Tag min hånd og lad mig lede jer. Jeg 
ønsker ikke, at verdslig frygt forhindrer mine børn, i at nå deres rette plads i himlen. 
Verden får jer til at tænke, at I skal miste meget for at blive hellige. I skal vende 
ryggen til denne forestilling, børn fordi I har alt at vinde. Det er verden, som tvinger 
jer til at ofre meget. Intet bliver opnået gennem verdslighed udover modløshed, 
ensomhed, og kulde overfor hinanden. Så mange lider i dag, fordi hjerterne af dem 
som er dem nær, er kolde. I er sat sammen med jeres familiemedlemmer for at elske 
dem og hjælpe dem på deres vandring til Kristus. Så vend ikke ryggen til dem som I er 
bestemt til at elske. Hvis I vender jer til Jesus, vil Han indgyde sådan en kærlighed i 
jeres hjerter, at det vil flyde over, ind i alle som I møder. Der vil aldrig mangle 
kærlighed i jer og det vil blive en glæde at elske, ikke en byrde eller pligt. Når I hører 
mine ord, børn, føler I så ikke kærlighed i jeres hjerte? Det er blot det mindste 
eksempel på hvad Jesus og jeg vil gøre for jer, hvis I fortsætter med at vandre vor vej. 
Sandelig, verden vil forandre sig gennem jeres kærlighed. Vær i fred. I er elsket og 
beskyttet. Jeres mor vil hjælpe jer, mine små børn, og vi vil øve det at stole på Jesus." 
 
Tirsdag 26. Juni, 2003 
 
Jesus: "Ofte rammer mine ord kun døve ører. Sandelig, der er de, som ser, men ikke 
ser, de, som hører, men ikke hører. Disse brødre og søstre skal stå til ansvar for 
deres ringeagt af min nåde. Mine ord preller af dem lige som på stene. Du, mit 
barn, har fået nåden til at høre med begge dine ører og dit hjerte. Derfor skal du 
være opmærksom på mine ord. Min ånd vil komme over dig, og du vil vide, hvad 
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jeg ønsker af dig. Åh hør dog din Guds stemme i dit hjerte og svar mig med 
beslutsomhed. Mit åg er let og min byrde er gavnlig. Mine sande disciple kender 
glæde og fred, og det er genspejlet i deres øjne. Søg støtte hos hinanden i denne tid. 
Disse hellige venskaber er min gave til jer, kære børn, for at hjælpe jer til at vandre 
ad min vej i denne tid, hvor der er få, der går i denne retning. Lyt til Mine ord, og 
lad Mig begynde at bruge jer til at fremme min plan. Min plan indeholder 
kærlighed og frelse til jeres mørke verden. Den næste generation vil kende Mig på 
en anden måde. I vil være taknemmelige over for Mig for denne mulighed for at 
tjene" 
 
Jomfru Maria: I svarer min søn. Hvor glad gør I jeres mor. Sammen vil vi gå ad denne 
vej til omvendelse, i stilhed og kærlighed. Ser I, hvor meget jeres hjerte har forandret 
sig allerede, mine børn? Hvor stor er vor Gud, at Han bruger så megen tid på at lede 
Hans børn tilbage til Ham. Han er tålmodig og god, og I skal også være tålmodige og 
gode. Se op mod himlen med taknemmelighed og glæde i dag, fordi jeres Gud har 
udvalgt jer til at fuldføre Hans himmelske plan. Englene og helgenerne står parate til 
at hjælpe jer i jeres behov. I skal aldrig være bange, mine små venner. Vi vil aldrig 
forlade jer.” 
 
Fredag den 27. juni 2003 
 
Jesus siger: Paulus af Tarsus led for Mig. Han, som var hovedforfølgeren, mistede 
synet på én måde. På en anden måde gav Jeg ham det tilbage. I skal ikke være 
bekymret angående jeres helbred. Jeg kan give jer et godt heldbred, hvis Jeg 
ønsker at I skal have det. Der er tider, hvor det er mere vigtigt for mit Riges 
komme, at I lider. Da Ånden hvilede over Paulus, var Han villig til at lide for Mig 
og at gøre alt hvad der var nødvendigt for at omvende sjæle. I skal arbejde for at få 
den samme indstilling. Mine små udvalgte sjæle nu til dags har det svært både med 
lidelse og tålmodighed. Husk, min time er perfekt. Hvis vi skulle give ansvaret væk 
og gøre ting efter jeres længsler, ville det ikke være Min plan men jeres. Husk 
hvordan dit liv føltes uden mig, lille sjæl, og forny din intention at ville tjene mig, 
ikke dig selv. Min time er perfekt. Alt vil ske som det bør, men jeg har brug for, at 
sjælene omvender sig nu og er trofaste. De nåder, som I kan modtage, er 
ubegrænsede, men det er pga. tiden. Og tiden kræver fuld omvendelse og lydighed. 
Når jeg beder jer om at stole på Mig, har Jeg brug for, at I idet mindste prøver. Vi 
vil hjælpe jer fremad med at have tillid, da det er svært, når det ikke er en vane. 
Men du skal prøve. Hele dagen i dag, mit lille bange barn, skal du sige til mig at du 
stoler på mig. og ved slutningen af denne dag, vil Jeg indgyde min tillid i dig" 
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Jomfru Maria: "Vi gør store skridt med jeres sjæle, I små venner. Selv den mindste 
anstrengelse fra jeres side bliver belønnet stort. Det er vigtigt at I slipper mange 
verdslige anliggender nu og koncentrer jer selv om, at følge Guds vilje i jeres liv. Der 
vil altid være noget, der distraherer jer fra bøn. At følge disse distraktioner leder væk 
fra jeres bøn, og det er at forlade vejen. Hvis I kender jeres mål, sandelig, børn, skal I 
blive på vejen, som leder jer derhen. Vejen kan synes hård og svær i starten, men det 
er ingen grund til at ændre jeres mål. Det er vejen I skal vandre for at komme til Mig, 
mine små venner. Jeg er her. Vær ikke bange. Jeg vil lede jer til Jesus og I vil være 
glade og fulde af taknemmelighed for den vej, Jesus kalder jer til. Jeres problemer vil 
da synes som ingenting. Fortsæt med at have tillid. I vil opnå det. Igen siger jeg jer, at 
I skal øve jer. Forvent ikke stor hellighed uden anstrengelse, men jeres mindste 
anstrengelser bliver belønnet nu. Se på de mange, mange sjæle, som følger verdens 
veje og vil gå tabt, hvis Guds udvalgte sjæle ikke svarer. Lad jeres hjerter smelte ved 
denne tanke, mine små venner, og hjælp jeres Mor, at bringe dem tilbage i sikkerhed 
til Jesus. Det er dette, vi arbejder for, og dette vi længes efter. Vær i fred, fordi jeres 
Mor elsker jer, og vil altid beskytte jer" 
 
Lørdag den 28. Juni, 2003 
 
Jesus: "Igen føler du vægten af mit kors. Du skal ikke tænke, at det er, fordi du er 
svag eller mangler mod at du ikke tjener Mig godt. Rigtig nok, det er tit at jeg i 
denne tid regner dig som den udvalgte. Vær ligesom Peter, som svarede, da Jeg 
spurgte om han ville forlade mig, Herre, Du er den eneste sande Gud. Hvor kunne vi 
gå hen? Siden din søgen er over og du har fundet den eneste sande Gud, vær i fred. 
Gud vil ikke slippe dig. Du vil holde ud. Men du skal fortsætte med at arbejde på, at 
stole på mig, din Jesus. Når du føler dig modløs og ude af stand til at tjene, da er 
det, at du stoler på dig selv. Kæreste små børn, vi taler til jer med sådan en 
kærlighed og håb. Tænk på bønnen som på at spise og drikke. Hvor omsorgsfuld er 
du ikke med at give din krop næring og sørge for et hvert behov. Du hviler ofte, så 
du ikke kommer til at føle dig for fysisk svag. Mine udvalgte sjæle skal mindst tage 
sig lige så meget af deres sjæle og ofte mere. Jeg ønsker, at du tjener Mig på en 
helhjertet måde. Det betyder, at du skal være lille og stille så din Jesus kan tale til 
dig, og lede dig. Jeg vil tage hånd om dine løbende behov, hvis du giver dem til Mig. 
Din verden skal forandre sig, og mine børn skal arbejde sammen med Mig, for at 
dette kan ske. Ofte, når I ser på jeres verden, gennem Mine øjne, føler I lede. Det er 
fordi Jeg griber ind, børn, I skal stole på jeres Jesus. Læs evangelierne. I vil kun 
finde kærlighed og forståelse fra Mig. Jeg kommer ikke som en dommer, men som 
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en barmhjertig ven, som ser dine smerter og vil give dig lettelse. Vær en tjener af 
Mig, din Gud, og ikke af verden. Særlig nu, i denne tid, skal du rette dine øjne mod 
himmelske mål. Se nu rundt på verden med øjne af en udvalgt sjæl og du vil se, at 
Jeg arbejder. Hav tro, og omgiv dig selv med himmelske mennesker og samtaler. Tal 
med glæde om din tro og fred. Når du føler vægten af korset, smil, fordi det er da, at 
du er mest forenet med Mig.” 
 
Jomfru Maria: ”Jeg er med dig, kære barn. Jeg ser din lidelse og som din Moder vil se 
til at du har alt du har brug for til holde ud. Bed, og jeg vil gå i forbøn for dig, på 
enhver måde som er nødvendig for, at du kan fortsætte med at tjene din familie godt. 
Jesus elsker dig så meget. Han er så taknemmelig, at du har accepteret din lidelse så 
fint. Du skal ikke være ked af det, fordi du har brug for hjælp. Kære lille hjertens barn, 
det er sådan vi vil får dig til at være tom for alt, så Jesus kan fylde dig endnu mere. Vi 
vil ikke dømme dig når du snubler, men skynde os at hjælpe dig. Når du tænker på 
helgenernes lidelser, skal du vide at de ofte vaklede. Derfor var de ydmyge. Hvis de led 
heroisk fra begyndelsen, uden anstrengelse eller øvelse, ville det ikke have været svært, 
det ville ikke have været et kors. Forstår du? At blive en helgen har ikke intet med et 
slut produkt at gøre, kære ven, men det handler om processen at blive en helgen. Det er 
i processen til at blive en helgen, at verden kommer på afstand og himlen overtager. Du 
er involveret i en proces og vi hjælper. Jo mere du beder, jo mere vil vi være i stand til 
at hjælpe dig frem ad. Kære ven, vær forsikret om, at den eneste vej til dit mål er 
klippegrunden. Men snart vil du flyve over stenene, uden at føle arbejdet. Det er kun 
en kort tid, at du kæmper så meget. Og husk altid, at disse svære tider går over, og så 
vil du have det let. Mit hjerte smerter så ømt af kærlighed til dig. Jeg holder dig tæt ind 
til mig og dine bitre tårer rører mig personligt. Jeg tæller dem, mit kære barn, og vil 
sørge for, at de senere vil bringe stor herlighed. Vær god og lev din dag med et glad 
smil, fordi du er udvalgt til at tjene Jesus på en smuk måde. ” 
 
Tanker om spiritualitet – 6 
 
Mandag den 30. juni 2003 
 
Jesus: ”Jeg ønsker at mine børn har åndelig disciplin. Dette betyder, at du øver din 
tro lige meget, hvordan du føler. Der bliver i dag brugt alt for meget tid på følelser. 
Pligt er mere vigtig. Mine børn i verden mener, at deres pligter skulle suspenderes, 
hvis deres følelser forandrer sig. Dette er ikke tilfældet, mine børn. Tvært imod, du 
skal fuldende dine pligter, på trods af følelser af træthed, kedsomhed, og 
rastløshed. Fjenden bruger disse følelser til at overbevise folk om, at de ikke skulle 
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tjene deres kære. Verden opmuntrer til dette og gør ikke folk ansvarlige hvis de 
snyder sig fra deres pligter eller bliver dovne eller sløve. Sandelig, selv i arbejde, 
klager mine børn, og tror, at de burde få frihed. De er fortrydelige, når de skal gøre 
deres pligt på alle områder af deres liv. Kun når det gælder deres personlige 
underholdning holder de op med at klage, og det sker til overdådighed. Børn, dette 
er ikke den vej, jeg ønsker, at I skal leve. Jeres pligter er hellige, og deri kan I finde 
jeres vej til hellighed. Når I på et eller andet tidspunkt er usikre om hvad Jeg 
ønsker, I skal gøre, tag jer af jeres pligter. Handler det om at tage sig af jeres børn, 
jeres arbejde, jeres familie, jeres hjem, jeres gerninger? Alle har en pligt og i den 
vil I finde vejen til frelse. Jeg ønsker, at I skal have disciplin nu. Beslut, gennem 
bøn og ved at tale med Mig, hvilke åndelige øvelser I skal overtage. Da skal I være 
disciplineret angående disse øvelser. Kun sjældent burde I undlade jeres 
forpligtelser. I må ikke tro, at Jeg ikke forstår presset i jeres liv. Jeg prøver dog 
alligevel at optegne jeres prioriter og sætte dem i en orden, som passer mere til 
jeres beslutning om at tjene Mig. I skal lytte til Mig, og sammen vil vi udføre denne 
opgave. I vil gå frem mere fredfyldt og beslutsomt bagefter. Jeg er med jer og vil 
hjælpe jer til at opnå den åndelige disciplin, som vil fremskynde jeres omvendelse” 
 
Jomfru Maria: ”Mine børn må forstå, at meget hurtigt bliver jeres pligter glædesfulde. 
I har vidnet om dette, mine kære, med jeres pligter som mødre og hustruer. Når I 
tjener Jesus i jeres dagligdag, bliver den mindste, ydmygeste gerning til en mulighed 
for at elske og frelse sjæle. Det betyder ikke noget, hvad I er kaldede til at gøre. Det 
betyder overhovedet ingenting. På denne måde er en gadefejer lige så ophøjet som en 
industrileder. Og for os, jeres himmelske venner, kan gadefejeren have en bedre 
mulighed for at modtage en stor hellighed. Vær sød ikke at ønske at blive verdsligt 
fejret lige nu. Ja, I burde være gode til jeres arbejde, gøre jeres bedste, og være glade 
over gaverne, som Gud har givet jer. Men jeg ønsker jeres beslutsomhed til at tjene 
Gud og hjælpe jeres brødre og søstre. Det er via denne vej, at I vil blive helgener, mine 
kære, og det er hvad, vi ønsker for jer. I ser at Jesus er bekymret om at Hans børn gør 
deres pligt. Vær meget opmærksom nu overfor jeres pligter, både i verden, og på 
åndelig måde. Bed, bed, og bed, børn, fordi gennem bøn vil I se Guds vej åbne sig op 
for jer på en smuk måde. Nægt ikke Jesus jeres ydmyge små gerninger i løbet af 
dagen. Giv dem til Ham med glæde, og let og med mod. Han vil gengælde jer mere 
end I kan forestille jer og jeres åndelige liv vil tage over, lede dine tanker og gerninger 
på en usædvanlig måde. Dette er, hvor vi vil hen med jeres omvendelse, kære venner. I 
vil se hvor let og glædesfuldt jeres tjeneste for Gud er, når I gør fremskridt på denne 
vej. Jeres mor er med jer og hjælper jer med alt. Vær i fred.” 
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Tirsdag den 1. juni 2003 
 
