BIND 5
JESUS, FORLØSEREN
Oversætterens bemærkning:
Denne tekst har modtaget Den katolske Kirkes godkendelse, Imprimatur, på originalsproget, som er
engelsk. Da det endnu ikke har været muligt at finde en katolsk præst eller teolog, som kan
gennemlæse og godkende den danske version, tages der forbehold overfor eventuelle
fejloversættelser hvad angår katolsk troslære og morallære.
INTRODUKTION
Kære læser
Jeg er hustru, mor til seks børn, og sækular Franciskaner.
På grund af alvorlige omstændigheder blev jeg skilt, da jeg var tyve år gammel; det var en
beslutning, der fik præstelig støtte. Da jeg var midt i tyverne, var jeg eneforsørger; jeg arbejdede, og
jeg opdrog min datter. Jeg fandt støtte i min tro ved at deltage i den daglige messe, og gennem
Franciskanernes tredje orden, sækular Franciskanerne, var jeg påbegyndt en rejse hen imod enhed
med Jesus.
Da jeg var 28, mødte jeg en vidunderlig mand. Mit første ægteskab var blevet annulleret, og vi
giftede os og blev velsignet med yderligere fem børn. Åndeligt set havde jeg mange oplevelser, der
også omfattede det, jeg nu ved kaldes indre lokutioner*. Disse øjeblikke var vidunderlige, og
ordene er stadigvæk meget tydelige i mit hjerte. Jeg tog det som en selvfølge, at Jesus måtte arbejde
hårdt for at hjælpe og støtte mig, for Han havde givet mig en hel del at håndtere. Når jeg ser tilbage
på det, kan jeg se, at Han forberedte mig på at kunne arbejde for Ham.
I løbet af denne tid, og også senere, begyndte jeg også at modtage lokutioner fra Den velsignede
Mor, i tilgift til dem fra Jesus. Det er ikke svært at skelne deres stemmer fra hinanden. Jeg hører
dem ikke med mine ører, men i min sjæl. På dette tidspunkt var jeg blevet klar over, at det var noget
særligt, der foregik, og Jesus fortalte mig, at Han havde et særligt arbejde til mig, udover mit
primære kald til at være hustru og mor. Han bad mig om at nedskrive budskaberne og sagde, at Han
ville sørge for at de blev trykt og udbredt.
Alt er sket sådan som Han sagde, at det ville, og jeg beder for, at vi alle kan tjene Ham ifølge Hans
kærlige vejledning.
* samtaler (o.a.)
Venlig hilsen
Anne, en læg-apostel

OM PRIVATE ÅBENBARINGERS NATUR
Når man læser disse budskaber, er det altid vigtigt at forstå dem i sammenhæng med Kirkens lære
om åbenbaringer som helhed, set under ét. Vi får et indblik i, hvordan vi skal forstå de private
åbenbaringer, fra en teologisk kommentar om budskabet fra Fatima, skrevet af Pave Benedikt XVI,
mens han var præfekt for Troslærekongregationen.
'Budskabet fra Fatima' giver os en værdifuld vejledning i at forstå den private åbenbaring og
formålet med den. Han foregriber meget præcist de spørgsmål, der opstår for os, når vi tænker over

budskabet, og vejleder os i, hvordan vi kan tolke dem med en fornuft og eftertænksomhed, der vil
ære Kristi vilje for os.
Hvad er forskellen mellem officielle og private åbenbaringer?
Kardinal Ratzinger lægger ud med at skelne mellem den officielle og den private åbenbaring og
deres teologiske status. Den officielle åbenbaring, i form af Det gamle og Det nye Testamente er
komplet. ”I Kristus har Gud sagt alt, det vil sige, han har åbenbaret sig selv fuldstændig, og derfor
blev Åbenbaringen afsluttet med opfyldelsen af Kristi mysterium, som det er fremstillet i Det nye
Testamente.” Åbenbaringen, Guds åbenbaring af sig selv til menneskeheden, er komplet, og den er
givet til os i Evangelierne.
Ikke desto mindre påpeger han, med reference til Den katolske Kirkes Katekismus, at ”...selvom
åbenbaringen er afsluttet, er den dog ikke blevet gjort fuldstændig tydelig for os. Det forbliver den
kristne tros opgave, i løbet af århundrederne og trin for trin, at begribe hele rækkevidden af den
(66)”. Det er i denne sammenhæng, vi skal forstå den private åbenbarings rolle. Den er en del af
den forståelses-proces, der hjælper os til gradvist at forstå den officielle åbenbaring. Kort sagt, den
hjælper os, i en given periode i historien, til at forstå, hvad Gud allerede har åbenbaret for os i
Kristus, og hvordan vi skal leve Evangelierne i denne tid.
Hvordan bør vi reagere på åbenbaringer?
Pave Benedikt taler om, hvordan vi som Kristi efterfølgere bør reagere på åbenbaringer. Den
officielle åbenbaring kræver en billigelse af den katolske tro, den guddommelige tro, for i den er det
Gud, der med menneskeord taler sit ord til os. ”Troen på Gud og på hans ord er anderledes end
nogen anden tro, tillid eller mening.”
I forbindelse med de anerkendte private åbenbaringer siger han endvidere, med et citat fra Kardinal
Lambertini, den senere Pave Benedikt XIV: ”Billigelsen af den katolske tro skyldes ikke
åbenbaringer, der er blevet anerkendt på denne måde; det er end ikke muligt. Disse åbenbaringer
søger snarere den menneskelige tros billigelse, der sammen med fornuft og eftertænksomhed vil
være fremmende for fromheden.” Med hensyn til sådanne private åbenbaringers rolle, siger han, ”Et
sådant budskab kan være en stor hjælp til at forstå Evangeliet og leve det på en bedre måde på et
bestemt tidspunkt i tiden, derfor bør det ikke ignoreres. Det er en hjælp, der tilbydes, men som man
ikke er forpligtet til at benytte sig af.”
Hvordan bør vi forstå profetierne?
Såvel som at forstå den private åbenbarings forbindelse til den officielle åbenbaring, er den private
åbenbarings natur betydningsfuld, fordi den kan hjælpe os med at fortolke den med fornuft og
eftertænksomhed. Private åbenbaringer kan rumme elementer, der skal forstås enten bogstaveligt
eller symbolsk, eller begge dele. Kardinal Ratzinger citerer Kardinal Sodano med hensyn til
visionerne: ”[de] beskriver ikke fotografisk begivenheder i fremtiden, men set som en helhed, der
gælder for alle tider, sammenfatter og komprimerer de fakta, der strækker sig gennem tiden i en
ikke nærmere angivet rækkefølge og varighed.” Her fortæller han os, at de billeder og visioner, der
er indeholdt i private åbenbaringer, har nogle lag af betydninger, der ikke nødvendigvis er bundet til
tid og sted i vores menneskelige forståelse af dem. Kardinal Ratzinger fortsætter: ”Det er ikke
sådan, at hvert eneste element i en vision nødvendigvis har en historisk betydning. Det er visionen
som helhed, der betyder noget...omdrejningspunket findes der, hvor visionen bliver en opfordring og
en vejledning til Guds vilje.” Ud fra dette kan vi få indsigt i både billedernes natur og deres evne til
at være symbolske og mangefacetterede, men også, hvad der er mere vigtigt, få en indsigt i, hvad
formålet med dem er - ...en opfordring og en vejledning til Guds vilje” og ”at hjælpe os med at
forstå tidernes tegn, og i tro reagere på dem på den rigtige måde.” Derudover fastslår
han: ”Forudsigelser af fremtiden er af mindre betydning ...det, der er vigtigt, er kundgørelsen af

Guds vilje for den nuværende tid.
I en tale, Pave Benedikt holdt for nylig, om det billedsprog, Jesus bruger i Markusevangeliet kapitel
13, siger han:
”Af denne grund beskriver Jesus ikke verdens afslutning, og når han bruger apokalyptiske billeder,
opfører han sig ikke som en 'seer'. Tværtimod ønsker han at fjerne sine disciples nysgerrighed i
enhver tidsalder, med hensyn til datoer og forudsigelser, og han ønsker i stedet at give dem en nøgle
til en dyb, essentiel læsning, og først og fremmest ønsker han at vise, hvilken vej der er den rette at
tage, i dag og i morgen, for at træde ind i det evige liv.”
Vores forståelige 'nysgerrighed' bør ikke blive en distraktion, der står i vejen for den dybt personlige
og meningsfulde kontakt, der venter os i Evangelierne, og som de private åbenbaringer leder os hen
imod...”det, der er vigtigt, er virkeliggørelsen af den definitive Åbenbaring, som berører mig på det
dybeste plan.”
Visse afsnit i dette bind refererer til det mørke, der vil omslutte Jorden, og der bruges udtryk, der
ligner dem, der bruges mange steder i Den hellige Skrift, ved at bruge en skrivegenre, der bliver
betegnet som apokalyptisk. Det vil derfor være en hjælp at forstå disse skrifter indenfor rammerne
af den Åbenbaring, der er en del af Den hellige Skrift. Vi opmuntrer dig til at læse følgende
passager, mens du læser denne bog. Passagerne er: Markus 13:24-27, 32. Mattæus 24:29-31, 36.
Lukas 21:25-28, 29-33. 2 Peter 3:10, og jævnt spredt ud over Johannes' Åbenbaring.
En opsummering:
–

Gud åbenbarer sig i den guddommelige Åbenbaring. Denne Åbenbaring findes i Skrifterne
og i Kirkens Tradition.

–

Den reaktion, som den guddommelige Åbenbaring ønsker fra de kristne, er en billigelse af
den katolske tro, dvs. den guddommelige tro.

–

Den guddommelige Åbenbaring, der fandt sted gennem Kristus, er fuldstændig, men er ikke
blevet gjort fuldstændig tydelig.

–

Den private åbenbaring tilføjer ikke noget nyt til troen. Den spiller en rolle ved at
tydeliggøre den guddommelige Åbenbaring. Den hjælper os også, i en given periode i
historien, med at forstå, hvad Gud allerede har åbenbaret for os i Kristus, og hvordan vi skal
leve Evangeliet i den givne periode.

–

Den Private åbenbaring søger billigelse fra den menneskelige tro, i kombination med en
fornuft og eftertænksomhed, der vil være fremmende for fromheden.

–

Den private åbenbaring er en hjælp, der bliver tilbudt, men som man ikke er forpligtet til at
benytte sig af.

–

Den private åbenbaring kan rumme elementer, der skal forstås enten symbolsk eller
bogstaveligt.

–

Med hensyn til visioner, er forudsigelser af fremtiden af mindre betydning. Det, der er
vigtigt, er kundgørelsen af Guds vilje for den nuværende tid.

FØRSTE DEL:
JESUS, FORLØSEREN I

3. maj 2004

Jesus
Mine børn oplever megen frygt med hensyn til deres verdslige eksistens og deres fysiske sikkerhed.
Børn, i denne tid vil Jeg gerne minde jer om, at jeres krop* kun er den midlertidige bolig for jeres
sjæl. Din sjæl er den evige del af dig. Du vil ikke have brug for din krop ret længe, sammenlignet
med, hvor længe du vil eksistere uden den. Koncentrer dig om at forberede din sjæl. Hvis du skulle
forberede dig til at rejse til et fremmed land, ville du gøre mange forskellige forberedelser. Du ville
lære noget af sproget og regne med, at når du var ankommet og havde tilbragt nogen tid der, ville du
kunne forbedre din evne til at tale på den måde. Du ville sørge for at veksle penge, hvis møntfoden i
det pågældende land var anderledes end i dit eget land. Du ville lære noget om skikkene og kulturen
hos det folk, som levede i det land, så det ikke ville forekomme dig mærkeligt, og så du ville vide lidt
om, hvad du kunne forvente. Mine små sjæle af denne problemfyldte verden, det er dette, Jeg beder
jer om at gøre nu. Når du begynder at blive bange, må du tænke på Himlen. Sig til dig selv, at i stedet
for at føle frygt, vil du tænke på, hvilken tilstand din sjæl må være i, for at kunne tage skridtet fra
Jorden til Himlen.
* I betydningen den jordiske krop
Først vil du have brug for at kende lidt til sproget. Hvordan taler vi i Himlen? Vi taler om kærlighed
og glæde. Vi taler om at lære, om de ofre, der er blevet givet på Jorden, om den guddommelige
indbyrdes forbindelse mellem de forskellige og forskelligartede aspekter af universerne. Se op på
himlene for at beundre Mine stjerner. Vidste du, at hver eneste af dem har et formål med hensyn til
dens position og levetid? Kunne du tænke dig at forstå, hvorfor det er sådan? Jeg vil ikke fortælle dig
det nu. Det vil du lære senere. Du vil kigge på et vandløb i Himlen, og du vil lære tusinder af ting om
det vandløb og om de ting, der er i det. Du vil lære om dets udspring, om dets udmunding og om alt
det, der sker indimellem. Har du nogensinde elsket og beundret en flod? En sø? Et hav? Kunne du
tænke dig at opleve det på en fuldkommen måde? Børn, dette er ikke engang en lille flig af Himlen.
Det er en flig af fligen af Himlen, og Jeg er ikke færdig endnu. Jeg vil fortælle jer mere om Himlen
end Jeg har gjort tidligere, fordi Jeg ønsker at I forstår, at I kommer til et vidtstrakt område med
kærlighed og glæde og forundring. Her er der ingen frygt. Giv din frygt til Mig. Finpuds dine dyder.
Tal om hellige sjæle, der er gået forud for dig, også de helgener, hvis historier du har hørt eller læst
om. På den måde vil du ikke kun være forberedt på overgangen, du vil vente på overgangen med
længsel. Du vil bede, ”Herre, jeg er rede. Tag mig, når som helst tiden er inde for mig.” Du vil ikke
klynge dig til dette liv som et druknende menneske klynger sig til en synkende båd. I din sjæl vil du
tillidsfuldt række ud efter Himlen, og Jeg vil komme og tage dig med resten af vejen. Du behøver
ikke bekymre dig om, at du ikke er fuldkommen. Det eneste, du behøver, er at have retning mod
Himlen. Jeg vil finpudse det, der måtte være nødvendigt, så du kan føle dig godt tilpas her.
Hav ingen frygt, I små sjæle af alle tings Fader. Jeres Jesus vil sørge for det hele. Kun håb og tillid er
nødvendige nu. Jeg elsker dig og våger omhyggeligt over hver eneste detalje af din tid på Jorden. Så

snart tiden er inde, vil Jeg komme for at hente dig. Jeg vil ikke tillade, at du bliver på Jorden længere
end den tid, du er blevet tildelt, for det ville ikke være retfærdigt mod dig. Læg din frygt fra dig og
brug tiden på at tænke på Himlen. Der er en rigtig god grund til, at ingen af Himlens indbyggere ville
vælge at vende tilbage til Jorden.

