Innhold:
Hvordan gjenkjenne – og bekjempe åndelige angrep
Glimt fra virkeligheten
Annes opplevelser i skjærsilden
Månedlige budskap fra Jesus Kristus, Kongen som kommer igjen
Intervju med lekapostelen Anne
VHS kassetter og DVD med lekapostelen Anne har blitt produsert
av ”Focus Worldwide Network” og kan kjøpes via vår
webside:www.directionforourtimes.com.

Med stor glede introduserer Veiledning for vår tid denne boken
”Fjellklatring” (”Climbing the Mountain”). Denne paperback–
utgaven inneholder den fascinerende historien hvordan Kongen
kommer tilbake – Misjonen begynte og hvordan det har blomstret
opp til et verdensomspennende apostolat under Kirkens
vaktsomme øye og er under Kirkens fullstendige lydighet. For
første gang trykkes nå Annes mystiske himmelske erfaringer pluss
hennes visjon til et kall i hellighet som hver og en av oss må høre.
Innhold:
Historien til Anne, hustru, mor og lek apostel
Annes reise til Hellighetens fjell
Annes erfaringer med himmelen
Samlingen av ”Himmelen taler” heftene: Abort, Avhengighet,
Depresjon, Skilsmisse, Prester og ordensfolk, Fanger, Seksuelle
misbruk, Soldater, Stress, Ungdommer
”Barmhjertighetens tåke”(”The Mist of Mercy”)
Av lekapostelen Anne
Dette er en annen helt fascinerende bok av lekapostelen Anne.
Anne skriver svært konkret om åndelig krigføring, og de mange
raffinerte og ikke fullt så raffinerte måter Satan prøver å få oss
vekk fra hellighetens vei på. Anne viser hvordan vi kan kjempe
mot dette, og være overvinnere på en rask måte. I del II forteller
Anne sine erfaringer da Jesus tar henne med til skjærsilden og
viser henne den usedvanlige nåde Han gir sjelene som går dit. Dine
synspunkter om skjærsilden – og om Guds rettferdige
barmhjertighet – vil aldri igjen bli den samme. Dette er en
oppløftende, inspirerende bok.

Disse heftene er fra en serie. De kan bestilles fra Veiledning for
vår tid, og er enda ikke på norsk.
Himmelen taler om abort
Himmelen taler om avhengighet
Himmelen taler om kirkelig (sex) misbruk
Himmelen taler til innviede mennesker (prester, ordensfolk)
Himmelen taler om depresjon
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.
Himmelen taler til de som vil ta sitt eget liv
Himmelen taler til de som er borte fra Kirken
Himmelen taler til de som skal dø
Himmelen taler til de som ikke kjenner Jesus
Himmelen taler til de som opplever tragedie
Himmelen taler til de som frykter skjærsilden
Himmelen taler til de som har forkastet Gud
Himmelen taler til de som strever med å tilgi
Himmelen taler til de som har problemer med økonomien
Himmelen taler til foreldre som engster seg for sine barns
frelse
Flere bøker av lekapostelen Anne
”Fjellklatring” (”Climbing the Mountain”)
Av lekapostelen Anne og Bill Quinn

Bind 1: Åndelige tanker
Bind 2: Samtaler med Jesu Eukaristiske Hjerte
Bind 3: Gud Fader taler til sine barn, den velsignede Mor
Maria taler til sine biskoper og ordensfolk
Bind 4: Jesus, Kongen,
Himmelen taler til prester, Jesus taler til
Bind 5: Jesus forløseren
Bind 6: Himmelen taler til familier
Bind 7: Hilsener fra himmelen
Bind 8: Å hvile i Frelserens hjerte
Bind 9: Engler
Bind 10: Jesus taler til sine disipler
Disse bøkene, foreløpig på engelsk, unntatt Bind 1 (2008) blir
nå fortløpende oversatt til norsk og kan bestilles på følgende
adresse:
www.directionforourtimes.com
bokhandel

eller

gjennom

”Himmelen – taler”- heftene
Veiledning for vår tid gitt til lekapostelen ”Anne”

din

lokale

(047) 708-496-9300
Jesus gir Anne et budskap den første i hver måned. Du kan motta
dette månedlige budskapet ved å gå inn på vår webside:
www.directionforourtimes.com eller ringe oss på telefon 047 708496-9300

BØKENE:
Veiledning for vår tid, gitt til lekapostelen Anne

Et Fader Vår, ti hill deg Maria,
et Ære være..
Mysteriets frukt: Om å få en nåderik død
Femte Herlighetens mysterium
Marias kroning i himmelen
”Et stort tegn viste seg på himmelen. En kvinne som var kledd i
solen, med månen under sine føtter og med en krans av tolv
stjerner på hodet”. (Åp.12,1)
Et Fader Vår, ti hill deg Maria,
et Ære være..
Mysteriets frukt: Å stole på Marias forbønn
Denne boken er del av en misjon som ikke tjener penger på sin
virksomhet.
Vår Herre har bedt oss om å spre disse ordene over hele verden.
Vær så snill å være med og hjelpe oss.
Dersom du ønsker å støtte oss økonomisk, vennligst send din gave
til følgende adresse:
Direction for Our Times
9000 West 81st Street
Justice, Illinois 60458
USA
www.directionforourtimes.com

Mysteriets frukt: Tro
Andre Herlighetens mysterium
Jesu himmelfart
”Etter at Herren Jesus hadde sagt dette til dem, ble Han tatt opp til
himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd.” (Mark. 16,19)
Et Fader Vår, ti hill deg Maria,
et Ære være,
Mysteriets frukt: Håp
Tredje Herlighetens mysterium
Den Hellige Ånds komme
”Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i
andre tungemål ettersom Ånden gav dem å forkynne”. (Apg. 2,4)
Et Fader Vår, ti hill deg Maria,
et Ære være…
Mysteriets frukt: Kjærlighet til Gud
Fjerde Herlighetens mysterium
Marias opptagelse i himmelen
”Da de kom inn til henne, priste de henne alle som en, og sa: Du er
Jerusalems stolthet, du er til stor heder for Israel, vårt folks store
pryd.. Måtte Herren den allmektige velsigne deg for all tid.” (Judit
15,9-10)

Fjerde Smertens mysterium
Jesus korsfestet
”Så førte de Jesus bort. Han bar selv sitt kors og gikk ut til det
stedet som heter Hodeskallen, på hebraisk Golgata”. (Joh. 19:17)
Et Fader Vår, ti Hill deg Maria,
Et Ære være..
Mysteriets frukt: Tålmodighet
Femte Smertens mysterium
Jesus dør på korset
”Og Jesus ropte med høy røst: ”Far, i dine hender overgir jeg min
ånd!” Da han hadde sagt det, utåndet Han”. (Luk. 23,46)
Et Fader Vår, ti hill deg Maria,
Ett Ære være..
Mysteriets frukt: Utholdenhet
Første Herlighetens mysterium
Jesu oppstandelse
Men Han sa til dem: Vær ikke forferdet! Dere søker Jesus fra
Nasaret, den korsfestede. Han er oppstått, Han er ikke her. Se, der
er stedet hvor de la Ham”. (Mark. 6.6)
Et Fader Vår, ti hill deg Maria,
Ett Ære være…

”Og Han kom i dødsangst og bad enda mer inderlig, så svetten falt
som bloddråper til jorden. Da Han reiste seg etter bønnen og kom
tilbake til disiplene, fant Han dem sovende, overveldet av sorg”.
(Luk. 22,44-45)
Ett Fader Vår, ti hill deg Maria,
ett Ære være..
Mysteriets frukt: Sorg over synden
Andre Smertens mysterium
Jesus piskes
”Pilatus grep nå Jesus og lot Ham piske”. (Joh. 19,1)
Ett Fader Vår, ti Hill deg Maria,
ett Ære være..
Mysteriets frukt: Renhet
Tredje Smertens mysterium
Jesus tornekrones
”De tok av Ham klærne og hengte en skarlagensrød kappe på Ham,
flettet en krone av torner og satte den på hodet hans, og stakk et rør
i Hans høyre hånd. De falt på kne foran Ham, gjorde narr av Ham
og sa: Vær hilset, du jødenes Konge!”. (Matt. 27,28-29)
Ett Fader Vår, ti Hill deg Maria,
ett Ære være..
Mysteriets frukt: Mot

Ett Ære være..
Mysteriets frukt: Omvendelse og fortrøstning i Gud
Fjerde Lysets mysterium:
Jesu forklaring på fjellet Tabor
”Og mens Han bad, ble Hans ansikt helt forandret, og Hans klær
ble blendende hvite…Og det lød en røst fra skyen: ”Dette er min
Sønn, den utvalgte. Hør Ham !” (Luk. 9,29,35)
Ett Fader Vår, ti Hill deg Maria,
ett Ære være..
Mysteriets frukt: Lengsel etter hellighet
Femte Lysets mysterium:
Innstiftelse av Nattverden (Eukaristien)
”Så tok Han et brød, takket, brøt det, gav dem og sa: Dette er mitt
legeme, som gis for dere. Gjør dette til minne om Meg. Likeså tok
Han kalken etter måltidet og sa: Denne kalk er den nye pakt i Mitt
blod, som utøses for dere.” (Luk. 22,19-20)
Ett Fader Vår, ti Hill deg Maria,
ett Ære være..
Mysteriets frukt: Tilbedelse
Første Smertens mysterium
Jesu dødsangst i Getsemanehaven

”Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se,
himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg
som en due. Og det lød en røst fra himmelen: ”Dette er min Sønn,
den elskede, som jeg har behag i”. (Matt. 3,16-17)
Ett Fader Vår, ti Hill deg Maria,
Ett Ære være..
Mysteriets frukt: Åpenhet til Den Hellige Ånd
Andre Lysets mysterium
Bryllupet i Kana
”Men Hans mor sa til tjenerne:” Det Han sier dere, skal dere
gjøre…Fyll karene med vann, sa Jesus. Og tjenerne fylte dem til
randen”. (Joh. 2,5-7)
Ett Fader Vår, ti Hill deg Maria,
Ett Ære være..
Mysteriets frukt: Til Jesus gjennom Maria

Tredje Lysets mysterium
Forkynnelsen av Guds Rike
”Og der dere kommer, skal dere forkynne: Himmelriket er nær.
Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene, driv ut onde
onder. For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det.” (Matt.
10,7-8)
Ett Fader Vår, ti Hill deg Maria,

”Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte Ham og la Ham i
en krybbe. For det var ikke plass til dem i herberget.” (Luk. 2,7)
Et Fader Vår, ti Hill deg Maria
Et Ære være..
Mysteriets frukt: Fattigdom
Fjerde Gledens mysterium
Jesu fremstilling i templet
”Da renselsestiden som Moseloven påla dem var forbi, tok de Ham
med opp til Jerusalem for å bære Ham frem for Herren. For det står
skrevet i Herrens lov: Alt førstefødt av hankjønn skal være viet
Herren”. (Luk. 2,22-23)
Et Fader Vår, ti Hill deg Maria,
Et Ære være..
Mysteriets frukt: Lydighet
Femte Gledens mysterium
Jesus som tolvårsgutt i templet
”Etter tre dager fant de ham i templet. Der satt Han blant lærerne,
lyttet til dem og stilte spørsmål”. (Luk. 2,46)
Mysteriets frukt: Glede over å finne Jesus
Første Lysets mysterium
Jesu dåp i Jordan

Be for oss, O hellige Guds Mor, at vi må bli verdige til Kristi
løfter.
Mysteriene
Første Gledens mysterium:
Bebudelsen
”Engelen kom inn til henne og sa: ”Hill deg, Maria, full av nåde,
Herren er med deg”. (Luk. 1,28)
Et Fadervår, ti Hill deg Maria,
Et Ære være..
Mysteriets frukt: Ydmykhet
Andre Gledens mysterium:
Marias besøk hos Elisabeth
Elisabeth ble fylt av Den Hellige Ånd og ropte med høy røst:
”Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt.”
(Luk. 1,41-42)
Et Fader Vår, ti Hill deg Maria,
Et Ære være..
Mysteriets frukt: Nestekjærlighet
Tredje Gledens mysterium:
Jesu fødsel

syndenes forlatelse. Jeg venter de dødes oppstandelse og det evige
liv. Amen.
Fader Vår
Fader Vår, du som er i himmelen; helliget vorde ditt navn, komme
ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i
dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi og forlater
våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det
onde, for riket er ditt, makten og æren. Amen.

Hill deg Maria
Hill deg Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du
blant kvinner og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria.
Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødsstund. Amen.
Ære være Faderen
Ære være Faderen, Sønnen, og Den Hellige Ånd. Som det var i
opphavet, så nå og alltid, og i all evighet. Amen.
Salve Regina
Hill deg, dronning, barmhjertighetens mor. Du vårt liv, vår fryd og
vårt håp, vær hilset! Til deg roper vi, Evas landflyktige barn. Til
deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal. Se til oss i
barmhjertighet, du som går i forbønn for oss. Og når vår
utlendighets tid er forbi, vis oss Jesus, ditt livs velsignede frukt, du
barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.

villet gi uttrykk for den kunnskap som har sitt utspring i den
historiske sannhet om Jesu oppstandelse som troen slutter seg til,
og invitert den troende til å gå gjennom lidelsens mørke for å
betrakte Kristi herlighet ved Hans oppstandelse og himmelferd ...
Maria ønsket selv å bli tatt opp i den samme herlighet ved
himmelferden. (Bes onsdag og søndag.)
Fra det Apostoliske brev, ”Marias Rosenkrans”, Pave Johannes
Paul II., 16. oktober 2002.
ROSENKRANSENS BØNNER
Korset tegn
I Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen.
Trosbekjennelsen
Jeg tror på én Gud, den allmektige Fader, som har skapt himmel og
jord, alle synlige og usynlige ting. Jeg tror på én Herre, Jesus
Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen fra evighet. Gud av
Gud, lys av lys, sann Gud av den sanne Gud, født, ikke skapt, av
samme vesen som Faderen. Ved Ham er alt blitt skapt. For oss
mennesker og for vår frelses skyld steg Han ned fra himmelen.
Han er blitt kjød ved Den Hellige Ånd av Jomfru Maria, og er blitt
menneske. Han ble korsfestet for oss, pint under Pontius Pilatus og
gravlagt. Han oppstod den tredje dag, etter Skriften, fór opp til
himmelen og sitter ved Faderens høyre hånd. Han skal komme
igjen med herlighet og dømme levende og døde, og på Hans rike
skal det ikke være ende. Jeg tror på Den Hellige Ånd, Herre og
livgiver, som utgår fra Faderen og Sønnen, som med Faderen og
Sønnen tilbes og forherliges, og som har talt ved profetene. Jeg tror
på én hellig, katolsk og apostolisk Kirke. Jeg bekjenner én dåp til

Gledens mysterier er kjennetegnet av gleden som stråler ut fra
Inkarnasjonens hendelse. Dette er klart allerede fra det første
mysteriet, Bebudelsen, hvor Gabriels hilsen til Jomfruen fra
Nasaret er knyttet til invitasjonen til en messiansk glede: ”Juble,
Maria”. Hele frelsens fylde … har ledet opp til denne hilsen. (Bes
på mandager og lørdager, og er valgfrie på søndager i advents- og
julehøytiden.)
Lysets mysterier
Idet vi beveger oss fra Jesu barndom og det skjulte livet i Nasaret
til Hans offentlige virke, fører meditasjonen oss til de mysterier
som på en særskilt måte kalles ”Lysets mysterier”. Hele Kristi
mysterium er i sannhet et lysets mysterium. Han er ”verdens lys”
(Joh 8,12). Denne sannhet dukker på en særlig måte opp i disse
årene av Hans offentlige virke. (Bes på torsdag.)
Smertens mysterier
Evangeliene gir en fremtredende plass til Kristi lidelsesfulle
mysterier. Fra begynnelsen av har den kristne fromhet, særlig i
fastetidens betraktning av korsveien, satt søkelyset på de enkelte
stasjonene i lidelsen, idet man er blitt klar over at vi her finner
høydepunktet i åpenbaringen av Guds kjærlighet, og frelsens kilde.
(Bes tirsdag og fredag, og valgfritt på søndag i fastetiden.)

Herlighetens mysterier
”Betraktningen over Kristi ansikt kan ikke stanse ved bildet av den
korsfestede. Han er den oppstandne!” Rosenkransen har alltid

Jesus, tilgi oss våre synder, frels oss fra helvetes ild, led alle
sjeler
inn i himmelen, særlig dem som trenger din barmhjertighet
mest.”
8. Kunngjør det andre mysteriet: Be ”Fader Vår”. Gjenta 6 og 7 og
fortsett med tredje, fjerde og femte mysterium på samme måte.
9. Be ”Salve Regina” på medaljen etter at de fem mysteriene er
avsluttet:
Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor. Du vårt liv, vår fryd
og vårt håp, vær hilset! Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal.
Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss. Og når
vår utlendighets tid er forbi, vis oss da Jesus, ditt livs velsignede
frukt. Du barmhjertig, du trofaste, du milde Jomfru Maria.
Amen.
[Etter Bønnebok for Den Katolske Kirke, s. 347]
Som regel, avhengig av kirkeåret, blir de fem Gledens mysterier
bedt på mandag og lørdag; Smertens mysterier på tirsdag og
fredag; Herlighetens mysterier onsdag og lørdag; Lysets mysterier
på torsdag.
PAVELIGE REFLEKSJONER OVER MYSTERIENE
[Benevnelsene etter Bønnebok for Den Katolske Kirke, s. 6366]
Gledens mysterier

Tlf. (+) 800-462-7426
www.marian.org

HVORDAN BE ROSENKRANSEN
1. Gjør korsets tegn og be trosbekjennelsen
2. Be ”Fader Vår”.
3. Be tre ”Hill deg Maria”
4. Be ”Ære være Faderen”
5. Kunngjør det første mysterium; be deretter ”Fader Vår”
6. Be ti ”Hill deg Maria”
7. Be ”Ære være Faderen”. Etter hvert mysterium be følgende
bønn på
oppfordring av den velsignede Jomfru Maria i Fatima: ”O min

Kristus, legeme og blod, sjel og guddom, til soning for våre og
hele
verdens synder.
7. På de ti små rosenkransperlene på hvert mysterium
For Hans lidelses skyld, ha barmhjertighet med oss og med hele
verden.
8. Gjenta for resten av mysteriene
Be: ”Evige Far” (6) på den store perlen, deretter på hver av de
følgende 10 små ”Hill deg Maria”-perlene: ”For Han lidelses
skyld, ha barmhjertighet med oss og med hele verden.
9. Avslutt med Hellige Gud
Hellige Gud, Hellige allmektige Gud, Hellige udødelige Gud, ha
barmhjertighet med oss og med hele verden.
10. Valgfrie avslutningsbønner
Evige Gud, Din barmhjertighet er uten ende. Medlidenhetens
uuttømmelige skattkammer, se i nåde til oss. Øk Din
barmhjertighet i oss, slik at vi i vanskelige øyeblikk ikke fortviler
eller mister motet, men i stor tillit bøyer oss under Din hellige
vilje, som bare er kjærlighet og barmhjertighet.
For å lære mer om bildet av Den Guddommelige Barmhjertighet,
Barmhjertighetens Rosenkrans og åpenbaringene som ble gitt til
søster Faustina Kowalska, vær vennlig kontakte:
Marians of the Immaculate Conception
Stockbridge, Massachusetts 01263

og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og
æren i evighet. Amen.
4. Hill deg Maria
Hill deg Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er
du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.
Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår
dødstime. Amen.
5. Trosbekjennelsen
Jeg tror på én Gud, den allmektige Fader, som har skapt himmel og
jord, alle synlige og usynlige ting. Jeg tror på én Herre, Jesus
Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen fra evighet. Gud av
Gud, lys av lys, sann Gud av den sanne Gud, født, ikke skapt, av
samme vesen som Faderen. Ved Ham er alt blitt skapt. For oss
mennesker og for frelses skyld steg Han ned fra himmelen. Han er
blitt kjød ved Den Hellige Ånd av Jomfru Maria, og er blitt
menneske. Han ble korsfestet for oss, pint under Pontius Pilatus,
og gravlagt. Han oppsto den tredje dag etter Skriften, fór opp til
himmelen og sitter ved Faderens høyre hånd. Han skal komme
igjen med herlighet og dømme levende og døde, og på hans rike
skal det ikke være ende. Jeg tror på Den Hellige Ånd, Herre og
livgiver, som utgår fra Faderen og Sønnen, som med Faderen og
Sønnen tilbes og forherliges, og som har talt ved profetene. Jeg tror
på én hellig, katolsk og apostolisk Kirke. Jeg bekjenner én dåp til
syndernes forlatelse. Jeg venter de dødes oppstandelse og det evige
liv. Amen.
6. Evige Far
Evige Far, jeg oppofrer deg din elskede Sønns, vår Herre Jesus,

”Gud i himmelen, Du er alle tings Skaper. Vær så snill, send Dine
nådegaver ned over vår verden.”
”Jesus, jeg elsker Deg.”
”Jesus, jeg ofrer Deg denne dagen.”
HVORDAN BE BARMHJERTIGHETENS ROSENKRANS
Barmhjertighetens rosenkrans bruker de vanlige rosenkransperlene
og er inndelt i fem mysterier. Den åpner med to innledende bønner
fra søster Faustinas dagbok, fulgt av en avsluttende bønn.
1. Gjør korsets tegn
I Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen
2. Valgfrie åpningsbønner
Jesus, du utåndet, men livets kilde strømmet frem for sjeler, og
barmhjertighetens hav lå åpent for hele verden. O livets kilde,
utfattelige Guddommelige Barmhjertighet, åpne deg for hele
verden og uttøm Deg for oss.
O blod og vann som strømmet fra Jesu Hjerte som en
Barmhjertighetens kilde for oss. Jeg stoler på deg.
3. Fader vår
Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld, som vi

”Gud, min Far, gjør min sjel rolig, og styr min vei.”
”Gud, jeg har gjort feil, og jeg er lei for det. Skjønt jeg er ditt barn,
og søker å være ett med Deg.”
”Jeg tror på Gud. Jeg tror Jesus kaller meg. Jeg tror min velsignede
mor har bedt meg om min hjelp. Derfor vil jeg be i dag og hver dag
fremover.”
”Gud, min Far, hjelp meg til å forstå”.
BØNNER TIL ENGLER
”Engler fra himmelen, styr min vei”.
”Kjæreste verneengel, jeg ønsker å tjene Jesus med fred i mitt
hjerte. Oppnå for meg de nådegaver som er nødvendige for å ha
Hans guddommelige fred i meg”.
BØNNER FOR EN KJEMPENDE SJEL
”Jeg takker deg, kjæreste verneengel, for at du alltid våker over
denne sjelen. Helgener i himmelen, vær så snille, hjelp denne
kjære engelen.”
BØNNER FOR BARN
”Jesus, tilgi dem”.
”Mor Maria, hjelp meg til å være god.”

BØNNER TATT FRA DE ENKELTE BØKENE
Bønner til Jesus
”Jesus, jeg gir Deg denne dagen”.
”Jesus, hvordan vil Du bruke meg i dag? Du har en villig tjener i
meg, Jesus. Gi meg lov til å arbeide for Ditt rike.”
”Herre, hva kan jeg gjøre nå for å forberede ditt komme? Herre,
styr meg og jeg vil rette meg etter det du vil. ”
”Jesus, hvordan vil Du bruke meg?”
”Herre, hjelp meg”.
”Jesus, hva tenker Du om alt dette? Jesus, hva vil Du jeg skal gjøre
for denne sjelen? Jesus, vis meg hvordan jeg kan bringe ham Deg,
her han befinner seg.”
”Jesus, elsk meg.”
BØNNER
”Hva kan jeg gjøre for min Far i himmelen?”
”Jeg stoler på Deg, Gud. Du er bare barmhjertighet. Du elsker meg
og ser alle mine synder. Gud, jeg kaller på Deg nå, som den
barmhjertighetsfulle Far. Tilgi meg alle mine synder. Vask bort
alle flekker på min sjel, slik at jeg igjen kan hvile i fullstendig
uskyld. Far i himmelen, jeg stoler på Deg. Jeg regner med Deg. Jeg
takker Deg. Amen”.

L ø f t e f r a Jes u s t i l s i n e l eka p o s t l er
12.mai 2005
Budskapet dere gir sjelene, endres ikke. Ønsk velkommen hver
sjel som vil følge misjonen for å redde sjeler. Være sikre på at
når hver lekapostel er opptatt med mine interesser, er også jeg
opptatt av deres interesser. De vil plasseres i Mitt Hellige
Hjerte, og jeg vil forsvare og beskytte dem. Jeg vil gi en
fullstendig omvendelse til hver og en av deres kjære. Slik ser
dere at de sjelene som tjener i denne misjonen som mine
elskede lekapostler, vil kjenne fred. Verden kan ikke gi dette
løftet, fordi det er bare Himmelen som kan skjenke fred til en
sjel. Dette er virkelig Himmelens misjon og jeg kaller alle
Himmelens barn til å understøtte Meg. Mine kjære, dere vil bli
belønnet.

5. Videre vil vi følge Jesu Kristi eksempel som er vist i Bibelen
ved å møte alle mennesker med Hans tålmodighet og vennlighet.
MORGENOFFERBØNN
Å Jesus, gjennom Marias ubesmittede Hjerte, ofrer jeg deg denne
dagens bønner, arbeide, gleder og lidelser for alle intensjoner som
kommer fra Ditt Hellige Hjerte, i forening med det hellige
Messeoffer over hele verden, til soning for mine synder og for Den
hellige Fars intensjoner. Amen.
TROSKAPSBØNN
Kjære Gud i himmelen. Jeg lover å være trofast mot Deg. Jeg gir
Deg mitt liv, mitt arbeid og mitt hjerte. Til gjengjeld, gi meg nåden
til å være lydig mot enhver ledelse Du gir, så langt jeg makter det.

Bønner for den hellige Far (paven)
Jesu velsignede mor, beskytt vår hellige Far Benedikt XVI., og
velsign alle hans intensjoner.
De fem lysets mysterier
1. Jesu dåp i Jordan
2. Jesus forvandler vann til vin i bryllupet i Kana
3. Jesus forkynner Guds rike
4. Jesus forklares på fjellet Tabor
5. Jesus innstifter Nattverden (Eukaristien)

VEDLEGG
RETNINGSLINJER FOR LEKAPOSTLER
Vi, Jesu Kristi lekapostler, til Kongen som kommer tilbake, godtar
å utføre våre grunnleggende forpliktelser som trofaste katolikker. I
tillegg, vil vi følge opp følgende åndelige øvelser så godt vi kan:
1. Troskapens bønn og Morgenofferbønn,
og en kort bønn for Den hellige far.
2. Eukaristisk tilbedelse, én gang i uken
3. Deltakelse i en bønnegruppe, hver måned. Vi ber sammen
”Lysets mysterier” fra Rosenkransen og leser det månedlige
budskap.
4. Skriftemål en gang i måneden

Mine kjære barn, dere kan være sikre på min velvilje. Jeg er
vitne til kampene dere går igjennom, og forsøkene på å innrette
livet etter Min Sønns vilje. Dere lever i en mørk tid, og det gjør
det vanskelig å være annerledes. Gjennom tidene har vi kalt
særskilte sjeler til en langt kommet eller høyere grad av hellighet.
Mine kjære, det er også tilfelle for dere nå. En samlet
anstrengelse er nødvendig til å spre lyset, et lys som vil komme til
verden gjennom disse ord. Vær forvisset om at dere er på seierens
side, på tross av en øyensynlig styrke fra mørkets side. Tiden er
nær for Min Sønn til å handle på en slik måte at ingen vil tvile på
Hans herredømme over denne verden og alle som bor der.
Mange vil omvende seg og bli frelst. Vi må øke dette antallet
gjennom vår innsats nå. Min Sønn vil åpenbare sin vilje for hver
og en av dere i deres hjerter. Hans plan for verden folder seg ut
foran dere, og på samme måte vil det skje med planene for dere i
hjertets stillhet, hvor dere må bli vant til å søke Hans
guddommelige vilje. Kjære barn, vær aldri redde. Dere trenger
ikke være redde. Alle i himmelen står nå klare til å kjempe for
sjeler. Ja, spør om hjelp, og hjelpen vil komme til dere. Kast ikke
bort disse vakre nådegavene. De er en gave fra den mest sublime
og dyrebare nåde som sjeler på jorden kan oppnå. Jeg er med
dere, kjære sjeler. Vær glade og håpefulle, nå, som himmelen
roper til sine barn.
TORSDAG 24 JULI, 2003
VELSIGNEDE MOR
Mine barn, vær snill å ønske Den Hellige Ånd velkommen inn i
deres liv. Dere må dyrke denne Guds Ånd ved å gjøre deres sjeler
til passende oppholdssteder for en slik godhet. Be meg om å gripe
inn, og jeg skal gjøre det. Jeg vil gjerne at alle mine barn skal be
om Den Hellige Ånds gaver. Dere vil få disse gavene, og med
dem vil dere tjene Jesus. Jeg velsigner dere mine kjære barn.
Mitt nærvær hviler alltid over dere.

sett. Jeg krever bare lydighet. Jeg sender disse ordene for å
kalle menneskeheten tilbake til lyset. Jeg, deres Gud, vil handle
raskt når tiden er inne. Det er Min vilje at sjelene blir
forberedt. Dette er en stor barmhjertighetshandling fra Min
side og jeg vil ikke at menneskene skal ta lett på det. Kjære
sjeler, vær forvisset om at jeg vil gå av med seieren. Min
herlige plan har allerede begynt, og hvis dere spør meg, vil jeg
fjerne bindene fra deres øyne og vekke sjelene deres opp fra
utmattelsens søvn med min guddommelige berøring. Bare spør
meg. Jeg kaller dere nå og ønsker med kjærlighet at dere skal
ta del i min plan. Svar meg med all den energi og kjærlighet
dere makter.
ONSDAG 23. JULI, 2003
VELSIGNEDE MOR
Kjære barn, Jesus sender disse ord som skal veilede dere og som
er båret av kjærlighet. Det er en stor barmhjertighetshandling.
Faktisk er det en himmelsk gave av utrolige dimensjoner. Vi vil
gjøre bruk av det til beste for å frelse utallige sjeler. Kjære
utvalgte sjeler, vær hellige. Vær tapre. Jeg har kalt dere til å
hjelpe til i en barmhjertighetsmisjon, og jeg ønsker dere skal
være med. For dagen i dag gjelder at dere skal forholde dere
foreløpig i ro i visshet om at vårt arbeide er i ferd med å begynne.
Jeg velsigner dere og forsikrer dere om all mulig nåde som dere
trenger. Når dere føler frykt, flykt til Mitt Ubesmittede Hjerte,
som gir ly, beskyttelse, og støtte. Mitt barn, dette er alt for nå. Du
har tjent oss bra i dette foretaket.
ONSDAG ettermiddag, 23. JULI, 2003
VELSIGNEDE MOR

VELSIGNEDE MOR
Kjære barn, det er Jeg, deres himmelske Mor, som taler til dere i
dag. Ikke frykt offeret. Mange av våre utvalgte sjeler er svært
bundet av å eie ting i denne verden Det er den siste hindring som
Jeg vil overvinne. Som Jeg har sagt så mange ganger før, betrakt
jordiske eiendeler som unyttigheter. Mine små sjeler, noen
ganger må dere anse jordiske ting som farligere enn som så.
Dere må se på dem som fiendens juggel som han prøver å lokke
dere bort fra veien til Jesus med. Jo mindre dere eier, desto
lykkeligere kan dere bli. Ikke bekymre dere over dette. Jeg vil vise
dere hva jeg ønsker dere skal ha, og hva Jeg ønsker dere skal gi
avkall på. Dersom dere spør meg, vil jeg lede dere med stor
omhyggelighet i denne saken, fordi den er så viktig. Vær fylt med
glede over å ha blitt kalt på denne måten, og la oss sammen
fjerne hver hindring som står mellom dere og min Sønn. Jeg
velsigner dere med glede i dag, idet Jeg ser deres målrettede
anstrengelser for å tjene deres Gud.