Jesus: ”Mine mindste børn kender Mig ikke. Før i tiden blev der lagt megen vægt 
på den religiøse opdragelse af de unge. På denne måde, voksede alle op med klart 
formede ideer af, hvem Jeg var, og hvorfor det var bedst at tjene Mig. De blev også 
advaret ang. farerne ved at fjerne sig fra Mig og vende sig mod verden for at finde 
fornøjelser og tilfredsstillelse. Børn er forsvarsløse nu. De har ikke den nødvendige 
viden til at beskytte sig selv mod verdens kald og kaldet til at synde.  De bliver 
kastet frem og tilbage af dem der gerne vil se deres sjæle gå tabt. På grund af denne 
åndelige uvidenhed og mangel på forberedelse, vandrer mine børn rundt uden mål. 
De mangler et kompas, for at sige det sådan, og føler en tomhed som ikke kan fylde 
dem. Anstrengelsen efter at fylde denne tomhed fører dem ofte til problemer og 
farer. Forældre skal gøre det bedre. Jeg indser at mange af disse forældre selv ikke 
har haft en ordentlig opdragelse, og Jeg vil også tage det til overvejelse, når de 
bliver dømt. Det er derfor, det er vigtigt, at mine udvalgte sjæle evangeliserer. Det 
gode budskab skal blive delt med alle sjæle. Hvilket er budskabet, mine børn? Jeg 
ønsker at fortælle sjæle overalt, at Jesus elsker dem. Det er meget enkelt. Jeg elsker 
dem. Jeg ønsker, at de er sammen med mig. Jeg ønsker at beskytte dem og isolere 
dem fra faren fra denne nuværende verden. Mennesket fortjener ikke den 
umådelige store nåde, som jeg ødsler over dem. Men Jeg er kun kærlighed, og Mit 
hjerte brænder med lidenskab for disse sjæle, som er blevet overladt til verden for 
at blive opdraget og formet. Mine kære udvalgte sjæle, I ved virkelig ikke hvor fuld 
af glæde vi er, når vi ser en familie tage hånd om deres børn med ordentlig ledelse. 
Vi giver enhver hjælp og vil bruge disse børn til at blive åndelige ledere senere. Dit 
arbejde er vigtigt for os. Jeg kan ikke understrege det nok. Forældre, I skal tage 
jeres pligt meget seriøst lige nu, da vi har brug for det. Vær aldrig bekymret. I 
behøver kun at leve et enkelt liv og bede. Alt andet vil blive fuldført af Mig, med 
hjælp af min Mor og englene og helgenerne. Jeg har brug for jer nu, udvalgte sjæle. 
Vi har elsket hinanden før i tiden. Skuf Mig ikke” 
 
Jomfru Maria: ”Små børn, hør min søn. Hvor ivrig Han er for at hjælpe jer og føre jer 
sikkert tilbage til Ham. Frygt ikke, hvis I fejler. Vi er kun bekymret for dagen i dag og 
dette skal også være jeres mål. Vær ked af jeres synder og gå væk fra dem. Ofte vil den 
onde prøve at holde jer bundet til fortiden ved at minde jer om dem og prøve at bilde 
jer ind, at syndere ikke kan være sande udvalgte sjæle. Hvilken tosset forestilling! Se i 
Bibelen efter bevis. Jesus kom for syndere. Jesus vil komme igen for syndere. Og mine 
små udvalgte sjæle vil forberede vejen for Ham. Jeg betragter enhver som modtager 
dette budskab som en udvalgt sjæl. Hvilken glæde I vil få. Tænk over glæde, kære små 
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børn. Hvornår følte I sidst glæde? Jeres mor vil vise jer himmelsk glæde hvis I tager 
vort budskab til jer nu. Vær ikke bange, mine kære. Hellighed er en proces og det er 
mest op til Jesus at hjælpe jer gennem denne proces. På en særlig måde - lige nu - kan 
I lade Jesus forme jer. Vi vil tage os af alt. I behøver kun at elske Jesus og lade Ham 
lede jeres liv. Vær som en lille spurv, som kun lever i øjeblikket med tillid til, at Gud vil 
sørge for alt, som er nødvendigt til den næste dag, den næste årstid, det næste år. Jeres 
mor velsigner jer. ” 
 
Onsdag den 2. juni 2003 
 
Jesus: ”Mine børn stoler for meget på andres tanker. Børn, I skal tænke for jer selv. 
Andres mening er tit mangelfuld og har en verdslig oprindelse. Hvad kan I bruge 
det til? Jeg ønsker, at I bruger jeres tid stille, så meget som muligt. Diskuter ikke 
ethvert aspekt af jeres liv. Det er ikke nødvendigt, og ofte gør det jer distraheret og 
oprevet. Jeres energi bliver spildt på denne måde, og så bliver der meget mindre tid 
tilovers til bøn. Fokuser jeres styrke og energi på at tjene Mig i jeres dagligdag. 
Inden I taler, spørg jer selv, om det I er ved at sige, er af værdi. Inden I giver 
udtryk for en mening vær sikker på, at I har tænkt over det. Led ikke andre på 
afveje, lige som Jeg advarer jer til ikke selv at blive ledt på afveje. Stilhed er 
nødvendigt nu, som vi har sagt. Unødige samtaler som forøger den konstante larm 
skænker ingen åndens fred. I vil ikke forstå hvad Jeg har brug for af jer, kære 
børn, hvis ikke I er stille og eftertænksomme. Altså, denne stilhed opmuntrer min 
ånd til at hvile i jer, og I vil føle dens tilstedeværelse. I vil så tale med autoritet og 
korrekthed. Og I vil begynde at give udtryk for jeres mening og rådgive på en 
måde som har værdi og retning, i stedet for nærmere at øgelarmen i den 
nuværende verden. Vær i fred nu i alle jeres problemer. Jeg ønsker for mine børn, 
at de lever deres dag med tillid, selv hvis de bærer korset for Mig. Jo tungere korset 
er, kære venner, jo tættere vil Jeg være. Frygt ikke, I vil ikke blive efterladt i 
ødemarken. Jeg kalder mine egne til mig og mine egne kender mig.” 
 
Jomfru Maria: ”I ser at Jesus ikke overlader noget til tilfældighed. Han ønsker at lede 
Hans børn på en usædvanlig måde i denne tid. Alt er forudset, kære børn. Jeg ønsker 
at I siger nej til frygt og bekymring. Mine børn kan hvile fredfyldt i mine arme i disse 
dage, da Jesus fuldfører Sin plan til verdens frelse. Hvor glade vil I være ved at have 
taget del. Jesus skænker jer store nåder ved at bede om jeres hjælp. Jeg ved, at I ikke 
vil skuffe Ham. Alt, hvad I har brug for til at tjene Ham, er at være i fred og lytte til 
Hans stemme i bønnen. Vær stille, I små, og vid at Han er Gud. Alt andet, alle 
detaljer, vil flyde naturligt fra denne ene sandhed. Hører I jeres Moders stemme; kære 

 64



små? Jeg appellerer til jeres hjerter og bønfalder jer at stole på mig og leve mine ord. 
Dette er alvorlige tider, men jeg er med jer, og vil bringe al jeres frygt til tavshed. Vær i 
fred nu, og brug jeres tid med Jesus i jeres hjerter.” 
 
Tirsdag den 3. juli, 2003  
 
Jesus: ”Igen i dag taler Jeg til sjæle. Mine børn, I vil genkende Mig i jeres liv hvis I 
begynder at følge Mig. Søg efter Mig og Mine ønsker i løbet af jeres dag. Se alting 
som en mulighed til hellighed. Se alting som en mulighed til at komme tættere på 
Mig. Vær ikke utålmodig med jeres brødre og søstre i verden. De er også mine børn 
og det smerter mig når I dømmer dem så hårdt. Jeg har givet jer mange gaver. Jeg 
vil forvente en afregning for dem. I, mine udvalgte børn, er kaldet til et højere plan 
af hellighed end andre. I har alt hvad I har brug for til at modtage det plan som Jeg 
længes efter. Dette vil ikke være svært, hvis I tager Mine ord til jer. Sandelig, I vil 
se at jeres liv bliver mere enkelt, lettere, og mere glædesfuldt end da I begyndte at 
følge Mig. Jeres liv er overhovedet ikke for indviklet. Gud ville ikke have skabt en 
indviklet verden, bestemt til at forvirrer Hans børn. Jeres Far i himlen er ikke 
sådan. Læs bibelen, mine børn, og I vil komme til at kende jeres Gud. Han er kun 
kærlighed. Han sørger for alt for jer. Livet er bestemt til at være enkelt, smukt, og I 
skal altid fortsætte med at lære. Den moderne verden prøver at overbevise jer om 
at mene at livet er indviklet. De fleste stridsspørgsmål er enkle. For eksempel, abort 
er mord, kære venner. Bliv ikke holdt for nar. Børn er jeres skat, lige meget om 
hvornår jeres himmelske Far beslutter at sende dem. Dette spørgsmål er ikke 
indviklet og Jeg har brug for, at mine børn er modige til at forsvarer livet af Guds 
ufødte børn. Jeres generation lider under utallige katastrofer pga. denne alvorlige, 
alvorlige synd. Vær årvågne, mine børn, og Jeg vil oplære jer i jeres nye rolle. Men 
Jeg siger virkelig til jer, alle i himlen skriger ud imod denne forbrydelse. Hvor 
længe kan jeres Gud forblive tavs over for disse bønner? Jeg er med jer. Jeg elsker 
jer. Jeg vil blive hos jer på en særlig måde og alt hvad I er bedt om, at gøre for Mig, 
vil blive ledsaget med sådan nåd, at det vil være let at udføre. Men I skal forblive 
tæt hos ved Mig. Det er kun når I driver væk og lukker jeres øre for Mig, at jeres 
liv bliver kompleks igen. Vær glade, kære små.  Alle i himlen står rede til at hjælpe 
jer.” 
 
Jomfru Maria: Jeg er en af stemmerne, som bønfalder Gud om at gribe ind for 
beskyttelsen af de ufødte børn. Jeg kan ikke beskrive den sorg, som denne situation 
har kostet mig. Vær stærke, små børn. I må repræsentere Jesus i jeres verden. Denne 
synd er kommet fordi der er så få, som repræsenterer min Søn. Vi fortalte jer, at folk 
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skal se Jesus, som ser på dem gennem jeres øjne. Dette er sandt. Hvis der var nok 
mennesker, som fulgte min Søn, ville den forbrydelse som abort er, aldrig have været 
sket. Der er ikke nok efterfølgere af Kristus i denne verden, for ordentlig at bekæmpe 
denne voldsgerning. Men det forandrer sig, som Jeg har sagt. Verden er ved at vende 
sig til Gud. I smerte og fortvivlelse søger verden efter lettelse. Og Gud svarer, i hele 
Hans lidenskabelige kærlighed og barmhjertighed. Gud vil ikke længere tillade, at 
Hans børn bliver mishandlet. Vær glade, mine kære. Gud er ved at forandre jeres 
verden og Hans retfærdighed vil sikre, at lysets børn vil blive tilladt at følge deres Gud 
i den verden Han skabte. Jeres Moder er med jer og beskytter jer.”  
 
Fredag den 4. juli. 2003 
 
Jesus: ”Jeg ønsker at drage sjæle ud af verden. Da verden lokkede dem væk fra 
Mig, vil jeg nu kalde dem tilbage. Mit Hellige Hjerte, som banker fuld af kærlighed 
til jer mine børn, råber ud af kærlighed. Mange af mine børn vil høre mit hjertes 
kald og følge Mig. De vil drage sjæle med sig. Dette er begyndelsen af min 
fornyelse, og begivenheder vil følge slag på slag. Fjenden vågner, da flere sjæle 
vender tilbage til lyset. Mine børn finder det i starten svært at forlade denne 
verdens tomhed. Tomhed bliver til en vane, og materialismen som folk bruger til at 
fylde tomheden med bliver til en vane. Men jeg tilbyder noget så funklende, så 
evigt, og så skinnende, at sjæle længes efter det. Jeg tilbyder godhed og glæde. Jeg 
tilbyder fred, og over alt andet tilbyder jeg kærlighed. Hvis I ønsker at se 
eksempler på min kærlighed, børn, før I tager beslutningen til at komme tilbage til 
Mig, se på Mine udvalgte sjæle. Se hvor de elsker hinanden og ofrer sig for 
hinanden. I vil ikke finde konstante rå ord og beskyldninger mellem dem. I vil se 
dem bære over med hinanden i tålmodighed og tolerance. Mine udvalgte sjæle gør 
deres pligt. Det er en anden måde, hvorpå man kan genkende dem. Deres arbejde i 
verden, deres omsorg for deres familiemedlemmer, de siger sandheden, og når de 
tager fejl, søger de for at gøre det godt igen. Kik på mine udvalgtes liv for at få 
eksempler. Ofte keder de sig og mister modet, men de fortsætter og de svære 
følelser går over. Deres sjæle er styrket ved deres triumf over disse fristelser. Mine 
udvalgte sjæle har problemer, lige som andre. Men se opmærksomt efter, hvordan 
de reagerer overfor deres problemer. De hjælper hverandre, de beder til Mig, deres 
Gud og de accepterer deres kors. I vil finde godhed i øjnene af mine udvalgte sjæle. 
Ønsker I det også for jer selv? Kom tilbage til Mig. Verden tilbyder jer intet. 
Verden elsker jer ikke. Sandelig, I vil kun finde afvisning og hårdhed i verden. 
Kom tilbage til Mig og begynd at undersøge jeres arv, som er godhed, kærlighed og 
evig sikkerhed og glæde.” 
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Jomfru Maria: Jesus kalder på alle med sådan en lidenskab og kærlighed. Kære små, 
føl kærligheden i Hans ord. Han føler så stærkt fraværet af så mange sjæle som 
vandrer fortabte i denne verden mørke. Jeg, lider også pga. disse sjæle. Pas på aldrig 
bare at lade en sjæl falde. Prøv, prøv, og prøv, at kalde dem tilbage. Jeg indser at sjæle 
i problemer, kan være meget sårende overfor mine børn. Jeg ønsker det ikke og vil 
beskytte jer, hvis I appellerer til mig. Ofte burde i elske dem og bede for dem, give dem 
til Jesus. Husk at med mange sjæle, er jeres gode ønsker og bønner nok for at frelse 
deres sjæle fra fortabelse. Frygt ikke. Vær i fred, altid, i disse situationer, og lad jeres 
himmelske venner skride ind. Jeres kærlighed kan føles som et kors i sådanne tider, 
og sådan er det, kære børn. Kærlighed kan blive en byrde, men det skaber styrke i 
jeres sjæle. Husk altid, at Jesus har en plan. Det er den bedste plan for jer og jeres 
kære, og Han vil tage sig af sjæle som nægter Hans nåde og følger mørkets veje. I 
behøver kun at være ansvarlige for jeres egne sjæle, og for formningen af et hvert 
barn unders jeres omsorg. Hvis jeres børn vælger mørket, bed for dem og bønfald mig. 
Jeg vil hjælpe jer med jeres børn. Det er mit løfte til jer. Som en Moder, forstår jeg en 
Moders største kærlig og bekymring. Altså, hvis I føler at I har begået en fejl med 
jeres børn, bønfald mig. Jeg vil gå i forbøn for jer foran Faderens himmelske trone og 
sørge for mildning for jeres fejltagelser. På denne måde vil børnene ikke høste hele 
frugten af jeres fejl og brister. Ser I at vi elsker jer? Ser I, hvor vi bærer over med jeres 
fejl og brister? Vi er kun kærlighed, kære små. Vi er fulde af accept af jeres 
menneskelighed og af de problemer, som I har i denne verden, som er helt fordrejet. 
Der er kun en vej nu, og det er vor vej, kom tilbage til min Søns Hellige Hjerte. I vil 
kun finde kærlighed, accept og glæde. Jeres mor bliver hos jer og er altid rede til at 
hjælpe jer.” 
 
Lørdag den 5. juli 2003 
 
Jesus: ”Jeg vil i dag tale til sjælene om værdien af lydighed. Mine udvalgte tror, at 
de burde forstå alt. Dette er ikke altid muligt. Der er tider når I skal adlyde Mig, 
uden at forstå, hvorfor Jeg har valgt at bede jer om noget. Jeg indser, at dette er 
svært for jer, og det er derfor, jeg beder jer om at øve denne dyd. Der vil komme en 
tid, hvor jeg beder jer om lydighed, og Jeg vil have brug for et øjeblikkeligt svar. 
Jeg kan ikke have, at mine udvalgte spilder tiden med at spørge, hvorfor jeg beder 
dem om at fuldføre en opgave. Så nu vil vi øve lydighed kære venner. I jeres 
dagligdags liv vil jeg at I altid overvejer, hvad det er Jesus beder jer om. I vil vide, i 
jeres hjerter, hvad mit ønske er. Vær så søde, begynd dette i dag og øv at adlyde 
med det samme, selv om I måske ikke genkender værdien af min anmodning. Hvor 
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tit vil I sige senere, jeg ser nu, hvorfor Min Jesus bad mig om at gøre den opgave. 
Børn, på denne måde vil I blive frie. Jeres frihed vil være fuldendt og jeres slaveri 
for denne verden vil slutte. Jeg har brug for lydige tjenere. Igen, jeg siger jer, 
studér biblen. Læs evangelierne. Mine børn før i tiden, forstod ikke altid hvorfor de 
blev bedt om at gøre ting. Selv Min mor, Maria, forstod ikke altid værdien af 
hendes gerninger. Den Hellige Josef, min plejefar, er et smukt eksempel på den 
ærefrygt en sjæl må besidde overfor den Guddommelige Vilje i sit liv. Bed den 
Hellige Josef om at hjælpe jer med lydighed og tilliden som er nødvendig for at 
kunne adlyde. Han vil lytte til jer. Og I ville gøre fremskridt. Nu er det tiden, til at 
tage mit budskab til jer, børn. Jeg siger dette med al højtidelighed. Tag imod råd. 
Jeres Gud ønsker at frelse jer gennem jeres lydighed.” 
 
