BIND 8
AT HVILE I FRELSERENS HJERTE
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.

ANNES INTRODUKTION TIL BIND 8
I dette bind bliver vi velsignet med et indblik i, hvordan Jesus betragter mange situationer i vores
verden. Denne velsignelse giver os et ansvar for at ændre vores handlinger, hvor det er nødvendigt.
Sådan er det altid i livet. Der er et konstant kald til omvendelse og fremskridt i hellighed.
Når Herren viser mig en vision, ser jeg den mindste del af en stor situation. For eksempel, i de
himmelske visioner ville jeg tro, at jeg havde set det hele, og at der umuligt kunne være mere, som

jeg ikke havde oplevet eller havde brug for at opleve. Så ville Herren vise mig noget andet, der
åbnede op for et helt nyt område af tanker og guddommelig kundskab.
Jeg tænker ofte på det som en, der har fået et blad at studere. Vi kunne tilbringe mange år med at
studere dette blad, fordi det er et stort mirakel i skaberværket, med dets unikke farve, funktion,
struktur kemiske sammensætning og forbindelsen til den plante, det vokser på. På trods af dette kan
vi ikke sige at vi, udelukkende baseret på studiet af dette ene blad, forstår hvad en skov er. Studiet
af dette blad giver os selvfølgelig et fingerpeg om, hvad en skov er og hvordan den fungerer, og
takket være disse fingerpeg kan vi fryde os over, at vi måske en dag vil komme til at studere og
forstå skoven i dens helhed.
Jeg tror, det er det samme med disse visioner. Hensigten med dem er at give os indsigt i Jesu hjerte.
Han er i høj grad nærværende hver dag. Han er nærværende i vores verden. Det tror vi på, og det er
sandt. Brødre og søstre, vi må bruge noget tid på at overveje konsekvenserne af dette faktum. Jesus
er ikke til stede ligesom en sten, kold og uden følelser, men som vores Gud, der er fuld af kærlighed
og medfølelse for os. Ligesom Jesus er fuld af kærlighed og medfølelse for hver eneste af os, er Han
fuld af kærlighed og medfølelse for alle dem, der omgiver os, inklusive dem, vi sårer, dem, vi
afviser, dem, vi dømmer og dem, det ikke lykkes os at elske. Jesus er sårbar i sin krop, det vil sige i
dig og mig. Hvis vi bliver såret, gør det ondt på Jesus. Han mærker smerten sammen med os og for
os. Han mærker også frygtelig intenst smerten ved at blive afvist, når vi vender Ham ryggen.
Det er dette, Herren forsøger at minde os om. Han er opmærksom. Vi må forsøge at lade være med
at såre Ham. De af os, der er kaldede, og det gælder alle, der læser disse ord, må forsøge at trøste
Ham ved at bringe andre tilbage til Hans hjerte.
Hvordan gør vi det? Henvender vi os til andre og fortæller dem, at de har misforstået det hele, og at
vi har ret? At kun hvis de bliver ligesom os, vil Jesus acceptere dem? Nej, mine venner. Vi ved
bedre end som så.
Først arbejder vi på vores egen sjæl, og gennem det arbejde - og på grund af det arbejde - er Herren
i stand til at strømme igennem os og ind i verden. Hvis vi koncentrerer os om at blive hellige, og
om at tilbringe tid i stilhed sammen med Kristus, er der en større chance for, at vi arbejder på Hans
dagsorden og ikke på vores egen. Vi må konstant være opmærksomme på det, vi er kaldede til. Hver
dag må vi afsætte noget tid til at overveje, hvorvidt vi er trofaste mod vores kald som mødre, fædre,
præster, religiøse eller enlige apostle. Hvem har Herren givet os at vandre sammen med? Hvem er
de mennesker i vores liv, som vi er kaldede til at elske hver dag? Hvor fejler vi? Hvor kan vi
forbedre os? Hvis vi gør dette arbejde sammen med Kristus, vil Han gøre os til helgener, og vi kan
give vores bidrag til Fornyelsen.
Et par ord om den mystiske oplevelse af visioner og lokutioner.
VISIONER
Jeg oplever disse visioner på Herrens bud. Jeg kan ikke selv fremkalde disse oplevelser, og jeg
beder ikke om dem. Herren fortæller mig, at Han ønsker at bringe mig et sted hen eller vise mig
noget. Jeg ser visionen i min sjæl; med andre ord, så ser jeg den ikke med mine øjne. Herren bliver
hos mig hele tiden og forklarer hvad det er, jeg ser, eller besvarer mine spørgsmål. Herren vil ofte
henlede min opmærksomhed på bestemte detaljer. Jeg har beskrevet dem så godt som jeg kan, og
med tanke på, hvad der er Herrens hensigt med at vise mig visionen. Jeg ved, at når Herren giver
mig disse oplevelser, er det ikke kun til gavn for mig, men til gavn for os alle.
Jeg vil tilføje, at jeg ikke oplever disse ting adskilt fra Herren. I hver eneste vision er jeg
fuldstændig klar over, hvordan Herren betragter denne scene, og hvordan Han har det med det. Hvis
Herren føler smerte ved situationen, får jeg lov til at føle Hans smerte. Hvis Herren føler glæde, får
jeg lov til at føle Hans glæde.
Oplevelserne og lokutionerne, som er beskrevet i bind otte, skete over et stykke tid. Så gav Herren
de lokutioner, der skulle indlede og afslutte bindet, og fortalte mig, hvor i bindet de skulle placeres.

LOKUTIONER
Jeg oplever en lokution som en samtale eller en kommunikation i min sjæl. Jeg hører ikke ordene
med mine ører. Oplevelsen af en lokution er lige så forskellig fra en inspiration, som det at tale er
fra at lytte. Hvis Gud taler, lytter jeg. Hvis Vor Frue taler, lytter jeg. Hvis jeg svarer, lytter Gud eller
Vor Frue. Jeg bliver ikke forvirret; jeg er klar over, hvem der taler.
INDGYDELSER
Udover de tidspunkter, hvor Himlen taler gennem lokutioner, er der tidspunkter, hvor Himlen
anbringer ideer eller viden i min sjæl, for at give mig en øjeblikkelig forståelse eller indsigt.
Oplevelsen af en hvilken som helst himmelsk kommunikation er ledsaget af, og er i sig selv, en
enorm nåde, der sætter sig spor i sjælen og skaber en fred, sammen med en villighed til at tjene.
Efter en himmelsk kommunikation eller lokution føler jeg mig rolig og tillidsfuld, med en
fornemmelse af, hvad formålet er med det, Herren har videregivet til mig.
Som jeg forstår min rolle i denne proces, skal jeg fortælle om mine oplevelser til dem, der er åbne
og modtagelige for at høre om det.
Apostle bør bede Helligånden om at være hos dem, mens de tænker over de ting, jeg har nedskrevet.
AFSTRAFFELSER
Med hensyn til afstraffelser, tror jeg, vi må fokusere på det faktum, at vi alle skal dø en dag. Når vi
dør, vil vi miste alt, set fra det jordiske perspektiv. Vi vil ikke tage kufferter med til Himlen. Dette er
vores tid på Jorden, så det må være den perfekte tid at være her for hver enkelt af os. Når tiden er
perfekt for os til at forlade Jorden, vil Jesus komme og hente os.
Jesus advarer os på forhånd om de forandringer, der vil komme, for at hjælpe os med at påbegynde
frigørelsen fra de materialistiske ting. Han har også til hensigt at hjælpe os med at modtage enhver
vanskelighed i overensstemmelse med Hans syn på tingene og Hans mål. Vi må lære at se enhver
situation i verden gennem Jesu øjne, og blive mere vant til at betragte tingene fra det himmelske
perspektiv. På den måde vil vi opnå de fordele, som Herren ønsker for os, og vi vil også kunne
hjælpe andre med at bruge alt det, de oplever, til at gøre fremskridt i hellighed. Jesus giver os på
forhånd instruktioner om, hvordan vi skal opføre os.
Herren søger især at træne læg-apostle i at reagere på enhver begivenhed i deres liv med Hans
rolige accept, så vi kan udbrede den rolige accept i hele verden.
Jeg beder for, at mennesker vil acceptere Guds ord, uanset hvordan Gud taler til dem. Jeg ved, at
Fornyelsen i verden bliver styrket og vinder frem. Jeg ved, at den vil fortsætte med at blive styrket
og vinde frem. Jeg beder for, at alle apostle vil besvare Guds kalden i størst mulig grad.

20. september 2004
Jesus
Mine kære børn, Jeg vil ikke efterlade jer i mørke. Jeg forsøger at bringe jer til Lyset. For at
kunne gøre det, drager Jeg jer ind til Mig, tæt ind til Mit hjerte. Ønsker du at være sammen med
Mig? Jeg lider i denne tid, så de, der er tæt på Mig, vil også lide. Det er langt bedre, Mine venner,
at mærke Frelserens smerter end at vandre i mørke. Kom og hvil i Mit hjerte, så Jeg kan vise dig
Min smerte.
13. september 2004

Jesus
Mit hjerte lider på grund af mørket i jeres verden. Sjælene distancerer sig fra Mig, indtil de ikke
længere mærker længslens smerte. Godheden er blevet presset ud af deres hjerter, fordi de har
tilbragt for lang tid i dette jordiske, åndelige tomrums kulde. I er døde for Mig, kære sjæle, og
Jeg kan ikke holde det ud. Kom tilbage til Jesus. Det er Mig. Jeg er Jesus, og Mit hjerte mærker
smerten ved din afvisning. Jeg ønsker, du skal blive helbredt. Jeg ønsker at give dig muligheden
for at mærke Mit nærvær igen, så du kan træffe et valg, der er baseret på Sandheden. Hvis du
mærker Mit nærvær i din sjæl, og du så afviser Mig, så må være sådan. Jeg vil acceptere din
beslutning. Men det er en beslutning, du selv må træffe, og ikke lade dig bedrage. Ser du, Min
fjende har ført dig bag lyset. Han har narret dig. Fjenden af godheden, fyrsten over alt, der er
mørkt, forsøger at stjæle Mine elskede. Det vil Jeg ikke tillade. Jeg gør en enorm indsats lige nu,
for at vinde jer tilbage til Mit hjerte. Du vil finde fuldstændig kærlighed og tilgivelse. I Mit hjerte
findes alle de forklaringer, du har brug for, for at forstå, at du hører til i Himlen sammen med
din familie. Fordi tiden er inde til at vende tilbage til Mig, Min allerkæreste sjæl, sender Jeg dig
en stor mængde nåde. Du bliver givet enhver tænkelig mulighed for at se på Mig og vide, at Jeg
er din Frelser. Jeg elsker dig så højt, at Jeg føler smerte ved denne adskillelse. Jeg ønsker så
inderligt din kærlighed. Jeg beder dig, se op på Mig og søg Mig. Bed Mig om at åbenbare Mig for
dig. Bed Mig om at vise Mig for dig. Jeg er her og venter på dig.
14. september 2004
I dag så jeg en kvinde, der bad. Hun knælede i et kapel, hvor der var eukaristisk tilbedelse, og hun
var i henført betragtning over Eukaristien. Hendes ansigt var fredfyldt. Denne kvinde havde lidt en
hel del, fordi hun havde tilbragt hele sit liv adskilt fra Jesus. På grund af budskaberne og nåden er
hun blevet bragt tilbage til Jesu hjerte. Jeg følte en stor glæde ved at se på hende. Jesus viste mig, at
kvinden var en, som jeg havde bedt for. Hun havde lidt voldsomt. Dette er en vision om fremtiden.
Jesus viser mig, hvad der vil ske i hendes liv. Jeg er taknemmelig.
Jesus
Jeg ved, at du er taknemmelig. Jeg viser dette til verden, fordi Jeg ønsker, at verden skal have
håb. Ja, Jeg lider. Ja, mange sjæle befinder sig i mørke, men dette er et eksempel på, hvordan en
sjæl kan blive reddet. Hvor mange sjæle af hendes slags er der? Det er op til jer, Mine små
apostle. I må finde dem, der er sårede, og give dem Mine ord. Disse ord er himmelsk balsam til de
sår, som det nuværende mørke har påført Mine elskede børn. Jeg viser jer Mit hjerte, så det er
kun rimeligt, at Jeg også viser jer glæden i Mit hjerte, når Jeg tænker på en sjæl, der har lidt, og
som vender tilbage til Mig og bliver helbredt. Tag del i Min glæde. Fryd jer over hendes
tilbagevenden, for hun var tabt, og nu er hun fundet.
Til dem af jer, der stadig lider under adskillelsen fra Mig, siger Jeg, ”Vend tilbage.” Du ser, at
Mit hjerte føler glæde. Jeg er glad nu, og Jeg vil være glad igen, når Jeg ser dig være opfyldt af
fred, mens dit ansigt er gennemstrømmet af himmelsk kontemplation. Det er en arbejdets tid, en
tjenestens tid. Hold til hver en tid din kurs rettet mod den himmelske mission, så vil vi i
fællesskab fylde Mine kirker med smukke sjæle som denne. Fryd jer, Mine venner. Fryd jer.
Jeg er henrykt over at have haft en så lykkelig dag i Jesu hjerte. Det er lige gået op for mig, at det er
dagen for Korsets Ophøjelse.
15. september 2004
Jesus

