BIND 9
ENGLE
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

BØNNER TIL ENGLENE
Engle fra Himlen, led mine skridt.
Bøn for en sjæl, der kæmper:
Skytsengel, tak, fordi du konstant våger over denne sjæl. Helgener i Himlen, jeg beder jer, hjælp
denne kære engel.

Kæreste skytsengel, jeg ønsker at tjene Jesus ved at være fredfyldt. Jeg beder dig om at opnå den
nåde, der er nødvendig, for at jeg kan bevare Hans guddommelige fred i mit hjerte.
23. august 2004
Jesus
Mine børn, Jeg ønsker at I er bevidst om alle de våben, der findes i denne åndelige kamp. Søg Mig
først, og forstå, at Jeg er Gud, almægtig og Skaberen af Alt. I er en del af den himmelske familie, og
I må huske på, at I har hele denne familie til at hjælpe jer. I forstår at vores mor, Maria, er magtfuld.
Hun er jeres første forsvarsværk mod ondskab og bedrag. I bør bede Rosenkransen hver dag. I har
sakramenterne. Hellige sjæle eller sjæle, der arbejder for Mig, og det håber Jeg, at I alle gør, bør gå
til messe så ofte som muligt. Du bør søge forsoning med Mig i Bodens Sakramente. Og tilbedelsen
af din Jesus i Det velsignede Sakramente vil give dig en ubegrænset gennemstrømning af nåde, som
vil skænke dig fred og vejledning. Du har helgenerne i Himlen. De ønsker at hjælpe dig. Bed dem
hver dag om at gå i forbøn for dig. Læs om deres liv, så vil du forstå, hvorfor de er så effektive i
deres hjælp. De har allerede gået ad de veje, som du går ad nu. Du har Mig i dit hjertes stilhed.
Tilbring tid der hver dag. Mine børn, et andet våben, som I har til jeres rådighed, er engle. Engle er
himmelske tjenere, som ikke oplever det menneskelige aspekt. De er lutter godhed, og Himlen er
fyldt med dem. I vil nyde deres selskab umådelig meget, når I kommer hjem til Mig. Disse smukke
væsener er aktive i jeres verden nu, og det har de altid været. I denne tid har Jeg, på grund af
behovet for den omfattende himmelske hjælp og indgriben, givet englene og helgenerne tilladelse til
at være endnu mere tydelige. De vil omgive dig, hvis du beder dem om det. Bed Mig om engle til at
hjælpe og beskytte dig, så skal du få dem. Jeg vil beskrive deres egenskaber, og så vil I forstå, at I
aldrig er alene, fordi I er omgivet af engle. Forstår I, Mine børn, der er så megen snak om fjenden,
og fjenden bliver forherliget så meget i jeres verden, at mange sjæle glemmer, at Himlen er så
meget stærkere end den ynkelige, bitre flok, der tjener mørket. De ønsker kun ulykke og elendighed
for jer. Derimod ønsker den ubegrænsede skare af gode og hellige tjenere udelukkende glæde og
sikkerhed for jer. Men jeres bønner er nødvendige for at kunne mobilisere al denne styrke. I disse
tider tilbringer mange sjæle tiden med mørket, gennem deres aktiviteter og adspredelser. Når de gør
det, opfordrer sjælene fjenden til at gøre dem selskab. Vi trænger os ikke på, hvis ikke sjælene
gennem bønner og anmodninger opfordrer os til at gøre dem selskab. Så omgiv jer med alt det, der
kommer af lyset, så vil fjenden undgå jer. Bed om en æresvagt af Mine engle, så vil I blive
omsluttet af magtfulde væsener fra Himlen, som vil sørge for, at I kan fuldføre jeres missioner i
sikkerhed. Børn, I er Guds små skabninger. I vil ikke blive forladt.
24. august 2004
Jesus
Englene omgiver jer, Mine kære. De tjener jer på så mange forskellige måder, at Jeg ikke vil kunne
gøre det begribeligt for jer. Men Jeg vil alligevel give jer en ide om, hvordan disse himmelske
venner er, så I kan forstå den styrke, der er er på jeres side. Når du deltager i Messen, så beder og
tilbeder du sammen med tusindvis af engle. Din skytsengel er der selvfølgelig sammen med dig, og
han er så taknemmelig for muligheden for at være sammen med sine med-engle. Disse lysvæsener
udviser en henført opmærksomhed, og de finder stor glæde i at prise Mig. Hver eneste kirke er i
sandhed fyldt med engle. Når du træder ind i en kirke og finder den tom, betyder det, at du ikke ser
andre mennesker. Men der er engle til stede, og de hilser dig velkommen, ligesom de hilser din
skytsengel velkommen. Denne loyale tjener af Mig, din særlige beskytter, beder uafbrudt for dig.