Jomfru Maria: ”Hvor godt mine børn lytter i disse dage. Jeres mor er tilfreds med jer, I 
kære, fordi I begynder at modtage min Søns ord. Vi hjælper jer og står ved jeres side 
for at hjælpe jer endnu mere. Sikke sjælen stønner ved disse begyndelses 
anstrengelser. Jeg ved, at I lider under voksesmerter og jeg ved, at dette er ofte svært. 
Vær gode, små sjæle. Tro os når vi siger, at jeres problemer kun vil vare kort. Og hvis I 
kunne se den bankèt som venter på jer, ville der ikke være nogen tøven.  Vi må nu 
frikøbe så mange sjæle som muligt. Betragt jeres lidelser som ingenting. Husk, det er 
sandsynligt at en sjæl led for jeres omvendelse. Se i det mindste på korset og se prisen 
for jeres frelse. Jesus regner det for intet. Han ville gerne gøre det for jer igen. Han 
elsker jer, I kære små. Jesus, vil gengælde jer mere end I kan forestille jer, for jeres 
lydighed. Og ved at øve den, vil det ikke synes som en anstrengelse. Det bliver en vane, 
og I tænker bagefter meget lidt over det. Vær altid i fred og vis andre hvilken glæde det 
er at tjene Kristus.” 
 
Tanker over spiritualitet – 7 
 
Mandag den 7. juli 2003 
 
Jesus: ”Det er afgørende at sjæle lytter til Mig. Jeg ønsker at lede dem til lyset. 
Fjenden søger at lede dem væk fra lyset. Jeg lider pga. dette. Børn, I må forstå, at I 
ikke længere kan gå på kompromis med verden. Kompromis er grunden til at 
mange sjæle går tabt. Hvis I, Mine udvalgte sjæle, svarer Mig på en halvhjertet 
måde, lunken måde, vil vi aldrig frelse sjælene, der farer rundt i verden, som 
gløder fra et ildsted. Nej. Vi må gøre det bedre nu. Jeg ønsker, at I retter jeres 
blikke op imod himlen og lover troskab overfor Min Far, som er kun kærlighed. 
Han vil acceptere jeres løfte og regne jer som lysets soldater. Kun sådan kan vi 
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begynde denne frelses mission. Overvej, at der er mange sjæle, bestemt til at blive 
frelste af jer, gennem jeres ofre og loyalitet til Mig. Mit hjertens barn, disse sjæle 
vil gå tabt. Du vil sørge over dem og græde over din mangel på tro og flid. Jeg 
ønsker ikke at skræmme mine børn, men jeg må overbevise jer om alvoren af 
denne tid. Vi udgyder utallige nåder nu, for at hjælpe jer med forberedelsen af 
Guds riges komme. Du regnes som en efterfølger af Kristus i denne tid, og du vil 
leve for evigt i kærligheden som omgiver mig. Du siger måske med angst, Herre, 
hvad kan jeg gøre? Jeg er kun et menneske. Husk, at der ikke findes en pris for en 
sjæl. Hvis en sjæl er værd at dø for, og dette er sandt, hvor vigtigt er det så ikke, at 
du svarer Mig helhjertet, så at Jeg kan frelse mange gennem dig? sandelig, nåderne 
som er til rådighed for dig er utallige. Dit ja til Mig i dag udløser al mulig nåde og 
sætter frelsen af mange sjæle som er kaldt fra mørket, i bevægelse, nu hvor jeg 
kalder dig. Jeg søger stilhed. Jeg søger et roligt forsvar af Gud. Jeg søger 
vedholdende tjeneste og bøn. Jeg kalder dig ikke fra verden. Det er mig som vil 
sætte jer i verden, mine små børn, og Jeg agter at bruge jer lige der, hvor Jeg har 
placeret jer. Lev dagene igennem med tillid og forstå at det er Mig, jeres Jesus, 
jeres Gud, som beder jer om hjælp. Vend ikke ryggen til Mig, kære venner, for Jeg 
elsker jer og ønsker at frelse jer” 
 
Jomfru Maria: ”I kan se at min søn lider. Og jeg lider med Ham. Vi lider fordi mange 
sjæle kaster deres muligheder væk for at bruge evigheden i lyset, som er himlen. Små 
sjæle, jeres Moder er ivrig efter at hjælpe jer nu. Vær så sød og svar med kærlighed og 
vær udholdende i jeres bønsliv. Igen må vi advare jer, at jeres følelser ikke indeholder 
realitet. Vi genskriver ikke hele historien, fordi I en dag er mismodige. I skal acceptere 
jeres mismod som en del af jeres kors. En anden dag, føler I jer bedre, og I vil være så 
glade for, at I fortsatte og tjente Kristus godt den dag, hvor I ikke følte jer hellige. Prøv 
at forstå, at vi ønsker jeres tjeneste hver dag, lige meget hvordan I føler jer. På nogle 
dage, selvfølgelig, vil I gøre det bedre end andre. Dette skal man regne med og må 
ikke gøre jer urolige. Men mest, ønsker vi, at I sætter jer nogle mål for jeres bøn og 
holder dem. Tro ikke at værdien af jeres bøn er baseret på, hvordan I føler når I beder. 
I føler måske intet nogle dag, men I skal fortsætte og tro mig, når jeg siger jer, at på 
sådanne dage, når I intet føler, tjener I lige så mange sjæle gennem jeres mindste bøn, 
som på dage, hvor hele himlen synes at stå åben for jer. Smil nu, og lad alle, som I 
møder, se Jesu smil. Du er en sjæl, som er begyndt at holde sig tæt ind til mit hjerte. 
Mit barn, min lille ven, hvor værdifuld er du for mig! Tag disse ord og vær lærevillig, 
mens de ændrer dit liv. Din Moder vil sørge for alting for dig, men du skal bede.” 
 
Torsdag den 8. juli 2003 
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Jesus: ”I dag, igen, råber Jeg ud til mine udvalgte sjæle. Mine kære, Jeg kalder jer 
til at tjene Mig. Frygt ikke, at Jeg kalder jer til at udføre en umulig opgave. Igen 
siger Jeg jer, at alt hvad Jeg beder jer om, vil blive gjort let for jer. Jeg ønsker ikke, 
at mine sjæle siger nej til at tjene Mig, fordi de er bange. Tro Mig når Jeg siger, at 
min plan er perfekt, og det er den bedst mulige plan for jer. Alle omstændigheder 
er forud fastsatte for jer af Mit Guddommelige Forsyn. Mit kæreste hjertens barn, 
hvad kan du dog være bange for? Din Jesus vil ikke give dig en opgave og så 
forlade dig, uden de nødvendige nådegaver til at udføre denne opgave. Jeg har 
sørget for alt. Du behøver kun at bede og adlyde. Nægter du Mig dette? Jeg vil, at 
du sætter et eksempel for dine brødre og søstre, som endnu ikke er vendt tilbage til 
Mig. De skal se dig og ønske at løbe om kap med dig for at få det du har. Du skal 
have tro. Fordi det er der, jeg kan lægge fred i dit hjerte, og det er fred, som er så 
attraktiv for dem, som stadigvæk vandrer rastløs gennem mørket i verden. Vær i 
fred nu, i din beslutning om at tjene Mig. Alle i himlen ser og længes efter at se, at 
det lykkes for dig. Du har en uendelig stor hjælp. Den onde vil blive besejret, mit 
barn, og Mine udvalgte sjæle vil være redskaber i denne proces. Vær ikke bange 
for, at Min tjeneste vil koste dig mere end du har at give. Din Jesus kalder dig fra 
verden nu til at vælge retning. Du skal bede, og Jeg vil lægge længslen i dit hjerte”. 
 
Jomfru Maria: ”Kæreste børn, jeres Moder ønsker at forsikrer jer om, at alt vil blive 
godt. Når I ser mod himlen, er I ikke bange. Det er fordi I da ser denne verden som et 
gennemgangssted. Det er ikke i verden, at du er bestemt til at bruge din evighed, men i 
himlen. Derfor, mine kære børn, skal I koncentrer jer om himmelske gøremål og 
himmelske ting. Kære ven, læg mærke til hvor forfrisket I vil føle jer efter en samtale 
med en ligesindet sjæl. Himlen er fuld af sjæle som disse, som har kæmpet den gode 
kamp. De er i alarmberedskab over for kampen på jorden og den kamp som I 
personligt har. Der er stor kærlighed og støtte til dig. Hvor ivrig Jeg dog er for, at I 
skal tjene min Søn, så at I vil nyde himlen. Små sjæle, jeres mest fantasifulde drømme 
om himlen falder langt fra virkeligheden. Sådan en lykke vil blive jeres. Og Jesus 
beder kun om, at I siger ja til Ham og er villige til at tjene. Jeres Moder velsigner jer.” 
 
Onsdag den 9. juli 2003 
 
Jesus: ”I dag taler jeg til mine udvalgte sjæle. Himlen venter på jer, kære sjæle. I 
behøver ikke at vente til efter jeres død. At forene jer med Mig er himlen, så I kan 
opleve en forsmag af himlen på jorden. Når Jeg trækker jer dybere ind i Mit 
hjerte, vil I begynde at forstå, hvorfor mine helgener mistede interessen for verden, 
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undtagen for at frelse sjæle. De koncentrerede sig kun om længslen efter Mig, som 
altid i deres liv gav de første rang til deres pligter. I dag, koncentrerer mine børn 
sig om al muligt fjollet. Børn, I skal se disse ting som det de er: De leder væk fra 
Mig. Den onde ønsker at trække jer væk fra bøn, fra refleksion, ja virkelig, selv 
væk fra himlen. Jeg trækker jer tilbage til lyset. Føl Himlens dragning når vi råber 
for at advare jer. Jeres synder betyder intet for Mig, kære sjæle, men I skal angre. 
Jeg er fuld af barmhjertighed, og ønsker kun at bringe jer sikkert hjem. Ydmyg jer 
selv overfor Mig, så at jeg kan fylde jer med Min nåde. Vær forsikret om, at jeg har 
arbejde til jer. Enhver sjæl er vigtig og har en rolle at spille i Mit Kongeriges 
komme. Vil I overlade jeres arbejde til andre, kære sjæle? Det er ikke det, som Jeg 
ønsker. Jeg har placeret dig her, i denne tid, for at du skal tjene Mig på særlig 
måde. Sig ja til Mig, kære sjæl, og sammen vil vi begynde” 
 
Jomfru Maria: ”Husk at bede, børn. På denne måde kan enhver gerning i løbet af jeres 
dag blive helliggjort. Tænk på de små opgaver som I udfører, næsten uden at tænke 
over dem. Hvis I ofrer dem til Os med kærlighed, kan Vi bruge selv den mindste aktion 
til frelse af syndere. Nu er det tid til at være opmærksom. Læg ikke vore ord væk, og 
glem dem ikke. Jeg ønsker, at I handler i lydighed overfor Vore ord og lader dem 
ændre jeres liv. Det vil føles som den mest naturlige ting i verden, denne overgang til 
hellighed. Når I tager beslutningen, begynd at bede. Når I begynder at bede, vil 
lydighed komme som noget naturligt. Når lydigheden er der kan vi nemt føre jer til 
højere niveauer af hellighed. Mine kære, så vil I se Guds Kongerige komme. Jo mere I 
adlyder, jo mere kan vi åbenbare for jer. Der er mange sjæle som tillader, at deres liv 
bliver ledet af fjenden. De drager andre med sig. Dette må stoppe. Sig ja til din Moder 
og mærk nærheden af min Søn. Han vil forandre jer og vise jer livets store skønhed. 
Vær i fred når I følger vejen til hellighed. Vi er med jer, og beder jer kun om at gøre 
jeres bedste”. 
 
Tirsdag den 10. juli 2003 
Jesus: ” I dag beder jeg mine børn om at lytte til mine ord. Der er mange sjæle i 
verden som blot har brug for at blive inviteret til mit bord. Det er sjæle med bløde 
hjerter, som leder efter vejledning og direktion. I mine udvalgte sjæle må sørge for 
denne vejledning og direktion.  Det er derfor I vil komme i kontakt med mange 
sjæle. Udtal Mit navn frit og med kærlighed. Tal mit navn naturligt i jeres 
samtaler. Tal Mit navn ofte, og brug det ikke til at forbande andre. Hvis disse sjæle, 
som er uden vejledning pga. at mange af mine børn ikke er i stand til at give denne 
vejledning, hører Mit navn udtalt kærligt respektfuldt, vil deres hjerter springe, 
ligesom Johannes døberens hjerte sprang i hans moders skød. De vil vide, at det er 
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deres frelser der bliver talt om så kærligt. Og de vil holde øje med jer, kære sjæle, 
for at se hvad I gør, hvordan I reagerer, taler, og behandler andre. Disse sjæle vil 
følge jer, når de får en smule vejlening. De vil ikke have brug for at blive kaldt 
mange år, som Jeg har kaldt på mange af jer i årevis. De søger kun efter den rette 
vejledning og de vil gå til Mig uden tøven: kan I forestille jer, Mine kære, hvor 
meget Jeg er ked af, at så mange af dem ikke lever livet som  kristne? Og kan I 
forestille jer hvor mange sjæle, der, bestemt til at blive kaldet af dem, er blevet 
forladt i verden? Kan I se, mine kære, hvordan hver sjæl er så vigtig for Mit 
Kongedømme? Vi ønsker ikke, at jeres brødre og søstre bliver forladt, pga. at I 
ikke opfylder jeres pligt. Hvor velsignet er I, at I er blevet kaldet, sandelig, og har 
modtaget disse budskaber: kære børn, I er kristne fordi nogen opfyldte deres pligt 
og kaldte på andre i kærlighed og omsorg. Lad intet være ugjort som kunne føre en 
sjæl til Mig. Lad dem i verden spotte jer, hvis de vover. Beboerne i himlen roser jer. 
Hvis I hører Mit navn, udtalt i spot eller vrede, vend jer væk, bed til Mig om 
tilgivelse for den person. Så, i stedet for at jeres Gud bliver uønsket og latterliggjort 
i den situation, vil Han blive æret. Det, Mit barn, er, sammenfattet, hvad Jeg kalder 
dig til at gøre. Fryd dig, vær glad. Du er Min udvalgte ene, og min velvilje og min 
ånd hviler over dig. ” 
 
Jomfru Maria: ”Jeg lider meget over den måde, hvorpå min Søns navn bliver brugt i 
dag. Børn, Jesus er jeres Gud. Der er ingen anden. Alvoren af misbrugen af Hans 
navn burde få dig til at ryste af frygt. Og jeg må sige jer, at en stor del af problemet 
ang. den måde at tale på, er, at den ødelægger andre menneskers chance til 
omvendelse. I ser ikke dette, men at smide sådan rundt med Jesu navn som det mest 
almindelig bandeord, bringer al mulig mørke til jeres verden. I skal glæde englene i 
himlen, børn, ikke mørkets engle. Vær én, som ikke vil tolerere det. Jeg ved, at det 
fornærmer jer, som det fornærmer mig. Bed ofte, at dette vil holde op, børn. Vi kan 
ikke mere have dette. Husk at al dårlig tale er spildt tale. Det gør intet for at fremme 
vort værk og arbejder ofte imod vort værk. I ville ikke virkelig og med vilje modarbejde 
jeres Guds Kongedømmes komme, kære børn.  Så brug ikke dårligt sprog, fordi det er 
det, du gør, uden at være klar over det. Gør alt for at give min Søn ære, inklusive dit 
smukke sprog. Moderenønsker at du skal vide, at selv disse små ting er meget vigtige 
for Os og meget vigtige for din sjæl og for at bringe din sjæl til himlen. Husk, at vi 
bringer andre til himlen sammen med os i denne tid. Det er vort mål, små sjæle, så lad 
os ikke undlade at prøve alt. Vi vil hjælpe dig, og hvis du har spørgsmål, kan du 
spørge Os. Vi ønsker, at lede dig på denne måde og vi vil lægge svaret foran dig eller 
inden i dig. Lad os hjælpe dig. Din moder ønsker dig kun fred og velsignelse” 
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Tanker om spiritualitet – 8 
Søndag den 13. juli, 2003 
Jomfru Maria 
 
Kære børn, det er Mig, jeres Moder, som taler til jer med advarelse. Fjenden prøver at 
forhindre dette arbejde og ødelægge nåden som min Søn bygger i denne sjæl. I skal 
bede nu, mere end før, at min Søns vilje sker. Kære små, jeres Moder er bekymret for 
jeres frelse. I indser ikke den fare som omgiver jer og presser sig imod jer. Det er 
gennem vor forbøn og beskyttelse, at I er isoleret, så at dette værk kan fortsætte. Vær 
årvågen og på vagt. Tænk ikke på jer selv og jeres verdslige længsler. Vi skal nu 
arbejde for himlen. Jeg ønsker denne lille hær skal give et eksempel og at være et 
eksempel. Det er alt for nu. Jeres Moder velsigner jer og bliver hos jer men en god 
Moder skynder sig at advare sine børn om en uset fare. Dette er hvad jeg gør. Bed for 
Guds Kongedømmes komme og dette værks succes. Bed rosenkransen, mine kære 
børn, hver dag, i mine intentioner, og altid med tanken om min Søns vilje.  
 