4. maj 2004
Jesus
Brødre og søstre i verden, Jeg beder jer om at lade Mig fylde jeres hjerter med himmelske gaver. Der
er ingen grund til, at du lever adskilt fra Mit Kongerige. Hvis du ønsker det, kan dit liv på Jorden leves
i tilknytning til os i Himlen. Det er sandt, at du må øve dig i at leve i troen, men ligesom med alt
andet, bliver troen en vane, når man øver sig i det, og det i så høj grad, at du snart end ikke vil være
klar over, at du gør dig disse anstrengelser. Det er, hvad Jeg ønsker for dig nu, og Jeg vil hjælpe dig
ved at belønne selv dine mindste troshandlinger med overnaturlige trosgaver. På den måde vil du kun
have brug for at gøre en lille smule for at kunne påbegynde din forening med Himlen. Hvilke fordele
kan der være ved foreningen med Himlen? Der vil ikke længere være så mange afbrydelser i din fred.
Du vil betragte hele dit liv som kortvarigt og værdifuldt. Uanset om du udholder smerter eller oplever
glæde, vil det være det samme for dig, så længe du er forenet med Mig og med Himlen. Du vil løsrive
dig så meget, kære sjæl, at du ikke længere vil have nogen stor forkærlighed for det ene eller det
andet. Kan du forestille dig det? Det vil være muligt, hvis du stoler på Mig og begynder at øve dig i
det. Sjæle i Himlen ser ned på deres jordiske brødre og søstre, og sukker for dem, fordi de forstår,
hvordan det er at leve i eksil, uden at have den guddommelige vision og den guddommelige viden.
De husker, at det var vanskeligt at leve uden sikkerhed, og at det blev mere vanskeligt, når man levede
i mørke og vanskelige tider. Den slags tider har der været mange af, for menneskeheden er draget
imod synden på grund af selviskheden. Disse mørke tider, som den, I lever i nu, skaber de smukkeste
muligheder for hellighed og helgenværdighed. Du ser dig omkring, og alt virker håbløst. Så er det en
stor udfordring at fortsætte med at håbe, og at lade Min glæde bane sig en vej, som den kan følge, for
at strømme ind i jeres verdens mørke. Det i sig selv åbner muligheder for de helligste handlinger, de
mest heroiske, uselviske gerninger.
Hvis du er Min ven, har du sandsynligvis måttet lide. Betragt ikke dette som en dårlig ting. Betragt det
som at du har nogle skatte, der venter på dig i Himlen, for det er i sandhed tilfældet. Den lidelse, som
du gennemlever i forening med Mig, flytter Kongeriget hen imod Gud Fader. Den lidelse, som du
gennemlever i forening med Mig, renser din sjæl, fordi den løsriver sjælen fra Jorden og afstemmer
den med den næste verden. Den lidelse, som du gennemlever i forening med Mig, har frelst mange
sjæle, på trods af det faktum at du endnu ikke kan se det. Der er meget, du endnu ikke kan se, og hvis
Jeg skulle vise dig det hele, ville fortjenesten af din lidelse blive voldsomt formindsket. Det vil du ikke
ønske, for samtidig med at lidelsen udretter alle disse ting for andre, forøger den din fortjeneste i
Himlen. Du kan måske ikke forestille dig din belønning. Det er en vanskelig ting for et barn i eksil at

forestille sig, hvad hans familie forbereder til hans hjemkomst. Du må tro på, at dette barn ikke vil
blive skuffet. Den himmelske tilværelse er så langt hinsides den jordiske tilværelse, med hensyn til
glæde og sikkerhed, at du ikke vil kunne forstå det. Jeg vil kaste en lille smule lys over det for dig.
5. maj 2004
Jesus
Mine kære, jordiske sjæle må fæstne deres blik på Mig, ligesom en sømand vil bruge Nordstjernen til
at navigere efter. Hvis dit blik er fast rettet mod Mig, vil du altid sejle hen imod Himlen. Der vil være
nogle små afvigelser i din kurs, men i det store og hele vil du komme nærmere. Jeg siger dette med
fasthed nu, fordi Jeg er sikker på, at der ikke er nogen anden vej for dig. Hvis du bare et lille øjeblik
vender dit blik bort fra Mig, vil du blive revet bort fra din kurs; så kraftige er verdens vinde. Man kan
sige, at Jeg advarer dig imod en fare. Ligesom Jeg forsøger at bevare dig og sikre dit bestemmelsessted
og din rejse dertil, forsøger fjenden at trække dig væk fra den kurs, så du ikke når til Himlen. Børn,
for jeres egen frelses skyld må I ikke tage flere afstikkere. Jeg presser ikke sjælene til at vælge Himlen.
Det ville være tvang, ikke frelse. Du må selv vælge Mig. Hvis du vælger Mig, må du følge Mig. Sådan
er det. Meget enkelt. Så hvorfor har vi alle disse problemer?
Jeg vil fortælle jer, i stor alvor, at de fleste sjæle vælger mørkets side. Det vil de benægte og tale om
tåbelige ting som verdslig humanisme og menneskets ret til at vælge. Jeg kan forsikre jer om, at et
menneske ikke har retten til at vælge imod Gud. Det er ikke en af de valgmuligheder, I har fået. Så
når en sjæl træffer et valg, der går imod Gud, vælger han at følge fjenden. Også dette er meget enkelt.
Løgnenes fader drager sjælene til sig, men kun de sjæle, der siger ja til mørket. Vælg Mig, og følg Mig
så. Man bør ikke vælge Mig og så følge en vej, der fører bort fra Mig. Det er netop det, mange gør,
fordi de ikke bryder sig om de jordiske ofre, der hører med til at følge Min kurs. I små sjæle, I vil
more jer over denne Jords ubetydeligheder, når I dør i kroppen og bliver født ind i jeres evighed. Hvis
du har ofret din evighed eller din krone i Himlen for denne verdens ubetydeligheder, vil din
fortrydelse og bitterhed blive meget stor. Det er ikke noget for dig. Du er skabt til Himlen, så Jeg
ønsker, at du skal lære alt om Mig, din Forløser, og om Gud, Min Fader, og om alle vores helgener og
sande tjenere. Jeg ønsker, at du skal lære om Min Kirke på Jorden. Jeg ønsker, at du har svar på rede
hånd, når nogen spørger dig, hvorfor du følger tømrerens Søn.
Du må sige til dem, ”Jesus er kærlighed. I Himlen er der kun kærlighed. Jeg ønsker at komme i
Himlen og tilbringe evigheden omgivet af glæde og kærlighed.” Vil de le ad dig? Det vil de måske.
De lo ad Mig, så du vil være i det bedste selskab. Er der nogen andens selskab, du ville foretrække
frem for Jesus Kristus? Du er ikke alene i disse tider. Jeg har mange efterfølgere, og de er alle bestemt
til at samarbejde med hinanden. Min kærlighed vil strømme igennem hver eneste af Mine efterfølgere
og ind i de andre. I vil alle være bærere af Gud på en særlig måde, så I er i stand til at støtte hinanden i
denne prøvelsernes tid. Frygt intet, vær blot tryg og tillidsfuld i din tjeneste. Du befinder dig på den
side, der vil bringe dig til Himlen.

6. maj 2004
Jesus
Hør Min stemme, I små sjæle i verden. Tjen Mig. Jeg har sådan brug for arbejdere, der vil være
dedikerede og rene i deres tjeneste. Jeres almægtige Gud har brug for jer. Denne tanke burde gøre jer
fast besluttede på at tjene. Mine motiver har, nu som altid, deres udspring i kærligheden. Det er af
kærlighed, Jeg forsøger at frelse hver eneste sjæl. Min kærlighed kender ingen grænser, og Mit
kendskab til dig kender heller ingen grænser. Du blev skabt af Mig. I Mine øjne er du vidunderlig. Jeg
elsker alt ved dig. Selv dine svagheder elsker Jeg, for det er gennem overvindelsen af disse svagheder,
du vil opnå din plads i Himlen. Jeg skabte dig ikke til at synde, du lille. Nej. Jeg skabte dig ikke til at
synde.
Forventer Jeg, at du vil synde? Ja. Jeg forventer, at du vil blive bekendt med dine svagheder. Dette
overrasker Mig ikke. Men alligevel ønsker Jeg at du forstår, at sådanne handlinger er synder, at disse
handlinger krænker din Gud, og at du må tilegne dig den rette angrende indstilling. Jeg vil ikke ret
meget længere se på en verden, der vigter sig af synden overfor Mine tjenere, og som bruger synden
til at håne gode og hellige sjæle. Jeg vil ikke se på dette scenarium ret meget længere, for Jeg vil ændre
situationen. Helligheden og godheden vil vende tilbage. Det kan du være sikker på. Det, Jeg taler om
nu, er den proces, der ligger imellem verdens tilstand, som den er nu, og det, der vil ske for at rense
verden, så vi kan få godheden tilbage.
Børn I vil opleve mørke. I oplever mørke nu, i form af et tragisk niveau af ulydighed og oprørskhed.
Dette har trukket et mørke ned over jeres verden, som gør det vanskeligt for kristne sjæle at bevare
håbet. Et andet mørke vil komme, og det vil være et fysisk mørke. I vil se det med jeres fysiske øjne.
Dette er blevet forudsagt, og nogle af jer vil ikke være overraskede over det, fordi Jeg selv har tilladt
mange at forstå, hvad fremtiden bringer. Hav fred, hellige sjæle, for denne mørkets og prøvelsernes tid
er villet af Mig, og Jeg kan kun ville det, der er godt for Mine børn. Jeg vil tage mange af jer hjem til
Himlen på det tidspunkt, og jeres belønning vil langt overgå jeres forventninger. Jeg vil kompensere
jer for at skulle gennemgå denne vanskelige tid, ved at give jer den største og mest sublime nåde i
overgangen mellem denne verden til den næste. Du forstår nok, at du ikke behøver at være bange.
Kun hvis du har valgt imod Mig, og rebelsk fortsætter med at synde, har du grund til at være bange.
Du må angre. Gør det nu, i dag.

7. maj 2004
Jesus
Mørket hvirvler rundt om Mine små sjæle, og mange lider under en voldsom frygt, fordi de er

skydeskiver for fjenden. Børn, hør på Mig. Lyt til Mig. Mennesker kan ikke røre jeres sjæl. Jeres sjæl
er jeres ejendom, af guddommelig oprindelse og beskyttet af Mig. Jeg ønsker at holde jer på et
himmelsk eksistensniveau i denne tid, så I ikke vil blive ved med at føle frygt. Jeg følte også frygt.
Hvad gjorde Jeg så? Jeg bad. Så forlod frygten Mig, og Jeg var i stand til at gå vejen til jeres forløsning.
Jeg kan forsikre dig om, at når du har brug for Min hjælp, vil du få Min hjælp. Når du har brug for
ekstraordinær nåde, vil du få den. Stol på Mig i alle ting. Tro på Mit nærvær i dit liv, så vil du juble,
på trods af de vanskeligheder, du møder. Jeg ønsker at tale om disse vanskeligheder.
Inden det fysiske mørke indtræffer, vil der være mange omvæltninger; nogle af dem vil komme fra
Himlen, det er sandt, men andre vil komme fra menneskers ondskab. Der vil komme en tid, hvor
mange sjæle vil være foruden mad. Ja, der vil være hungersnød, og der har været hungersnød før. I
denne periode vil der dog være mad nok, men fjenden vil forhindre den i at blive tilgængelig for
menneskene. I vil opleve dette ske, og I vil sige, ”Vorherre har talt om denne tid, og vi har intet at
frygte.” Jeg vil lede og vejlede jer meget præcist, når dette sker. Da må I være modige og forkynde
Mit ord med endnu større iver og nidkærhed. I er Mine budbringere. I bærer Lyset i jer, og dette Lys
vil ikke blive slukket. Lad din familie være en, der hellere vælger at sulte, frem for at opgive Lyset til
fordel for fjenden, for dette vil måske blive krævet af jer. I vil være store helgener, og de store
helgener, der er gået forud for jer, vil skynde sig at komme jer til hjælp. Lysets børn, I er blevet præget
af Frelserens egen hånd. Det vil blive mere og mere tydeligt, at I bærer Mit mærke. I vil se en endnu
større opdeling mellem Lysets engle og de sjæle, der er på vej mod mørket. Vær ikke bedrøvet over
det, for I må se det hele fra Himlens perspektiv.
Tiden er inde, ellers ville Jeg ikke tillade dette at ske. Mørket tiltrækker alt for mange. Det må
ophøre. I vil bede om at det ophører, og mange af jer har bedt om at det må ophøre. Det er på den
måde, vi vil udslette mørkets greb om verden. Det er smertefuldt for jer at overvære, men I vil blive
rigeligt belønnet. Pris Mig i alt, hvad I ser. Når I ser godheden blive nedgjort og forfulgt; når I ser
godheden blive stemplet som ond; når I ser godheden blive forfulgt og straffet, må I takke Mig, for så
er det, at tiden nærmer sig. I er blevet udvalgt til at bevidne disse tider. Ønsk jer ikke andre steder
hen, for Jeg har nøje udvalgt jer. Alt er godt. Jeres Gud forsikrer jer om, at alt er godt.

7. maj 2004
Jesus
Mine trofaste sjæle har altid måttet lide i verden, på den ene eller på den anden måde. Hvis du forstår,
at denne tid er en lidelsernes tid, og at din lidelse har en forløsende natur, vil det faktum at du lider,
ikke pine dig. Mange af Mine små sjæle gør deres lidelse meget værre end nødvendigt, ved at
begræde, at de overhovedet lider. Sig ikke til dig selv, ”Det er urimeligt og uretfærdigt at jeg lider.”
Sig altid til dig selv, ”Jeg vil give min lidelse til Jesus, til gavn for det arbejde, Han må gøre for at frelse
andre.” Sig til dig selv, ”Jeg er syndig af natur, på trods af mit kendskab til og tro på Gud, så enhver

lidelse, jeg har, er retfærdig, fordi jeg har syndet.” Nuvel, I små, Jeg har tilgivet jer alt mange gange.
Mange af jer har svært ved at forstå dybden af Min tilgivende natur, og bliver ved med at bekende den
samme synd, sommetider adskillige gange. I er tilgivet, og Jeg glemmer jeres synder, og når Jeg beder
jer om at lide, er det ikke fordi I er syndige skabninger. Jeg beder jer om at lide, fordi mange af de
sjæle, som I arbejder og bor sammen med hver dag, måske vil vælge at komme i helvede, hvis ikke Jeg
har denne lidelse til at opnå den store, rivende strøm af nåde, der er nødvendig for at omvende dem.*
* Jf. Kol. 1:24 ”Nu glæder jeg mig over det, jeg må lide for jer; og hvad der mangler af Kristi
trængsler, udfylder jeg med min egen krop for Hans legeme, som er Kirken.”
Der er ikke megen tid. Selv når man tager højde for det faktum, at der er forskel på den jordiske og
den himmelske tid, er der ikke megen tid. Mange af jer vil se disse store forandringer finde sted.
Mange af jer vil opleve en forandring på Jorden, der er så stor, at et vidtstrakt område vil blive ødelagt,
for aldrig mere at blive beboeligt. Der vil ikke blive nogen redning og genopbygning i dette område.
Skaden vil være total. Disse sjæle er blot nogle af dem, der må hjælpes, og det er kun én af de
begivenheder, der vil påvirke menneskeheden i de dage, der går forud for det store mørke. Jorden vil
blive gravlagt af dette store mørke, men der vil være overlevende, og de vil da genvinde Jorden til
Gud.
Jeg må fortælle jer, at Himlen vil være forberedt til at modtage sjæle i store mængder. Alle i Himlen
vil være travlt beskæftiget med at hilse de små sjæle, der har lidt i verden, velkommen. Der vil være
glæde, en stor glæde, for det er altid meget værre at forvente vanskeligheder, end det er at opleve
dem. Mine små sjæle er bange for forandringer. Det forstår Jeg, og det er derfor, Jeg sender jer disse
ord. Jeg ønsker, at Mine trofaste sjæle skal være forberedte på store forandringer. Hvis du følger Mig,
din Jesus, så er du rede. Saml jer ikke jordiske ting, I små. Tiden er ikke til det. Alt er Mit. Vær
gavmilde overfor de af jeres brødre og søstre, der ikke har så meget. Dette er Mit ønske for jer, og det
er i sandhed fordi det er godt for jer, at Jeg beder jer om at give. I vil være så taknemmelige senere.
Forbliv forenet med Mig, så vil alt være godt.