Især i dag, på dagen for Jomfru Marias Smerter, fejrer og ærer vi vores mor. Kære børn, ligesom
Jeg selv lider over den afstand, mange sjæle har skabt mellem dem selv og Himlen, lider vores
mor også. Mere end nogen anden, tog hun del i Min Passion. Nu tager hun del i Min smerte over
tabet af så mange sjæle. Jeg føler afsky over denne verdens synder. Vores mor tager del i denne
afsky. I må forstå, at når I får et glimt af Mit hjerte, får I også et glimt af Marias uplettede
Hjerte. Dette dyrebare og rene, lille hjerte, banker med kærlighed og ømhed for hver eneste af os.
Hver eneste sjæl er dyrebar for Maria.
Jeg takker jer for alle de små ofre, I giver, og som trøster Mig. Jeg ønsker at I skal vide, at hver
eneste bøn og hvert eneste offer, der bliver givet for Min skyld, også trøster vores mor. Maria
føler en stor glæde, når sjælene takker og priser Mig. Ja, hvis du er hengiven og trofast mod Min
mor - og det ønsker Jeg, at du skal være - må du arbejde for Mig, og så vil hun være tilfreds med
dig. Hun søger udelukkende Min vilje, og hendes aktive og magtfulde mellemkomst i jeres verden
fremmer Min vilje på en spektakulær måde. Hun er kvinden klædt i solen, der er i stand til at
overvinde fjenden.
16. september 2004
I dag så jeg en ung soldat. Han gemte sig et sted, hvor der ikke var meget plads, og han var
tydeligvis bange. Rundt om ham var et slag i gang, og han hvilede sig, gispende og svedende. Han
var ikke i panik, men man kunne se, at han befandt sig i en vanskelig situation, og at han var klar
over det. Han begyndte at samle sig sammen til at komme videre.
Jesus
Han skal overgive sit liv i dag. Du ser, at han er bange. I sin menneskenatur frygter han den
fysiske smerte og lidelse. Dette er en naturlig ting. I sin sjæl er denne unge mand klar over, at
han vil slutte sig til Mig på denne dag. Forstår du, han kender Mig godt, og Jeg har hvisket til
ham i et stykke tid. Han er forberedt. Mens han er bange i sin menneskenatur, er hans sjæl
fredfyldt.
Denne dreng har vandret sammen med Mig hele sit liv. Han undgik ikke altid synden, men han
vidste, hvad der var syndigt, og har altid sluttet fred med Mig. Han har modtaget en åndelig
opdragelse af sine forældre, der respekterede Mig og forstod, at de havde en pligt til at give deres
tro videre til deres søn. Som et resultat af det, ser deres søn sin død i øjnene med en stille accept.
Inden længe vil han kende glæden. Som du kan se, er han ikke ulykkelig på trods af at han ved,
at hans tid på Jorden er forbi. Han føler sig tryg ved at vide, at han har gjort sit bedste. Anne, Jeg
siger dig, denne unge mand er smuk i Mine øjne. I jeres verden ville han på ingen måde virke
usædvanlig. I det himmelske Kongerige vil han være en helgen. Hans forældre vil sørge over
tabet, men Jeg vil trøste dem, og så vil de få fred og glæde i deres sjæle. De har gjort det godt med
hensyn til deres søn, og han giver dem stor ære. Var hans liv for kort? Hvordan kunne det være
det, når Jeg selv har bestemt varigheden af hans tid på Jorden? Han tjente Mig i den tid, han
havde fået tildelt, og alt er godt med hensyn til ham. Jeg fortæller dig i dyb alvor, at denne unge
mand er langt mere velsignet end visse af hans kammerater, der vil overleve denne dag. Hans
sjæl er i sikkerhed.
17. september 2004
I dag viste Herren mig et klasseværelse fyldt med små børn. De var meget smukke, som små børn
er, og jeg mærkede Vorherres kraftfulde og totale kærlighed til hver enkelt af dem. Han viste mig,
hvordan Han lider, fordi han bliver nægtet adgang til dem.

Jesus
De får ikke noget at vide om Mig, Anne. I stedet bliver de fyldt med verdslige ideer, der ændrer
sig fra uge til uge, mens verdslige sjæle skændes og konkurrerer om at få æren for at skabe en
ideologi. De mennesker, der skaber disse tanker, der ikke fører nogen vegne hen, er opblæste af
hovmod. Denne meningsløse lære, der bliver fabrikeret af verdslige sjæle, dulmer deres
samvittighed og nærer deres syndighed. Børn er ofte langt bedre til at skelne end de voksne er, og
Mine små bliver i værste fald forvirrede. I bedste fald lærer de ingenting. Min smerte over dette
er stor, og det berører Mit hellige Hjerte dybt.
Du så, hvor kraftfuldt Jeg arbejde i sjælen på soldaten, der brugte sit liv på at komme nærmere
til Mig. Det kan Jeg ikke gøre med disse små børn. De vil vandre formålsløst gennem deres liv.
På grund af Min barmhjertighed vil Jeg så sandelig sørge for at få adgang til dem på et eller
andet tidspunkt, men Jeg ønsker mere end det for dem. Jeg ønsker mere end det for hver eneste
af jer. Bring Mig til børnene, I kære Himlens tjenere. Bring Mig til de mindste medlemmer af
Guds Kongerige, så Jeg kan indtage Min retmæssige plads i deres sjæle. I ser frugterne af Mit
fravær i deres liv. Jeres unge er ikke lykkelige. De har kvaler på grund af adskillelsen fra deres
Gud. Jeg har også kvaler over denne adskillelse. Jeg lider på grund af deres smerte og forvirring.
Kære tjenere, disse stakkels sjæle kender ikke engang kilden til deres smerte. De ved bare, at
noget, som de har brug for, ikke er blevet givet dem. Jeg er dette Noget. I er ikke i stand til at
hjælpe disse børn med verdslige ideer. De har brug for Mig.
25. maj 2004
Vores Gud er klar til at handle, for at rense verden. Han ville være i sin fulde ret til at ødelægge
verden, så voldsomt er oprøret imod Ham. På grund af sin store kærlighed til os kan Han ikke bære
at gøre det, men Han tillader, at der sker forandringer, og englene forbereder sig til at handle. Jesus
siger, at i tidligere tider, selv for så kort tid siden som i første halvdel af det tyvende århundrede, var
sjælene i det store og hele lydige. Sådan er det ikke længere. I denne tid er sjælene i det store og
hele ulydige.
26. maj 2004
Jesus viste mig sin dybe skuffelse ved synet af mange af vore dages mødre. Han gav mig et glimt af
hjertet hos en mor, der var uopmærksom på sine børns behov, og alt for opmærksom på ting, der
hører denne verden til, og på, hvordan hun tog sig ud fysisk. Dette var foruroligende. Jesus fortalte
mig at denne mor, som repræsenterer mange andre mødre, elsker sig selv fremfor sine børn. Han
viste mig hendes hjerte, der der var som en revnet sten med små slanger, der krøb gennem revnerne.
Jeg hader slanger, så denne vision var meget ubehagelig. Slangerne repræsenterede hovmod,
grådighed, jalousi eller misundelse, had osv. Jesus var overordentlig skuffet, da Han viste mig
børnene, som er følelsesmæssigt forladt og modtager ligegyldighed, hvor de har brug for, og er
berettigede til, varme og kærlighed. Jeg følte afsky ved synet af denne kvinde, men som sagt var
hun repræsentativ for mange moderne kvinder. Jeg må sige, at i det ydre var denne kvinde meget
smuk.
Mens denne kvinde fik mig til at føle afsky, gik Jesus videre med at vise mig sin mening om, eller
oplevelse af, mange moderne mænd. Han sagde, at de ignorerer deres egne åndelige pligter, og ofte
svigter de fuldstændig enhver åndelig opdragelse af deres børn. Han antydede store synder af
seksuel karakter, nogle af dem med samtykkende partnere, men der var også mange overgreb på
uskyldige ofre.

Jesus fortalte mig, at Han er hos hvert eneste uskyldige offer, altid. Han sagde, at Han hører hvert
eneste skrig, og at der skal gøres bod for hver eneste handling. Jesus føler væmmelse og afsky over
disse synder, men Han vender ikke sit ansigt bort, for Han er nødt til at overvære alle handlinger på
Jorden.
Så sagde Jesus, ”Fordi du er Min apostel, er du berettiget til glæde, så Jeg vil nu give dig glæde
og vise dig noget, der gør Mig glad.”
Jesus viste mig en kvindelig apostels hjerte. Det havde ingen åbne revner, og det var som smuk,
varm marmor. Gennem bønnen og tjenesten for Gud var dette hjerte godt beskyttet af dets ejer, og
Jesus følte glæde og lykke ved at betragte denne sjæl. Dette var en moderne apostel, som forsøgte at
følge Ham. Jeg kunne se, at der havde været revner tidligere, men de var grundigt forseglede og
lukkede af bønner og ofre og uselviske handlinger. De var helede. Disse revner, hvor synden
tidligere havde efterladt åbninger, bekymrede ikke Jesus. Tværtimod, de var tegn på, hvordan
sjælen havde vendt sig bort fra synden og var begyndt at følge Ham.
Så viste Jesus mig, at mens Han besigtigede synderne hos både mænd og kvinder af i dag, og var
opfyldt af en retfærdig vrede, var der en konstant prikken på Hans skulder. Denne distraherende
prikken kom fra sjæle, der bad under den eukaristiske tilbedelse. Disse bønner distraherede Ham i
Hans retfærdige vrede, og forhindrede store ulykker i at ramme denne verden.* På denne måde er
straffe blevet mildnet. Han viste mig Vor Frue, som opsamlede stakkels, sårede sjæle fra denne
mørke verden. Hun tørrede tårer bort og helbredte sår, og så instruerede hun sjælene i, hvordan de
kunne tjene Jesus, og hun hjalp dem med at frelse andre. Dette var så smukt og gjorde mig lykkelig
og glad, på trods af grimheden i de første afsnit.
Jesus fortalte mig, at under den eukaristiske tilbedelse strømmer Hans nåde ind i sjælene, som
derefter går tilbage ud i verden, hvor Hans nåde så strømmer ind i deres hjem, på deres
arbejdspladser og i deres familier, venner og bekendte. Han sagde, at i de mest vanskelige tilfælde,
hvor en tilbeder stadig er syndig, kan Han beskytte vedkommendes familie og begrænse den skade,
denne person forårsager for andre, samtidig med at Han helbreder og beskytter denne person. I de
bedste tilfælde, hvor personen tager imod Hans nåde og lever et fromt liv, kan Han virkelig forandre
områder i verden.
Han viste mig, at jo flere sjæle vi har, der deltager i den eukaristiske tilbedelse, desto mere vil
renhedens flod rense verden.
* Både det gamle og det nye testamente afspejler den tanke, at naturkatastrofer og ulykker til tider kan være Guds
måde at lade menneskeheden erfare konsekvenserne af synden, hvilket kan agere som en renselse og ultimativt
lede mennesker tilbage til Ham. Gennem Skrifterne og Traditionen er vi altid blevet belært om, at Gud kan
afvende megen lidelse gennem de trofastes bønner.

27. maj 2004
Jesus viste mig verden med lag af synd, ligesom lag af smog, der ligger over os. Han forklarede
mig, at som den hellige personlighed Han er, oplever Han faktisk en stank, når Han er i nærheden af
synden og syndig opførsel. Han sagde, at jo helligere man bliver, desto mere udtalt bliver denne
oplevelse, og at hellige sjæle på Jorden også oplever dette, men kun de sjæle, der har opnået et
meget højt niveau af hellighed. Hvor der var hellighed, var smoggen gennemhullet, og stråler af lys
fra Himlen trængte igennem. Jo større hellighed, desto mere lys. Han sagde, at enorme mængder af
lys og nåde strømmer ned og ind i verden gennem ordene i disse bøger, og at efterhånden som disse
ord bliver spredt, vil vi se flere og flere stråler af lys gennemtrænge den grimme smog, som synden
skaber. Jeg sagde, ”Godt, så er der måske ikke længere brug for andre renselser.” Men nej, denne
nåde er der, for at sjælene vil blive forberedt til renselsen.
Jesu hjerte er meget tungt, og jeg havde det dårligt med, at det var vanskeligt for mig at komme

væk, og jeg var en lille smule fornærmet, fordi jeg var nødt til at gå ned og gøre dette arbejde. Jeg
undskyldte. Han sagde, ”Nægt ikke Frelseren den smule trøst, som Han får af dit selskab.”
Stakkels Jesus. I fremtiden vil jeg forsøge at lade være med at blive så distraheret.
Han gjorde opmærksom på den rødglødende måne, og jeg følte rædsel. Han sagde, at der ville
komme en stor stilhed i de retfærdiges sjæle. De tåbelige vil lave sjov med det. På den tid vil alle
retfærdige sjæle høre Frelserens stemme, på samme måde som jeg gør det, hvis Han har brug for at
vejlede dem. Han sagde at vi, de retfærdige, ville forberede os på at overgive vores liv til Ham.
Dette er visdom fra Ånden. Han sagde, at Vor Frue vil stå foran Guds Trone og bønfalde om nåde til
sine børn, ligesom en mor, der forsøger at bringe sine børn i sikkerhed inden et voldsomt uvejr
bryder løs. Han sagde, at hun har en kolossal magt, når hun står foran denne Trone. Jesus er så trist.
Han ønsker ikke, at dette skal ske, men Han vil ikke forhindre det længere. Jeg bønfaldt Ham om at
fortælle mig, hvordan jeg kan trøste Ham. Han sagde, ”Du trøster Mig med din muntre lydighed.”
30. maj 2004*
Jesus
Umiddelbart efter mørket kommer der en dag fyldt med den største friskhed. Hele naturen vil
være fornyet og vil bære tegnene på Guds nærvær. Dette vil stå i stærk kontrast til det affald,
onde kræfter har efterladt. De mennesker, der er tilbage, de hellige mennesker, vil have det
vanskeligt på det tidspunkt, fordi de vil være nødt til at indrette sig efter de nye tilstande. De vante
bekvemmeligheder og behageligheder vil ikke længere være tilgængelige, og de daglige opgaver
vil ændre sig. Dette er dog ikke vigtigt, for menneskene vil være i kontakt med Gud på den
smukkeste måde. Dette vil bringe stor glæde og fred, og det vil være en kompensation for de store
forandringer, de har oplevet. Husk på, at mange sjæle vil dø på grund af de begivenheder, der er
gået forud for denne tid, så antallet af mennesker vil være mindre end i jeres verden, som den er i
dag, mens dette bliver skrevet. Hvis Jeg ønsker, at et barn skal beskyttes, vil det barn blive
anbragt sammen med hellige sjæle.
*For at forstå optegnelserne fra datoerne 30. maj 2004, 1. juni 2004 og 2. juni 2004, kan det måske være en hjælp
for læseren at læse Åbenbaringen, kapitel 20.