Mandag den 14. juli 2003  
Jesus 
 
Mine kære børn, husk at jeres følelser ikke udgør jeres gerninger, lige som jeres 
krop ikke leder jeres sjæl. Sjælen skal have herredømmet over dens krop ellers vil 
der følge store problemer. På den samme måde har mine udvalgte besluttet sig for 
en retning af deres gerninger. I har besluttet at tjene Mig og lade jeres følelser gå 
hvorhen de vil. Hvad betyder det om I føler jer oppe eller nede, så længe I bliver på 
kursen og fortsætter med at følge Min vilje i jeres liv? I vil se, hvis I ser efter, at 
hellige sjæle stod hver morgen op og fulgte den retning, der var markeret ved deres 
beslutning om at følge Mig, deres Gud. De skiftede ikke som ting i denne verden. 
Børn, bliv nu på vejen. Se hverken til højre eller til venstre. Hold Mine ord i jeres 
hjerter, og Jeg vil støtte jer. I vil genkende Mine udvalgte ved at deres opførelses 
har et vedholdende mønster. Jeg ønsker ikke mere, at I går frem og tilbage og ud og 
ind, som I gjorde før i tiden. Vi er et team nu, og Jeg ønsker at vide, at Jeg kan 
regne med jer, som I altid kan regne med Mig. Når I vågner og har det dårligt, eller 
vågner og føler jer uhellige med længsel efter verdslige ting, så vær rolige og gå 
gennem dagen med bestemthed, og følelserne vil forandre sig. Denne verden har 
store problemer, og det er særligt fordi menneskeheden bliver ledet af dets følelser 
fra en ene dag til den anden. Ikke længere. Vi har valgt en kurs. Lad os bevæge os 
fremad, være  konstante og beslutsomme, lige meget hvordan vi føler en dag. 
Forstår I, mine udvalgte? I skal ikke tage jer af forandrende følelser. Vær kun 
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opmærksom på Mig og min vilje for jer. Jeg velsigner jer nu, og sammen vil vi 
begynde. 
 
Mandag den 14. juli 2003 
Jomfru Maria 
 
Kære små sjæle, hvor svært kan det være for jer at være i verden men ikke være af 
verden. Tænk ikke, at vi ikke føler med jer, når I har vanskeligheder. Sandelig, det er 
af denne grund, at vi opmuntrer jer til at bede hele tiden. Bøn skal være jeres levebrød. 
Vi kan skænke jer en stadig strøm af nåde og godhed, af tillid og mod, hvis I beder tit. 
Har I sat jeres bøns mål? Fordobl dem. Hvad er det, jeg siger til jer? Jeg beder jer 
børn, at gøre bønnen til noget vedvarende i jeres liv. Jeg længes efter, at I vil være i 
bøn altid, lige meget hvad I laver. Hvis I kører, ofre det til Jesus. Hvis I arbejder, ofre 
det til Jesus. Hvis I udfører en underordnet opgave, kan jeg gøre det til en himmelsk 
foretagende. Forstil dig, kære barn, at du kan forene enhver opgave med min Søn for 
Hans Kongedømmes komme. Hans Kongedømme kommer, lille sjæl. Og jeg har brug 
for dig til at hjælpe. Der er hårdnakkede børn, som vil gøre alt for at modstå Guds 
vilje og ødelægge Hans plan. Det ønsker vi ikke. Vi må slå hårdt tilbage nu med 
godhed og kærlighed. På denne måde kan min Moder komme ind i verden og bringe 
mange børn i sikkerhed. Mit kære dyrebare lille barn, nogle ofrede for dig, og din 
Moder var i stand til at beskytte dig. Gør det samme. Tal med mig i løbet af din dag. 
Det er bøn. Luk dine øjne og tænk på Jesus på korset. Tænk på Ham nu på korset, 
vågen, lidende i timevis. Er det virkelig for meget at bede om, at du bliver hos Ham i 
løbet af din dag, når Han fylder dig med glæde og guddommelig trøst? Dine 
himmelske venner er med Mig, skynd dig at blive lysets soldat, den største lydigheds 
soldat. Med små skridt ad gangen lad os gå fremad.. Tro ikke, at det var en fejl, at vi 
kaldte den forkerte person. Det er dig, vi kalder. Vi råber ud til dig i kærlighed og 
advarelse og beder dig inderligt at svare på dette kald til hæren, hvor bønnen er dit 
våben.  
 
Tirsdag den 15. juli 2003 2.30  
Jesus 
 
Jeg vil tale til mine børn om troen på denne dag, hvor Jeg prøver at trække dem 
nærmere. Kære børn, lad jeres tro lede jeres hjerter. Igen forklarer Jeg jer at 
troen, selvom den er en gave, også er en øvelse eller en måde at leve på. I tager en 
beslutning, siger til jer selv, jeg skal leve mit liv baseret på min tro, og pga. min tro. 
Alle beslutninger og aktioner skal så komme fra jeres tro og være rettet fra denne 
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tro. Når I går ind i en kirke om morgenen en ugedag, er det en beslutning baseret 
på jeres tro. Jeg tror på Gud, jeg tror, at Jesus kalder mig, jeg tror at Jomfru 
Maria har bedt mig om hjælp, derfor går jeg og beder denne dag og hver dag. Jeg 
antager, at dette stemmer overens med dine Gudgivne pligter. Hvis Jeg ikke kalder 
dig til at komme til messen eller til tilbedelse, vil Jeg fortælle dig hvad Jeg så 
ønsker, at du skal bede. Jeg taler nu om bøn i en kirke og om struktureret bøn. Lige 
som min Moder sagde, at du burde være i en form for forenet bøn så tit som du kan 
i løbet af din dag.  
Men vi forøger også din strukturerede bøn hvis det er nødvendigt at vi gør det. 
Mange af mine børn er holdt op med at gå i kirke. De siger, at de kan bede 
derhjemme. Men ak, det gør de ikke. Dette er igen et andet tegn på Den Store 
Ulydighed. Mine børn, som taler på denne måde, kalder jeg på med strenghed. Jeg 
bad jer ikke om at bede derhjemme på sabbatten. Jeg bad jer om at være 
opmærksom på jeres religiøse pligter. Når I dør, og I vil se Mig, vil Jeg spørge jer, 
om I opfyldte disse pligter. Hvem vil være de, som vovede at lave deres egne regler, 
og satte dem over Guds lov. Hvad er det for en dristighed de praktiserer. Hvilket 
dårligt eksempel, de giver andre. Igen, siger Jeg, ikke længere. Guds lov vil have 
forrang, børn. Jeg vil, at I svarer Mig med det samme, Jeg, jeres Gud, som kalder 
jer. Se godt på jeres liv lige nu. Beslut i bøn at opfylde jeres pligter på alle områder. 
Jeg ønsker ingen undskyldninger. Jeg ønsker, at jeres pligter bliver gjort med 
glæde og kærlighed. I begyndelsen er det muligt, at det vil være svært for jer. Men 
Jeg vil være der. Jeg beder jer ikke om noget, kære børn og så holder den nåde 
tilbage, der er nødvendig for at udføre denne opgave. Sådan vil det aldrig ske. I ser 
op mod himlen og siger: ”Min Gud, dette er for hårdt. Jeg kan ikke gøre dette. Vær 
først sikker på, at Jeg rent faktisk beder dig om denne ting. Og så, sid stille og prøv 
igen. Hvis vi fortsætter sammen, min lille velsignede sjæl, vil du synes, at din 
opgave er let. Dette er Mit løfte til dig, og hvis du ser på min verden og læser min 
Skrift, vil du se, at Jeg aldrig har brudt et løfte. Det er noget, som ikke er muligt. 
Jeg er din Gud. Lyt til mine ord af kærlighed og vejledning i dag.  
 
Tirsdag den 15. juli, 2003 
Jomfru Maria 
 
Kære barn, lyt til Hans ord. Han taler med sådan en kærlighed og visdom. Du vil ikke 
finde sådan en visdom på jorden eller noget andet sted. Du vil ikke finde glæde på 
jorden eller noget andet sted. Ønsker du at være lykkelig? Er du træt af at være ked af 
det, mismodig, og uden glæde? Kom tilbage til Os nu i lydighed, og vi vil tage os af din 
træthed og tristhed. Vi vil forfriske dig, og efter at vi har forfrisket dig og helbredt dig, 
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vil vi begynde af frelse verden. Du vil ikke være alene mere, kære sjæl. Vi har 
fuldkommen tilgivelse til dig. Sammen vil vi gå og efterlade dine tidligere synder og 
fejl. Tag min hånd, mit lille hjertens barn, og din Moder vil lede dig til hver åndelig 
succes. Sandelig, du vil ikke engang kunne tro, hvor meget vi ønsker at ændre dit liv. 
Jeg ønsker, at du bliver en stor åndelig leder. Jeg ønsker, at du står opret, bærer 
Moses` stav og trækker mine børn væk fra de smuldrende åndelige ruiner af denne 
verden. Sig ikke nej til din Moders bøn. Du vil svare godt og sandt til dette kald, kære 
barn. Vær ikke bange. Din styrke vil blive givet til dig som en gave. Så tag disse første 
usikre skridt i tro og al mulig nåde vil flyde over dig. Min Moderlige fred flyder ned 
over dig nu, selv når vi taler sammen på denne måde. Jeg velsigner dig og kalder dig 
min egen.  
 
Tirsdag den 15. juli 2003 kl. 16 
Jomfru Maria 
 
Min lille kære, sikke din lydighed glæder mig! Jeg ønsker at advare mine børn om den 
fare, der truer med at afspore deres åndelige fornyelse. Fjenden prøver at trække dig 
af sporet ved at tilbyde dig verdslige nydelser. Jeg ønsker, at du beder om at erkende, 
når du står overfor en forgrening på vejen, om det er i din karriere, din arrangementer 
for din levemåde, dit familieliv. Jeg må sige til dig, at jeg ønsker at beskytte dig, og jeg 
vil gøre det. Disse angreb kan være skjult under noget godt, men du vil aldrig blive 
snydt, hvis du beder Jesus om hjælp og beder om erkendelse. Kan I se, børn, hvorfor 
jeres Moder prøver at få jer til at bede på en beslutsom måde? Hvis I stopper og 
begynder, vil I give fjenden plads til at arbejde og grad vist vil I glide længere væk. Det 
er, som om I falder i søvn når det sker og I vågner og er åndeligt ør. Vær på vagt i 
disse dage af beslutning. Vær fornøjet. Og over alt, vær årvågen mht. målene I har sat 
for bønnen. Jeres Moder leder og beskytter jer på en særlig måde og jeg sender jer en 
velsignelse af erkendelse.  
 
Onsdag den 16. juli 2003 kl. 4 
Jesus 
 
I dag vil Jeg tale om at holde ud i svære krisetider. Mine børn, det er i disse tider 
hvor jeres forhold til Mig er af den største værdi. Glem Mig ikke, når I erfarer 
menneskelig udmattelse eller stor omvæltning, inklusiv sygdom. Desværre, selv 
mange af mine udvalgte glemmer, at Jeg er med dem og ønsker at lede dem gennem 
kriser og sygdom. Jeg forstår jer. Når jeres liv forandrer sig pludselig, eller I føler 
jer fysisk utilpasse, er det sommetider svært at huske at praktisere troen. Men Jeg 
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siger jer nu, at det er tid til at bakke ud af verden endnu mere og lade Mig lede alt. 
Hvis I praktiserer et liv af en, der følger Kristus, er dette ikke en for lang strækning 
for dig. Min nåde flyder ned over dig i disse tider. Du skal altså altid spørge dig selv 
om hvad det er, Jesus prøver at vise dig gennem tragedie eller sygdom. Børn, Jeg 
prøver ikke at vise jer, at jeres Gud er kold og hård. Tværtimod, jeres Gud elsker 
jer og leder alting, og sørger ofte for at frelse jer fra følgerne af jeres fejl og synder. 
Folk i dag, beskylder utroligvis Gud for al mulig hårdhed og dårligdom. De bruger 
syndens frugter til at retfærdiggøre deres mangel på at følge Mig. Børn, det er ikke 
Mig som har bragt mørket over verden. Det er jer, ved jeres synd og mangel på at 
tjene. Der er nok mad i verden. Der burde ikke være hunger. Også medicin kan 
blive spredt rundt på en mere effektiv måde. Humanitær hjælp til jeres fattige og 
mindre fremskredne samfund er en gerning af barmhjertighed fra jer. Og jeg 
ønsker, at I stopper med at give jeres Gud skylden for jeres mangler. Lad ikke 
andre slippe af med dette. Forsvar Mig. Og forsvar mine præster og nonner. 
Kaldene er få i jeres avancerede samfund. Jeg sender jer hellige sjæle, men I tager 
jer ikke af dem. De modtager ingen information eller vejledning og deres gaver 
bliver ikke udviklet. Børn, kære børn, Jeg har brug for ledere nu. Jeg har brug for 
hver enkelt af jer til at rette jeres ansigter mod himlen og sige ja til at tjene Mig 
hele jeres liv. Den plan Jeg har for jer vil overraske jer. Være lærevillige og lad 
Jesus lede jer. Gennem dette vil der komme glæde og lettelse til så mange. Dette vil 
ske, mine børn. Mørket har ikke mere magt og Jeg vil have verden på min måde. I 
må se til at dette sker i jeres område. Er I rede til at gå med Mig? Jeg kalder dig, 
mit barn. Spild ikke mere tid. Svar mig nu.  
 
Onsdag den 16. juli 2003 
Jomfru Maria 
 
Børn, Jesus prøver at fortælle jer venligt, at I skal slutte jer til Ham nu. Ikke senere, 
men nu, barmhjertighedsfuldt har mørkets tid nået sin snarlige ende og Jesus vil 
komme til verden på en særlig måde. I skal være forberedt, og det er derfor vi sender 
jer disse budskab. Ignorer ikke de profeter, vi sender som en gerning af udstrakt 
barmhjertighed. Kan I forestille jer hvordan I vil føle, hvis I er blevet advaret, men 
ikke reagerede på det? Kan I ignorer Jesus efter, at Han har vist jer så megen 
kærlighed? Kan I måske fortsætte med, at vende ryggen til Ham? Selvfølgelig ikke. 
Fordi I ved i jeres hjerte at Jesus er vejen. Og I ved, at Han kalder jer for den sidste 
gang i denne verden. Mine børn skal adlyde deres Gud og skynde sig at hjælpe Ham. 
Vær på Vor side, kære barn. Vor side er kærlighedens side., vor side er lydighedens 
side. Og vor side er lysets side, glæde og tjeneste til andre. Der er intet realt valg for 
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dig. Din Gud råber heftigt efter dig, og du skal svare Ham. Jeg, din himmelske Moder, 
vil hjælpe dig. Vi gør alt. Vi har kun brug for dit ja, for at udgyde al mulig nåde over 
dig. Din Moder velsigner dig og hjælper dig i enhver beslutning, inklusive 
beslutningen til at tjene. Vær i fred med din tjeneste til Kristus, min kære, da det er 
den eneste rigtige beslutning.  
 