Når du er på den sikre vej til Himlen, begynder denne engel at bønfalde Himlen om større og større
åndelige gaver til dig. Din engel kan kommunikere med helgenerne i Himlen, og opnår ofte deres
forbønner for dig. Når du arbejder sammen med din engel og helgenerne, vil du opdage, at du gør
sublime åndelige fremskridt, fordi de gaver, der bliver opnået, er af den meget dybe og sommetider
uskelnelige slags. Ofte gør du fremskridt, som du ikke mærker, lille sjæl, men din engel holder nøje

øje med det. Når der er noget, der truer dine åndelige fremskridt, forsøger din engel at advare dig.
Dette gør han på mange forskellige måder. Ofte hører du en hvisken, det, som mange kalder din
samvittighed. Dette er din engel der forsøger at overbevise dig om, at hvad det end er, du overvejer
at gøre, vil det være dårligt for din sag. Din engel kan forudse farer, så du bør altid bede ham om at
være på vagt og hjælpe dig. Når en sjæl forsøger at følge godhedens vej, er denne persons engel
meget tilfreds. Han priser med glæde Himlen for godheden i den sjæl, som det er blevet ham betroet
at tage vare på. Når et menneske forvilder sig bort fra godhedens vej, er engelen ked af det og tung
om hjertet. Selvom en sjæl gør mørkets gerninger, forbliver hans engel ved hans side og bønfalder
Himlen om den nåde, der er nødvendig for at omvende den, som er i hans varetægt. Når en
skytsengel forudser, at sjælen i hans varetægt er i fare for at miste evigheden i Himlen, vil denne
engel gøre alt, for at der kan blive grebet ind. Dette smukke kærlighedsvæsen vil sørge for, at
mange hellige sjæle beder og opofrer sig. Han vil søge helgenernes forbønner, og han vil gøre alt
for at vende sjælen i hans varetægt bort fra den evige fortabelse. Det er først ved helvedes porte, en
skytsengel opgiver håbet. Tal til jeres engel, I små sjæle. Tro på, at han er til stede. Jeg, Jesus,
ønsker, at I skal have al den trøst, der er til rådighed for jer på jeres jordiske rejse. Benyt jer af
denne gode og trofaste ven.
25. august 2004
Jesus
Mine børn, som søger lyset, er omgivet af himmelske væsener. Disse væsener, Mine engle, søger
Min vilje. Der er intet mørke i dem. De synder ikke. De tjener ikke den ene dag, for så at svigte den
guddommelige vilje den næste dag. De kender Mig og tilbeder Mig. Fordi de besidder en
omfattende himmelsk kundskab, kan de forudse Himlens ønsker og Himlens planer. De ved
nøjagtig, hvad Jeg søger i enhver situation. De ved nøjagtig, hvad der vil bringe en sjæl nærmere
fuldkommenheden hvert eneste øjeblik. Derfor er deres rådgivning og vejledning fuldkommen. De
leder ikke en sjæl bort fra Mig. De kunne de ikke gøre. De søger udelukkende den guddommelige
vilje. På den måde, Mine kære børn, er de perfekte ledsagere for jer. I må huske på dem og huske på
deres nærvær. De er oplyst på en måde, som I ikke er. Derfor kan I være usikre på, hvordan I skal
fortsætte på et givent tidspunkt. I bør bede jeres engle om rådgivning og forstå, at den vej, de viser
jer, er Min vej og den bedste for jer, når alle omstændighederne i jeres liv er taget i betragtning.
Engle kan læse sjælene med et enkelt blik. De kan se, hvem der er upassende selskab for dig. Bed
din engel om at beskytte dig mod venskaber, der vil fjerne dig fra Mig. Der er tidspunkter, hvor
dette er meget vigtigt, og du bør altid være klar over, at dine venner vil påvirke dig. Bed englene om
at beskytte dine børn og hjælpe dem med at finde passende venner. Enhver klog forælder ved, at
børn bliver påvirket af deres venner, og hvis deres barns venner ikke følger en vej, der fører til Mig,
så vil deres eget barn blive ledt bort fra den. Dette er en alvorlig risiko for både børn og voksne.
Hav hellige venskaber, Mine kære. Englene vil hjælpe jer.