1. juni 2004
Efter mørkets tid vil der komme en meget vanskelig tid for de mennesker, der er tilbage. Der vil
komme store sygdomsudbrud, på trods af Guds vejledning, og endnu en gruppe mennesker vil dø.
Dette er den endegyldige renselse. De mennesker, der er tilbage, når denne periode er overstået, vil
være hellige, dedikerede sjæle, og de vil påbegynde Den store Lydigheds tid. De vil arbejde hårdt
for at kunne overleve, men de vil gøre det i glæde. Nogle af fremskridtene fra tiden inden mørket vil
være bevaret, inklusive fremskridtene indenfor hygiejne med hensyn til vand, kloakker og medicin,
men mange af de bekvemmeligheder, vi nyder i dag, vil ikke blive opretholdt, som for eksempel
den hastighed hvormed de nuværende mennesker kommunikerer. Det vil ikke være Guds vilje at de
mennesker, der lever efter mørket, skal være i konstant kontakt med andre, fordi de hver især vil
være i en mere konstant kontakt med Gud og Himlen. Mennesket vil ikke være nødt til at kæmpe
med den konstante fristelse til at synde på grund af medierne, sådan som det er tilfældet i dag.
2. juni 2004
I den nye tid vil verden blive anderledes. Verden vil generelt blive regeret fra Rom, hvor Den
hellige Fader vil residere.* Jesus vil herske gennem Den hellige Fader og vil kommunikere på en
mere direkte måde. Der vil stadigvæk være individuelle nationer, men ikke så mange som der er i
dag. Menneskene vil være lydige mod Gud, og Han vil vejlede sjælene på en mere direkte måde.

Menneskene vil se dette nærvær ret tydeligt, på en måde, de ikke gør nu, i denne tid. Når de for
eksempel ser på græsset eller et smukt træ, vil de tænke, ”Gud er god” og ”Gud er Skaberen.”
Døden vil blive betragtet med ophøjet ro og fred, hvorimod den nu bliver betragtet som den største
tragedie. Generelt set vil der være lydighed.
Jesus sagde, at i den nye tid, hvis der var én, der lavede en film med urent indhold, ville ingen gå
ind og se filmen, og den person ville blive foragtet. Der vil være synd, men ingenting, INGENTING
sammenlignet med synden i verden af i dag.
Jesus sagde, at en af de ting, der giver Ham størst smerte, er at Hans mor bliver behandlet
respektløst. I den nye tid vil hun blive elsket og æret, og hun vil være meget aktiv med hensyn til
ungdommen. Dette vil selvfølgelig glæde Ham. Jeg spurgte Ham, hvordan Han vil have det i den
nye tid, og Han svarede, ”Jeg vil være tilfreds.”
På grund af den gode vilje og tidens lydighed, vil helgenerne være i stand til at være ret aktive i
livene hos dem, der lever på Jorden. Det vil blive vidunderligt, og Jesus sagde, at Han fortæller os
dette for at indgyde os håb.**
*Annes forklaring: Hvis Kirken i den nye tid giver en vejledning, en korrektion eller en instruktion, vil
menneskene i den rene ånds lydighed følge dette med kærlighed og taknemmelighed, og være klar over, at lederne
i Kirken er repræsentanter for Jesus Kristus. Denne lydighedens ånd, der er til stede i Kristi Legeme, hvilket vil
sige menneskene, vil faktisk til tider regulere verdens kurs. Det er det, jeg mener, når jeg skriver at verden
generelt vil blive regeret fra Rom.
**Annes forklaring: Som jeg forstår Kirkens fremtid, vil den blive løftet op til sin rette, ærefulde plads i vores
verden. Dette vil ikke ske gennem nogen form for aggressiv eller autoritær handling eller disponering fra Kirkens
side. Tværtimod. Kirken vil blive løftet op gennem katolikkernes kærlighed, troskab og enhed, og det gælder både
lægfolk, præster og ordenssamfund. Disse mennesker vil løfte Kirken op gennem troen. Dette betyder ikke, at
synden ikke vil findes, eller at den frie vilje er fraværende, men lydighed, kærlighed og glæde i vores forhold til
Kristus vil være det fremherskende. Menneskene vil være tættere knyttet til Kristus. De vil være forenet med Ham
i bønnen på et dybere plan end de er nu, og de vil elske Kirken og leve fredeligt og trygt gennem Kirkens
vejledning. Dette er lydighed. Guds folk vil anerkende Hans herredømme over os og vores verden. Kirken vil
have stor indflydelse på verden, fordi katolikker vil handle i enhed med Jesus Kristus og Kirken, ikke imod den.
Der vil være en generel kristen enhed.

4. juni 2004
Jesus
Ligesom Mine ord strømmer gennem dine fingre, vil Min nåde strømme gennem dine hænder.
Fjenden fortæller løgne. Som svar vil Min sandhed bane sig vej gennem dine læber. Alt er godt.
Jeg tager dig ind i Min sjæl, og du er fanget i Mit hellige Hjertes ild. Når Jeg sender dig tilbage
til din egen sjæl, er du mere Mig end dig. Sådan vil det være, fordi Jeg har villet det.
9. juni 2004
I den nærmeste fremtid vil vi opleve et endnu større angreb på renheden. Det vil blive rettet imod
kvinder og børn, som den slags angreb altid er det. Det største angreb på renheden ses i den synd,
som abort er. Jesus fortalte mig, at en abort faktisk er djævelens raseri, der i den grad får frie tøjler.
Djævelen hader Gud og alt, hvad der er godt og helligt, i en sådan grad at han faktisk har overtalt
menneskeheden til at ødelægge liv under udvikling. Jeg fornemmede, at Jesus led voldsomt, og
spurgte Ham om jeg kunne være hos Ham, for i det mindste at holde Ham med selskab, og da var
det, at Han fortalte mig dette. Han sagde, at abort er djævelens største raseri og et direkte angreb på
Gud Skaberen. Jesus led frygteligt for denne synd under Passionen, og Han sagde, at abort alene

ville være ansvarlig for en frygtelig straf til verden, en, som Han tillader på grund af abortens synd.
Jesus træder ofte ind og forhindrer, at menneskeheden modtager den fulde straf, som synden gør os
fortjent til, men i dette tilfælde vil Han ikke mildne straffen. Han sagde at alt, hvad der bliver gjort
for at forhindre eller stoppe aborter vil blive rigt belønnet. Denne udtalelse gentog Han to gange.
10. juni 2004
Jesus talte om abort igen, og om hvordan det hellige sted, livmoderen, tilhører Gud Skaberen. Han
sagde, at Han har tilladt mange medicinske og videnskabelige fremskridt af barmhjertighed og
kærlighed til menneskeheden, men at nogle mennesker, i samarbejde med fjenden, der har sikret sig
deres tjeneste gennem ting som grådighed og hovmod, har udnyttet og vanhelliget disse medicinske
og videnskabelige gaver. Han sagde, at dette ses tydeligt i, at fjenden har gennemboret det hellige
ved livmoderen for at ødeægge Skaberens værk, og i trods mod Gud har forsøgt selv at blive skaber,
ved at skabe medlemmer af menneskeheden. Jesus sagde, at de ansvarlige er klar over, at de begår
en alvorlig synd. Han sagde, at Han anbringer hellige mænd og kvinder på deres vej for at advare
dem, men nogle fortsætter ned ad denne, den frygtelige ulydigheds, vej. Jesus sagde, at mange
mange mænd og kvinder er holdt op med disse aktiviteter, fordi deres samvittighed har advaret dem
om, at deres opførsel var syndig. Disse mennesker vil modtage stor tilgivelse og belønning i
Himlen, især dem, der angrer og åbent taler imod disse handlinger.
Så begyndte Jesus at tale om, hvordan menneskeheden er så arrogant, at den tror, Gud ikke kan
fjerne alle disse fremskridt. Det kan Han selvfølgelig, og Han sagde at det netop er det, Han har til
hensigt at gøre, men kun i en kort periode. Han sagde, at Han er for barmhjertig til, at Han
permanent vil ødelægge vores mulighed for at hjælpe jordiske sjæle på de medicinske og
videnskabelige områder.
Jesus viste mig, at en anden ting, der gør Ham meget trist i dag, er ensomheden i familierne. Han
sagde, ”Se. Disse børn har ingen at lege med, fordi de søskende, Jeg ville at de skulle have, er
blevet afvist af deres forældre. Egoistiske generation. De frygter, at flere børn vil være en
hindring for deres fornøjelser. De ældre er også en byrde, for på trods af det faktum, at disse
selvsamme sjæle har begrænset antallet af børn, har de stadigvæk ikke opnået tilstrækkelig
meget tid til deres adspredelser, så de må også overlade plejen af deres gamle forældre til andre,
selv i de situationer, hvor de ville være i stand til selv at tage sig af dem. Både deres børn og deres
forældre oplever et tab i denne situation. Jeg føler en stor tristhed over dette.”
Jesus sagde også, at tiden hvilede tungt på disse mennesker, fordi de ikke er involverede i
himmelske aktiviteter. Han fortalte mig, at ingen fornøjelser vil være tilstrækkelige til at
tilfredsstille disse mennesker. Vi må bede for dem, for de jager efter tomhed. Uselviskhed gør Jesus
glad, og Han sagde, at mennesker burde opleve stor fornøjelse ved hinanden, hvilket vil sige i deres
familier og sammen med dem, de elsker. Det var ikke hensigten at den tid, man tilbringer sammen
med dem, man elsker, skulle være sådan en byrde, som den bliver betragtet som i dag.
I dag talte Jesus til mig om mørket. Han sagde, at det vil have sin oprindelse i Helvede, og i løbet af
den tid, mørket vil vare, vil verden være begravet i dette mørke fra Helvede. Det opstår i Helvede,
men i den periode får det lov til at strømme ind i verden og omslutte den, indtil mørket er totalt.
Dette mørke er sort og er det totale fravær af lys. Jeg bliver ved med at forsøge at understrege
sortheden, men det er så totalt og fuldstændigt at jeg ikke er sikker på, mennesker virkelig kan
begribe dets tæthed eller fuldstændighed. Jeg forstår ikke dette begreb, den totale ondskab, men
Jesus forsikrer mig om, at nogle mennesker vil hilse dette mørke velkommen og juble over det. Han
sagde, at nogle vil kende dæmonerne ved navn, fordi de allerede har tilknytning til dem. Jeg hørte et
eksempel på de mest rædselsvækkende skrig og hyl, ligesom dem en vild kat kan lave. Disse
dæmoner vil udføre den mest afskyelige og grusomme tortur på mennesker. Disse mennesker er for
resten ikke dem, der tilhører lyset. Jeg skal se vores oplevelse af denne tid senere. I løbet af den tid