Onsdag den 16. juli, 2003 kl. 15 
Jomfru Maria 
 
Kære små børn, verden prøver at ødelægge jeres fred. I skal holde godt fast i den 
himmelske fred. Når hændelser forstyrrer jer, lige meget hvad det er, bring situationen 
til Os. Der findes en rigtig måde, at svare på, en rigtig måde at håndtere problemer, og 
vi vil se til, at I får den vejledning, som I har brug for. Dette gør det muligt for jer at 
sige nej til situationer eller mennesker, som forstyrrer jer, velvidende om at I handlede 
på en måde, som svarer til jeres forpligtelse til Kristus. Tro ikke, at der findes nogle 
situationer på denne jord, som vi ikke kender til, eller for hvilke vi ikke har svaret. 
Dette er simpelthen ikke muligt.  Dette forhold, som vi udvikler med jer har utallige 
velsignelser og værdier. En af disse velsignelser er, at vi vil takle jeres svære øjeblikke 
og mennesker. I er ikke mere alene. I behøver ikke at søge videre efter svaret. I al 
venlighed, elskværdighed og kærlighed vil vi lede jer til det hellige svar i alle livets 
dilemmaer. Vær i fred nu, vidende at jeres tjeneste til Herren giver jer adgang til 
enhver nåde og velsignelse. Brug disse nåder og velsignelser til at genopbygge og 
beskytte jeres fred. Sandelig, jeg er med jer, i jeres træthed og kamp. Gå langsomt, og I 
vil ikke gå forkert.  
 
Torsdag den 17. juli 2003 baubles 
Jesus. 
 
Mit barn, Jeg taler i dag til alle sjæle som er faldet fra. Det er på tide at komme 
tilbage til Mig nu. Jeg kalder jer. I hører Min stemme og I ved det er Mig, jeres 
Jesus Kristus, som kalder. Det faktum at I kender Min stemme, fortæller jer, at I 
hører Mig til. Fordi I tilhører Mig, kære sjæle, skal I komme tilbage til Mig nu. Jeg 
ønsker, at I angrer jeres synder. Kald på Mig og Jeg vil hører jer. Jeg vil give jer en 
præcis vejledning om hvordan I skal komme tilbage til flokken. Kære fortabte, Jeg 
har hørt jeres sjæls stønnen, og Jeg svarer på jeres smerte. Den onde fører krig 
mod mine børns sjæle og prøver at tage dem med sig. Men fjenden tilbyder jer 
ingenting. Kun tomhed. Du ser det nu lille sjæl, så vend tilbage til Mig. Jeg tilbyder 
alt, hvad der er smukt, ædelt, og evigt. Du vil aldrig fortryde, at du kom tilbage til 
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Mig. Lytter du? Tillader du dit stakkels prøvede hjerte at svare Mig? Jeg helbreder 
dig. Jeg ønsker at helbrede dig også videre hen, indtil din sjæl er så ren, som den 
skal være for at træde ind i Mit Kongedømme. Kære barn, ønsker du at tilbringe 
evigheden med glæde, med fryden over andres godhed? Jeg hentyder ikke til den 
hykleriske godhed af nogle af dine jordiske fæller. Den falske godhed har skuffet 
dig før i tiden og er kilden til noget af din bitterhed. Frygt ikke. Lyset vil skinne 
over det gode og afsløre det onde. Jeg hentyder til sand godhed som indeholder alle 
dyder. Jeg taler nu om dyden af mod, mod overfor en verden som foragter Gud og 
alt hvad der er godt. Mine børn har været forført af materialismens værdiløse 
flitterstads, hvormed de tilbeder dem selv, i en anstrengelse for at føle sig 
værdifulde. Børn, det er min værdi, som du skal stræbe efter og verden tilbyder det 
ikke. Denne værdi kommer kun fra én kilde. Mig. Jesus Kristus. Jeg er den ene, 
som døde for dig og Jeg vil frelse dig igen. Jeg kalder dig fra verden denne dag og 
kalder dig min egen. Jeg vil beskytte dig fra nu af, kære lille fortabte sjæl, og dine 
synder vil blive udslettet til ingen ting. Dette er Mit løfte til dig. Jeg vil glemme dine 
synder. Kom tilbage til Mig. Du vil aldrig fortryde at du gjorde dette.  
 
Torsdag den 17. juli 2003 
Jomfru Maria 
 
Er I bange for min Søns stemme? Han kalder Sine børn med autoritet. Kære små, 
Han gør det for at frelse dem. Min søns stemme har autoritet, og det er derfor Han 
siger, at Hans børn vil vide, at det er Ham, deres Gud, som kalder dem. Mine små skal 
vælge nu. Og de skal vælge Gud og alt hvad der er godt. I udvalgte, det er på tide at 
bede, og I er blevet kaldede til at bede.  Slut jer til jeres Moder i denne 
barmhjertighedens mission mod jeres faldne brødre og søstre. Sammen vil vi hjælpe 
deres sjæle og, forberede deres sjæle til at smelte af kærlighed for den Guddommelige 
Frelser, som leder efter dem i denne tid. Sandelig, vi kalder jer med en alvor, som ikke 
fandtes før. I vil føle dette i jeres hjerter og dette er en præcis, guddommelig, placeret 
viden. Mine små, være glade. Gud har valgt jer til at hjælpe Ham, og det er 
vidunderligt for jer og for enhver sjæl, som I når. Gennem jer vil jeg nå til mange 
sjæle. Jeg hjælper Jesus med en hver sjæl, som er til rådighed for dig i denne tid. 
Megen af denne nåde kommer fra jeres bønner og ofre. Så nægt mig ikke disse gaver. 
Børn, jeg bruger også, på en særlig måde, mange helliges liv, som er viet til mig. 
Præster og gudviede, hellige mænd og kvinder trøster mit hjerte på en særlig måde 
lige nu, og jeg forøger de utrolig store nåder som jeg modtager fra disse retfærdige 
sjæle. Gudviede mennesker i verden er under angreb. Vær gode, I gudviede. Jeres 
Moder forsvarer jer som sine egne, og I vil snart blive oprejst til jeres rette plads. I 
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stedet for at få ære af verden, bliver I foragtet, og spottet. Dette vil ikke vare ved. Jeg 
ønsker at sige, at der findes de gudviede, som har skuffet min Søn og vendt sig til den 
onde. Tænk ikke, oh satans sjæle, at I vil kunne flygte fra den guddommelige 
retfærdighed. Og for jer, som har skadet uskyldige sjæle? alle i himlen skælver ved 
den gengældelse, som I vil få. Jeg siger dette til jer med særlig alvor. Anger! Tilstå 
jeres synder og bliv renset. Kun på denne måde vil I komme inde i Guds Kongerige. 
Børn, vær eftertænksomme i denne tid. Vi er med jer og forbereder verden til en 
markant forandring. Jeg velsigner alle af jer og prøver at lede jer til min Søn.  
 
Torsdag den 17. juli 2003 
Jomfru Maria 
 
Jeg ønsker, at mine børn begynder at tage afstand fra verden. For at gøre dette børn, 
skal I begynde at begrænse den tid, I ser fjernsyn. Der er ingen spørgsmål om, at 
fjernsynet har lokket sjæle ind i en falsk verden som ødelægger deres syn på 
virkeligheden. Meget få programmer viser karakterer som er passende rollemodeller 
for lysets børn. Vejledning finder man ikke i fjernsynet og i mange omstændigheder 
bliver børn ledt vildt og ødelagt af fremvisningen. Mine børn, begræns også jeres tid til 
indkøbsture. Køb det nødvendige og fokuser på familien og pligten. Lev et sundt liv, 
begræns underholdning. Prioritér bøn og refleksion. Snart vil I ikke savne disse ting 
og I vil med rette regne dem som intet som så meget andet. Brug tiden med jeres 
familie, gå ture, og nyd de ting, som er skabt af Gud. Giv et eksempel af stilhed. Studer 
helgenerne og de helliges liv. I har mange åndelige fæller og antallet vokser time for 
time. Sandelig, I vil begynde at se dette, og det vil styrke jer. Sæt blomster, der hvor Du 
er plantet, lille sjæl, hvis ikke Jesus viser noget andet. Jeg er med dig, og holder 
vagtsomt øje med om du har brug for mig. Sandelig, jeres Moder er jer nær.  
 
Fredag den 18. juli 2003 
Jesus 
I dag taler Jeg til sjæle om kærlighed. Kærlighed er vigtig. Sandelig, det er det 
vigtigste af alle ting.  Det er grunden til, at den bliver ødelagt i jeres moderne 
verden. Mørkets side ville gerne se kærligheden ødelagt. Den moderne verden 
ønsker at overtage denne forvrængede version, så at ingen vil være i stand til at 
finde kærlighed, og jeres hjerter vil så blive som is. Mange af Mine børn er 
ligeglade med sandheden, ægte kærlighed. Det er af den grund, at børn er 
uvelkomne, hvis de ikke opfylder et behov som forældrene har. Mine kære, hvis I 
følger Mig, vil I lære om den ægte kærlighed, som tilbyder utallige frugter og 
muligheder for at den vokser. Ægteskab for eksempel, og Jeg taler om en 
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sakramental forening, helliget og manifesteret af Mig, skænker stor mulighed for at 
lære om kærlighed, fordi det er en konstant sammensmeltning af en vilje til en 
anden. Dette kræver ofre og imødekommenhed. I må give og give og give for at 
erfare ægteskabets sakramente. Jeres verden som har ødelagt kærlighed, ser det at 
give som en svaghed, hvis I ikke er garanteret at få noget til gengæld. Børn, dette er 
forkert. Hvis du skal være forsikret om at få noget til gengæld, giver du ikke, men 
køber eller kræver. At give må være rent og hvis I bruger jeres tid på jorden 
ordentligt, giver og lærer om himmelske ting, vil Jeg lære jer at elske og forberede 
jer til den rene grad af kærlighed, som I er bestemt til at erfare i den næste verden. 
Jeg vil gøre det muligt for jer, lidt efter lidt at erfare Min kærlighed, som er ægte, 
og dette er målet og formålet med jeres tid her på jorden. Betragt Mig, Barn. 
Betragt Mig, og du vil lære. Du vil se dine forhold ændre sig. Du vil se, at dit syn på 
verden forandrer sig. Du vil lære at meget af det, som er kaldet kærlighed i denne 
ulydighedens tidsalder, egentlig er udnyttelse, og ikke engang langt fra ligner 
kærlighed. Jeg vil åbne dine øjne for en højere grad, og så igen for en højre grad, 
og igen, indtil du ser med Mine øjne. På den tid vil du begynde at se behovet for 
denne forandring, som Jeg bevirker. Jo mere du kan se, Mit lille barn, jo mere vil 
du brænde for at hjælpe Mig. Så arbejd hårdt på dine åndelige pligter, lille sjæl, så 
Jeg kan lære jer om kærlighed.  
 
Fredag den 18. juli 2003 
Jomfru Maria 
 
 
Ofte er det en lettere lektion for mødre, fordi mødre normalt bærer på kærlighed. 
Kære mødre, jeg taler højtideligt til jer nu. I skal være aktive i at beskytte jeres børn. 
For mange mødre har overgivet deres ansvar til verden, som om denne moderne 
verden kunne erstatte en Moders kærlighed. Dette er pga. egenkærlighed, en anden 
ødelæggelse. Ja, børn, I skal elske jer selv som Helligåndens tempel og repræsentanter 
for Kristus, men I må ikke elske jer selv, så I distraheres fra jeres pligter, jeres 
kærlighed til hinanden, og jeres tjeneste til Herren. Men dette er hvad jeg ser, og det 
frustrerer mig. Jeg siger til jer, børn, at dette er forkert. Det er en fejl. I skal begynde 
igen, og lære om kærlighed af Os, jeres himmelske førere. Gud, jeres Far, er den 
bedste kilde til opdragende kærlighed. Han skabte os, Hans børn, af ren kærlighed. 
Han skabte denne smukke verden, så at vi i den kunne lære om kærlighed og om at 
elske andre. Han kalder os tilbage nu til ren kærlighed, til himmelsk kærlighed. Vore 
udvalgte skal vise kærlighedens eksempel og på denne måde genkende fejlene i det de 
praktiserer og forventer. Deres hjerter vil begynde at smelte og når is smelter, bliver 
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det til vand. Dette vand, resultatet af smeltningen, vil nære frøet af den kærlighed, 
som Gud har lagt ind i det. Der vil ske en stor spiring og fordi dette er særlige tider, vil 
væksten eksplodere til den mest smukke blomst af kærlighed. Verdens børn i dag er 
velsignet pga. den store mulighed, som bliver givet dem til rådighed. Jeg er med jer, 
kære børn. Jeres Moder beskytter jer og vil lære jer om kærlighed.  
 
Fredag den 18. juli 2003 
Jomfru Maria  
 
Mine børn, reager hurtigt når I er kaldet til at arbejde for os. Jesus har brug for, at 
mange ting bliver udført, og Han har brug for jer, Hans udvalgte, til at gøre dette 
arbejde. Tjeneste for min Søn er en glædesfuld tjeneste, og al sand frihed ligger i 
denne tjeneste. I ser, mine små, I kan kun tjene en mester, og hvis I holder op med at 
tjene Jesus, begynder I at tjene verden. Det er ikke det, jeg ønsker for dig, min kære, 
og ikke hvad Jesus har brug for fra dig. Han har brug for din loyalitet og din aktion. 
Han har brug for dig, at din pligt bliver udført på en sådan måde, at der ikke er noget 
spørgsmål om, hvor din trofasthed ligger. Vær grundige nu, børn, i at opfylde disse 
anmodninger. Mange, mange sjæle afhænger af dit svar på dette kald. Jeg er med dig 
og vil prøve at gøre alt klart for dig. Bed om min hjælp, når du føler behovet, og jeg vil 
hjælpe dig.”  
 
Lørdag den 19. juli 2003 
Jesus 
 
Jeg ønsker at tale til mine børn om tillid. Vi øver tillid for tiden, fordi der vil 
komme en tid i dit liv, hvor tillid vil skænke dig al mulig støtte og åndelig 
sikkerhed. Sandelig, der vil komme en tid når lysets børn vil flygte til deres tillid og 
pakke den om sig som et beskyttelsestæppe. I tider af omvæltning, stol på at Gud 
vil komme naturligt til Mine udvalgte sjæle som har øvet tillid. Jeg søger en fuld 
forening med Mine børn. På denne måde bliver det let at tjene din Gud. De ville 
ikke stole på nogen, som de ikke kendte - en fremmed. Derfor skal du komme til at 
kende Mig. Gennem bøn vil du udvikle en utvungenhed med Mig, på trods af Min 
guddommelighed. Det var aldrig meningen at menneskeheden skulle leve adskilt 
fra sin Gud. Det er af denne grund, at verden erfarer sådan et dybt mørke. Verden 
har flyttet sig væk fra Mit hjerte. Verden er vildledt til at tænke, at forening med 
Gud ikke er opnåelig, og endnu tristere, uvigtig. Åndelighed og dit forhold med 
Gud som er alt i alle, er ikke noget ekstra som en hobby. Det skal være det faste 
kompas i dit liv, som altid leder din vej. Du har kun brug for at se på resultatet af 
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livet uden kærlighed og vejledning. Mennesket, som erklærer at være så bevidst om 
at tage sig af sig selv og ved hvad der er sit eget behov, sulter til døde i et 
kærlighedsløst ørkenland. En person, som har en ægte kærlighed til sig selv, ser 
Gud som sin ven, sin fælle, og elsker alle som er om ham. En person som har ægte 
kærlighed til sig selv glemmer sig selv i tjenesten for andre. Tænk over den tanke, 
børn, for i den ligger svaret til universet. Jeg vil gøre det klart for jer, hvis I spørger 
Mig i bøn. Vær glade, kære børn, for jeres Jesus elsker jer, og leder jer med glæde.  
 
Lørdag den 19. juli 2003 
Jomfru Maria 
 
Jeg er et godt eksempel på tillid, kære børn af lyset. Min tid på jorden var fuld med 
tider, hvor det var nødvendigt med et himmelsk perspektiv. Hvis I ser verden fra 
verdsligt perspektiv, vil I tit føle frygt. Men et himmelsk perspektiv skænker fred og 
følelsesmæssigt sikkerhed. Stol på Gud, og på Hans hensigt og vilje, som bevæger 
jeres liv og skænker jer en løsrivelse, som vil frigøre jeres ånd og gøre jer frie til at 
gøre mange ting. I kan opgive jaget efter materielle goder, hvilket har ødelagt det 
meste af verden. 
Kære børn, som er blevet velsignet med store velgerninger, giv nu slip på det 
materielle. Det dækker jeres udsyn og fremskridt. Husk, I kan ikke tage disse ting med 
til Himlen, ej heller vil I få brug for disse ting, I har ikke brug for at erhverve jer dem. 
De er ingenting og burde ikke blive tilskrevet nogen værdi, og hvis du ikke tilskriver 
verdslige ting nogen værdi, har du ikke brug for at erhverve dem. Det er meget enkelt. 
Den lykkeligste person forlanger lidt og jo mere du er trukket ind i søgen efter ting 
uden himmelsk værdi, jo mere svært vil det være for dig at være lykkelig.  Din sjæl 
søger brød, og du føder den med materialisme. Dette er ikke måden, mine kære små 
ulykkelige børn. Sammenlign altid dig selv med de som har mindre og er 
taknemmelige. Sammenlign dig selv med de som forårsager misundelse, og dette 
behøver vi ikke. Giv din misundelse til Jesus og Han vil brænde den i ilden af Hans 
Hellige Hjerte. Bort med misundelse, børn. Der er grunde til, at du ikke har disse ting, 
som du længes efter. Jeg er med dig og taler med en Moders længsel for, at hendes 
børn forstår, hvor deres ulykkelighed kommer fra. Små børn, tag afstand fra 
materielle ting, så at jeg kan vise jer det liflige ved foreningen med min Søn. Jeres mor 
elsker jer og længes efter jeres lykke.  
 