10. maj 2004
Jesus
Mine børn føler, at de er sårbare, men Jeg forsikrer jer om i dag, at de sjæle, der følger Mig, er så
stærke som det overhovedet er muligt. Hvis man følger Himlen, er der ingen grund til at frygte noget
som helst. I de situationer, hvor verden forandres, må I tænke over, hvad jeres største frygt er. Er I
bange for at sulte? Jeg var sulten, kære sjæle, mere end I kan forestille jer. Om ikke andet kan I huske,
at Jeg fastede i fyrre dage. Jeg kender til sult, og Jeg fortæller dig, at hvis du fortsætter med at bede, når
du mærker sulten, og ofrer alt til Mig, vil Jeg løfte din helligheds og åndeligheds niveau så hurtigt, at
du vil blive opfyldt af en overvældende glæde. Sult er ikke noget at være bange for. Og hvis sulten når

sit endelige stadium, vil din krop lægge sig ned og ophøre med at virke, og Jeg vil komme for at hente
dig. Nuvel, i specifikke situationer, hvor der sker omvæltninger i naturen, som for eksempel
voldsomme storme eller begivenheder som den, Jeg beskrev tidligere, og hvor jeres Jord begynder at
forandre sig, vil der være sjæle, som vil dø. Vil en barmhjertig Gud forsøge at skræmme sine børn?
Det ved I, at Jeg ikke vil. Og Jeg truer jer ikke. Jeg ønsker simpelthen at I forstår, og at I er forberedt.
Når dette sker, må I takke Mig. Stol på Mig, så vil Jeg være der sammen med jer og dulme jeres frygt,
og forberede jer på overgangen fra Jorden til Himlen. Din fysiske krop kan ikke holde på din sjæl ret
længe, og en dag vil du dø af et eller andet. Det har du altid vidst. Din sjæl er så smuk, du lille, at når
du ser den befriet fra din krop, vil du ikke være ked af, at din tid er kommet. Tro Mig, du vil være
opfyldt af glæde. Jeg er Sandheden, og Jeg er ude af stand til at bedrage. Jeg sår ikke frygt i Mine små
sjæle. Du bør i sandhed se frem til den dag, hvor Jeg kommer for at hente dig.
Fordi Jeg er i gang med at forberede jer, må Jeg fortælle jer om en anden situation, som nogle af jer vil
komme ud for. Der er sjæle, der ikke følger Mig, som I ved, og disse sjæle er dedikerede efterfølgere
af Min fjende, som også er jeres og alle gode, hellige og sande tings fjende. Disse mørkets sjæle
forsøger at trække et Gudløst tomrum ned over jeres verden. De forsøger at fjerne Mig fuldstændigt
fra jeres liv og fra livet hos alle, der lever i denne tid. Det vil selvfølgelig ikke lykkes for dem, som I
ved, men de vil forsøge. Dette vil være ubehageligt for nogle af Mine efterfølgere. Det er der intet nyt
i, det har altid været sådan. Mine missionærer gav ofte deres liv af netop denne grund. I vil holde ud,
bare rolig, men som det er sket op gennem historien, vil der være sanktioner mod dem, der følger den
ene, sande Gud. Hvordan ønsker Jeg, at I skal møde disse ting? Jeg ønsker, at I skal se på Mit
eksempel. Jeg var som et lam, og sådan må I også være. Jeg vil vejlede jer i alt. I vil ikke fornægte Mig,
og Jeg vil støtte jer og belønne jer. Det er jeres overbevisning om at Jeg eksisterer, der vil være det
brændstof, der antænder omvendelsens bål for dem, der er blevet narret. Disse tider er forandringens
tider, men det er gode forandringer. I små børn, vær ikke bange for mørket, for efter mørket kommer
lyset. Jeg er altid hos jer. Dét ændrer sig aldrig.

11. maj 2004
Jesus
Kære sjæl, opfør dig på en værdig måde. Vær rolig og fattet. Hav omtanke i alle ting, og træf dine
beslutninger efter at have bedt, idet du altid søger Min rådgivning. Jeg ønsker ikke, at Mine
efterfølgere skal være voldsomt ophidsede. Jeg ønsker ikke, at Mine efterfølgere skal udbrede dårlige
nyheder for at opildne til hysteri. Der vil komme forandringer, ja, men disse forandringer er
nødvendige, og din Jesus er altid på udkig efter de bedst mulige omgivelser, for at din sjæl kan udvikle
den største grad af hellighed. Jeg vil tage Mig af enhver situation, som du giver Mig kontrollen over.
Få den vane, at du konstant overlader dine bekymringer til Mig, så vil denne vane blive så rodfæstet i
dig, at den i vanskelige tider vil være en naturlig ting.

Jeg ønsker, at gode og hellige sjæle ofte giver udtryk for deres kristendom. Når sjælene for eksempel
bliver konfronteret med en situation, der ikke er hellig, vil Jeg gerne høre dem sige til deres børn eller
ledsagere, ”Dette er ikke noget for os, for vi er kristne.” Og så, små sjæle, vil Jeg gerne se, at I vender
jer bort fra den situation. Forstår I, hvilken kraftfuld virkning dette ville have på andre, især hvis hver
eneste kristne begyndte at leve på den måde? Forestil dig den indvirkning, det ville have på
underholdningen, hvis kristne begyndte at opføre sig som kristne, og nægtede at tage del i den ukristne underholdning. Det i sig selv ville være begyndelsen til en ændring, der ville frelse et enormt
antal sjæle. I må tænke på jeres børn. Hvis familier og forældre konsekvent afviste enhver u-kristen
form for underholdning, ville børnene vokse op med denne vane, og helligheden ville bane sig vej ind
i jeres verden igen. Børn af Lyset, I må øjeblikkeligt begynde at opføre jer på denne måde. Det er
aldrig for sent at frelse blot en enkelt sjæl, og denne praksis vil frelse mange. Vanskelige tider venter
forude, det er sandt, men de tider, der kommer, bliver styret af Mig, på trods af tegn på det modsatte.
Du har ikke brug for at få det sidste ord på Jorden. Du vil få det sidste ord i Himlen, når du bliver den
helgen, Jeg har tænkt Mig at du skal blive.

12. maj 2994
Jesus
Kære børn, Jeg anbringer forståelse i jeres hjerter. Jeg anbringer også en guddommelig ro i jeres sjæle,
så I kan have fred i alle ting, mens I fortsætter fremad. Der er arbejde, der skal gøres. Sjælene må
bringes tilbage til Mit hjerte, og det vil Jeg lade ske gennem jer, Mine tjenere. Min mor er parat til at
hjælpe jer i alle ting. Bed nu og altid. Giv hver eneste opgave, uanset hvor ydmyg den er, til Mig i
bønnens ånd, så vil den blive en guddommelig løsesum for en sjæl, som tumler rundt i jeres verdens
mørke. Giv Mig alle opgaver, så kan Jeg bruge hver eneste af dem til at give trøst og styrke til en god
og hellig sjæl, der bliver angrebet af fjenden. Fejer du gulv? Kører du i din bil? Giv disse ting til Mig i
bønnen, I små børn. Jeg vil gøre brug af dem. Du lever for Mig. Giv Mig alt i dit liv, for så kan Jeg
udføre de største bedrifter med selv de mest ydmyge opgaver. Jeg har mere information til jer, men I
har nok for nu. Jeres Jesus har brug for sjæle. Børn, Jeg har brug for trøst nu, fra Mine venner, som
forsøger at hjælpe Mig. Til tider bliver Jeg nedslået, ligesom Jeg gjorde i Getsemane. Hvis du også har
det på den måde, så tænk på, at din Frelser tillader, at du oplever noget af Hans tristhed. Sig til
Mig, ”Jesus, jeg giver min tristhed til dig, som en trøst for Din tristhed.” I kæreste små, på den måde
vil I hjælpe jeres Frelser. I kan ikke forestille jer, hvor stor jeres belønning vil blive for en handling
som denne. Jeg søger enhed med Mine trofaste sjæle. Åbn dit hjerte for Mig, så vil Jeg tage bolig i dig,
og så vil du i sandhed bringe Mig ind i denne verden.

ANDEN DEL:
HILSENER FRA HIMLEN I

14. maj 2004
Jesus
Faderen har tilladt helgenerne i Himlen at hjælpe til med dette projekt. Med deres visdom og erfaring
vil de være til gavn for sjælene i verden. Jeg ved, at Mine børn er taknemmelige for denne gave.
Lovpris og tak Faderen, for dette er virkelig en exceptionel nåde.

Skt. Therese, Den lille Blomst
Hilsener til jer, kære brødre og søstre. Jeg, Therese, sender jer opmuntrende ord. Jeg er en stor
fortaler for jer alle. Mens jeg var på Jorden, gjorde jeg det til mit formål at være til rådighed for Herren
i alle ting. Jeg vågnede hver dag og gav Ham min vilje, så hver eneste af mine opgaver kunne bruges
til gavn for Himlen. Det må I også begynde at gøre. Hvis mange sjæle på Jorden begynder at udføre
denne handling hver morgen, kan Jesus have megen nåde til rådighed for sjælene. Brødre og søstre,
vær ikke bange for de forandringer, der vil komme i verden. Jeg er i Himlen, og jeg kan forsikre jer
om at det er her, I vil ønske at leve. Verden er så midlertidig og, må jeg sige, så vanskelig. Vi bliver
konstant trukket bort fra Jesus, mens vi er i verden. Jeg forsøgte virkelig at forblive forenet med Den
guddommelige Vilje, men det krævede heltemodige handlinger at løsrive mig. I må være opfyldt af
glæde, I små. Se på mig som et godt eksempel og som en, der kan hjælpe. Se på mit liv. Jeg gjorde
ikke noget særligt, set med jordiske øjne, og alligevel har Vorherre tilladt mig at hjælpe tusindvis af
sjæle. Jeg ønsker at hjælpe dig. Bed mig om at gå i forbøn for dig, så vil jeg gøre det. Når I læser Jesu
og Marias ord, må I forstå, at Jesus og Maria mener, hvad de siger. På Jorden er ord ikke bindende på
samme måde. Ord bliver ofte slynget ud, uden at de betyder noget særligt. Sådan er det ikke i
Himlen, kære brødre og søstre. Når Jesus taler, taler Han sandheden. Når vores himmelske mor
afgiver et løfte, har hun til hensigt at holde det. I må stole på deres løfter. Hvis Vor Frue siger, at hun
vil tage sig af dine behov, kan du være sikker på at hun vil gøre det. Hvis Jesus siger, at Han vil styre
alle ting, så er det sandheden. Vær ikke bange. Tak Gud for al Hans nåde, og vær Hans villige og
samarbejdsvillige barn hvert eneste øjeblik, hver eneste dag. Jeg vil hjælpe dig.

17. maj 2004
Jesus
Det er vigtigt at I, Jordens børn, forstår, at I ikke er alene i jeres lidelse. Det er også vigtigt at I forstår,
at I har mange våben til jeres rådighed. Et af de våben, I bør benytte jer af, er forbønner fra
helgenerne, som har udkæmpet disse kampe før jer. Ser I, kære børn, der er intet nyt i jeres verden,
og de kampe, I udkæmper, er også blevet udkæmpet i fortiden. Helgenerne har besejret fjenden igen
og igen. Det vil I også gøre. Frygt ikke, tjen kun.

Skt. Johannes af Korset
Hilsen til alle sjæle, der længes efter at være forbundet med Frelseren. Længes du efter enhed med
Gud? Jeg led under adskillelsen fra Jesus. Jeg vandrede på Jorden med en fysisk smerte i mit hjerte. Jeg
vidste, at Han en skønne dag ville komme og hente mig, men mens man udfører sin jordiske mission,
er det ikke nemt at forstå at tiden går, og at hver dag bringer én nærmere til den afsluttende dag på
Jorden, efter hvilken éns tid på Jorden vil slutte. Jeg siger dette for at trøste jer, kære brødre og søstre,
for jeg ved, at det er vanskeligt, og jeg ved, at I bliver modløse. Når I bliver modløse, begynder I at
sætte spørgsmålstegn ved alt det, I ved er sandt. Lad mig fortælle jer om en fristelse, der næsten
ødelagde min rejse. Når jeg blev modløs, havde jeg vanskeligt ved at bede. Dette er en almindelig
ting, og ikke noget at blive urolig over. Det vidste jeg, og alligevel begyndte jeg at trække mig tilbage
fra bønnen. Ser I, vi bliver ofte afhængige af den åndelige trøst, og når den bliver tilbageholdt, antager
vi fejlagtigt, at vores bønner ikke virker, at vores Gud ikke lytter eller at vi har mistet Hans gunst. I
stedet for at fordoble mine anstrengelser og takke Gud for denne åndelige udfordring, bad jeg mindre
og mindre. Når I læser dette, kan I nok forestille jer, hvad der skete. Jeg blev mere og mere modløs,
Jesus blev mindre og mindre i stand til at styrke mig, fordi jeg gjorde mig selv utilgængelig for Ham,
og skridt for skridt bevægede jeg mig ind i en troskrise. Ville jeg ændre en eneste dag af mit liv på
Jorden? Nej. Det er ikke det, der er pointen. Pointen er, at jeg kunne have gjort det bedre i den
henseende. Jeg vendte mig ikke bort fra Jesus, men jeg gjorde det vanskeligere for mig selv at tjene
med glæde. Jeg fortsatte selvfølgelig med at tjene, men jeg tilføjede ekstra vægt til det kors, jeg bar for
Kristus. Jeg ønsker at skåne jer for denne fejltagelse, kære sjæle på Jorden, så jeg opmuntrer jer til at
være disciplinerede i jeres bønsliv. Når du ikke kan mærke nogen trøst, ønsker jeg at du skal sige til
dig selv, at det er fordi Jesus betragter dig som en åndelig voksen, der ikke konstant har behov for at
blive styrket. Din tillid vil drive dig frem gennem dine dage og sikre, at du tjener i tro. Hvis du føler at
du vakler, må du bede mere.
Du må forstå, at selvom Vorherre tilbageholder trøsten, nærer Han stadigvæk din sjæl. Du oplever det
bare ikke direkte. Frugten af denne næring vil være åbenlys i dit arbejde, og du vil fortsat se Ånden
strømme gennem dig. Forstår du? Andre vil blive velsignede på grund af din lydighed, men Jesus
gemmer din belønning, til du kommer i Himlen.
Jeg, Johannes, elsker jer alle. Jeg er blot en her blandt mange, som søger at hjælpe jer. Når du har
problemer med dit bønsliv, må du bede mig om at hjælpe dig. Jeg vil gå i forbøn for dig hos Gud og
bede Ham om at sende dig mere mod og styrke. Lad ikke jeres bønner blive svækkede, kære sjæle.
Jesus lytter, uanset om I mærker Hans nærvær eller ej. Vi lytter alle til jeres bønner, og hvis en af os
kan hjælpe med noget, så gør vi det. Alle i Himlen hører dine bønner, så hold ikke op med at bede,
bare fordi din tro er svag en gang imellem. At gøre det vil svare til at rebe sejlene på sin båd, når man
går under dæk, fordi man ikke kan mærke vinden dernede. Det er latterligt, er det ikke, at tro at

vinden holder op med at blæse og føre båden fremad, bare fordi man ikke kan mærke den i ansigtet?
Du ville le af en sådan sømand, og du ville have ret i din mistanke om, at han aldrig ville nå sin
destination. Vinden fortsætter med at blæse, uanset om sømanden er på dækket eller nedenunder. På
den måde fortsætter hans båd på den kurs, han har udstukket.
Det er det samme med jeres sjæle, kære brødre og søstre. Jeres bønner er jeres sejl, og vinden er jeres
Guds Ånd. Hvis du ikke føler nogen trøst i dine bønner, tilbringer du måske lidt tid under dæk. Det
gør ikke det mindste, for Ånden blæser din båd til den himmelske kyst. Tak Gud, når du mærker
trøst. Tak Gud, når du ikke gør. Lovpris din Gud i alle ting. Jeg er her, sammen med Gud, og jeg
giver dig mit kærlige ord på, at du vil kunne fryde dig over hver eneste tjeneste, du har udført for
Ham, mens du tjente på Jorden. Vil du ikke nok bede mig om hjælp. Gud har givet nogle af os stor
gennemslagskraft i vores forbønner i denne tid, og vi er ivrige efter at bruge denne nåde. Vi ser alle
dine opgaver og forstår, hvordan de vil påvirke Kongeriget. Vi ved mere end du gør. Bed os om hjælp
hver dag, så vil du ikke blive skuffet. Vores Gud ønsker, at vi arbejder sammen.

18. maj 2004
Jesus
Igen vil Jeg opmuntre Mine børn til at læse og studere de helgeners liv, der er gået forud for jer. På
den måde vil du forstå, at du ikke er den første sjæl, der har haft de udfordringer, som du står overfor.
Du vil også føle dig mere tryg ved at bede en helgen om at gå i forbøn for dig, især når en bestemt
helgen har kæmpet med de samme ting.