vil Helvede så sandelig være kommet til Jorden. Jesus ønsker ikke dette, eller vil at det skal være
sådan, men Han tillader det så absolut, og det er en del af Hans retfærdighed. De onde sjæle i
verden er afhængige af Guds nåde, på trods af at de håner den. De griner af Gud, men det er Gud,
der sørger for at de er beskyttede og trygge på Jorden, mens de udfører alle mulige slags synder og
bedrag. Med andre ord, mens de lever som dæmoner, nyder de frugterne af Guds godhed. Dette er
noget midlertidigt, og de vil meget snart høste, hvad de har sået. Jeg forsøger at komme i tanker om
en god sammenligning, så andre vil kunne forstå dette.
Du spiser den vidunderlige mad ved din værts festmiddag, samtidig med at du gør grin med og
håner din vært, der fortsætter med at servere for dig. For øjnene af værten misbruger du hans børn
på den frygteligste måde, mens du griner ham op i ansigtet og, om man så må sige, UDFORDRER
ham til at handle. Du udnytter værtens gode manerer, sådan som onde mennesker så ofte gør det nu.
Værten vil snart skride til handling, og værtens fjender vil blive smidt ud af forsamlingen. Da vil de
ikke længere være i stand til at udnytte Guds gode mennesker, som ikke giver tilbage med samme
mønt, fordi de er Kristi efterfølgere.
De vil ikke være i stand til at praktisere deres onde handlinger på samme vis, når de er omgivet af
mennesker som dem selv. Dette vil ske i mørkets tid. Hvis de kalder på Jesus, vil Han svare dem.
De virkelig hovmodige mennesker vil ikke kalde på Jesus, fordi de hader Jesus. Jeg kan simpelthen
ikke begribe, hvem disse mennesker er, eller hvorfor de vil vælge Helvede frem for Kristus, men
Han forsikrer mig om, at det er nøjagtigt det, der vil ske. Helgenerne vil være forsamlet foran
Tronen i løbet af denne tid, ligesom alle i Himlen vil være det, og bønfalde Gud om hurtigt at gøre
en ende på mørket. Der vil være sataniske ofringer og offergaver rundt omkring på hele Jorden i
løbet af denne afskyelige ondskabs tid.
10. juni 2004, senere
Jesus fortalte mig, at i mørkets tid vil de hellige sjæle blive forsamlet, og at sjæle, der knapt nok
kender hinanden, vil blive anbragt sammen efter Hans instruktioner. Han sagde, at der tidligere er
blevet skrevet meget om denne mørkets tid, men at Han ikke ønsker at skabe frygt, og at frygten
hverken er nødvendig eller passende, hvis man følger Hans vej. Han sagde, at små børn vil sove, og
at de voksne vil bede uden ophør, men ikke på grund af rædsel. De voksne vil opleve at være
forenet med Jesus og høre Hans stemme, så de vil finde det nemt og vil ønske at være i konstant
bøn. Jesus sagde, at man ikke vil gå udenfor i løbet af denne tid, på samme måde som man ikke
ville gå udenfor under et voldsomt uvejr, fordi det ikke ville være sikkert at gøre det. Men Han
sagde også, at hellige sjæle ikke skal være bange for at blive angrebet af dæmoner, fordi dæmoner
bliver frastødt af bøn, hellighed og hellige mennesker. Dæmonerne vil ikke ønske at være i
nærheden af de steder, hvor hellige sjæle er samlet i bøn. Fordi Helvede vil være tømt og ligesom
sluppet løs på Jorden, vil det være som en altødelæggende storbrand af ondskab på Jorden, og dette
vil være som ondskabens store karnevalsfest, om man så må sige, hvor ondskaben på Jorden vil
ødelægge sig selv.
Efter vederstyggeligheden begået af den mand, Jesus fortalte mig om, vil Jesus afslutte mørket,
Jorden vil blive renset, og Den store Ulydigheds tid vil være til ende og give plads til en tid med
fred og lydighed på Jorden, som vil vare i lang tid. Rigtig mange begivenheder vil finde sted, inden
dette mørke kommer, også de tegn, Jesus har talt om.
14. juni 2004
Jesus lod mig se, at Han er trist. Denne verden og den konstante ligegyldighed over Hans
tilstedeværelse i og herredømme over denne verden, gør Ham træt. Hvor der engang generelt var
kærlighed, er der nu generelt had. Jesus lod mig igen få et glimt af den vrede, Han føler overfor

dem, der ødelægger uskylden. Indledningsvis refererede Han til børn, der er blevet forulempet.
Hans vrede mod dem, der begår denne synd, vil være frygtindgydende. Jeg ved ikke, hvordan jeg
med ord skal kunne beskrive, hvor alvorstungt dette er. Han sagde, at de bør ANGRE. Dette er en
yderst alvorlig situation for disse lovbrydere. Han sagde, at det ville være bedre for dem, hvis de
gjorde vold på sig selv, fremfor at begå overgreb på et barn. Han sagde også noget andet om dette.
Han sagde, at i denne tid frigiver Han et skybrud af nåde, til helbredelse af de børns og voksnes
sjæle, der er blevet misbrugt på denne måde. Som aldrig nogensinde før vil Han skænke fred til
ofrene for denne type af forbrydelser imod uskylden. Ofrene kan selv bede om denne nåde, og de,
der kender mennesker, der er blevet såret på denne måde, kan sikre denne nåde til dem. Vil I ikke
nok bede Jesus om denne nåde, for den er til rådighed.
18. juni 2004
Jesus fortalte mig, at Hans hellige Hjerte slår og kan pumpe barmhjertighed ind i verden. Jeg var
bevidst om, at Hans hjerte slog. Dette er anstrengende for Ham. Jeg led frygteligt, og sagde
endelig, ”Jesus, hvad er det?”
Han svarede, ”Det er ligegyldigheden, der forårsager en sådan smerte for dig. Verden tager ikke
imod Min barmhjertighed, men vender sig bort fra den, som om det at udgyde Mit dyrebare Blod
blot var endnu en meningsløs ubetydelighed, man kunne kassere. Du lider så voldsomt på grund
af ligegyldigheden hos sjælene i jeres verden af i dag. Den lidende Frelser takker dig.”
Jeg spurgte Ham, om Han ville føle sig trøstet, hvis andre sluttede sig sammen i denne tid for at
tage del i Hans lidelse, for jeg ved, at der er mange andre mennesker, der ville være villige til at
gøre det.
Han sagde, ”Nej. Jeg vil ikke denne slags lidelse for alle sjæle. Du er kaldet på en særlig måde.
Men det glæder Mig overordentligt, når andre bruger tid på at fordybe sig i Min Passion, gennem
struktureret bøn eller stille kontemplation. Dette vil medføre megen nåde for hver enkelt sjæl i
verden.” Jeg må afslutningsvis sige, at denne lidelse var ubehagelig, og Jesus er frygtelig såret på
grund af menneskehedens ligegyldighed. Vi må alle gøre mere for at trøste Ham.
18. juni 2004
Vor velsignede Mor
Jeg er her, du lille. Læg dine hænder mod dit bryst igen, så vi jeg sende den største nåde af
fred og kærlighed til dit lille, sårede hjerte. Jesus er så taknemmelig mod dig. Vi må bringe
Ham mange sjæle i dag.
26. juni 2004
Jesus
Jeg er hos dig. Jeg tillader at du ser fjenden. I hver eneste af disse begivenheder denne morgen
har du fået et glimt af de kræfter, der modarbejder det, der er godt. Anne, det er for alt dette, Jeg
bruger din lidelse. Jeg vil fortsætte med at lade dig se verden gennem Mine øjne. Jeg ved, at det
er ubehageligt, men hvis du forbliver forenet med Mig, vil du have enhver tænkelig styrke og
trøst.
30. juni 2004

Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om dagens oplevelse, udover at jeg var opfyldt af en frygtelig
følelse, som Jesus identificerede som den afsky, Han føler, når Han står overfor visse synder. Dem i
dag var rædselsfulde, og selv nu har jeg vanskeligt ved at ryste dem af mig.
Jesus
Det, du mærker, er den afsky som Jeg oplever, når præster, der er arrogante og oprørske,
modtager Mig i Eukaristien. De er fulde af kødets synder, og de glæder sig over det paradoks, at
de i deres åbenlyse respektløshed og falskhed har kontrollen over Det store Offer. Dette er det
ultimative oprør, og Jeg, Jesus Kristus, oplever dette hver dag. Det var meget vanskeligt for dig at
frigøre dig fra det, Anne, så rædselsfuldt er snavset i denne oplevelse. Du sagde, ”Herre, hvordan
i alverden skal jeg skrive om dette?” Derfor dikterer Jeg det for dig. Visse ting behøver ikke blive
nedskrevet på Jorden, men vær forvisset om, at alle handlinger er nedskrevet i Himlen og i Mit
hjerte.
Efter en kort periode, hvor jeg havde det meget vanskeligt, er jeg nu fredfyldt igen.
2. juli 2004
Jesus var tung om hjertet i dag og sagde, at der ville komme straffe med medfølgende tab af mange
liv. Han bad mig om at knæle ned og bede for disse sjæle, som brat ville dø. Jesus er ikke glad over
dette, men vi må bevæge os gennem stormen for at komme ud på den anden side.
9. juli 2004
Jesus er forberedt og besluttet på at påbegynde denne renselsesproces. Han henledte min
opmærksomhed på de børn, der aldrig har oplevet godheden. Han sagde, at der er mange tilfælde,
hvor selv mødre lærer deres børn onde handlingsmønstre, helt fra de er små. De hverken undskylder
for det, har samvittighedskvaler over det, eller søger på nogen måde at korrigere deres opførsel.
Disse børn får senere vanskeligt ved at forstå godheden, og de vil sidestille den med tåbelighed og
dumhed. Det er, hvad de har lært. Det, der slog mig, og som Jesus forsøgte at give mig en
fornemmelse af, var den ligegyldighed, som moderen havde overfor det faktum, at hun fordærvede
sit barn. Dette var en slem ting.
Jesus henviste igen til det blodbad, som aborterne er. Han sagde, at når straffen rammer Jorden, vil
de onde mennesker, der vælger mørket, gå fra at håne og latterliggøre Gud til at forbande Ham. Det,
de faktisk siger, er, ”Se, hvor kold og fuld af had Gud er, når Han lader dette ske.”
Jesus
Som svar vil Jeg gerne sige, at Jeg i det mindste har givet disse sjæle en chance for at leve, og for
at beslutte sig for at tjene Himlen eller ikke at tjene Himlen, i modsætning til den nuværende
menneskehed, der slagter de uskyldige, inden de overhovedet er fuldt udviklet. Hvem er det, der
gør noget ondt, spørger Jeg jer? Du kender disse svar, Anne, for Jeg anbringer dem i dit hjerte.
Som svar på dit uudtalte spørgsmål, siger Jeg, at de slagtede sjæle lider ikke i deres evighed. De
får mulighed for at optjene hellighed her, sammen med Mig. Jeg er fuldstændig retfærdighed.
Det er jeres verden, der lider, for der var et formål med disse individer. Jeres menneskehed har
afvist sine brødre og søstre, og nægtede i sin egoisme at gøre plads til dem. Ve jer, I egoistiske
sjæle. Jeg vender tilbage.
Vil du nedskrive den smukke vision, Jeg gav dig.

Jesus viste mig, at i verdens mørke var der stråler af lys fra mennesker, der oplevede en stor
indgydelse af nåde gennem budskaberne. Han har tidligere fortalt mig om det og hentydet til det,
men i dag blev jeg opmærksom på en kvinde, der knælede under den eukaristiske tilbedelse, og
hendes hjerte var så fuldt af glæde. Han lod mig opleve denne sjæls smukke lys, der bliver set af
Himlen, og hendes villighed til at tjene, kombineret med nåden fra disse budskaber. Han sagde at
Han ønsker, at mennesker stille og ydmygt accepterer vanskelige dage.
12. juli 2004
I dag bragte Jesus mig til sig og viste mig en dreng, måske otte eller ni år gammel. Drengen var på
sit værelse, og lå på sengen og legede med et videospil. Jesus sagde, at mange forældre ikke er
hjemme, og at hvis de er hjemme, sker det ofte at de ikke er tilgængelige for deres børn. Vor Herre
sagde, at denne dreng var forudbestemt til at blive en stor efterfølger og gøre meget store ting for
Kongeriget, men at han ikke fik nogen opdragelse og dannelse. På grund af denne mangel ville han
ikke blive i stand til at besvare kaldet. Han ved ikke engang, at han skal lytte efter et kald. Jesus
sagde, at der er tusinder ligesom ham. Jesus sagde at Han ønsker, at denne dreng ligger på sin seng
og tænker over evigheden og sin mulige rolle i evigheden. Han sagde, at hvis drengen fik den
rigtige opdragelse, dannelse og viden, og et godt eksempel at efterfølge, ville dette barn vokse op og
have en kraftfuld indvirkning på verden.
Jesus
Som det er nu, Anne, bliver han forberedt til at tjene penge. Dette er et spild af Mine store gaver.
Anne, hans mor burde arbejde i det stille rundt omkring i huset og give dette barn den tryghed,
han behøver, for at kunne have fred og tænke over sin rolle i universet. Men ak, hans mor er ikke
hjemme. Det er en, der ikke er særlig interesseret i ham, der tager sig af ham, og det ved han. Nu
burde hans far gå roligt forbi hans værelse, og ved at se sin søn dagdrømme, burde han sætte sig
hos ham og lytte til sin søns spørgsmål og intellektuelle anstrengelser. Men hans far kan ikke
gøre det, for han er ikke hjemme; han er i gang med noget, der morer ham. Anne, Mit hjerte er
så tungt på grund af dette spild af Kongerigets største gaver. Dit hjerte bliver tungt sammen med
Mit, fordi du elsker Mig, og fordi du sørger over denne drengs ensomhed. Du har spurgt,
hvordan du kan hjælpe denne dreng. Jeg fortæller dig, at du kan skynde dig med at færdiggøre
redigeringen af bind seks. Gennem det bind vil Jeg frelse mange familier, inklusive denne.
ANNE, JEG VIL HAVE MINE FAMILIER TILBAGE! (Dette blev tordnet imod mig). Jeg beder
dig, gå i gang med arbejdet.
Selvfølgelig gik jeg hjem og afsluttede redigeringen den aften. Jeg må lyde meget dydig. Jeg kan
forsikre min læser om, at Vorherre tidligere havde fortalt mig at det havde høj prioritet, men jeg
følte at jeg befandt mig i en omtåget tilstand i en uges tid.
15. juli 2004
Vorherre viste mig noget sort, slimet stads, der strømmede ud i noget vand. Dette gør Ham vred og
får Ham til at føle afsky. Han sagde:
Da mennesket begyndte at ødelægge livet i livmoderen, blev han også respektløs overfor livet på
andre områder. Min verden blev skabt til menneskeheden, og menneskeheden burde respektere
den. Ser du denne vanhelligelse? De mennesker, der er ansvarlige for dette, ved at det er forkert
ifølge menneskenes lov, men de ved også, at det er forkert ifølge Min lov. De respekterer ikke
skønheden, men søger magt. Anne, Jeg lod dig mærke Min afsky for denne ødelæggelse af Min
smukke verden. I går viste Jeg dig, hvor voldelig en abort er. Forstår du, hvordan det sårer Mig?
Tak fordi du kommer til Mig. Tak fordi du gør dig selv tilgængelig og er sammen med Mig i dette