ONSDAG 23. JULI, 2003
JESUS
Disse ord, som Jeg bringer dere, betyr flere Gode Nyheter. Jeg
ønsker at dere skal meddele disse ord til andre dere ville
meddele det Glade Budskap. Når dere forbereder til en stor
fest, dekket med de fineste retter, tar dere ikke alene plass og
nyter det. Dere inviterer venner og andre kjære til å feire
sammen med dere. På samme måten vil jeg meddele Mine ord.
Jeg vil legge forholdene til rette, og dere må bare adlyde de
tilskyndelsene jeg inngir dere i deres hjerter. Alt vil også bli

TIRSDAG 22. JULI
VELSIGNEDE MOR
La hjertene deres juble over denne fullkomne og skjønne
himmelske plan. Jesus er bare godhet, bare vennlighet og bare
kjærlighet. Mine små, når jeg sier bare kjærlighet, mener jeg at
enhver handling Han gjør, enhver beveggrunn Han har, enhver
måte Han betrakter andre på, har sitt utspring i kjærligheten.
Han kaller dere av kjærlighet, og ofte korrigerer Han dere av
kjærlighet. Han ser denne verden, hvor kjærlighetens strøm er
avbrutt, og Han lider, fordi Han elsker så dypt og på en så
fullkommen måte. Han sørger. Mange sjeler går fortapt i denne
mørke tid, og Gud har nikket til sine engler. Forandringer vil
komme. Dere skulle be for disse forandringene og glede dere
over dem, fordi de er Guds vilje, Han som søker å redde sine
barn og få verden tilbake sin til tidligere skjønnhet og glede. Kan
dere forestille dere, mine kjære, en verden hvor
hovedbeskjeftigelsen er å bevege seg hen imot hellighet og
himmelens rike? Alle vil hjelpe hverandre med det samme målet i
den overgangen som skjer i sjelen og som skal gjøre henne klar
til evigheten i himmelen? Barn, dette er Guds plan. Engang var
verden slik, og nå er tiden kommet for at verden igjen skal vende
tilbake til denne tilstanden. Vær glade, fordi Faderens hånd leder
disse forandringene og de tjener til det gode. Lysets barn, gjør
deres del med tillit. Hvis dere spør, vil vi sende dere et brennende
ønske om å se Guds vilje bli fullført. Be i dette anliggende, og Vi
vil bli fornøyde. Jeg meddeler dette lille glimtet av Guds plan, slik
at dere ikke vil bli redde og fokusere på frykt. Fokuser på deres
hellige oppgaver denne dagen, fullført i enhet med Jesus. Jeg
velsigner dere og smiler til dere nå, mens mitt hjerte er fylt med
kjærlighet og ømhet for dere. Lille sjel, lev i fred. Deres Mor er
nær hos dere.
TIRSDAG 22. JULI, 2003

søstre over hele verden, slik jeg følte medlidenhet med
Jerusalems kvinner. For en lidelse dere vil se, når dere ser på
denne verden med Mine øyne. Det er store byrder å bære, det
er sant, i form av sykdom og mangler. Men ofte har disse
sjelene øynene rettet mot himmelen, og jeg er i stand til å trøste
dem. De er sikret en plass i himmelen. Det som er mer tragisk
er tomheten i de mer velstående deler av verden. Kjære barn,
se inn i øynene på deres brødre og søstre. Ofte ser der en
flathet, en tomhet. La hjertet bli rørt i stor medfølelse, fordi
disse sjelene ikke er elsket. Verken imøtekommenhet eller
vennlighet tenner guddommelighetens gnist, og de er blitt
kalde. Mine barn, dette er den virkelige tragedie. En hel
generasjon har gått tapt på grunn av rikdom. Kan dere forstå
hvorfor jeg må reagere og fjerne velstanden som blokkerer
lyset for disse sjelene? Ja, dere må alle være lik barn og stole
på Meg i alle ting. Når et barn puttes i seng om kvelden, lukker
barnet øynene og tenker fredelige tanker, knyttet til sin far og
mor, og dagen som har vært. Barnet ligger ikke våken og
sysler med ønsket om å skaffe seg enda flere ting. Det ligger
ikke våkent med bekymringer over hvordan det kan beholde
tingene det allerede har. Mine sjeler i verden må være lik barn,
sikre på at jeg vil sørge for det de trenger. Kjære barn, jeg vil
ta hånd om dere. Til gjengjeld sørger dere for det Jeg trenger,
som alltid har å gjøre med sjeler. Jeg legger kjærlighet inn i
hjertene deres. Spør Meg om mer og Jeg vil sende mer. Be meg
innstendig gjennom dagen å gi dere kjærlighet, selv for de mest
avskyeliges sjeler, og dere skal få den gaven. På denne måten
vil det blanke i ansiktene til dem som ikke er elsket, forsvinne
og bli erstattet med glede, bli erstattet med en sjels
ansiktsuttrykk som er kommet til liv og igjen og fortsetter på
reisen til selvinnsikt, fordi han har sett kjærlighet. Jeg er med
dere, og når dere leser Mine evangelier vil dere se at jeg spør
dere om å gjøre det samme som jeg gjorde. Dere er i ferd med
å bli lik Meg. Og det er Min plan.

og en av mine barn og mørket. Jeg er kvinnen som er kledd i
solen, og jeg bringer Guds lys til denne verden, med all
himmelens makt som er gitt mitt våpen. Ha fred, for deres mor
holder virkelig foran dere et ugjennomtrengelig skjold som
beskytter dere mot fienden. Tenk over dette og dere vil aldri
frykte. Kall på meg og jeg vil høre dere:”
MANDAG KVELD, 21. JULI 2003
VELSIGNEDE MOR
Mine kjære barn, jeg vil dere skal bruke hver dag tid på å finne
ut Guds vilje for dere på denne dagen. Dette må skje i stillhet.
Dere kan ha mange spørsmål, og det er i stillheten, i hjertet, som
vi kan svare på disse spørsmålene. Ellers vil dere ikke høre oss på
grunn av verdens larm. Flesteparten av våre barn hører oss ikke,
på tross av våre forsøk på å tale til dem. Selv mange av våre
utvalgte fornekter denne formen for kontemplativ bønn. Barn,
det er i denne type bønn dere vil finne den fred og veiledning
dere lengter etter. Jeg vil at andre skal se Kristus i ansiktene
deres. For at dette skal skje, må dere bli forenet med Kristus.
Som alltid, velsigner jeg dere og holder mine hender over dere i
kjærlighet.
TIRSDAG 22. JULI 2003
JESUS
I dag vil jeg tale til mine sjeler om den kjærligheten som jeg
ønsker de skal ha til sine medmennesker. Som vi har sagt før,
må mine lysets barn tenke i himmelske baner. Det betyr at
dere må betrakte verden fra Mitt ståsted. Jeg prøver å skape i
deres sjeler en stor kjærlighet til hele menneskeheten. Ikke
ødelegg denne prosessen. La denne kjærligheten vokse når
dere føler den, fordi det er en gjerning som kommer fra Meg
og jeg vil fullføre den. Føl medlidenhet med deres brødre og

kjærlighet og lydighet. Dere vil alltid være glade over å ha
valgt lysets side.
MANDAG 21. JULI, 2003
VELSIGNEDE MOR
Mine barn, vær så snille og forstå hvilken stor nåde det er at Gud
har gitt dere en slik kjærlig og konkret undervisning. Vær så
snille, takk Ham for disse nådegavene, slik at vi kan fortsette å
veilede dere på denne måten. Deres Mor er med dere, lik en
annen mor som nøye våker over sine barn for å se om de utvikler
seg slik de skal. Nå roper jeg ut til dere en moderlig advarsel.
Vend dere bort fra verden. Mange av våre store levde hele sitt liv
i verden, men var ikke av verden. Om dere er kalt til dette, vær
ikke motvillige mot denne vår oppgave. Det er derfor dere har
blitt plassert der dere er nå, for å være ører, øyne, hender og Jesu
hjerte, akkurat der dere befinner dere. Det er faktisk slik, at om
flere mennesker hadde gjort med standhaftighet det de var
bestemt til, hadde verden vært et sted med stort lys og trøst. Alle
Guds barn hadde fått mat og rent vann, og levd et liv i styrke og
klarhet, i det de utviklet sine sjeler og forberedte seg til å gå
videre inn i det himmelske rike. Dessverre er det ikke slik, og
deres Gud vil rense jorden og gjenskape sitt lys på hvert sted i
verden. Men dette er en prosess, lik deres utvikling til hellighet;
og lik deres utvikling til hellighet, vil det ikke skje uten en del
gjenvordigheter og offer. Dette må til for at lyset skal komme
tilbake til deres verden. Vi må være tapre, være rolige, og være
forberedt på å gjøre vår del, med vekt på å tjene Gud og Hans
guddommelige plan. Kjære barn, dere er velsignet som er blitt
kalt, så ikke nøl eller hold noe tilbake fra Jesus. Dere må gi, gi.
Jeg er med dere og vil forbli hos dere. Det er helt sikkert at intet
barn er engstelig når mor er i nærheten. Jeg velsigner dere og
holde mine hender over dere til beskyttelse, og merker dere som
mine egne. Gud gir meg himmelsk autoritet som Frelserens Mor,
og jeg bruker denne autoriteten til å plassere meg mellom hver

MANDAG 21. JULI 2003
JESUS
Mine barn, vær klare for åndelig krigføring. Det er klokt å
forberede seg på et slag før faren truer. Slik blir en trenet
soldat rolig i striden og overvinner panikk, fordi han ganske
enkelt bruker ferdigheter han er vant til å bruke. Kjære barn,
sluttresultatet er blitt sikret. Jeg, deres Gud vil overvinne
lysets fiende og Mine barn vil bli reddet. Men enda må slaget
utkjempes, og jeg vil at dere skal være forberedt. Hvordan kan
jeg gjøre det, spør dere? Selvsagt må dere be, og ha et
disiplinert liv i bønn og utvise hellig likegyldighet. Bry dere
ikke om spørsmålene dere har. Det holder med at dere forstår
hva jeg ber dere om. En soldat trenger ikke alltid se det større
bildet og å forstå det, alt vil bli ham gitt. Jeg er med dere. Bli
ikke motløse når dere ser fiendens styrke. Jeg er absolutt
sterkere. Skjønt situasjonen må først komme til fullendelse og
Mine lysets barn må gjøre sin del. Det er derfor jeg har
plassert dere hvor dere er, og det er derfor jeg veileder dere på
denne måten. Jeg forbereder dere på strid, hvor dere blir gitt
muligheten til å tjene Meg og Mitt Kongerike. Vær glade over
å ha blitt utvalgt som Mine tjenere, for sannelig, de minste av
Mine tjenere er opphøyet i himmelen, som et barn av den store
godhet. Mine barn hører min stemme og det er nå jeg roper til
dem. Hør mitt kall i ditt hjerte, og sammen skal vi begynne
denne kjærlighetens reise. Vær standhaftige. Gjør det alltid til
en vane å spørre Meg om å åpenbare Min hellige vilje for dere,
og jeg vil gjøre det. Det er derfor jeg roper ut til dere. Jeg
trenger soldater til å tjene i lydighet. Dere må riste av dere
innflytelse fra verden og forberede dere til å være lydige mot
Meg, deres Gud, som vil gjenskape denne verden til godhet og
åndelig trygghet. Deres barn vil erfare verden på en annen
måte og derfor kan dere nå synge lovprisningssanger til deres
Skaper og ofre takksigelse. Forbered dere nå på å tjene Meg i

ÅNDELIGE TANKER – 9 SØNDAG 20. JULI 2003
VELSIGNEDE MOR
Kjære barn, vandre med Min Sønn Jesu Kristi autoritet. Fordi
dere følger Ham, må dere se ting gjennom Hans øyne og reagere
på situasjoner med Hans hjerte. Det er en forandring, fordi dette
er forskjellig fra det dere gjorde tidligere før dere fulgte Ham.
Det er noe nytt. Når dere starter med noe nytt, gjør det langsomt
og forsiktig, til dere får selvtillit og vet dere gjør det bra. Kjære
barn, gå sakte i din tjeneste for Kristus, mens du får veiledning
underveis. Veiledningen kan bare komme dersom du lytter når
min Sønn taler til deg. Kjære barn, det finnes ingen annen vei
for deg. Du er en person av god vilje, derfor må du ikke lenger gå
på verdens stier. Vi vil lede dine skritt, men du må lytte. Jeg vet
du vil følge vår himmelske kurs og jeg sier til deg at vi trenger at
du følger vår veiledning nå. For å få dette til, må du tilbringe tid
i bønn. Se på bønn som en form for samtale. Du ville sikkert ikke
begynne en ukjent oppgave uten veiledning, og om du gjorde det,
ville du sikkert komme til å gjøre feil. Samtal med Jesus hver
dag, flere ganger, og Han vil fullføre oppgavene som Han med
velberådd hu velger for deg. Slik kan du avslutte disse oppgavene
i full visshet om at Guds vilje ble gjort. Noen ganger vil du se
fruktene, noen ganger vil du bare så frøene. Fruktene vil komme
senere, utenfor din rekkevidde. I alle fall har du fullført din del,
og kan du få hvile ut. Ha nå fred denne dagen i det vi leder dere i
tjenesten for deres Gud. Jeg utvider min velsignelse over dere og
tilbyr dere Guds nåde.

Mine kjære barn, jeg vil gjerne bringe kjærlighet inn i deres
familier. Følg den hellige Families eksempel. Vi var tolerante
overfor hverandre da vi fulgte Faderens vilje i våre liv. Vi visste
at den enkelte var et selvstendig individ, skapt til å tjene Faderen
på sin egen måte. Vårt mål som familie var å støtte hverandre
ettersom vi gradvis oppdaget Faderens vilje i våre liv og beveget
oss mot det evige mål. Det samme må skje i hver eneste familie.
Dere er blitt plassert sammen med mennesker rundt dere for å
bringe hverandre nærmere Kristus og til å bistå hverandre med å
følge Guds vilje. Vær tålmodig med de enkelte
familiemedlemmers svake sider, men ikke tål umoral i hjemmet.
Umoral vil ødelegge deres familie hvis den ikke korrigeres. Vær
årvåkne når det gjelder å beskytte Guds Ånd i hjemmet. Hvis dere
spør meg, vil jeg hjelpe dere. Jeg vil hjelpe barna deres til å
komme bort fra farlige og truende handlinger. Barn, hjemmet er
stedet hvor dannelsen av sjeler skjer. Hjemmet må lede til åndelig
vekst og utvikling. Vær sikker på at Gud våker nøye over det som
skjer i et hjem. Jesus ønsker å bli en del av deres familie.
Behandle min Sønn derfor som et familiemedlem. Ønsk Ham
velkommen i deres hjem og Han vil bringe dere sammen og holde
dere befestet i nåde. Når et familiemedlem er i åndelig fare,
overgi denne person til Jesus og meg, og vi vil hjelpe dere å få
deres kjære tilbake. La den hellige Familie være deres eksempel,
og nådegavene vil strømme ned over dere og familiene deres.
Deres Mor velsigner dere og smiler av glede når hun ser dere
elsker hverandre.

VELSIGNEDE MOR
Kjære lysets barn, jeg er et godt eksempel på tillit. Da jeg levde på
jorden, opplevde jeg stunder da det var nødvendig med et
himmelsk perspektiv. Dersom dere ser på verden ut fra et verdslig
perspektiv, vil dere ofte føle frykt. Men et himmelsk perspektiv gir
fred og følelsesmessig sikkerhet. Stol på Gud, og på hans hensikt
og vilje som beveger deres liv og skjenker dere en løsrivelse som
frigjør deres ånd og setter dere fri til å gjøre mange ting. Dere
kan gi avkall på den materialisme som har fortært mye av
verden. Kjære barn, som er blitt velsignet med stor velstand, la nå
denne fare. Den skygger for deres innstilling og fremgang. Husk,
dere kan ikke ta disse tingene med til himmelen, og dere trenger
dem heller ikke. De er intet i seg selv, og skulle ikke bli gitt noen
verdi. Om dere ikke regner med materielle tings verdi, vil dere
heller ikke ha behov for å skaffe dem. Så enkelt er det. De
lykkeligste mennesker skaffer seg lite, og jo mer dere blir dratt
inn i trangen etter å kjøpe ting uten himmelsk verdi, desto mer
vanskelig blir det for dere å bli lykkelige. Deres sjel søker brød og
dere gir den materialismens føde. Kjære ulykkelige barn, dette er
ikke veien. Sammenlign dere alltid med dem som har mindre, og
vær takknemlige. Når dere sammenligner dere med dem som har
mer, skaper det misunnelse, og det må vi ikke ha. Gi misunnelsen
over til Jesus, og Han vil brenne den opp i sitt Hellige Hjertes
flammer. Barn, bort med misunnelsen. Det er grunner til at dere
ikke har ting dere lengter etter. Jeg er med dere og taler med en
mors ønske for sine barn, at de skal forstå hvorfor de er
ulykkelige. Små barn, ikke søk materielle ting, slik at jeg kan vise
dere gleden av å være i enhet med min Sønn. Deres Mor elsker
dere og ønsker at dere skal være lykkelige.
LØRDAG 19. JULI 2003
VELSIGNEDE MOR

JESUS
Jeg ønsker å snakke til Mine barn om tillit. Denne tiden må vi
bruke tillit, fordi det vil komme en tid i deres liv hvor tilliten
vil gi dere all den trøst og åndelig styrke dere behøver. Ja, det
vil komme en tid da lysets barn vil flykte til sin tillit og ta den
rundt seg som et beskyttende teppe. Når omveltninger skjer,
vil tillit til Gud komme naturlig til mine utvalgte sjeler som har
praktisert den. Jeg søker en fullstendig enhet med Mine barn.
På denne måten blir det lett å tjene Gud. Dere ville ikke stole
på noen dere ikke kjente fra før, en som er fremmed. Derfor
må dere bli kjent med Meg. Gjennom bønn vil dere utvikle et
naturlig forhold til Meg, på tross av Min guddommelighet. Det
var aldri meningen at menneskeheten skulle leve atskilt fra sin
Gud. Derfor opplever verden et dypt mørke. Verden har gått
bort fra Mitt hjerte. Verden er narret til å tro at Enhet med
Gud kan ikke oppnås, og hva som enda sørgeligere er, at den
er uviktig. Åndelighet og deres forhold til Gud som er alt i alle,
er ikke noe ekstra, likt en hobby. Dette må være det absolutte
kompasset i livet, som alltid gir dere den rette posisjonen på
reisen gjennom livet. Dere trenger bare å se dere omkring for å
se resultatet av å leve uten denne kjærlighet og veiledning. Et
menneske som gir uttrykk for å være svært så bevisst til å ta
vare på seg selv og sine behov, sulter til døde i et
kjærlighetsløst ødeland. En person som har en ekte kjærlighet
til seg selv, betrakter Gud som sin venn, sin forbundsfelle. En
person som har en ekte kjærlighet til seg selv, glemmer seg selv
i tjenesten for andre. Barn, tenk over dette, fordi det er her
svaret til universet ligger. Jeg vil gjøre det klart for dere hvis
dere spør meg i bønn. Kjære barn, var glade, for Jesus elsker
dere, og veileder dere med glede.

LØRDAG 19. JULI 2003

Han skapte denne vakre verden, slik at vi, ved å være der, kunne
få undervisning i kjærlighet og hvordan vi skal elske andre. Han
kaller oss nå tilbake til en ren kjærlighet, en kjærlighet som er
himmelsk. Våre utvalgte må være eksempler på kjærlighet og
finne sine feil som de gjør og erfarer. Deres hjerter vil begynne å
smelte, og når isen smelter, blir det til vann. Vannet som er
resultatet av issmeltingen, vil nære kjærlighetens frø som Gud
har plantet i menneskets indre. Det vil spire overalt, og fordi dette
er helt usedvanlige tider, vil denne veksten eksplodere til
kjærlighetens vakreste blomster. Verdens barn av i dag er
velsignet på grunn av de store muligheter som de har fått. Kjære
barn, jeg er med dere. Deres Mor beskytter dere og vil lære dere
kjærlighet.
FREDAG 18. JULI 2003
VELSIGNEDE MOR
Mine barn, arbeid raskt hvis dere føler at dere er kalt av oss.
Jesus trenger å få fullført mange ting, og Han trenger dere, sine
utvalgte til å gjøre dette arbeidet. Tjenesten for min Sønn er en
gledefull tjeneste og all mulig frihet ligger i denne oppgaven.
Dere forstår, kjære venner, dere kan bare tjene én herre, og når
dere slutter å tjene Jesus, begynner dere å tjene verden. Min
kjære, det er ikke det jeg ønsker for deg, heller ikke Jesus. Han
trenger din lojalitet og din handling. Han trenger ditt arbeid
fullført i den grad at det ikke finnes noe spørsmål om hvor din
troskap er. Barn, vær nå grundige i fullføringen av disse tingene
dere er bedt om å gjøre. Mange, mange sjeler er avhengige av at
dere svarer på dette kallet. Jeg er med dere og vil forsøke å
klargjøre alt for dere. Spør meg om hjelp når dere har behov for
det og jeg vil hjelpe dere.
LØRDAG 19. JULI 2003

lære dere å elske, og forberede dere til en renere grad av
kjærlighet som dere er bestemt til å erfare i den neste verden.
Jeg vil gradvis gjøre dere i stand til å erfare min kjærlighet,
som er sann, og dette er målet og meningen med livet her i
verden. Barn, lær om Meg. Studer Meg igjen, og du vil lære.
Du vil se hvordan dine forbindelser til andre vil forandre seg.
Du vil se hvordan ditt syn på verden vil forandre seg. Du vil
lære at mye av det som er kalt kjærlighet i denne ulydighetens
tidsalder i virkelighet er utnyttelse, og ikke tilnærmelsesvis i
nærheten av kjærlighet. Jeg vil åpne dine øyne for en høyere
grad, og så til en stadig høyere grad, inntil du ser med Mine
øyne. Da vil du begynne å se behovet for denne forandringen
jeg skal utvirke. Mitt lille barn, jo mer du kan se, desto mer vil
du ha en brennende lengsel til å hjelpe Meg. Så lille sjel, arbeid
hardt på dine åndelige plikter, slik at jeg kan lære deg hva
kjærlighet er.
FREDAG 18. JULI 2003
VELSIGNEDE MOR
Dette er ofte lettere å lære for mødre, fordi mødrene vanligvis har
en innebygd kjærlighet. Kjære mødre, jeg taler nå alvorlig til
dere. Dere må være aktive i å beskytte deres barn. For mange
mødre har gitt fra seg ansvaret og over til verden, som om denne
moderne verden på noen som helst måte kunne erstatte en mors
kjærlighet. Dette skyldes egenkjærlighet, en annen form for
forvrengning. Ja, barn, dere må elske dere selv, som et tempel for
Den hellige Ånd og som en representant for Kristus, men dere
må ikke elske dere selv slik at det går ut over deres oppgave,
deres kjærlighet til andre eller over tjenesten til Herren. Men det
er dette jeg ser, og det skuffer meg. Barn, jeg sier dere at dette er
galt. Det er et feilgrep. Dere må igjen lære kjærlighet fra oss,
deres himmelske veiledere. Gud, deres Far, er den beste kilden til
å lære om kjærlighet. Han skapte oss, sine barn, i ren kjærlighet.

verdiløse. Bruk tiden sammen med familien, gå turer, snakk med
hverandre, og gled dere over det som Gud har skapt. Gi et
eksempel på stillhet. Studer helgenene og livet til hellige sjeler.
Dere har svært mange åndelige følgesvenner og antallet øker for
hver time. Faktisk vil dere begynne å se dette, og det vil styrke
dere. Blomstre der du er plantet, lille sjel, med mindre Jesus leder
deg på en annen måte. Jeg er med deg, og ser nøye etter tegn på
om du trenger meg. Din Mor er virkelig nær deg.
FREDAG 18. JULI 2003
JESUS
I dag taler jeg til sjeler om kjærlighet. Kjærlighet er viktig. Ja,
det er det viktigste av alt. Det er grunnen til at den er blitt så
forvrengt i deres moderne verden. Mørket vil gjerne se
kjærligheten ødelagt. Den moderne verden vil overta denne
forvrengte versjonen, slik at ingen kan være i stand til å finne
kjærlighet og hjertene vil bli likesom is. Mange av mine barn
er uvitende om sann, ekte kjærlighet. Det er derfor mange av
mine barn ikke er velkomne med mindre de fyller et stort
behov hos foreldrene deres. Mine kjære, dersom dere følger
Meg, vil dere lære om sann kjærlighet, som gir utallige frukter
og muligheter for vekst. For eksempel ekteskapet, og nå
snakker jeg om et sakramentalt ekteskap, helliget og forordnet
av Meg, gir store muligheter til å lære om kjærlighet, fordi det
er en konstant sammensmelting av én vilje til en annen. Dette
krever offer og kompromiss. Dere må gi, gi, og gi for å erfare
ekteskapets sakrament. Deres verden som har forvrengt
kjærligheten, ser på det å gi som en svakhet, med mindre dere
er garantert å få like mye igjen. Barn, dette er meningsløst.
Om dere må forsikre dere om å få noe til gjengjeld, gir dere
ikke av dere selv, men kjøper noe eller skaffer ting til veies på
en annen måte. Det å gi, må være rent, og hvis dere bruker
tiden på jorden rett, gir og lærer om himmelske ting, vil jeg

en særskilt måte mange helliges liv som er viet til meg. Prester og
ordensfolk, hellige menn og kvinner trøster mitt hjerte på en
uvanlig måte akkurat nå, og jeg gjør de utrolige nådegavene jeg
har fått fra disse rettferdige sjelene enda større. Prester og
ordensfolk som lever i verden er sterk angrepet. Sjeler som er
bundet av ordensløfter, vær tapre. Deres Mor forsvarer dere som
sine egne, og dere vil snart bli reist opp til deres rettmessige plass.
Istedenfor å bli æret av verden, blir dere skjelt ut og bakvasket.
Dette vil vi ikke skal vare ved. Jeg ønsker også å si at det finnes
sjeler som er bundet av ordensløfter og som har skuffet min
Sønn, og som har vendt seg til den onde. Ikke tenk, satans sjeler,
dere vil unnslippe guddommelig rettferdighet. Og dere som har
ødelagt uskyldige sjeler? Hele himmelen skjelver for den straffen
som dere vil få. Jeg sier dette til dere med særskilt alvor. Omvend
dere. Bekjenn deres synder og bli renset. Bare på denne veien vil
dere få komme inn i Guds rike. Barn, tenk dere om i denne tiden.
Vi er sammen med dere, og forbereder verden på en markant
forandring. Jeg velsigner dere alle og søker å lede dere til min
Sønn.
TORSDAG 17. JULI 2003
VELSIGNEDE MOR
Jeg vil mine barn skal begynne å løsrive seg fra verden. Barn, for
å gjøre dette må dere begynne å begrense tiden dere bruker til å
se på fjernsyn. Det er ikke tvil om at fjernsynet har virkelig lurt
sjeler
inn
i
en
falsk
verden
som
forvrenger
virkelighetsoppfatningen. Svært få programmer viser karakterer
som er rette rollemodeller for lysets barn. Dere vil ikke finne
veiledning på fjernsynet, og i mange tilfeller vil barn bli vill ledet
og ødelagt av det de ser. Mine barn, begrens også handletiden.
Kjøp det dere trenger og hold fokus på familie og plikter. Lev et
sunt liv, og begrens fornøyelse. Velg bønn og refleksjon. Snart vil
dere ikke savne ovennevnte ting, og dere vil regne dem som

alle dydene. Jeg taler nå om tapperhetens dyd, tapperhet som
vender ansiktet mot verden som forakter Gud og alt som er
godt. Mine barn er blitt forført av materialismens juggel, hvor
de dyrker seg selv, i et forsøk på å føle seg verdifulle. Barn, det
er Min verdi dere må lengte etter og som verden ikke kan gi.
Denne verdien kommer bare fra en kilde, Meg, Jesus Kristus.
Jeg er den som døde for deg og jeg har til hensikt å frelse deg
igjen. I dag kaller jeg deg fra verden og jeg krever deg tilbake,
til Meg selv. Fra nå av vil jeg beskytte deg, lille fortapte sjel,
og dine synder vil bli fullstendig utslettet. Dette er mitt løfte til
deg. Jeg vil glemme dine synder. Kom tilbake til Meg, du vil
aldri angre på det.
TORSDAG 17. JULI 2003
VELSIGNEDE MOR
Hører dere stemmen til min Sønn? Han kaller sine barn med
autoritet. Kjære små, Han gjør dette i et forsøk på å redde dem.
Min Sønns stemme har autoritet, og det er derfor Han sier at
Hans barn vil vite at det er Han, deres Gud, som roper til dem.
Mine kjære små venner må gjøre et valg nå. Og de må velge Gud
og alt som er godt. Utvalgte sjeler, det er tid til å be, og dere er
kalt til å be. Foren dere med deres Mor i denne
barmhjertighetens misjon for deres falne brødre og søstre.
Sammen hjelper vi deres sjeler, og forbereder dem til å smelte av
kjærlighet for den guddommelige befrier som oppsøker dem i
denne tiden. Faktisk kaller vi dere med et alvor som ikke har
sidestykke i historien. Dere føler dette i deres hjerter. Det er en
nøyaktig kunnskap gitt av Gud. Kjære små, vær glade. Gud har
valgt dere til å hjelpe Ham, og det er vidunderlig for dere og for
hver sjel dere når. Gjennom dere vil jeg rekke ut til mange. Jeg
hjelper Jesus, med all mulig nåde som er meg gitt i denne tiden.
Mye av denne nåden kommer fra deres bønner og offer og små
avkall. Misunn meg derfor ikke disse gaver. Jeg bruker også på

vennlighet, mildhet og kjærlighet vil vi lede dere til et hellig svar i
alle livets vanskelige situasjoner. Lev i fred nå, vel vitende om at
tjenesten for Herren gir dere adgang til alle nådegaver og
velsignelser. Bruk disse nådegaver og velsignelser til å
gjenopprette og beskytte deres fred. Faktisk er jeg hos dere under
utmattelse og kamper. Beveg dere langsom, og dere vil ikke gå
feil.
TORSDAG 17. JULI 2003
JESUS
Mitt barn, i dag snakker jeg til alle dem som har forlatt Meg.
Nå er tiden kommet til å vende tilbake til Meg. Jeg kaller på
dere. Dere hører Min stemme og vet at det er jeg, deres Jesus
Kristus, som kaller. Det faktum at dere kjenner Min stemme,
forteller at dere hører Meg til. Fordi du tilhører Meg, lille sjel,
må du komme tilbake til Meg nå. Jeg vil du skal angre dine
synder. Kall på Meg og jeg vil høre deg. Jeg vil gi deg en
nøyaktig veiledning på hvordan du skal gå tilbake til flokken.
Kjære tapte sjel, jeg har hørt din sjel stønne og jeg svarer på
din smerte. Den onde er i krig mot Mine barns sjeler og prøver
å ta dem med seg. Men fienden gir dere ingen ting, bare
tomhet. Lille sjel, du ser det nå, så vend deg igjen til Meg. Jeg
gir deg alt som er vakkert, edelt, og evig. Du vil ALDRI angre
på at du gikk tilbake til Meg. Hører du etter? Gir du ditt
stakkars problemfylte hjerte lov til å svare Meg? Jeg helbreder
deg. Jeg ønsker å helbrede deg enda mer, til din sjel er så ren
som den skal være for å komme inn i Mitt kongerike. Kjære
barn, vil du tilbringe evigheten i lykke, med glede og andres
godhet? Jeg tenker ikke på den skinnhellige godheten til noen
av dine jordiske følgesvenner. Den slags falsk godhet har
skuffet deg i fortiden og er en grunn til en del av din bitterhet.
Frykt ikke. Lyset vil skinne på den slags godhet og blottstille
det onde i den. Jeg tenker på den sanne godhet som omfatter

heldigvis slutten, og Jesus kommer til å gripe inn i verden på en
uvanlig måte. Dere må være forberedt, og derfor sender vi dere
disse budskapene. Ikke ignorer profetene vi sender dere som en
akt av spesiell nåde. Kan dere forestille dere hvordan dere ville
føle det å være blitt advart, men ikke har gjort noe? Kan dere
ignorere Jesus etter at Han har vist dere så mye kjærlighet? Er
det mulig dere kan fortsette å vende ryggen til Ham? Naturligvis
ikke. Fordi dere i deres hjerter vet at Jesus er veien, og dere vet at
Han kaller på dere for siste gang i denne verden. Mine barn må
adlyde sin Gud og skynde seg med å hjelpe Ham. Kjære barn,
vær på vår side. Vår side er kjærlighet. Vår side er lydighet. Vår
side er lys, glede, og tjeneste for andre. Det finnes ikke noe
virkelig valg for dere. Deres Gud roper varsko til dere, og dere
må svare Ham. Jeg, deres himmelske Mor vil hjelpe dere. Vi gjør
alt. Vi trenger bare et ”Ja” for å frigjøre alle mulige nådegaver
over dere. Deres Mor velsigner og hjelper dere i hver situasjon,
sammen med beslutningen om å tjene. Lev i fred med å tjene
Kristus, kjære små, fordi det er eneste riktige valget.
ONSDAG 16 .JULI 2003, 3 om ettermiddagen
VELSIGNEDE MOR
Kjære små barn, verden forsøker å ødelegge deres fred. Dere må
holde fast på deres himmelske fred. Når dere blir oppbrakt over
noe, og dere strever, bring situasjonen til oss. Det finnes en riktig
måte å svare på, en riktig måte å håndtere vanskelighter på, og vi
vil sørge for at dere får den veiledning dere trenger. Dette setter
dere i stand til å si ”nei” til situasjoner og mennesker som
forstyrrer dere, vel vitende om at dere handlet i overensstemmelse
med deres overgivelse til Kristus. Tro ikke det finne situasjoner
på denne jord som vi ikke kjenner til, eller ikke har svar på. Det
er rett og slett ikke mulig. Dette forholdet vi utvikler med dere,
har uante fordeler og goder. En av fordelene er at vi vil takle
deres vanskelige øyeblikk og personer. Dere er ikke mer alene.
Dere behøver ikke lete lenger etter svar. Med all mulig

sykdom. Barn, jeg prøver ikke å vise dere at deres Gud er kald
og hard. Det motsatte er tilfelle. Deres Gud elsker dere og
dirigerer alt, og ofte griper Han inn for å redde dere fra
dumme feilgrep og synder. Det er påfallende at dagens
mennesker anklager Gud for alle slags vanskeligheter og
ondskap. De bruker syndens frukter til å rettferdiggjøre sin
mislykkethet i å følge etter Meg. Barn, det er ikke jeg som har
brakt mørket over verden. Det er dere, p.g.a. deres synder og
uvilje til å tjene. Det er mat nok på jorden. Det skulle ikke
være sult. Også medisinsk bistand kan bli distribuert mer
effektivt. Humanitær hjelp til fattige og til samfunn som er
mindre utviklet er en barmhjertighetshandling, og de som gjør
dette følger Min vilje enten de vet det eller ikke. Faktisk ønsker
jeg disse handlingene fra dere. Jeg vil dere skal slutte med å
anklage Gud for deres feilgrep. La ikke andre slippe unna med
det. Forsvar Meg. Og forsvar Mine prester og nonner. I de mer
utviklede samfunn er kallene på et lavmål. Jeg sender dere
hellige sjeler, men dere ernærer dem ikke. De formes ikke og
deres gaver blir ikke utviklet. Barn, kjære barn, det er nå jeg
trenger ledere. Jeg trenger hver eneste en av dere til å se opp
mot himmelen og være enige om å tjene Meg med hele deres
liv. Dere vil bli forundret over den planen jeg har for dere.
Vær medgjørlige og la Jesus få styre kursen. Mange vil få glede
og lettelse på grunn av dere. Nå har mørket mistet sin tid og
jeg vil ha verden etter Min vilje. Dere må se at dette skjer i
deres hjørne av verden. Er dere klar til å gå sammen med
Meg? Jeg kaller deg, mitt barn. Kast ikke bort mer tid. Svar
Meg nå.
ONSDAG 16. JULI 2003
VELSIGNEDE MOR
Barn, Jesus prøver å fortelle dere på en mild måte at dere må
tjene Ham nå. Ikke senere, men nå. Mørkets time nærmer seg