26. august 2004
Jesus
Når en sjæl oplever vanskeligheder, sender Jeg flere engle til at hjælpe. På denne måde får sjælen
den himmelske indflydelse, der kan modvirke den verdslige indflydelse, han kæmper med. Hvis en
sjæl har brug for himmelsk hjælp, kan Jeg sende endnu flere engle og endnu mere nåde som
assistance. ”Hvordan kan det hjælpe, Jesus?” hører Jeg Mine små sjæle spørge. Det hjælper, for når
I beder Mig om hjælp, og Jeg sender engle, er I omgivet af disse væsener, som beder for jer og
bønfalder helgenerne om at bede for jer. De påvirker også andres handlinger og kan opnå, at I får
jordisk assistance, ved at inspirere en hellig sjæl til at komme jer til undsætning på det rigtige
tidspunkt. Hvor mange gange har I ikke sagt, at denne eller hin reddede jer? Tror I, at det skete ved
et tilfælde? Næppe, I små. Jeg sendte den sjæl ind i jeres liv for at hjælpe jer, og den sjæl var
inspireret og tilskyndet af de små lysets tjenere, der omgiver jer. Der er så meget af det, der sker i

jeres verden, der nødvendigvis må være usynligt for jer. Hvis I så alle disse ting, ville I overhovedet
ikke kæmpe, og så ville der ikke være brug for jeres smukke troshandlinger og kærlighed og
lydighed mod Mig. Disse ting forsyner Himlen med en dejlig musik fra Jorden. I løbet af denne tid,
hvor de fleste ikke tjener, bliver Jeg specielt trøstet af, og lydhør overfor, dem, der gør deres bedste
for at gavne Kongeriget. Så vær modig og fortrøstningsfuld. Du er en del af et team, som vi
uafbrudt husker dig på, og du skal få al den hjælp, du behøver, og endnu mere hjælp.
27. august 2004
Jesus
Ja, det er sandt, lysets væsener omgiver Mine små soldater. Og hvis I beder om mere hjælp, vil I
modtage mere hjælp. Der vil ikke være tale om, at Min rest bliver forladt. Det eneste, der
vanskeliggør den himmelske assistance, er mangel på tro fra Mine børns side. Når troen er svag,
frygter sjælene, at de er sårbare. Denne frygt kan udnyttes af dem, der gerne ser sjælene vende sig
bort fra Mig og vende tilbage til verden. I må være fast besluttede på at vandre ad Min vej i denne
overgangsperiode. Jeg er afhængig af, at Mine børn redder så mange af deres brødre og søstre som
muligt, gennem deres samarbejde med Mig. Hav tillid til dem, der omgiver dig, til englene. De er
dine medhjælpere, om man så må sige. Behandl dem med den største kærlighed og respekt, ved ofte
at erkende deres nærvær. Det kan du gøre ved hjælp af små bønner, måske bønner, der takker Gud
for at sende dig en sådan æresvagt. Det kan du gøre, når du befinder dig i en situation, hvor du ikke
ved, hvad du skal gøre eller sige. Så kan du sige, ”Engle fra Himlen, led mine skridt”. Denne bøn er
kort, og alligevel beder du om tydelig vejledning til at følge den himmelske kurs. Dette er en
kraftfuld og velbehagelig bøn, og Jeg vil give megen nåde, så de kan besvare denne bøn. Brug den
ofte dagen igennem; du vil ikke blive skuffet over den hjælp, du vil modtage gennem den. Ligesom
helgenerne, har også englene forøgede kræfter i denne tid. Du vil ønske at kunne benytte dig af alt,
der er til din rådighed, og du vil i sandhed blive en uovervindelig Guds tjener. Det er Min hensigt at
alle, der besvarer Min kalden, skal opnå stor hellighed.
28. august 2004
Jesus
Mine børn, I har gjort store fremskridt i jeres viden om jeres fysiske verden, og også når det gælder
studiet af den menneskelige krop. Men det, I har opdaget og afdækket, er blot en flig af den
grænseløse mængde af viden, som de himmelske væsener er i besiddelse af. De forstår, hvordan den
fysiske krop fungerer, og hvordan den holder op med at fungere. De forstår hemmelighederne i hver
eneste celle i den menneskelige krop, og kan med et enkelt blik se, nøjagtigt hvad det er, der er i
vejen med en, der er syg. Disse engle, som utrætteligt arbejder for jer og jeres verden, har i sandhed
konstant adgang til til det største lager af viden og visdom. De er gode at have som ledsagere, der
arbejder side om side med jer. Jeres kampe er den rene barneleg for dem, i den forstand at de kender
svarene på livets spørgsmål. De kan give dig råd og vejledning, men de kan ikke tvinge dig til
noget. Så hvis du er fast besluttet på at synde, kan de ikke forhindre dig i det. Til tider kan de dog
aflede din opmærksomhed fra en anledning til at synde. Til andre tider kan de sikre din manglende
interesse i at synde, når der er en risiko for dig. Du vil undre dig over din manglende interesse i et
eller andet, som du sandsynligvis har følt dig tiltrukket af tidligere. Tak englene for denne nåde, for
de har opnået denne tilstand for dig gennem deres bønner. De indsamler støtte fra dine venner i
Himlen, og de ved nøjagtig, hvem de skal henvende sig til, for at opnå de forskellige former for
hjælp. Når du forstår, hvor meget din skytsengel har gjort for dig i din levetid, vil du blive
overvældet af taknemmelighed, både mod din utrættelige ven og mod den Gud, som tildelte dig
denne lille kærlighedsskabning. Tak ham, og tal med ham. Du vil ikke ligne et tåbeligt menneske,
der forestiller sig ting, men et meget viist menneske, der betragter universet og indser, at han ikke
forstår dets hemmeligheder. Sid i stilhed sammen med Mig, I små, så vil Jeg give jer denne visdom.