ubehag. Tak. Det er vanskeligt for dig at komme ud af det, men det er også Min vilje. Det vil snart
forsvinde.
Dette har været rædselsfuldt. Hvis der nogensinde er nogen, der læser dette, vil de sige at jeg
gentager mig selv. Jeg gætter på, at Vorherre har fundet sig i meget på det sidste. Ærligt talt, jo mere
tid jeg tilbringer i Hans hjerte, desto mere undrer jeg mig over, at Han er så tålmodig. Han er ikke
tilfreds med denne grimme form for ulydighed.
16. juli 2004
Tak for din lidelse. Du led voldsommere i dag, fordi Jeg lider voldsomt i dag. Anne, nogle
mennesker forsøger at legitimere en dødssynd gennem ægteskab mellem to mænd og ægteskab
mellem to kvinder. Anne, dette er ikke Min vilje. Dette er en åbenlys ulydighed. Ve de regeringer,
der tillader denne vanhelligelse af ægteskabets sakramente. Anne, ulydighedens vægt bliver for
tung for Mig at bære. Jeg må aflastes. Du kan næsten ikke klare denne lidelse. Sådan føler Jeg
også. Din Jesus bliver træt. Du kan hvile dig nu.
Nogle tanker fra Anne om dette afsnit: For at sige det klart og tydeligt, Jesus lider, fordi Han elsker os og ønsker
det bedste for os. Emnet samme køn-tiltrækning kan skabe lidelse, forvirring og splittelse. Apostle, det er en
forvanskning af kristendommen at tro, at seksuelle handlinger mellem mennesker med samme køn er acceptabelt
for Gud. Disse handlinger ligger udenfor Guds plan. Det er også en forvanskning af kristendommen at afvise
mennesker i stedet for de handlinger, vi tror på er forkerte. Samtidig med at det er vigtigt at erkende vores position
og finpudse vores meninger, må vi huske at Herrens lære er tydelig. Gud giver os seksualitetens gave i det håb, at
vi alle vil lære at udøve den med god moral. Den uperfekte menneskehed kæmper selvfølgelig, og vi ved
at ”kyskhed indebærer, at man lærer selvbeherskelse, som er en opdragelse til menneskelig frihed. (KKK 2339).
Vi, Kristi efterfølgere, må både undgå moral uden nåde og kærlighed uden moral. Man kan altid finde en balance i
Kirkens lære, og vi må søge balancen der.

23. juli 2004
I dag talte Jesus om, hvor vigtigt det er for Ham at få bind seks udgivet. Han sagde, at Himlen
kæmper for at få sine familier tilbage. Han sagde, at i disse dage er familierne under angreb som
aldrig nogensinde før. Han sagde, at hvert eneste familiemedlem, far, mor og hvert eneste barn,
bliver angrebet af fjenden på forskellige måder. Familierne er vidtåbne og sårbare, fordi der i mange
hjem ikke bliver bedt.
Hvis en familie følger Kristus den mindste smule, sender Han meget forsvar og beskyttelse. Det er
derfor, Han i bind seks talte til mødre, fædre og børn. Han sagde, at hvis blot et enkelt
familiemedlem beder til Ham, kan Han sende nåde i store mængder ind i hjemmet. Han appellerede
til børnene, fordi de ofte er åbne overfor Ham og har en slags genetisk hukommelse (mit udtryk for
det) for renhed og godhed og, selvfølgelig, for Gud. Så hvis et barn modtager disse budskaber og
begynder at bede, kan døren åbnes for Himlen, og Jesus kan træde ind og bogstaveligt talt frelse
hele familien. Jeg har modtaget en smuk forståelse for, hvor vigtig bind seks er for Ham og for os.
Så talte Jesus om mine tidlige oplevelser. Han forklarede, at Han dengang tillod at jeg fik en stor
grad af forståelse og udvikling, for at styrke mig på min vej. Han sagde, at da jeg først var blevet
sikker på, hvilken vej, jeg skulle gå, efter at jeg havde modtaget kaldet til Franciskanernes tredje
orden og var blevet optaget, holdt Han op med at give mig mystiske oplevelser. Han forklarede, at
al min vækst derefter skete under overfladen, hvor jeg ikke kunne se eller føle den. Min lydighed
mod Ham i lidelsen og i mit kald blev brugt til at skabe en åndelig styrke, der senere ville støtte
mig. Meget tit, når mit kors og det, jeg oplevede som en adskillelse fra Ham, blev for tung for mig,
gav Han mig en smuk oplevelse af Himlen eller af Ham, så jeg kunne være klar over, at jeg
stadigvæk befandt mig på den vej, Han havde valgt og forberedt til mig.

Jesus
Mine rødder går dybt ind i din sjæl, Min lille slave. Du har ingen ide om, hvor dybt Jeg er
rodfæstet i dig. Vi arbejdede hårdt i årene mellem dengang og nu. Du har aldrig vaklet med
hensyn til denne mission. Anne, du forstår ikke rigtig, hvor ekstraordinær din tjeneste for Mig er.
Du er urokkelig i dit engagement på grund af de dybe rødder, du lod Mig udvikle i din sjæl. Dit
engagement for Mig er stabilt. Vær ikke bange for, at du vil vende dig bort. Min skare er blevet
godt forberedt, og Min lille gruppe af apostle samarbejder på smukkeste vis med Mig. Jeg er i
sandhed godt tilfreds med jeres missions-team. Nu kan du nedskrive vores bakkeskråningssamtale.
I dag viste Jesus mig en ung kvinde. Hun befandt sig ved en udendørs swimmingpool i en
badedragt, der ikke overlod noget til fantasien, og som er sidste nye mode der, hvor hun er. Hun
kommer fra et hjem med temmelig mange penge, og hendes hår, negle, ben, tøj – alting – bliver
forkælet og taget sig af, om man så må sige. Jeg hentyder til voksning, farvning, fodpleje og
manicure. Kvinder vil forstå, at ikke ét eneste sted på hendes krop er blevet overset i forsøget på at
forskønne den.
Jesus er så nedslået og trist. Han viste mig et glimt af, hvad Han havde planlagt og haft til hensigt
med hende. Han kaldte hende til at blive nonne i en orden, der tager sig af børnepleje. Jeg så hende
tage sig af børn af en anden race, der var syge, men glade.
Jesus sagde, at hendes opdragelse er blevet ignoreret. Hendes mor forlod hende, da hun, pigen, var
ret lille. Hendes far havde en række forhold til forskellige kvinder, men ingen af dem tog sig noget
videre af denne unge kvinde. Jesus sagde, at hendes krop, og mange andre unge kvinders kroppe,
bliver oplært af Satan til at tjene ham. Med andre ord, deres kroppe bliver betragtet som seksuelle
værktøjer til seksuel nydelse, og det er der, denne mani med at forskønne alle dele af kroppen,
kommer fra. Jesus sagde, at ikke et eneste område bliver overset i denne proces, der forbereder de
unge kvinder til synden. Der bliver ikke lagt megen vægt på at kultivere deres dyder og åndelige
udvikling, men snarere på at stadse deres kroppe ud for at være attraktive. Han spurgte, hvorfor vi
undrer os over, at så mange børn bliver født udenfor den sakramentale forening. Vi opmuntrer til
denne meningsløse besættelse af at forskønne kroppen, og så er vi overraskede over, at de bruger
den til at synde med.
Jeg spurgte Jesus om hendes mor, og Han sagde at hun er væk og har lukket af for al nåde, og at
Han ikke kan arbejde gennem hende. Jeg spurgte, hvordan denne pige kunne blive frelst, og Han
sagde at hun har en tante, som vil læse disse budskaber, genkende pigen og give budskaberne til
hende. Jesu oprindelige plan vil ikke blive ført ud i livet, men hun vil vende sig til Ham med stor
kærlighed og forståelse, og hun vil tjene Ham på en anden smuk og frugtbar måde. Jesus sagde, at
budskaberne i bind seks har et stort arbejde at udføre, og Han sagde, at nåden fra bind seks er
grænseløs på den måde, at alle bønner vil blive besvaret, når det gælder familier, der griber ind for
deres elskede.
Brødre og søstre, hvis I havde betragtet denne unge kvinde sådan som jeg fik lov til, ville I have følt
jer chokeret, frastødt og meget bevidst om, i hvor høj grad vi svigter vores unge. Hun er ikke en
slem eller ond pige. Hun er et resultat af den opdragelse, vi har ladet hende få. Dette er en god pige,
der føler sig tom, for i sin sjæl er hun klar over at hun mangler noget.
Jeg var meget påvirket af denne vision, for i hendes alder ville jeg også være i gang med at solbade
og være ked af, at min far ikke ville give mig penge til den smarte badedragt, den glamourøse
hårfarve og fodplejen.
Jeg ønsker at lade mine brødre og søstre forstå at den vision, jeg så af denne smukke, unge kvinde,
der fuld af glæde tog sig af de mørkhudede børn, blev efterfulgt af realiteten, som er, at disse børn

er forsømte og alene i deres sygdom og fattigdom. De er uelskede. De er Himlens skatte, der ikke
bliver skattet. De lider og dør alene her, uvelkomne på denne mørke planet, der er ligeglad med
Jesus og Hans smukke vilje. Vi har virkelig brug for at skride til handling og komme væk fra denne
kurs. Forbandede egoisme. Undskyld, men dette var rædselsfuldt. Meget rystende.
For at trøste mig, tror jeg, sagde Jesus også, at lige så forkastelig djævelens version af seksualiteten
er, lige så smuk og storslået er Hans syn på seksualiteten. Jesus glæder sig over den kærlighed og
glæde, der finder sted mellem et ægtepar, som elsker hinanden og tager sig af hinanden. Denne
holdning, Himlens holdning, var meget smuk og trøstende, og der var intet ubehageligt eller
latterligt ved det. Det gjorde mig glad at se det, og det gør Himlen glad.
30. juli 2004
I dag viste Jesus mig en mand, der blev tævet. Det var rædselsfuldt. Det var ikke tydeligt, hvorfor
manden var fængslet. Jeg spurgte Vorherre, om han blev tævet på grund af sin tro, og Jesus sagde,
ja, men at hans fangevogtere havde arresteret ham under dække af en opdigtet sigtelse, der ikke var
relateret til hans religion. Jeg hader dette, og jeg var lidt rystet og sagde, ”Jesus, hvordan trøster det
her Dig? Hvordan kan dette overhovedet være godt eller til nogen hjælp?”
Jesus forklarede, ”Det er ikke volden, der hjælper Mig eller trøster Mig. Du føler dig dårlig tilpas,
Anne, og fyldt med afsky og sorg. Du føler disse ting, fordi Jeg føler disse ting ved at overvære
denne situation. Anne, kig ind i denne mands øjne. Du ser kærlighed. Jeg hvisker de mest
sublime kærlige ord direkte til hans sjæl. Jeg fylder ham med en bevidsthed om Min Passion og
hans store enhed med Mig gennem sin lidelse. Nej. Det er ikke volden, der trøster Mig, Anne. Du
af alle mennesker forstår det. Det er denne tjeners reaktion på volden, der skaber enorme bølger
af blidhed og barmhjertighed i Mit hjerte. Disse bølger skyller op på kysten i jeres mørke verden.
Se. Se nu, hvad der sker.”
Jesus peger på flammer af lys, der skyder ud fra det lag af mørke, der dækker Jorden. De stiger op
til Himlen. Disse flammer af lys er sjæle, som har opnået barmhjertighed og nåde på grund af denne
mands beredvillige opofrelse af sin lidelse. De har angret og taget imod Guds nåde. Denne mands
opofrelse har frelst sjæle. Han er smuk i sin forslåede tilstand. Jeg kom ud af visionen, og Jesus
sagde. ”Ville du tage den lidelse, du netop har oplevet, tilbage?” Selvfølgelig svarede jeg nej. Jeg
er taknemmelig over at kunne holde Jesus med selskab, når Hans hjerte er tungt. Igen sagde
Han ”Se.” Jeg så nogle flere flammer af lys, der steg op til Himlen, først en, så tre, så ti, så udbrud
af tredive eller fyrre. Jesus sagde, ”Dette er, hvad din lidelse sammen med Mig har opnået for
Kongeriget. Gå nu i fred, og tvivl aldrig på lidelsens værdi.”
2. august 2004
Med det største besvær mødte jeg op til min tid sammen med Jesus denne morgen. Han viste mig
den samme mand, som jeg havde set blive tævet i fredags. Jesus sagde, ”Se godt efter. Hvad ser
du?” Jeg så, at denne mands fangevogtere er asiatiske soldater. Rummet er snavset. Vores smukke
offer befinder sig på gulvet. ”Han er din franciskanske bror, Mit barn. Den modstand du følte, da
du kom til Mig i dag, er den modstand han føler, når han bliver hentet for at blive slået. Anne, du
forstår ikke værdien af din lidelse, og Jeg vil tydeliggøre det for dig. Du bar hans modstand. Din
bror i Frans gik til sin tortur med et hjerte, der flød over af glæde. Hans glæde forvirrer så
sandelig hans fangevogtere. Hans glæde vil i sidste ende omvende mange på dette glædesløse
sted. Anne, megen af hans glæde er mulig på grund af din lidelse. Du bærer en stor del af hans
byrde. Du er i sandhed hans lille Simon, der løfter foden af korset. Han ved, at der er en lille sjæl
i verden, der modigt lider for ham. I fredags bemærkede du, at hans ansigt var smukt, og at hans
øjne var rolige og fredfyldte. Jeg sidder her på Min bakketop, og der er intet, der spærrer for