Min kjære venn, din lydighet gir meg stor glede. Jeg vil advare
mine barn om en fare som truer med å avspore deres åndelige
fornyelse. Fienden søker å få dere bort fra sporet ved å tilby
verdslige gleder. Jeg vil du skal be om klarsyn når du ser en
sperre på veien, det gjelde karriere, arrangementer, eller i ditt
familieliv. Jeg må fortelle deg: Jeg vil beskytte deg, noe jeg også
gjør. Disse angrepene kan være skjult under dekke av noe godt,
men du vil aldri bli villedet om du søker råd hos Jesus og ber om
klarsyn. Ser dere barn, hvorfor deres Mor bønnfaller dere om å
be på en bestemt måte? Hvis dere stopper opp og så begynner
igjen, gir dere fienden rom til å arbeide, og gradvis kan dere gli
videre bort. Det er som om dere faller i søvn når dette hender, og
dere blir åndelig sløve. Vær årvåkne i denne tiden hvor
avgjørelsene skjer. Vær glade. Og fremfor alt, vær vaktsomme i
forbindelse med de bønnemålene dere har satt dere. Deres Mor
veileder og beskytter dere på en opphøyet måte, og jeg sender
dere dømmekraftens velsignelse.
ONSDAG 16. JULI, 2003; 0400 om morgenen
JESUS
I dag vil jeg snakke om utholdenhet i vanskelige tider eller
krisesituasjoner. Mine barn, det er i disse stundene da deres
forhold til Meg er av største verdi. Glem meg ikke når dere
opplever menneskelig utmattelse eller kaos, sykdom
medregnet. Det er trist når selv mine utvalgte glemmer at jeg
er med dem og ønsker å styre dem gjennom kriser og sykdom.
Jeg forstår når livet brått blir forandret eller dere føler dere
fysisk uvel, at det noen ganger er vanskelig å praktisere sin tro.
Men jeg sier dere: Nå er tiden moden til å distansere seg stadig
mer fra verden og la Meg få styre alt. Når dere praktiserer et
liv i Kristi etterfølgelse, er ikke dette uoverkommelig. Mine
nådegaver strømmer ned over dere denne tiden. Alltid må dere
spørre dere, hva det er Jesus prøver å si gjennom tragedie og

og prøv igjen. Når vi sammen går videre, min velsignede lille
sjel, vil du finne din oppgave lett. Dette er Mitt løfte til deg, og
dersom du ser på Min verden og leser Mitt ord, vil du se at jeg
aldri brøt et løfte. Det er noe som ikke engang er mulig. Jeg er
din Gud. Ta vare på mine ord som er kjærlighet og veiledning,
i dag.
TIRSDAG 15. JULI
VELSIGNEDE MOR
Lille barn, ta vare på Hans ord. Han snakker med stor kjærlighet
og visdom. Du vil ikke finne slik visdom på jorden eller noe annet
sted. Du vil ikke finne lykke på jorden eller fra andre kilder. Vil
du bli lykkelig? Er du lei av å være trist, skuffet og uten glede?
Kom nå tilbake til oss i lydighet, og vi vil hjelpe deg med din
utmattelse og tristhet. Vi vil kvikke deg opp, og etter at vi har
kvikket deg opp og helbredet deg, vil vi gå i gang med å redde
verden. Du vil ikke lenger være alene, lille sjel. Vi gir deg
fullkommen tilgivelse. Sammen vil vi gå videre, idet vi glemmer
dine gamle synder og nederlag. Mitt lille hjertebarn, ta min hånd,
og din Mor vil lede deg til all mulig åndelig fremskritt. Du kan
ikke engang forestille deg hvordan Vi har tenkt å forandre ditt
liv. Jeg ønsker at du skal være en stor åndelig leder. Jeg vil du
skal stå oppreist, med Mose stav i hånden og trekke mine barn
vekk fra denne verdens smuldrende ruiner. Ikke avvis din Mors
ønsker. Du vil være tapper og trofast til dette kallet, lille sjel. Ikke
vær redd. Din styrke blir gitt deg som en gave. Så ta nå disse
første famlende skritt i tro, og alle mulige nådegaver vil falle på
deg. Nå faller min moderlige fred over deg, selv om vi snakker
sammen på denne måten. Jeg velsigner deg, og kaller deg min
egen.
TIRSDAG 15. JULI,2003; 0400 om morgenen
VELSIGNEDE MOR

bygget på min tro, og på grunn av min tro.” Derfor må alle
avgjørelser og handlinger gå ut fra din tro og være en frukt av
denne troen. Når du går inn i en kirke en hverdagsmorgen, er
det en handling basert på din tro. ”Jeg tror på Gud, jeg tror
Jesus kaller meg, jeg tror den velsignede Mor har bedt om min
hjelp, derfor vil jeg gå og be denne dagen og hver dag etterpå.
” Jeg går ut fra at dette er i samsvar med dine gudgitte
forpliktelser. Når jeg ikke kaller deg til å delta i den daglige
Messe eller tilbedelse, vil jeg fortelle deg når jeg vil du skal be.
Nå viser jeg til bønn i en kirke og ordnet bønn. Som min Mor
sa, skulle du så ofte du kan, delta i en felles bønn i løpet av
dagen. Men vi øker også antallet av dine faste bønner dersom
det er nødvendig å gjøre det. Mange av våre barn har sluttet
med å besøke kirker. De sier de kan be hjemme. Dessverre gjør
de ikke det. Dette er enda et tegn på den store ulydigheten.
Mine barn, som taler på denne måten, Jeg kaller på dere med
stort alvor. Jeg ba dere ikke om å be hjemme på sabbaten. Jeg
ba dere om å utføre deres religiøse plikter. Når dere dør, og
dere ser meg ansikt til ansikt, vil jeg spørre dere om dere
utførte disse pliktene. Ve dem som våget å lage sine egne
regler, og sette disse over Guds lover. For en frekk praksis. For
et dårlig eksempel de gir andre. Igjen sier jeg, nå må det være
slutt. Barn, Guds lov må gå foran alt annet. Jeg vil at dere
svarer Meg, deres Gud, øyeblikkelig, Han som kaller på dere.
Se nøye på deres liv akkurat nå. Ta en beslutning, mens dere
ber, hva som er deres plikter i hvert område. Oppfyll så disse
plikter. Jeg godtar ingen unnskyldninger. Jeg vil dere skal
utføre disse med begeistring og kjærlighet. Det kan være mulig
at dette blir vanskelig for dere i begynnelsen. Men jeg vil være
der. Jeg ber deg ikke om noe, lille barn, for så å holde tilbake
de nådegaver som trengs for å fullføre denne oppgaven. Det vil
aldri skje på denne måten. Se opp mot himmelen og si: ”Min
Gud, det er så vanskelig. Jeg kan ikke gjøre det.” For det
første, vær sikker på at det virkelig er Meg som ber deg om å
gjøre dette. Deretter, sitt rolig ned mens jeg gir deg roens gave,

bønner? Den må fordobles. Hva er det jeg ber dere om? Barn, jeg
ber dere om å gjøre bønn til sentret i deres liv. Jeg vil dere alltid
skal be, uten tanke på hva dere er opptatt av akkurat til enhver
tid. Kjører du, oppofre det til Jesus. Arbeider du, oppofre det til
Jesus. Gjør du noe rutinemessig arbeid, kan jeg bruke det i et
himmelsk foretak. Tenk deg, kjære barn at du kan forene hver
oppgave med min Sønn for Hans kommende rike. Lille sjel, Hans
kongedømme kommer. Og jeg trenge din hjelp. Det finnes
hårdnakkede sjeler som ikke vil la noe stoppe dem for å stå imot
Guds vilje og ødelegge Hans plan. Det kan vi ikke godta. Nå må
vi slå hardt tilbake med godhet og kjærlighet. På denne måten
kan min Mor komme inn i verden og bringe mange barn i
sikkerhet. Mitt kjære dyrebare lille barn, noen har ofret seg for
deg, og din Mor var i stand til å beskytte deg. Gjør det samme.
Snakk til meg i løpet av dagen. Dette er bønn. Lukk øynene dine
og tenk på Jesus på korset. Tenk på Ham nå på korset, våken,
mens han allerede har lidd i timevis. Er det virkelig å spørre deg
om for mye at du er hos Ham dagen i gjennom, mens Han fyller
deg med glede og guddommelig trøst? Dine himmelske venner er
sammen med Meg, og ber deg inntrengende om å være lysets
soldater, lydighetens soldater av beste merke. La oss gå fremover,
et lite skritt om gangen. Ikke tro det har skjedd en feil og at vi har
kalt feil person. Det er deg vi kaller på. Vi roper ut til deg i
kjærlighet og advarsel og ber deg inderlig om å svare nå på dette
kallet til å gå strid, med bønn som ditt våpen.
TIRSDAG 15. JULI 2003; 2:30 på morgenen
JESUS
I dag vil jeg snakke med mine barn om tro, mens Jeg forsøker
å dra dem nærmere til Meg. Kjære barn, la troen råde i deres
hjerter. Igjen sier jeg dere at troen, ved siden av at den er en
gave, også er en praksis, eller en måte å leve på. Du tar en
beslutning, i det du sier til deg selv: ”Jeg må leve mitt liv

følelsene. Ikke bry dere om følelsene er der oppe eller der nede,
høyt eller lavt, så lenge dere holder dere på den riktige kursen
og fortsetter å følge Min vilje resten av livet. Dere vil se ved
nærmere undersøkelser at hellige sjeler sto opp hver morgen
og fulgte kursen som var staket ut gjennom deres beslutning
om å følge Meg. De forandret seg ikke, som tingene i denne
verden. Barn, velg denne kursen nå. Se verken til høyre eller
venstre. Gjem mine ord i deres hjerte og jeg vil holde dere
oppe. Dere vil kjenne mine utvalgte ved deres stødige
oppførsel. Jeg vil ikke dere skal komme og gå, frem og tilbake,
som dere gjorde før. Nå er vi et team, og jeg vil vite om jeg kan
stole på dere, som dere alltid kan stole på Meg. Når dere
våkner og føler dere utilpass, våkner eller føler dere ikkehellige, og lengter etter verdslige ting, gå rolig og besluttsom
fremover inn i dagen som ligger foran dere, og følelsene vil bli
forandret. Denne verden er i store vanskeligheter, og det er
spesielt på grunn av at menneskeheten er styrt av sine følelser
fra en dag til den neste. Ikke lenger nå, Vi har staket ut en
kurs. La oss gå videre med standhaftighet og besluttsomhet,
uten tanke på hvordan vi føler oss på en gitt dag. Mine
utvalgte, forstår dere? Dere må ikke ta notis av deres følelser
som skifter så ofte. Bare bry dere om Meg og Min vilje for
dere. Jeg velsigner dere nå, og sammen skal Vi begynne.

MANDAG 14. JULI, 2003
VELSIGNEDE MOR
Kjære små sjeler, så vanskelig det kan være for dere å leve i
verden, men allikevel ikke være av denne verden. Ikke tro vi ikke
føler med når dere har vanskeligheter. Faktisk er det på grunn
av dette vi oppmuntrer dere til stadig å be. Bønn må ligge i
blodet. Vi kan sørge for en stadig strøm av nåde og godhet, tillit
og mot, dersom dere ber ofte. Har dere laget en plan for dere
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SØNDAG 13. JULI 2003
VELSIGNEDE MOR
Kjære barn, det er jeg, deres mor som kommer med en advarsel.
Fienden prøver å hindre dette arbeidet og ødelegge nådegavene
som min Sønn bygger opp i disse sjelene. Nå må dere be, mer enn
før, at min Sønns vilje blir fullført. Kjære små, deres Mor
bekymrer seg over deres frelse. Dere er ikke klar over faren som
omgir dere og presser dere. Det er takket være vår inngripen og
vår beskyttelse at dere er tatt til side slik at dette arbeidet kan
fortsette. Vær på vakt og hold ut. Tenk ikke på dere selv og
verdslige ønsker. Nå må vi arbeide for himmelen. Jeg ønsker at
denne lille gruppen skal gi et eksempel og å være et eksempel.
Dette var alt for nå. Deres Mor velsigner dere og blir hos dere;
men en god Mor skynder seg med å advare sine barn mot en
usynlig fare. Det er dette jeg gjør. Be for Guds rikes komme og at
dette arbeid skal lykkes. Mine kjære barn, be hver dag
Rosenkransen for mine intensjoner, som alltid gjenspeiler min
Sønns vilje.
MANDAG 14. JULI 2003
JESUS
Mine kjære barn, husk at følelsene ikke har noe å gjøre med
gjerningene, likeså lite som kroppen bestemmer over sjelen.
Sjelen må ha herredømmet over kroppen, ellers vil det
resultere i store vanskeligheter. På samme måte har Mine
utvalgte sjeler bestemt seg for å handle. Kjære små, dere har
valgt å tjene Meg. Nå må dere tjene Meg, og gi slipp på

munter. Du er utvalgt, og Min velvilje og Ånd hviler over der.
TORSDAG 10. JULI 2003
VELSIGNEDE MOR
Jeg er svært bekymret over måten min Sønns navn blir brukt på i
dag. Barn, Jesus er deres Gud. Det finnes ingen annen. Alvoret i
misbruket av Hans navn, skulle få dere til å skjelve av frykt. Det
vil bli holdt en dom over disse alvorlige syndene som i dag blir
begått på en slik frekk måte. Og jeg må fortelle dere at en stor del
av problemet med slikt snakk er at det ødelegger andre
menneskers sjanse til omvendelse. Dere ser ikke dette, men å
slenge ut navnet Jesus som det vanligste bannord, får alle mulige
mørkets makter til å komme ned over deres jord. Dere må glede
himmelens engler, barn, ikke mørkets engler. Vær en av dem
som ikke tolerer dette. Jeg vet dere tar anstøt av det som Jeg gjøt.
Be ofte om at dette vil få en slutt. Vi kan ikke ha dette lenger.
Husk at alt dårlig språk er bortkastet. Det fremmer ikke vårt
arbeid og arbeider ofte mot oss. Kjære barn, du ville ikke med
hensikt og med vitende og vilje arbeide mot din Guds kommende
rike, kjære barn. Bruk derfor ikke dårlig språk, for det er det du
gjør uten egentlig å være klar over det. Bruk alt for å gi min
Sønn ære, innbefattet ditt vakre språk. Din Mor ønsker du skal
vite at selv disse små tingene er svært viktige for oss og like
viktige for din sjel og for din sjels vandring til himmelen. Husk
på at vi bringer andre til himmelen med oss i denne tiden. Dette
er vårt mål, små sjeler, så snu hver stein om så skal være. Vi vil
hjelpe deg og om du har spørsmål, kan du spørre oss. Vi ønsker å
rettlede deg på denne måten, og vi vil legge svaret foran deg eller
inne i deg. La oss hjelp deg. Din mor ønsker deg bare fred og
velsignelse.

å komme til Mitt bord. De har myke hjerter, som søker
veiledning og styring i livet. Dere, mine utvalgte sjeler, må
sørge for den veiledningen og styringen. Det er derfor dere vil
bli plassert i kontakt med mange sjeler. Uttal Mitt
navn frimodig og fulle av kjærlighet. Si navnet Mitt på en
naturlig måte når dere snakker. Si mitt navn ofte, og ikke bruk
det til å forbanne andre. Hvis disse sjeler som er uten
rettledning på grunn av feilene hos mange av mine barn - som
skulle ha sørget for denne veiledningen -, hører mitt navn
uttalt på en elskelig og respektfull mate, vil deres hjerte hoppe
av glede slik Johannes Døperens hjertet hoppet i sin mors liv.
Da vil de vite at det er deres Frelser som blir omtalt så fullt av
kjærlighet. De vil holde deg under oppsikt, kjære sjel, for å se
hva du gjør, hvordan du handler, snakker og behandler andre.
Disse sjelene, som har mottatt litt veiledning, vil følge deg. De
vil ikke trenge år på komme, slik Jeg har kalt mange av dere i
årevis. De søker bare den rette veiledning og de vil vandre mot
meg uten å snuble. Mine kjære, kan dere forestille dere
hvordan Jeg sørger over at så mange av dem ikke lever et
kristent liv? Og kan dere forestille dere hvordan mange sjeler,
som så var bestemt til å bli kalt av disse, er blitt latt tilbake i
verden? Ser dere, kjære små, hvordan hver eneste sjel er så
kritisk til Mitt Kongerike? Vi ønsker ikke at våre brødre og
søstere skal bli latt i stikken, på grunn av at dere ikke har
oppfylt forpliktelsene deres. Virkelig, hvor velsignet dere er
som er blitt kalt, og er blitt gitt disse budskapene. Lille barn,
du er en kristen fordi noen gjorde sin plikt til fulle. Nå må også
du oppfylle din plikt og rope ut til andre i kjærlighet og
omsorg. La ingen ting være uprøvd som kan føre en sjel til
Meg. La verden håne dere om den tørr. Himmelens innbyggere
roser dere. Hvis du hører Mitt navn bli uttalt på en latterlig
måte, eller i sinne, vend deg bort og be til Meg for at Jeg skal
tilgi den personen. Da vil din Gud bli æret, istedenfor å være
uønsket og latterliggjort i denne situasjonen. Dette, Mitt barn,
er i store trekk det jeg kaller deg til å gjøre. Vær glad, vær

kan fylle dere med mine nådegaver. Vær sikker på at jeg
arbeider for dere. Hver sjel er viktig og har en rolle å spille i
mitt kommende Gudsrike. Kjære sjeler, vil dere overlate
arbeidet til andre? Det er ikke min vilje. Jeg har satt dere her i
denne tiden til å tjene Meg på en særskilt måte. Si ”Ja” til
Meg, kjære sjel, og sammen vil vi begynne.
ONSDAG 9. JULI 2003
VELSIGNEDE MOR
Barn, husk å be. På denne måten kan hver handling i løpet av en
dag bli hellighet. Tenk på alle de små tingene dere fullfører, som
dere nesten ikke skjenker en tanke. Dersom dere oppofrer dem til
oss med kjærlighet, kan vi bruke selv de minste gjøremål til frelse
for syndere. Nå er tiden kommet til å følge med. Ikke vær
likeglade med våre ord eller glem dem. Jeg vil dere skal handle i
lydighet mot våre ord og la dem forandre deres liv. Denne
overgangen til hellighet vil føles som den mest naturlige sak av
verden. Når dere har fattet denne beslutningen, begynn å be! Når
dere begynner å be, vil lydighet falle helt naturlig. Etter lydighet
kan vi raskt føre dere til en høyere grad av hellighet. Min kjære,
da vil du få se det kommende Guds rike. Jo mer du er lydig, desto
mer kan vi åpenbare for deg. Der finnes mange sjeler som gir
fienden lov til å styre deres liv. De får andre til å følge etter. Dette
må opphøre. Svar ”Ja” til deres mor, og føl nærheten til Jesus,
min Sønn. Han vil forandre dere og skjenke dere stor skjønnhet
over deres liv. Vær fulle av fred, når dere nå går på hellighetens
sti. Vi er med dere og ber bare om å gjøre deres beste.
Tirsdag 10. Juli 2003
Jesus
I dag ber Jeg dere innstendig om å rette dere etter Mine ord.
Det er mange sjeler i verden som bare trenger en invitasjon til

Kjæreste barn, deres mor ønsker å forsikre dere om at alt vil bli
bra. Når dere ser mot himmelen, er dere ikke redde. Det er fordi
dere ser denne verden som et gjennomgangssted. Det er ikke i
verden dere er bestemt til å være i evighet, men i himmelen.
Derfor, Mine kjære barn, må dere være opptatt av himmelske
gjøremål og himmelske ting. Kjære venner, husk hvor forfrisket
dere er etter samtale med en likesinnet sjel. Himmelen er full av
sjeler som er lik disse, som har kjempet den gode strid. De er klar
over stridene på jorden og kampene dere opplever personlig. Det
finnes en stor kjærlighet og støtte for dere. Jeg er så spent på
tjenesten dere gjør for min Sønn slik at dere kan glede dere i
himmelen. Små sjeler, selv deres mest fantasifulle drømmer om
himmelen kommer til kort for å beskrive virkeligheten. Slik en
lykke vil bli deres. Og Jesus ber bare om at dere sier Ja” til Ham
og er villige til å tjene. Deres mor velsigner dere.
ONSDAG 9. JULI 2003
JESUS
I dag snakker jeg til mine utvalgte sjeler. Kjære sjeler,
himmelen venter på dere. Dere behøver ikke vente på døden
for å få det til. Enhet med Meg er himmelen, så dere kan
oppleve en himmelsk forsmak allerede her på jorden. Når jeg
trekker dere dypere inn i Mitt hjerte, vil dere begynne å forstå
hvorfor mine helgener mistet all interesse for verden, unntagen
for å frelse sjeler. De konsentrerte seg bare om mine interesser,
som alltid hadde førsteplassen i tjenesten deres. I dag er mine
barn opptatt med alle slags dumheter. Barn, dere må se disse
tingene som de er. De leder dere bort fra Meg. Den onde vil
trekke dere bort fra bønn, fra refleksjon, ja, selv fra himmelen.
Jeg trekker dere tilbake til lyset. Føl himmelens dragning når
vi advarer deg. Syndene deres teller ingenting for Meg, kjære
sjeler, men dere må angre dere. Jeg er bare barmhjertighet, og
vil bare få dere sikkert hjem. Ydmyk dere for Meg, slik at jeg

TIRSDAG 8. JULI 2003
JESUS
I dag roper jeg igjen ut til mine utvalgte sjeler. Frykt ikke for
at jeg kaller dere til å utføre en fullstendig umulig oppgave.
Atter sier jeg at alt jeg spør dere om, vil bli gjort lett for dere.
Jeg vil ikke at mine små sjeler skal komme til kort i Min
tjeneste fordi de er redde. Tro meg når jeg sier at min plan er
den beste for dere. Alle forhold har blitt sendt til dere på
forhånd av mitt guddommelige forsyn. Mitt kjæreste
hjertebarn, hva kan du egentlig være redd for? Din Jesus vil
ikke la deg i stikken. Din Jesus vil ikke gi deg en oppgave, for
så å forlate deg uten nødvendige nådegaver til å fullføre den.
Jeg har sørget for alt. Du trenger bare å be, og å være lydig.
Avslår du meg dette? Jeg vil du skal være et eksempel for dine
brødre og søstre som enda ikke har kommet tilbake til meg. De
må se deg, og ønske å gjøre det samme for å eie det du har. Du
må ha tro. Fordi det er da jeg kan gi fred i ditt hjerte, og det er
freden som er så attraktiv for dem som enda vandrer rastløs
gjennom mørket i denne verden. Lev i fred nå, i ditt ønske om
å tjene Meg. Alle i himmelen ser på, og ønsker at du lykkes. Du
har en endeløs skare som hjelper deg. Mitt barn, den onde vil
bli slått, og mine utvalgte sjeler vil være redskaper i denne
prosessen. Ikke vær redd for at tjenesten for Meg vil koste deg
mer enn du kan gi. Din Jesus kaller deg nå fra verden til å
stake ut kursen. Du må be og jeg vil fylle lengselen i ditt hjerte.

TIRSDAG 8. JULI 2003
VELSIGNEDE MOR

Jeg ser etter en gjennomført tjeneste og bønn. Jeg kaller dere
ikke bort fra denne verden. Det er jeg som har satt dere inn i
verden, små barn, og jeg har til hensikt å bruke dere akkurat der,
hvor jeg har plassert dere. Gå med tillit gjennom dagene, og
forstå at det er Meg, deres Jesus, deres Gud, som spør dere om
hjelp. Snu ikke ryggen til meg, kjære venn, for jeg elsker deg og
vil gjerne frelse deg.
MANDAG 7. JULI 2003
VELSIGNEDE MOR
Dere ser at min Sønn lider, og jeg lider med Ham. Vi lider fordi
mange sjeler kaster bort muligheten av å tilbringe evigheten i
lyset, som er Himmelen. Små sjeler, deres mor er ivrig etter å
hjelpe dere nå. Vær så vennlig, svar med kjærlighet, og lev et liv i
regelmessig bønn. Vi må igjen advare dere om at følelser ikke
gjenspeiler virkeligheten. Vi skriver ikke hele historien om, fordi
dere er skuffet én dag. Dere må akseptere skuffelser som en del
av korset. En annen dag vil dere føle dere bedre, og dere vil være
så glade for at dere holdt ut og tjente Kristus så bra på akkurat
den dagen dere ikke følte dere så hellige. Prøv å forstå at vi vil ha
deres tjeneste hver dag, uten tanke på hvordan dere føler for det.
Noen dager er riktignok bedre enn andre dager. Regn med dette,
og dere skulle ikke ta det så tungt. Men fremfor alt vil vi dere
skal sette opp mål for deres bønner og holde dem. Ikke tro at
fortjenesten av deres bønner er avhengig av hvordan dere føler
dere når dere ber. Noen dager føler dere ingenting, men dere må
holde ut, og tro meg når jeg sier at på disse dager redder dere like
mange sjeler gjennom deres små beskjedne bønner som på dager
når hele himmelen synes åpen for dere. Smil nå, og la alle dere
møter se Jesu smil. Du er en sjel som blir holdt nær til mitt
hjerte. Mitt barn, min lille venn, hvor dyrebar er du for meg. Ta
disse ordene og vær lærevillig mens de forandrer ditt liv. Din mor
vil sørge for deg i alle ting, men du må be.
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VELSIGNEDE MOR
Det er avgjørende at sjeler lytter til Meg. Jeg vil lede dem til lyset.
Fienden forsøker å få dem bort fra lyset. Jeg lider slik på grunn
av dette. Barn, dere må forstå at dere ikke lenger kan inngå
kompromiss med verden. Kompromisser er årsaken til at sjeler
går fortapt. Mine utvalgte sjeler, om dere svarer Meg på en
halvhjertet og lunken måte, vil vi aldri redde sjeler som virrer
rundt omkring i verden, som små glør fra et ildsted. Nei, nå må vi
gjøre det bedre enn som så. Jeg vil dere skal se opp mot
himmelen og love troskap til min Far, som bare er kjærlighet.
Han vil akseptere deres troskapsløfte og betrakte dere som lysets
soldater. Bare på denne måten kan vi begynne denne
redningsaksjonen. Tenk på at det er mange sjeler som er bestemt
til å bli reddet gjennom deres offer og lojalitet til Meg. Mitt
hjertets barn, disse sjeler vil gå tapt. Du vil sørge over dem og
over din mangel på tro og utholdenhet. Jeg ønsker ikke å
skremme mine barn, men jeg må uttrykke alvoret av å leve i
denne tiden. Nå utløser vi utallige nådegaver for å hjelpe dere i
forberedelsene med Guds Rikets komme. La deg i denne tiden
regnes med som en Kristi etterfølger, og du vil leve evig i
kjærligheten som omgir Meg. Du kan være engstelig og si:
”Herre, hva kan jeg gjøre? Jeg er jo bare et menneske!” Husk at
der er ingen pris for en sjel. Om en sjel er verdt å dø for, og det er
sannheten, hvor viktig er det ikke da at du svarer Meg helhjertet,
slik at jeg kan redde mange gjennom deg? Faktisk er nådegavene
som står til din rådighet utallige. Ditt ”Ja” til Meg i dag frigjør
alle mulige nådegaver som settes i bevegelse for å redde mange
sjeler, og som blir kalt tilbake fra mørket i det øyeblikket jeg
kaller deg. Jeg ser etter ro. Jeg ser etter et rolig forsvar for Gud.

måten vil dere bli frie. Deres frihet vil bli fullkommen og deres
slaveri under verden vil opphøre. Jeg trenger lydige tjenere.
Igjen sier jeg dere: lær Bibelen å kjenne, les Evangeliene. Før
forsto ikke mine barn alltid, hvorfor de ble bedt om å gjøre
ting. Selv ikke min mor, Maria, forsto alltid verdien av sine
handlinger. Den hellige Josef, min fosterfar, er et vakkert
eksempel på en sjels ærbødighet, som en må ha for å eie den
guddommelige vilje i sitt liv. Spør den hellige Josef om å hjelpe
dere med den lydigheten og tilliten som er nødvendig for å
kunne adlyde. Han vil høre på dere. Og dere vil gjøre
fremskritt. Barn, nå er tiden kommet til å gi akt på mine
budskaper. Jeg sier dette i stort alvor. Vær advart. Deres Gud
vil redde dere gjennom deres lydighet.
LØRDAG 5. JULI 2003
VELSIGNEDE MOR
Mine barn lytter så bra i disse dagene. Kjære venner, deres mor
er fornøyd med dere, fordi dere retter dere etter ordene fra min
Sønn. Vi hjelper dere og står klar til stadig å hjelpe dere mer. Å,
hvor sjelen stønner over disse begynnervanskene. Jeg vet dere
føler smertene ved å vokse i hellighet, og jeg vet det ofte er
vanskelig. Kjære venner, vær tapre. Tro oss når vi sier at deres
vanskeligheter vil bli kortvarige. Dersom dere kunne se
festbordet som venter dere, ville det ikke være noen nøling. Nå
må vi løskjøpe så mange sjeler som mulig. Betrakt deres lidelser
som ingenting. Husk det er sannsynlig at én sjel led for deres
omvendelse. I det minste, se på krusifikset og hva deres endelige
frelse har kostet. Jesus regner det som ingenting. Han ville gjøre
det igjen for dere. Kjære små venner, Han elsker dere. Jesus har
til hensikt å lønne dere mer enn dere kan fatte fordi dere er
lydige. Å være lydige, gjør det lettere. Det blir en vane og dere vil
sjelden tenke på det. Lev alltid i fred, og vis andre hvor gledelig
det er å stå i tjeneste for Kristus.

påkall Meg. Jeg vil hjelpe dere med deres barn. Det er mitt løfte
til dere. Som en mor, forstår jeg en mors store kjærlighet og
bekymring. Om dere også føler dere har gjort feilgrep med barna,
påkall meg. Jeg vil gå i forbønn for dere foran Vår Fars
himmelske trone og sørge for lindring for deres feil. På denne
måten vil ikke barna høste den hele og fulle frukten av deres
skavanker. Forstår dere hvor høyt jeg elsker dere? Ser dere
hvordan vi gjør deres feil og svakheter godt igjen? Kjære små, vi
er bare kjærlighet. Vi anerkjenner deres menneskelighet og de
vanskeligheter dere har i denne verden som er helt fordreid. Nå
er det bare én vei tilbake, og det er vår vei. Kom tilbake til min
Sønns hellige Hjerte. Der vil dere finne bare kjærlighet,
anerkjennelse og glede. Deres mor vil bli hos dere og er alltid
villig til å hjelpe dere.
LØRDAG 5. JULI 2003
JESUS
I dag vil jeg gjerne ta opp med dere verdien av lydighet. Mine
utvalgte sjeler tror at de må forstå alt. Dette er ikke alltid
mulig. Noen ganger må dere være lydige mot Meg uten å forstå
hvorfor jeg valgte å be dere gjøre en ting. Jeg er klar over at
dette er vanskelig for dere, og derfor ber jeg dere å praktisere
denne dyden. Det vil komme en tid da jeg vil spørre dere om
lydighet, og da vil jeg trenge et øyeblikkelig svar. Jeg kan ikke
tillate mine utvalgte å kaste bort tiden på å spørre om hvorfor
de blir bedt om å utføre en oppgave. Så nå kjære venner, vil vi
leve lydighet. I deres daglige liv vil jeg at dere alltid overveier
hva det er jeg spør dere om. Dere vil vite i deres hjerter hva
mitt ønske krever. Vær så snill og begynn med det i dag, og
vær lydige med en gang, selv om dere kanskje ikke skjønner
verdien av det. Senere vil dere ofte forstå hvorfor min Jesus
spurte meg om å gjøre akkurat den oppgaven. Barn, på denne

de vanskelige følelsene går over. Sjelene deres blir styrket ved
at de overvinner fristelsene. Mine utvalgte sjeler har
vanskeligheter som alle andre. Men se nøye på hvordan de
håndterer sine vanskeligheter. De hjelper hverandre; de
henvender seg til Meg, sin Gud, og de aksepterer sine kors.
Dere vil finne godhet i øynene til mine utvalgte sjeler. Vil dere
ha det samme? Kom tilbake til Meg. Verden kan ikke ofre dere
noen ting. Verden elsker dere ikke. Dere vil faktisk finne bare
forkastelse og hat i verden. Kom tilbake til Meg og begynn å
undersøke deres arvelodd, som er godhet, kjærlighet og evig
sikkerhet og glede.
TORSDAG 4. JULI 2003
VELSIGNEDE MOR
Jesus kaller med slik en glød og kjærlighet. Kjære små, føl
kjærligheten i Hans ord. Han føler så sterkt fraværet av så
mange sjeler som går fortapt i denne verdens mørke. Også jeg
lider på grunn av dette. Vær forsiktig, gi aldri opp en sjel. Prøv,
prøv, og prøv igjen med å kalle dem tilbake. Jeg er klar over at
sjeler som er i vanskeligheter, kan være svært skadelige for mine
barn. Jeg ønsker ikke det, og vil beskytte dere, om dere påkaller
Meg. Dere skulle ofte gi dem et tegn på deres kjærlighet og be for
dem, og overlate dem til Jesus. Husk at for mange sjeler er det
nok med deres gode ønsker og bønner til å redde dem fra
undergangen. Så frykt ikke. Bevar alltid fred i disse situasjonene,
og la deres himmelske venner gripe inn. Deres kjærlighet kan til
tider føles som et kors, og er det også, kjære barn. Kjærlighet kan
være en byrde, men den skaper styrke i deres sjel. Husk alltid at
Jesus har en plan. Det er den beste planen for dere og for deres
kjære, og Han vil ta seg av sjeler som avviser Hans nådegaver og
som følger mørkets veier. Dere trenger bare å være ansvarlig for
deres egen sjel, og den åndelige oppdragelsen for de barn som er
betrodd dere. Om deres barn så velger mørket, be for dem og

at lysets barn vil få mulighet til å følge sin Gud i den verden Han
har skapt. Deres mor er med dere og beskytter dere.’

FREDAG 4. JULI 2003
JESUS
Jeg vil dra sjeler ut av verden. Slik som verden lokket dem
bort fra Meg, kaller jeg dem nå tilbake. Mitt hellige Hjerte slår
i kjærlighet til mine barn og gråter av kjærlighet. Mange av
mine barn vil akte på mitt hjertes kall og følge Meg. De vil ta
sjeler med seg. Dette er begynnelsen på Min fornyelse, og
hendelser vil følge etter hverandre. Fienden blir svakere, alt
etter som flere sjeler vender tilbake til lyset. Til å begynne med
føler Mine barn at det er vanskelig å forlate denne verdens
tomhet. Tomhet blir en vane, og materialismen som folk fyller
tomheten med, blir også en vane. Men jeg tilbyr noe så
glitrende, evig, og så friskt og uberørt, at sjelen vil lengte etter
det. Jeg tilbyr godhet og lykke. Jeg tilbyr fred, og fremfor alt
tilbyr Jeg kjærlighet. Min kjærlighet er reell. Om dere vil se
eksempler på min kjærlighet, barn, før dere bestemmer dere
for å komme tilbake til meg, se på mine utvalgte sjeler. Se
hvordan de elsker hverandre og oppofrer seg for hverandre.
Dere vil ikke finne stadige harde ord og harde beskyldninger
blant dem. Dere vil se hvordan de bærer over med hverandre i
tålmodighet og toleranse. Mine utvalgte sjeler gjør sine plikter.
Det er også en annen måte å kjenne dem igjen på. De arbeider i
verden, de bryr seg om sin familie, de forteller sannheten, og
når de gjør feil, søker de å gjøre det godt igjen. Se for eksempel
på livet til mine utvalgte sjeler. De kjeder seg ofte og blir
mismodige, slik alle mine barn her nede. Men de holder ut, og

Far bestemmer å sende dem. Denne saken er ikke komplisert,
og jeg trenger at mine barn skal være modige til å forsvare
Guds ufødte barn. Deres generasjon lider uuttalte katastrofer
på grunn av denne alvorlige, svært alvorlige synd. Mine barn,
vær våkne, og jeg vil instruere dere i deres rolle. Men sannelig
sier jeg dere, hele Himmelen roper ut mot denne forbrytelsen.
Hvor lenge kan din Gud forbli taus med hensyn til dette? Jeg
er med dere. Jeg elsker dere. Jeg vil bli hos dere på en særskilt
måte, og alt dere blir spurt om å gjøre for meg, vil bli utført på
en enkel måte på grunn av nådegavene som blir gitt. Men dere
må forbli nær Meg. Det er bare når dere går bort og lukker
ørene for Meg at livene deres igjen blir kompliserte. Vær
lykkelige, kjære små. Alle i himmelen står klar til å hjelpe
dere.
TORSDAG 3. JULI 2003
VELSIGNEDE MOR
Jeg er en av mange røster som trygler Gud om å gripe inn for å
beskytte mine ufødte barn. Jeg kan ikke beskrive den sorgen
denne situasjonen har gitt meg. Kjære barn, vær sterke. Dere må
representere Jesus i deres verden. Denne synden har skjedd fordi
det er så få representanter for min Sønn. Vi fortalte dere før at
folk må se Jesu blikk fra deres øyne. Dette er sant. Dersom det
hadde vært nok mennesker som fulgte Min Sønn, hadde denne
forbrytelsen med aborten aldri skjedd. Det er ikke nok Kristi
representanter i verden til kjempe mot denne skjensel. Som jeg
har sagt, er en forandring på gang. Verden vender seg til Gud. I
smerte og fortvielse søker verden lindring. Og Gud svarer i all sin
altomfattende kjærlighet og barmhjertighet. Gud vil ikke lenger
tillate sine barn å bli et offer. Mine kjære, vær glade. Gud
forandrer deres verden, og Hans rettferdighet vil forsikre seg om

skuffe Ham. Alt dere trenger å gjøre i Hans tjeneste, er å ha fred
og å lytte til Hans stemme i bønn. Kjære små, vær stille og vit at
Han er Gud. Alt annet, alle detaljer, vil kunne utledes naturlig
fra denne ene sannhet. Hører dere stemmen fra deres mor, kjære
små? Jeg appellerer til hjertene deres og ber dere inderlig om å
stole på meg og å leve mine ord. Denne tidsepoken er alvorlig,
men jeg er med dere. Og jeg vil dempe alle deres frykt. Ha fred
nå, og bruk tiden med Jesus i deres hjerter.
TORSDAG 3. JULI 2003
JESUS
I dag taler jeg igjen til sjelene. Mine barn, dere vil kjenne meg
igjen, når dere begynner å følge Meg. Se etter Meg og Mine
ønsker alt etter hvert som dere går gjennom dagen. Betrakt alt
som en mulighet til helliggjørelse. Betrakt alt som en mulighet
til å komme nærmere Meg. Ikke vær utålmodig mot deres
brødre og søstre i verden. De er også Mine barn og det sårer
Meg, når dere dømmer dem så hardt. Jeg har gitt dere mange
nådegaver. Jeg forventer regnskap for dem. Dere mine
utvalgte barn, er kalt til en høyere grad av hellighet enn andre.
Dere har alt dere trenger til for å nå dette nivået som jeg
ønsker for dere. Det blir ikke vanskelig om dere retter dere
etter Mine ord. Faktisk vil dere oppdage at livet blir enklere og
lettere og mer gledefullt når dere begynner å følge Meg. Det er
ikke meningen at deres liv skal være så komplisert. Gud ville
ikke ha skapt en komplisert verden i den hensikt å forvirre
sine barn. Deres Far i himmelen er ikke slik. Mine barn, les
Bibelen og dere vil lære deres Gud å kjenne. Han er bare
kjærlighet. Alt tar Han hånd om. Livet er ment å være enkelt,
skjønt, og alltid en læringsprosess. Den moderne verden prøver
å overbevise dere til å tro at livet er komplisert. De fleste saker
er enkle. Kjære dere, for eksempel er abort mord. Bli ikke
narret. Barna er skatten deres, likegyldig når Den Himmelske

verdslig grunnlag. Til hvilken nytte er dette for dere? Jeg vil
dere skal være rolige som best dere kan. Ikke drøft hver side
av deres liv. Det er unødvendig og etterlater dere ukonsentrert
og med uro i hjertet. På denne måten kaster dere bort energi
og det blir liten tid til bønn. Samle heller deres styrke og energi
for å tjene Meg hver dag. Før dere snakker, spør dere selv om
det dere er i ferd med å si er av verdi. Før dere bedømmer noe,
vær sikker på at dere har tenkt grundig gjennom det. Led ikke
andre vill, som jeg advarer dere til ikke selv å gå vill. Nå er
taushet nødvendig, som før nevnt. Ørkesløse samtaler føyer seg
til det vedvarende drønn av bråk som ikke lar sjelen få fred.
Kjære barn, dere vil ikke forstå hva jeg trenger fra dere, med
mindre dere er rolige og ettertenksomme. I tillegg vil denne
roen oppmuntre Min Ånd til å komme og hvile i dere, og dere
vil kjenne dette nærværet. På denne måten vil dere tale med
autoritet og på en korrekt måte. Og dere vil begynne å gi
skjønn og råd som har verdi og hjelp, istedenfor gladelig å føye
bråk til den nåværende verden. Ha fred nå, i alle deres
problemer. Jeg ønsker mine barn skal gå gjennom dagene med
tillit, selv om dere bærer kors for Meg. Kjære små, jo større
korset er, desto nærmere vil jeg være. Frykt ikke. Dere vil ikke
bli forlatt i ødemarken. Jeg kaller mine egne til Meg, og mine
kjenner Meg.
ONSDAG 2. JULI 2003
Velsignede mor
Dere ser at Jesus ikke overlater noe til tilfeldighetene. Han
ønsker å veilede Sine barn på en uvanlig måte i denne tiden.
Kjære barn, alt har vært forutsett. Jeg vil dere skal si ”Nei” til
engstelse og fortvilelse. Mine barn kan hvile fredfullt i mine
armer i disse dager, fordi Jesus oppfyller sin plan for verdens
frelse. Hvor lykkelig dere vil bli for å ha deltatt. Jesus gir dere
store nådegaver, ved å spørre dere om hjelp. Jeg vet dere ikke vil

helgenene. Utvalgte sjeler, Jeg trenger dere nå. Vi har elsket
hverandre før i tiden. Skuff meg ikke.
TIRSDAG 1. JULI 2003
Velsignede Mor
Små barn, hør min Sønn. Han er så ivrig etter å hjelpe dere og få
dere tilbake til seg. Vær så snill, ikke frykt om dere har gjort feil.
Vi er bare opptatt av denne dagen, og det må også være deres
mål. Angre deres synder og gå bort fra dem. Den onde vil ofte
forsøke å binde dere fast til gamle synder ved å minne dere om
dem og forsøke å overbevise dere til å tro at syndere ikke kan
være utvalgte sjeler. For en latterlig forestilling! Slå opp i
Bibelen etter bevis. Jesus kom på grunn av synderne. Jesus vil
komme tilbake på grunn av synderne. Og mine små sjeler vil
forberede veien for Ham. Jeg regner med hver eneste en av dere
som tar imot dette budskapet som en utvalgt sjel. Hvilken glede
som dere vil få! Kjære små barn, tenk på denne gleden. Når var
det sist dere følte glede? Deres mor vil vise dere himmelsk glede
dersom dere nå akter på våre budskaper. Mine kjære små venner,
ikke vær redde. Hellighet er en prosess, og det er for det meste
opp til Jesus å få dere gjennom den prosessen. Akkurat nå, på en
spesiell måte, kan dere la Jesus forme dere. Vi skal ta hånd om
alt. Dere trenger bare å elske Jesus og la Ham styre deres liv.
Vær lik små spurver som lever i øyeblikket, visse på at Gud vil
sørge for alt dere trenger neste dag, neste måned, og neste år.
Deres mor velsigner dere.
ONSDAG 2. JULI 2003
JESUS
Mine barn er altfor avhengig av hva andre tenker. Barn, dere
må tenke selv. Andres bedømmelse er ofte feilaktige og har et