Bed til englene, så vil de opnå den for jer.

30. august 2004
Jesus
Universet er fyldt med engle. Hvordan skulle det kunne være anderledes? Universet tilhører Mig og
alle dem, der følger Mig. Når I ser op på himlen, er der engle. Når I dør og forlader jeres krop, vil I
se dem. I vil føle jer godt tilpas sammen med dem, og de vil føle sig godt tilpas sammen med jer,
fordi I alle er en del af Min skabelse. I, Mine små sjæle, som tjente i verden, er selvfølgelig i særlig
grad dyrebare i Mine øjne, og I vil blive belønnet derefter. I løbet af den tid, hvor du tjener, vil du
støde på mange sjæle, som har behov for omvendelse. Måske bevæger du dig hurtigt ind og ud af en
eller andens liv, for eksempel i et tog eller når du rejser på en anden måde. Men du fornemmer, at en
sjæl har bekymringer eller er ulykkelig, eller at han kæmper med en afhængighed, som forhindrer
ham i at have herredømmet over sin sjæl. Bed til hans skytsengel. Sig ganske enkelt, ”Skytsengel,
tak fordi du konstant våger over denne sjæl. Helgener i Himlen, vil I ikke nok hjælpe denne kære
engel.” Det er meget enkelt, og alligevel har du opnået, at denne lille lysets skabning får hjælp og et
fornyet håb. På den måde kan sjælens engel bruge din bøn til at sørge for, at sjælen får supplerende
nåde. Børn, tro inderligt på bønnens magt. Jeres bønner frelser i sandhed sjæle og ændrer kursen for
begivenhederne i verden. Fortsæt med at bønfalde Himlen om den nåde, I har brug for, til at kunne
hjælpe andre. Vi besvarer jeres bønner, kære sjæle. Vi besvarer dem.
31. august 2004
Jesus
For at kunne leve fuldt ud, må du tænke på dit univers, både det, der kan ses og det, der ikke kan
ses. Ofte er det det, der ikke kan ses, der bevæger sjælene, og det er de sjæle, der er åbne for den
himmelske indflydelse og de himmelske beskyttere, der bedre er i stand til leve fuldt ud og mere
trygt. Mine børn, med al den guddommelige hjælp, der omgiver jer, mangler I virkelig ikke noget.
Jeg ville ikke bede jer om at gennemføre de opgaver, Jeg har lagt i jeres hænder, uden at give jer
tilstrækkelig med støtte. Støtten er der. Du skal blot gøre brug af den. Hvis du arbejder på et projekt
for Mig, og du føler, at du er stødt på en forhindring, så bed gladelig englene i Himlen om at fjerne
den. Vær opfyldt af fred i visheden om, at Jeg ikke vil stille dig til regnskab for ting, du ikke kan
ændre. Vær stabil i dit arbejde, og vær opmærksom på, at du er omgivet af Mine venner i form af
englene, men også af helgenerne. Når du er i dette himmelske selskab, vil du lære at være fredfyldt i
alle ting. Du vil lære at se på alle situationer og alle mennesker fra det himmelske synspunkt. For
eksempel er du måske blevet anbragt tæt på en sjæl, som du føler afsky for. En verdslig måde at
gribe det an på, ville være at slippe væk fra denne person hurtigst muligt. Nu, efter at du har tænkt
over englenes og helgenenernes tilstedeværelse, kunne du stille og rolige tale om sagen med dem.