Lørdag den 19. juli 2003 
Jomfru Maria 
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Mine kære børn, jeg ønsker at lægge kærlighed i jeres familier. Følg Den Hellige 
Families eksempel. Vi var tolerante med hinanden, da vi fulgte Faderens vilje i vort 
liv. Vi vidste, at en hver af os var en individuel person, skabt til at tjene Faderen på vor 
egen måde. Vort mål som en familie var at understøtte hinanden, når vi gradvist 
opdagede Faderens vilje i vore liv og bevægede os mod vor bestemmelse. Det skal være 
det samme med hver af jeres familier. I er blevet sat sammen med de mennesker 
omkring jer for at bringe hinanden tættere til Kristus og til at hjælpe hinanden til at 
tilpasse sig til Guds vilje med jer. Vær tålmodige med jeres familiemedlemmers fejl, 
tolerer ikke umoral i jeres hjem. Umoral vil ødelægge jeres familie, hvis I lader den 
uhindret. Vær årvågen mht. at beskytte Guds ånd i jeres hjem. Jeg vil hjælpe jer, hvis I 
beder mig. Jeg vil beskytte jeres børn og lede jer væk fra farer og truende praksis. 
Børn, hjemmet er stedet hvor dannelse af sjæle foregår. Det skal være fremmende for 
åndelig vækst og udvikling. Vær forsikret om, at Gud holder nøje øje med 
hændelserne i et hjem. Jesus ønsker at være del af jeres familie. Behandl min Søn, 
som det familiemedlem Han er. Inviter Ham ind i jeres hjem, og Han vil trække jer 
alle tættere og styrke jer i nåden. Når et familiemedlem er i åndelig fare, anbefal 
denne person til Jesus og til mig, og Vi vil hjælpe med at drage jeres kære tilbage til 
jer. Lad den Hellige Familie være jeres eksempel og nåderne vil flyde ned over jer og 
jeres familier. Jeres Moder velsigner jer og smiler med glæde, når hun ser, at I elsker 
hinanden.  
 
Tanker om spiritualitet -9 
 
Søndag den 20. juli 2003 
Jomfru Maria 
Kære børn, gå med min Søns Jesu Kristi autoritet. Fordi I følger Ham, må I se ting 
gennem Hans øjne og reagere i situationer med Hans hjerte. Nu er det forskelligt fra 
det, I ville gøre før I kom for at følge Ham, så det er en forandring. Det er noget nyt. 
Når I begynder at gøre noget nyt, skal I gøre det langsomt og omsorgsfuldt, indtil I 
samler tillid i jer selv ved at I gør det godt. Gå langsomt i jeres tjeneste for Kristus, 
kære barn, da du må finde retningen undervejs. Denne retning kan kun komme til dig 
his du lytter til min Søn når Han taler til dig. Kære børn, der er virkelig ingen anden 
vej for dig. Du er en person af god vilje, derfor skal du ikke gå ad den verdslige vej 
mere. Vi vil lede dine fodtrin, men du skal lytte. Jeg ved, du ønsker at følge Vor 
himmelske vejledning og sandelig, jeg siger til dig. Vi har brug for at du følger Vor 
vejledning nu. For at gøre det, skal du bruge tid i bøn. Tænk på bøn som en samtale. 
Du ville ikke begynde en fremmed opgave uden instruktion, og hvis du gjorde det, ville 
du meget muligt gøre det forkert. Tal med Jesus hver dag, mange timer, og jeg vil 
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fuldføre den opgave, som Han vælger til dig med perfekt formål. Så kan du afslutte 
disse opgaver, vidende at Guds vilje var sket. Somme tider vil du se frugterne, somme 
tider vil du kun så frø. Frugterne vil komme senere, uden for dit syn. På den ene eller 
anden måde har du fuldført din del og kan hvile let. Vær i fred nu denne dag, hvor vi 
leder dig i at tjene vor Gud. Jeg breder min velsignelse over dig og tilbyder dig Guds 
nåde.  
 
Mandag den 21. juli 2003 
 
Jesus: ”Mine børn skal berede dem til åndelig krig. Det er klogt at være forberedt, 
når en kamp dukker op foran dig. Dette er måden, hvorpå en trænet soldat 
forbliver rolig i kampen og modstår panik, blot ved at bruge den færdighed han er 
blevet trænet til at bruge. Resultatet er sikret. Jeg, jeres Gud vil overmande lysets 
fjende, og Mine børn vil blive frelst. Stadigvæk, denne kamp skal kæmpes og Jeg 
vil have jer forberedt. Hvordan kan man forberede sig, spørger du? Selvfølgelig 
skal du bede, og bede med disciplin, øve hellig ligegyldighed. Du kan være lige glad 
med hvorfor Jeg beder dig om noget. Det er nok for dig at forstå, at det er Mig som 
spørger. En soldat behøver ikke altid at være informeret om hele sammenhængen 
og forstår at til sin tid vil alt være åbenbart for ham. Jeg er med jer. Mist ikke 
modet, når I ser fjendens styrke. Jeg er uendelig meget stærkere. Situationen skal 
komme til en ende alligevel, og mine lysets børn skal spille deres del. Det er af 
denne grund at Jeg har sat jer, hvor Jeg har sat jer, og dette er grunden til, at Jeg 
leder jer på denne måde. Jeg forbereder jer til kampens time, hvor I vil få 
mulighed for at tjene Mig og Mit Kongedømme. Vær glade for at være valgt som 
Mine tjenere, for sandelig den mindste af Mine tjenere bliver ophøjet i himlen, som 
et barn af den Store Godhed. Mine børn hører Min stemme og sandelig, Jeg kalder 
på dem nu. Hør Mit kald i jeres hjerte og sammen begynder vi denne kærlighedens 
rejse. Vær konsekvente. Hav altid for vane at bede Mig om at åbenbare Min hellige 
vilje for jer og Jeg vil gøre det. Det er af denne grund at Jeg kalder på jer. Jeg har 
brug for soldater som er villige til at tjene i lydighed. I må kaste verdens indflydelse 
af jer og forberede jer selv til lydighed mod Mig, jeres Gud, som prøver et 
genopbygge denne verden til godhed og åndelig sikkerhed. Jeres børn vil erfare 
verden anderledes, og for dette kan I synge lovprisning til jeres Skaber og ofre 
taksigelse. Forbered jer selv nu på at tjene Mig i kærlighed og lydighed. I vil altid 
være glade, at I valgte lysets side.” 
 
Jomfru Maria:  
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”Mine børn, vær søde og prøv at forstå, hvilken stor nåde Gud har tilladt ved at give 
jer sådanne kærlige og særlige instruktioner. Vær søde at takke Ham for disse nåder, 
så at Vi kan fortsætte med at vejlede jer på denne måde. Jeres Moder er med jer, og 
lige som enhver Moder holder jeg nøje øje med, om mine børn udvikler sig som de 
skal. Jeg kalder på jer med en moderlig advarsel nu. Mange af vore store udvalgte 
bruger hele deres liv meget i verden, men ikke som var de af verden. Hvis I er kaldet til 
at gøre dette, så nægt Os ikke dette arbejde. Det er af denne grund, I er blevet sat i den 
position, som I aktuelt er i, for at være Jesu ører øjne hænder og hjerte, lige præcis 
der, hvor I er. Sandelig, hvis flere mennesker ville have gjort det konstant, som de var 
bestemt til, ville verden være et sted med stor lys og trøst. Alle af Guds børn ville have 
mad, rent vand og ville leve livet med trøst og glæde, mens de udviklede deres sjæle og 
forberedte sig til at bevæge sig mod himlens Kongerige. Ak, dette er ikke tilfældet og 
jeres Gud søger at rense verden og genopbygge Hans lys i ethvert hjørne af verden. 
Dette dog, er en proces, lige som jeres udvikling til hellighed, det vil ikke ske uden 
hårdt arbejde og ofre. Det er, hvad der må ske, for at lyset kan blive genopbygget i 
jeres verden. Vi skal være gode, være rolige, og forberedte på at gøre vor del, med iver 
for at tjene Gud og Hans guddommelige plan. Kære børn, I er så velsignet at være 
blevet kaldede, så tøv ikke eller nægt Jesus noget. I skal give og give. Jeg er med jer og 
vil blive med jer, og sandelig, intet barn er bange, når dets mor er i nærheden. Jeg 
velsigner jer og holder min hånd over jer i beskyttelse, kalder jer mine egne. Gud giver 
mig himmelsk autoritet som Frelserens Moder og jeg bruger denne autoritet for at 
sætte mig selv mellem enhver af mine børn og mørket. Jeg er kvinden klædt med 
solen, og jeg bringer Guds lys til denne verden, med hele himlens magt som mit våben. 
Vær i fred, for sandelig, jeres Moder holder et uigennemtrængeligt skjold foran jer, 
som beskytter jer imod fjenden. Tænk på dette, og I vil aldrig frygte. Kald på mig og 
jeg vil høre jer.” 
 
Mandag eftermiddag den 21. juli 2003 
Jomfru Maria 
 
Mine kære børn, jeg ønsker, at I bruger tid hver dag overvejende Guds vilje for jer på 
den dag. I skal gøre dette i stilhed. I kan have mange spørgsmål og det er i stilhed i 
jeres hjerte, at Vi kan svare på disse spørgsmål. Ellers vil I ikke høre Os igennem 
verdens larm. De fleste af mine børn hører Os ikke, på trods af vore forsøg på at 
kommunikere med dem. Selv mange af Vore udvalgte forsømmer denne form for 
kontemplativ bøn. Børn, det er i denne bøn, at I vil finde freden og vejledningen, som 
I beder om. Jeg ønsker at andre ser Kristus i jeres ansigt. For at dette kan ske skal I 
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være forenet med Kristus. Som altid, jeg velsigner og holder min hånd over jer i 
kærlighed.  
 
Tirsdag den 22. juli 2003 
 
Jesus: I dag ønsker jeg at tale til mine sjæle om den kærlighed, jeg ønsker, de har til 
deres næste. Mine lysets børn af skal på tænke på den himmelske måde, som vi har 
sagt. Dette betyder, at I burde se jeres verden ud fra Mit syn. Inden i jeres sjæle 
opbygger Jeg en stor kærlighed for hele menneskeheden. Undertryk ikke denne 
proces. Værn om denne kærlighed, når I føler den, fordi det er det værk som 
kommer fra Mig, og Jeg udfører det. Hav medlidenhed overfor jeres brødre og 
søstre i hele verden, ligesom Jeg havde medlidenhed med Jerusalems kvinder. Stor 
lidelse vil I se, hvis I ser på verden med Mine øjne. Der er en stor nød, det er sandt, 
i form af sygdom og mangler. Men ofte har disse sjæle vendt deres øjne mod 
himlen, og Jeg er i stand til at trøste dem. Deres tid i himlen er sikret. Det, som er 
mere tragisk er den tomhed Jeg ser i de mere rige dele af verden. Se ind i øjnene på 
jeres brødre og søstre, kære børn. Ofte ser I en tomhed. Lad dette røre jeres hjerter 
til al mulig medlidenhed, fordi disse sjæle ikke er elsket. Hverken 
imødekommenhed eller venlighed tænder guddommelighedens gnist og de er blevet 
kolde. Dette, kære børn, er den sande tragedie. En hel generation er blevet fortabt 
til rigdom. Kan I forstå, hvorfor Jeg må reagere og flytte den rigdom, som blokerer 
for lyset for disse sjæle? Sandelig, I skal alle være som børn, som stoler på Mig i alt. 
Når et barn er lagt i seng for at hvile om natten, lukker barnet sine øjne og tænker 
fredfyldte tanker, i forhold til sin mor, far og dagen. Det ligger ikke vågen opfyldt 
med længslen om at erhverve flere ejendele. Det ligger ikke vågen med bekymring 
over, hvordan det kan beholde de ejendele, som det allerede har erhvervet. Mine 
sjæle i verden skal være lige som børn, hvilende i bevidstheden om, at Jeg vil tage 
Mig af deres behov og sørge for dem. Jeg vil tage Mig af jer, kære børn, I til 
gengæld, tag jer af Mine behov, som altid har noget at gøre med sjæle. Jeg lægger 
kærlighed i jeres hjerter. Bed Mig om mere og Jeg vil sende mere. Bønfald Mig hele 
tiden i løbet af dagen, at sende jer kærlighed for selv den mest afskyelige sjæl, og I 
vil få den. På denne måde, vil tomheden i ansigterne af de uelskede forsvinde, og 
udskiftes med et udtryk af glæde, et udtryk af en sjæl, som er kommet til livet og 
igen begynder en vandring, for at kende sig selv, fordi den har set kærlighed. Jeg er 
med jer, og hvis I læser Mit evangelium, vil I se, at Jeg beder jer om at gøre præcis, 
hvad Jeg gjorde. I skal blive lige som Jeg. Og det er min plan.  
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Jomfru Maria: ”Lad jeres hjerte juble ved denne perfekte og smukke himmelske plan. 
Jeg er fuld af godhed, venlighed og kærlighed. Når jeg siger fuld af kærlighed, kære 
små, mener jeg at al Hans handlen, enhver bevæggrund, enhver måde Han betragter 
andre på, stammer fra kærligheden. Han råber til jer af kærlighed. Han leder jer af 
kærlighed, og Han tilretteviser jer ud af kærlighed. Han ser denne verden, hvor 
kærlighedens strøm er afbrudt, og fordi Han elsker så dybt og perfekt, lider Han. Han 
sørger. Mange sjæle går fortabt i denne mørke, tid og Gud har nikket til sine engle. 
Der kommer forandringer. I burde bede for disse forandringer og være glade for dem 
fordi de er Guds vilje, som prøver at frelse Sine børn og genopbygge verden til 
skønheden og glæden som var før. Kan I forestille jer, kære, jeres verden hvor alle 
ville elske Gud og elske hinanden? Kan I forestille jer verden hvor hovedanliggendet 
ville være at gå frem i hellighed og imod himlen? Alle vil hjælpe hinanden med det 
fælles mål i forandringen, som sker i sjælen for at gøre den rede til evigheden i 
himlen.  Børn, dette er Guds plan. Verden var sådan engang, og nu er det tid til at 
verden vender tilbage til denne tilstand. Vær glade, fordi Faderens hånd leder disse 
forandringer og de er alle kun til det gode. Lysets børn, gør jeres del med tillid. Hvis I 
beder om det, vil vi sende jer en brændende længsel efter at se Guds vilje ske. Bed på 
denne måde, og vi glæder os. Jeg deler dette lille glimt af Guds plan så I ikke bliver 
bange og fokuserer på frygt. Det er ikke det, vi ønsker. Fokuser på jeres hellige pligter 
denne dag, udført i forening med Jesus. Jeg velsigner jer, og smiler til jer nu, da mit 
hjerte er fyldt med kærlighed og ømhed for jer. Vær i fred, lille sjæl. Din Moder er lige 
her” 
 
Tirsdag den 22. juli 2003 
Jomfru Maria 
 
Kære børn, det er Mig, jeres himmelske Moder, som taler til jer i dag. Frygt ikke ofre. 
Mange af Vore udvalgte sjæle holder meget fast på verdslige ejendele. Det er denne 
sidste barriere, som jeg ønsker at gennemtrænge. Betragt ejendom som værdiløse ting, 
som jeg tit har sagt. Til tider, mine små sjæle, må I se materiel ejendom som noget 
mere farligt end som så. I må betragte den som fjendens flitterstads, hvormed han 
prøver at lokke jer væk fra vejen til Jesus. Jo mindre I ejer, jo lykkeligere kan I være. 
Bekymrer jer ikke. Jeg vil vise jer, hvad jeg ønsker, at I har, og hvad jeg ønsker, at I 
giver afkald på. Hvis I spørger mig, vil jeg lede jer med stor omsorg på denne måde og 
det er vigtigt. Vær fuld af glæde over at være kaldet på denne måde, og lad os sammen 
fjerne enhver barriere, som er mellem jer og min søn. Jeg velsigner jer med glæde i 
dag, da jeg ser jeres beslutsomme anstrengelser for at tjene jeres Gud.   
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Onsdag den 23. juli 2003 
Jesus 
 
Disse ord, som Jeg bringer jer er endnu mere Godt Nyt. Jeg ønsker at I skal dele 
disse ord, som I ville dele Det gode Budskab. Hvis I ville forberede en stor banket 
fyldt med det fineste mad, så sætter I jer ikke alene ned for at smage det og nyde 
det. I inviterer venner og kære for at dele det og fejre sammen. På den samme 
måde ønsker Jeg at I deler mine ord. Jeg vil lægge tingene tilrette, og så skal I bare 
adlyde de indskydelser, som Jeg lægger i jeres hjerter. Der vil blive sørget for alt. 
Jeg forlanger kun jeres lydighed. Jeg sender disse ord for at kalde menneskeheden 
tilbage til Lyset. Jeg, jeres Gud vil handle raskt, når tiden er inde. Det er Min vilje 
at sjæle er forberedt. Dette er en stor barmhjertighed af Mig og Jeg vil ikke at 
menneskeheden tager det let. Vær forsikret om, kære sjæle, at Jeg vil triumfere. 
Min herlighedsfulde plan begynder allerede, og hvis I beder Mig, vil Jeg fjerne 
skyklapperne fra jeres øjne og vække jeres sjæle fra dets mæthed med Min 
guddommelige berøring. Bed Mig blot. Jeg kalder på jer nu og ønsker at trække jer 
med kærlighed ind i min plan. Svar Mig med al jeres energi og kærlighed.  
 