JESUS
Mine minste barn kjenner meg ikke. Før ble det lagt stor vekt
på den religiøse oppdragelsen av de unge. Slik vokste de opp
med klare ideer om hvem Jeg er og hvorfor det var best å tjene
Meg. De ble også advart om farene ved å gå bort fra Meg og
vende seg til verden for gleder og fornøyelser skyld. Nå er
barna forsvarsløse. De har ikke den nødvendige kunnskap til å
beskytte seg mot verdens rop og fristelse til synd. De kastes
omkring av dem som gjerne vil se deres sjeler gå fortapt. Pga
denne åndelige uforstand og mangel på forberedelse, vandrer
mine barn uten noe mål. De er på en måte uten kompass, og de
føler en tomhet som de ikke kan fylle. Deres anstrengelser med
å fylle denne tomheten fører dem ofte ut i vanskeligheter og
farer. Foreldrene må gi en bedre støtte. Jeg forstår at mange
foreldre selv ikke hadde noen god oppdragelse, og jeg vil ta
dette med i beregningen når de blir stilt til ansvar. Derfor er
det så viktig for mine utvalgte å evangelisere. Det glade
budskapet må deles med alle sjeler. Mine barn, hva er
budskapet? Jeg vil dere skal fortelle alle sjeler at Jesus elsker
dem. Det er svært enkelt. Jeg elsker dem. Jeg vil de skal være
hos meg. Jeg vil beskytte dem og verne dem mot verdens farer.
Menneskeheten fortjener ikke den overdådige nåde som jeg
ødsler over dem. Men jeg er bare kjærlighet, og mitt hjerte
gjør vondt pga medynk for disse sjelene som er blitt overlatt til
denne verden for å bli preget av den. Mine kjære utvalgte
sjeler, dere aner ikke hvilken som stor glede vi har, når vi ser
en familie som sørger for en ordentlig oppdragelse av sine
barn. Vi gir all mulig hjelp, og vil senere bruke disse barna til
å være åndelige ledere. Deres arbeid er viktig for oss. Jeg kan
ikke understreke dette godt nok. Dere foreldre må nå ta deres
forpliktelse svært alvorlig, fordi vi trenger det. Vær aldri
bekymret. Dere trenger bare å leve et enkelt liv og be. Alt
annet vil bli tatt hånd om av meg, med hjelp av Min mor og

MANDAG 30. JUNI 2003
VELSIGNEDE MOR
Mine barn må forstå at forpliktelsene deres snart vil bli fylt med
glede. Min kjære venn, du har vært vitne til dette, i forbindelse
med dine plikter som mor og hustru. Når du tjener Jesus
igjennom dagen, blir de mest beskjedne oppgaver en mulighet til
kjærlighet og frelse for sjeler. Det spiller ingen rolle hva du er
kalt til å gjøre. Det betyr absolutt ingen ting. En gatefeier er like
stor som en industrileder. Og for oss, deres himmelske venner,
kan gatefeieren ha en bedre mulighet til å oppnå stor hellighet.
Vær så snill, ikke ønsk deres verdens anerkjennelse akkurat nå.
Ja, dere skal være dyktige i arbeidet, gjøre deres beste, og vær
glade over de gavene Gud har gitt dere. Men jeg ønsker at deres
hensikt er å tjene Gud og å hjelpe deres brødre og søstre. Mine
små, på denne kursen vil dere bli helgener, og det er det vi ønsker
for dere. Dere skjønner Jesus er opptatt av at hans barn gjør sine
plikter. Konsentrer dere om forpliktelsene, både i verden og
åndelig sett. Barn, be, be, og be igjen, fordi det er gjennom
bønnen dere vil se Guds plan åpner seg for dere på en vakker
måte. Ikke vær motvillige mot Jesus pga enkle oppgaver dere må
gjøre i løpet av dagen. Oppofre dem til Ham med glede og med et
lyst, givende hjerte. Han vil lønne dere mer enn dere kan fatte, og
deres åndelige liv vil ta ledelsen, veilede deres tanker og
handlinger på en underfull måte. Dette er omvendelsens vei vi
går, kjære venner. Dere vil se hvor lett og full av glede deres
tjeneste er for Gud, når dere gjør fremskritt på denne veien.
Deres mor er med dere og hjelper i alle ting. Lev i fred.

TIRSDAG 1. JULI 2003

MANDAG 30. JUNI 2003
JESUS
Jeg ønsker mine barn skal ha åndelig disiplin. Det betyr at
dere praktiserer troen uten å ta hensyn til hvordan dere føler
dere. I dag er det alt for mye fokusering på følelser.
Forpliktelser er viktigere. Mine barn i verden tror de kan
slutte med sine forpliktelser dersom de ikke føler for det. Mine
barn, dette er ikke riktig. Tvert imot, dere må fullføre
forpliktelsene på tross av tretthet, kjedsommelighet eller
rastløshet. Fienden bruker følelsene til å friste mennesker til
ikke å tjene sine nærmeste. Verden oppmuntrer til dette, og
holder ikke folk ansvarlige, når de skulker sine plikter eller
blir late. Selv når mine barn arbeider, klager de og tror de
skulle få frihet. På alle områder av deres liv arbeider de
motvillig. Bare når det gjelder sin personlige forlystelse holder
de opp med å klage, og dette er kommet helt ut av
proporsjoner. Barn, dette er ikke slik jeg mente dere skulle
leve. Deres forpliktelser er hellige og her vil dere finne veien til
hellighet. Når dere er usikre på hva jeg mener dere skal gjøre i
et gitt øyeblikk, se etter forpliktelsene. Ligger de hos barna
deres, på arbeidsplassen, i familien eller i hjemmet? Alle har
en oppgave og her vil dere finne veien til frelsen. Det er nå jeg
vil dere skal ha disiplin. Bestem dere for dette i bønn og
samtale med meg, hva slags åndelig praksis dere trenger å
tilegne dere. Så må dere være disiplinerte i forhold til dette.
Bare i sjeldne tilfeller skulle dere gå bort fra å fullføre pliktene
deres. Ikke tro jeg ikke forstår det presset dere lever under.
Jeg prøver virkelig å få orden i forpliktelsene deres slik at de
er mer i overensstemmelse med deres beslutning om å tjene
Meg. Dere må lytte til Meg, og sammen vil vi fullføre
oppgaven. Siden vil dere gjøre fremskritt på en mer fredfull og
formålstjenlig måte. Jeg er med dere og vil hjelpe dere til å få
åndelig disiplin, som vil føre dere raskt videre på deres
omvendelse.

LØRDAG 28. JUNI 2003
VELSIGNEDE MOR
Kjære barn, jeg er med deg. Jeg ser du lider og din mor vil sørge
for at du har alt du trenger for å komme gjennom det. Be, og jeg
vil be for deg med all makt, slik at du kan fortsette å tjene din
familie på en tilfredsstillende måte. Jesus elsker deg så mye. Han
er virkelig takknemlig fordi du har akseptert dine lidelser på en
slik tapper måte. Du må ikke være lei deg fordi du trenger hjelp.
Min kjære lille hjertevenn, det er slik Vi gjør det. Fra å være et
ingenting i deg selv, kan Jesus fylle deg enda mer. Vi dømmer
deg ikke når du snubler, med iler til for å støtte deg. Når du
tenker på helgenenes lidelser, skal du vite at de også snublet.
Derfor var de så ydmyke. Hadde de lidd heroisk fra starten, uten
anstrengelse eller øvelse, hadde det ikke vært så vanskelig, og da
hadde det heller ikke vært et stort kors. Forstår du? Å bli en
helgen handler ikke om et ferdig produkt, min venn, men om den
prosessen som gjør en person til en helgen. I denne prosessen
går verden opp i flammer for deg og himmelen tar over. Du er
allerede involvert i en prosess og vi hjelper til. Jo mer du ber,
desto mer vil vi bli i stand til å få deg fremover. Lille venn, vær
sikker på at den eneste veien som går til ditt endelige reisemål er
en vei full av steiner. Men snart vil du fly over steinene, og ikke
føle arbeidet. Det er bare en kort stund du vil streve så hardt. Og
husk alltid at disse vanskelige tider går over, og så får du en
roligere tid. Mitt moderlige hjerte gjør så vondt pga kjærlighet til
deg. Jeg holder deg nær meg og dine bitre tårer er min
personlige utfordring. Jeg teller dem, mitt lille barn, og vil sørge
for at de bringer deg stor ære senere. Vær tapper, og gå omkring
med et glad smil fordi du har valgt å tjene Jesus på en slik vakker
måte.

LØRDAG 28. JUNI 2003
JESUS
Atter føler du tyngden av mitt kors. Du må ikke tro at fordi du
kjenner tretthet og motløshet tjener du meg ikke bra.
Riktignok er det ofte jeg regner med deg som en som er utvalgt
for denne tiden. Vær lik Peter, som da han ble spurt om han
ville gå bort fra Meg, svarte: ”Herre, Du er den ene sanne
Gud. Hvor skulle vi ellers gå?” Siden din søken er over, og du
har funnet den ene sanne Gud, ha fred! Gud vil ikke slippe
deg. Du vil holde ut. Men du må fortsette å arbeide med å ha
tillit Meg, din Jesus. De gangene du føler motløshet og er ute av
stand til å tjene, er stunder da du stoler på deg selv. Kjære små
venner, Vi taler til dere med slik glede og håp. Betrakt det å be
likesom inntak av mat og drikke. Dere er så nøye med å gi
kroppen føde og å ta hensyn til dens innfall. Dere hviler ofte
for ikke å bli fysisk utmattet. Mine utvalgte sjeler må i det
minste ta like mye hensyn til sine sjeler og ofte enda mer. Jeg
ønsker dere skal tjene Meg på en stor måte. Det betyr dere må
bli svært små og rolige, slik at deres Jesus kan tale og veilede
dere. Jeg vil ta hånd om deres jordiske fornødenheter om dere
overlater dem til Meg. Deres verden må bli forandret og Mine
barn må arbeide med Meg for at dette skal skje. Dere føler
dere ofte syke når dere ser på verden gjennom Mine øyne.
Barn, det er derfor jeg griper inn. Dere må stole på deres
Jesus. Les evangeliene. Dere vil bare finne kjærlighet og
forståelse fra Meg. Jeg kommer ikke som en dommer, men som
en barmhjertig venn, som ser deres smerte og som vil gi dere
lettelse. Vær en tjener for Meg, din Gud, ikke for verden.
Særlig nå i denne tiden, må dere vende øynene mot himmelske
mål. Se dere nå omkring i verden med en utvalgt sjels øyne og
dere vil se at jeg arbeider. Ha tro, og omgi dere med
himmelske personer og samtaler. Snakk med glede om deres
tro og fred. Når dere føler vekten av korset, smil, fordi det er
da dere er mest forenet med Meg.

omvendt seg og som er trofaste. Nådegavene som gis dere er
uten grenser, men det skyldes tiden. Og denne tiden krever full
omvendelse og lydighet. Når jeg ber dere om å stole på meg, vil
jeg dere i alle fall skal prøve. Vi vil hjelpe dere slik at dere kan
komme videre med å ha tillit, siden det er vanskelig, når det
ikke er innarbeidet allerede. Men dere må forsøke. Mitt lille
engstelige barn, du må fortelle meg at du stoler på meg. Og på
slutten av dagen vil jeg gi deg tillit.
FREDAG 27. JUNI 2003
VELSIGNEDE MOR
Vi gjør store fremskritt med deres sjeler, kjære små venner. Selv
deres minste anstrengelser blir rikt belønnet. Nå er det viktig at
dere slipper mye av de verdslige bekymringer og konsentrerer
dere om å følge Guds vilje i deres liv. Det vil alltid være et eller
annet som distraherer dere fra bønn. Å følge disse forstyrrelsene
er det samme som å forlate stien. Barn, når dere nå kjenner
målet for reisen, må dere holde dere på den veien som leder dit.
Stien kan først synes uveisom og vanskelig, men det er ingen
grunn til å forandre retning. Dette er veien dere må gå på for å
komme til meg, kjære små venner. Jeg er her. Ikke vær redd. Jeg
vil føre dere til Jesus, og dere vil bli lykkelige og fylt med
takknemlighet for den veien Jesus kaller dere til på å gå.
Vanskelighetene vil oppleves som ingenting. Hold ut med tillit.
Den vil komme til dere. Igjen sier jeg dere at dere må praktisere
dette. Ikke forvent stor hellighet uten anstrengelse, men de
minste anstrengelser blir belønnet nå. Se på de mange, mange
sjeler som følger verdens veier og som vil gå fortapt om ikke
Guds utvalgte barn gir svar. La hjertene deres smelte ved tanken
på dette, mine kjære små, og hjelp deres mor til å bringe dem
sikkert tilbake til Jesus. Det er dette vi arbeider for og det er dette
vi ønsker. Ha fred fordi deres mor elsker dere og alltid vil
beskytte dere.

generasjon vil kjenne meg på en annen måte. Dere vil være
meg takknemlig for denne muligheten til å tjene.
TORSDAG 26. JUNI 2003
VELSIGNEDE MOR
Dere gir akt på min Sønn. Deres mor fryder seg. Sammen skal vi
gå denne omvendelsens vei, i stillhet og kjærlighet. Ser dere
hvordan hjertene deres allerede har forandret seg, mine barn?
Vår Gud er så stor at Han bruker så mye tid på å lede sine barn
tilbake til seg. Han er tålmodig og god, og dere må også være
tålmodige og gode. Se i dag opp til himmelen med takknemlighet
og glede, fordi Gud har utvalgt dere til å gjennomføre Hans
himmelske plan. Englene og helgenene står rede til å hjelpe dere
med alt dere trenger. Kjære små venner, dere må aldri være
redde. Vi vil aldri forlate dere.
FREDAG 27. JUNI 2003
JESUS
Paulus fra Tarsus led for meg. Fra å være leder for
forfølgelsen, mistet han synet på et øyeblikk. I neste øyeblikk
fikk han det tilbake av meg. Dere må ikke være bekymret over
helsen deres. Jeg kan skjenke dere god helse dersom det er min
vilje. Det er tider da det er mer viktig dere lider for det
kommende Guds rikes skyld. Da Ånden hvilte over Paulus, var
han villig til å lide for meg og til å gjøre alt som var nødvendig
for å omvende sjeler. Dere må arbeide med den samme
innstillingen. Mine små utvalgte sjeler har i dag problemer
både med lidelse og tålmodighet. Husk: Min tid er
fullkommen. Dersom vi skulle gjøre forandringer og gjøre
tingene slik dere vil ha dem, vil det ikke lenger være min plan,
men deres. Husk hvordan livet føltes uten meg, lille sjel, og
forny ditt løfte om å tjene meg og ikke deg. Min tid er fullendt.
Alt vil skje som det skal, men nå trenger jeg sjeler som har

Ingenting
er
vunnet
gjennom
verdslighet
unntatt
hjertesykdommer, ensomhet, og menneskelig kulde for
hverandre. Det er mange i dag som lider fordi hjertene til dem
som står dem nær, er kalde. Dere er stilt sammen med
familiemedlemmer for å elske dem og å hjelpe dem på deres vei
til Kristus. Ikke vend ryggen til dem som dere er bestemt til å
elske. Om dere kommer til Jesus, vil Han gi dere slik kjærlighet i
hjertene at det vil smitte over på alle dere møter. Det vil ikke være
mangel på kjærlighet i dere og kjærlighet blir en glede, ikke en
byrde eller oppgave. Barn, når du hører mine ord, føler du ikke
kjærlighet i hjertet ditt? Det er bare det minste eksempel på hva
Jesus og jeg vil gjøre for deg om du fortsetter å vandre på vår vei.
Ja, verden vil bli forandret gjennom kjærlighet. Ha fred. Dere er
elsket og beskyttet. Deres mor vil hjelpe dere, mine små barn, og
vi vil øve sammen om å ha tillit til Jesus.
TORSDAG 26. JUNI 2003
JESUS
Ofte faller mine ord for døve ører. Det finnes faktisk dem som
ser, men ikke ser, som hører, men ikke hører. Disse brødre og
søstre vil måtte svare for å ha ringeaktet mine nådegaver.
Mine ord preller av på dem. Dere, mine barn, har fått nåden til
å høre både med ører og hjerte. Derfor må dere gi akt på mine
ord. Min Ånd vil komme over dere og dere vil vite hva jeg
ønsker av dere. Vær så snill, hør Guds stemme i hjertene og gi
Meg et besluttsomt svar. Mitt åk er lett og min byrde tynger
ikke. Mine sanne etterfølgere kjenner glede og fred og det
gjenspeiles i deres øyne. Støtt opp om hverandre nå i denne
tiden. Kjære barn, disse hellige vennskapene er Min gave til
dere for å hjelpe dere til å vandre på min vei, da det er få som
har denne kursretningen nå. Lytt til mine ord og la meg
begynne å bruke dere til å fremme min plan. Min plan handler
om kjærlighet og frelse for deres mørke verden. Neste

altfor hellige. Verdens krav holder mange som gisler. Jeg kan
ta bort frykten fullstendig, dersom dere begynner å stole på
meg i små ting. Ta mange avgjørelser i løpet av dagen, slik at
dere skal unngå å frykte, og oppofre så disse avgjørelsene til
meg i hengivenhetens ånd. Dere vil se en forandring. Litt etter
litt vil dere utvikle en vane der dere stoler på Meg i alle ting.
Dere vil så være fri til å gå inn i hver dag likesom mine første
disipler. Mine barn, bli ikke nedslått over disse åndelige
utfordringene. Hellighet er en prosess, og som det er med de
fleste ting, kunne jeg utøve min guddommelighet og gjøre dere
til helgener, men hvilken fortjeneste ville dere høste av det?
Det er bedre at mine små gjør små kjærlighetsgjerninger, slik
at jeg kan se deres vilje blir rettet mot meg. Jeg vil så føre dere
raskt mot høyder som dere bare kan drømme om. Stol på Meg.
Dere vil ikke bli skuffet. Mine barn håper på å bli helgener, og
det skulle alle gjøre, og alle burde lese i Bibelen. Bli ikke
skuffet over deres svakheter. Dere vil se i Bibelen at mine tolv
utvalgte hadde mange store kamper før Ånden kom over dem
på en særskilt måte. Det samme vil skje med dere. Dere
behøver bare å være bekymret over én ting - at dere retter
deres vilje konsekvent mot meg. Jeg trenger mange av dere nå,
som kommer til Meg med et hengivent hjerte. Vil dere si ”Ja”
til deres Jesus? Se på min skikkelse på korset, og husk at Jesus
sa ”Ja” for dere. Dere er vernet om, kjære venner. Vær ikke
redde. Bare stol på meg.”
ONSDAG 25. JUNI 2003
VELSIGNEDE MOR
Små barn, lik en annen vane, vil tilliten komme bare etter en kort
tids øvelse. Jeg vil hjelpe dere. Ta min hånd og la meg lede dere.
Jeg vil ikke at verdens frykt skal hindre mine barn fra å nå sin
rettmessige plass i himmelen. Verden får dere til å tro dere har
mye å tape på hellighet. Barn, dere må bare le av dette, fordi dere
har alt å vinne. Det er verden som tvinger dere til å ofre mye.

dem. Bli ikke narret ved å tro dine bønner faller for døve ører. Vi
arbeider i det stille, og noen ganger er vår tidsskala ikke lik den
på jorden. Men vi hører dine rop og deler dine bekymringer. Vær
sikker på at vi har svarene. De er her for deg, og vi vil ikke
forlate deg uten veiledning. Bruk litt tid til å diskutere problemer
med andre. Ofte er det best om du lytter til andre. Så ofte du har
et problem, kom til meg, din himmelske mor, og jeg vil lytte til
deg og hjelpe deg til å finne den beste løsningen. Mine kjære
små, dere er ikke alene. Vi lengter etter å hjelpe dere, og lytter
nøye. De beste bønnene er de som blir bedt i ydmyk lydighet.
Dere gjør rett når dere noen ganger tror Gud selv må ta
avgjørelser for dere om det som er til deres beste og om de ting vi
ikke kan forandre på. Lydigheten bringer dere nærmere Gud på
en rask og vakker måte. Strev alltid etter den, men vær heller
ikke redd for å spørre om noe dere ønsker eller trenger. Fremfor
alt vil vi gi dere fred på denne reisen. Vårt himmelske følge
sørger for dere med en rolig forvissning om at dere vandrer i
lyset og mot lyset. Føler du det, min lille venn? Ja, jeg er med deg
i dag, og spør om du vil være lydig mot min Sønn. Min lille
hjertevenn, du vil ikke bli skuffet.
ONSDAG 25. JUNI 2003
Jeg talte med Jesus, og for å forklare meg, sa jeg: ”Jesus, jeg
prøver å forvisse meg om at jeg forstår Deg rett. Det ville være ille
om en person trodde han hørte Guds stemme og ikke gjorde det.”
Han svarte: ”Det ville være ille, men det hender ikke deg, så
skriv”. Dette fikk meg til å le.
JESUS
Jeg ønsker å fjerne frykt hos mine barn. Frykt kveler hellige
innskytelser, fordi mine barn ikke vil være bekjent av å være

JESUS
Jeg vil mine utvalgte skal reflektere over verdien av lydighet.
Bare gjennom lydighet kan jeg fremkalle den bevegelse mot
fullkommengjøring som er inne i dere. Deres nåværende
verden håner lydighet. Selv barn adlyder ikke foreldrene og
straffes ikke for sine overtredelser. Jeg vil at mine sjeler skal
være lydige og de vil se deres tro vil blomstre. Ja, Jeg vil lønne
dem uten sidestykke i denne tiden.
Jeg vil påpeke at sjeler, når de er ulydige i trosspørsmål,
likefullt er lydige mot kroppens impulser og begjær. Kjære
utvalgte sjeler, dere er slaver av kroppen. Det må ikke fortsette
på denne måten. Dere må få kroppen til å underkaste seg, slik
at sjelen blir fri til å befatte seg med det som hører troen til.
Ønsker dere å være sammen med meg? Jeg er her for dere.
Men dere må klargjøre stien for meg. Dere må høre på Meg.
For å få dette til, kjære utvalgte sjeler, må dere frigjøre dere
fra disse bindingene som holder dere bundet. Jeg er med dere,
og vil kjempe disse kampene for dere, om dere bare vil la meg
få slippe til. Dette betyr å være Min etterfølger. Dere trenger
ikke bekymre dere. Jeg vil kjempe for dere og bringe andre til
himmelen gjennom dere. Jeg kan legge de vakreste, himmelske
tanker i sjelene deres dersom dere vil la Meg få lov. Jeg står
parat, lille sjel, klar til å få deg nærmere meg. Si ja til Meg, og
vi vil sant og godt begynne vår reise.
TIRSDAG 24. JUNI 2003
VELSIGNEDE MOR
Jesus venter på deg, min lille venn. Jeg vil hjelpe deg, og vise deg
veien. Be mer, selv når du ikke føler for det. Be alltid, selv om det
er en enkel setning, en enkel tanke. Min kjære kjempende sjel, vi
er slaver av dine bønner. Vi hører et rop fra deg og vi skynder oss
og sørger for hjelp. Se nøye etter dine bønnesvar og du vil finne

dine brødre og søstre, vil identifisere Meg i deg. Til tider vil du
bli latterliggjort. Å, som Mine helgener frydet seg over slike
muligheter. Praktiser denne holdningen, og de samme
mulighetene vil også gjøre deg glad. Kjære venn, det er også
mitt løfte til deg. Vandre sammen med meg, lev med meg, og
du vil ikke lenger føle trykket som denne verden prøver å
påføre deg. Det vil prelle av, lik piler som hverken har mål
eller mening. Barn, hører dere etter? Jeg ønsker dette av dere.
Skuff meg ikke, og gleden vil bli deres. Deres Jesus elsker dere
og snakker direkte til hjertene deres i denne tiden. Lytt til meg.
Jeg er her, sammen med dere.”
Vår Mor tilføyer: ”Ser dere skjønnheten i min Sønns plan? Små
barn, kan dere føle det i hjertene deres? Det er ikke rom for
tristhet eller fortvilelse mens dere vandrer mot himmelen, bare
glede og håp, uten hensyn til jordiske forhold. Vi er i hvert kors
dere bærer. Jesu plan er fullkommen og åpen for alle muligheter.
Noen ganger kan dere stille Ham spørsmål, mine små venner,
men tvil aldri på Ham. Dere vil ikke bli skuffet om dere følger
Oss. Jesus er bekymret over hvor fort dagens verden går. Den
sørger for distraksjon, og får sjelen til å gå uten stans, aldri
stoppe opp og ta tid til besinnelse. Dette er grunnen til at så
mange av våre barn strever med angst. Husk at angst aldri
kommer fra Gud, og er et klart tegn på at noe er i veien i livet
deres. Vi søker nå en forandring på dette. Dere utvalgte er
begynnelsen på vår bevegelse for stillhet, fred, og kjærlighet. Hva
dere føler i hjertene akkurat nå, er min gave til dere. Vær glade,
mine små venner. Deres mor er med dere og elsker dere
grenseløst.”
ÅNDELIGE TANKER – 5 –
TIRSDAG 24. JUNI 2003

disse oppgavene. Denne morgenen da jeg følte meg skrekkelig syk,
sa jeg: ”Herre, jeg kommer ikke til å få gjort mye i dag.”
Han svarte: ”Ta det med ro. Arbeid jevnt og trutt. I går fikk du
utrettet en god del, men i dag vil du komme til å få gjort
viktigere arbeid. Noen ganger har dine oppgaver å gjøre med
kjærligheten. Du kan bli liggende til sengs hele dagen og likevel
få elsket mye og oppnådd større ting enn på en dag da du løp
fra ett arbeid til det andre med hjertet i halsen. Mine
skapninger var ment å bevege seg rolig og stødig. Det ser ut til
at verden krever av at dere skal ha slike hastige bevegelser.
Avvis dette knepet fra den onde. Om du er tvunget til å fly
gjennom dagen, er det et tegn på at jeg ønsker du skal
forandre deg. Kjære sjeler, dette er så viktig. Nå er dere
advart. Jeg ønsker deres liv skal være mindre hektisk, mer
langsomt. Jeg ønsker dere skal være forenet med meg gjennom
dagen. Hver dag, alltid. ”Dette er ikke mulig, Jesus,”
protesterer du. Men kjære barn, for Meg er alt mulig. Trapp
ned. Du kan ikke elske såfremt du løper. For mange av mine
barn løper gjennom livet og ser ikke sine kjære, selv om de er
midt i blant dem. Vær sammen med dem som er i nærheten av
dere. Lytt til dem. Bare det å lytte til en person, skaper ro.
Beslutningen om å lytte, tvinger deg til å slutte å snakke. Din
forstand kan fortsette å rase for noen øyeblikk, men spør meg
om å gjøre deg stødig, og jeg vil gjøre det. Jeg vil stoppe
tankenes ville flukt, slik at dere kan overlate deres problemer
til Meg hvor de hører hjemme. Elske dem dere lever sammen
med og som jeg har utvalgt for dere; om så bare for et
øyeblikk. Jeg ønsker min kjærlighet skal fylle denne verden.
Jeg ønsker å starte et verdensomfattende tiltak som begynner
med hver enkelt av dere. Elsk hvert menneske som kommer
inn i ditt liv i dag. Jo mindre, maktesløse og skadet de er, desto
mer vil jeg se Kristus skinne ut fra DINE øyne mot dem. Bare
på denne måten vil Jeg bli få min rettmessige plass. Vær
advart. Den onde, som ser på deg gjennom øynene fra noen av

fortelle sjeler at de aldri må frykte for sine kjæres frelse. Til
tider er deres bønner tilstrekkelig for at deres kjære vender
sine hjerter til meg med anger. Mitt hjerte smelter straks og
jeg tar dem til mitt bryst, for aldri mer å skilles fra dem. Tenk
med glede over barmhjertigheten hos din Jesus og medfølelsen
hos dine himmelske venner. Husk at dine brødre og søstre i
himmelen vandret på dine veier, omvendelsens veier. I denne
henseende er det er ikke skjedd noe nytt i denne verden. Det
eneste nye på dette område er graden av mørket, som jeg nå
søker å fordrive. Ha fred, og la ditt hjerte bli fylt med Mitt lys.
Det er dem som ønsker å hjelpe deg i din misjon, min kjære.
Du vet hvem det er, fordi de kommer til deg på forskjellige
måter. Bruk dem. Du forstår jeg smiler. Det gjør meg glad å se
mine barn arbeide sammen og at de elsker hverandre. Min
velsignelse er over dere.”
Herre, hjelp meg til aldri å være redd, men til alltid å være
forsiktig.
Denne dagen begynner med sykdom og smerte, likevel med et lyst
sinn. Hvor glederik tjenesten for vår Gud er! Det er sant at Hans åk
er lett og Hans byrde tynger ikke; for jo nærmere du kommer Gud,
desto mer ønsker du å tjene Ham. Ja, lysets ånd er til stede i Vår
Herres tjeneste, og bønn gir tilbake sjelens bærekraft, slik at den
glad kan gå videre. Jeg spares ikke for martyriet. Jeg vil ikke
klage, når det synes å være nødvendig. Men Jesus får deg til å
smile. Så derfor ville det være et bedrag å sette opp et trist ansikt
fordi du er syk. Slikt mot er nødvendig når en starter med dager da
en føler seg syk. Men når du har praktisert å stole på Jesus, går det
bedre. Da har du mot til å starte på vanskelige dager eller oppgaver
fordi erfaringene sier deg at ikke bare vil Jesus gå sammen med
deg, men Han vil dele, og noen ganger holde vekten av korset ditt
på sine skuldre. Hver morgen må du våkne opp og tenke at Gud
har et arbeid for meg. Det er noe fryktelig viktig jeg må gjøre for
Ham i dag. Jeg er blitt satt her akkurat denne spesielle dagen og til