Måske vil de fortælle dig, at denne sjæl bærer på en stor smerte, som han kamuflerer bag en
ubehagelig eller aggressiv opførsel. Måske er denne sjæl bedrøvet eller bekymret, og længes efter
den himmelske forening, som du nyder godt af. Måske er han blevet såret dybt af nogen, som skulle
elske ham, eller måske er han legemligt syg. Måske, Mine venner, har livet skuffet ham, og der var
ingen Jesus til at hele hans sår. Ville du ikke se situationen i et andet lys, nu hvor du tager disse
muligheder med i betragtning? Dine engle-venner, inklusive denne mands skytsengel, ville kunne
forklare dig dette og opfordre dig til at behandle ham nøjagtig på den måde, som denne sjæl
behøver for at kunne åbne sig den mindste smule og lade Mig komme ind. Du ved, hvad Jeg er i
stand til, hvis Jeg får plads i en sjæl. Situationen bliver en helt anden, gør den ikke? Måske ser du
ikke, hvad dine bønner og din kærlighed opnår for denne sjæl, mens du er på Jorden, men du vil se
det i Himlen. Du vil se alle frugterne af dine små selvfornægtelses- og kærlighedsgerninger, når du
kommer hertil. Mine venner, I vil leve meget anderledes, hvis I konstant er opmærksomme på jeres
himmelske selskab.

1. september 2004
Jesus
Mine kære sjæle går gennem livet i englenes selskab. Nogle steder er der flere engle end andre. Når
et helligt menneske føler en uforklarlig glæde eller en uforklarlig følelse af fred, er dette menneske
ofte trådt ind et sted, der af en eller anden er fyldt med engle. Mine kære tjenere opdager måske, at
de føler sig draget til et sted, men kan ikke finde ud af hvorfor. Måske har der her fundet en eller
flere hellige handlinger sted. Måske var det et helligt menneskes hjem. Måske blev der givet store
ofre eller udvist en stor kærlighed på et bestemt sted. Disse steder tiltrækker engle såvel som
mennesker, og ofte vil englene forblive der eller besøge stedet. På samme måde, hvis en sjæl
modarbejder Mig, vil den sjæl måske opdage, at han føler sig frygtelig ubehageligt tilpas visse
steder. Han føler sig måske ubehageligt tilpas, fordi han ikke bryder sig om englenes selskab, og
instinktivt er han klar over, at han ikke er passende selskab for Himlens små væsener. Hvis han har
blot det mindste ønske om at angre, vil disse steder fremkalde triste tanker i hans sind, og han vil
længes efter noget, der ikke kan sanses. Denne længsel kan ikke sanses af personens bevidsthed,
men det er simpelthen en længsel efter godhed. Han vil komme i tanker om et godt menneske, han
har kendt, og han vil tydeligt se, at han lever et liv, der er afskåret fra Mig. Dette vil få nogle
mennesker til at flygte i vrede. De ønsker Mig ikke. For andre vil et besøg på et sådant sted få dem
til at påbegynde en proces af forandring, fornyelse og anger. Inviter englene ind i jeres hjem og på
jeres arbejdspladser. Bed Himlen om at omgive jer med dem i ethvert møde og enhver samtale.
Send ofte engle til dem, der lever i en tilstand af synd, så deres stakkels små hjerter vil længes efter
tilgivelsens ilt. Disse strategier, som Jeg giver jer, er alle en del af den store fornyelse. I forbereder
sjælene og Jorden. I er Mine venner.
2. september 2004
Jesus
Der er mange måder, en sjæl kan tjene Kongeriget på. I disse tider er sjælene dog, i højere grad end
i fortiden, kaldet til at evangelisere for Mig. Dette betyder, at Jeg har brug for sjæle, der kan bringe
Mig til andre. Vi må finde hver eneste ensomme, sårede sjæl, som er afskåret fra sin guddommelige
familie. Hvis du bringer Mig til en sjæl, kan Jeg smelte denne sjæls hjerte og fylde det med glæde.
Så kan sjælen begynde at lære om den umådeligt store kærlighedsfamilie, der søger at drage ham
tilbage. I kæreste små tjenere for Frelseren, Mine engle vil vise jer vej til disse sjæle. Vær årvågne
overfor deres tilskyndelser og deres hvisken, for de ser alt, og de ved, hvem der behøver jeres hjælp.
Hvis du mærker en impuls til at opsøge en sjæl og give ham disse ord, så gør det. Stol på disse
instinkter. Selv hvis en sjæl indledningsvis latterliggør dig, vil han i sidste ende opleve en tid med
frygt eller kvaler, og han vil række ud efter den bog, du har givet ham. Hvis ordene ikke er der, kan
han ikke række ud efter dem. Hvis han har fået bindet, vil han åbne det. Hav fred i sindet med
hensyn til andres reaktioner. Du kan ikke tvinge en sjæl til at lære om Mig, men du kan foreslå, at
han gør det. Du kan bære vidnesbyrd om Mit nærvær ved at tale om din kærlighed til Mig og om
den nåde, du har modtaget fra Mig. Tal om freden. Tal om glæden. Tal om roen. Tal ikke om
fjenden. Der bliver lagt alt for megen vægt på den begrænsede magt, som han, der søger at
ødelægge alt, har. Når en sjæl virkelig følger Mig, er der ikke meget, fjenden kan gøre for at lede
dette menneske bort fra Mig. Frygt intet. Hvorfor skulle du frygte, når du har et univers fyldt med
himmelske væsener, som venter på dine anmodninger og bønner? Lyt nøje til dem, så vil Mine
engle vise dig vej til de sjæle, der har brug for din hjælp.