Onsdag den 23. juli 2003 
Jomfru Maria 
 
Kære børn, Jesus sender jer disse vejledende og kærlige ord som en akt at den største 
barmhjertighed. Sandelig, dette er en himmelsk gave af overordentlig proportioner. Vi 
vil bruge den på den bedste måde og frelse utallige sjæle. Vær hellige, kære små 
udvalgte sjæle. Vær gode. Jeg har kaldet jer til at hjælpe i barmhjertigheds mission, 
og jeg længes efter jeres samarbejde. For dagen i dag gælder det at forholde jer 
foreløbig i ro, i visheden om at vort samarbejde er i færd med at begynde. Jeg 
velsigner jer, og sikrer jer enhver nødvendig nådegave. Når I føler frygt, flygt til mit 
uplettede hjerte, som vil beskytte, værne og støtte jer. Dette er alt, mit barn. Du har 
tjent Os godt i denne bestræbelse. 
 
Onsdag eftermiddag den 23. juli 2003 
Jomfru Maria 
 
Mine kære børn, I kan være sikre på min velvilje. Jeg er vidne til jeres kampe, når I 
prøver at udføre min Søns vilje i jeres liv. I lever i en tid med mørke, og dette gør det 
svært at være anderledes. Igennem tidsaldrene har Vi kaldt særlige sjæle til at komme 
langt eller til høje niveauer af hellighed. Det er tilfældet for jer nu, mine kære. Det er 
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nødvendigt med en koncentreret anstrengelse for at sprede Lyset, Lyset som vil komme 
til verden gennem disse ord. Vær forsikret om, at I er på sejrens side, på trods af 
mørkets tilsyneladende styrke. Tiden er nær for min Søn, til at handle på en sådan 
måde, at ingen vil tvivle om Hans herredømme over denne verden og hele 
menneskehedens beboere i denne verden. Mange vil omvende sig og blive frelst. Vi må 
forøge det antal gennem vor anstrengelse nu. Min Søn vil åbenbare sin vilje for jer 
hver især i jeres hjerte. Hans plan for verden udfolder sig foran jer, og på den samme 
måde, vil Hans plan for hver af jer også udfolde sig i jeres hjerters stilhed, hvor du må 
blive vant til at søge Hans guddommelige vilje. Kære børn vær aldrig bange. Det er 
der ingen grund til. Alle i himlen står rede nu for at kæmpe for sjælene. Sandelig, bed 
om hjælp, og I vil få hjælp. Spild ikke disse smukke nåder. De er en gave af de mest 
storartede og værdigfulde nåder, som er til rådighed for sjæle som stadig er på jorden. 
Jeg er med jer, kære sjæle. Være glade og fulde af håb nu, hvor himlen kalder på sine 
børn.  
 
Torsdag den 24. juli 2003 
Jomfru Maria 
 
Mine børn, Modtag Helligånden i jeres liv. I skal pleje denne Guds ånd ved at gøre 
jeres sjæle til et passende hvilested for sådan en godhed. Bed mig om at gå i forbøn for 
jer, og jeg vil gøre det. Jeg ville gerne have, at alle mine børn beder om Helligåndens 
gaver. I vil modtage disse gaver, og med dem vil I tjene Jesus. Jeg velsigner jer kære 
børn. Min tilstedeværelse hviler nær jer altid.  
 
 
 
Tillæg 
 
Retningslinjer for lægapostle 
 
Som lægapostle af Jesu Kristus, Kongen som kommer tilbage, godtager vi at udføre vore 
grundlæggende forpligtelser som praktiserende katolikker. I tillæg vil vi følge følgende 
åndelige øvelser så godt vi kan: 
 

1. Troskabens bøn og Morgenofferbøn,  
og en kort bøn for den Hellige Fader. 

2. Eukaristisk tilbedelse, en gang om ugen. 
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3. Deltagelse i en bønnegruppe hver måned, hvor vi beder Rosenkransen, Lysets 
mysterier og læser det månedlige budskab. 

4. Skriftemål en gang om måneden. 
5. Endvidere vil vi følge Jesu Kristi eksempel, som er vist i den Hellige Skrift, idet 

vi behandler alle andre med Hans tålmodighed og venlighed. 
 
Morgenofferbøn 
 
O Jesus, gennem Jomfru Marias uplettede Hjerte, ofrer jeg Dig denne dags bønner, 
arbejde, glæder og lidelser for alle intentioner, som kommer fra Dit Hellige Hjerte, i 
forening med det hellige Messeoffer over hele verden, til soning for mine synder og 
for Den Hellige Faders intentioner. Amen. 
 
Troskabsbøn 
 
Kære Gud i Himmelen. Jeg lover at være trofast mod Dig. Jeg giver Dig mit liv, mit 
arbejde og mit hjerte. Til gengæld, giv mig nåden til at være lydig mod enhver 
anvisning, Du giver, til det yderste, som er mig muligt.  
 
Bøn for den Hellige Fader 
 
Jesu velsignede Moder, beskyt vor Hellige Fader Benedikt XVI, og velsign alle hans 
intentioner.  
 
De fem lysets mysterier 
 
1. Jesus, som blev døbt i Jordan 
2. Jesus, som forvandlede vand til vin i Kanæ. 
3. Jesus, som forkyndte Guds rige 
4. Jesus, som blev forklaret på bjerget 
5. Jesus, som indstiftede Eukaristien 

 
     Jesu løfte til sine lægapostle 
 
      12. Maj 2005 
 
       Jeres budskab til sjælene forandres ikke. Byd hver sjæl, som vil følge missionen for 
at redde sjæle, velkommen. Du må forsikre enhver lægapostel, at når de er optaget med 
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mine interesser, vil Jeg selv tage mig af deres. De vil blive lagt i Mit Hellige Hjerte, og 
Jeg vil forsvare og beskytte dem. Jeg vil også give fuldstændig omvendelse til enhver af 
deres kære. Så du ser at de sjæle, som tjener i denne mission som mine elskede 
lægapostle, vil kende fred. Verden kan ikke give dette løfte, fordi det er blot Himmelen, 
som kan skænke fred til en sjæl. Dette er virkelig Himmelens mission, og Jeg kalder 
enhver af himlens børn til at understøtte Mig. Mine kære, I vil blive godt belønnet.  
 
Bønner som er taget fra de enkelte bøger 
 
Bønner til Jesus 
 
”Jesus, jeg giver Dig denne dag”. 
 
”Jesus, hvordan vil Du bruge mig i dag? Du har en villig tjener i mig, Jesus. Tillad mig 
at arbejde for Dit rige:” 
 
”Herre, hvad kan jeg gøre for at forberede Dit komme? Herre, vejled mig, og jeg vil 
rette mig efter Dine ønsker.” 
 
”Jesus, hvordan vil Du bruge mig?” 
 
”Herre, hjælp mig.” 
 
”Jesus, hvad tænker Du om alt dette? Jesus, hvad vil Du have, at jeg skal gøre for denne 
sjæl? Jesus, vis mig hvordan jeg kan bringe Dig ind i denne situation.” 
 
”Jesus, elsk mig.” 
 
Bønner 
 
”Hvad kan jeg gøre for min Fader i Himmelen?” 
 
”Jeg stoler på Dig, Gud. Du er fuld af barmhjertighed. Du elsker mig og ser alle min 
synder. Gud, jeg kalder på Dig nu som den barmhjertige Fader. Tilgiv mig alle mine 
synder. Bortvask alle pletter på min sjæl, så at jeg igen kan hvile i fuldstændig uskyld. 
Jeg stoler på dig, Fader i Himmelen. Jeg regner med Dig. Jeg takker Dig. Amen.” 
 
”Gud, min Fader, gør min sjæl rolig, og styr min vej.” 
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”Gud, jeg har gjort fejl, skønt jeg er Dit barn og jeg er ked af det, og søger at være 
forenet med Dig.” 
 
”Jeg tror på Gud. Jeg tror, Jesus kalder mig. Jeg tror min velsignede Moder har bedt mig 
om min hjælp. Derfor vil jeg bede i dag og hver dag fremover.” 
 
”Gud min Fader, hjælp mig til at forstå.” 
 
Bøn til englene 
 
”Engle fra Himmelen styr min vej.” 
 
”Kæreste skytsengel, jeg ønsker at tjene Jesus med fred i mit hjerte. Opnå for mig de 
nådegaver, som er nødvendige for at have Hans guddommelige fred i mig”. 
 
Bønner for en kæmpende sjæl 
 
”Jeg takker dig, kæreste skytsengel, for at du altid våger over denne sjæl. Helgener i 
Himmelen, hjælp denne kære engel.” 
 
Bønner for børn 
 
”Jesus, tilgiv dem.” 
 
”Moder Maria, hjælp mig til at være god.” 
 
”Gud i Himmelen, Du er Skaberen af alle ting. Send Dine nådegaver ned over vor 
verden.” 
 
”Jesus, jeg elsker Dig.” 
 
”Jesus, jeg ofrer Dig min dag.” 
 
Hvordan man beder barmhjertighedsrosenkransen 
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Barmhjertighedsrosenkransen bliver bedt, idet man bruger den sædvanlige rosenkrans, 
som er inddelt i fem led. Rosenkransen begyndes med to åbningsbønner fra den hellige 
Faustynas dagbog og fulgt af en afsluttende bøn. 
1. Gør korstegnet 
 
I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.  
 
2. Frivillig åbningsbøn 
Jesus, Du udåndede, men livets kilde strømmede frem for sjæle, og barmhjertighedens 
hav åbnede sig for hele verden. O livets kilde, ufattelige Guddommelige 
Barmhjertighed, indhyld hele verden og udgyd Dig over os.  
 
O Blod og Vand, som strømmede fra Jesu Hjerte som en Barmhjertighedens kilde for os. 
Jeg stoler på dig.  
 
3. Fader vor 
Fader vor, Du som er i himlen. Hellige vorde Dit navn, komme dit rige, ske Din vilje, 
som i Himlen så og på jorden.  
Giv os i dag vort daglige brød og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore 
skyldnere. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde.  
 
4. Hil dig Maria 
Hil dig Maria, fuld af nåde. Herren er med dig. Velsignet er du iblandt kvinder og 
velsignet er dit livs frugt Jesus. 
Hellige Maria Guds Moder, bed for os syndere, nu og i vor dødstime. Amen.  
 
5.Trosbekendelsen 
Jeg tror på Gud, den almægtige Fader, Himlens og jordens Skaber. 
Jeg tror på Jesus Kristus, hans ènbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved 
Helligånden og født af Jomfru Maria, har lidt under Pontius Pilatus, blev korsfæstet, 
døde og blev begravet, nedfor til Dødsriget, opstod på den tredje dag fra de døde, opfor 
til Himlen, sidder ved Gud, den almægtige Faders højre hånd, hvorfra han skal komme 
igen for at dømme de levende og de døde. 
Jeg tror på Helligånden, den hellige katolske Kirke, de helliges samfund, syndernes 
forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. 
 
6. Den evige Fader 
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Evige Fader, vi frembærer for Dig Din Højt Elskede Søns, Vor Herre Jesu Kristi Legeme 
og Blod, Sjæl og Guddommelighed for at sone vore og hele verdens synder.  
 
7. På de ti små rosenkransperler af hvert led 
 For Hans smertefulde lidelses skyld, hav barmhjertighed med os, og med hele verden. 
 
8. Gentag for resten af ledet 
Bed: ”Evige Fader” (6) på de store perler, derefter på hver af de følgende 10 små ”Hil 
dig Maria”-perler: ”For Hans lidelses skyld” (7). 
 
9. Afslut med Hellige Gud 
Hellige Gud, Hellige Almægtige Gud, Hellige Udødelige Gud, hav barmhjertighed med 
os, og med hele verden. 
 
10. Frivillig afslutningsbøn  
Evige Gud, Din barmhjertighed er uden ende. Medlidenhedens uudtømmelige 
skattekammer, se i nåde til os. Øg Din barmhjertighed i os, sådan at vi i vanskelige 
øjeblikke ikke fortvivler eller mister modet, men i stor tillid bøjer os under Din hellige 
vilje, som i sig selv er kærlighed og barmhjertighed.  
 
For at lære mere om billedet af Den Guddommelige Barmhjertighed, Barmhjertigs 
Rosenkransen og åbenbaringerne, som blev givet til søster Faustina Kowalska, vær 
venlig at kontakte:  
 

Marians of the Immaculate Conception 
Stockbrigde, Massachusetts 01263 

Telephone 800-462-7426 
www.marian.org 

 
Hvordan man beder rosenkransen 
 

1. Gør korstegnet og bed trosbekendelsen 
2. Bed ”Fader Vor”. 
3. Bed tre ”Hil dig Maria” 
4. Bed: ”Ære være Faderen” 
5. Kundgør det første mysterium; bed derefter ”Fader Vor” 
6. Bed ti ”Hil dig Maria” 
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7. Bed ”Ære være Faderen”. Efter hvert mysterium bed følgende bøn på opfordring 
af den velsignede Jomfru Maria i Fatima: ”O min Jesus, tilgiv os vore synder, 
frels os fra helvedes ild, før alle sjæle til himlen, særlig dem som har mest brug 
for din barmhjertighed.” 

8. Kundgør det andet mysterium: Bed ”Fader Vor”. Gentag 6 og 7 og fortsæt med 
tredje, fjerde og femte mysterium på samme måde.  

9. Bed ”Salve Regina” på medaljen efter at de fem mysterier er afsluttet: 
Hil dig, Dronning, barmhjertighedens Moder. Du vort liv, vor fryd og vort håb, 
vær hilset! Til dig råber vi, Evas landflygtige børn. Til dig sukker vi med sorg og 
gråd i denne tårernes dal. Se til os i barmhjertighed, du, som går i forbøn for os, 
og når vor udlændigheds tid er forbi, vis os da Jesus, dit livs velsignede frugt. Du 
barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.  
Amen.  
 
De fem Glædens mysterier bliver som en regel, afhængig af kirkeåret, bedt på 
mandage og lørdage; Smertens mysterier på tirsdage og fredage; Herlighedens 
mysterier onsdage og lørdage; lysets mysterier på torsdage.  
 
Pavelige refleksioner over mysterierne 
 
Glædens mysterier  
Glædens mysterier er kendetegnet af den glæde som stråler ud fra Inkarnationens 
hændelse. Dette er klart allerede fra det første mysterium. Bebudelsen, hvor 
Gabriels hilsen til Jomfruen fra Nazareth er knyttet til invitationen til en 
messiansk glæde: ”Jubl, Maria”. Hele frelsens fylde….har ført op til denne hilsen. 
(Bedes på mandage og lørdage, og er valgfrie på søndage i advents- og 
julehøjtien.) 
 