Ham om jeg kunne gjøre ferdig husarbeidet først og Han sa: ”Ja,
gjør først ferdig dine plikter.”
Jeg prøver å være forsiktig, fordi den velsignede Mor har bedt meg
ikke å skrive på PC-en i morgentimene, fordi barna trenger meg.
Da jeg denne morgenen kom inn for ganske raskt å sjekke emailene, ville ikke datamaskinen starte, enda jeg prøvde tre ganger.
Den kom til et visst punkt i menyen og ”frøs” deretter. I frustrasjon
prøvde jeg igjen og igjen. Da slo det meg at det var den velsignede
Mor som ville si meg noe.
Etter Nattverden denne morgenen sa Jesus: ”Du må prøve å
adlyde med en gang, og fullstendig. Din mor ønsker å veilede
og forme deg. I fremtiden må du være lydig med en ren ånd.”
Jeg følte meg atter som to tommer stor; jeg skyndte meg å si at jeg
var enig, og kom frem med en unnskyldning.
Jesus: ”Begynn med min Lidelse. Dersom sjeler ville meditere
over min Lidelse, en gang om dagen, ville de utvikle en større
kjærlighet til Meg. Kjærlighet er offer. Den nåværende verden
ser på offer som noe negativt. Dette fremkaller splid, for i det
øyeblikket noen blir spurt om å ofre noe for andre, blir de
opprørte og føler de blir behandlet urettferdig. Dette er ikke
sakens kjerne. Offer bringer med seg sin egen lønn og former
en person til et hellig menneske. Selv foreldre er ikke villige til
å ofre noe for sine barn. På den måten blir mange barn uten
tilsyn og forlatt. Dette gir meg sorg. Dette gjør min Far sint.
Barn er virkelig en gave, den største gaven, og verden ønsker å
kaste dem bort. Vi må minne menneskeheten om at liv
kommer fra Gud og at det er Gud som bestemmer hvor lenge
oppholdet på jorden skal vare. Når det gjelder selvmord, er
personene ofte ledet av mørket. Min barmhjertighet er
fullstendig. Trøst andre med den realitet som er Guds
barmhjertighet – en dybde uten grenser. Frykt aldri for en sjel
som har gått bort. Be for dem og glem dem ikke. Men du må

barn og hun har fått all mulig tillatelse fra Faderen i
himmelen. ”
Den velsignede Mor tilføyer: ”Mitt hjerte gjør vondt for mine
barns skyld. Jeg ser dem vrir og vender seg i fortvilelse. Hvor
nær jeg er dem, og jeg venter på at de skal kaste et flyktig blikk
på meg slik at jeg kan skynde meg for å gi dem trøst og
veiledning. Dessverre ser de til alle andre steder, men ikke til
himmelen. Det har aldri vært slik før i verden. Folk skammer seg
for å spørre Gud om hjelp, fordi de føler det er et tegn på svakhet.
De er redde for å stole på Gud. De tror det gjør dem lik barn. Og
det er riktig. De må være som barn for å komme inn i Himlenes
rike, som er deres evige hjem. Vi må hjelpe sjeler til å forstå at
tiden nå er kommet for å komme tilbake til Jesus. Det er ingen
annen måte å si det på. Tiden er kort. Jeg ønsker alle sjeler skal
omvende seg til hjertets stillhet, og Jesus og jeg vil ta dem ved
hånden og lede dem. Ingen skade skal skje om de vender seg til
oss i sine hjerter. Mitt hjerte er sart og fullt av tilgivelse. Lik
enhver god mor, glemmer jeg mine barns feil nesten med en
gang. Jeg kan hjelpe stakkars syndere til å tilgi seg selv og søke
tilgivelse hos min Sønn, en tilgivelse som helbreder og styrker.
Synderne må ikke være redde. De må bare lukke øynene og si:
”Gud, jeg har gjort feil. Jeg er lei for det. Skjønt jeg er ditt barn,
vil jeg gjerne være forenet med deg.” ”Mitt barn, hele himmelen
gråter av glede hver gang om så bare én sjel gjør denne ydmyke
og kjærlighetsfulle handlingen. Vi styrter til for å hjelpe denne
sjelen, og beskytter henne fra den ondes angrep. Vi nærer og
veileder denne sjelen til hun igjen vandrer på Kristi vei med tillit.
Kjære sjeler, ikke vær redde. Dere vil ikke finne fordømmelse,
bare kjærlighet. Bli forsonet med min Sønns elskende hjerte, som
vil lede dere til Faderen. Min glede vil bli stor over å se dere vel
forvart hos Jesus.”
I dagens Messe ba Jesus meg om å komme hjem med en gang,
istedenfor å be Korsveien. Han ville jeg skulle skrive. Jeg spurte

din godhet, nestekjærlighet og hengivenhet til meg. Kjære deg,
prøv ikke å være bekymret for dette arbeidet, min venn. Som
Jesus sa, dette er Hans verk og derfor vil det bli fullendt med
svært liten anstrengelse fra din side. Du ser dette nå, ikke sant?
Noen dager vil bli mer vanskelige enn andre, men slik har det
alltid vært. Selv for meg, da jeg levde på jorden, var det på denne
måten. Sjeler blir frelst gjennom våre lydige barn; likegyldig
hvilke vanskeligheter de møter. Vær så snill og ikke tenk at fordi
du strever, er dine offer av mindre betydning. Det motsatte er
tilfelle. Når du føler at du gjør minst fremskritt, beveger Vi deg
fremover. Jesus ønsker du skal ha fred. Han ønsker du skal
utstråle fred. Du må be ofte, lille due, og så vil vi legge denne
fred inn i ditt hjerte. Ditt smil vil reflektere Oss, dine himmelske
venner, og der vil mange finne trøst. I denne tiden er Jeg med
deg på en særskilt måte, og våker nøye over deg. Be også dine
andre himmelske venner om hjelp. Hvilke store nådegaver er
tilgjengelige for våre barn som er årvåkne og som ønsker å tjene
Oss! Ingen sjel med et slikt ønske, uansett hvor liten og svak den
er, vil være uten fullstendig beskyttelse. Deres mor er med dere
og forblir ved deres side”.
Jeg betraktet Marias møte med Jesus under Korsveien, og Jesus
sa:
”Når du ser opp på Min mors ansikt, er intet offer for stort.
Hennes ynde og godhet rører ditt hjerte dypt, og du fastslår at
fjell kan flyttes, men du vil ikke skuffe denne gode og hellige
kvinnen. Mine utvalgte sjeler må stole på Maria, Guds mor, i
en større grad i disse tider. Hun er tilgjengelig på en helt
spesiell måte akkurat nå, for å hjelpe sine små barn. Vær
ydmyke og spør deres mor om hjelp. Hun vil ikke skuffe deg.
Hun vil lede deg direkte til mitt Hellige Hjerte, hvor sjeler blir
stadfestet i nåden som du også er blitt stadfestet av oss. (Vær så
snill og skriv det.) Frykten vil vike fra deg, og en fast vilje vil
gjennomtrenge dine handlinger. Min mor ønsker å lede sine

nok jeg må forberede meg på en større svikt i fremtiden. Jeg må
gjøre fremskritt i å stole fullstendig på Jesus og Maria, så vil jeg
komme raskere gjennom dette arbeide. De er tvunget til å gå
langsommere på grunn av mine skavanker.
I dag er jeg på vei til Knock, min lille pilegrimsreise. I går kveld sa
min sønn: ”Jeg vil være med til Knock. Jeg synes dette skulle være
en familiepilegrimsreise.” Jeg brøt nesten ut i latter. Ikke tale om.
Den lille er ikke interessert i bønnestunder, tror jeg. Han ville bare
ha seg en liten tur. Jeg takker Gud og den velsignede Mor for
denne dagen.
Jesus sier: ”Igjen føler du vekten av Mitt kors. Barn, foren dine
lidelser med Meg, slik at jeg kan la sjeler få gagn av dem. Pater
er min tjener. Du kan stole på hans veiledning. Intet blir
overlatt tilfeldighetene, og spør ikke mer om min plan, metode
eller mål. Alt du trenger, er å ha fred og gjøre det arbeide jeg
ber deg om å gjøre. Jeg vil aldri forlate deg. Og du vil aldri
svikte meg på denne måten, fordi det er mitt arbeide. Vær et
fredens eksempel for dine brødre og søstre, slik at også de
ønsker å være forenet med meg. Det er utfordringen til mine
etterfølgere. Om du har et fredfullt ansikt, gjenspeiler du Meg,
din frelser. Andre ser og ønsker å eie det. De vil spørre: ”Hva
er det med denne personen?” Dersom du er en etterfølger, vil
din hellighet skinne fra ditt indre, og det er derfra de vil se din
identitet. Ha fred. Frykten kommer ikke fra meg og fører deg
ikke nærmere meg. Du må streve etter å få tillit til din Gud.
Jeg vil være med deg, enda til tidenes ende. Dine lidelser vil
senere, når du kommer til meg, bringe deg stor trøst. Du vil
aldri være lei deg for at du led for din Jesus. Jeg bringer deg
videre på veien. Og snart vil du ikke lenger føle vekten av
korset”.
Den velsignede Mor føyer til: ”Gavene jeg ga deg i Knock vil
snart bli tydelige for deg. For en glede du vil oppleve gjennom

godhet og glede. En sann etterfølger er glad og fredfull. Når du
ser kristne som hevder å være etterfølgere, men som er triste
og sure, må du være på vakt. Fortvilelse og depresjon kommer
ikke fra Meg. De som følger Meg, får håp og håpets lys, på
tross av vanskeligheter. Dersom du selv oppdager at du føler
deg mer enn vanlig trist, er det fordi du ikke er bundet til Meg
gjennom bønn og sakramentene. Vær tapper i troen, og du vil
ikke snuble. Jeg er med deg. Jeg vil aldri forlate deg. Spør Meg
om mot, og du vil få det.
Vår Mor sier: ”Du kan ikke alltid gå til Messen når du gjerne vil.
Dette er et kors, og du kan oppofre det for Jesus. Du vil dra nytte
av det, som om du hadde deltatt i gudstjenesten, særlig på dager
som i dag da du gjerne ville hjulpet til i kirken. Ønsket om å være
sammen med barna, var en riktig beslutning. Vi er med deg, når
du utfører dine oppgaver, og oppgavene blir til bønn, særlig når
du forener dem med oss. Husk at ditt kall som hustru og mor er
guddommelig og vil bli velsignet i samsvar med dette. Lille barn,
vær glad. Du tjener godt din Jesus, tross din utmattelse.”
Jesus: ”Du vil strømme over med svar”.
Jeg følte slik takknemlighet i dag. Menneskelig sett er jeg
takknemlig over å ha fått noen timers søvn. På den åndelige side er
jeg redd for ikke å kunne tjene Jesus på grunn av uvelhet. Men jeg
forstår at alt jeg har å gjøre, er å sitte her, og Han sender ordene.
Jeg ønsker så inderlig å arbeide for Jesus. I går satt jeg ned for å
gjøre noe lønnet arbeide og Han stoppet meg.
Jesus: ”Arbeid for Meg først. Ha alltid oppmerksomheten
rettet mot mine interesser først. Så vil jeg velsigne dine andre
gjøremål.”
Jeg adlød, og følte meg ille til mote fordi Han hadde måttet fortelle
meg det. Jeg føler jeg blir bedre til å høre etter, men himmelen vet

ikke. Jeg vil du skal gå. Jeg vil ta hånd om alle detaljer. Jeg gjør
dette ofte for de små sjelene som er under min beskyttelse. Og jeg
lengter etter å ta hver eneste lille sjel under min beskyttelse. Om
de bare ville komme til meg.
”Jesus forventer store ting fra sine utvalgte sjeler. Enhver sjel
som leser dette, må skjønne at vi snakker til ham eller henne. Det
er et stort arbeid som skal gjøres. Synd, sult, mangler og
ødeleggelser er resultatet av at mange, mange sjeler nekter å
tjene min Sønn. Om bare én sjel bestemmer seg for å tjene Jesus
på en gjennomført måte, begynner verden å endres. Du ser det
ikke, men det skjer. Jesus søker en verdensomspennende
fornyelse. Du må ta del i dette for å bli fullkommen. Du må
forlate din menneskelige begrensning for et øyeblikk og se på
verden fra himmelens ståsted. Vi, fellesskapet av helgenene, gjør
vår del fra himmelen. Vi arbeider i verden på en overnaturlig
måte, sammen med utallige engler. Hjelpen til sjelene i denne
tiden er uten grenser. Ønsker du å tjene Kristus? Ønsker du å bli
del av denne fornyelsen? Si Ja til min Sønn i ditt hjertets stillhet
og du vil se at Han begynner å virke inne i deg på en uvanlig
måte. Han vil bygge opp din tillit og tro, inntil du søker bare
Hans vilje. Lille barn, du vil flyte over av bare glede, fordi du vil
ha en forsmak på himmelens glede, og den skjønnhet som venter
på deg der. Ikke vær redd. Jeg er med hver eneste av dere, og vil
gjerne lede dere på denne veien. Du vil ikke bli skuffet om du
kommer til oss. La ingenting stå i veien for en omvendelse til
stillhet. Det er der du finner Jesus”.
Jesus: ”Barn, Jeg er med deg. Jeg føler din svakhet og sykdom
og Jeg vil regulere dine forpliktelser i forhold til dette. Dette vil
gå over. Oppofre dine lidelser til Meg så jeg kan nære sjeler,
særlig sjeler som lever i villfarelse og står i fare for å falle fra.
Jeg har det vondt på grunn av dem. De føler at de er blitt
forlatt, skjønt det er de som har forlatt den sanne tro. Lille
venn, oppofre villig for dem. Vi må dra dem tilbake med

”Jeg henvender Meg til hellige sjeler. Dere blir ofte så motløse.
Dere har ingen tålmodighet med dere selv. Jeg, deres Jesus,
har en uendelig stor tålmodighet med deres feil og svakheter.
Dere må stole på at jeg tilgir dere og overser disse
menneskelige skavanker. Jeg er ingen spion som venter på å
fange dere, når dere oppfører dere dårlig. Tvert imot er Jeg
heller deres venn, deres største forsvarer. Jeg er fornøyd med
deres små forsøk på hellighetens vei. Sammen med helgenenes
skare drar jeg dere fremover, mine hellige utvalgte sjeler. Det
er et stort arbeid som skal utføres. Så la oss ikke kaste bort
tiden med bekymring over vår menneskenatur. Jeg forventer
ikke fullkommenhet. Vær så snill, ikke forvent det fra dere
selv, og dere vil ikke bli skuffet. Dere må vandre med tillit
henimot Meg, og alltid søke min vilje. Søk min vilje, selv i de
minste detaljer. Jeg vil gjøre Min vilje kjent for dere og
gradvis vil dere leve i en verden som sier ”Ja” til Gud. Sult vil
forsvinne, syndens mørke vil gå tilbake, og litt etter litt vil Min
godhet spres til hele menneskeheten. Det er ikke umulig. Dere
er skeptiske, fordi dere lever i en verden som er forgiftet av
skeptisisme. Denne skeptisisme kommer ikke fra Meg. Bli
heller fylt med håp og visshet. Vær sikker på at det umulige er
lett for Meg. Jeg kunne utøve min guddommelighet i denne
verden, men jeg ønsker ikke det. Jeg ønsker dere, mine
utvalgte, til å utvirke denne fornyelsen. Det er deres misjon.
Dere sier det er umulig? Det er ikke umulig for Meg, om dere
gir Meg lov til å arbeide gjennom hver og en av dere. Dere vil
bli del av den største fornyelsen i verdenshistorien. Den
kommer. Derfor vær ved godt mot og ikke bli motløse. Når
dere føler dere uten håp, kom til Meg, og Jeg vil fylle dere med
nytt håp og glede. Deres arbeid er viktig for Meg.”
Jesu velsignede Mor sier: ”Barn, jeg er her. Fred være med deg.
Du hører oss ikke så tydelig som du kunne, fordi du ikke ber nok.
Du må be mer, og Jesus og jeg kan ta stadig mer over ditt liv. Jeg
vet du ønsker dette. Turen på søndag er en gave til deg, så frykt
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”Jeg ønsker å tale direkte til sjeler i denne tid. Mange sjeler
roper til Meg. De tror jeg ikke hører. Det er de som ikke hører.
De lytter ikke etter Min stemme, som oppfattes i deres hjerters
stillhet. En sjel som ikke søker en tilstand av stillhet, vil ikke
høre Meg. Du, mitt barn, har akkurat nå tettet dine ører og
lukket dine øyne i ti minutter istedet for å rette hele søkelyset
mot Meg. Og vi kommuniserer på en overnaturlig måte. Men
du må forstå at for å høre meg, og slik har det alltid vært for
deg, må å du kutte ut den høyrøstede forstyrrelsen fra verden
som blir stadig sterkere.
”Jeg vil oppmuntre sjeler til å fjerne bråket fra deres liv. Skru
av fjernesynsapparatene. Skru av radioene. Mange samtaler
hadde vært bedre usagt. I denne nye stillheten vil deres hjerter
samle seg. I hjertets stillhet vil de finne Meg, som har ventet på
dem”.
”Kjære sjel, jeg er her. Du trenger bare å se inn i ditt hjerte.
Jeg har vondt av deg, av din smerte, av din ensomhet og
isolasjon. Hver eneste sjel føler seg av og til alene og forstår at
menneskelig trøst er tomhet. De må søke åndelig eller
himmelsk trøst. Om du føler en sitring innvendig, er det din
sjel som søker Meg. Besvar din sjel, kjære bortkomne deg, for
du vil finne meg ventende og jeg vil løse alle dine problemer.
Jeg kan arbeide i deg på mirakuløse måter, bare du lar Meg
slippe til. Du har søkt andre måter å bli trøstet på, som har
skuffet deg. Forsøk nå Meg. Jeg er her. Jeg elsker deg. Jeg
venter på deg.”

Da jeg nevnte det for Ham, sa Han: ”Jeg kan ikke stille meg
mellom deg og din frie vilje. Neste gang må du inn i et annet
værelse og gi meg et øyeblikk tid til å gi deg fred i ditt hjerte”.
OK, det høres fornuftig ut.
Med hensyn til at jeg vil slutte, svarte Jesus: ”Du er snar til å bli
skuffet. Du er ingen helgen. Du vil erfare din svakhet. Å
fortvile over egen svakhet er en feil mot ydmykheten. Forvent
å feile. Forvent å trenge hjelp og støtte fra min aldri sviktende
hånd. Ikke bli overrasket, når du føler et stikk fra din
menneskelighet. Det er en del av ditt kors, mitt barn, å være så
nær Meg og så ufullkommen. Fred være med deg. Truer Jeg
med å forlate deg? Truer Min mor å gi deg opp? Det vil aldri
skje. Jeg vil gjøre godt igjen skaden i din lille familie og hjelpe
både deg og din mann til å veilede barna gjennom disse
vanskelige dagene. Du må fortsette å tjene Meg, jeg trenger
deg. Min kjære venn, vi må skrive for sjelene. Jeg har tilgitt
deg. Har du tilgitt deg selv? Videre fremover. Alltid videre. Jeg
har forberedt mange nådegaver for deg og du må fortsette å
samle på dem. Du er lik en sommerfugl med en såret vinge og
flyr med stor anstrengelse, akkurat nå. Det vil ikke alltid være
på denne måten. Snart vil du sveve og ikke føle anstrengelsen.
Dette vil skje ved min inngripen. Du noterte nylig at du ikke
behøvde å bekymre deg om å få Den Hellige Ånds gaver. Det
var helt riktig. Det er opp til Meg. Alt er opp til Meg, mitt
åndelige barn. Du kan ta det med ro, vel vitende om at Jesus
vil ta deg med seg på veien så fort Han finner det for godt, slik
at du kan tjene Meg med de evner jeg har valgt for deg. Fred
være med deg. Jeg vil aldri forlate deg.”
Det er ikke mye å legge til her. Jeg er rørt og trøstet. Han er så god
mot oss, og så tålmodig.

Du kan jo tenke deg, hvordan jeg følte det. Jeg ba ferdig korsveien.
Det øverste bud som jeg ikke er sikker på om jeg oppfylte, var at
den velsignede Jomfru Maria ikke ønsket å bli glemt eller unevnt.
Jeg styrtet av sted, idet jeg følte at jeg hadde avlagt dette lille
skriftemålet, men var blitt presset til å skynde meg gjennom de
siste ti minuttene. Kristus være lovet !
Jeg fortsetter på ”Veien” etter ovennevnte erfaringer, og føler meg
overveldet. Jeg hadde en svært vanskelig helg med ungene.
Søndagen eksploderte i kjefting og skriking, og jeg følte dette som
et smertefullt nederlag. Jeg forsøkte å be, og spurte Jesus om
tålmodighet, men like etterpå eksploderte jeg og skrek sammen
med barna i dette ”gamet” hvor alle anklager alle. Tror jeg vant på
kort sikt. De ryddet opp rotet og gikk rolig til sengs. På den andre
siden følte jeg slik skam og anger. Jeg vet Jesus ikke vil ha dette.
Han vil ro og fasthet. Men for å være ærlig, er noen av ungene i en
følsom alder, og ville utprøve Jobs tålmodighet. Det kan være så
sin sak. Det er ikke poenget. Barn liker å utfordre, og å gi et
eksempel på skriking og tap av tålmodighet resulterer i ovennevnte
oppførsel hos disse barn. Det vet jeg. Jeg følte meg skikkelig
dårlig, så skuffet og knust. Jeg klarte nesten ikke be. Jeg unngikk
Gud.
Det dårlige humøret varte til morgenen etter mens jeg var på vei til
Messen med det minste barnet vårt. Hun var urolig og ulydig og
jeg samtalte nesten ikke med Gud. Jeg sa: ”Gud, du har ikke funnet
det riktige mennesket. Jeg går opp i ”sømmene”. Jeg banner. Jeg
tror jeg sa til et av barna mine i går at jeg avskydde henne. Overlat
meg til meg selv. Jeg kan ikke fortsette slik, så svak og uvel som
jeg er.” Dette er hva som hendte meg: det glapp for meg.
Tonefallet var ikke anklagende, selv om jeg følte meg litt sviktet
da jeg spurte om hjelp under kampen som jeg allikevel tapte.

av en begynnende følelse av motvilje og kanskje panikk, men snart
vil du igjen fokusere på det vesentlige. Du vil rette opp det som er
feil, og angrepet vil ikke forstyrre din fred for mye. Jeg tror de
store helgenene forble rolige i stunder når de ble angrepet. De
avskydde for store sinnsbevegelser og flyktet fra smiger. De visste
hva det handlet om.
Noe som Jomfru Maria vil jeg skal skrive litt om, er følgende: Da
jeg betraktet Jesu tredje fall denne morgenen, ble jeg grepet av
Kristi guddommelighet. Der ligger Han tilsølt, og enda har Han
lysglorien over hodet. Dette må vise oss at Jesus var guddommelig
gjennom alt som skjedde. Saken er at verden kunne ikke akseptere
Ham på grunn av måten Han kom inn i verden på. Som en ydmyk
tømmermanns sønn. Verden, eller dårene i denne verden, foraktet
Hans lave sosiale status. Det kan ikke vi gjøre.
Hun sier: ”Du må se etter veien til himmelen i de små, beskjedne
ting. Din tjeneste går til de som ikke er elsket eller er forlatt, som
ikke kan gi deg gjengjeld, enten det er med aktelse, penger, ja
enda beundring. Dette smelter Jesu hjerte og imponerer dine
himmelske venner. Den skjulte tjeneste er den beste tjeneste”.
I dag hastet jeg gjennom korsveien; det var personer som ventet.
Noen ganger skulle jeg ha vært fem personer på en gang. Jeg sa
halvt bedende og halvt snakkende, Jesus, jeg må gå nå. Jesus sa på
den femte stasjonen: ”Du kan gå. Jeg vil være med deg.” Jeg
hadde litt dårlig samvittighet, men heller ikke så mye, fordi det var
viktige saker jeg skulle ta meg av. En syk svigerfar trengte å bli
kjørt til legen, døtrene mine ventet, det synes som ingen får nok
oppmerksomhet fra meg, og jeg trekkes i alle retninger. Han
minnet meg på: ”Hils min mor”. Jeg sa ett ”Hill deg Maria”, og
etter bønnen var sagt, sa hun strengt følgende: ”Du lengter etter
min Sønn, og savner Ham, når du føler Han er langt unna. Og
nå, i tiden du har avsatt til Ham, skynder du deg ut. Det er
dyrebare ting som Han vil lære deg, og andre”.

helgenene med mitt mot, min tålmodighet, min ydmykhet, gjøre
meg selv liten og tjene andre. Det hjalp meg, virkelig, å se tingene
annerledes. Det er en god tilnærming til vår åndelighet og å vandre
veien med Kristus. Vi skulle anse verdens applaus og godkjennelse
for ingenting heller enn som en mulig fare, hvis vi ble avhengig av
den. Vi skulle se på himmelsk anerkjennelse som vårt første og
egentlige mål.
Jeg stusser litt over at Jesus hadde denne hjelp eller trøst under sin
lidelse, fordi jeg alltid har lært at Han følte seg forlatt. Han sier at
jeg ikke skal frykte for at Han følte seg forlatt av Gud, og den
enheten med sin Far som Han var vant med, ble brutt under
lidelsen. Det var meningen Han skulle føle seg forlatt av Gud. Det
betydde ikke at ikke sjelene skulle trøste Ham og faktisk trøstet
Ham. Slik opplever vi det noen ganger, bare i en mindre målestokk
når Han slipper styringen eller vi er inne i en periode av tørrhet. Vi
må alltid huske at Gud er her, på tross av våre følelser av
ensomhet. Jeg har en plakett hvor det står: ”Bedt eller ikke bedt,
Gud er her tilstede”. Pater Pio sa: ”Tørrhet er en frukt av våre
feil”. Godt sagt, skjønt det tok meg mange år å skjønne det.
I dag, under den første stasjonen av korsveien, viste Jesus meg at
Han et øyeblikk følte panikk og motvilje da Han mottok
dødsdommen og ble dømt til døden. Det var Hans menneskenatur
som protesterte ved tanken på å dø. Han sa vi trenger å skille oss
fra verden og å rive oss løs fra ting i verden, anseelse fra
mennesker, til tider også fra mennesker selv. Vi må skille oss fra
dem, for om vi er for bundet til disse tingene, kan vi ikke tjene
Ham helhjertet, noe som vi hele tiden strever med, helhet i Kristus
og tjeneste for Kristus. Det er vårt mål, og vi må legge vår åndelige
målestokk svært høyt. Om vi gjør dette, gjør det til en vane, vil vi
ikke bli skuffet eller ”drukne” i den uungåelige situasjonen, når
verden eller folk flest trekker sin aktelse og hengivenhet fra oss.
Til tider vil du bli angrepet når du er i Kristi tjeneste. Når dine
øyne er festet på himmelske ting og du er fri fra verden, vil du lide

himmelske hellige og engler som står oss bi og beskytter oss. Vi er
aldri alene.
Vi må betrakte Maria og fatte mot fra henne også, vel vitende om
at vår Mors ansikt representerer den himmelske hærskare og det er
dette som står til vår disposisjon. Jesus sender også mennesker,
som Veronika, inn i våre liv som egentlig er Hans representanter
på jorden og som er sendt av Ham. Denne personen representerer
alle tjenere på jorden akkurat nå som ønsker oss alt godt og hvis
bønner og offer kan brukes og blir brukt for å hjelpe oss når vi
trenger nådegaver. Han prøver å overbringe det storslåtte, det
majestetiske, det store ved vårt team eller ved dem som står ved
vår side. Vi skulle aldri føle oss redde. Den andre siden, mørkets
side, er ikke organisert, støttende eller triumferende. Det er ingen
tvil om hvilken side som vil triumfere. Dette er ikke aktuelt å
diskutere. Det eneste holdbare er å holde ondskapens bølger med
hard hånd tilbake, slik at sjelene kan erkjenne sine feil og finne
freden som er Kristus. Akkurat nå er det nødvendig med et fast
grep.
Idet Jesus blir avklett og klærne tatt fra Ham, avskyr jeg i dag, som
vanlig, denne scenen, den siste fiken og denne ydmykelsen av vår
Kristus. Men i dag ser jeg annerledes på det. I himmelens øyne var
det ingenting. Verdens ydmykelse er ingenting. Vi skulle trekke på
skuldrene av det, fordi det går over så fort, og for hvem blir vi
ydmyket? Gode og hellige sjeler jublet ikke. Våre himmelske
venner ser på det som et ingenting. Frykter vi forakten fra
verdslige sjeler? Hvis det er slik, da har vi et åndelig arbeid foran
oss.
Jeg husker engang jeg var urolig over noe som hadde hendt år
tilbake. Jeg husker ikke hva det var. Men det hadde helt sikkert å
gjøre med hva andre ville tenke om meg. Jesus sa: ”Prøv å
imponere oss, dine himmelske venner”. Vel, jeg gikk svevende i
dagevis. Jeg lo hver gang jeg tenkte på det. Han ba meg imponere

trøstet Ham. Dette er på en måte å skue bakover i tid. Vi kan ikke
forstå det fra vårt jordiske ståsted. I det minste strever jeg med det
rent logisk. Vi var sammen med ham. Vi flokket oss rundt Ham i
en stor skare og var hos Ham til siste slutt. Han sa: ”Kan du se
hvorfor jeg holdt ut? Kjærligheten som omga Meg. Denne
kjærlighet omgir deg og alle rettferdige sjeler.”
Da Veronika tørket Hans ansikt, var hun den gang en representant
for alle rettferdige sjeler på jorden. Alle var de der sammen med
henne da hun rakte frem sløret for å trøste sin frelser. Han fikk
besluttsomhet fra dette, som gjorde det lettere å reise seg fra sitt
neste fall.
Jeg går litt fra det ene til det andre, men da Simon (fra Kyrene)
hjalp Jesus, var det kjærlighet Jesus trengte. Simon ga Ham ikke
dette. Den glade giver ofrer kjærlighet, og gjør at sjelen føler seg
ett med korset. For en motvillig giver kan det noen ganger være
bedre å holde seg borte.
Ved dette møte med Jerusalems kvinner, sa Jesus at kvinner og
barn lider enormt i denne verden pga skrupelløse menn. Dette er
alvorlige synder og Gud vil ikke tåle dette stort lenger. Han så ut
over dem og så uskyldige barn og kvinner fra hver tidsepoke og
Han følte smerte og ømhet, og hvert ynk av medfølelse som
noensinne har vært i verden. Det er alltid Hans vilje å hjelpe disse.
Alltid.
Jesus faller tredje gang, og Han sier meg, at når jeg faller, er der
sjeler som hjelper meg. Han fortalte meg at når jeg ber, når jeg
forsøker å gjøre Hans vilje i verden, at i løpet av denne tiden,
under min åndelige oppdragelse, er det utallige sjeler i himmelen
som drar i meg og hjelper meg. Han sa, at når jeg som Han bærer
korset med all denne ”usynlige” hjelpen, er jeg en mottaker av den
samme hjelpen. Alle som godtar å bære sine kors og ta del i Hans
lidelse og i Hans vilje, vil få dette, en legion og et æreskompani av

Han svarte: ”Det vil komme fra Meg. Jeg vil legge det i dine
hender, likesom mitt kors ble plassert i Mine hender.”
I det siste har jeg hver morgen gjentatt for meg selv: ”Ja, ja, ja”.
Jeg følte det som Peter, da han fikk spørsmålet fra Jesus: ”Elsker
du Meg?” Hører du kanskje ikke etter? Er tankene dine et annet
sted? Men så skjønner du at dette er svært viktig, og Han gir et
eksempel. Gud vet svarene dine. Det må være slik: Han ønsker det
skal komme fra deg, høre deg selv si Ja. Det må være en
viljeshandling, og fordi mennesker har så svak vilje, må vi få dette
gjentatt for å bli vant til tanken. Jeg er ikke sikker. Jeg gjetter det.
På den tredje stasjonen faller Jesus for første gang. Han sier: ”Du
vil falle. Og folk vil latterliggjøre deg. Ser du de står rundt
Meg? Det vil også hende deg, men jeg vil være der.” Igjen
svarte jeg: ”Ja, Jesus, jeg skjønner. Jeg vil avsky det, men jeg vil
oppofre det for Deg og Du vil være der for å trøste meg og ta meg
opp”.
På den fjerde stasjonen møter Jesus sin mor. Han forteller meg at
det synes som om verden tror dette møte var smertefullt. Og det
var smertefullt. Men Maria visste hun måtte være der. Jesus kom
til verden for å gå opp til Golgata alene. Men i virkeligheten var
Han ikke alene.
Hans mor var der, og representerte de himmelske skarer. Faktisk
var disse skarene der sammen med Maria, og når hun oppofret sin
enhet med Kristus i Hans lidelse, oppofret hun det for dem alle. Da
Han så inn i hennes forpinte ansikt, fikk Han mot og styrke til å
fortsette. Hun gjorde dette for Ham og dette var del av hennes
offer. Han fikk mot fra henne.
For det andre, var det gode og hellige sjeler som fulgte Ham. Han
fortalte meg at min sjel sammen med andre små sjeler fulgte Ham
til Golgata. Han dro styrke fra oss og fra vårt nærvær i lidelsen. Vi

ha en svak vilje og dekke den til i en falsk ydmykhet. Jeg er ikke
verdig, derfor hold på Dine gaver så de ikke koster meg noe. Det er
også slik at det kan bli for mye tankevirksomhet omkring det, som
om det var opp til deg og avhengig av din vilje. Tanker som jeg
tumlet med, og jeg sa til slutt: ”Nå er det nok. Jeg bryr meg ikke
om hva som skjer, og jeg overlater alt til Deg”.
Hans svar var: ”Dine bønner gjør Meg glad. De er bevis på at
du er klar til å ta imot de gavene jeg vil skjenke deg.”
Før, under og etter Nattverden var det mye dialog om dette. Jeg
føler meg ikke vel når jeg skal skrive om det, fordi jeg frykter det
høres ut som om jeg mener at jeg fortjener disse nådegavene. Det
gjør jeg ikke. Jeg er virkelig klar over mine svakheter og kamper.
Samtalene handler om å aksepterer Guds vilje i meg og være
beredt til å ta på meg de offer nådegavene vil føre med seg. Jeg vet
ikke hva de er. Jeg har ingen ide hva alt dette betyr. Jeg antar det er
en fordypning av vår enhet. Jeg har spurt om dette, og ved en
anledning denne morgenen sa jeg: Jeg bryr meg ikke om hva Han
sender, så lenge det bringer meg nærmere Ham. Han sa vår enhet
ville bli dypere som et resultat av vårt samarbeide.
Under den første korsveien, dømmes Jesus til døden.
Han sa: ”Du vil også bli dømt. Du vil bli dømt til å leve i denne
verden, men ikke være av den. Det er hva min vilje inneholder
for deg.” Jeg sa: ”Det er det samme for meg,” som jeg hadde sagt
hele morgenen. Gud, la min vilje være din vilje.”
På den andre stasjonen, tar Jesus villig mot korset. Han sa: ”Tar
du villig imot dette korset?” Igjen svarte jeg: ”Ja. Det spiller
ingen rolle, Jesus, så lenge jeg gleder Deg. Jeg frykter ikke så
lenge det kommer fra Deg”.

Tenk at dette er mulig å oppnå for alle mennesker … Folk ville
føle det på denne måten om de ville komme til Ham. Jeg kan ikke
leve uten Ham. Jeg er ensom uten Ham, ganske ofte. Jeg kan ikke
forestille meg himmelen, fordi jeg føler slik glede her. Hvordan må
da himmelen være?
Min søster fortalte meg engang noe som henger sammen med mitt
spørsmål til Kristus, hvordan Han kan være hos alle på samme tid.
En prest sa engang, om speilet ble knust i tusen biter, vil det, selv
om det er i bitte små deler, gi et gjenskinn. Presten tok analogien i
forhold til Eukaristien (Nattverden). Hver oblat i hvert eneste
tabernakel i verden er likeså kraftig som et annet. Jeg tror dette kan
være en god forklaring på et barnlig, logisk spørsmål på hvordan
Han kan være overalt. Det er rart hva forstanden kan tenke ut. Det
er bare det at når du elsker noen, tenker du på alle disse dumme
små detaljene når du ikke er sammen med dem; du tenker på dem
på alle mulige måter. Jeg vet Jesus er med meg. Jeg vet det på
mange måter. Men det er ikke en fullstendig forening og derfor er
det en lengsel og smerte å være atskilt, selv om jeg har gleden av å
snakke med Ham nå. Dette er enormt, og jeg rister på hodet i
fortvilelse ved å beskrive den gleden, men jeg vil ha stadig mer.
Tilbake til å vaske soverommene.
Før Nattverden ba jeg til Gud. Jeg har vært trofast i å spørre Gud
om å sende meg Hans gaver, gavene fra Den Hellige Ånd. Neste
søndag er det Pinse, som vel er årsak til all fokusering på Den
Hellige Ånds gaver. Alt dette gikk rundt i hodet mens jeg ba og
begynte å bli forvirret. Til slutt ba jeg: ”Gud, send meg hvilke som
helst gaver Du velger å gi meg. Min eneste bønn til Deg er at jeg
ikke hindrer Din vilje på grunn av mine feil. Ut over det bryr jeg
meg ikke om hva Du gjør, så lenge jeg tjener Deg.
Det kan bli forvirrende, for du vil ikke gå vill i ydmykhet eller
ønske store høytstemte gaver. På den andre siden vil du heller ikke

Hun sa: ”Du må stole på din dømmekraft. Du gjorde det riktige.
Gjør dette på en rolig måte i fremtiden, og vær aldri redd når du
hanskes med ting som har å gjøre med dine barns velferd. Men
vær rolig. Din rolige besluttsomhet vil si mye mer enn når du blir
oppfarende fordi du blir testet ut.”
Da Jesus møter kvinnene (dvs. på korsveiens bilder), ba jeg for
alle kvinner som blir mishandlet.
Jeg kan ikke beskrive min lengsel etter Gud. Jeg er så ensom uten
Ham. Jeg ønsker å være sammen med Ham. Er på gråten nesten
hele dagen. Jeg gjorde flere åndelige kommunioner og føler noen
ganger jeg maser på Jomfru Maria, fordi jeg alltid spør om hennes
forbønn for disse kommunionene. Under en av disse forsikret Jesus
meg om sitt nærvær, og at Han ville bli hos meg. Jeg spurte Ham
hva Han gjorde hele dagen mens jeg arbeidet. Han sa: ”Jeg står
her, og om du trenger Meg, er jeg her.”
Dette fikk meg til å smile og lettet mitt hjerte betraktelig. Senere
var jeg ensom igjen, og kunne ikke huske hva Han hadde sagt som
gjorde situasjonen så trøsterik. Dette fikk meg nesten til å gråte.
Det er en slik dag preget av lengsel. Så jeg plaget igjen min
velsignede Mor og sa ”Bring Ham tilbake til meg.” Straks hørte jeg
stemmen Hans.
Han sa: ”Her er jeg. Jeg sa jo at jeg sto ved siden av deg, i
tilfelle du trengte Meg som nå.”
Jeg smiler når jeg tenker på det. Jeg spurte om jeg kunne skrive det
ned fordi det var så fint. Jeg sa også: ”Jeg skjønner ikke det, Jesus.
Hvordan kan du være i alle mennesker på denne måten?” Han sa
jeg skulle se på vårt forhold som noe helt unikt. Det finnes ikke
maken. Selvsagt har jeg ikke evnen til å fatte det. Det var den
følelsen Han ga meg av kjærlighet.