3. september 2004
Jesus
Mine kære, I må lære at arbejde som en del af et team. En hvilken som helst opgave, som du bliver
tildelt, er også blevet tildelt en eller flere engle, som har fået til opgave at hjælpe dig. Du forstår, at

du aldrig er alene. Der er mindst én engel knyttet til selv den mindste opgave, som du må udføre.
Din skytsengel er altid hos dig. Så du tager fejl, når du føler, at den mission, du er blevet tildelt, er
overvældende, for du bærer kun den ene del af ansvaret. Når du føler dig overbebyrdet, må du
spørge dig selv, hvad Jeg ønsker fra dig i netop det øjeblik. Og så må du bede englene om at hjælpe
dig. Derefter må du bede helgenerne om at gå i forbøn for dig. Efter det må du huske på, at Maria,
din himmelske mor, er ved siden af dig, og at også hun går i forbøn for dig. Hun holder nøje øje
med, om der er tegn på at du kæmper med noget. Og efter alt dette må du huske på at Jeg, Jesus
Kristus, alle tings Gud, er hos dig. Spørg så dig selv igen, om du er overbebyrdet. Når du bekymrer
dig om fremtiden, er der altid en risiko for, at du bliver bange, for du har kun den nåde, der er
nødvendig her og nu. Du har fået det, du har brug for i dette øjeblik. Bliv sammen med Mig,
sammen med Maria, din mor, og sammen med englene og helgenerne. Vi er ikke i fremtiden. Vi er
ikke i fortiden. Vi er her, i nuet, og du er én del af et magtfuldt team.
4. september 2004
Jesus
Med troens øjne må I søge efter Mine engle. De er hos jer, Mine kære, kæmpende sjæle. I må tro på,
at I ikke er alene, for så vil I leve på en anden måde. Når en sjæl har tillid til, at han er en del af et
himmelsk team, lever han i en stille overbevisning om, at alt vil blive godt. Denne sjæl forstår Min
magt og Mit herredømme over hans univers. Han accepterer sine lidelser og giver dem til Mig som
en del af den offergave, hans liv er. Der er ikke meget, der kan forstyrre denne sjæl, fordi han
forstår, at alt på Jorden er midlertidigt. Så længe han følger Min vilje, vil han i sandhed være
fredfyldt. Kære børn af denne verden, I må stræbe efter denne enhed med den guddommelige vilje i
jeres liv. Kun når der er enhed, kan I bevæge jer fredfyldte gennem en verden, der ikke er fredfyldt.
Og det er det, Jeg ønsker for dig. Fred, både til din lille sjæl og til de sjæle, der møder dig. Du må
tage imod Min fred i din sjæl, for kun på den måde vil freden blive udbredt. Dit eksempel overfor
andre er en vigtig del af Min plan. Så når Jeg beder dig om at være fredfyldt, bønfalder Jeg dig
virkelig. At leve i Min fred er en del af det, Jeg har brug for fra din side. Når du er fristet til at blive
ophidset og urolig på grund af de begivenheder, der foregår omkring dig, må du stå imod og bevare
din himmelske fremtræden, og du må være opmærksom på, at Jeg er Gud.
6. september 2004
Vor velsignede Mor
Da jeg levede på Jorden, var jeg altid opmærksom på, at Himlen eksisterede. Jeg vidste, at englene
aktivt forsøgte at trøste og hjælpe os i vores problemer. Denne opmærksomhed kom ikke fra mine
fysiske sanser, synet eller hørelsen, men fra min åndelige sans, som er at elske og blive elsket. Du
må begynde at bruge dine åndelige sanser, din sjæls sanser. Disse sanser, som du kan betragte som
den levende Helligånd, vil vejlede dig. Jeg søgte enhed med min Skaber i alle ting. Han, Gud,
skuffede mig ikke. Fordi jeg konstant søgte enheden, voksede jeg i bevidstheden om, at Jorden ikke
er adskilt fra Himlen, at der ingen afstand er. Himlen er til stede på Jorden i form af Ånden og den
åndelige tilstedeværelse af de sjæle, der er gået forud for os, og, selvfølgelig, Guds smukke engle.
Hvor jeg dog elsker disse lysvæsener. De søger udelukkende Hans vilje og udelukkende godheden.