Skt. Gertrud den Store
Hilsener til mine brødre og søstre. Jesus har tilladt mig at tale med jer, og jeg er taknemmelig for at få
muligheden. Jeg, og alle her i Himlen, iagttager meget nøje begivenhederne på jeres Jord. Jeg undrer
mig sommetider over forskellen mellem helligheden og de liv, sjælene lever. Jeg undrer mig, fordi jeg
ikke kan forstå, hvordan så mange kan leve uden Gud. Jeg ser også, hvor dybt ulykkelige sjælene på
Jorden er, og det er helt i overensstemmelse med de liv, der bliver levet uden Gud. Det er meget trist
for os at overvære. Især har jeg ondt af de små børn, som burde leve deres barndom i glæde, og som
føler en sådan forvirring og fortvivlelse. Det var ikke sådan, Gud havde tænkt sig at Hans verden
skulle være, som I udmærket er klar over.
Det, jeg først og fremmest ønsker at dele med jer er, at jeg, Gertrud, havde mange åndelige kampe.
Man kan sige, at jeg kæmpede mere end de fleste. Min natur var ikke egnet til hellighed, fordi jeg
havde et oprørsk sind. Dette var godt, fordi jeg så var i stand til at arbejde hårdt på at undertrykke
mine selviske tilbøjeligheder. Hvorfor var det godt? Jo, for jeg har modtaget megen ære her i Himlen.

Min belønning stemmer overens med de kampe, jeg udkæmpede for Gud. Jeg vidste, at Gud var
virkelig, og jeg vidste, at Gud var god. Derfor var det indlysende, at hvis Gud er virkelig og Gud er
god, kan der ikke være noget andet valg end at følge Ham. Sikke nogle diskussioner, der finder sted
på jeres Jord! Jeg kan dårligt nok følge med i al den snak. Selv ville jeg finde det meget forvirrende, og
jeg ville vælge at lade være med at deltage i de mange diskussioner om ting, der i sidste ende ikke gør
nogen forskel med hensyn til ens hellighed eller åndelighed. Lad være med at spilde så megen tid,
brødre og søstre. Jeg ser på jeres verden, og ser en konstant snak, snak, snak, og meget lidt kærlighed.
Jeg gentog ikke ordet kærlighed tre gange, selvom jeg gerne ville, fordi jeg ikke ønsker at kede mine
læsere, men hvis der er ét ord, der kan tåle at blive sagt højt gentagne gange i jeres verden, er det
ordet kærlighed. Der er så lidt kærlighed, og jeg antager at det er helt naturligt, når så få elsker Gud.
Ser I, Gud, som er kilden til al kærlighed, anbringer en stor kærlighed i sine efterfølgeres hjerter. Få
følger Ham, så de tager ikke imod den kærlighed, Han har at give. Stakkels, stakkels sjæle, der er så
uelskede. Vi i Himlen elsker jer alle, især I sjæle, som ikke bliver elsket at mennesker på Jorden. I må
være tapre lidt endnu, I kære, uelskede og ensomme sjæle. I vil ikke kunne forestille jer, hvor meget I
vil blive elsket her. Jeg ser jeres ansigter stråle af glæde, og det gør mig glad. Ja, jeg længes efter at elske
jer alle. Jeg er sammen med mange, der har det på den måde, og vi vil gøre jer så lykkelige, når vi
introducerer jer til den himmelske verden, som I vil kalde jeres hjem.
Jesus har bedt mig om at dele mine tanker med jer. Jeg har så mange, at jeg må udvælge de vigtigste.
Jeg ønsker at advare de sjæle, der ikke følger Kristus. Kære små, vildfarne sjæle, I er på vej imod mere
ulykkelighed. Vil I ikke nok lytte efter og tjene Jesus. Han er fuldstændig god. Tro mig, du vil ikke
ønske at følge mørket, for det fører ikke til et sted, hvor du vil blive lykkelig. Du vil blive lykkelig
her, det lover jeg dig. Vi vil hilse dig velkommen, og vi vil tage os af dig, og snart vil du føle dig så
meget hjemme og være så lykkelig, at du vil tigge om at få lov til at tage dig af andre. Vi er en familie,
og du er en del af den familie. Vores Far, Gud, ønsker os alle hjem i sikkerhed, og vi, helgenerne, har
fået lov til at hjælpe med at bringe sjælene tilbage. Denne tid er ekstraordinær, ja, men det eneste, du
behøver at gøre, er at følge os. Bed mig om hjælp. Jeg er Gertrud, og jeg var langtfra fuldkommen.
Hvis du langtfra føler dig fuldkommen, er jeg din helgen. Jeg har stor medfølelse med dem, der
kæmper, og det har vi alle. Vær ikke genert. Himlen og Jorden er så tæt knyttet sammen i denne tid,
at du sommetider vil kunne mærke vores nærvær. Vi ønsker at hjælpe. Vær glad, ligesom vi er glade
her, så kan du begynde at opleve denne glæde, efterhånden som du løsriver dig fra verden. Mine
brødre og søstre, jeg må fortælle jer,at der er rigtig sjovt i Himlen. Jeg hører ofte jordiske samtaler om
Himlen, og jeg ler. Du godeste, hvis det var så kedeligt, som mange tror, ville vi ikke opfordre jer til
at komme. Forsøg nu for alvor at følge Jesus, så vil vi alle hjælpe dig.

19. maj 2004
Jesus
I ser, at jeres brødre og søstre i Himlen er ivrige efter at hjælpe jer. Jeg ønsker at I alle, hvad enten I

befinder jer i Himlen eller på Jorden, arbejder sammen. I må også huske på, at bønnerne fra sjælene i
skærsilden hjælper jer. Glem ikke disse sjæle, I kære, for så vil de huske jer, og de beder uophørligt.
Jeg ønsker, at I nu lytter til ordene fra en sjæl, som ikke er særligt kendt på jeres Jord. Ikke desto
mindre har hendes forbønner stor kraft i Himlen.

Skt. Dymphna
I Jordens sjæle, jeg ønsker at hjælpe jer. Alt for mange af jer er triste og mismodige. I glemmer, at I er
Guds børn, og at en stor arv venter jer. Du tilbringer en lille smule tid, faktisk den mindste tid, med at
arbejde, og derefter vil du arve denne vidunderlige arv og komme hjem. Dit hjemland udgøres af de
smukkeste og mest vidtstrakte landområder, og der vil du tilbringe resten af din tid, evigheden,
omgivet af sjæle, der elsker dig. Du vil føle fuldstændig glæde og sikkerhed, og du vil huske at du
tjente Gud så godt, som du kunne, mens du var på Jorden. Du vil ikke bekymre dig om de synder, du
begik, mens du var på Jorden. Du vil end ikke tænke på dem. Din største glæde vil være at hjælpe
andre, for du vil fuldstændig forstå de vanskeligheder, andre oplever. Det er sådan, det er for mig. Jeg
ønsker at hjælpe andre. Jeg er den slags menneske, som er meget interesseret i mine brødres og søstres
anliggender, og du bør komme til mig, hvis du føler dig trist eller bange. Bed mig om at bede for dig.
Jesus elsker os meget højt, og når du kommer til Himlen, er du uophørligt i kontakt med Ham. Mens
jeg taler til Ham, vil jeg sige, ”Jesus, Du må hjælpe dette menneske med dette problem. Jeg beder
Dig, kære Jesus, giv ekstra megen og ekstraordinær nåde til denne sjæl”. Mine kære brødre og søstre,
vi generer os ikke for at bønfalde Jesus, og vi stopper ikke, før vi får det svar, vi er ude efter. I nogle
tilfælde tager det lidt tid, men det tager ikke modet fra os. Vi har masser af tid og masser af
vedholdenhed. Hvis du er bekymret for en sjæl, der kæmper, så kom til mig og bed mig om at hjælpe
den sjæl. Sammen vil du og jeg begynde at bede Jesus om Hans nåde. Vi vil ikke stoppe, før du er
sikker på, at sjælen er ude af sine trængsler.
I bliver aldrig bedt om at bære jeres kors alene, små brødre og søstre. Det ville være for meget at bede
jer om, og jeg må fortælle jer, at grunden til at vi blev helgener er, at vi var eksperter i at lade Jesus
bære vores jordiske kors. På den måde kunne vi gøre heroiske ting, fordi vi ikke forsøgte at gøre dem
selv. Vi overgav dem simpelthen til Jesus, og genoptog muntert (sommetider muntert, men jeg må
sige, at jeg ikke altid var munter) vores jordiske vandring. Nu er dette noget, der kræver tillid, for kun
hvis man har tillid til Jesu fuldstændige og totale godhed, kan man føle sig fortrøstningsfuld, mens man
bærer et stort kors. Så du må lære at have tillid. Jeg vil hjælpe dig. Jeg er den helgen, der overlader de
tunge kors til Jesus i denne tid. Når alt virker dystert, og du er bange, må du komme til mig og
sige, ”Dymphna, skaf mig mere tillid, hurtigt.” Jeg vil øjeblikkeligt begynde at arbejde i Himlen. Jesus
vil ikke afvise en anmodning fra en sjæl, der forsøger at stole mere på Ham. På den måde vil dit kors
øjeblikkeligt blive lettere. Og derefter vil vi arbejde på selve korset.
Mine kære brødre og søstre i denne verden, der er intet, vi ikke vil hjælpe jer med at overvinde.

Sjælene tror, at Himlen er lukket for dem, fordi de synder. Vrøvl. Vi syndede alle. Dette er en
vildfarelse, kære sjæle. Når du er i en tilstand af alvorlig synd, må du øjeblikkeligt vende dig til
Himlen for at få hjælp. Kom til os, helgenerne, efter alle former for hjælp, og du vil få den. Fjenden er
aktiv på jeres Jord i denne tid. Jesus har besluttet at vi, Himlens udvalgte, også skal være aktive. Dette
gør os meget lykkelige, for vi ved ikke noget bedre end at skaffe nåde til jer, sjælene på Jorden. Kald
ofte på os. Lad det blive en vane for dig at gøre det dagen igennem. Himlen og Jorden er forenede i
denne tid, og vi vil udkæmpe alle slag side om side med dig.

20. maj 2004
Skt. Andreas, apostelen
Jeg har så mange ting at sige til jer, mine brødre og søstre, der lever på Jorden i denne tid. Først vil jeg
gerne fortælle jer, at al opmærksomhed er rettet mod jer og de kampe, I kommer ud for. Alle vi i
Himlen vandrer sammen med jer på denne rejse. Jeg ved, at Gud gør dette meget klart for jer. Det er
vigtigt, fordi jeres tid er fyldt med omvæltninger, ligesom min tid var det. En ny og fornyet Kirke vil
bryde frem på den anden side af dette slidsomme arbejde. Gud vil selvfølgelig altid sejre, og det er
godt at huske på det, når man lever i mørke tider. Det er dette, jeg ønsker at tale om.
Fordi I lever i mørke tider, kan I måske have svært ved at forestille jer en verden, hvor Kirken leder
hovedparten af menneskeheden, som virkelig ønsker at tjene Gud. Brødre og søstre, dette er jeres
mål. På trods af den stenede vej, I vil rejse ad, vil I i sidste ende se Kirken sejre. Da jeg vandrede på
Jorden, vidste jeg, at Gud altid ville sejre over det onde. Det havde jeg fået at vide, og jeg troede på
det af hele mit hjerte. Men i min menneskenatur oplevede jeg tidspunkter, hvor min tro næsten
druknede under det ondes kræfter, der trængte sig ind på mig. Når du står i en situation, hvor alt synes
tabt, og selve din tro vakler, må du råbe til Himlen. Vi er allesammen hos dig, og afventer din mindste
anmodning. Vi vil handle øjeblikkeligt og opnå enhver mulig nåde af mod og styrke. Tro ikke, at du
er nødt til at gå vejen alene.
Det kræver et stort mod at kæmpe den gode kamp. Mit liv er et vidnesbyrd om det udsagn, og jeg
ved, hvordan det føles, når ens mod er opbrugt. Når jeg havde det på den måde og troede, jeg ville
give efter for den moralske svaghed, råbte jeg til Gud, i oprør mod min menneskenatur. Jeg tryglede
Ham om at give mig lidt af den styrke, Han udviste på Golgata. Og ved I, hvad der skete, kære brødre
og søstre? Jeg blev overøst med styrke og mod. Jeg blev rolig og klarsynet, og jeg blev opfyldt af al
mulig visdom. Andre blev fyldt med undren over min fremtræden. Dette er resultatet af at kalde på
Jesus og stole på Hans nåde, i modsætning til at stole på sine egne evner. Uden Ham er vi ikke andet
end legetøj for fjenden. Lad aldrig åndelig stolthed komme i vejen for den fuldstændige underkastelse
for Frelseren.
I Jordens sjæle, jeg er jeres bror. Jeg kom ud for store prøvelser for Kirken. Mange af os her udgød

vores blod for Kirken. Det, vi ser nu, er ikke behageligt, fordi den Kirke, vi med så stor overbevisning
ofrede vores liv for, knapt nok bliver taget i forsvar. Angrebene mod Guds Kirke er konstante. Sådan
er det selvfølgelig altid, fordi fjenden strejfer omkring. Men aldrig før har der været en sådan tid, hvor
angrebene når helt ind i hjertet af Guds Kirke, og hvor kun nogle få reagerer på det, og hvor der nogle
gange slet ingen reaktioner er. Dette er ikke moralsk mod, brødre og søstre.
Jeg er Andreas, og jeg elsker jer alle inderligt. Jeg er fast besluttet på at hjælpe jer, og Gud har givet
mig lov til det. Du må forsvare din Kirke. Jeg vil hjælpe dig. Kald på mig og spørg mig, hvordan du
skal reagere på et givent angreb. Jeg vil svare dig. Jeg vil skaffe det nødvendige mod fra Himlens trone,
og jeg vil kæmpe ved din side. Når du vakler, vil jeg være der. Jeg vil kalde på Jesus og øjeblikkeligt
sørge for, at du får ekstra mod og visdom. Jeg, Andreas, vil forsvare Guds Kirke sammen med dig i
denne tid. Brug mig. Du vil ikke være ked af, at du sikrede dig min hjælp.