Jeg må fortsette å arbeide videre med tilliten. Kanskje
”Barmhjertighetens Rosenkrans” vil hjelpe meg.
Jeg ba tredje stasjon og Jesus fortalte jeg ville falle snart og Han
ville være der for meg, som jeg var for Ham her. Jeg tenkte på
store fall, og ikke så mye på ”ydmykende” fall med tabber fra min
side, men tenkte heller på forfølgelser, angrep, kors. Vi kjørte bil
med barna, og jeg vil ikke prøve å forklare kaoset. Jeg vil spare
leseren for dette for fredens skyld. Etter mange forgjeves forsøk på
å få litt fornuftig oppførsel ut av dem, mistet jeg tålmodigheten og
bannet. Dette resulterte i en beklemmende taushet. Min mann sa
ikke ett ord. Straks sa jeg: ”Unnskyld, dere gjør meg gale!” Min
lojale ektemann svarte: ”De får alle til å banne.” Han hadde også
fått ”nok” og forsøkte å kjøre. Vel, jeg følte meg opprevet
innvendig og Jesus kom og trøstet meg. Øyeblikkelig fikk Han til
at jeg kjente meg bedre. Jeg visste jeg var tilgitt, og jeg følte den
mest vidunderlige fred, tross de ikke så fredfulle omstendighetene.
Han lot meg forstå: Det var dette fallet Han mente. Han er så god
mot meg, Hans sjenerøsitet er grenseløs.
Denne dagen startet som en vanskelig dag. Alle her er syke,
inkludert meg selv. Avbrutt søvn og mangel på hvile. Ikke før
hadde vi stått opp, før vi kranglet og var uenige om alle mulige
ting. Æsj. Jeg gikk alene til Messe, i et hastig og stjålent øyeblikk,
og jeg følte meg bedre. Jeg fikk beskjed om å smile og se glad ut,
uansett hvordan jeg følte det. Jeg må si at under Messen, særlig i
løpet av de fem første minuttene i kirken, ble det lett å sette opp et
smilende ansikt. Når jeg er i Jesu nærvær, kan jeg smile, tross
vanskeligheter.
Jeg nærmest sprintet gjennom korsveiandakten etter Messen. Jeg
ble bedt om å be den. Jeg stoppet der Jesus møtte Sin mor, og jeg
ba til henne som også er vår mor. Hun var enig i min beslutning
om å holde barna hjemme, til tross for disharmonien dette
medførte.

Igjen stoppet jeg mens Jesus ble naglet til korset. Jeg studerer
denne mannen som nagler Ham. Jesus sier:
”Han ville fått det bedre hadde han nektet og ikke tatt del i
denne avskyelige handlingen. Han skulle heller ha gitt seg selv
lov til å bli et offer isteden for å begå denne grusomhet. Du må
aldri frykte mennesker. Mennesker kan skade kroppen din,
men hvilken verdi har kroppen? Du vil øyeblikkelig gi meg
den. Bare sjelen din er av evig verdi. Tal om sjelens veiledning
av kroppen. Dette gir Meg trøst.”
Nylig snakket jeg til en gruppe høyskolestudenter og brukte mye
tid på å forklare deres herredømme over kroppen. Jeg forklarte at
deres sjel og intellekt, veiledet av sjelen, bestemte alt det kroppen
gjorde. For eksempel avgjorde de hvilken mat de skulle gi
kroppen, hva de skulle gjøre med hendene og føttene i sport, i lek, i
arbeid. Jeg minnet dem om at de særlig måtte ha kontroll over sin
seksualitet. Jeg advarte dem; de måtte være forsiktige, ikke tro ett
øyeblikk at det er deres kropper som tar beslutningene. Jeg advarte
dem også, at enhver ”kropp” fremsetter forslag for intellektet og
sjelen som ikke er riktige. Disse forslagene, basert på begjær eller
press, kunne bære galt av sted. Det er opp til sjelen og intellektet å
si ”nei” til kroppen, når kroppen spør om noe som er upassende for
denne personen. Jeg sier ofte til disse unge menneskene: Om de
ikke kan styre seg og blir opphisset av ondt begjær, skulle vi alle
trenge å bli lukket inne, fordi det er det som skjer når mennesker
ikke kan kontrollere dårlige lyster og begjær. De passer ikke inn i
samfunnet. Det er klart jeg sier dette på en vennlig måte. Faktisk
legger jeg det frem på en nokså absurd og morsom måte.
”Dersom en sjel stoler på Meg, er det ingen grenser for hva Jeg
kan gjøre for vedkommende.”

daglige liv. Hvor kan du evangelisere? Hvor ber jeg deg om å
evangelisere? Du vil få svaret i ditt hjerte, kjære venn. Jeg vil
legge det der. Du vil virkelig flyte over med disse svar, dersom
du vil lytte til lyden av Min stemme.”
Selvsagt ba jeg: ”Jesus, la oss legge merke til lyden av din
Stemme. Herre, gjør stemmen høy slik at vi ikke kan ignorerer den
eller forblir likegyldige i hverdagen. Vi vil tjene Deg, Jesus, mer
enn noen annen. Skjønt vår kjærlighet til Deg er liten, og blåser
bort med verdens vinder. Herre, gjør oss sterkere. Gjør oss faste,
stabile. Gjør oss urokkelige i Din tjeneste. Bring oss til de sjeler
som ikke er elsket eller er glemt. Kjære Jesus, vi kaller på Deg som
vår venn vise oss Din vilje; og vis oss så Din vilje tydelig slik at vi
vandrer med tillit på den himmelske tjenestes vei. Ja, vi ønsker oss
denne Jesus, på tross av våre engstelige hjerter. Gi oss stort mot,
og siden mere mot, slik at vi ikke vakler eller kryper sammen i vår
tjeneste. Herre, vi ber for dette. Vær så snill, Jesus, i Jomfru
Marias navn, hør vår bønn. Amen”.
Tanker om åndelige ting – 3 Jeg ba til Jomfru Maria i kveld og fortalte henne igjen om min
frykt og engstelse. Tenk om jeg gjorde tingene feil ? Hun sa: ”Mitt
barn, vi beskytter deg mer enn du er klar over. Det lille du må
lide er til beste for din ydmykhet. Frykt ikke, jeg er med deg.”
Jesus sa igjen:” Ser du hvor villig jeg tok imot korset? Mine
barn, om de som er utvalgt ville ta imot sine små kors og si:
”Jeg sier Ja til dette korset i Jesu Kristi navn for syndernes
frelse,” kunne jeg redde utallige sjeler. Utallige. Selv den
minste ting ofret til Gud kan ikke måles i verdi. Du må forstå
at det vil være lidelse i hvert eneste liv. Bruk den på din
hellighet og til det beste for dine brødre og søstre.”

sjelen som du skal ta opp i armene dine. Behandle henne som
du ville behandle Meg, da jeg falt på korsveien.” Jeg ble
overrasket fordi jeg aldri hadde trodd det ville bli et barn som ville
trenge slik kjærlighet og omsorg. Jeg behandlet henne slik, og hun
begynte å hulke. Dette lille barnet følte på en dyp måte alt som
hadde hendt, og jeg forsto ikke hvor isolert hun følte seg denne
dagen.
Jesus er god mot meg; Han gir meg så fin veiledning. Han gir det
til hver sjel som er interessert. Jeg kan ikke gjenta dette nok. Han
bor i hver eneste sjel. Om en sjel ville ta seg tid til å snakke med
Jesus, ville Jesus selv veilede denne personen med kjærlighet og
visdom. Hvor opphøyet er dette forholdet til vår Kristus.
Når det er sagt, vil jeg ikke folk skal tro det er noe mystisk og over
evne. Det er tydelig inne i oss. Kallet fra vår Gud kommer fra vårt
indre, og når vi lider, blir kallet mer hørbar og mer intenst.
Istedenfor å svare på kallet og falle ned på kne, og si: ”Gode Gud,
skynd deg og hjelp meg”, går folk til helsekostbutikker, klarsynte,
Reiki praktikanter, og alle slags forkynnere av tomme løfter. Under
angst og stønning sier sjelen følgende: ”Kjære deg, jeg sulter! Gi
meg åndelig næring slik at jeg kan begynne blomstre igjen, og så
kan jeg gi deg den freden som du syns er så vanskelig å få tak i.”
Før var ikke dette alltid ett problem, men det er det i dag. Jesus har
nådegaver men ingen samler på dem. Hmm. Mer til meg?
Det var en spøk, men Jesus svarte: ”Ja, akkurat. En overflod av
nådegaver venter hver sjel som vil ha dem. Min mor tilbyr dem
til sine barn med slikt et håp og slik en ømhet. Du må gjøre
dette kjent for sjelene, særlig dem som har det vondt og som
ikke føler seg elsket eller er glemt. Slike sjeler aksepterer ofte
mine nådegaver villig. Gå ut og forkynn navnet Jesus Kristus.
Gå ut og forkynn evangeliet. Gjør mitt navn kjent for alle, at
alle kan bli elsket og reddet. Jeg ber deg om dette i dag, og om
du ser etter svaret, vil svaret komme til deg. Se nøye etter i ditt

Jeg må si at jeg til tross for at jeg var uvel, fløy gjennom
gjøremålene mine, oppgaver jeg var sikker på jeg manglet styrke
til å utføre. Han sa også:
”Jeg er med deg. Jeg har omtanke for deg mens du lider. Ser
du hvor kjærlig du går gjennom Mine korsveistasjoner? Jeg er
denne veien for deg. Stor omsorg vil bli deg til del dersom du
aksepterer disse åndelige gavene. Barn, beveg deg sakte, og
metodisk, i det du bevarer din styrke, og alt vil gå godt. I dag
har jeg spesielle åndelige oppgaver for deg. Ikke sukk under
vekten av korset i dag, for jeg vil lette den snart, og du vil bare
være glad for at du samarbeidet. Og du vil snart tilhøre Meg
fullstendig.”
I går gjaldt prekenen Rosenkransen. Prestens ord var så vakre. Han
oppmuntret familiene til å be denne bønnen igjen. Han anbefalte å
begynne med en dekade. Jeg var skuffet over at min mann ikke
hørte det, fordi presten også henvente seg til fedrene om å lede sine
familier på denne måten. Jeg tenkte: Egentlig behøvde ikke min
mann å høre det. Nylig sa min eldste, som sliter med å be
familiebønnen: ”Mamma får oss til å be rosenkransen” Min mann
avbrøt henne og sa: ”Det er ikke sant. Det er jeg som gjør det. Det
er jeg som bestemmer når vi skal be rosenkransen, så ikke tro det
er mammas oppgave.” Han sa det så bestemt, med en slik
besluttsomhet, at min datter faktisk ble helt stille. Hun forsto dette
var ingen spøk. Jeg var imidlertid lykkelig, fordi jeg ikke trives
med rollen som ”åndelig tungvekter”. Jeg ser denne forandringen
gradvis og jeg er naturligvis glad for det. Gud er god mot oss.
Dagen derpå var jeg travelt opptatt med forretningen. Om
ettermiddagen var det full krig mellom to av barna. En tredje ble
innblandet, og den skyldige ble etter hvert sendt opp på sitt rom.
Tiden gikk og jeg tilbød tilgivelse, men hun avslo. Endelig kom
hun ned, satt for seg selv, men kom for å spise middag. Så ble hun
slått i ansiktet slik at hun blødde neseblod. Jesus sa: ”Hun er

også være for meg. Jesus har gitt meg en øm kjærlighet for dem,
som nesten får meg til å gråte. Jeg legger merke til at selv de som
har såret meg, kan jeg føle en inderlig kjærlighet for og trang til å
hjelpe for å sikre helbredelse og fred, hva kommer deres stakkars
lidende sjeler til gode. Noen sjeler er det en glede å hjelpe. Med
andre sjeler kan erfaringen være ganske bitter. Jeg må komme til
det punktet hvor jeg sier: ”Hva er forskjellen? Det er det samme
for meg. En dag i Jesu tjeneste er en tjeneste for Jesus i dag”. Til
spørsmålet mitt om lidelsen ville bli hard eller ikke, sa Jesus: ”Nei.
Du vil ikke komme til å lide mer enn du er bestemt til å lide.”
Så du forstår, lidelsen kommer likevel. En må gjøre den verdifull.
Jeg ser ofte på bildet av lille Audrey Santos på kommoden min, og
når jeg har villet be henne om hjelp, har jeg stanset jeg fordi jeg
var redd for å øke lidelsene hennes. Jeg husker ikke lenger hvem,
men en eller annen fra himmelens side av gjerdet fortalte meg:
Hun VILLE lide for oss, og en bitte liten del av lidelsene hennes
gir store mengder av himmelsk nåde. Det var galt av meg å ikke be
om hennes forbønn. Med andre ord: Audrey har skrekkelig mange
nådegaver til sin rådighet. Hun ØNSKER å dele dem med oss.
Muligens vil jeg spørre henne om hjelp til denne spesielle sjelen,
som vil bli en hard nøtt å knekke vil jeg tro. Det vil jeg gjøre. Jeg
arbeider på nettet.
Jesus sier jeg skal ta vare på barna, så jeg må stoppe.
Lidelsene fortsetter. Jeg visste denne sjelen ville bli vanskelig. Jeg
er uvel. I Morgenmessen følte jeg meg svak og syk. Jeg ba Jesus
hjelpe meg slik at jeg kunne fullføre mine forpliktelser. Han sa:
”Du vil gjøre bruk av Mitt Legeme i dag, slik at du kan
arbeide i huset. Din lidelse er midlertidig. Mitt barn, vi gjør
god nytte av det, så hold ut.”

som var planlagt for meg. Noen av disse nådegavene var tiltenkt
andre, men fordi jeg ikke ”samlet” på dem, kan de ikke deles ut.
Hva jeg skulle ha gjort var å ha knelt ved sengen uansett hvor kort
det var og sagt: ”Gud, jeg føler meg elendig. Denne dagen har vært
forferdelig. Er det noe viktig som foregår? Er det noe som du vil
jeg skal gjøre?” Jeg lærer, jeg vil forsøke ikke å gjøre denne feilen
igjen. Jeg følte meg ikke altfor elendig, som jeg noen ganger gjør,
fordi jeg vet jeg gjorde så godt jeg kunne i går. Allikevel la jeg
merke til at jeg var nokså utålmodig på den tiden jeg fikk ungene
til sengs, og om jeg hadde brukt tiden på Jesus, ville jeg gjort det
bedre, selv om tiden var kort.
Under korsveien stoppet jeg opp ved Jesu tredje fall, som går rett
gjennom meg likesom en pil i hjertet. Jeg sa: ”Jesus, jeg ville så
gjerne bære deg i armene og løpe med deg.” Han sa: ”I dag vil du
få muligheten til å plukke opp noen som har falt. Jeg vil
fortelle deg når det skjer. Det vil være det samme som om du
plukket Meg opp etter fallet”. Jeg forestiller meg den kjære Jesus
som slo seg på den harde bakken; utmattet, svak og tørst. Så sendte
jeg et skjevt blikk bort på Simon, og minte meg selv på å være en
glad giver og hjelper. Hvor snar jeg er å bedømme andres feil. Jeg
er virkelig flink til dette. Kanskje jeg skulle stå på gaten og peke
dem ut for folk som gikk forbi. Jesus sier: ”Mitt barn, ikke døm
Simon så hardt. Jeg vil du skal gi av et glad hjerte. Jeg vil ikke
du skal dømme situasjoner og andre mennesker, særlig når du
ikke forstår bakgrunnen”. Må himmelen hjelpe meg til ikke å
dømme.
I dag håper jeg å samle opp noen nådegaver som kommer i min
vei. Jeg har fått beskjed om at jeg trenger å lide for en person. Jeg
er redd det vil bli vanskelig, for denne personen har store
problemer, og noe av det er farlig. Jesus fortalte meg at min lidelse
ikke skulle bli alvorlig. Da jeg ble spurt om å lide, sa jeg ”ja”. Det
er ikke lenger noe problem at hendene farer opp til munnen. Jeg
forstår endelig: Disse sjelene er dyrebare for Jesus, og det må de

Etter dagens skrivearbeid satte jeg meg ned med armene i kors. Jeg
følte Jesu blikk, og Han spurte meg om jeg ikke var glad fordi jeg
skrev for Ham i dag. Jeg ville nemlig ikke skrive. Ni av ti ganger
følte jeg at jeg hadde ingen ting å si. Jesu svar var: ”Det er bra, du
vil lytte til Meg. Jeg har mye på hjertet”.
Nok om det; i dag som jeg satt der, sa jeg: ”Jesus, jeg føler meg
som en som har svarene på alle ting.” Han lo og sa: ”Mitt kjære
barn, tror du virkelig dette kommer fra deg? Skjønner du ikke
at du vet ingen ting uten Meg? Ikke vær redd. Jeg bruker ofte
å snakke gjennom mennesker. Jeg vil beskytte deg og beskytte
Mitt arbeid. Vær nå glad over at din Jesus er tilfreds med
deg.”
Hvordan går det an ikke å elske Ham? Igjen, den eneste
forklaringen er at de ikke kjenner Ham. Kanskje dette arbeidet vil
bli forandret til bare å handle om Jesus, og jeg kan kalle det Den
synlige Jesus. Da vil verden bli forelsket i Ham og det vil ikke
lenger være noen synd, ikke noen herjinger og ingen utnyttelser av
barn. For en drøm! Kjære Gud, la det skje. Jeg ønsker det så
veldig.
Jesus sa da: ”Kjære lille apostel, du lærer stadig.”
Jeg tror det passende ordet her er ”liten”.
Denne morgenen fikk jeg forståelsen av at Jesus var skuffet over
meg i går. Under morgenbønnen fortalte Han meg at Han ville
snakke med meg senere på dagen og jeg kunne skrive i dagboken.
Dagen var utfordrende og hektisk, og på slutten følte jeg meg uvel
og utmattet. Jeg ba ikke før jeg falt i søvn. I morges under
Nattverdutdelingen følte jeg slik glede og takknemlighet. Jeg var
så fylt av dette og priste Gud om og om igjen. Jesus fortalte meg at
når jeg ikke kom til Ham, kunne Han ikke gi meg de nådegavene

klager over at anmodningen er urettferdig. Men da må du gå inn i
ordfighten og forlange at de gir etter, med mindre de kommer opp
med et fornuftig og rettferdig argument for hvorfor kravene dine er
feil. Men de gangene foreldrene tar feil er få, vil jeg tro.
Så der er du i en situasjon hvor du tvinger barnet ditt til å gjøre hva
han eller hun blir fortalt å gjøre. Det er lettere å sukke og gjøre det
selv, eller gå vekk og la noe annet oppta deg, i det du glemmer at
barnet ditt akkurat nå lærte at han eller hun laget reglene i huset.
Det tar energi. Jeg gjentar dette, fordi mange av oss foreldre i dag
føler oss tømt for energi. Jesus ville si dette skjer fordi vi sprer
energien på feile steder. Vi bruker vår foreldreenergi på ting som
ikke er foreldreorientert.
”Foreldre er altfor opptatt med sine egne fornøyelser.
Barneoppdragelsen lider.”
Det er åpenbart at vi igjen må prioritere barna våre og ikke det
materielle. I dag drukner mange barn i materielle ting og er
sultefôret på åndelig næring og kjærlighet. De trenger å gås tur
med, snakkes med og lyttes til. Disse aktivitetene koster ingenting
og krever ikke at en av foreldrene skal jobbe overtid for å
finansiere dette.
Herre, hjelp oss å bli bedre foreldre og gi våre barn å tro. Herre, du
må hjelpe oss til å finne tilbake til troen, slik at vi har noe å dele
med disse barna. Beskytt oss mot distraksjonene fra ”New Age” og
dens tomme løfter. Bring oss tilbake til Jesus, til den veien som
leder til Deg. Bring oss tilbake til godhet, Gud. Ta skjellene fra
våre øyne slik at vi igjen kan se, og en etter en sette et eksempel at
Gud er med oss. Hjelp oss til å fornekte denne verden, med dens
mørke og åndelige sult. Herre, send oss kall. Send oss tapre sjeler,
villige til å skyve vekk det som ikke er fra Deg. Vi elsker Deg, vi
stoler på Deg, vi regner med Deg, Herre Jesus Kristus, vår kjære
Frelser.

Kvinnen dro sin vei og jeg gikk inn i bønnerommet. Jeg ble klar
over at hadde jeg ikke stått opp, så hadde jeg ikke fått snakket med
henne. Før hun gikk, sa hun at hun var svært dårlig. Jomfru Maria
ville øyensynlig ikke jeg skulle gå glipp av denne kvinnen. Jeg
begynte å be, og Jomfru Maria spurte meg om jeg ønsket Jesus
skulle helbrede henne. Dette bekreftet jeg. Så spurte hun meg om
jeg var villig til å lide for hennes skyld. Selvsagt sa jeg: ”Ja”, i det
jeg holdt begge hender foran meg for at de ikke skulle fare opp til
munnen og kvele ordet. Jeg forsto at jeg gradvis ble ført inn i
denne lidelsen for å oppå helbredelse for andre. Jomfru Maria
forsikret meg om at min lidelse ville bli minimal, og at jeg ville
komme til å lide allikevel og forklarte også at de ville øke verdien
av mine lidelser.
Dette gjør meg litt urolig. Jeg påstår ikke at jeg forstår i hvilken
retning dette nye prosjektet vil gå. Jeg gjentar jeg stoler på Jesus,
slik at Han kan bruke meg sånn Han finner det for godt, og jeg vil
fortsette å si: ”Jesus, jeg stoler på deg, fordi jeg helt ærlig ikke
tenker dette er noe jeg kunne ha valgt selv.” Jeg vet hvordan det
høres ut, men jeg kan likegodt være ærlig. Måtte Hans vilje skje.
Vel, lidelsen kom den dagen. Den varte til klokken tre på natten.
Må Guds vilje skje, og må jeg alltid se verdien av å gjøre Hans
vilje, selv om jeg ikke forstår hva det fører til. Det fortsatte nok så
uventet til morgenen etter, og jeg legger til, det føltes nokså
urettferdig. Hvor snar jeg er til å bli misfornøyd. Jeg er virkelig en
B - apostel. Om ettermiddagen hvilte jeg litt, og Jesus sa: ”Når du
våkner, vil det nesten være over.” Han hadde rett. Jeg våknet opp
og følte meg lettere til sinns, i bedre fysisk form, og jeg takket for
at lidelsen var over.
Jesus ønsker fasthet og oppfølging med barna våre. Jeg ser at
mange av feilene vi gjør som foreldre, skyldes ren latskap i den
forstand at det kreves energi når det skal disiplineres. Med disiplin
menes: ”Gjør det!” Barna gjør det ikke, mumler unnskyldninger og

var fornøyd med gårsdagens familierosenkrans på kvelden. Dette
er bra fordi det var stridigheter både før og under
rosenkransbønnen. Vi holdt strengt på at alle skulle be, skjønt de
eldste prøvde å stikke unna. Jeg vet at når de blir større kan det bli
motstand og det er viktig vi fortsetter regelen at ingen skal være
borte. De yngre iakttar nøye de eldre for å se hva de kan slippe
unna med. I familierådet diskuterte min mann deres eksempel og
pekte på at smårollingene oppførte seg dårlig når de så på sine
eldre søsken. Nå må vi tvinge gjennom disse nye strategiene.
Jeg er min mann takknemlig for at han tok kontroll som han
gjorde, for jeg har det ikke i meg, og familien trenger en som
utøver autoritet. Han gjorde det bra, og jeg ser Jesus arbeider i
ham. Jeg lurer på om Jesus vil finne min mann lett å arbeide med.
Han er ærlig, snill og gjør alltid sin plikt. Takk, Jesus, for denne
herlige mannen som er en slik god far og skaper så mye moro
rundt seg.
Da jeg hadde en bønnestund sammen med Jomfru Maria, var
tankene atspredt. Hun brøt inn og sa: ”Barn, gå inn i et annet
værelse, dersom du tror du kan be mer konsentrert der.” Det
andre rommet har et stort krusifiks og en stor statue av Jomfru
Maria. Det er bønnerommet. Jeg ignorerte henne i begynnelsen og
ba videre, og igjen sa hun: ”Gå inn i det andre værelset, nå.” Jeg
følte meg litt dum, men jeg sto opp og tenkte jeg må adlyde uten
hensyn til hvordan jeg føler det. Jeg gikk ut av kjøkkenet og inn i
det andre rommet og så en kvinne som sto utenfor døren. Hun
hadde noe med seg som hun ville legge på dørmatten. Jeg åpnet
døren og hilste på henne. Hun er en venn som sliter med depresjon.
Hun forklarte hun ville legge noen små ting foran døren og ville
ikke bry meg, siden hun visste jeg arbeidet på morgenkvisten. Jeg
inviterte henne inn, men hun skulle alt et annet sted. Jeg vet hun
føler hun trenger seg på. I stedet inviterte jeg henne til å komme
over neste kveld sammen med barna sine. Dette huset er ”et
galehus” men jeg visste det snart måtte komme en forandring.

svakhet, i støvet. Hvor ditt hjerte er rørt av medlidenhet for
din stakkars Jesus. Forestill deg hvordan Jeg føler når du
faller, noen ganger tre fall på en dag. Ja, dine fiender
triumferer og sier: ”Hun er ikke så hellig som hun gjerne vil
være”. Men Jeg, som bare er lys, hva sier Jeg? Jeg sier: ”Hun
er en ydmyk sjel. Denne sjelen ser i sannhet opp mot himmelen
og trygler om Min hjelp og hun er Min tjener. Hun skal få all
den hjelpen hun trenger, og utallige andre gaver i tillegg.” Ikke
bekymre deg fordi andre forakter deg. Det er grunnløst. Alle
sammen arbeider vi på din sjel. Du gjør fremskritt og Jeg vil
aldri forlate deg. Fred være med deg, Min lille venn.”
Denne morgenen fortalte Jesus at Han var tilfreds med vårt møte
siste kveld etter familierosenkransen. Min mann lukket dørene til
familierommet og ga alle beskjed om at vi trengte å snakke
sammen. Vi satte opp visse regler om for eksempel å finne penger,
bruke egne penger uten å spørre om lov, ingen roping, ingen
slåssing. En generell oppstramming av familieoppdragelsen. Det
har gått litt vilt for seg i det siste.
Jesus sa: ”Jeg ønsker å gjøre denne familien til en kristen
familie. En modellfamilie. Det betyr ikke at alle er perfekte.
Det betyr at hver enkelt i familien hjelper de andre til å
komme nærmere Gud. Ja, det må finnes kjærlighet, men også
akseptasjon. Jeg vil hjelpe dere. Ikke engste dere for
innblanding, for jeg vil beskytte dette målet som mitt eget.
Dere føler dere beskjemmet, fordi dere tror godheten kommer
fra dere selv og ydmykelsen deres forbyr denne følelsen.
Begynn å forstå at all godhet kommer fra meg. Jeg vil beskytte
deres ydmykhet.”
Jesus har bedt meg om å hilse Jomfru Maria etter hver bønnetid.
Han ønsker ikke jeg skal gå bort fra bønnen uten ha hilst på sin
mor, fordi hun er alltid med Ham og går i forbønn for meg. Denne
morgenen ba jeg ett ”Hill deg Maria”. Jomfru Maria sa også hun

med mine oppgaver til jeg får beskjed om noe annet. Hva ellers
kan jeg gjøre?
Under Korsveiandakten så jeg på mannen som naglet Jesus til
korset. Hva slags menneske er dette? Det eneste ordet jeg kunne
tenke på var ”niding”. Se bort fra at dette var Gud, og at vi vet om
det. La oss si mannen ikke kjente offerets identitet. Hva slags
menneske er det vel som gjør slikt mot et dyr, for ikke å snakke om
mot et menneske? Jesus svarte at ofte er ikke disse personene
lenger mennesker, men har gitt seg over til den onde. De er
demoner. Men selv på dette stadium av fordervelse, ville Jesus
komme inn og fylle den sjelen med lys, hvis denne sjelen hadde
vist det minste lille tegn på anger eller skyld. Men denne sjelen vil
ikke ha lyset. Jesus sa også: ”Jeg vil beskytte deg mot slike
sjeler.”
Igjen en tanke om det samme. Vi sier ofte at noen er levende
helgener, som Pater Pio, Moder Theresa, og Fader Sudac. Dersom
mennesker kan være helgener i levende live, antar jeg at folk også
kan være levende demoner. Deres evige skjebne er sikret før
døden. De som er åpenbare….vel, det er ikke min sak å spekulere
over.
Dette bringer tanken hen til Jesu fall på Korsveiens bilder. Under
det første fallet fortalte Jesus meg igjen at det ikke var noe
spørsmål om å la være å reise seg, til tross for fristelsen til å ligge
der og dø, få en slutt på lidelsen. Han sa at Hans kjærlighet til hver
og en av oss var så stor, at det aldri var aktuelt å gjøre noe annet
enn å holde ut. Da Jesus falt andre gang, sa Han:
”Å, som de flokket seg rundt meg på bakken. De sa: Ser dere
denne helliges endelikt? Nå er han ikke lenger så mektig, er
han vel? Folk flest, de dårlige menneskene som tillot demonene
å føre dem, triumferte og jublet hver gang Jeg falt. Du har
opplevd dette, og det er vanskelig for deg. Se på Meg i Min

”Hvem tror du at du er?” Tror du Gud ville snakke med deg?” Hva
får deg til å tro at du kunne samarbeide med Ham om et oppdrag?
Dette er latterlig, og du burde slutte å skrive med en gang”.
Kanskje jeg skulle holde opp inntil jeg fikk en åndelig veileder?
Men Gud ville si: ”Fortalte Jeg deg du skulle slutte?” Han er
sjefen. Kanskje en åndelig veileder vill si: ”Du beveger deg på
dypt vann her og burde gradvis opphøre å skrive, og stanse med
det?” Det kunne være en lettelse, fordi jeg til sist ikke kunne gjøre
noe galt.
Kan hende jeg er for ettergivende? I dag snakket jeg om noe, og
skjønte at jeg er milevis fra å bry meg om hva som skjer med
verdslige ting. De betyr ingen ting lenger. Jeg er bare interessert i
dette arbeidet, be og snakke med Jesus og Maria. Dette gjelder for i
dag. I morgen vil jeg være tilbake i mitt andre prosjekt, og det
arbeidet elsker jeg. Alt dette elsker jeg. Jeg vil ikke rote det til.
Mulig jeg trenger et varmt bad og å gå til sengs tidlig. Selvsagt er
det viktigste å ha en lydighetsånd og høre hva Gud sier jeg skal
gjøre. Jeg skriver dette med den trøst en har som holder på å
drukne og klamrer seg til en livbøye. Men som alltid, avslutter jeg
husarbeidet, putter ungene i seng og ber Gud hjelpe meg og sende
noen som oppmuntrer meg. I morgen står jeg opp og gjør det
samme. Min oppgave er klar og jeg har ingen spørsmål. Så det er
dette jeg skal gjøre. Jeg skal fortsette som i Fastetiden og vente på
hjelpen som måtte komme. Han kommer alltid gjennom, og etter
disse periodene kommer fred. Men det er også en annen tanke som
presser seg frem: ”Er dette begynnelsen på noe?” Eller vil det bare
vare en kort stund? Hans vilje skje.
Akkurat nå ringer det på døren, og søster kommer bærende med
”trøsten”. Under Nattverden denne morgenen fortalte Jesus at jeg
ikke kom til å ha denne sinnstilstanden mer. Jeg ville snart få en
bekreftelse på min oppgave og Hans vilje. I mellomtiden skal jeg
fortsette i fred som før. Jeg tenkte selv i dag at jeg ville fortsette

det var Hans vilje, men noe sa meg Han kom til å si nei, så derfor
spurte jeg ikke. Det var en vakker Nattverdutdeling og etterpå ba
jeg også Korsveien. Senere på kvelden spurte jeg Ham om dette
gjorde Ham oppbrakt. Han sa:”
”Hvordan kunne jeg være oppbrakt over en slik kjærlighet?
Mitt barn, jeg er med deg og ditt ønske om å være forenet med
Meg kommer fra Meg. Du gjør ikke alltid helt hva Jeg ønsker,
men Jeg vender tingene slik at både din sjel og Min plan nyter
godt av det.”
I diskusjon omkring personlige saker, sa Jesus:
”Jeg respekterer din menneskelighet og ditt kall. Husk at de
kom fra Meg begge to. Vær aldri urolig for dette.”
Jeg er inne i en bølgedal, rester fra Fastetiden. Dette er forferdelig,
og jeg vil forklare hva jeg mener. Gå turer hjelper ikke, sitte ned
hjelper ikke. Å spise er ikke bra. Fellesskap med andre er tortur
men å vær alene er enda verre. Jeg er hva noen kaller ”helt på
jordet”. Nå ber jeg Gud alvorlig om å sende meg noen å snakke
med. Jeg vil ikke gråte, for ungene har ikke lagt seg ennå. Jomfru
Maria fortalte meg etter Rosenkransbønnen i ettermiddag at jeg
skulle spørre Jesus om Den Hellige Ånds gaver. Hun minnet meg
om å spørre Ham, og sa Han ville gi meg dem. Jeg sa: ”Mor, jeg
kan ikke engang huske hva de er. Jeg må gå og slå dem opp.” Hun
sa jeg ville kjenne dem når jeg fikk dem.
Hvorfor er jeg så motvillig? Antagelig fordi jeg er redd for det
Jesus vil kreve av meg, og om jeg er i stand til å gjøre det. Tenk
om jeg ikke greier det? Nå vet jeg, rent intellektuelt, at dette ikke
er mulig, fordi Han vil gjøre det som er nødvendig for meg. Og
selvsagt spurte jeg øyeblikkelig: Jeg vet ikke hva som er galt? Folk
vil tro jeg er gal. Jeg føler meg ikke som det. Jeg ser klart. Jeg tror
ærlig talt jeg er under et slags angrep. Djevelen erter meg og sier:

over all din kjærlighets gavmildhet og anstrengelse. Hans hjerte
gleder seg. Det er å forene din lidelse med Kristus.
Når vi alle gjør dette, kommer det utallige små presanger rundt
Jesu store presang. Vi hjelper til. Vi gjør vår del. Og dette kommer
selvsagt våre brødre og søstre til gode. Men glem ikke et øyeblikk
at Gud er mer gavmild enn vi noen gang kan forestille oss. Han vil
betale oss for hver liten gave på en flott måte. Det er hva du kan
kalle en vinn-vinn-situasjon. Så foren dine lidelser med Jesu
lidelser på hans Korsvei. Det vil du aldri angre på. Og om dine
lidelser var grunnen til min omvendelse, takker jeg deg ydmykt.
Og jeg vil takke og be for deg i all evighet, min kjære sjelsfrende.
Jesus ønsker jeg skal be om gaver, den Hellige Ånds gaver og
gaven til å helbrede. Jeg begynte å spørre, etter å ha blitt bedt om
å gjøre det, men jeg stoppet. Jeg er ikke verdig å få disse gavene,
og det gjorde meg engstelig. Jeg tror jeg brukte ordene: ”Jesus, jeg
har ikke lyst til å bli for stor, åndelig talt.” Jesus svarte det er Han
som dømmer hvor stor mine åndelige gaver skal være, og mine
tilskyndelser og ønsker kommer fra Ham. Jeg må være mer rolig
og stole på at Han tar hånd om slike ting. Han vil bevege meg så
hurtig som Han vil det, og jeg må la Ham få gjøre det.
I går lengtet jeg etter Ham hele dagen. Det hadde gått fire dager
siden jeg mottok Nattverden. Alt for lenge. Mine åndelige
kommunioner gir meg styrke og næring, og virkelig, all slags trøst
og veiledning. Han er så raus og vennlig mot meg. Jeg kom på at
den første Hellige Kommunion snart skulle finne sted, så jeg jaget
gjennom husarbeidet så jeg kunne komme meg ut av huset innen
en halv time. Jeg beregnet tiden bra, og tok i mot Nattverden.
Forfrisket fortsatte jeg med dagens gjøremål.
Senere fikk jeg muligheten til å gå en tur. Jeg husket at Messen var
7:30 og lengselen etter å gå til Nattverdbordet rev og slet i meg.
Jeg begynte å spørre Gud om det var OK å gå til Messen igjen, om