udsigten mellem ham og Mig. Du har lidt hele ugen. Denne mand har opholdt sig i Mit varme,
kærlige blik hele ugen. Tvivler du stadigvæk på værdien af din lidelse? Du er hans lille søster i
Frans, og Jeg har sat jer sammen for at hjælpe hinanden. Nu er dit hjerte let og fuldt af glæde.
Mit barn, du er bestemt til at være i denne verden, men også i den himmelske verden. Vi fortalte
dig, at det ville blive vanskeligt. Dette er et eksempel på vanskeligheden. Du vil møde denne mand
en dag, og I vil kende hinanden. Vær ikke bange for dette arbejde. Du kan ikke forestille dig al
den nåde, der gennem det strømmer ind i verden.”
Nå, Jesus har sandelig vendt mig rundt på en femøre. For fremtiden vil jeg villigt komme ned til
Hans arbejde. Jeg kan ikke beskrive den rædselsfulde modstand jeg følte, da jeg begyndte i dag. Det
er ligesom en hånende hob, der omgiver mig. Denne mand er smuk og helgenagtig, og jeg har ingen
indvendinger imod at blive sat sammen med ham og lide for ham. Jeg takker Jesus og priser Ham.
Jeg havde den værste uge med hensyn til fysisk lidelse, og jeg må sige at det giver mig en stor
glæde at vide, at jeg var i stand til at hjælpe denne mand, som jeg elsker højt. Jeg spurgte
Jesus, ”Hvor er denne mands brune ordensdragt, rebet osv...?”
Jesus svarede, ”De har taget det fra ham. De har frataget ham alt, der relaterer til Mig eller til
hans kald. Det betyder ingenting. De, som så mange andre onde, forsøger at gøre det umulige. De
forsøger at udslette Kristus i Hans efterfølgeres sjæle.”
3. august 2004
I dag viste Jesus mig noget, der var kortvarigt men stærkt. Han viste mig en kvinde, der var i sit
køkken. Hendes hjem var smukt. Hun var tydeligvis velhavende. Hun var velklædt, med en god stil;
hun var effektiv og gik rundt i køkkenet og forberedte et måltid til sin familie. Jeg har svært ved at
skrive dette ned, og Jesus tilskynder mig til det og siger, ”Jeg viste dig hendes ansigt. Hvad så
du?”
Nuvel, brødre og søstre, da Han viste mig hendes ansigt, var jeg klar over, at hun var meget smuk,
målt med verdens standarter. Men det kunne jeg ikke rigtig se, for jeg så hende med Frelserens øjne.
Det, jeg så med Hans himmelske øjne, var rædselsfuldt. Jeg var bange for at møde hendes blik, for
jeg ville ikke bryde mig om at have de øjne rettet imod mig. Hun var hæslig. De himmelske øjne
oplevede hendes ansigt som en bunke små slanger. Hun er rædsomt grim på trods af sin velholdte,
fysiske skønhed. Hendes øjne er kolde og døde. Det var meget ubehageligt, og jeg kastede nogle
forsigtige blikke på hende og kiggede så hurtigt væk.
Jesus siger, ”Hun er fjendens tjener. Hendes ansigtsudtryk vækker afsky hos dig, fordi godheden
er fuldstændig fraværende. Hun ved, at Jeg er her. Hun møder Mit blik med et dristigt had.
Denne kvinde er aktiv i sit lokalsamfund, hun er frivillig i næstekærlige projekter. Hun bliver
betragtet som en god mor, og hun kommer til en kristen gudstjeneste hver uge. Anne, Jeg er klar
over at dette var ubehageligt, og Jeg takker dig for din villighed til at dele det, Jeg ser. Jeg viser
dig dette, så du kan sammenligne denne kvindes ansigt med den rene skønhed i Min elskede,
tilfangetagne tjeners snavsede og forslåede ansigt. Sjælene må lære at se med Mine øjne, så vil
de ikke lægge så stor vægt på fysisk skønhed. Du bør selvfølgelig bede for denne kvinde. Det gør
du, hver gang du beder om at syndere må blive omvendt. ”
4. august 2004
I dag viste Jesus mig en nyfødt pige. Hendes forældre er hellige efterfølgere, der i nogen tid har
bedt om at få et barn. Denne lille pige er en gave til dem, og også til verden. Hun vil blive efterfulgt
af to brødre. Hun vil få en smuk opdragelse, og hendes store åndelige gaver vil være tydelige fra en
tidlig alder. Hun vil hjælpe Vorherre i tiden, der kommer, og hun vil spille en vigtig rolle i

påbegyndelsen af Lydighedens Tidsalder. Jeg ved ikke, hvornår hun blev født, men hun lever nu.
Jesus
Mit barn, du forstår ikke hvorfor Jeg viser dig disse ting. Du har ikke brug for at forstå alt.
Denne lille tjeners rolle vil blive bestyrket af din profeti. Hav fred. Du har det ikke godt, og i dag
søger Jeg at præcisere mange ting for dig. Jeg ønsker, at du skal skrive i din dagbog for Mig. Det
er det hele.
5. august 2004
Jesus viste mig verden fra bakketoppen. Den følger sin bane og drejer rundt. Han sagde, at i denne
tid, på grund af vanskelighederne, får Han tiden til at gå hurtigere eller afkorter dagene, så vi
kommer hurtigere igennem disse dage. Senere gjorde en ven mig opmærksom på et sted i
Matthæusevangeliet, 24:22. ”Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de
udvalgtes skyld vil de blive afkortet.” Dette er en barmhjertighed. Jesus sagde, at under den mørke
tid vil Han få tiden til at gå endnu hurtigere, og det er i den grad en stor barmhjertighed. Jesus talte
om de store evner, Han skænker sjælene, og om hvordan Han sender netop de rigtige ting ind i de
unges og børnenes liv, så de evner, Han vil ønske at gøre brug af, bliver udviklet. Han viste mig,
hvordan Han havde givet mig bestemte lærere og muligheder, så jeg ville lære at skrive og tale med
selvtillid. Han sagde, at Han var tilfreds med at jeg begyndte at undervise, fordi det var i
overensstemmelse med det, Han ønskede. Det er en kilde til stor tilfredshed hos Gud, når dette
forekommer.
Han viste mig også eksempler på sjæle, der var blevet skænket store evner, men som brugte dem til
at fremme deres egen dagsorden, med hensyn til magt og verdslig hyldest. Dette var næsten altid på
grund af fristelsen til at opnå personlig vinding, som fjenden bruger for at lokke sjælene til at tjene
sig. Dette mishager Gud, fordi evnerne kommer fra Ham, ikke fra fjenden, og de bør bruges for Gud
og Guds ønsker, som altid inkluderer at hjælpe andre og fremme Kongeriget.
Jesus
Vær forsikret om, at I da vil se Mig skride til handling. Min nåde vil blive trukket tilbage fra
verden, og I vil være klar over at Jeg har overladt verden til at høste som den har sået. Anne,
dette er en venlighed. Du ønsker ikke at dine børn skal leve i en verden, der er villig til at
acceptere fornedrelsen og hylde den som noget godt. Denne verden blev ikke skabt til at lovprise
ondskaben, men til at lovprise godheden. Jeg vil ikke have dette, og det er den eneste
barmhjertige måde at handle på. Jeg er en barmhjertig Gud. En barmhjertig Gud skrider til
handling for at beskytte sine børn, når de risikerer evig fortabelse. Mine hellige sjæle vil hvile i
Min fred, selv mens deres verden forandres. I må fortsætte på jeres vej og overlade det hele til
Mig. Tillid er jeres slagord, jeres konstant. Jeg vil aldrig svigte Mine egne, men Jeg vil gribe ind i
en oprørsk verden.
Jeg ønsker at sige, at Jesus ikke er voldsomt vred, men meget alvorlig og meget bestemt. Han viste
mig netværket af hellige sjæle, og en hel del hellighed ser ud til at have sin oprindelse i Vor
velsignede Mor. Hendes berøring ser ud til at blive ved og ved, og den forbinder de sjæle, hun
omvender, med hinanden. Jeg går ikke derfra med en følelse af, at der sker noget rædselsfuldt. Slet
ikke. Jeg føler mig meget sikker på Ham, og jeg har en meget stærk fornemmelse af, at vi er i de
bedste og tryggeste hænder. Jeg er virkelig så taknemmelig over, at Vorherre sidder på sin bakketop
og holder øje med verden og alle os i den. Jeg opfordrer indtrængende alle til at kigge i Hans
retning og give Ham et smukt, kærligt smil. Han er virkelig så fuld af godhed.

6. august 2004
I dag viste Jesus mig en smuk, mørkhudet kvinde, der blev trukket væk fra en vej og ind i en skov
eller et krat af tre soldater. De var en slags partisan-soldater, deres påklædning virkede ikke særlig
officiel, men de havde våben. De var mørkhudede, og jeg tror, de var kvindens landsmænd. Hun
holdt et lille barn i sine arme. Barnet blev tabt på et tidspunkt. Kvinden lod barnet falde i vejkanten
i et forsøg på at beskytte den lille pige imod, hvad der nu end skulle ske. Barnet sad der bare og så
fortumlet og usikker ud, mens mændene trak moderen bort, dybere ind i skoven. Moderen holdt op
med at kæmpe imod, og de tre mænd voldtog hende systematisk.
Jeg vil ikke forsøge at beskrive, hvor ubehagelig og grim denne scene var. Denne kvinde var
tidligere blevet voldtaget. Hun blev voldtaget af soldater for nogen tid siden, og voldtægten
resulterede i en graviditet, som resulterede i den lille pige, som usikkert sidder og venter på sin mor.
Soldaterne gør sig færdige og går deres vej. Hun er gudskelov ikke voldsomt såret, fysisk set, og er
kun bekymret for sit lille barn, som hun elsker meget inderligt. Hvor må hun være bekymret over,
om hun kan beskytte dette barn, fordi det skal vokse og blive til en kvinde. Kvinden får styr på sig
selv.
Jeg ville gerne beskrive scenen, så rasende er jeg, men for at beskytte hendes værdighed undlader
jeg at gøre det. Grunden til at jeg gerne ville beskrive den er, at enhver mand, der opfører sig på
denne måde, skal kunne forstå at Kristus ser på, og at de vil blive stillet til regnskab. Jeg håber, de
omvender sig og finder tilgivelse, men jeg priser Gud for den guddommelige retfærdighed i disse
sager. Denne kvinde tager ømt og kærligt sit barn op og græder. Barnet putter sig ind til sin mors
hals og lægger sine små arme rundt om den stakkels kvinde. Vores smukke offer holder sit lille barn
og bliver trøstet og beroliget af barnet. Jesus taler.
Jesus
Denne kvinde er en af Mine særlige tjenere. Hun er kristen, konverteret gennem en missionærs
anstrengelser. Hun takker Mig dagen igennem for solen, for regnen, for de smukke ting i
naturen, som hun anerkender at Jeg har Skabt. Jeg elsker hende meget inderligt. Anne, hun er
en offer-sjæl. Du er vred, og du kæmper med din vrede mod Mig, fordi du ser at Jeg overværer
dette, og du ønsker at Jeg skal tage affære overfor disse mænd. Det vil Jeg gøre, vær ikke
bekymret. Som du selv siger, vil de høste som de har sået. Du ved, at den scene, du var vidne til,
ikke er usædvanlig i din verden. Mennesker bliver ofte mishandlet på denne måde. Du har
arbejdet hårdt for at hjælpe andre, der lider under onde menneskers handlinger. Der er et par
ting, Jeg ønsker at vise dig. Først og fremmest, se på dette barns skønhed. En af de ting, der
stikker dig i hjertet, er det forvirrede udtryk i det lille barns ansigt. Du mærker også tydeligt
moderens kærlighed til dette barn, og ser hvordan moderen bliver trøstet af barnet. Selv under
overfaldet , som ikke har noget seksuelt i sig fra kvindens side, kun noget fysisk, bekymrer
kvinden sig kun om barnet, som Jeg har beskyttet. Dette lille barn er resultatet af en tidligere
voldtægt. Voldtægt er en krænkelse af et menneske. Jeg ønsker at fortælle dig, at offeret er en
uvillig deltager. Et offers smukke seksualitet, som er Min gave til ham eller hende, er ikke på
nogen måde involveret i en handling, som de er blevet tvunget til at deltage i. Et overfald af
denne slags indvirker ikke på skønheden ved et menneskes seksualitet. Den er deres, som de kan
give til en anden. Nogle forsøger at tage dette fra andre, men det kan de ikke. Et menneske, der
er blevet brugt på denne måde, må aldrig tro at deres smukke seksualitet er blevet påvirket af det.
Man kan ikke tage seksualiteten fra et andet menneske. Den må skænkes. Det er et fysisk angreb,
og med Min hjælp vil et offer blive helbredt.
Du er vred på Mig, Anne, fordi du bebrejder Mig dette. Du var her sammen med Mig, mens dette
fandt sted. Det var ikke Mig, der gjorde dette. Dette er ikke Min vilje for nogen af Mine børn.
Dette er mennesket, der er oprørsk og følger Min fjende, Satans vejledning. Disse mænd siger ja
til ham. De jubler over denne onde handling. Nu må du ikke være ligesom Mine fjender i verden