21. maj 2004
Skt. Barnabas
Jeg, Barnabas, sender mine kærligste hilsener til alle, der søger Guds vilje. Det kan være en vanskelig
ting at finde sig til rette med Hans vilje, fordi det ofte er nødvendigt at give ofre. Vi, sjælene i Himlen,
husker tydeligt oplevelsen af at have det svært med de ofre, vi var kaldede til at give for Kristus. Når
jeg ser tilbage på min tid på Jorden, må jeg dog sige at de ofre, jeg gav for Hans skyld, giver mig den
største glæde her i Himlen. Det er ligesom at lægge noget til side for at nyde det senere, vel vidende at
glæden ved denne ting vil blive tusind gange større, hvis man giver afkald på den her og nu, og
gemmer den til engang i fremtiden. Jeg håber, at jeg udtrykker mig tydeligt, for ud fra det, jeg kan se
af jeres kampe, har en stor del af jer det vanskeligt med hensyn til de materielle ejendele og ønsket om
at overspise og overdrikke. I har det svært med tanken om, at disse bekvemmeligheder og fornøjelser
kan blive taget fra jer. Som en, der var nødt til at klare sig uden disse ting i min tjeneste for Gud, kan
jeg forsikre jer om, at de kun er en byrde. I vil være frie uden dem. Nu betyder det ikke, at I ikke skal
have noget tøj, og at I skal forlade jeres hjem. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger, at I bør løsrive jer
fra de ting, der hører verden til, ved at give dem mindre opmærksomhed. I bør spise for at få næring,
ja, men I bør ikke spise så meget, at maden bliver noget, der er dårligt for jer. Mad og drikke kan
trække jer bort fra Gud, fordi I begynder at tage jer mere af kroppens længsler end af sjælens længsler.
Forsøg dette eksperiment: Bed en dag, og spis og drik alt, hvad dit hjerte begærer. Bed en dag, mens
du indskrænker din mad og drikke så meget, at du kun får det, din krop har brug for, til at kunne
fungere. På den tredje dag sammenligner du dine erfaringer med bønnen de to dage. Jeg er overbevist
om at du vil opdage, at din erfaring af Gud var dybere den dag, hvor du kun spiste for at få den
nødvendige næring. Brødre og søstre, det betyder ikke, at I er bedre til at bede, når I er sultne. Det er
fordi Gud kan kommunikere mere effektivt med jeres sjæl, når I ikke er overmætte af for megen mad
og drikke. Hvis du bekymrer dig for meget om de ting, der hører denne verden til, kan du umuligt

bekymre dig tilstrækkeligt om de ting, der hører den næste verden til, og hvor materiel ejendom ikke
har nogen værdi. Jeg siger sandheden, og jeg siger sandheden for at hjælpe jer, fordi jeg iagttager
Jorden og dem, der lever på den, og jeg ser, at dette er en stor forhindring for mange af jer.
Vil I ikke nok lægge jer disse ord fra en, der er gået forud for jer, og som søger at hjælpe jer, på sinde.
Vi forsikrer jer om, at vi ønsker at være involveret i jeres kampe. Lad mig love dig dette: Hvis du
ønsker at ændre dine vaner med hensyn til mad og drikke, eller med hensyn til det materielle, må du
kalde på mig. Jeg vil hjælpe dig. Bed mig simpelthen om at opnå den nåde for dig, som du har brug
for, så vil jeg gøre det. Jeg vil være din vejleder med hensyn til den overdrevne nydelse. Hvis du er
bekymret for, at dette kunne være et område, hvor du har brug for at forbedre dig, så vil vi arbejde
sammen på det. Jeg føler kun den blideste kærlighed for dig, og Jesus ønsker at lede dig og elske dig.
Dit problem kunne have noget at gøre med dine materielle bekymringer, så det må vi rette op på, og
så kan Jesus fylde din sjæl med den største åndelige nåde. Kald på mig, sjæle. Jeg er her.

22. maj 2004
Skt. Anna
Hilsener til alle sjæle på Jorden. Jeg er taknemmelig for muligheden for at sende jer nogle
opmuntrende ord. Dette er muligt på grund af Gud Faders store barmhjertighed, og I må huske at
takke Ham for det og for al den nåde, Han har givet jer.
I løbet af min tid på Jorden var jeg meget opmærksom på den nåde, der strømmede ned fra Himlen.
Som mor til den smukkeste lille juvel i Guds Kongerige, Maria, var det ikke vanskeligt for mig at blive
ved med at være opmærksom på Guds nåde, for en stor nåde strømmede ud gennem min lille Maria,
selv da hun var spæd. Dette er sandheden. Maria tillod fra allerførste færd Guds nåde at strømme
igennem sig. Sådan er renheden.
Børn af verden, I må opnå Guds renhed igen. Renheden opsøger ikke uren underholdning.
Renheden undviger sådanne ting. I jeres verden af i dag er Guds børn omgivet af urenhed, og er
blevet så vant til tilstedeværelsen af den, at de fleste ikke protesterer over denne konstante påvirkning.
Det ville hjælpe jeres sjæl og udviklingen af de dyder, I har brug for, at begynde at afvise alt det, der er
urent eller henleder tankerne på noget urent. I nogle tilfælde må jeres underholdning bestemt ændres,
men, børn, i mange tilfælde tilbringer I alt for megen tid med at underholde jer selv, og alt for lidt tid
med at bede og tænke på Jesus og på Hans vilje for jer. Sid i stilhed, så vil du føle dig trøstet, forsonet
og fredfyldt bagefter. Hvis du i stedet tilbringer den tid, du kunne bruge på at sidde i stilhed, med at se
underholdning, der ikke er egnet til at blive vist i Himlen, bevæger du dig længere væk fra Jesus,
længere væk fra Hans vilje, og du vil nærmest befinde dig i en trance af mørke, fordi dit sind lige har
tilbragt tid sammen med en, der ikke tjener Gud.

Brug dette som en vejledning: Jeg beder dig om at huske på, at mens du ser underholdningen, sidder
Jesus der sammen med dig. Nyder Jesus denne underholdning? Hvis ikke, er den ikke passende for
dig. Hvis ikke, er den ikke passende for børn, der er i din varetægt. Forældre, jeg var mor, og jeg
forstår, at forældrerollen er en konstant ting gennem børnenes udvikling. Du må begynde at forbyde
dine børn at deltage i upassende underholdning, ved at bruge den lille test, jeg har givet dig. Spørg
Jesus, om en ting er passende for dine børn. Han vil svare dig. Og så må du forbyde det, hvis det er
nødvendigt.
Forældre, vær ikke bange for jeres børns vrede. Gud bliver konfronteret med jeres vrede hver dag,
fordi Hans børn på Jorden konstant insisterer på, at de ønsker denne eller hin ting, og mere af alle
disse ting. Gud ved, hvad der er bedst for jer, og Han handler i overensstemmelse med det. Han er
ikke bange for, at I vil blive vrede. Som jordiske forældre står I overfor en udfordring, for i mange
områder af Guds verden har sjælene det godt med urenheden i underholdningen, i påklædningen og i
sproget. Det er mere vanskeligt at vende tilbage til renheden, i forhold til aldrig at have tilladt disse
ting, og at skulle gøre det alene kan være meget hårdt. Det er derfor, Gud har sendt så megen hjælp i
denne tid.
Jeg, Anne opfostrede og elskede det reneste, lille menneskelige væsen, der nogensinde er blevet skabt.
Maria, din mor, og også min mor ved den himmelske forordning, vil hjælpe dig med at genoprette
renheden i dit hjem og i din familie. Selv vil jeg også hjælpe dig med det. Du må regelmæssigt kalde
på mig, så vil jeg gå i forbøn for dig og opnå den nåde, du har brug for, for at kunne afgøre, hvad der
er urent og hvordan du skal fjerne det fra dit hjem og dit liv. Du må stole på, at jeg har set alt, og jeg
er ikke bange for selv de mest modbydelige former for urenhed. Kald på mig. Efterhånden som vi
fjerner urenheden fra dit liv, lille sjæl, vil du blive fyldt mere og mere med de smukkeste tanker om
Himlen. Din sjæl vil falde til ro, og du vil føle fred. Din familie vil blive det fredfyldte tilflugtssted,
som Gud havde tænkt sig at den skulle være. Jo mere I fjerner af urenheden, desto mere lydhøre vil I
blive med hensyn til, hvor krænkende den er for Guddommen. Det er en god ting, for så vil I alle
begynde at protestere, når urenheden bliver trukket ned over hovedet på jer.
Jeg beder jer, vær meget opmærksomme på, hvordan I klæder jer. Hvis en kvinde klæder sig på en
måde, der antyder at hun overvejer at synde, vil dette opmuntre andre til at tænke på synden, og de
vil overveje at synde. Vil du ikke nok bruge den samme test. Når du har klædt dig på, så se på dit tøj
og sig, ”Ville Jesus synes om den måde, jeg har klædt mig?” Hvis ikke, du kære lille, må du skifte tøj
og tage noget på, der vil gøre Jesus glad, og som vil fortælle alle, at du følger Jesus.
Jeg er Anne, og jeg ønsker at hjælpe jer med at genoprette renheden i jeres verden. Jeg har fulgt med i
urenhedens fremmarch i jeres verden, og jeg ønsker ikke at dømme, for det er Guds opgave, men jeg
bønfalder jer om at lægge jer mine ord på sinde. Der vil være en pris at betale for urenheden, I små
Guds børn, og den pris er for høj. På samme måde vil der være en stor belønning til dem, der er
forblevet rene eller har afvist urenheden i disse tider.

Måske synes I, at jeg lyder streng, men det er fordi jeg er mor, og en mor er streng, når hun ser noget,
der er farligt enten for hendes egne børn eller for andres. Jeg er Marias mest hengivne tjener, min
jordiske datter og himmelske mor. Hun bekymrer sig for hver eneste af jer. Sammen med hende vil
jeg hjælpe dig på dette frygteligt vigtige område i dit liv.

TREDJE DEL:
JESUS, FORLØSEREN II

24. maj 2004
Jesus
Jeg benytter Mig af denne lejlighed til at rådgive Mine brødre og søstre om begivenheder, der vil ske i
verden. Så vil I ikke være bange, som Jeg har fortalt jer, for I vil være klar over, at Jeg har forudsagt
disse ting, og således forstå, at Guds hånd er til stede i det.
I dag vil Jeg gerne tale om uoverensstemmelserne i Min ene, sande Kirke. Der vil komme en tid med
endnu større ulydighed, hvor mange flere vil vende sig bort fra Min Kirke. Dette vil skabe endnu
større vanskeligheder for Den hellige Fader, som forsøger at bevare enheden i overensstemmelse med
Mine direktiver. Oprørske sjæle giver ofte andre skylden for deres oprør, og sådan vil det også være i
denne tid. Børn, mange af jer vil se dette finde sted, og I vil opleve store splittelser. Være ikke bange
for, at I ikke vil have nogen hyrde, for Jeg er jeres hyrde. I forvirringens tid må I forblive trofaste mod
Min Kirke, ja, og mod de ledere, der forbliver trofaste mod Min Stedfortræder, som Jeg vil have valgt.
Det er meget enkelt, og I vil ikke blive ført på vildspor, for I vil følge Mig. Lad andre om at diskutere,
sådan som man nu har for vane i jeres urolige verden. I har ikke brug for at diskutere. I har kun brug
for at prise Faderen og følge den vej, Jeg har udstukket for jer. Kan I forstå, hvorfor det er så vigtigt at
omvende sjælene, inden denne meget forvirrende tid begynder? Hvis en sjæl allerede følger Mig, så
har han øvet sig i at forblive trofast mod sagen, når han har mødt udfordringer på rejsen. Denne
åndelige erfaring vil give den største trøst til Mine børn i denne tid. Jeg elsker jer alle så inderligt og
kender jer så godt. I vil få alt, hvad I har brug for på det åndelige plan, for at kunne forstå og skelne,
når det er nødvendigt.
Allerede nu kæmper Min Kirke med et alvorligt oprør, der kan sammenlignes med mange hænder,
der forsøger at trække den ned i glemslen. Det vil aldrig lykkes. De, der forsøger at gøre dette, gør
ikke kun oprør imod Min Kirke, men imod Mig personligt. De vil blive behandlet derefter. Hvis du
er en af dem, der har besluttet at du er højt hævet over Min Kirke, og dermed over Mig, må du høre
godt efter og være opmærksom. Dine bestræbelser på at ødelægge Min Kirke på Jorden vil ikke
lykkes, og den pris, du vil komme til at betale for dine handlinger imod den, vil være høj. Vend dig

bort fra denne vej til fordømmelse. Mennesket må altid være på vagt, for at undgå at falde i
stolthedens fælde, som kan lokke en sjæl bort fra Mig. Når først mennesket har begivet sig ud på
denne vej, vil det være vanskeligt at afvige fra den; sådan er syndens natur.
Jeg beder dig, hvis du er kaldet til at tjene i Min Kirke, må du tjene. Hvis du er kaldet til at lede, må
du lede. Bed uden ophør, I Guds sønner, så I ikke vil blive sat på prøve på dette område. Mange af jer
er ikke beskyttet imod denne fælde. I må tilbede Mig i Eukaristiens Sakramente. Der vil Jeg besvare
alle jeres spørgsmål. Sandelig siger Jeg jer i dag, en hvilken som helst præst, der leder sjæle bort fra
Min Kirke, enten ved ord eller ved eksempel, vil blive stillet til regnskab for hver eneste af disse sjæle.

25. maj 2004
Jesus
I små sjæle af Kongeriget, vær opmærksomme på Min vejledning. I vil finde den på mange områder i
jeres liv, men først og fremmest vil I finde den i jeres sjæls stilhed. I må tilbringe tid i stilhed hver dag.
Verden protesterer imod stilheden, som Jeg har fortalt jer, og den vil forsøge at sabotere jeres forsøg på
at opnå denne stilhed. I må være flittige på dette område, I kære, for hvis Jeg skal kunne lede jer, er I
nødt til at følge Mig. For at I kan følge Mig, må Jeg lede. Hvis ikke du omhyggeligt følger Min
stemme hver dag i dit liv, kan du nemt blive vildledt af verdens vinde. Tilbring tid sammen med Mig i
stilhed, så du kan høre Min stemme. Du vil aldrig blive skuffet, hvis du er en sjæl, der søger Min
vejledning. Jeg vil ikke forlade Mine egne.
Nu ønsker Jeg at fortælle jer om noget, der bekymrer Mig. Der er mange, der hævder at være Mine
efterfølgere. Nogle følger Min ledelse, men andre gør ikke. De følger deres egen vilje, men gør det
under et dække af lydighed. Grunden til, at denne lydighed er et dække og ikke ægte lydighed er, at at
de har fornægtet Min Kirke ved at mene, at de har større visdom end den sjæl, Jeg har valgt til at
repræsentere Mig. Børn af Gud, I vil blive stillet til regnskab. Tror I, Jeg begik en fejltagelse, da Jeg
bad den nuværende mand om at blive Min stedfortræder? Nuvel, det må I så tage op med Mig, når I
står på tærskelen til Mit Kongerige. Det vil være det rette tidspunkt at diskutere hvad I mener, Jeg har
begået af fejltagelser. Indtil da opfordrer Jeg jer til at være respektfulde og lydige, og give jeres
opbakning til denne mand, jeres Pave.
Præsterne, i særdeleshed, tjener Mig ikke, når de forleder andre til at tvivle på Den hellige Fader.
Sjælene føler, at præsterne har større visdom end andre, og hvis en præst følger Min stemme, er det
sædvanligvis sandt. Men præster, der følger Min stemme, opfører sig ikke på en ulydig og respektløs
måde overfor lederen af Min Kirke, heller ikke selvom de måske ikke altid er enige i denne mands
måde at lede på. Den sande Guds Ånd manifesterer sig ikke som kynisme, kære sjæle, så når I oplever
kynismen, kan I være forvisset om at Jeg ikke er til stede, og at Jeg ikke styrer samtalen. Dette vil
tiltage i jeres verden. Jeg bryder Mig ikke om at skulle fortælle jer dette, men Jeg er nødt til det. I må

altid være på vagt overfor disse tegn. Jeg vil gerne have, at I reagerer med en rolig fasthed, når I støder
på kynismen.
Når der er sjæle, der kritiserer Min Kirke og dens ledere, må I henvise dem til Mig. De bør aldrig
skabe splittelse blandt Mine efterfølgere. Hvis de bringer deres bekymringer til Mig i bønnen, vil Jeg
give dem lyset til at forstå, hvad det helt nøjagtig er, der sker, og hvorfor det må være sådan. Jeg kan
forsikre jer om, at Jeg ikke forlader Min Kirke, og de, der konstant kritiserer dens ledere, taler med en
ringe tro, for hvis Jeg tillod lederne at afvikle det, som Peter påbegyndte for Mig, ville det være det
samme som at overlade Kirken til en fejlbarlig menneskehed.
Vær en, der forsvarer Kirken. Lad det være kendt, at du ikke vil tolerere, at Min Kirke på uretfærdig
vis bliver latterliggjort og bagvasket. De præster, der er ulydige og skaber splittelse, er ofte de præster,
der konsekvent har syndet imod Mig. Bed for dem, men fra nu af må du forsvare Min Kirke. Jeg vil
hjælpe dig og vise, hvordan Jeg ønsker at du reagerer på de angreb, du overværer. Du må væbne dig
med bøn og forstå, at dette er en åndelig kamp. Jeg er hos dig og vil blive hos dig.