En gang hørte jeg en mann forkynne. Han var en sann tjener, men
en høyrøstet og lidenskapelig en, som noen ganger gjør meg urolig.
Han dundret fra prekestolen, skrikende; ”Hvor var dere da jeg
tråkket på syndens veier?” Hvor var dere da jeg levde det ”søte
liv”? Hvorfor kom dere ikke og omvendte meg?” Vel, jeg så meg
rundt i forsamlingen hvor det satt mest eldre mennesker. De fleste
gikk daglig til den hellige Messe, som meg selv. Jeg ville helst ha
reist meg og ropt tilbake: ”Slutt å klandre disse menneskene!”
Disse eldre menneskene har bedt for oss, har oppofret sine lidelser
for oss, bedt sine rosenkranser for oss hele sitt liv. Jeg synes vi
heller skulle takke denne forsamlingen, fordi de var årsaken til at
både han og jeg var blitt omvendte Kristi tjenere. Uten dem hadde
vi kanskje forblitt i våre feil. De forenet sine lidelser og bønner
med Jesus.
En siste tanke om dette spørsmålet. Tenk på Jesu lidelse som en
stor presang. Jeg mener den største presangen du noen gang kan
forestille deg. Så stort som et hus. Den er innpakket i det mest
kostbare gylne papir, med utsøkte sløyfer og girlandere omkring.
Denne gaven er så vakker at det tar en evighet å gå rundt den,
studere og beundre den. Det er utallige forskjellige fasetter i denne
gaven. Studiet av den vil virkelig ta hele ditt liv og mer til.
Nå sier du at du ønsker å lage en lignende gave. Har du kraften,
teknologien, kreativiteten til å komme i nærheten av dette? Ikke på
din beste dag, naturlig nok. Det var ikke meningen du skulle skape
en slik strålende gave. Men denne store gaven går til din far og
ønsker å legge ved noen gode ønsker. Så får du tak i en liten
presang og pakker den inn i et papir så likt det gylne papiret som
mulig. Og du legger din lille gaven ved siden av den store gaven.
Det er å forene dine lidelser med Kristi lidelser. Når din far ser
denne gaven fra sitt elskede barn, vil han da si: ”Sånn en liten
gave! Så ubetydelig den ser ut til å være i forhold til den store
gaven!” Neppe. Han smiler, lik en annen far, og hjertet hans er rørt

er villige til å bli reddet. Skjønt, ikke alle går med på det, i alle
livets øyeblikk. Verdens dragning kan bli sterk.
Når vi sier vi forener våre lidelser med Kristi lidelser, godtar vi å
bli festet til vårt kors. Vi er i den første gruppen akkurat da. Vel,
sier du, hva er vitsen? Jesus gjorde jo jobben.
Det er sant. Men vi må være varsomme, for her er det en forskjell.
Vår lidelse kan ikke løskjøpe sjeler. Det arbeidet er gjort allerede.
Men våre lidelser gir dyrebare nådegaver, nådegaver som kan bli
brukt for lidende sjeler, sjeler på ville veier, forherdede sjeler,
sjeler som dør, sjeler i villfarelse, sjeler i uvitenhet, sjeler som er
blitt ofre for forskjellige misbruk. Sjeler som er på kanten av
helvete kan komme tilbake ved våre lidelser. Vi bytter dem inn for
nådegaver. Jomfru Maria, formidler av all nåde, tar våre små offer
og bruker dem til å kjøpe nåde for sjeler, på tross vår moderne
verdens uvettige oppførsel.
La meg forklare det på følgende måte. Det finnes en alkoholiker et
sted. Han er dypt nedgravd i sin synd, både med hensyn til sin
avhengighet og til livet generelt. Tørrlagte alkoholikere vil fortelle
deg at de fikk en klapp på skulderen en dag og deres liv ble
forandret. De fikk øynene åpnet så de fikk se sin avhengighet, sin
egoisme, sin synd. De ble edrue og ble noen av Kristi største
tjenere. Nå som de er virkelig motivert, har disse ydmyke sjelene
bestemt seg for å hjelpe andre til å se det de har fått oppleve. Hvor
kom nåden fra til å gi dem klappen på skulderen? Fra vår lidelse,
forenet med Kristi pasjon.
Tenk på Saulus, som ble kastet av hesten sin. Tenk på din egen
omvendelse. Har du noen gang syndet? Var du, en stund, i det som
kalles en ”dødssynd”? Det var jeg. Noen led for meg, og Jomfru
Maria kom og ga dette til meg.

tilhører Kristus og det gjør meg i stand til å stige høyt. Jesus vil
hjelpe meg til å komme videre om jeg stoler på Ham, og kanskje
en dag vil jeg bære korset mer villig. Og så, en annen dag godtar
jeg å bli festet til korset for mine brødre og søstres skyld, som
virkelig trenger nåde og kjærlighet.
Det er ikke alltid like lett å elske våre brødre og søstre. Samme kan
vel sies om oss. Vi skulle ikke bekymre oss om vi ikke føler det
slik. Elske sjeler kom virkelig i mitt tilfelle i hvert fall i annen
rekke etter å elske Kristus. Og kjærlighet til Kristus? Finnes det
noe mer naturlig, mer riktig, mer inntrengende for oss, Hans
skapninger? Nei. Om du ikke føler en sterk kjærlighet til Jesus
Kristus, Menneske og Gud, er det fordi du ganske enkelt ikke
kjenner Ham godt nok. Vær ekstra lydhør når evangeliene blir lest.
Les Bibelen. Han er der og når du hører Ham tale, både til
disiplene og til din egen sjel, vil du kjenne en overveldende
kjærlighet til deg. Tenk på Himmelfarten: ”Jeg går for å berede
et sted for dere. Der Jeg er, skal også dere være.” Bruk litt tid
på dette skriftordet. Han sier, Jeg vil ta deg med Meg. Jeg kan ikke
være foruten deg, min lille hjertevenn.”
Han sier også stadig: ”Vær ikke redd. Frykt ikke. Jeg er med
deg. Jeg vil ikke forlate deg.” Jesus elsker deg. Spør Ham om å gi
deg kjærlighet til seg i ditt hjerte. Han vil ikke avvise denne
bønnen. Spør Ham hele dagen inntil du føler det. Det vil komme.
Og da vil du begynne å elske Ham. Snart vil du begynne å elske
dine brødre og søstre og det vil ikke være noen hindringer for din
sjels fremgang. Du vil finne du er i den første gruppen før du vet
ordet av det.
Nylig spurte noen meg om å forene våre lidelser med Kristi
lidelser. Det virker uklart før du tenker litt over det. Det er
tilstrekkelig med den gaven Hans liv på korset er, for å frelse oss
og for å kjøpe oss fri. Den er perfekt. Gud vår Far ville gladelig
frelse enhver av oss ved kun å bruke dette offeret alene, såfremt vi
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Jeg leste om ”den siste rest” og ”folkemassene”, størstedelen var
fra Bibelen. Avhandlingen var bra. Men jeg satt igjen med en trist
følelse. Jeg spurte Jesus: ”Jesus Du elsker alle disse menneskene.
Alle er Dine skapninger, akkurat slik som de som tilhører ”den
siste rest.” Det store flertallet av mennesker bryr seg ikke, det vet
jeg. Hva vil hende med dem?” Dette var Hans svar:
”Himmelen er fylt av menneskemasser. Men rekken av
helgener er reservert for ”den siste rest”.
Søster Faustina hadde en gang en visjon av Jesus på korset. Etter å
ha betraktet Ham et øyeblikk, så hun mennesker som var delt i tre
grupper. Den første gruppen var også naglet til korset, og for det
meste av personer som tilhørte en orden. Den andre gruppen var
ikke festet til korset, men bar villig sine kors. Den tredje gruppen
slepte på korsene sine, uten tvil klagende og utilfredse.
Selvsagt må vi alle streve etter å bli med i den gruppen som
aksepterer sitt kors. Men jeg tror ikke dette skjer over natten.
Muligens er det bevegelser mellom de 3 nivåene, når en person
kommer nærmere det Gud vil med hans liv. Så om vi ikke er i den
første gruppen som jeg nevnte, og jeg vet med meg selv at jeg ikke
tilhører dem, skulle vi ikke bli motløse og tro at vi ikke er bestemt
for slike høyder. Jeg tror at vi nettopp er i den tredje gruppen hvor
vi sleper på korsene og klager hele tiden. Vi skulle heller si: ”Vel, i
alle fall er jeg med på laget. Jeg har mitt kors og jeg bærer det. Jeg

litt, etter å ha tatt to Paraset og en time med arbeid. Da jeg lå i
sengen, tenkte jeg at det ikke var så farlig hvor fuktig sengen er.
Jeg er så utmattet at jeg til slutt må falle i søvn. Nå vet jeg bedre,
men det er hva jeg tenkte da.
Plutselig startet en slåsskamp i værelset over meg. Den første
tanken som kom, var: Storartet, det er også andre her i denne
gamle, dystre bygningen. Andre tanke var, jeg håper ingen blir
skadet og at jeg ikke behøver å tilkalle politiet. Det ville jeg være
glad for å gjøre, dersom noen ble påført skader. Etter å ha hørt på
dette bråket i to timer, var jeg selv klar til å skade dem. Ordkrigen
ebbet omsider ut. Situasjonen var nesten komisk, men ikke helt.
Leddene verket, hodet, ryggen, sengen var våt, det var kaldt, å sove
var helt utelukket. Jeg hadde også en krevende kjøretur på 18 timer
å se frem til, som ville ta alle mine krefter.
Neste morgen så jeg meg selv i speilet. Et opphovnet ansikt og
øyne var det jeg så. Hvordan i all verden kunne jeg gå slik på jobb?
Han sa:
”Du har helt rett. Du er kraftløs. Uten Meg kan du ikke gjøre
noe. Men med Meg kan du gjøre alt.”
Igjen måtte jeg stole på Gud for å få gjort Hans arbeide. Jeg var
naturlig nok ikke i stand til det. Men det var denne lidelsen som
skulle til for å ta bort det lidelsesfylte trekket fra denne kvinnens
gode ansikt. Aldri hadde dette skjedd meg før. Jeg ville komme til
å lide skrekkelig mens jeg ba novener for mennesker, i den tro at
dette kanskje ville gi dem mye nåde. Antagelig ville jeg aldri
komme til å se denne kvinnen mer. Det er greit. Jeg ser ansiktet
hennes som nå er fullt av fred og glede, og jeg elsker Gud så høyt.
Han er veldig god mot oss.

Jeg kunne ikke lenger finne ord på hva jeg mente. Jeg stammet, og
gjentok bare: ”Vær så snill, vær så snill”.
Han sa: ”Du vil Jeg skal helbrede henne. Mitt barn, er det ikke
dette du vil? Du vil din Jesus skal helbrede denne arme
sjelen”?
Jeg sa ”ja” i lettelse. Hvorfor kunne ikke jeg si det? ”Ja, Jesus, jeg
ønsker Du skal helbrede henne. Her er jeg, for å gjøre Din vilje, så
hardt som jeg makter det. Helbred henne for min skyld.”
Han sa: ”Er du villig til å lide for henne, min lille venn?”
Vel, da stoppet alt opp. Jeg hater å lide. Og jeg er en profesjonell
lidelsessjel, til min store fortvilelse må jeg si. Stemmen min svarte:
”JA”, før jeg kunne legge hånden over munnen.
”Greit. Nå helbreder jeg henne. Hun er allerede helbredet.”
Jeg motsto trangen til å si bare et lite bannord, og spurte: ”Kommer
jeg til å lide mye?” idet jeg lurte på hva jeg hadde gitt meg inn på.
”Nei, du lider nå og vil fortsatt lide en stund, men jeg vil være
med deg gjennom det”.
Jeg hadde arbeidet hardt, vært på reisefot og fikk så av forskjellige
grunner smerter i leddene, hodepine, svakhetssymptomer, altså en
generell elendig tilstand. I tillegg var hotellrommet fuktig, som
gjorde at jeg slet med å få skikkelig hvile, og resultatet morgenen
etter var stivhet over hele kroppen. Jeg regnet med nok en natt i
samme seng, og lot varmen stå på hele døgnet og luftet ut
sengetøyet. I forbindelse med konferansen jeg holdt, var det en
mann i forsamlingen som lot meg gjennomgå, rent verbalt. Dette
gjorde meg oppbrakt. Jeg ba for ham og forstod naturlig nok at han
hadde mange problemer å stri med. Vel, jeg la meg ned for å hvile

bevegelser som skal forene våre viljer med Hans vilje. Vi må alle
strebe etter å kjøre fort. For en merkelig sammenligning.
Mens jeg sto i kø for å motta Nattverden, følte jeg en dyp lengsel
etter å bli fylt med Den Hellige Ånd. Jeg ble ”rammet av Ånden”
en gang, og jeg ville gjerne det skulle hende igjen. Jeg håper Jesus
har planlagt dette for meg, for noen ganger er det sånn det skjer.
Dvs. ønsket kommer, og før du aner det blir du ”rammet av
Ånden”. Han lar dette skje. Vær så snill, gi det til meg, Herre.
Kanskje kommer det en annen åpenbaring til meg, nemlig ønsket
om å være sammen med Ham. Likt et barn som kommer med det
samme spørsmålet fra en annen synsvinkel, etter først å ha fått et
nei første gang. (Dette hendte like etter).
Jeg vil gjerne skrive mer, men Jesus ønsker jeg skal gjøre noe
annet. Han sier jeg må få selvdisiplin og stoppe opp når jeg blir
bedt om det. Det er så mye å lære, og det er så mange muligheter
for å gi Ham glede. Selvsagt skriver jeg ennå, idet jeg snakker om
hva jeg blir fortalt å gjøre, men egentlig ikke gjør det. OK, jeg har
stoppet.
Jeg gjorde ferdig en presentasjon, og knelte ned foran sengen og ba
for de menneskene jeg skulle møte. En kvinne kom opp til meg
etterpå. Jeg la merke til henne under talen, og der, i folkemengden,
lente hun seg over mot meg og kom med en bemerkning om
selvmord. Hva som stakk meg i hjertet når jeg fikk summet meg
litt, bedende, var smerten i ansiktet hennes. Jeg kunne nesten ikke
bære det. Jeg begynte å trygle Jesus om å ta smerten bort. Ansiktet
til kvinnen var så rent, så fylt av godhet. Det var et ansikt til en
som hadde vært gjennom lidelse. Jeg kunne ikke engang finne ord
å trygle Jesus med, bare ordene: Vær så snill, vær så snill, Jesus.”
Jesus spurte meg: ”Hva? Hva er det du ønsker for henne?”

Skjenneprekenen gjorde meg svært ille til mote. Jeg vil virkelig
gjøre alt jeg kan for å stoppe strømmen av dårlig språkbruk. Her er
det en naturlig del av kulturen, men denne uvanen må få en slutt.
Jeg gjorde forsøk på å be Korsveien etter Messen, og det var flere
grupper av folk som snakket sammen i kirken. Jeg kunne ikke få
konsentrasjon. Dette irriterte meg grenseløst. Jeg oppofret det, i det
jeg tenkte på at de heller skulle snakke til Kristus. Jeg tenkte også
på den hellige Therese og på hvordan hun ba en utholdenhetsbønn
da en annen nonne hadde til vane å forstyrre henne med å skjære
tenner. Min neste tanke var at jeg nok hadde vært skyldig i samme
irriterende oppførsel siste uke. Å, hvor kort vår hukommelse er når
det kommer til våre egne synder.
Jeg var bekymret for at min bønn skulle bli forstyrret med tanken
på hva jeg skulle skrive i dagboken. Jomfru Maria svarte: ”Ikke
vær engstelig for din dagbok. Vi vil fortelle deg dersom du gjør
noe galt”.
Da jeg kom inn i en fremmed kirke for første gang, så jeg meg
omkring, utforsket arkitekturen, osv. Jeg kom med synspunkter på
for eksempel tegningen av kirken, som jeg ikke syntes noe om. Jeg
sukket, og så bort på Tabernaklet, og på krusifikset som hang over
det. Vel, tenkte jeg, gjort er gjort. Straks ble jeg klar over at kirken
var lik meg selv, ikke perfekt, full av feil og svakheter og ikke
fullkommen på noen som helst måte. Men Jesus brukte meg, på
tross av mine tilkortkommenheter, til å få Hans plan til å gå
fremover. Det kan sammenlignes med å kjøre en gammel bil. Du
kan ikke kjøre den for fort. Det kan forventes stopp underveis. Og
ofte må du lirke og dytte den. Men til slutt kommer du som regel
frem dit du skal.
Jo mer åndelig arbeid vi gjør, desto mer øver vi oss i å følge
Kristus ned til de minste detaljer i våre liv, og bilen vår vil stadig
kjøre raskere for Jesus. Jeg går ut fra dette er enhetens bevegelser,

puslespillet, alt passet så fint sammen i en helhet. Etter dette gikk
jeg tilbake til mine vante gjøremål, og var fortsatt opptatt med å
sette sammen de enkelte livs fasetter. Men for øyeblikket hadde jeg
sett sluttresultatet.
”Naturen er ikke Gud. Naturen er en åpenbaring av Meg som
Skaperen, som også dere er det, mine barn. Dette er en stor
feiltakelse. Naturen er for mennesker en erstatning for Meg; en
tro som i dag er vanlig utbredt. På denne måten skiller ikke
naturen seg fra andre hedenske avguder. Dette opprører Meg”.
En ny helsekostbutikk åpnet i en nærliggende by. Jeg gikk inn i
butikken og kom i prat med innehaveren. Stolt viste han meg
forskjellige emner om helse og helbredelse. Han hadde en velfylt
bokhylle. Hver bokartikkel viste til en ting eller kur som kunne
hjelpe en til å bli en hel og sunn person. Det slo meg at dette var
latterlig. Som om en pil viste i en retning, og den neste pilen viste i
en hel annen retning. Motstridene piler, råd, og ideologier, hver av
dem mener å ha svaret. I butikken var det ingenting om åndelighet,
Gud eller religion. Jeg gikk ut av butikken med et tungt hjerte, men
trøstet meg selv med at Gud kaller i dag mange til å være ledere,
og om vi samarbeider, selv i de minste ting, kan Han plassere flere
strategiske piler som peker opp mot Ham, vår Gud.
I dag fortalte Jesus meg at jeg skulle slutte å banne. Dette var ikke
bare ett spørsmål. Han sa:
Hold opp med å banne. Det krenker Meg. Jeg er med deg. På
hver eneste gate går jeg sammen med deg. I hver eneste butikk
er Jeg sammen med deg. Når du snakker, snakker Jeg med
deg. Du må ikke bruke dårlig språk. Det gjør deg svak, og gjør
det vanskelig for deg å tjene Meg.”

Jesus gjorde det vel. Han skapte fred der det var strid. Han lot
dette barnet få venner, istedenfor å få fiender. Og Han lot skurkene
erfare sin egen godhet, noe som kom som en overraskelse og
varmet selv dem. Den kvelden fortalte jeg mine egne barn at
offeret ikke hadde hatt lyst til å komme på skolen mandag, på
grunn av frykt. Istedenfor potensielle fiender hadde han nå venner.
”Jesus ble mobbet,” fortalte jeg barna. ”Jaa,” sa en av dem. ”De
drepte Ham”, Han valgte det, forklarte jeg, og ga en forklaring på
hvorfor Han gjorde det. I dagens evangelium hørte vi at Jesus ga
avkall på sitt liv av egen fri vilje, og akkurat da Han ga sitt liv,
valgte Han å reise det opp i oppstandelsen. Jesus var leder nå.
Dette gjorde Hans offer enda mer kraftfullt. Han VALGTE å lide
for oss. For ungene underminerte dette gårsdagens hendelse. Jesus
er til stede i hvert eneste offers mobbesituasjon.
En dag gikk jeg min vanlige spasertur som slynger seg gjennom
åser og vakkert landskap. En fugl fløy over hodet mitt da jeg var
kommet helt til topps på en ås-kam. Jeg ble slått av fuglens
grasiøse og lette bevegelser som holdt den så høyt oppe i luften.
Fuglen ble båret av en vind.
Stående alene på ås-kammen, var det som et slør ble løftet tilside.
Gud lot meg få se Sin skapelse, eller mer nøyaktig, hvordan alt det
skapte kommer fra Ham og er med på å gi Ham ære. Jeg kunne
ikke bevege meg eller fortsette vandringen. Jeg var ikke i stand til
å gjøre noe som helst, men ble stående med åpen munn. Det
minnet meg om den hellige Frans da han beundret en blomst eller
et blad, og sa: ”Stopp å rope, Gud! Jeg hører deg!” Erfaringer som
dette gjør meg fullstendig taus. Du blir målløs. Spør du meg om
Han viste meg hvordan gresset gror? Nei, Han gjorde ikke det. Jeg
vet ikke hvordan gresset gror. Det var noe med hvordan alle ting
hang sammen, vindens susning, himmelen, dyrene, solskinnet og
regnet. Det var som om jeg en kort stund fikk lov til å skue hele

ham for resten av dagen. For å gjøre en lang historie kort, fant jeg
de skyldige. En av døtrene mine og en venninne var fristet til å
utøve selvjustis ved å slå til disse guttene og dermed gjøre en spent
situasjon verre. Jeg stormet ut og kjeftet på guttene, etter at jeg
først hadde brukt munn på jentene. Under opptrinnet sa jeg til dem
at offeret nylig hadde blitt terrorisert. Dette fikk dem til å stramme
seg opp. Jeg minnet dem om at dette barnet var en nykomling her
og i særlig grad trengte støtte. Jeg truet med å gå til politiet. Det
hørte også med til historien at gutten var blitt kastet i innsjøen. Nå
hadde jeg gjort dem redde og en liten pike som var sammen med
dem så på meg med store øyne. De spurte hvem som hadde plaget
offeret tidligere og jeg oppga et navn. Ungene sa det var denne
pikens bror som hadde gjort det. Hun var tydelig vant til å stri med
brorens udåder. Piken bøyde hodet i skam. Dette fikk meg til å
smelte, og jeg ble helt stum. ”Hjelp meg, Jesus,” ba jeg.
Straks forandret jeg taktikk. Jeg sa jeg ikke forsto dem, de så ut
som gode gutter, og jeg var sikker på at gutter som dem kunne
hjelpe fremmede og leke med barn som trengte venner.
Forandringen som kom, var til å føle og ta på. En sa, med tårer i
øynene, ”Vær så snill å få ham tilbake, og jeg vil be ham om
unnskyldning. Jeg er fra et annet land, og jeg ble mobbet da jeg
kom hit.” Jeg sa: ”Hva i all verden er det du tenker på?” Jeg
snakket vennlig nå. Han fortalte han hadde blitt lokket til dette. Jeg
ble enig med flokken om å hente gutten. Jeg sa: ”Jeg visste ved å
se på dere gutter at dere er gode ungdommer og ville gjøre det
riktige.” De nikket. Det vil vi. Vi venter på toppen av åsen.”
Jeg gikk tilbake etter offeret, ga ham noe tørt tøy, og brakte ham
tilbake, og lot de blodtørstige jentene være igjen. Vi gikk ut av
bilen, og de tre guttene kom mot ham; de hadde potetgull med som
de hadde kjøpt til ham. Slik unik anger og vennlighet de viste mot
denne gutten. Han ble invitert til å spille fotball når han ville neste
uke.

rydd opp etter deg. Ikke vær grådig eller uvennlig og gjør den
jobben du har med et glad hjerte.
Korsveien betyr svært mye for meg. En dag mediterte jeg over
Simon fra Kyrene, som motvillig hjalp Jesus. Denne situasjonen
får mitt hjerte til å briste. Hvor fryktelig det er å bli hjulpet
motstrebende. Jeg tenker ofte på at Jesus elsker en glad giver. Jeg
har tilbrakt en god del tid på forskjellige sykehus. Og når en
sykepleier var sur eller utålmodig i tjenesten, opplevdes det veldig
sårende. Som syk orker du ikke å stå på og å vurdere ting eller
situasjoner, og du er sårbar i forhold til krenkelsen av dine følelser
som kommer i tillegg. På samme tid tenker jeg tilbake på all den
godhet og kjærlighet som har blitt meg til del på sykehusene, og
det er overveldende. Kristus er virkelig til stede i disse kjærlige
personene. Sykepleie og enhver omsorg for syke og eldre
mennesker er et velsignet kall. Jeg tenker at hvis disse menneskene
som er kalt til disse yrkene ville spørre Jesus om kjærlighet, ville
Han overøse dem med nåde. Jeg spør Ham nå om å la det regne
kjærlighet ned over disse sjelene og gjennom dem over til
pasientene og dem de har ansvaret for, og som skriker etter trøst.
Jeg ser på mine daglige gjøremål og spør Jesus om ikke å være lik
Simon, ved å gjøre ting sint og motstrebende. Hvilken fortjeneste
skulle ligge i det? Ja, flere tallerkener er rene og spisebordet er
tørket av, men det rår ikke kjærlighet i mitt kjøkken. Og ingen
sjeler er frelst eller omvendt. Overalt og i hver oppgave har vi
muligheter til å redde sjeler for Kristus, den samme Kristus som
villig bar sitt kors.
I går opplevde ungene mine en ubehagelig situasjon. En liten gutt
ble overfalt, etterfulgt av en vannkrig som endte stygt. Jeg kom
meg ut av huset for å finne de skyldige, fylt av en rettferdig harme.
Dette barnet trengte ikke dette akkurat nå, da han nylig hadde vært
gjennom samme behandling. Han er også utlending, som nylig har
kommet til dette landet; og det endte opp med at jeg tok vare på

Forrige natt spurte jeg Jesus om jeg ville få høre stemmen Hans
eller se Hans ansikt mens jeg enda var på jorden. Han sa ”Nei”.
Dette gjorde meg motløs. Jeg brenner av lengsel etter Ham og
Hans nærvær. Som jeg har sagt før, er stemmen Hans noen ganger
utydelig og min trang til å være sammen med Ham så sterk at jeg
vil gjøre en åndelig kommunion (ta imot Nattverden åndelig).
Dette forstår Han, og Han er tålmodig. Til å begynne med ble jeg
trist ved å høre svaret fra Jesus, men Jomfru Maria trøstet meg og
sa hun ville være nær meg og ville åpenbare seg når tiden var
moden. Med denne tanken sovnet jeg. Når det er dagslys, tenker
jeg, hva er det med meg? Hva gjør det om Han kommer eller går
mens jeg er på jorden, så lenge Han fullfører sin vilje i meg?
Jordiske ting fortsetter å miste sin tiltrekningskraft, men mitt
arbeid blomstrer, selv om dagens timer ikke strekker til. Jeg tror
Jesus velsigner at jeg er lydig.
En måte som denne gaven først ble synlig for meg på, skjedde
under Nattverden. Jeg nærmet meg alteret for å ta imot Nattverden,
og da kom stemmen. Denne morgenen hadde jeg en vanskelig tid
med ungene, den stadige fristelsen til å holde huset rent, de daglige
gjøremål som skulle utføres og i tillegg hormonforandringene. Det
slo meg at det var søndag i dag og jeg skulle ta imot Nattverden.
Dette oppmuntret meg, og jeg klarte å utføre oppgavene på en
fredfull måte, selv med trengselen av barna som rotet til tingene
som jeg nettopp hadde ordnet.
Jeg sammenligner ofte det å være foreldre med Guds oppdragelse
av oss her på jorden. Han missliker sterkt at vi slåss. Han elsker
oss når vi slutter fred, tilgir og trøster hverandre. Han må jo være
så harm når vi slåss om eiendeler, i det vi tenker, jeg ga deg dette
og det er mitt. Jeg kan med letthet ta det tilbake. Om du vil vite
hvordan du kan glede vår Gud, se da bare på et barn, og hva dette
barnet ville gjøre for å glede sine foreldre. Vær god. Vær snill.
Vær lydig. Ta imot korreks når det kommer. Le masse. Smil. Og

droppe arbeidet når barna er hjemme. Han forteller meg det hele
tiden.
En dag ba jeg korsveien i kirken. Da jeg kom til den siste
stasjonen, hvor Jesus legges i graven, knelte jeg og ba Jomfru
Maria om noe. Jeg strevde med en beslutning om jeg skulle snakke
til en gruppe unge mennesker om åndelige ting, eller la det være.
Jeg hadde ikke lyst og hadde lagt opp andre planer, og etter å ha
brukt tid til å skrive, følte jeg meg ganske sløv. Jeg sa: ”Mor, hva
skal jeg fortelle dem?”
I min sjel så jeg henne strekke ut sin hånd til høyre. Jeg følte hun
hadde det vondt. ”Fortell dem dette” sa hun. Jeg så hvor hun pekte
på den siste stasjonen på korsveien, hvor Jesus legges i graven.
Hun sa: ”Fortell dem at Jesus døde for dem.” Jeg tenkte på en
kjær person som var død, og hvor skrekkelig det var å gå bort og
forlate vedkommendes kropp. Jeg spurte henne om dette var
vanskelig for henne.
”Dette var det vanskeligste jeg noen gang har gjort”, svarte
hun. Jeg forsto hun aldri ble den samme etterpå. Hun sa til meg at
jeg skulle komme til henne i fremtiden, når jeg mistet noen av
mine kjære, og hun ville trøste meg. Dette hendte faktisk noen
dager senere. Hun ga meg muligheten til å bli trøstet allerede i
forkant.
Jesus ber oss om heller å sette fokus på folks sterke sider og
anlegg, enn på deres feil og svakheter. Ved å la det skinne lys på
deres gode kvaliteter, kan det sammenlignes med lyset plantene
får. Det får dem til å vokse. Dersom vi fremhever deres dårlige
egenskaper og mistak får dette den samme negative effekten. Vi
må begynne å være positive og ikke kritiske, selv om det skulle
være grunnlag for kritikk.

en uke om å omvende denne sjelen. Og i det øyeblikk det kostet
deg noe, trakk du deg tilbake fra arbeidet”.
Jeg håper jeg har gjort begrepet klart. Det er forskjellen, utrykt på
en verdslig måte, i en sosial velstående omgangsform som sier:
”Ja, gi mat til dem som sulter, gi husly til de fattige”, men ikke
glem timen i skjønnhetssalongen. Se på moder Theresa, som selv
helte suppe inn i munnen til et sultent barn. Verdige tanker uten
gjerninger mangler kraften.
I går kveld mens jeg spurte etter måten jeg kan høre Jesus på,
forklarte Jomfru Maria meg at dette var en gave. Likesom en klok
forelder hadde Gud gitt meg denne gaven som passet meg best.
Hun henledet min oppmerksomhet på sykkelen jeg hadde gitt til
min sønn, og forklarte at jeg ikke hadde gitt en to-hjuls sykkel til
min sønn på 3 år, likelite som jeg ville ha gitt en trehjulssykkel til
min 8 år gamle sønn. Gavene som vi får, passer akkurat til vårt
nivå og vekst. Jeg måtte takke Gud for hva det enn er Han sender
meg, og ikke være lik barn som klager og er sjalu over andres
gaver. Jeg tror det var en fristelse at jeg tvilte på ektheten ved
denne stemmen. Dette roer meg ned åndelig sett, som noen og
enhver kan forestille seg. (Gud snakker ikke til deg. Du er gal.)
Tidligere på dagen hadde jeg kritisert en annen mor. Jesus la merke
til mine planer for morgendagen, nemlig å få tak i barnepass slik at
jeg kunne arbeide. Dette var ikke bedre enn denne morens planer.
Jeg er svært rask til å dømme andre, selvsagt en uting, og trenger
selv å holde samme høye standard. Han instruerte meg om ikke å
arbeide i dag, men bare skrive i min åndelige dagbok. Dette er en
annen frustrasjon for meg, fordi jeg så gjerne vil holde på med det
hele tiden. Han sa jeg må ha tålmodighet og la ting skje i Hans
time. Mine plikter som mor er førsteprioritet, og dette blir stadig
vekk drillet inn i meg. Her er det en konflikt, fordi jeg er en
arbeidende mor, som jobber ute. I det siste er det Jesus som
personlig strukturerer min tid. Jeg tror jeg gradvis kommer til å

Han gjorde det klart for meg at Han ønsket jeg skulle gjøre en
særskilt oppgave, som jeg helt bevisst hadde unnlatt å gjøre. Jeg vil
ringe det nummeret i dag. Han fortalte meg også at jeg aldri mer
skulle bekymre meg for min åndelige dagbok.
”Jeg vil selv ta Meg av det. Det er Min sak.”