og give Mig skylden for det onde. Denne kvinde er Min ven, og Jeg elsker hende. Hun vil
tilbringe evigheden sammen med Mig. Hendes datter vil være et redskab til at frelse mange sjæle,
ligesom hendes mor er. Og dog var datteren resultatet af en voldtægt. Det er det, Jeg ønsker at
tale om.
Der er dem på Jorden, endda nogle af Mine venner, der siger at en abort er acceptabel, hvis en
mor er blevet voldtaget og barnet er resultatet af denne usle form for fysisk overgreb. Lad Mig
forklare, hvordan dette sårer Mig.
Voldtægten er en krænkelse af et menneskes krop, som Jeg sagde. Hvis Jeg vælger at handle som
Skaberen i den situation og sende et barn, er det den mest fremragende måde at få noget godt ud
af noget ondt på, hvilket Jeg ofte gør. I denne tid er Jeg faktisk travlt optaget med at få noget godt
ud af noget ondt, fordi Jeg har så meget ondt at arbejde med, og ikke særlig meget godt. Som en
modreaktion imod voldtægten sender Jeg et barn. Har du nogen ide om, hvor specielle og
dyrebare disse små repræsentanter for Guds godhed er? De er i sandhed den største gave til jeres
verden. Og dog er mange enige i, at fordi den jordiske far til dette barn opførte sig ondt, kan det
forsvares at slagte noget, som Jeg har skabt. Anne, hvis vi slagtede hvert eneste barn, hvis far
opførte sig dårligt, ville vi have langt færre mennesker i denne verden, selv hvis man ser bort fra
det store antal, der allerede er blevet afvist og slagtet. Dette er den mest dystre, mest forvrængede
form for logik. Faderen opfører sig dårligt, så barnet må slagtes. Jeg afviser dette diabolske
ræsonnement. Det må du også gøre. Det kræver mod at sige sandheden i jeres verden, men Jeg
vil sende masser af mod til enhver sjæl, der taler de ufødtes sag. Disse er i sandhed Mine helt
særlige tjenere.
Tilbage til Min dyrebare, lille offer-sjæl. Hun vil leve for sit barn. Hun vil overleve for sit barn,
og hun har favnet denne gave, for hun betragter sin datter som det skabningens mirakel, hun er.
Den største glæde vil komme fra denne lille pige til hendes mor, som hun vil værdsætte, og til
jeres verden. Vi vil alle få gavn af denne mors beslutning om al lade dette barn blive født.
Med hensyn til dem, der gør fortræd, så har du fået lov til at se, hvordan Jeg betragter dem. De er
tabt for mig i øjeblikket. Jeg ser dem også opføre sig som vilde hunde. Du vil fortsætte med at
bede for deres omvendelse, som du gør hver gang, du beder for omvendelse af syndere. Der vil
blive taget sig af dem. Der er også noget andet, Jeg ønsker at du forstår.
Nogle af dem, der læser disse ord, vil blive chokerede over denne handling, og dog er de vidner til
sådanne handlinger i fjernsynet, og de slukker ikke for fjernsynet. Ved at se på det, skaber de et
marked for fjenden, hvor han kan herliggøre den slags depraverede handlinger. Hver gang du
ser underholdning, hvor en kvindes, en mands eller et barns krop bliver brugt til noget, der ikke
er en hellig handling, er du medskyldig. Jeg ønsker ikke, at mænd skal se kvinders kroppe, der
ikke er ordentligt påklædt, medmindre de er forenet med dem i ægteskabet. Jeg ønsker ikke, at
mænd har seksuelle forhold, medmindre de er forenet med en kvinde i ægteskabet. Seksualiteten
kommer fra Mig. Den er Mit domæne. Det grove misbrug af seksualiteten i denne tid krænker
Mig voldsomt, og medfører den største ondskab og lidelse for alle. Dette grusomme overfald er et
eksempel på det. Det vidt udbredte oprør i seksuelle anliggender må ophøre.
9. august 2004
I dag viste Jesus mig nogle smukke ting i denne verden. Visionerne var ikke langvarige, men jeg så
en skov, en perfekt sø, nogle vandløb, og alt dette befandt sig nedenunder Hans lærred, himlen. Så
viste Jesus mig nogle mænd, der fældede et stort område med træer på en uansvarlig måde. Dette
var det eneste ubehagelige ved visionerne, og det varede ikke længe. Han sagde, at Han generelt set
er tilfreds med de anstrengelser, som dem, der forsøger at bevare naturen, gør sig. Han er tilfreds
med, at mennesket begynder at betragte denne planet som en dyrebar skabning og forsøger at

bevare den. Dette er en god ting. Han sagde:
”Dette behager Mig, Anne. Der findes hellige mænd og kvinder, som forstår at man skal
respektere og værne om naturens skønhed. Mennesker bør ikke ligegyldigt og vilkårligt ødelægge
naturens miljø, for det er gennem den, Jeg opretholder menneskeheden. Dette er respektløst mod
Mig som Skaberen, og det er også respektløst mod dem, der kommer bagefter. Ja, det behager
Mig, når man respekterer den verden, Jeg har skabt. Jeg er ikke tilfreds, når Mine børn sætter
naturen over menneskeheden. Dette er ikke Min vilje. Jeg skabte verden til mennesket, ikke
mennesket til verden.”
Jesus viste mig en række huse, som havde en moderat størrelse, men de var smukke.
”Dette er Min vilje. Jeg ønsker, at mennesker har et hjem. Du bemærker, at de ikke er voldsomt
store. Mennesket har ikke brug for mange rum i sit hjem. Jeg skabte ikke mennesket til at leve
som en konge på Jorden, men i Himlen. Der er nogle, som Jeg giver store finansielle
velsignelser, så de kan bruge deres magt og rigdom til at fremme Min vilje. Der er dog kun få, der
kan modstå den fristelse, der ligger i dette. Til tider er Jeg tvunget til at fjerne rigdommen fra et
menneske, for at frelse vedkommende. Det har Jeg ingen betænkeligheder ved. Det er bedre for
et menneske at lide på Jorden, frem for at miste evigheden. Jeg ønsker ikke, at Mine børn skal
leve for et jordisk hjem, fordi de kan begynde at sætte større pris på det end på hinanden. Dette er
ikke Min vilje. Min vilje handler altid om at hjælpe andre. Kort sagt, Jeg er tilfreds med
bestræbelserne på at bevare denne verden, men motivationen bør være ren og hellig.”
10. august 2004
I dag så jeg en kvinde på en sandstrand. Jeg troede, det var en slags ø, men Vorherre bad mig om at
se nærmere efter. Jeg havde svært ved at koncentrere mig og ønskede egentlig ikke at se dette, fordi
jeg havde en mistanke om, at det ikke ville være noget godt. Det var ingen ø, for i baggrunden var
der en storby. Jorden begyndte at skælve, og jeg hørte en buldren. En stor bølge, ja en mur af vand,
kom ind fra havet og bevægede sig, eller snarere bragede, ind over byen. Jeg så ikke det store
billede af det, der skete, men var bevidst om det, og jeg så små ting, som for eksempel en bil med
mennesker i, der blev ramt som om den ingenting var. Da jeg blev klar over at der var mennesker i
den, vendte jeg mig væk. Dette var ikke rart, men men det behøver jeg næppe sige. Jeg havde det
vanskeligt med det, jeg så i dag, og bagefter frygtede jeg at jeg havde fornærmet Jesus, for jeg blev
endnu en gang vred og tænkte, 'Hvad er meningen med dette?' Da jeg langt om længe kom til
fornuft, havde jeg det dårligt med det og sagde til Jesus, ”Hvordan har Du det?” Han sagde, at Han
ville fortælle, hvordan Han havde det, så det skal vi høre om nu.
Også Jeg føler tragedien i det, du overværede, Min stakkels ven. Jeg ved, at du har det vanskeligt
med dette, men du skriver for Mig, og du må nedskrive meget nøjagtigt, hvad du ser. Hvorfor er
dette overgået denne by og disse mennesker? Synden, Anne, har nedbragt det over disse
mennesker.* Anne, der er mennesker, der opfører sig dårligt, og der har altid været mennesker,
der opførte sig dårligt, men i denne tid, mere end i andre tider, tier de gode mennesker. Der er
kun få, der forsvarer Mig. I lever i Min verden, som Jeg har skabt. Jeg vil ikke have en verden,
hvor uskyldige bliver slagtet.
* Se fodnoten til 26. maj 2004

11. august 2004
Jeg så den samme scene. Vandet på kysten begyndte hurtigt at trække sig tilbage, og så kom den
store bølge. Jesus sagde: ”Jeg har sendt mange tegn til menneskeheden, men de bliver ignoreret.

Dette niveau af oprørskhed vil ikke få lov til at fortsætte. Til dem, der fortæller jer at mennesket
ikke er værre end han tidligere har været, vil Jeg sige dette. Aldrig tidligere i løbet af
menneskehedens historie er slagtningen af så mange blevet mødt med så lidt modstand. At tage
en uskyldigs liv gennem en abort kan aldrig være Min vilje. Betragt ikke disse scener som en
straf fra Min side, for Jeg har ikke behov for at straffe mennesket på denne måde. Men Jeg har
behov for at få menneskets opmærksomhed, og når Jeg tillader at mennesket høster, som han har
sået, opstår der katastrofer. Så begynder mennesket at tænke over sin evige sjæl og sin indtræden
i evigheden. Selv de mennesker, der ikke følger Mig, tænker over hvad der vil ske, når de møder
Mig. Jeg ønsker, at der sker forandringer i denne verden, og og forandringer vil der komme. Hav
fred med det, for de gode sjæle, der mister deres liv i disse hændelser, er tidens martyrer. Sjæle,
der følger mørket, og som bliver taget bort, vil få en mulighed for at angre. Overvej din rolle i
Kongerigets komme, og stol på at Jeg vil tage Mig af det hele.”
12. august 2004
I dag så jeg den samme by igen. Jesus sagde: ”Se. Vandet er væk. Hvad er anderledes?” Nuvel, der
var børn sammen med deres mødre. Jeg så blomster, og det grimme hegn var væk. Det er svært at
sige helt nøjagtig hvorfor, men de sidste to dage så jeg en stor, grim by. I dag virker den mere som
en mindre by end som en storby. Der er en mand ude på gaden foran en butik, og han taler med
nogen. Det oplevede man bare ikke i den storby, jeg så i går. Jo, det ville kunne hænde, men det gør
det som regel ikke. Jeg hørte kirkeklokker ringe. Kvinden med det lille barn stoppede op og bad
sammen med sit barn. Det fik Jesus til at smile.
Han sagde: ”Jeg viser dig dette for at indgyde dig håb, og for at få dig til at forstå, hvordan det vil
være efter renselsen. Mennesker vil være frie til at elske Mig, og til at sætte farten ned. Anne, den
hændelse, du så, er en ud af mange. Der er sket omvæltninger i naturen, og det har påvirket
mange sjæle. Men det er småting i forhold til de forandringer, der vil komme. Mennesker bør
ikke bekymre sig om, hvorfor Jeg tager kontrollen. Det er mit anliggende. Mennesker bør
bekymre sig om at følge Mig i deres liv og gennemføre de pligter, Jeg har givet dem.”
13. august 2004
I dag viste Vorherre mig himlen, men det var meget vanskeligt for mig. Jeg har haft det vanskeligt
med alt dette og er blevet frygtsom. Han sagde, at jeg er alt for bekymret for, hvad andre mennesker
vil tænke om disse åbenbaringer. Nå, men efter at jeg var faldet til ro, så jeg månen med den
rædselsfulde mørkerøde farve. Verden var mørk, bortset fra denne røde måne. Et andet frygteligt,
ondsindet mørke begyndte at sprede sig over verden. Jeg tror ikke, det var et virkeligt mørke. Jeg
tror, jeg oplevede det som mørke, men det var en rædselsvækkende tilstedeværelse, der gradvist
bredte sig over Jorden. Jeg vidste, at det var lysets fjende. Jesus sagde: ”Fjenden udsøger sig sine
sidste kollaboratører. Når månen bliver rød, Mit barn, vil katastroferne begynde, og der vil ikke
være nogen pauser i begivenhederne. De vil komme, den ene efter den anden. De mennesker, der
er forberedt, vil mærke stilheden i deres sjæle. De mennesker, der har afvist Mig, vil enten vælge
Mig på det tidspunkt eller træde endnu et skridt nærmere til helvede. Tiden er nær.”
Jeg spurgte Jesus, hvordan Han følte det, for jeg ser det som min opgave at bekymre mig for Ham.
På det seneste har jeg følt, at jeg svigter Ham frygteligt. Han er stille, højtidelig. Han virker tynget.
Han bryder sig tydeligvis ikke om dette, men det er sådan, det vil gå. Jeg sagde faktisk, ”Herre, Du
er almægtig. Dette mørke har ikke kontrollen. Vil Du ikke nok bare komme til syne på himlen og
sige, 'Her er Jeg. Jeg er Gud. Forandr jer?”
Han svarede, ”Anne, det har Jeg gjort. Jeg har åbenbaret Mig på mange måder. Min mor
åbenbarer sig over hele jeres verden og bønfalder sine børn om at forandre sig. Verden har