De udgør i sandhed forskellen mellem mørket og frelsen for mange sjæle. De er altid hos mig, og de
er altid hos jer. I små børn af mit Uplettede Hjerte, tak Gud for Hans engle. Tak Gud for de smukke
inspirationer, der er kommet fra Hans engle. Er du nogensinde blevet hjulpet af en fremmed? Du må
takke din skytsengel for at have tilvejebragt denne hjælp. Se med troens øjne på din verden, så vil
du se, at englene er overalt. I denne tid, hvor store forandringer finder sted, vil englene være meget
aktive i de trofastes liv, hos dem, der modigt hjælper Himlen. Jeg er hos jer, mine små sjæle. Jeg er
altid hos jer.

7. september 2004
Vor velsignede Mor
Jeg er glad for at tale med mine små sjæle om englene, for jeg ved, at tanken om engle gør jer glade.
I denne tid taler vi så ofte om vanskelige ting, så det er en lettelse for mig at tale med jer om noget,
der er dejligt og godt. Børn, jeres Jesus har bedt jer om at vandre i fred. Det har Han brug for, at I
gør, for Hans plan kan ikke føre ud i livet, medmindre I samarbejder i denne anmodning. Kun
gennem jer, hver især, kan freden strømme ind i jeres urolige verden. Så fordi dette er meget vigtigt,
vil jeg komme med et forslag. Når som helst du føler dig urolig, og du føler at din fred er
forsvundet, må du tale med din skytsengel. Bed din lille, himmelske soldat om at skynde sig at
komme og hjælpe dig, og opnå den nåde til dig, som du behøver for at kunne genvinde din fred.
Dette er den perfekte anmodning fra dig, for der er intet, Himlen holder mere af, end at hjælpe en
sjæl i verden med at bevare freden. Forstår du, vi ved, hvor vigtigt det er, og man kan sige, at denne
nåde er nem at opnå, når anmodningen kommer fra dig. Så sig dette, når du mister din åndelige
balance og fred: ”Kæreste skytsengel, jeg ønsker at tjene Jesus ved at bevare min fred. Jeg beder dig
om at opnå den nåde, der er nødvendig for mig, så jeg kan bevare Hans guddommelige fred i mit
hjerte.” I vil ikke blive skuffede, I små. Nåden vil komme til jer.
8. september 2004
Vor velsignede Mor
Mine børn, hvor har jeg ofte betragtet jer, mens I var omgivet af Guds engle, men følte jer så alene.
Disse engle har blide, små hjerter, og de sørger sammen med jer, når I er kede af det. Meget ofte
sker det, at de forsøger at trøste jer med himmelske tanker, men at I ikke er modtagelige for disse
ideer. Tillad disse tanker at komme ind i jeres hjerter, så vil I mærke den trøst, som englene forsøger
at velsigne jer med. Endnu en gang siger jeg - og jeg er klar over, at jeg gentager mig selv - at I må
tilbringe tid i stilhed, så vi kan anbringe disse dejlige tanker i jeres hjerter. Du forstår, at en samtale
med Himlen ikke er ligesom en samtale med Jorden. Vi råber som regel ikke, og du må lytte med
din sjæl. I tidligere tider var der ikke denne konstante støj. Børn, tænk over, hvorfor fjenden aldrig
lader jer være i fred. Det er ligesom et barns forsøg på at distrahere nogen, for at dårlige nyheder
om ham ikke kan blive fortalt videre. Når du føler dig distraheret, og du mærker, at din fred
undslipper dig, så spørg dig selv, hvor meget tid du lige netop denne dag har tilbragt i stilhed med at
betragte Gud. Jeg er sikker på, at det ikke var tilstrækkeligt. Så find stilheden. Opsøg den. Sæt pris
på den. Forstå, at dette ikke er spild af tid, men den vigtigste tid på din dag.
9. september 2004
Vor velsignede Mor
Små børn af Kongeriget, I må være glade. Ophold dig ved den tanke, at du tilhører Guds familie.
Det er en kendsgerning, der aldrig vil blive ændret på. Gud vil aldrig afvise dig. Du har ingen
problemer i den henseende. Dine fejltagelser, dine synder, dine svigt, ingen af disse ting vil få dig til
at miste din evighed hos Gud, så længe du angrer og forsøger at følge Jesus. Kære barn af mit
Uplettede Hjerte, sid stille et øjeblik og tænk over Guds familie. Vi er så sandelig en meget stor og
meget stærk familie. Der findes ingen større, ingen stærkere. Din Far er almægtig. Hans engle har al
visdom til deres disposition. Du har konstant adgang til den. Når først du forstår, at den visdom, der
er nødvendig for at kunne tjene, ikke kommer fra dig, vil du føle dig lettere til mode. Jeg beder dig,
vær glad. Din evighed er sikker, så der er intet andet, der burde bekymre dig. Hvis du tænker på
denne måde, vil du tjene i frihed, og du vil tjene uden besvær. Jeg, Maria, ønsker dette for dig. Din
tjeneste behøver ikke at være en tid fuld af smerte, på trods af de nødvendige ofre. Men husk på, når
du ofrer de verdslige ting, at du under alle omstændigheder vil komme til at give slip på disse ting.