PRIS HERREN
I løpet av Langfredagens verste lidelser, stirret jeg på korset. I min
sjel hørte jeg: ”Han sparte ikke sin egen Sønn. Ikke forvent Han
skal spare deg” Dette henspeiler på lidelse, selvsagt, og ga meg
ingen trøst. Det bekreftet at min lidelse ville bli brukt og var del av
noe større, som selvfølgelig er frelse for alle mennesker.
Jeg husker jeg ba for en spesiell sjel. Denne personen hadde
behandlet meg dårlig på mange måter. Igjen var jeg blitt såret og
jeg beklaget meg. Jesus fortalte meg, med akkurat så stor irritasjon
som du noen gang har sett fra Ham, at en dag tigget jeg om
omvendelse for denne sjelen og neste dag var jeg sint fordi jeg
hadde måttet gi et lite avkall. Jeg følte Hans holdning var: ”Hva er
det egentlig du vil?” Hva ønsker du? Ønsker du frelse for denne
sjelen? Du må være innstilt på å ofre litt”. Dette skulle nok ikke
siteres ordrett, fordi jeg ikke husker hva som ble sagt. Jeg uttrykker
ikke dette riktig, føler jeg, fordi det er mest mine tanker mere enn
Hans tanker. Hva jeg vil si, er at jeg ble meg gitt å forstå at denne
gangen var det en prislapp knyttet til dette frelsens arbeide. Det
nyttet ikke at jeg tryglet himmelen og på samme tid smatt unna
enhver lidelse, som selvsagt ville bli brukt til å frelse sjeler. Jeg
husker noe som ble sagt til meg noe sånt som: ”Du har tryglet oss i

nåværende øyeblikk. Dette er vanskelig, fordi du selv gjerne vil
holde på tingene, istedenfor å gi dem til vår Kristus som får sakene
raskt unna.
Jesus bar villig sitt kors. Det eneste som kan redde menneskeheten,
hver eneste person, er korset. Den delen er fullstendig klar. Frelsen
er for hver eneste sjel. Punktum.
Men hver eneste sjel må se sine synder, si: Jeg er lei for det, og
akseptere Kristi tilgivelse.
Da korsveiandakten ble bedt, kom jeg inn der hvor Jesus blir gitt å
bære korset. (Andre stasjon på korsveien). Han fortalte meg dette
selv. Jesus godtok korset fullt vitende om at misjonen snart skulle
bli fullendt. Hans elskede barn, deres dyrebare sjeler, ville nå ha
muligheten av å få del i evigheten og komme dit hvor de hørte til,
sammen med sin Gud, som bare er kjærlighet. Jeg ble overveldet
av en slik uimotståelig følelse av at ingen ting av dette offeret
skulle være forgjeves. Gud ønsker hver eneste sjel til seg i vårt
himmelske hjem. Jeg bad om at Gud ville myke opp alle sjeler slik
at de ville løfte sine hender og si: ”Ja, jeg gjorde disse gale tingene.
Jeg er lei for det. Vær så snill å bring meg tilbake til Guds godhet.”
Jeg følte dette så kraftfullt at jeg ikke kan beskrive det, og jeg ba
alvorlig om det.
Jesus sa: ”Ser du? Du lærer nå å få del i Min tørst etter sjeler.
Du er alltid opptatt av om du deler disse hellige synspunkter,
men du er på den riktige veien. Ja, dette er vårt mål: at dine
brødre og søstres sjeler ikke skal gå fortapt. Ta i dag villig på
deg ditt kors som jeg gjorde. Du er klar over at du er syk, men
ikke så syk at du ikke kan utføre dine forpliktelser. Dette er
Min vilje. Oppofre din sykdom til Meg. Det kommer visse
dager når dine eneste forpliktelser er å akseptere sykdommen.
Igjen, det er Min vilje. Vær lærenem, barn, og du vil få den
freden du ønsker.”

samme måten. Jeg følte jeg ønsket å være sammen med Gud, med
en gang, for å få slutt på smerten. Ofte sier jeg i stressfylte
situasjoner, kom og hent meg, Herre. Jeg vil ikke være her mer.
Engang var jeg med på en konferanse i Medjugorje, hvor Ivan, en
av seerne, hadde en visjon av Jomfru Maria. Etterpå begynte jeg å
strigråte. Min mann ble forvirret. Han følte stor fred. Jeg gråt fordi
hun var borte og hadde forlatt meg. Jeg følte meg berøvet. Under
en annen gråtetur ba jeg til Jesu Mor og hun sa til meg: ”Ville det
ikke være bedre å være her og tjene vår Jesus?” Jeg var utrøstelig
og svarte lik et overtrett barn, spydig: ”Nei. Jeg kan ikke gjøre
dette harde arbeide lenger. Ta meg nå”.
Vel, dette fraværet av et ønske til Guds større ære, holdt meg ikke
oppe om natten. Jeg forsto jeg var milevis fra disse menneskene
(dvs. helgenene) og er det fortsatt. Etter nattverden i går da barnet
mitt forstyrret mine naboers gudstjeneste, fortalte jeg Jesus hvor
bekymret jeg var, at Han måtte arbeide for meg, og utføre det
arbeidet Han ville jeg skulle gjøre. At det pga min middelmådighet
ikke ville bli utført, eller gjort på en ufullstendig måte. Dette
gjorde meg urolig og ville ha holdt meg oppe om natten.
Han sa: ”Ser du. Igjen lærer du. Du uttrykker ønsket etter
større ære til Meg. Du har det. Du beveger deg så fint på Min
vei. Jeg er med deg. Du vil tjene Meg godt”.
Jeg forsøkte å hjelpe en venn, en venn som Jesus sa Han ville ta
seg av. Jeg følte ikke det gikk bra. Hun var oppbrakt over at jeg
hadde pekt på noen små ting. Jeg gjorde det fordi jeg følte det var
etter Jesu vilje. Men dette var ikke nok for meg. Etterpå gikk jeg til
Ham og sa: ”Herre, dette gikk ikke så bra. Hjelp meg.”
Han sa: ”Du var en annen varsellampe for henne. Ikke vær
bekymret. Jeg vil hjelpe henne. Gå videre gjennom dagen.” Jeg
trenger å praktisere hellig likegyldighet mere effektivt, å leve i det

ikke føler Din nærhet, er det bare fordi Du et øyeblikk har tatt bort
sykkelen.”
Etter en slik uttømming av kjærlighet, følte jeg at min sjel hadde
tapt noe. Jeg kunne ikke utrykke det eller den lengselen jeg følte til
å gjøre hva Han ønsket jeg skulle gjøre. Mine daglige gjøremål,
barna, og den fristende muligheten til å skrive noe, stod for meg
som noe godt. Jeg ville tjene Kristus med mitt arbeide, og det var
alt jeg trengte eller ønsket. Jeg gikk videre på denne måten. Og
stemmen kom tilbake. Tydelig.
Han sa: ”Du lærer. Ser du nå hva øvelse gjør for Mine små?
Dette er hvordan en sann etterfølger svarer på Min kjærlighet.
Du lærer fordi du øver. Jeg er her. Jeg elsker deg. Og jeg vil
aldri forlate deg. I dag vil vi arbeide sammen, som enhver
annen dag, og du vil tjene meg på en god måte.”
Jeg hadde ingen klar idé om hva denne dagen ville bringe, så jeg
overlot det til Ham. Min intensjon å tilsnike meg et par timers
arbeide uten at min mann visste om det, ble knust da jeg spurte
ham om jeg skulle få unna litt arbeide først. Han sa: ”Nei, vent
med det til mandag og start frisk og uthvilt da.” Han hadde en del
arbeid med elektriske installasjoner på gården. Straks så jeg Jesu
hånd og sa: ”Greit, da tar Jeg over husarbeidet”. Jesus er temmelig
klarsynt når det gjelder min tid sammen med ungene når de ikke er
på skolen. Siden vårt forhold er så tydelig, er Hans timing helt
utrolig. Ofte er store foretak ferdig på fredag, og Han gjør det klart
at min oppgave som mor kommer først. Jeg liker ikke å la ungene
være alene lenger når jeg arbeider, og dette har bedret seg atskillig
etter mitt nyeste prosjekt.
Når jeg har lest om forskjellige helgener er det noe som jeg har
stusset over. Alle har de kommet til et punkt i livet hvor de ikke
ønsker å dø, men gjerne vil være her nede og arbeide for Guds ære
til en fryktelig kostbar pris, riktignok. Jeg har aldri følt det på

Poenget med denne historien er at Han lytter til bønner, som Han
gjorde denne kvelden. Han lyttet til min rosenkransbønn og bare da
kom Han og talte til meg. Mine erfaringer med hensyn til Guds
godhet er følgende: Han ønsker bare å trøste meg, og Hans
pinefulle rop var den eneste måten for å få meg tilbake til Ham i
bønn. Hadde Han sagt: ”Jeg vil gjerne trøste deg” ville jeg ha sagt:
”Glem det, Jesus, det er alt for deg,” i virkeligheten var jeg nok for
utmattet og ute av stand til å reagere. Jeg uttrykker ikke dette godt
nok. Det jeg vil si, er at Han brukte sin pine til å trøste meg. Det er
dette Han gjør.
De siste dagene har jeg vært svært syk, men enda funksjonsdyktig,
noe som er normen. Hans stemme har vært rolig eller utydelig og
jeg har lurt på om det er Ham eller min egen fantasi jeg hører.
Dette ergrer meg til tider. Denne stemmen begynte i Medjugorje,
hvor jeg sa at mine nattverdsstunder var likesom samtaler med
Jesus. Det er den beste måte å beskrive det på. En morgen etter jeg
hadde bedt rosenkransbønnen kom Hans stemme igjen rolig, og jeg
tenkte: ”Er det Ham eller er det meg?” Som et svar på mine tvil,
avbrøt Han meg og sa: ”Vær ikke engstelig. Jeg vil la Meg bli
hørt.”
Jeg lo da jeg tenkte på dette. Om Han ønsket å bli hørt i mitt hjem,
med våre 5 barn, er det den rette innstillingen.
I alle fall avbrøt jeg den uklare stemmen, og med en bølge av
kjærlighet sa jeg: ”Jesus, det spiller ingen rolle om det er stemmen
Din eller ei. Jeg bryr meg ikke om jeg hører Deg eller ikke. Jeg vet
Du er her. Jeg vet Du ikke har forlatt meg, og det betyr ingen
verdens ting hva jeg gjør så lenge jeg tjener Deg. Så, kom, gå, gjør
det som skal til for å gjøre meg til Din beste tjener. Jeg ønsker å
gjøre en ting i dag. Men om Du heller foretrekker at jeg feier
hovedgaten her, så gjør jeg det. Dette ville det bli folkesnakk av,
men jeg er Din tjener, Kristus, og jeg vet Du elsker meg. Når jeg

ignorere tanken, men den ble ikke borte, og jeg kom meg opp til
slutt. Jeg var bekymret for en venn av meg og visste ikke hva jeg
skulle gjøre med et problem han slet med. Jesus ba meg be det 5te
smertefulle mysteriet for min venn. Da jeg var kommet halvveis
gjennom rosenkransens dekader, fortalte Han meg at Han ville
svare på min bønn. Nå føler jeg mer fred, og vil gjøre hva som
helst Han ber meg om å gjøre. Jeg er trygg på at Han vil lede meg.
Ofte er Han taus under rosenkransbønnen, bibellesning eller andre
strukturerte bønner. Jeg kunne sagt alltid, men jeg frykter det er
tider Han raskt bryter inn og forteller meg at Han svarer på bønn.
For eksempel på Langfredag. Jeg var i min egen åndelige og
personlige smerte og var i ferd med å ta et bad etter en svært lang
og fryktelig dag fylt av mange slags lidelser. Jeg skrudde på kranen
i badekaret, og jeg hørte Ham si at jeg skulle knele og be de
smertefulle mysterier. Jeg prøvde å ignorere Ham. Jeg prøver å
fremheve det fryktinngytende som denne dagen innebar, en dag
som tross alt var oppofret til Jesus. Jeg gikk tilbake til baderommet
og hørte Ham, i min sjel, gi uttrykk for et pinefullt rop, full av
lidelse, om å komme og å trøste Ham. Det var fra en sjel, en
person, et menneske i dødsangst. Jeg gikk tilbake til soverommet
knelte og ba Rosenkransen så godt jeg kunne, selv om jeg var
sliten. Etterpå tok jeg et bad, og Han kalte på meg igjen. Lik en
utmattet mor stirret jeg på Ham med det indre øye, som om jeg sa:
”Tøyser du med meg?”
Og Han sa: ”Nå er det Min tur til å trøste deg. Du gikk din vei
for tidlig.”
Jeg gikk tilbake og knelte, og vi samtalte om lidelsen og hvilken
verdi den har. Etterpå fikk jeg fred, og stolte på at Han ville ta bort
mine vanskeligheter når Han ville det.

veien hvordan Han fullender sin vilje i oss. Han ville ikke jeg
skulle begynne en åndelig dagbok med en dårlig innstilling. Så
Han gav meg ønsket om å gjøre det. Han gav meg en brennende
lengsel å skrive ned disse dialogene. Med andre ord, hvorfor gjøre
motstand? Hans vilje skjer og for den lever jeg, så slutt å klage.
Enda nølte jeg, enda jeg hadde mer enn nok med annet arbeid.
Denne morgenen ba søster meg å skrive ned erfaringene jeg hadde,
og for å være ærlig, når søster sier noe til meg, lytter jeg og jeg
gjør alt hun sier som noe jeg må gjøre i lydighet. Hun er en herlig
profet og veileder for meg. Hun sa også denne morgenen at jeg
måtte be om å få en åndelig veileder.
Jeg må også fortelle at hun sa til meg for over ett år siden at hun
har følt jeg skulle gjøre noe skriftlig. Jeg ignorerte henne raskt som
jeg har for vane å gjøre med mange profeter Han plasserer i mitt
liv. Etter Pater, ba hun følgende morgen og Gud fortalte henne at
jeg trengte å be fra Bibelen. Jeg ba også denne morgenen og
tenkte: ”Jeg trenger virkelig å få noen skrevne bønner”.
Dørklokken ringte kort etter, og søster ga meg en tidebønnbok,
sammen med to andre bønnebøker. Ulikt meg, lytter søster når Han
ber om noe. Hun reagerer straks. Jeg lærer stadig.
LØRDAG
Denne morgenen ba jeg rosenkransen i sengen. Jeg var
ukonsentrert; det var flere ting som falt meg inn og som jeg kunne
ha gjort. Jeg bestemte meg for å bli hvor jeg var og fullføre
rosenkransen, selv om jeg veldig gjerne ville stå opp og ta fatt på
oppgavene som ventet. De smertefulle mysterier stavret jeg
fremover, og jeg ba Jesus om unnskyldning fordi jeg tok så lett på
Hans lidelser. Ved det 5te mysteriet ble jeg tilskyndet å gå ut av
sengen og knele. La meg oppklare dette. Ut av min varme dyne og
ut i den kalde morgenluften. Jeg gjorde et halvhjertet forsøk på å

Dette var utvetydig budskap, og jeg har ikke røkt etter dette, selv
om jeg tenker på sigaretter hver dag.
Jesus ønsker ofte jeg skal gå til side slik at Han kan arbeide med
noen, kanskje med noen jeg snakker med. Noen ganger forstår jeg
at dette skjer og jeg prøver da å roe ned sjelen slik at Han kan
bruke meg til å tale til en person kanskje som kanskje strever. Jeg
elsker å skrive sammen med Kristus. Det bare skjer og det kommer
i strømmer. Nå flyter det og jeg merker ikke arbeidsbyrden. Jeg
elsker Jesus og under den svært vanskelige fastetiden følte jeg en
nær fysisk omstilling av min vilje til Hans vilje, på tross av de mest
skremmende åndelige lidelser og angst. Jeg kjenner ikke lenger
noe annet. Verden har liten trøst å gi. Ofte er det ingen støtte å
finne noe sted på denne jorden. Ingen kan trøste meg. Ingenting.
Ingen mat, ingen lindring. Jeg er alene i en folkemengde, sammen
med sjeler som er lik meg selv. Dette er fryktelig å erfare, men
frukten er en åndelig ledelse med en god følelse eller å gå inn i et
mørke, men med tro. Det gjør deg tøff og jeg kan se dette nå. Jeg
liker det på ingen måte, gjør ingen feil. Folk rundt meg nyter nok
sikkert godt av min nærhet til Kristus. Jeg er redd jeg til tider ikke
vil makte mine plikter på grunn av mine lidelser. Men nei, Han gir
meg styrke. Han ser detaljer på de forunderligste måter. Jeg kan
ikke svikte Ham, og som jeg har sagt, det finnes ingen andre enn
Ham. Jeg stoler på Ham i alle ting.
Enda en tanke for i dag. Søster har ofte fortalt meg jeg skulle
skrive ned noen av tankene eller erfaringene. Søster bor i en
kommunitet i nærheten og er en kjær venn og rådgiver. Å skrive
det jeg ser på som et arbeid, kommer lett, men det var en liten del
av meg som tenkte: ”Å, så vil Du også jeg skal gjøre dette i tillegg
til alt det andre?” (Hvordan kan Han tåle meg?) I forventningen av
en personlig invitasjon, nektet jeg å skrive. Engang spurte jeg Ham
rett ut og Han sa: ”Tiden kommer, men ikke enda.” Etter en
herlig opplevelse sa jeg: ”Hallo Gud, kanskje skulle jeg skrive
dette ned. ”Han smilte og lot meg vite uten ord at dette er vanligvis

jeg skulle slutte å banne, men jeg antar når dette skjer putter Han
fingrene i ørene og forsøker ikke å rulle med øynene. Jeg følte
Hans sterke irritasjon denne morgenen når jeg sa: ”Så jeg tok feil,
da”. Dersom Han ikke var Jesus, ville Han ha rullet med øynene.
Men Hans tålmodighet er bunnløs, takket være Gud, vår Far. Jeg
stoler på Hans tålmodighet. Jeg er avhengig av den, og misbruker
den daglig.
”I Hans timing” gjorde jeg ferdig et grovt utkast om morgenen,
ungene var fri fra skolen i påsken. Han sa til meg at jeg ikke skulle
arbeide på det igjen før de var tilbake på skolen. Min oppgave for
disse ti dagene var å være sammen med barna. Jeg la det bort, men
overveide å starte med det igjen for å lese gjennom det. Svaret var:
”Nei”. Denne lille tingen betyr et avkall for deg. La det ligge
inntil tiden er moden.” Jeg forstår at lydighet står over alt annet
og jeg gjorde som jeg ble bedt om. Jeg prøver å være lydig i andre
ting også.
I krangel med min mann forteller Han meg ofte: ”Overlat ham til
Meg”. Her er jeg ikke så lydig, siden min mann arbeider noe
langsommere med ting enn jeg setter pris på. Og hvordan kan jeg
være sikker på at ektemannen lytter når Jesus snakker? Kanskje er
han ikke oppmerksom nok som jeg er. Derfor sier jeg til min mann
hva jeg tror Gud ønsker han skal vite, i tilfelle han ikke hører etter.
Gud er ikke glad over for dette, og her må jeg arbeide med meg
selv.
Gud ønsker ikke jeg skal begynne å røke igjen. Mitt
kjærlighetsforhold til sigaretter sluttet for 7 år siden, men enda tar
jeg dem opp etter gammel uvane. Etter at jeg siste gang hadde røkt
og besluttet ikke ta en sigarett mer, ba jeg foran Tabernaklet.
Jesus sa: ”Ville du blåse røk inn i dette tabernaklet? Jeg er med
deg, inne i deg. Du bærer Meg inne i deg. Ikke røk.”

mor og hustru. Han ønsker også du skal gjøre noe med hendene
dine for Ham. Hva er det du gjør med hendene dine?” Jeg fortalte
ham jeg skrev. Han nikket og smilte. ”Der ligger svaret,
selvfølgelig. Det burde jeg ha visst. Han vil du skal skrive med
Ham og for Ham”. Dette fylte meg med en enorm glede og lettelse,
fordi dette er også hva jeg fikk av Jesus, og oppriktig talt, var jeg
glad for å vite at jeg ikke innbilte meg ting. Han instruerte meg til
å lese ferdigskrevne bønner hver morgen. Han fortalte meg
grunnen til min økende forvirring: I et forsøk på å svare på denne
spesielle gaven hadde jeg lest om forskjellige hellige mennesker,
noe jeg alltid hadde gjort, men særlig etter at samtalene begynte.
Han sa også at de hellige jeg hadde forsøkt å etterligne hadde levd
i klostre, mens jeg var kalt til et liv i denne verden og i mitt eget
hjem, derfor denne forvirring. Jeg hadde gått omkring med
skyldfølelse i 24 timer fordi jeg ikke strakk til, mens jeg i
virkeligheten gjorde mine plikter i enhet med min Jesus. Jeg tjente
Ham i samsvar med Hans gode vilje. Pater hadde satt meg på en
vakker, hellig og sikker vei. Mine bibelske bønner er kraftfulle,
rike og avslørende. Jesus overlater intet til tilfeldighetene. Han
forteller meg når jeg skal skrive på min bok, og det skjer når
husarbeidet er ferdig og mine daglige bønner er bedt.
En dag jeg begynte å arbeide uten å ha bedt, stoppet Han meg og
sa: ”Be!”
Jeg prøvde å ignorere det, fordi jeg allerede var forsinket i
arbeidet. Ordene kom tilbake:
”Be. Ditt arbeid må være Mitt arbeid. For å få det til må du
begynne med Meg!”
Selvfølgelig gjorde jeg dette, og fikk en slik glede og trøst at jeg
begynte å skrive med et lett og glad hjerte. Han instruerer meg på
denne måten, og forteller meg ofte når jeg skal være stille, eller når
jeg ikke skal telefonere. Jeg skulle ønske han ville fortelle meg når

jeg ikke bli overlatt til meg selv. Ikke et øyeblikk. Han forsikret
meg at jeg var elsket, virkelig hegnet om, Han ville ikke la meg
være alene på en stund. ”Så jeg klarte ikke prøven”, sa jeg, med et
krenket tonefall.
Han svarte: ”Det var ingen prøve. Det var øvelse. Du klarte den.
Du øvelseskjørte. Jeg er med deg. Jeg lærer deg og du lærer.
Vær glad. Jeg vil aldri forlate deg.”
”Vær på min side, på fredens side”.
Hjertet gjør vondt. Jeg elsker Jesus så høyt at det er vanskelig å
kommunisere med Ham bare på denne måten. Jeg vil være
sammen med Ham. Lidelsen kan være forferdelig. Jeg liker det
ikke. Jeg er ingen ”lidelses – sjel”. Men smerten som følger med
det å lengte etter Jesus, vil jeg ikke bytte bort. Jeg ønsker heller
den skal bli mer intens. Jeg skjønner egentlig ikke hva som foregår
eller hvorfor det skjer. Jeg brukte nesten et år på å være redd, fordi
jeg følte meg så uverdig. Han forsikret meg: Han gjør ingen feil og
at Han kjenner meg og valgte å komme til meg på denne måten
som bunnet i årsaker som i første omgang skulle forberede meg til
å gjøre Hans arbeide. Jeg kan være rolig i min uverdighet, så lenge
jeg gjør mitt beste. Dette kan høres svært så enkelt ut, en enkel
tanke. Det var bare Pater som satte meg fri fra den forferdelige
følelse av angst.
Jeg fryktet stemmene kunne være innbilning, eller enda verre, noe
demonisk. Hele veien stolte jeg på Jesus, og jeg stolte også på at
den velsignede Mor holdt sin hånd over meg. La meg legge til at
jeg aldri har følt en skrekkelig engstelse. Jeg var bare fylt av fred,
men allikevel tankefull.
Etter å ha bedt over meg, sa Pater: ”Gavene du har fått er ingen
illusjon. Jesus er med deg. Han kaller deg til å leve et indre liv som

ÅNDELIGE TANKER
Jesus sa: ”Jeg kom ikke til deg fordi du var funnet verdig. Jeg
vil ikke forlate deg fordi du ikke er verdig. ”
Denne morgenen gikk jeg til Messe. Det har vært en svært
vanskelig tid, full av uro, stressfylte forretningssituasjoner og bitre
diskusjoner mellom min mann og meg etterfulgt av en fryktelig
vanskelig fastetid. Jeg gikk inn i kirken og stirret på korsveiens
første stasjon. Jeg hadde nettopp lidd meg gjennom dette og
kommenterte nokså sarkastisk til Jesus at nå var det for tidlig å
legge bort korsveien. En fredfull stillhet møtte meg. Jeg kom opp
med forskjellige ”stakkars – meg – ytringer”. Det kom ingen
respons.
Jeg begynte å føle meg som en som klaget og sytet, og i denne
tilstanden tok jeg i mot Nattverden. Jesus begynte å snakke,
fortalte meg jeg var som et lite barn som skulle sykle for første
gang. Lik en annen god far løp Han bak meg. Han lot meg sykle i
ett minutt. I virkeligheten gikk det halvannen dag. Dette var til min
fordel for å gi meg øvelse i holde på min åndelige balanse. Han
hadde aldri forlatt meg og ville ikke ha latt meg sykle inn i
vanskelige områder. Hele veien var Han med. Denne tanken fikk
meg til å krype sammen, idet jeg tenkte på denne halvannen dagen
og mine ikke fullt så fredfulle svar på forskjellige stressfaktorer og
vanskeligheter. Ja, Han hadde hørt banningen.
Tilbake til sykkelen igjen. Han ville ikke ha latt meg falle av, selv
om jeg følte jeg var i ferd med å velte. Jeg er i ferd med å falle,
tenkte jeg, og Han holdt meg oppe. Følelsen av å miste balansen og
faren jeg svevet i gjorde meg redd. Lik en annen vilter unge ville

til din Gud, tross vanskelighet, fristelse, og besvær? Du
kunne ikke se den store planen som Jeg så den. Anne,
du måtte stole på din tro. I dag forteller Jeg deg, det er
enda på samme måte. Du kan ikke se Min plan, som er
større en din menneskelige forstand kan godta. Vær
så snill fortsett å stole på din tro da den bringer Meg
stor ære. Se på hvor mye Jeg har vært i stand til å gjøre
med deg, ganske enkelt fordi du gjorde en rolig og
ydmyk beslutning for Meg. Gjør en annen og ydmyk
beslutning denne dagen og hver dag fremover, i det du
sier: ”Jeg vil tjene Gud”. I går kveld tjente du Meg ved
å gi trøst til en sjel i nød. Du tok en beslutning mot deg
selv og for Meg, gjennom din tjeneste for ham. Anne,
det var glede i himmelen. Du er min. Jeg er din. Mitt
barn, vær hos Meg. Vær hos Meg.
BØNNER TIL GUD,
DEN EVIGE FADER
Kjære Gud i himmelen, jeg lover å være trofast mot
Deg. Jeg gir deg mitt liv, mitt arbeide, og mitt hjerte. Til
gjengjeld, gi meg nåden til å være lydig mot all Din
veiledning så langt jeg er i stand til det. Amen.
Gud min Fader, hjelp meg til å forstå. Amen.

beste for å tjene Ham, i det jeg overgir Ham min stadige
kamp med svakheter, feil, og verdens fristelser.
Vær så snill be for meg idet jeg nå fortsetter å tjene Jesus.
Vær så snill svar ”ja” til Ham fordi Han trenger oss
så inderlig og Han er så vennlig. Han vil ta deg rett inn i sitt
hjerte om du lar ham få lov. Jeg ber for deg og er
så takknemlig til Gud at Han har gitt deg disse ordene. Alle
som kjenner Ham, må bli forelsket i Ham, for slik er Hans
godhet. Om du har kjempet, er dette ditt svar. Han kommer
til deg på en særskilt måte gjennom disse ordene og nåden
som strømmer gjennom dem.
Vær så snill ikke gå i den fellen at Han ikke kan mene du
skal nå høye nivåer av hellighet. Som jeg har skrevet før et
sted, er toppen av det hele at Jesus må greie seg med meg
som sin sekretær. Jeg betrakter meg selv som B – teamet,
kjære venner. Kom med meg og sammen vil vi gjøre det
lille vi kan for Ham.
Budskap mottatt fra Jesus som straks fulgte etter det jeg
skrev om min ovenfor nevnte selvbiografi:
Du forstår Mitt barn, at du og Jeg har vært sammen en
lang stund. Jeg har arbeidet rolig i ditt liv i årevis før
du begynte dette arbeidet. Anne, jeg elsker deg. Du kan
se tilbake på ditt liv og se så mange ”ja-svar” til Meg.
Gjør det deg ikke fornøyd og glad? Du begynte å si ja til
Meg lenge før du erfarte uvanlige nådegaver. Hadde du
ikke gjort dette, kunne jeg aldri ha gitt deg nådegaver
eller utpekt deg til denne misjonen. Ser du hvor viktig
det var at du sto opp hver dag, i ditt daglige liv, og sa ja

respektfull, og ville at min mann og jeg øyeblikkelig skulle
sende alle våre ungdommer på pilegrimsreise.
Vel, vi hadde fem vidunderlige dager. Jeg opplevde en
åndelig helbredelse på fjellet. Min datter hvilte og ba. En
rolig, men betydningsfull hendelse hendte meg. Under min
Nattverdsfeiring (Kommunion), talte jeg sammen med
Jesus. Jeg trodde dette var vakkert, men det hadde hendt
før, nå og da, så jeg var ikke sjokkert eller overveldet. Jeg
husker å ha fortalt andre at Nattverdsfeiringer i Medjugorje
var mektige. Jeg kom hjem, i dyp takknemlighet til Vår
Frue for å ha brakt oss her.
Samtalene fortsatte hele den vinteren. Noen ganger i de
seks månedene som fulgte turen vår, lakk samtalene inn i
mitt liv og kom på merkelige tidspunkt på døgnet. Jesus
begynte å veilede meg med besluttsomhet og jeg fant det
stadig mer vanskelig å avvise Ham når Han spurte meg om
å gjøre et eller annet. Jeg fortalte ingen.
I denne tiden, begynte jeg å erfare veiledning fra den
velsignede Mor. Stemmene deres er ikke vanskelig
å skjelne fra hverandre. Jeg hører dem ikke som stemmer,
ved hjelp av hørselen, men i min sjel eller forstand. På
denne tiden visste jeg at noe utenom det vanlige skulle skje
og Jesus fortalte meg at Han hadde et spesielt arbeide for
meg, over og høyere enn mitt første kall som hustru og
mor. Han fortalte meg å skrive ned budskapene og at Han
ville ordne slik at de ble publisert og spredt. Når jeg ser
tilbake, forstår jeg at det tok Ham lang tid for å få meg til å
bli trygg nok hvor jeg var villig til å stole på Ham. Nå
stoler jeg på Hans stemme og vil fortsette å gjøre mitt

forberedelsesvei var lang, vanskelig og ikke særlig
spennende. Sett uten fra, tror jeg folk tenkte:” Oi, denne
kvinnen har dårlig flaks.” Fra innsiden så jeg at mens mine
lidelser var smertefulle og varte lenge, så vokste min
familie i kjærlighet, størrelse og visdom, slik at min mann
og jeg selvsagt forsto hva som var viktig og hva som ikke
var viktig. Våre kors som varte ved gjorde dette for oss.
Forskjellige forhold tvang min mann og meg til å flytte
med våre barn langt fra mine kjære. Jeg ofret dette opp og
jeg må si at dette er den vanskeligste utfordring jeg har tatt.
Livet i eksil gir mange skjønne muligheter til å jenke deg
etter Kristi vilje; skjønt du må stadig minne deg selv på at
du gjør det. Ellers vil du føle deg trist. Etter flere år i
”eksil”, fikk jeg endelig inspirasjon til å reise til
Medjugorje3. Faktisk var det en gave fra min mann til min
førtiårsdag. Jeg hadde forsøkt å dra før, men forhold
stoppet reisen, og jeg forsto det ikke var Guds vilje. Men,
endelig var stunden kommet og min eldste datter og jeg
fant oss selv stående utenfor St. Jakob kirken. Det var
hennes andre tur til Medjugorje.
Jeg forventet ikke eller trodde jeg ville komme til å erfare
noe utenom det vanlige. Min datter, som elsket sin første
tur, kom opp med mange vitser om folk som søkte etter
mirakler. Kjærlig kaller hun Medjugorje et karneval for
religiøse mennesker. Hun sier også at dette er det
lykkeligste sted på jord. Denne unge kvinnen dro dit først
som en opprørsk 14 åring, som grep muligheten til å reise
utenlands med sin tante. Hun kom hjem rolig og

Min søster reiste til Medjugorje og kom hjem glødende
med den Hellige Ånd. Jeg erfarte en stadig dypere
omvendelse etter å ha hørt på hennes skjønne pilegrimstur.
I det følgende året, erfarte jeg forskjellige nivåer av dyp
bønn, som inkluderte en drøm av den velsignede moder
Maria, hvor hun spurte meg om jeg ville arbeide for
Kristus. I drømmen viste hun meg at dette spesielle
åndelige arbeidet ville bety at jeg ville bli skilt fra andre i
denne verden. Hun viste meg virkelig min utvidede familie
og hvordan jeg ville bli skilt fra dem. Jeg svarte henne at
dette brydde jeg meg ikke om. Jeg ville gjøre alt hun spurte
meg om.
Kort etter, ble jeg syk av endometriose1. Jeg har vært syk
siden, stadig med et eller annet. Min sykdom er alltid av
den slags som er et mysterium for legene i begynnelsen.
Dette er en del av korset og jeg nevner det fordi så mange
lider på denne måten. Legen fortalte meg at jeg aldri ville
komme til å få barn. Som alene mor, angikk ikke dette meg,
fordi jeg gikk ut fra at dette var Guds vilje. Like etterpå
møtte jeg en vidunderlig mann. Mitt første ekteskap var
blitt annulert2,vi giftet oss og fikk fem barn.
Åndelig talt, hadde jeg mange erfaringer som inkluderte
hva jeg nå vet var indre lokusjoner. Disse øyeblikkene var
skjønne og ordene står enda fasttømret i mitt hjerte, men
jeg ble ikke begeistret fordi jeg var opptatt med å ofre opp
sykdom og utmattelse. Jeg tok det som en selvfølge at Jesus
måtte arbeide hardt for å holde meg oppe fordi Han hadde
gitt meg så mye å takle. Når jeg nå ser tilbake, forstår jeg at
Han forberedte meg til å gjøre Hans vilje. Min

Innledning
Kjære leser,
Jeg er gift, mor til seks, og lek – fransiskaner.
Da jeg var 20 år, ble jeg skilt på grunn av alvorlige grunner
og med kirkelig støtte i denne beslutningen. Jeg var midt i
20 – årene, alene, arbeidet og med ansvaret for en datter.
Jeg tok del i Messen daglig, så min tro bli styrket; og jeg
hadde også begynt en reise mot enhet med Jesus, gjennom
den lekfransiskanske orden eller den Tredje Orden.

I denne ånd er budskapene fra Anne, en lekapostel, blitt
forelagt hennes biskop, den ærverdige biskop Leo O`Reilly,
Biskop av Kilmore, Ireland, og til Vatikanets
Troskongregasjon for formell granskning. I mellomtiden
har biskop O`Reilly gitt tillatelse til å offentliggjøre
budskapene.
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Dr. Mark Miravalle
Professor i Teologi og Mariologi
Fransiskan Universitet of Steubenville
13.oktober 2006

”Veiledning for Vår Tid” ønsker å erklære sin fullstendige
lydighet og underkastelse i hjerte og sinn til den endelige
og definitive bedømmelsen fra Den Katolske Kirkes
Læreembete og den lokale biskop angående budskapenes
overnaturlige karakter som er mottatt av Anne, en
lekapostel.

åndelige frukter (jfr. Matt 12,33) av kristen tro,
omvendelse, kjærlighet og indre fred, særlig bygget på en
fornyet forståelse av den iboende Kristus, og med bønn
foran det Hellige Sakrament, er blitt tydelig bevitnet i
forskjellige deler av verden innen en relativ kort periode
siden budskapene ble mottatt og gjort kjent. Etter min
oppfatning er derfor de grunnleggende kriteriene for å
undersøke overnaturlige hendelser (budskap, fenomener og
åndelige frukter) og som kirkelige kommisjoner har
benyttet seg av, blitt solid oppfylt når det gjelder ”Annes”
erfaring.
Budskapene som taler om Jesus Kristi gjenkomst, om
”Kongen som kommer tilbake”, referer ikke til en straks
forestående verdens ende med Kristi gjenkomst i fysisk
forstand, men kaller heller på en åndelig lengsel etter en
åndelig mottagelighet for å fremme en åndelig gjenkomst
fra Jesu Kristi side. Dette er et dynamisk komme av Jesus
som varsler en tid med uvanlige nådegaver og fred for
menneskeheten. (Det skjer på måter som likner
forjettelsene fra Fatima om en kommende fredstid som
følge av Marias Ubesmittete Hjertes triumf, eller kanskje
viser til ordene av den store Johannes Paul II om Kirkens
”nye vår”).
Siden ”Anne” har fått tillatelse fra sin lokale Biskop Leo O
` Reilly til å spre sine budskaper, og også har lagt frem alle
sine skrifter for Troskongregasjonen, ville jeg, som Kirken
selv tillater, personlig oppmuntre til en andektig lesning av
disse budskapene. De har gitt ekte åndelig veiledning til
mange katolske ledere over hele verden.

Pensjonert Erkebiskop
av New
Orleans
PMH/sekretær
106 Metairie Lawn Dr. * Metairie LA 70001 * Phone
(504) 840-9898 * Fax (504) 840-9818
Franciscan University of Steubenville
1235 University Blvd, Steubenville, Ohoi 43952-1763
Uten på noen måte å foregripe den endelige og absolutte
avgjørelsen fra den lokale biskop og Vatikanet (som vi
skylder lydighetens hengivenhet i hjerte og sinn), ønsker
jeg å stadfeste min personlige oppfatning angående
budskapene som er mottatt av ”Anne”, en lekapostel.
Etter å ha undersøkt budskapene og intervjuet seeren selv,
tror jeg personlig at budskapene som ”Anne ” har tatt imot
er av overnaturlig opprinnelse.
Budskapenes innhold er i samsvar med tro og moral ifølge
den katolske Kirkes læreembete og bryter på ingen måte
med de katolske lærepunkter. Den presise måten
budskapene er formidlet på (dvs. stedsangivelser og
visjoner) stemmer overens med Kirkens historiske
katalogisering av autentiske privatåpenbaringer. De
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Kjære venner,
Jeg er dypt grepet av budskapene som Anne har mottatt.
Hun sier hun har fått dem av Gud Fader, Jesus og den
velsignede Mor Maria. De gir hjelp til verdifulle og
sannferdige meditasjoner for dem de er ment for, nemlig
for lekfolket, for biskoper og prester og for syndere med
særlige vanskeligheter. Disse budskapene skulle man ikke
lese raskt gjennom, men forbeholde en tid man kan tenke
over i sitt hjerte og gjennomføre en ransakelse av sin
samvittighet.
Jeg er dypt rørt over Annes fullstendige hengivenhet
overfor læreembetets autoritet, til sin lokale biskop og
særlig til den Hellige Far. Hun er en meget trofast datter av
Kirken.
Hilsen i Kristus
Erkebiskop Philip M.
Hannan,
President for FOCUS
Worldwide
Network
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