Bibelen, som mange ignorerer. Verden har profetier, som mange latterliggør. Verden har Min
tilstedeværelse i hver eneste hellig sjæl. Der er helbredere, som Jeg har sendt for at inspirere
mennesker til at tro. Du vidste at Jeg var hos dig, længe inden du oplevede noget overnaturligt.
Hvordan vidste du det? Det vidste du, fordi enhver sjæl ved, at Jeg er her. Nogle siger til sig selv,
at Jeg ikke er her, så de kan få lov til at synde og trække andre bort fra Mig. Nej, Mit barn. Det er
ikke Mig, der har svigtet. Disse ord vil frelse mange. Jeg sender advarsler fra alle verdens
hjørner i denne tid. Jeg gør Min del. Lad enhver sjæl gøre sin del. Vi vil frelse mange, men vi vil
også miste mange, og det er derfor, Mit hjerte er tungt. Hav fred med dette, for du gør din del for
at trøste Mig ved din lydighed og dit nærvær i Min lidelse.”
16. august 2004
I dag viste Jesus mig følgerne af orkanen. Jeg så selvfølgelig ødelæggelser; væltede træer, elledninger overalt og affald. Han sagde, ”Se nærmere efter. Hvad ser du?” Jeg så mennesker, der
ryddede op, men jeg så også mennesker hjælpe hinanden. Hvor jeg end kiggede hen, så jeg
mennesker hjælpe andre med at flytte ting og fjerne ting. Jeg så en kvinde, som så meget fredfyldt
ud.
Jesus
”Hun tænker på Mig, sagde Jesus. ”Vanskeligheder af denne art hjælper mennesker med at
forstå, at der er en kraft, der er større end mennesket, og at alt det, de har opbygget, kan blive
taget fra dem på et øjeblik. Dette er en god lektion for menneskeheden. Jeg ønsker, at mennesker
hjælper hinanden, når der kommer vanskelige tider. Men Jeg ønsker også, at mennesker tager
ved lære af andres erfaringer. Hvis der er en gruppe mennesker på jeres Jord, der sulter, bør alle
hjælpe dem. Når et uvejr kommer og ødelægger ejendomme, bør alle hjælpe. Det ser du ske,
Anne. Kan du sige, at det er en dårlig ting, når det inspirerer mennesker til at hjælpe hinanden
og tænke på Gud? Det er ofte gennem det dybeste mørke, vi bliver i stand til at finde lyset.
Forstår du? Jeg ønsker ikke, at Mine jordiske børn skal lide, og dog vil lidelsen komme, som du
ved. Du må opmuntre sjælene til ikke at spilde disse muligheder. I vil lægge alle disse ting bag
jer, når I kommer til Himlen, så I bør ikke være alt for knyttede til dem, mens I er her. De sjæle,
der praktiserer denne frigørelse fra tingene, vil ikke blive bekymrede, når de mister deres
ejendele, og det er det, Jeg ønsker for Mine børn. Jeg ønsker frigørelse fra denne verdens ting.”
17. august 2004
I dag talte Vorherre igen om, hvordan nogle mennesker vil vende sig til Ham i hårde tider, og
hvordan andre vil forbande og bebrejde Ham. Han har talt om dette før, og det er virkelig en håbløs
situation for Ham. Men det er sådan, fjenden arbejder, at når alt går godt, er Gud en, man gør grin
med, og hellige mennesker bliver behandlet nedladende. Når alt går galt, er Gud ond, og mennesker
siger de mest frygtelige ting om Ham. Som om de overhovedet fulgte Ham. En kvinde ringede til
mig for nylig og talte om de store vanskeligheder, hun havde. Hendes søn har autisme, men han har
på smukkeste vis fået det bedre, og vil højst sandsynligt komme sig fuldstændigt. Hun er forståeligt
nok udmattet, for helbredelses-processen er hård og anstrengende. Men der er en rigtig god
prognose. Hun sagde bittert, ”Jeg kunne godt lide at vide, hvilken slags Gud Han er, at lade små
børn lide sådan.” Dette blev sagt med en sådan vrede og foragt, at jeg følte det, som om hun havde
stukket mig en lussing. Jeg stammede, og svarede langt om længe, ”Gud helbreder din søn for dig.
Du burde takke Ham”.
Jesus
Anne, du forstår hvad Jeg hentyder til, når Jeg siger, at de vil hade Mig uanset hvad. Denne

kvinde er træt, og hun er verdslig. Hun sammenligner sig selv med andre, der har mere, og som
ser ud til at have et nemmere liv. Hendes søn er hendes største gave, og denne familie modtager
mange velsignelser gennem ham. Det forstår hun ikke. Hun lever for verden. Bed for hende, og
lad være med at bekymre dig for Mig. Jeg forstår hendes udmattelse. Hun vil tjene Mig godt
senere.
Jeg ønsker at henlede opmærksomheden på Min sammenligning med dem, der lever hellige liv,
og som generelt er frigjort fra verden. Hvis der i et hjem generelt fokuseres på Mig, vil det hjem
ikke blive så traumatiseret over tabet af verdslige ting.
Du betragter begivenhederne i verden. Du ser mennesker sulte. Du ser mange, der har mistet
deres hjem på grund af hungersnød, krig og begivenheder i naturen. Forstår du, Anne, at disse
sjæle tager imod vanskelighederne på forskellig vis?
Jeg sammenlignede din mand med en anden mand. Under disse omstændigheder ville din mand
hver dag stå op og tjene sin familie under de vilkår, han nu engang var underlagt. Han ville ikke
forbande Mig. Han ville ikke forbande andre. Han ville først tage sig af sin familie, og så ville
han benytte sine evner til at hjælpe andre, som også havde det hårdt. Det er sådan, en hellig
mand håndterer udfordringerne. Jo, han ville sørge, men Jeg ville trøste ham, og hans sjæl ville
høste storslåede fordele på grund af hans vanskeligheder. Det har du allerede oplevet i din mands
tilfælde. Hans vanskeligheder var en del af hans dannelse, ligesom dine egne var det for dig.
En anden mand, der lever for verden og for sine fysiske lyster, ville forbande Mig. Det
forekommer nu, og det vil det gøre i stigende grad, efterhånden som vanskelighederne i jeres
verden bliver større. Denne anden mand, som Jeg bruger som et eksempel, følger ikke Mig. Han
giver ingen ofre for Mig og takker Mig overhovedet ikke for noget af alt det gode, der er overgået
ham. Han gør så lidt som muligt for sin familie, og tilbringer tiden med at underholde sig selv, og
med at tilfredsstille sine tilbøjeligheder og ønsker. Når han får vanskeligheder, vil han være nødt
til at vælge, om han vil blive en mand af Gud eller om han vil fortsætte med at gå i fjendens
retning. Den modgang, der vil komme, vil tvinge mange sjæle til at vælge side. Dette er Min vilje,
og det er grunden til, at Jeg beder om så mange bønner fra Mine efterfølgere. Vi må udbrede
Mine ord, så sjælene kan begynde at forstå de tider, de lever i.
18. august 2004
Jesus viste mig verden fra sin bakketop. Han henledte min opmærksomhed på bølgen, som er en
stor begivenhed, der vil volde store ødelæggelser. Han viste mig, at der i et andet område blev smidt
bomber, fordi et land ønskede at have magt over et andet. I et andet område var der massakrer, og
det fik mig til at tænke på ordet folkemord. Der var frygtelige begivenheder i naturen. Der var
sygdomme og drab over det hele. Jesus sagde, ”Forstår du nu hvad Jeg mener, når Jeg siger
omvæltning?” Nå, det ved jeg ikke, om jeg gjorde, men det gør jeg nu. Verden vil opleve
voldsomme omvæltninger.
Jesus
Tak. Jeg ved, at dette er ubehageligt, men på grund af dine lydighedshandlinger overfor Mig, ved
Jeg også at du er villig. Vær ikke bekymret over, at du sommetider tjener i frygt eller tristhed. Du
tjener. Det er det, Jeg vil tage i betragtning, når Jeg giver dig den belønning, du så smukt har
optjent. Du har en hel del tjeneste foran dig.
Nu har vi fastslået hvad Jeg mener, når Jeg bruger ordet omvæltning. De begivenheder, du
overværede, og som repræsenterer mange begivenheder, der vil komme, vil snart begynde. De vil
komme hurtigt, den ene efter den anden, og du vil være klar over, at Jeg har omtalt det som

omvæltningernes tid.
På dit spørgsmål om, hvorvidt Jeg ønsker at præcisere, hvornår 'snart' er, var Mit svar til dig et
nej. Jeg vil ikke præcisere, hvornår 'snart' er, du lille tjener, for du er i forvejen meget bebyrdet
og har ikke brug for, at der bliver lagt ekstra vægt oveni. (Jeg takkede Ham helhjertet.) Det var så
lidt.
Kan du se, hvorfor Jeg ønsker at Mine ord bliver udbredt? Jeg ønsker at være hos sjælene, og
Jeg ønsker at sjælene skal vide, at Jeg er hos dem. De vil være fredfyldte, når de møder disse
begivenheder, hvis de har øvet sig i at være afhængige af Mig og stole på Mig. De vil se døden i
øjnene på en anden måde.
Nogle vil dø i løbet af den tid. Vi skal alle dø, hvis vi er mennesker, og det ønsker Jeg at du
understreger overfor mennesker, når du taler. Referer til det budskab, Jeg gav dig, da du bad om
at læse en andens budskaber. Dette var en meget menneskelig ting fra din side, Anne, så du
behøver ikke skamme dig over det. Du ønskede at vide, hvad der skulle ske. Jeg fortalte dig, at du
vil leve en tid, og at du derefter vil dø. Det var ikke Min vilje at du skulle vide mere end det fra
andre end Mig, din Jesus. Jeg bryder Mig ikke om, at sjæle søger information for at skræmme
andre. Advar andre, ja. Men du ser, at selv når Jeg giver nyheder, der vil kunne skræmme, er Jeg
blid og kærlig og fokuserer på sandheden, som er den, at Himlen vil være aktivt involveret i
begivenhederne på Jorden og i livene hos dem, der hilser os velkommen. Endnu en gang siger
Jeg til dig, vær ikke bange. Det er der ingen grund til at være.
Jeg vil bare lige sige, at jeg ofte er bange, og jeg ved, at Jesus er hos mig, og jeg ved, at Jesus ikke
vil forlade mig. Men jeg er ofte bange i min menneskenatur. Så hvis en læser er bange, tror jeg at
den læser ikke skal føle, at han eller hun ikke er god nok. Det er et godt område for os at arbejde på
i den kontemplative bøn. Jesus ville ikke blive ved med at fortælle os det, hvis Han ikke mente at vi
har problemer med at stole på Ham. Han forstår. Og når man nu kender Jesus, ved man at at der
virkelig ikke er nogen grund til at være bange. Han lyver selvfølgelig aldrig, og Han vil aldrig
overlade os til os selv. Jeg har brug for at øve mig i at stole mere på Ham, så hvis du sommetider er
bange, har du det ligesom mig.
19. august 2004
Jesus
Jeg har mange grunde til at lade sjælene få et glimt af fremtiden. Jeg søger en høj grad af
løsgørelse i disse tider. Mine ord og den nåde, der er knyttet til dem, vil hjælpe sjælene i den
proces. Jeg er Jesus Kristus, og Jeg udsøger Mig Mine børn.. Jeg ønsker at beskytte jer. Alle, der
kender Mig, ved at Jeg er blid, ja, den blideste blandt mennesker. Min guddommelighed er også
blid, og Jeg ønsker at sjælene er fredfyldte. Det er derfor, Jeg er så gavmild med Mine ord og
Min nåde. Jeg sender alt, hvad jeres verden har brug for, for at kunne komme igennem
vanskelige tider med tillid og glæde. I må gøre jeres del, I små børn.
I må være opmærksomme på Mine ord, og I må udbrede dem. Fortjenesten ved at udbrede disse
ord vil forbløffe jer, for Jeg beder jer om at gøre dette, og sjæle, der gør dette arbejde, siger ja til
Mig. Jeg er mere taknemmelig end I aner, I trofaste sjæle. Vær nu modig og hjælp dine brødre
og søstre ved at give dem disse ord. Du vil blive godt belønnet i Himlen. Fred. Når du ikke har
fred i dit hjerte, så hold op med at gøre det, du er i gang med, og bed. Jeg vil genoprette freden i
din sjæl, og så vil du være lykkeligere og mere effektiv. Husk, at Jeg er Jesus, og at Jeg er Gud.
Jeg vil tage Mig af det hele.
21. september 2004

Jesus
Mine små sjæle ser tydeligt, hvordan Jeg arbejder i verden. Jeg sætter Mine tjenere sammen i
grupper, så de kan tjene Mig på den mest effektive måde. Hav tillid til, at Jeg vil vejlede jer i jeres
liv. Jeg vil ikke lade jer vakle, og Jeg vil heller ikke give jer en mission, for derefter at undlade at
lede dens forløb. Der er intet, der bør skræmme Mine apostle. I er Mine venner, I kære. I er
berettigede til ethvert himmelsk hensyn. I må bønfalde Himlen om hvad som helst, I har brug for,
for at kunne gennemføre jeres arbejde, og så vil I få det.
Frygt ikke for korset. Husk, at manges frelse ofte kommer gennem én persons villighed til at
bære et lille kors. Adskil ikke disse to ting, så vil du være opfyldt af glæde. Dit kors kan være lig
med din brors frelse. Sådan tænkte Jeg i alle ting. Mens Jeg bar korset, tænkte Jeg på dig. Når
du bærer et kors, så tænk på Mig. Sammen vil vi gøre fremskridt.

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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