Lysets mysterier 
 
Idet vi bevæger os fra Jesu barndom og det skjulte liv i Nazaret til Hans offentlige 
virke, fører meditationen os til de mysterier som på en særlig måde kaldes ”Lysets 
mysterier”. Hele Kristi mysterium er i sandhed et lysets mysterium. Han er 
”verdens lys” (Joh 8,12). Denne sandhed dukker på en særlig måde op i disse år af 
Hans offentlige virke. (Bedes om torsdagen) 
 
Smertens mysterier 
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Evangelierne giver en fremtrædende plads til Kristi lidelsesfulde mysterier. Fra 
begyndelsen af har den kristne fromhed, særlig i fastetidens betragtning af 
korsvejen, sat søgelyset på de enkelte stationer i lidelsen, idet man er blevet klar 
over, at vi her finder højdepunktet i åbenbaringen af Guds kærlighed, og frelsens 
kilde. (bedes om tirsdagen og om lørdagen, og valgfrit om søndagen i fastetiden.) 
 
Herlighedens mysterier 
 
”Betragtningen over Kristi ansigt kan ikke standse ved billedet af den 
korsfæstede. Han er den opstandne”! Rosenkransen har altid ville give udtryk for 
den kundskab, som har sit udspring i den historiske sandhed om Jesu opstandelse, 
som troen tilslutter sig, og inviterede den troende til at gå gennem lidelsens mørke 
for at betragte Kristi herlighed ved Hans opstandelse og himmelfart….Maria selv 
skulle opstå til den samme herlighed ved optagelsen. (Bedes om onsdagen og om 
søndagen.) 
 
Fra det Apostoliske brev, ”Marias Rosenkrans”, Pave Johannes Paul II., 16. 
oktober 2002 
 
Rosenkransens bønner 
 
Korstegn 
I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Amen 
 

 
 
Trosbekendelsen 
Jeg tror på Gud, den almægtige Fader, Himlens og jordens Skaber. 
Jeg tror på Jesus Kristus, hans ènbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved 
Helligånden og født af Jomfru Maria, har lidt under Pontius Pilatus, blev korsfæstet, 
døde og blev begravet, nedfor til Dødsriget, opstod på den tredje dag fra de døde, opfor 
til Himlen, sidder ved Gud, den almægtige Faders højre hånd, hvorfra han skal komme 
igen for at dømme de levende og de døde. 
Jeg tror på Helligånden, den hellige katolske Kirke, de helliges samfund, syndernes 
forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. 
 
Fader vor 
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Fader vor, du som er i himlen. Hellige vorde dit navn, komme dit rige, ske din vilje, som 
i Himlen så og på jorden.  
Giv os i dag vor daglige brød og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore 
skyldnere. Led os ikke i fristelse men fri os fra det onde.  
 
Hil dig Maria 
Hil dig Maria, fuld af nåde. Herren er med dig. Velsignet er du iblandt kvinder og 
velsignet er dit livsfrugt Jesus. 
Hellige Maria Guds Moder, bed for os syndere, nu og i vor dødstime. Amen.  
 
Ære være Faderen 
Ære være Faderen, Sønnen, og Helligånden. Som det var i begyndelsen, så nu og i al 
evighed. Amen.  
  
Salve Regina 
 
Hil dig, Dronning, barmhjertighedens Moder. Du vort liv, vor fryd og vort håb, vær 
hilset! Til dig råber vi, Evas landflygtige børn. Til dig sukker vi med sorg og gråd i 
denne tårernes dal. Se til os i barmhjertighed, du så går i forbøn for os og når vor 
udlændigheds tid er forbi, vis os da Jesus, dit livs velsignede frugt. Du barmhjertige, du 
trofaste, du milde Jomfru Maria.  
 
Bed for os Hellige Guds Moder, at vi må være værdige til Kristi forjættelser.  
 
Mysterierne 
 
Det første Glædens mysterium:  
Bebudelsen 
 
”Englen kom ind til hende og sagde: ”Hil dig, Maria, fuld af nåde, Herren er med dig”. 
(Lk. 1,28) 
 
Et Fadervor, ti Hil dig Maria, 
Et ære være… 
 
Mysteriets frugt: Ydmyghed 
 
Det andet Glædens mysterium: 
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Marias besøg hos Elisabeth 
 
Fyldt med Helligånden råbte Elisabeth med høj røst: ”Velsignet er du iblandt kvinder, og 
velsignet er dit livsfrugt.” (Lk. 1,41-42) 
 
Et Fadervor, ti Hil dig Maria, 
Et ære være…. 
 
Mysteriets frugt: Næstekærlighed 
 
Det tredje Glædens mysterium: 
 
Jesu fødsel 
 
”Og hun fødte sin søn, den førstefødte, svøbte Ham og lagde Ham i en  
krybbe. Thi der var ikke plads til dem i herberget.” (Lk. 2,7) 
 
Et Fader Vor, ti Hil dig Maria 
Et Ære være.. 
 
Mysteriets frugt: Fattigdom 
 
Det fjerde Glædens mysterium 
Jesu fremstilling i templet 
 
”Da så deres renselsesdage i henhold til Mose lov var omme, bragte de ham op til 
Jerusalem for at fremstille ham for Herren. Som der står skrevet i Herrens lov, at alt 
mandkøn, som åbner moders liv, skal kaldes helligt for Herren. (Lk. 2,22-23) 
 
Et Fader Vor, ti Hil dig Maria,  
Et Ære være.. 
Mysteriets frugt: Lydighed 
 
Det femte Glædens mysterium 
Jesus som tolvårig i templet 
 
”Efter tre dages forløb, da fandt de ham i helligdommen, hvor han sad midt iblandt 
lærerne og lyttede til dem og spurgte dem ud; (Lk. 2,46) 
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Mysteriets frugt: glæde over at finde Jesus 
 
Det første Lysets mysterium 
Jesu dåb i Jordan 
 
”Men da Jesus var blevet døbt, steg han straks op af vandet, og de, Himlene åbnedes, og 
han så Guds Ånd dale ned som en due og komme over ham. Og se, der lød en røst fra 
Himlene, som sagde: ”Denne er min Søn, den elskede; i Ham har jeg velbehag.” (Mt. 
3,16-17) 
 
Et Fader Vor, ti Hil dig Maria,  
Et Ære være.. 

 
Mysteriets frugt: Åbenhed overfor Helligånden 
 
Det andet Lysets mysterium 
Brylluppet i Kana 
 
Mysteriets frugt: Til Jesus gennem Maria 
 
Det tredje Lysets mysterium 
Forkyndelsen af Guds Rige 
 
”På jeres vandring skal I prædike og sige: Himmeriget er kommet nær! Helbred syge, 
opvæk døde, rens spedalske, uddriv onde ånder! I har fået det for intet, giv det for intet! 
(Mt. 10,7-8) 
 
Et Fader Vor, ti Hil dig Maria,  
Et Ære være.. 

  
Mysteriets frugt: Omvendelse og fortrøstning i Gud 
 
Det fjerde Lysets mysterium:  
 
Jesus bliver forklaret på bjerget  
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”Og det skete mens han bad, da blev hans ansigts udseende et andet, og hans klædning 
blev blændende hvid…Og fra skyen lød der en røst, som sagde: ”Denne er min Søn, den 
udvalgte, hør ham!” (Lk. 9,29,35) 
 
Et Fader Vor, ti Hil dig Maria,  
Et Ære være.. 

  
Mysteriets frugt: Længsel efter hellighed 
 
Det femte Lysets mysterium:  
Jesus indstifter Eukaristien 
 
”Og han tog et brød, takkede og brød det, gav dem det og sagde: ”Dette er mit legeme, 
som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig. Ligeså tog han også kalken efter 
aftensmåltidet og sagde: ”Denne kalk er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for 
jer.” (Lk. 22,19-20) 
Et Fader Vor, ti Hil dig Maria,  
Et Ære være.. 

  
Mysteriets frugt: Tilbedelse 
 
Det første Smertens mysterium 
Jesu dødsangst i Getsamene have 
 
”Han var da kommen i dødsangst og bad endnu mere indtrængende; og hans sved blev 
som bloddråber, der faldt ned på jorden. Og da han havde rejst sig fra bønnen og kom 
tilbage til disciplene, fandt han dem sovende af bedrøvelse” (Lk. 22,44-45) 
Et Fader Vor, ti Hil dig Maria,  
Et Ære være.. 

  
Mysteriets frugt: Sorg over synden 
 
Det andet Smertens mysterium 
Jesus piskes 
 
”Så tog da Pilatus Jesus og lod ham piske.” (Joh. 19,1) 
Et Fader Vor, ti Hil dig Maria,  
Et Ære være.. 
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Mysteriets frugt: Renhed 
 
Det tredje Smertens mysterium 
Jesus tornekrones 
 
”Og de klædte ham af og hængte en skarlagenrød kappe om ham. Og de flettede en 
krone af torne og satte den på hans hoved og gav ham et rør i højre hånd; og de faldt på 
knæ for ham, drev spot med ham og sagde: hil dig, jødekonge. (Mt. 27,28-29) 
 
Et Fader Vor, ti Hil dig Maria,  
Et Ære være.. 

  
Mysteriets frugt: Mod 
 
Det fjerde Smertens mysterium 
Jesus korsfæstes 
 
”Og han bar selv sit kors og gik ud til det såkaldte Hovedskalssted, som på hebraisk 
hedder Golgata. (Joh. 19,17) 
 
Et Fader Vor, ti Hil dig Maria,  
Et Ære være.. 

  
Mysteriets frugt: Tålmodighed 
 
Det femte Smertens mysterium 
Jesus dør på korset 
 
”og Jesus råbte med høj røst og sagde: Fader, i dine hænder betror jeg min ånd; og da 
han havde sagt det, udåndede han. (Lk. 23,46) 
 
Et Fader Vor, ti Hil dig Maria,  
Et Ære være.. 

  
Mysteriets frugt: Udholdenhed 
 
Det første Herlighedens mysterium 
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Jesu opstandelse 
 
”Men han siger til dem: bliv ikke forfærdede. I søger efter Jesus fra Nazareth, den 
korsfæstede; han er opstanden, han er ikke her; se, der er stedet, hvor de lagde ham. 
(Mk. 16,6) 
 
Et Fader Vor, ti Hil dig Maria,  
Et Ære være.. 

  
Mysteriets frugt: Tro 
 
Det andet Herlighedens mysterium 
Jesu himmelfart 
 
”Så blev Herren efter at have talt med dem optaget til Himmelen og satte sig ved Guds 
højre hånd. (Mk. 16,19) 
 
Et Fader Vor, ti Hil dig Maria,  
Et Ære være.. 

  
Mysteriets frugt: Håb 
 
Det tredje Herlighedens mysterium 
Helligåndens komme 
 
”Og de blev alle fyldt med Helligånd, og de begyndte at tale i andre tungemål, efter hvad 
Ånden indgav dem at forkynde. (Apg. 2,4) 
 
Et Fader Vor, ti Hil dig Maria,  
Et Ære være.. 

  
Mysteriets frugt: Kærlighed til Gud 
 
Det fjerde Herlighedens mysterium 
Marias optagelse i himmelen 
” Da de kom ind til hende, priste de hende alle som en, og sagde: Du er Jesusalems 
stolthed, du er til stor hæder for Israel, vort folks store pryd. Måtte Herren den 
almægtige velsigne dig for al tid. (Judit 15,9-10) 
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Et Fader Vor, ti Hil dig Maria,  
Et Ære være.. 

  
Mysteriets frugt: Om at få en nåderig død 
 
Det Femte Herlighedens mysterium 
Marias kroning i himmelen 
 
 
”Et stort tegn viste sig på himmelen. En kvinde iklædt solen med månen under sine 
fødder og med en krans af tolv stjerner på hovedet” (Åb. 12,1) 
 
Et Fader Vor, ti Hil dig Maria,  
Et Ære være.. 

  
Mysteriets frugt: At stole på Marias forbøn 
 

Denne bog er del af en mission, som ikke tjener penge på sin virksomhed. 
Vor Herre har bedt os om at sprede disse ord over hele verden 

 
Vær så sød at hjælpe os! 

 
Hvis du ønsker at støtte os økonomisk, send venligst din gave til følgende adresse:  

 
Direction for Our Times 
9000 West 81 st Street 
Justice, Illinois 60458 

USA 
 

www.directionforourtimes.com 
708-496-9300 

 
Jesus giver Anne et budskab for verden den første i hver måned. For at modtage det 

månedlige budskab kan du gå ind på vor webside: www.directionforourtimes.com eller 
ringe til os på telefon 708-496-9300 for at komme på vor E-mail-liste 

 
Bøgerne: 
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Vejledning for vor tid, givet til ”Anne” en lægapostel 
 
Bind 1: Åndelige tanker 
Bind 2: Samtaler med Jesu Eukaristiske Hjerte 
Bind 3: Gud Fader taler til sine børn, den velsignede Moder Maria taler til sine 
biskopper og ordensfolk 
Bind 4: Jesus, Kongen, Himlen taler til præster, Jesus taler til syndere 
Bind 5: Jesus Forløseren 
Bind 6: Himlen taler til familier 
Bind 7: Hilsener fra Himmelen 
Bind 8: At hvile i Frelserens hjerte 
Bind 9: Engle 
Bind 10: Jesus taler til sine apostle 
 

 
Disse bøger, kan bestilles på følgende adresse: 

www.directionforourtimes.com 
eller gennem din lokale boghandel 

 
”Himmelen-taler-hefterne 
 
Vejledning for vor tid givet til ”Anne” en lægapostel 
 
Disse hefter er fra en serie. De kan bestilles fra Vejledning for vor tid: 
  
Himmelen taler om abort 
Himmelen taler om afhængighed 
Himmelen taler til ofre af klerikal misbrug 
Himmelen taler til Gudviede sjæle 
Himmelen taler om depression 
Himmelen taler om skilsmisse 
Himmelen taler til fanger 
Himmelen taler til soldater 
Himmelen taler om stress 
Himmelen taler til unge mennesker 
 
Nye hefter i 2007 
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Himmelen taler til de som overvejer selvmord 
Himmelen taler til de som er på afstand fra kirken 
Himmelen taler til de som er døende 
Himmelen taler til de som ikke kender Jesus 
Himmelen taler til de som har oplevet en tragedie 
Himmelen taler til de som frygter skærsilden 
Himmelen taler til de som har forkastet Gud 
Himmelen taler til de som kæmper med at tilgive 
Himmelen taler til de som lider pga. finansiel nød  
Himmelen taler til forældre som er bekymret for deres børns frelse 
 
Flere bøger af Anne, en lægapostel 
 
”Bestigning af Bjerget” (Climbing the Mountain) 
Af Anne, en lægapostel og Bill Quinn 
 
Med stor glæde introducerer Vejledning for vor tid denne bog ”Bestigning af Bjerget”. 
Denne paperback-udgave indeholder den fascinerende historie om hvordan missionen af 
Kongen som kommer tilbage begyndte, og hvordan den har blomstret op til et 
verdensomspændende apostolat under Kirkens vagtsomme øje og i fuldstændig lydighed 
overfor kirken.  For første gang trykkes nu Annes mystiske himmelske erfaringer 
sammen med hendes vision til et kald i hellighed som hver og en af os må høre.  
 
Indhold:  
Annes historie, hustru, mor og lægapostel 
Annes rejse til hellighedens bjerg 
Annes erfaringer med Himmelen 
Samlingen af Himmelen taler: Abort, Afhængighed, Depression, Skilsmisse, Præster og 
Ordensfolk, Fanger, Seksuel misbrug, Soldater, Stress, Ungdom. 
 
”Barmhjertighedens tåge (The Mist of Mercy”) 
Af Anne, en lægapostel 
 
Dette er en anden helt fascinerende bog af Anne, en lægaposte! Anne skriver helt 
konkret om åndelig krigsførelse, og de mange raffinerede og ikke så raffinerede måder, 
hvorpå satan prøver at få os væk fra hellighedens vej. Anne viser, hvordan vi kan kæmpe 
mod dette, og hvordan man hurtigt kan overvinde det. I den II del fortæller Anne sine 
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erfaringer, hvor Jesus tager hende med til skærsilden og viser henne den usædvanlige 
nåde Han giver sjælene, som går derhen. Dine synspunkter om skærsilden – og om Guds 
retfærdige barmhjertighed – vil aldrig igen være den samme. Dette er en opløftende, 
inspirerende bog.  
 
Indhold 
 
Hvordan genkende – og overvinde åndelige angreb 
Glimt fra virkeligheden 
Annes oplevelser i skærsilden 
Månedligt budskab fra Jesus Kristus, Kongen som kommer igen 
 

Interviews med Anne, en lægapostel 
 

VHS kassetter og DVD med lægapostlen Anne er blevet produceret af Focus Worldwide 
Network og kan købes via vor webside: www.directionforourtimes.com 
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