26. maj 2004
Jesus
I dag taler Jeg til Mine børn som Den genopstandne Kristus. Min krops blod bliver ikke længere
udgydt gennem Mine sår; ikke desto mindre er de der stadigvæk. Det er gennem disse sår, Jeg trak jer
bort fra mørket, kære sjæle. Lad ikke dette offer gå til spilde. Jeg vil gerne have, at I hver især afsætter
en del af jeres dag til Min Passion, for det er gennem den, I er blevet frelst. Den er hjørnestenen i jeres
tro, og det er derfor, så meget af Kirkens praksis er centreret om denne forløsende handling. Børn af
Himlen, I må studere Min Passion. I vil aldrig blive færdige med Passionens skole, for der er altid
mere at lære ved at studere den. Jeg vil indgyde den største nåde og visdom i dem, der giver Mig en
del af deres dag til dette formål. Du kan bede korsvejs-andagten. Du kan bede rosenkransens sorgfulde
mysterier. Du kan sidde i stilhed og betragte et krucifiks. Eller du kan simpelthen lukke dine øjne og
bede Mig om at tage imod dit selskab. Husk, at du kan opleve Passionen sammen med Mig dagligt i
messens offer. Børn, Jeg vil aldrig forlade jer. Jeg har ikke forladt jer nu. I må sørge for, at I heller ikke
forlader Mig.
Jeg vil gerne fortælle jer om en anden fælde, som mange af Mine efterfølgere kan falde i. I må blive
ved med at være upåvirkede af fjenden. Jeg ved, at dette kan være svært, men det er det ikke, hvis I
forbliver tro mod den vejledning, Jeg har givet alle kristne. I denne tid er der mange, der søger
vejledning. Det er fordi så mange er faret vild, og Jeg forstår, at det er sådan. Men sjælene søger ikke
vejledning fra Mig, men fra Min fjende. Det gør de i form af selv-forbedrende strategier, der søger at
gøre sjælen til sin egen gud. Hvis I ønsker at udvikle jer og vokse, I kæreste sjæle – og Jeg er enig i, at
I bør vokse – så må I gøre det ved hjælp af de strategier, Jeg har fremlagt for jer, ikke ved hjælp af

fjendens version af selv-udvikling. Vær på vagt.
Præster, I må vejlede sjælene i denne alvorlige sag. Jeg er Herren din Gud. Du må ikke placere falske
guder for Mit åsyn. Jeg siger jer i dyb alvor, at sjælene vil blive straffet for den tid, de tilbringer med
dette fjendens legetøj. Din sjæl tilhører Mig. Du sætter den på spil på denne måde, og som det
mindste af onderne bruger du tiden på at studere dig selv, når du ville have gavn af at studere Mig.
Ønsker I at forbedre jer, Kære sjæle? Det roser Jeg jer for. I må blive mere ligesom Mig. Og hvem er
ligesom Mig? Mine helgener og efterfølgere. Er du usikker på, hvem der følger Mig? Se efter
venlighed, en stille glæde og en sikker og fast holdning til Himlen. Se først og fremmest efter nogen,
der nævner Jesu Kristi navn i alle ting. Den sjæl følger Mig. Der er nogle, der nævner Mit navn, men
som nærer meget nag og spreder vrede og fjendskab. Den sjæl lever ikke sandheden. Jeg vil ikke lade
dig være i tvivl. Jeg vil vejlede dig i alle ting. Men igen siger Jeg til dig, vær årvågen og tilbring ikke
tiden sammen med Min fjende.

27. maj 2004
Jesus
Børn af verden, Jeg advarer jer indtrængende. Jeg ønsker ikke at se jeres verden frembringe mere
mørke. Jeg tillader Mine engle at slå ned på verden, for at aflede sjælene fra deres verdslige stræben og
henlede deres opmærksomhed på deres Gud. Når en sjæl lægger sig for at dø, bekymrer den sjæl sig
ikke om de ting, der hører verden til, men tænker på tingene i den næste verden. Fordi menneskene
er blevet narret, tænker de ikke på den næste verden. Sjælene, der følger verden, har stort set kun
deres opmærksomhed rettet indad, og de tænker konstant og udelukkende på sig selv. Dette vil
selvfølgelig ophøre, når menneskene bliver tvunget til at se op til Himlene, fordi Himlene har åbnet
sig og udsendt advarsler og straf. Jeg søger ikke hævn, I kære, kun retfærdighed og en afslutning på
mørket. Jeg har fortalt jer om det kommende fysiske mørke, der vil gravlægge Jorden. Inden da vil I få
advarsler i form af forstyrrelser på himlen. Månen vil skinne med en rød farve, der nemt vil kunne ses.
Menneskene vil forsøge at forklare dette videnskabeligt. I vil være klar over, at det er en advarsel. Når
I ser dette, må I forberede jer på mørkets tid, for så er den nært forestående.
For at forberede dig, må du forblive fokuseret i bønnen. Tænk på Himlen og på din overgang fra Jord
til Himmel. Vi har talt meget om dette, og du ved, at du ikke behøver at være bange. Jeg vil aldrig
forlade dig, og Jeg vil være hos dig hvert eneste øjeblik. Forbliv i nådens stand, så Min nåde frit kan
strømme til dig. Bliv forsonet med dem, du elsker, og hold op med at bære nag. Hvis Jeg ønsker, at
du skal forberede dig på praktiske og konkrete måder, vil du få det at vide. Jeg vil sørge for det hele.
I kære, Jeg giver jer disse ord, fordi der er nogle iblandt jer, som vil overvære disse begivenheder.
Denne er en nådens tid, og og disse ord er en del af den nåde, der er blevet reserveret til denne tid. I
får gavn af den nåde, som sjæle, der er gået forud for jer, har opnået. I bør takke for denne nåde, for

gennem den vil mange sjæle blive frelst.
Jeg giver jer også disse advarsler, så I vil lytte til ordene i denne serie af budskaber og forberede jeres
sjæle i overensstemmelse med dem. I ved, at I ikke skal blive på Jorden for evigt. Det har I altid vidst.
Jeg ønsker simpelthen at I skal være klar over, at I lever i en alvorlig tid, en tid, der vil opleve mange
forandringer. Hvis du følger Mig, vil du ikke være bange. Du vil hilse ændringerne velkommen, fordi
du vil hilse mørkets afslutning velkommen. Kun Mine sande efterfølgere erkender mørkes omfang og
omfanget af Min skuffelse og afsky. Hav fred. Fortsæt med at bede, for jeres bønner ændrer
begivenhederne på Jorden, og mange sjæle undgår det evige eksil, takket være de retfærdiges bønner.
Hvor vil I blive belønnet, kære efterfølgere. Hvor vil I blive fejret. Hvis de fleste opfører sig helligt,
vil det være nemmere at være hellig. Hvis de fleste opfører sig ondt, er det mere vanskeligt. Jeres Gud
er taknemmelig for hvert eneste offer og hver eneste beslutning om at følge Himlen.

28. maj 2004
Jesus
Børn af verden, lyt til Min stemme. Jeg taler ikke kun gennem disse ord, men også direkte ind i din
sjæl. Jeg taler gennem profeters munde, men også gennem den nåde, der udgår fra den indviede
hostie. Lyt til Min stemme, I Guds efterfølgere. Jeg appellerer til alle mennesker af god vilje i denne
tid. Når I lytter til Mine ord, må I høre med jeres hjerter, for kun da vil I kunne rette op på jeres liv
og følge Frelseren. Jeg døde for jer. I er blevet forløst og har ret til jeres arv i Himlen. Giv ikke afkald
på denne ret til fordel for synden. Synden kan ikke give jer noget. Når I kigger ind i mørket, vil I
ingenting se, for der er ingenting. Når I kigger ind i Himlen, vil en herlig udsigt åbne sig for jeres
øjne. Hele evigheden er ikke lang nok til at udforske og nyde det, I vil finde i det himmelske
Kongerige. Søg efter Mine øjne i jeres sjæl, I mennesker af god vilje. Jeg spørger dig i sandhed, hvad
vil du vælge? Hvis du vælger Himlen, og det må du selvfølgelig gøre, så må du følge Mig i dag, uden
forbehold. Vent ikke til i morgen, for måske vil du opleve at dit liv slutter, mens du stadigvæk kigger
ind i mørket. Så vil du måske opdage, at du er blevet bundet til mørket, og det er ikke det, Jeg ønsker
for dig.
I løbet af den tid, hvor Jorden oplever det fysiske mørke, vil der være en voldsom rædsel blandt dem,
der ikke kender Lyset. Hvor kan de løbe hen? Bag hvem vil de gemme sig? De vil opdage, at de
genkender de onde ånder, fordi de er blevet bekendt med disse ånder i løbet af deres liv. Dette vil ikke
trøste dem, for mørkets ånder er ikke sympatiske. Jeg siger ikke mere. De af jer, der kender disse
ånder, må selv forestille jer resten. Synes I, at jeres Jesus lyder kold? Er Jeg streng?
Sjæle, hvis I har lyttet til Mig med jeres hjerter, vil I vide at Jeg udelukkende nærer den største
kærlighed i Mit hjerte til hver eneste skabning på Jorden. Men jeres Herre er ikke tåbelig, og kun et
tåbeligt væsen ville ignorere sin fjende og den skade, fjenden tilføjer Hans børn. Jeg har tryglet og

bønfaldet jer om at komme tilbage til Mig. Hvis I vælger, at I ikke vil vende tilbage, overlader Jeg jer
til jeres valg.
Sjælene, der kender Lyset, vil selvfølgelig også føle frygt, for dette vil være en tid for det ukendte, og
ingen kan være fuldstændig forberedt på en sådan oplevelse. Jeg er hos hver en sjæl, der kender Lyset.
Min nåde strømmer ind i hver eneste af disse sjæle, i en uafbrudt strøm af trøst og vejledning. Så dyb
vil vores enhed være, at mennesker uophørligt vil tale med Mig gennem bønnen. Ethvert menneske,
der følger Jesus Kristus, vil blive trøstet. Ethvert menneske, der viser sorg og anger over sine synder,
vil øjeblikkeligt kende Mig og modtage Mit lys og Min vejledning. Jeg er først og fremmest en
barmhjertig Gud, men Jeg er også en retfærdig Gud. Min retfærdighed, som er mildnet af
barmhjertigheden, vil strømme ind i jeres verden. Vær glade, I Himlens efterfølgere, for jeres bønner
vil blive besvaret og jeres sjæle befriet.

29. maj 2004
Jesus
Sjæle af verden, vær opmærksomme. Jeres Jesus vil vende tilbage. Processen, der leder hen til Min
tilbagekomst er allerede begyndt, men der venter vanskelige tider forude. De af jer, der har blikket
rettet mod Himlene, vil finde overgangsperioden overkommelig. Den vil kun bringe jer nærmere til
Mig. De af jer, der har blikket rettet mod tingene, der hører denne verden til, vil få det svært. Husk
den ene sandhed, som er, at I alle skal dø en dag. Uanset hvad der vil ske mellem den dag og dagen i
dag, skal I alle opleve den samme afslutning. I sidste ende er I nødt til at give afkald på alt det, I har
anskaffet jer. Det eneste, der vil vare ved, er jeres gode eller onde gerninger. Kast denne verdens ting
bort. Jeg ønsker, at Mine børn lever enkelt. Søg efter din rolle i Kongeriget, så vil du finde den. Jeg
har fortalt dig, hvordan du skal bede, og hvordan du kan finde Mig. Jeg ønsker ikke at gøre nogen
bange, og hvis du er overdrevent bange, er det muligvis et tegn på, at du er bange for at miste
materielle ejendele. Du må tænke på Min vilje for dig og gennemføre det, der er Min vilje for dig
hver dag. Mine kære, jeres Jesus er hos jer nu, og Jeg vil være hos jer hvert eneste øjeblik af jeres liv på
Jorden.
Jeg vil dele en anden information med jer, så I vil være i stand til at identificere tiderne. Når månen
stråler rødt, efter Jordens forandring, vil der komme en falsk frelser. Han vil hævde, at han kommer fra
Himlen, men det er i dyb alvor Jeg forsikrer jer om, at Jeg ikke sender denne mand. Han vil komme
fra fjenden og være en falsk messias. Mange vil følge ham, simpelthen fordi de ikke ønsker at lide. I,
Mine børn, må ikke følge ham. I vil ikke være forvirrede, vær ikke bange for det. De af jer, der lytter
til Min stemme, vil kunne høre tydeligt, og I vil være klar over, at denne mand leder sjælene bort fra
Himlen.
Når du tilbringer tid sammen med Mig i bønnen, lærer du Mig at kende. Du ved, hvordan Jeg taler,

tænker og reagerer på vanskelighederne i dit liv. Og, hvad der er lige så vigtigt, så ved du, hvordan Jeg
ikke er. Du ved, hvordan Jeg ikke taler, tænker og reagerer. Du ved, at Jeg ikke ønsker at du bliver
magtfuld, og hvis Jeg giver dig magt, giver Jeg dig også en indgående vejledning, for at beskytte dig
imod at blive hovmodig.
Børn, vær opmærksomme. Denne mand vil ikke tale, tænke og reagere på livets vanskeligheder på
den måde, Jeg gør. I ved, at Jeg ikke er arrogant, og alligevel vil denne mand være arrogant. Ville Jeg
sende en arrogant mand til at føre jer ud af vanskelighederne? Nej, siger Jeg jer. Det ville Jeg ikke.
Vær ikke bange på grund af dette. Gennem hele verdens historie har der været andre, der har forsøgt
at føre mange mennesker væk fra Mig. Det vil ikke ske. Mine efterfølgere er godt forberedt og vil
modstå alle prøvelser med tro og kærlighed. Alt er godt, I kære. I har alle himmelske væsener til at
hjælpe jer i alle livets vanskeligheder. Jeg, Jesus Kristus, forsikrer jer om i dag, at alt vil være godt.

FJERDE DEL:
HILSENER FRA HIMLEN II

31. maj 2004
Skt. Frans af Assisi
Jeg sender de mest glædesfyldte hilsener til mine brødre og søstre på Jorden. Jeg priser Gud for at give
mig muligheden for at tale til jer i denne tid, hvor så mange kæmper med at finde ud af, i hvilken
retning de skal gå. Jesus, som deler vores menneskelighed, forstår at sjælene på Jorden har brug for
opmuntring, og det er derfor, Han har tilladt denne kommunikation. Brødre og søstre, bevar glæden
hver dag. Jeg ser mig omkring i det himmelske Kongerige og ved, at I vil være her sammen med mig.
Når jeg gør det, er mine tanker så lykkelige. Jeg ønsker at dele disse lykkelige tanker med jer, så I,
uanset hvad I ser, når I ser jer omkring på Jorden, vil forstå, hvad der venter jer i fremtiden. Kæreste
sjæle, jeg ville ikke være her, hvis ikke jeg havde tjent Jesus, mens jeg var på Jorden. Jeg fortryder ikke
et eneste øjeblik af min tjeneste for Jesus. Hvad jeg ville fortryde, hvis Vorherre tillod fortrydelse i
Himlen, ville være hvert eneste øjeblik, hvor jeg ikke tjente Jesus.
Jeg ønsker at bruge tiden til at tale til dig om Jesus og Hans store kærlighed til dig. Når du møder
Ham, vil du blive opfyldt af ydmyghed og lykke. Du vil sige, ”Selvfølgelig. Dette er Jesus. Han er
årsagen til, at mit hjerte altid var rastløst på Jorden. Jeg ønskede at være sammen med Ham.” Han er
fuldstændig tålmodighed og fuldstændig kærlighed, men du må forstå, at Jesus har følelser. Hvis Han
ikke havde det, ville Han ikke have givet menneskeheden evnen til at føle sig såret og føle smerte.
Jesus længes efter at blive elsket af dig, for det vil være en gengæld for den store kærlighed, Han
sender ud til hver eneste af os. Du vil forstå det fuldt ud, når du forlader Jorden, men jeg vil fortælle
dig, at det er muligt for dig at forstå det på Jorden, hvis du uophørligt giver dig selv til Jesus. Det er