Det er forkert at være alt for knyttet til ting, der ikke varer ved. Din smerte opstår, fordi du ikke kan
undgå at skulle give afkald på disse ting. Bed englene om at hjælpe dig med dette, og med alt andet.

Gud har givet englene opgaver, så de ved, hvad Han vil. Mediter ofte over den smukke tanke, at
dine trofaste ledsagere kender Guds vilje for dig.
10. september 2004
Vor velsignede Mor
Der er mange slags engle i det himmelske Kongerige, alle med forskellige opgaver. Det er nogle
særlige engle, der arbejder på Jorden, og de nærer den største kærlighed til menneskeheden. Børn, I
har ikke oplevet den himmelske kærlighed i dens reneste form, og det vil I heller ikke komme til,
før tiden for jeres jordiske død kommer. Indtil da må I tro på os, når vi fortæller jer, at I er elsket på
den mest fuldkomne vis. Et eksempel på den kærlighed, der er grænseløs i Himlen, er din
skytsengels kærlighed til dig. Din skytsengel kender dig bedre end noget menneske vil være i stand
til, fordi din skytsengel har kendt dig i al evighed. Inden du blev skabt i fysisk forstand, var du
kendt af dette lysvæsen. Denne Guds skabning er fuld af Hans kærlighed, og Hans kærlighed
strømmer gennem Hans engle til jer. Når vi taler til jer om begyndelsen på Kristi genkomst, er en
del af det, vi taler om, gennemstrømningen af Kristi kærlighed gennem den enkelte af jer. Så vær
opfyldt af glæde over, at denne lille Guds engel ledsager dig overalt. Guds kærlighed strømmer
gennem denne engel og ind i din sjæl. Hvis du er åben for denne kærlighed, kan den også strømme
gennem dig og ind i andre sjæle. Hvor er denne proces dog smuk, og hvor den dog knytter Guds
familie sammen. Når alle i den himmelske familie er sammen, vil der være en uophørlig strøm af
kærlighed. Så vil vi ikke kende til andet end fred og lykke, børn, og I vil forstå hvad det er, jeg har
forsøgt at fortælle jer. Hav fred, I små. Jeres mor er hos jer.
11. september 2004
Vor velsignede Mor
Små børn, hvor jeg dog elsker jer. En mors kærlighed er så fuld af tilgivelse og forståelse, fordi en
mor kender sine børn godt. Sådan er jeg overfor jer. Jeg kender jer hver især rigtig godt, og jeg
forstår jeres små kampe og bekymringer. Vores Gud har, i sin godhed og nåde, givet mig den største
ære her i Himlen. Jeg har fuldstændig frihed til at beslutte, hvordan englene skal gribe ind på
Jorden. Ser du, jeg holder mig fuldstændig til den guddommelige vilje, som vi alle gør her, så der er
ingen grund til konflikter. Du må bede mig om hjælp, så vil jeg sende engle til at hjælpe dig og
dem, der omgiver dig. Når jeg betragter dig, mærker jeg sommetider, at mit hjerte gør ondt for dig,
fordi du føler dig alene. Når du kommer hertil, vil du opdage, at du ikke var alene et eneste øjeblik.
Tænk på Jesus og Hans fuldkomne kærlighed til dig. Ville Han forlade dig? Selvfølgelig ikke. Han
ser din smerte, og sender små engle og jordiske sjæle til at hjælpe dig. Sommetider er du ikke klar
til at blive hjulpet, og så tager du ikke imod den hjælp, Han har sendt. Han forstår og venter, mens
Han er på udkig efter en anden situation, hvor du måske vil være mere åben for Ham. Du er meget
værdsat. Vær glade, I små. Jeres mor elsker jer og vil aldrig forlade jer. Jeg sender engle til jer hver
evig eneste dag, efter at have tænkt over, hvilke opgaver I har påtaget jer for Kongeriget. Intet er
overladt til tilfældighederne, især når det drejer sig om Himlens arbejde. Kast frygten bort, I små
børn i Guds familie. I har ingen grund til at være bange. Vores løfter vil ikke blive glemt, som det så
ofte sker med jordiske løfter. I kan stole på disse ord fra Himlen, og I kan stole på os.
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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