det, jeg gjorde. Jeg læste Skriften og sagde, ”Herre, hvad er det, Du ønsker at fortælle mig?” Han
svarede mig gennem skønheden i Den hellige Skrift, og sådan vil Han også svare dig, og gennem
Ånden, der strømmer igennem Hans ord. Ordene i Skriften kommer fra Himlen, børn. Lad jer ikke
vildlede. Jesus tillod ingen fejl i disse skrifter, for Ånden vil ikke vildlede jer. Menneskeheden dømmer
ofte Jesus efter sine egne standarter, og jeg kan forsikre jer om, at dette ikke er en nøjagtig måde at
dømme på. Jeg smiler, mens jeg siger dette, for mens vi befinder os i verden, er vores udsyn
begrænset. Selv under henført kontemplation er det vanskeligt at begribe omfanget af den himmelske
plan eller Guds godhed. Men vi må forsøge, ikke sandt? Tilbring tid med at tænke over Himlen. Se på
Guds skabte ting, og tak og pris uophørligt Ham, som er i stand til at tænke en blomst frem! Betragt
skyerne, I små sjæle. Åh, I vil svæve gennem sådanne skyer, når I når til det himmelske Kongerige.
Hver eneste sky er en formation, der er formgivet af Den himmelske Kunstner. Kunne du tænke dig
at formgive en sky, og så iagttage den flyde hen over himlen? Børn, dette vil være nemt for en
himmelsk sjæl. Vi får de mest vidunderlige muligheder her i Himlen.
Jeg, Frans, er helgenen for den himmelske glæde, fordi jeg tillod Jesus at lade sin himmelske glæde
strømme ind i mig, mens jeg led på Jorden. Det skulle du også gøre, så vil du ikke være så
opmærksom på de jordiske besværligheder. Kan nogen tage skyerne fra dig? Det er ikke særlig
sandsynligt, medmindre de spærrer dig inde, og mulighederne for at give Gud ære fra en fængselscelle
er så talrige, at jeg ikke kan opremse dem. Hvis du er indespærret, enten i en syg krop eller i en
bygning, der rummer dig, må du takke Jesus, for hvis du ser på det fra det himmelske perspektiv, vil
du se, at du har de største muligheder for at give din indespærring til Jesus, mens du er på Jorden. Du
vil svæve med så meget større frihed, når du når til den himmelske kyst. Jeg vil hjælpe dig med at lære,
hvordan du kan befri din sjæl, så din sjæl ikke ikke bliver begrænset, hverken af sygdom eller af
indespærring. Intet kan tage din glæde fra dig, hvis du lever dit liv på min måde, ved at tjene Gud
gennem Hans Hellige Skrift hver eneste dag. Jeg er den befriede glædes helgen. Kom til mig, hvis du
ikke føler glæde i alle situationer, så vil jeg vise dig, hvordan det skal gøres. Jeg, Frans, elsker jer alle,
og bifalder jeres bestræbelser på at tage del i Kristi glæde. Jeg er til rådighed for dig. Kald ofte på mig.

1. juni 2004
Skt. Jeanne d'Arc
Jeg sender mine bedste ønsker til hver eneste ene sjæl på Jorden. Vi i Himlen iagttager
begivenhederne i verden, fordi I er vores brødre og søstre, og I endnu ikke er kommet sikkert hjem.
Vi iagttager jer med den største omtanke for de vanskeligheder, I møder, især i denne ulydighedens
tid. Gode og trofaste sjæle, lad ordene fra mig og mine sejrende venner, som søger at trøste og hjælpe
jer, indgyde jer mod.
Jeres tid på Jorden vil slutte inden længe, for hvert eneste liv, uanset hvor langt det er, varer kun et
øjeblik, sammenlignet med evigheden. Da jeg var på Jorden, syntes jeg at tiden gik hurtigt. Dette var

en nåde, for jeg ønskede at være sammen med Gud. Jeg følte usikkerhed, som vi alle gjorde, men jeg
ønskede, at mit jordiske eksil skulle få en ende. Måske har du det ikke på den måde. Måske er du
bange for at skulle tage skridtet fra Jorden til Himlen, hvilket vil sige at din krop dør. Mange oplever
denne frygt, så du er ikke alene. Jeg ønsker at sige, at du ikke skal være bange, især hvis du følger Jesu
vej. Nogle vil sige, at jeg døde på en frygtelig måde, i hvert fald set med jordiske øjne. Lad mig dele
min oplevelse af det med jer, så I vil kende sandheden om det.
Jeg døde med den største glæde. Jeg vidste, at Jesus ville komme og hente mig. Det vidste jeg. Vidste
jeg det, fordi jeg modtog åbenbaringer og ekstraordinære løfter? Nej. Jeg vidste at Han ville komme,
fordi Han fortæller os at Han kommer. Læs Skriften, og tag hvert eneste af Hans løfter alvorligt. Han
forbereder et sted til dig. Ville Han glemme at hente dig, når Han har arbejdet på at skabe en smuk og
fuldkommen bolig til dig, og kun til dig? Jeg siger jer, brødre og søstre, I kan ikke stole for meget på
Jesus. En sådan ting ville være umulig. Problemet er altid, at I ikke stoler nok på Ham. Det ville glæde
mig, hvis menneskene var tillidsfulde overfor Jesus, for hvis de var, ville de ikke være bange for noget.
Jeg ønsker at du skal stole mere og mere på Jesus, og at du begynder på det i dag. Jeg, Jeanne, vil
hjælpe dig med det.
Når du stoler på Jesus, er du ikke bange. Når du stoler på Jesus, stoler du fuldstændig på din
himmelske kurs. Når du stoler på Jesus, kan du se på dem, der taler svigefuldt, og øjeblikkeligt opdage
og identificere det falske. Den trøst, du finder hos Ham, er så stor, at du er i stand til at repræsentere
Ham på en ubesværet måde. Når tiden så er inde til at dø, vil du ikke være bange, men tillidsfuld. Du
ser dig omkring på Jorden og på alt det, du nåede at gøre for Ham, og du siger, ”Endelig er det
overstået. Jeg er klar.” Nu føler du måske, at du ikke har gjort meget for Ham. Uanset om du har
gjort en lille smule eller store ting, må du for alvor tjene Ham i dag.
Måske er du ivrig efter at tjene, men forstår ikke, hvad Jesus ønsker af dig. Du bør sidde i stilhed og
spørge Ham i bønnen. Rejs dig så, og påbegynd hver dag med den største tillid. Fordi du har spurgt
Ham, vil Han åbenbare sin vilje for dig og gøre dig i stand til, på ethvert givent tidspunkt, at være klar
over, hvad Han har brug for fra dig. Måske ved du ikke, hvad Han ønsker af dig om to år, om to
måneder eller om to dage, men du vil vide, hvad Han beder dig om i dag, og det er det eneste, du
behøver at bekymre dig om. Du kan næppe springe frem til næste års opgaver, kan du? Bliv i dagen i
dag, hvor Han har placeret dig, og tjen Ham.
Jeg, Jeanne, ønsker at hjælpe dig med at afgøre, hvad Hans vilje for dig er. Når du er usikker, må du
bede mig om hjælp. Sig, ”Jeanne, som lagde så stor vægt på Jesu vilje, vis mig, hvad Han beder mig
om.” Det er det hele. Jeg vil skynde mig at opnå dømmekraftens nåde til dig, så du forstår, hvad
Vorherre har brug for at du gør for Hans Kongerige. Jeg elsker jer alle. Jeg beundrer jeres mod. Vil I
ikke nok huske på, at selvom jeg var kendt for mit store mod, var jeg i virkeligheden en svindler. Jeg,
Jeanne, havde intet mod. Jesus Kristus, derimod, gav mig så meget mod, at jeg faktisk gav store
mængder af det væk til dem, der tjente sammen med mig. Det kan du også gøre. Du har ikke brug for

andet end din villighed. Jesus vil sørge for resten. Kom til mig, brødre og søstre, så vil jeg hjælpe jer.

2. juni 2004
Skt. Pater Pio
Hilsen fra Himlen, kære sjæle. Jeg er Skt. Pater Pio fra Pietrelcina. Jeg kommer til jer i den største
fred, med kærlighed og opmuntring. Jeg har fuldført min jordiske rejse, men jeg glemmer ikke mine
venner, som stadigvæk kæmper med syndens mørke, der strømmer så ubesværet gennem verden i
denne tid. Tværtimod tænker jeg altid på jer og går i forbøn for sjælene uden ophør. Fortsæt med at
bruge mig, kære brødre og søstre. I vil opdage, at jeg altid er opmærksom på jeres bønner og
vanskeligheder. Mens jeg var på Jorden, nærede jeg den største kærlighed til Jesu Kristi vilje for mit
liv. Jeg forsøgte at favne Hans vilje i alle ting, selv i de mindste ting. Der var tidspunkter, hvor Jesus
fortalte mig, at jeg havde fået lov til at få en pause, og jeg siger jer, så følte jeg mig skuffet. Jeg fandt
den største trøst i at vide, at jeg led, både for at trøste Jesus og for at frelse de medmenneskers sjæle,
som ellers ville gå fortabt. Jeg fokuserede fuldstændigt på at at udrette disse ting, i en sådan grad at jeg
følte glæde ved at lide. Dette bekymrede mig af og til, for jeg spekulerede på, om lidelse ville kunne
kaldes lidelse, hvis man nød det. Men lad mig forklare det bedre ved at fortælle, at jeg ikke nød det i
min menneskenatur, men i min åndelighed, som Jesus Kristus, min Gud og mit alt, havde velsignet
med den største gave. Han var meget gavmild mod mig, og det er grunden til, at jeg udrettede store
ting på Jorden i mit kalds stilhed. Du skal ikke se på mit liv og sige, ”Ham? Jeg kan ikke være ligesom
ham.” Du skal se på mig og sige, ”Gud beder mig ikke om at være ligesom ham. Gud beder mig om
at være ligesom mig. Hvad vil det sige? Hvordan har Gud brug for, at jeg tjener?” Og så må du bede
om, med hele dit hjerte, at du vil sige ja til denne Gud, der elsker dig så inderligt og har så hårdt brug
for dig.
Hvorfor har Han så hårdt brug for dig? Hvorfor nedværdiger alle tings Gud sig til at have brug for sine
skabte sjæle? Det gør Han, fordi Han er fuldkommen viis, og Han ønsker at lade dig hjælpe med til at
frelse mange sjæle. Han giver dig midlerne til at opnå din himmelske ære, du lille sjæl, og i den proces
vil du gøre bod, for at rette op på de store synder er blevet begået på Jorden. Dette har en uvurderlig
værdi for Ham. Siger du til dig selv, ”Jeg forstår ikke, hvad denne mand taler om?” Nuvel, jeg siger
dig, du har ikke behov for virkelig at forstå Guds sind for at tjene Ham, men du må ikke tøve med at
tjene, mens du tænker over det og forsøger at finde ud af det. Tjen nu. Tjen ubetinget og uden
ophør. Jeg er tjenestens helgen, for jeg forsøgte at sige ja til alt, og så mig så omkring for at finde mere,
jeg kunne tilføje til min lidelse og mine ofre. Jeg ønskede at give mere end Han bad om, fordi jeg
elskede Ham så højt, og fordi jeg så akut følte den mangel på kærlighed, Han oplevede på Jorden. Jeg
forsøgte at kompensere for det.
Igen siger jeg, du er ikke kaldet til at være mig. Du er kaldet til at være dig. Jeg vil hjælpe dig med at
blive så god en dig, som det er muligt. For at opnå det, har du brug for megen nåde. Jeg fortæller dig i

dag, at al denne nåde er tilgængelig for dig, hvis du beder om den. Den er stablet op i en stor stabel af
nåde her i Himlen, og venter bare på at du beder om den. Begynd på det nu, min ven, ved at bede
om at jeg, Pater Pio, udvælger en nåde til dig fra din himmelske stabel. Jeg kender dig godt, for
sammen med resten af det himmelske hof har jeg iagttaget dig, og jeg vil vælge noget, som jeg ved,
Jesus ønsker at du skal have. Nåden vil flyde ind i din sjæl, og processen med at blive bedre vil være
begyndt. Jesus vil være tilfreds med mig, og jeg vil være tilfreds med dig. Jesus er den, som ønsker at
du skal have denne nåde, glem ikke det. Jeg er ligesom bybudet, som gør det, han er blevet bedt om at
gøre, ved at tage kassen med nåde og levere den til dig. Jeg elsker mit arbejde, og jeg elsker dig.
Jeg må fortælle dig, at Jesu Kristi kærlighed er så umådelig stor, at jeg ikke kan beskrive den for dig.
Jeg er stadigvæk selv i gang med at lære om den. Du vil komme hjem til os en dag, og så vil du
sige, ”Tak, Gud, for at jeg tjente den lille smule, som jeg gjorde.” Det er, hvad jeg sagde. Bed mig om
at opnå nåde for dig, så vil jeg øjeblikkeligt gennemsøge din stabel og finde den nåde, du har allermest
brug for. Derefter vil jeg holde den op for Jesus og sige, ”Må jeg ikke nok sende denne nåde til denne
sjæl?” Han vil sige ja til mig, fordi Han elsker mig, og fordi jeg arbejdede for Ham, mens jeg var på
Jorden. En skønne dag vil du, med Guds hjælp, også gribe ind fra Himlen for sjælene på Jorden. Kom
til mig og bed om min hjælp, for det behager Gud. Jeg sender dig mine allerbedste ønsker og enhver
himmelsk velsignelse, som det er i min magt at opnå.
Glem ikke Maria, vores himmelske mor. Hun er din største fortaler i denne tid, og hun elsker dig
fuldstændig. Hun er Himlens blomst, og glæde og lykke bølger frem foran hende, mens hun går. Det
var det hele. Jeg er tilgængelig for dig, og jeg ønsker at hjælpe, så lad ikke mit tilbud gå til spilde.

3. juni 2004
Skt. Mary, en ukendt helgen
Himmelske hilsener strømmer ned over jer, I kære Jordens børn. Jeg er utrættelig i mine taksigelser til
Gud for denne store og vidunderlige nåde, som Han har skænket sjælene. Det er meget usædvanligt at
Han tillader os at kommunikere med jer på denne måde. Jeg er Mary, og jeg er en ukendt helgen. Der
er mange som mig her i Himlen. Vi er sjæle, som ikke var kaldede til at lede store skarer. Vi var
kaldede til at tjene Gud i stilheden i vores hjem, som hustruer og mødre. Kære mødre, jeg advarer jer.
I må lade jeres børn komme i første række, før noget som helst andet. Verden forsøger at trække jer
bort fra jeres hjem og bort fra jeres børn. Vil I ikke nok modstå den fristelse, for det vil blive
vanskeligt for jeres børn, hvis de ikke har jer til at være deres støtte, deres fundament. I de tilfælde,
hvor I er nødt til at arbejde for at overleve, må I forstå, at hvert eneste minut, hvor I ikke er nødt til at
være væk hjemmefra, bør I være sammen med jeres børn. Betragt de aktiviteter, der trækker jer væk
fra jeres hjem, som fristelser, og modstå disse ting. Jeg forsøgte altid at lade mit kald til at være hustru
og mor komme i første række. Det er derfor, jeg så hurtigt blev bragt til Himlen, og det er derfor, jeg
får lov til at tale med jer. Jeg er en helgen, som vil hjælpe jer med at favne jeres kald til moderskabet.

Kald på mig for at få vejledning, når du mærker en konflikt i din opdragelse af børnene eller i dit
ægteskab, så vil jeg øjeblikkeligt gå foran Tronen og bede om den nåde, du har brug for. Jeg vil
fortælle Gud om de vanskeligheder, jeg oplevede, og hvordan verden trak i mig. Jeg vil sandelig ikke
holde op, før du har opnået det, du har brug for, for at kunne tage dig af din mand og dine børn. Nu
ønsker jeg at tale til ægtemændene.
Kære ægtemænd og fædre, I må have Skt. Josef som jeres forbillede og efterligne ham. Han er
vejlederen for mænd, og i Himlen har han den største ære. Han er mild og venlig, og taler altid med
megen omtanke. Vogt nøje jeres ord, fædre, for I kan såre de sjæle, som er i jeres varetægt, på måder,
I end ikke vil kunne forestille jer. Måske kan du se tilbage på, hvordan du selv blev såret af din far, og
beslutte dig for, at du ikke vil efterligne disse fejltagelser. Tænk på de vidunderlige ting, din far gjorde,
og beslut dig for, at du vil efterligne denne opførsel. Jesus vil stille dig til regnskab for, hvordan dine
børn udvikler sig. Mange fædre i jeres verden tror, at dette er moderens opgave. I kære mænd af Gud,
jeres hustru må have en partner i denne bestræbelse, ellers vil hun blive overbebyrdet og modløs. Når
som helst det er muligt, må du påtage dig din del af opgaven. Der er ikke meget, du kan foretage dig,
der er mere vigtigt end dine børns udvikling. Jesus har brug for kristne, der på smukkeste vis påtager
sig Hans sag, og Han regner med, at du opdrager dem. Når det er sagt, må du aldrig tro, at du er alene
om dine børns udvikling. Vær ydmyg, og lad dine himmelske venner vejlede dig i din opdragelse af
børnene. Jeg havde mange børn, og jeg elskede dem alle inderligt. Når børnene kom, var jeg nødt til
at tilsidesætte mine egne ønsker og tage mig af deres behov. Blev jeg bitter og vred? Nej, det gjorde
jeg ikke. Jeg forstod, at mine børn havde brug for min opmærksomhed, og at den tid, jeg kunne
bruge på at dyrke mine interesser udenfor hjemmet, nødvendigvis måtte være begrænset. Jeg siger
ikke, at mødre ikke skal tage sig af sig selv, og det ved I selvfølgelig, at I skal gøre. Jeg siger, at i denne
tid ser Jesus mange situationer, hvor der ikke er nogen, der opdrager de børn, Han sender. Han
ønsker, at dette skal blive anderledes, og jeg ved, at I alle vil være lydhøre overfor Ham. Kald på mig
for at få vejledning i alt det, der handler om jeres smukke familier, så vil jeg hjælpe jer.

Juni 2004
Skt. Filomena
Hilsener til alle mine venner på Jorden. Jeg betragter alle på Jorden som mine venner, for vi er alle
Skaberens børn. Sammen er vi en del af Guds familie, og familiemedlemmer må hjælpe hinanden i alle
ting. Jeg ønsker at hjælpe jer, kære brødre og søstre.
Jeg er Filomena, og jeg led for troen. Jeg forstår, hvad det vil sige at lide, og jeg kender fristelsen til at
give efter for verdens ønsker, for at undgå at vække opmærksomhed og blive forfulgt. Men det er ikke
måden at leve på for os. Som Kristi soldater må vi aldrig frygte kampen med verden. Vi vil blive
bemærket på grund af vores tro, og jeg kan forsikre jer om, kolleger i lidelsen, at når I kommer til
Himlen, vil I blive fejret for ethvert offer, I har givet i Jesu Kristi navn.

Du lever i en tid fuld af modstand, så du må stå imod. Se op på Jesus og sig, ”Jesus, læg mærke til mig.
Jeg er her og venter på selv din mindste anmodning. Jeg vil bære Himlens flag et stykke af vejen.” Dit
tilbud vil ikke blive ignoreret, for Jesus har brug for at de, der følger Ham, gør deres del.
Frygt aldrig fjendens reaktion. Fjendens vinde blæser kraftigt på jer, når I tjener Jesus, men i sidste
ende har fjenden ingen magt. I må lade de onde vinde blæse, vel vidende at det gode altid vil vinde.
Som I ser, bruger jeg ord fra slagmarken. Det gør jeg, brødre og søstre, for på Jorden bliver et slag
udkæmpet om sjælene, men også fra Himlen bliver der kæmpet. I tænker på os som nogle, der
befinder sig langt væk, men sådan er det slet ikke. Afstande begrænser os ikke, så vi kan være hos jer.
Vi kan se jer alle steder, selvom I ikke kan se os. Vi kan selvfølgelig se hinanden, så I må fylde jeres
område med himmelske personligheder. Vi vil have en munter tid med at beskytte jer, hvis der er
mange af os. Kald på os ofte, og kald på os alle.
Når du har et problem, vil du ofte tænke på en helgen. Vær opmærksom på disse tilskyndelser. Ofte
ønsker en helgen at hjælpe en sjæl med et specifikt problem, så den helgen vil præsentere sig for
sjælen. Det gør vi på mange kreative måder, såsom at efterlade et helgenkort til jer, sende jer bøger
eller, hvad der er det mest almindelige, anbringe jer et sted, hvor I kan opdage os. Sig, ”Goddag, kære
helgen, det er dejligt at møde dig. Hvordan kan du hjælpe mig?” Det vil vi fortælle jer, på trods af de
uundgåelige begrænsninger i vores kommunikation. For de jordiske sjæle begrænser os ofte med deres
begrænsede tro. Det vil jeg forklare nærmere. Vi er hos jer. I ser os ikke, men det er fordi I stadigvæk
befinder jer i jeres jordiske tilstand. I vil se os, hvis I følger Gud. Det er sikkert og vist. Vi kan hjælpe
dig. Gud lader os få del i Hans kraft, som en belønning for vores tjeneste for Ham. Vi ønsker at hjælpe
dig, og vi er engagerede i din sag. Du må tale til os og bede os om hjælp. Lad dit forhold til dine
himmelske venner være lige så åbenlyst i dit liv, som dit forhold til dine jordiske venner er. Dette er
realistisk for dig, for vi vil hjælpe dig med at vokse i dit forhold til Gud, og efterhånden som du vokser
i dit forhold til Gud, vil du tænke på samme måde, som vi gør i den himmelske verden, der er
forbundet med din verden.
Det er som om I alle er søvngængere, når I ikke er opmærksomme på Jesus og Maria, på englene eller
på os helgener. Vi står lige foran jer og råber, ”HØR, VI ER HER.” Men I går forbi os, mens I trist
tænker, at ingen hører jeres bønner. Jeg driller jer nu, så bliv ikke fornærmet, men le sammen med
mig. I må virkelig have den smule tro, og I må lære at stole på os. Vi vil aldrig skuffe jer. Sommetider
beder I os om hjælp med noget, og Jesus siger, at jeres anmodning ville fjerne jer fra Hans
guddommelige vilje. I det tilfælde forsøger vi at skuffe jer så blidt som muligt, ofte ved at give jer en
anden nåde eller glæde i stedet for. Vi elsker jer så højt, og vi glæder os sådan over jeres åndelige
fremskridt. Vi forsøger altid at trække jer højere op ad den bakke, som er vejen til Himlen. Jo
nærmere I kommer, desto mere kan vi manifestere os for jer. Begynd nu, kære sjæl. Se op mod
Himlen, fortæl Gud at du er rede til at påbegynde din rejse for alvor, og sig, ”Filomena, kom og træk
mig op ad bakken.” Jeg vil være der, og vi vil fortsætte rejsen sammen.

5. juni 2004
Skt. Thomas, apostelen
Hilsener til vor Herre Jesu Kristi efterfølgere. Jeg er også en efterfølger, men min tid på Jorden er
afsluttet. Derfor kan jeg drage fordel af bagklogskaben. Jeg har en mistanke om, at mange af jer gætter
på, at jeg vil tale om tro. Det har I ret i. Jeg havde faktisk den største tro på Jorden, men når man lever
på Jorden, og man følger Jesus, er der mange tidspunkter, hvor man bliver bedt om at tro på noget,
der er ubegribeligt på grund af den menneskelige tankes begrænsninger. Det er på det tidspunkt, man
glad og fro må vende sig mod Himlen og sige, ”Jesus, jeg stoler på Dig, jeg tror på Dig og jeg vil følge
Dig.” Disse enkle ord bør siges hele dagen lang. Der vil komme tidspunkter, hvor du vil føle at din tro
vakler. Dette er fuldkomment normalt, kære efterfølger. Du kan forvente at skulle stå overfor tvivl på
et eller andet tidspunkt i løbet af din tjeneste. Dette bør på ingen måde påvirke din tjeneste. Sig disse
ord, og råb på mig, Thomas, så vil jeg trøste dig, samtidig med at jeg vender mig til Tronen og beder
og går i forbøn for dig, indtil den udfordrende tid er overstået.
Jeg elskede Jesus inderligt. Han var den mest blide, venlige og betænksomme mand, som I måske har
bemærket, når I har læst i Skriften. Hans øjne afspejlede alt, hvad der er helligt. Mennesker kiggede på
Ham på vejen, mens de gik forbi, fordi de vidste, at Han var noget særligt. Han førte sig med den
største værdighed. Jeg må fortælle jer, at når man først havde været i nærheden af Jesus, kunne man
ikke holde ud at være adskilt fra Ham. Mens man var adskilt fra Ham, ville man konstant tænke på
genforeningen med Ham, og på, hvad man ville fortælle Ham, når man kom tilbage i Hans nærhed.
Han var alt for os.
Forestil jer så, hvordan vi havde det, da Han blev korsfæstet. Ikke alene var Han død, men på sådan en
måde! Vi var bogstaveligt talt syge. Jeg vil helt ærligt sige, at det var den mest tragiske ting, jeg
nogensinde oplevede, mens jeg var på Jorden. Jeg var blevet frarøvet det, der var mest dyrebart for
mig. Så genopstod Han. Nuvel, når der sker noget rædselsfuldt i éns liv, befinder man sig ofte i en
tilstand af fornægtelse og siger, ”Måske skete det slet ikke.” Selvfølgelig ved man, at det gjorde det,
men der er en del af én, der helst vil tro, at det ikke skete. Jeg er en praktisk anlagt mand, og det vil I
opdage, når I møder mig. Derfor var min første opgave at give jer en praktisk øvelse, såsom at sige de
ord. Men når en praktisk anlagt mand bliver konfronteret med en mystisk begivenhed, som for
eksempel genopstandelsen, så bliver hele hans væsen udfordret. Måske nogle af jer har det sådan lige
nu.
Måske er I gode kristne, men I forstår ikke private åbenbaringer. I undrer jer måske over, hvorfor
Jesus ville betro en så vigtig opgave til et menneske. Jeg smiler, mens jer minder jer om, at vi også var
mennesker, og at Han betroede os påbegyndelsen og udviklingen af den tidlige Kirke. Det var et stort
arbejde. Da jeg begyndte at tro på, at Jesus var genopstået fra de døde, tvivlede jeg aldrig mere på

noget mystisk. Hvordan skulle jeg kunne det, når jeg havde set, hvad denne vores Gud kunne gøre?
Måske tror du det ikke, kære med-tjener, men jeg var kendt for min urokkelige tro.
Jeg er den helgen, som vil hjælpe dig i din tvivl. Du må kalde på mig ofte, så tit som du nærer tvivl, så
vil jeg skynde mig hen til dig, for jeg forstår smerten og kvalerne ved at ønske at tjene, men samtidig
måtte kæmpe for at bevare troen. Du må forstå, hvor højt jeg elsker dig. Tro på, kære sjæl, at jeres tid
er under forandring. Dette er barmhjertigt, og du bør takke Himlen for det. Du bliver godt forberedt,
og denne mulighed for at styrke enheden mellem Jord og Himmel er en del af den barmhjertighed. Vi
er hos dig hvert eneste øjeblik. Du har mange venner i Himlen. Brug dem.
Jeg, Thomas, lover at vandre sammen med dig i de perioder, hvor du tvivler, så din tjeneste for
Kongeriget ikke bliver påvirket af tvivlen. I en sådan situation opnår du den mest kraftfulde nåde og
belønning, fordi det er meget mere vanskeligt at tjene, mens man kæmper. Det, du altid må
koncentrere dig om, er tjenesten. Jeg vil tjene! Det skal være dit omkvæd. Gud kan gøre store ting
med en sjæl, der siger sådan dagen igennem.
Nu har din bror i Kristus, Thomas, rådgivet dig. Jeg sender også nåde fra Himlen, og mens du læser
disse ord, beder jeg Jesus om at styrke din tro. Jeg er allerede gået i forbøn for dig. Kald ofte på mig, så
vil jeg hjælpe dig.

JESUS KRISTUS, KONGEN, DER VENDER TILBAGE; HANS LÆG-APOSTOLAT
Vi søger at være forenet med Jesus i vores daglige arbejde og gennem vores kald, for at opnå nåde
til omvendelse af syndere. Gennem vores samarbejde med Helligånden vil vi lade Jesus strømme
gennem os til gavn for verden, og overbringe Hans lys. Dette gør vi sammen med Maria, Vor
velsignede Mor, med De helliges Samfund, med alle Guds hellige engle og med de andre lægapostle i verden.
RETNINGSLINJER FOR LÆGAPOSTLE
Som læg-apostle for Jesus Kristus, Kongen, der vender tilbage, lover vi at udføre vores basale
forpligtelser som praktiserende katolikker. Derudover påtager vi os disse åndelige øvelser og
udfører dem så godt, som vi kan:
1. Hver dag at sige troskabsløftet, morgen-offergaven og en kort bøn for Paven.
2. Eukaristisk tilbedelse en time om ugen.
3. Deltagelse i en bedegruppe en gang om måneden, hvor vi beder rosenkransens Lysets
Mysterier, og læser det månedlige budskab.
4. Skriftemål en gang om måneden.
5. Derudover vil vi følge Jesu Kristi eksempel, som det er udlagt i Evangelierne, og behandle
andre med Hans tålmodighed og venlighed.

APOSTOLATETS TRE NÅDEGAVER FRA KONGEN, DER VENDER TILBAGE
At lytte med medfølelse
At lære om og undervise i Katekismen
At fremme enheden i Kirken

DAGLIGE BØNNER
TROSKABSLØFTE
Kære Gud i Himlen, jeg lover at være tro mod Dig. Jeg giver Dig mit liv, mit arbejde og mit hjerte.
Til gengæld beder jeg Dig om at give mig den nåde, der vil gøre mig i stand til, i størst mulig
udstrækning, at adlyde al den vejledning, Du giver mig. Amen.
MORGEN-OFFERGAVE
O Jesus, i forening med Marias uplettede Hjerte giver jeg Dig denne dags bønner, arbejde, glæder
og lidelser, for Dit hellige Hjertes intentioner, i forening med messens hellige Offer verden over, og
som oprejsning for mine synder og for Pavens intentioner. Amen.
BØN FOR MIT KALD
Åh Maria, Jesu mor og Kirkens Dronning, jeg beder dig om at velsigne mig med troskab mod mit
kald. Hjælp mig med at forstå, at min tjeneste, hvor ydmyg og skjult den så end måtte være, er
vigtig for Den universelle Kirke. Styrk mig i prøvelsens tid, og våg over min familie og dem, jeg
elsker. Hjælp mig, elskede mor, med at forblive trofast mod Jesus Kristus, din Søn, Kongen, der
vender tilbage. Amen.
HVORFOR BØR JEG TJENE JESUS SOM LÆG-APOSTEL?
12. maj 2005 gav Jesus et løfte til alle, der tjener Ham som læg-apostle:
Dit budskab til sjælene er et uophørligt budskab. Hils alle sjæle velkommen til frelses-missionen.
Du kan forsikre alle læg-apostle om, at ligesom de tager sig af Mine anliggender, vil Jeg tage Mig
af deres. De vil få en plads i Mit Hellige Hjerte, og Jeg vil forsvare og beskytte dem. Jeg vil også
stræbe efter den fuldstændige omvendelse for alle dem, de elsker. Ser du, de sjæle, som vælger at
blive Mine elskede læg-apostle og arbejde for denne frelses-mission, vil kende freden. Dette løfte
kan verden ikke give, for det er kun Himlen, der kan skænke fred til en sjæl. Denne mission er i
sandhed Himlens mission, og Jeg kalder alle Himlens børn til at hjælpe Mig. I vil blive rigt
belønnet, Mine kære.
DEN MÅNEDLIGE BEDEGRUPPE
Jesus ønsker, at vi danner læg-apostel bedegrupper. Han beder os om at mødes en gang om
måneden og bede rosenkransens 'Lysets Mysterier', og at læse det månedlige budskab. En
bedegruppe kan bestå af blot to personer i en familie, eller den kan bestå af flere hundrede i en
kirke.
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