HIMLEN TALER OM ABORT

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
Jesus
1. august 2005

Mine børn, hver eneste af jer er Mig meget dyrebar. Nogle sjæle føler sig fristede til at
tro, at de ikke er velkommen i Himlen, og at de ikke er passende selskab for Mig, hvis de
har begået en fejltagelse. Dette er ikke sandt, og denne fristelse må bekæmpes. Synd er
tilgivelig. Al synd. Her ønsker Jeg især at henlede opmærksomheden på abort, som er en
synd. Denne synd er blevet så almindelig og udbredt i jeres verden, at visse sjæle ikke
tror, det er en alvorlig ting. Nuvel, kære lille sjæl, du må forstå, at det er fjenden af alt,
der lever, der har udbredt denne vildfarelse. Dette er et kneb, et mesterligt bedrag af så
store proportioner, at det har resulteret i et kæmpe blodbad. Nu spekulerer du måske på,
hvordan Jeg har det med det. Det vil Jeg gerne dele med dig. Det gør Mig voldsomt
bedrøvet. Jeg er ked af det hver gang, Jeg hilser en lille, afvist sjæl velkommen hjem
igen. Og de er velkomne her, tro Mig. Jeg er fuldstændig barmhjertighed og kærlighed,
og det er på ingen måde disse små sjæles skyld, så Himlen giver dem megen glæde, når
de vender tilbage. På samme måde vil vi hilse dig velkommen hjem, uanset dine synder.
Hav fred med det. Der er mange sjæle i Himlen, som har begået denne type synd. Man
kan sige, at Himlen er fyldt med syndere, Min ven, men det er angrende syndere. Kunne
du tænke dig at angre og at blive Min elskede, tjenende apostel? Det ved Jeg, at du
kunne, og det er derfor, Jeg er kommet til dig med disse ord. Du er tilgivet. Jeg har
mange ting, som Jeg ønsker at dele med dig, og som vil hjælpe dig med at forstå din
situation. Hvil nu dit lille, sårede hjerte mod Mit, mens Jeg viser dig, hvordan du kan
blive hel igen.

Skt. Maria Magdalene
Jeg sender de kærligste hilsener til mine venner på Jorden. Jeg er henrykt over, at Jesus
tillader mig at tale på dette tidspunkt. Der sker store ting i verden, og fornyelsen baner sig
modigt vej fra Himlen til Jorden, og fra sjæl til sjæl. Vi iagttager det, og vi hjælper her fra
Himlen. Et af tegnene på, at fornyelsen er nødvendig, er det store antal af aborter. Mine
kære søstre i Kristus, dette er en vederstyggelighed. Hverken I eller jeg kan tillade, at det
fortsætter på denne måde. Vi må få vores medsøstre til at forstå, at det er et lille liv, der
ligger og putter sig i deres livmoder, et liv, der er sendt af Gud selv. At tro noget andet vil
gøre dig til djævelens legetøj. Der må ikke herske nogen tvivl på dette punkt; du må
aldrig, ikke et eneste øjeblik, tillade dig selv at tro, at en graviditet ikke er det samme som
et liv, et menneske, en guddommelig plan. Vig ikke tilbage fra denne kendsgerning,
denne uigendrivelige sandhed. Jeg ønsker at tale til de kvinder, der har givet tilladelse at
få deres børn fjernet ved aborter. Kære kvinde, hvis du tror, du har begået en større synd
end jeg har, tager du fejl. Jesus elsker mig meget højt, og jeg er en nær ven af Frelseren.
Og alligevel ville du føle dig frastødt af mig, hvis du vidste, hvordan jeg levede en del af
mit liv. Vi er alle ens, fordi vi alle er syndere. Ingen i Himlen ser på de andre med andet
end kærlighed og forståelse, fordi vi alle forstår, at under de rette jordiske
omstændigheder ville vi have kunnet begå alvorlige fejltagelser, ligesom du gjorde.
Omstændighederne bidrog til din beslutning. Det ved jeg. Det ved Jesus. Alle i Himlen
ved det. Og også du må erkende det. Hvis omstændighederne havde været anderledes,
ville du sandsynligvis have truffet en anden beslutning. Men det er overstået nu, og Jesus

fornyer alle ting. Lad Ham forny din sjæl, så vil du give Ham en glæde, der langt overgår
den sorg, du voldte Ham. Jeg ville ikke fortælle dig noget, der ikke var sandt. Hvis du af
hele dit hjerte vender tilbage til Jesus og beder Ham om tilgivelse, vil du modtage
tilgivelse, og Han vil glemme dine synder. Han har virkelig glemt mine.

Skt. Maria Magdalene
Mine søstre i Kristus, jeg beder om lov til at hjælpe jer. Når man er fanget i et net af
skyldfølelse, kan det være vanskeligt at slippe fri af det. Faktisk er det umuligt at gøre det
på egen hånd. Problemet er, at du kan have så dårlige tanker om dig selv på grund af din
fejltagelse, at du begynder at miste fornemmelsen af din værdighed og din himmelske
værdi. Jesus behøver din hjælp, og du må svare Ham. Det ved du. Men før du kan svare
Jesus, må du tillade Ham at helbrede dig. Så ræk din hånd ud mod Jesus, og Han vil gribe
den og trække kraftigt i dig. Han vil befri dig fra det knugende greb, som smerten har
holdt dig fast i. Jesus skuer ind i din sjæl, og Han ser alt. Han forstår. En dag skal du se
Ham i øjnene. Det er uundgåeligt. Så se Ham i øjnene i dag, og se nøje på Ham. Det
eneste, du kan se i Hans smukke ansigt, er kærlighed. Jesus fordømmer dig ikke. Det er
fjenden, der fortæller dig ting og sager. Jesus er fuldkommen barmhjertighed,
fuldkommen forståelse. Lad Ham tage din smerte og erstatte den med himmelsk glæde.
Kære søster, tror du virkelig, at syndens mørke i verden ikke også har gjort krav på andre
sjæle på denne måde? Du ved, at mange er blevet ofre for falskheden og forvrængningen
af sandheden. Du er på ingen måde alene. Mange af de kvinder, der arbejder hårdt for
Kongeriget og giver Jesus stor ære, har også tilladt at deres børn blev fjernet på denne
måde. Men de vendte med sorg i hjertet tilbage til Kristus, og Han tilgav dem. Denne
mulighed giver Han også dig. Vi vil omslutte dig med himmelsk nåde, og så vil også du
arbejde for Jesus og for andre mennesker. Det vil give dine børn i Himlen stor trøst og
glæde, hvis du vender tilbage til Guds familie. Intet bør holde dig tilbage. Kom tilbage på
Himlens side, hvor du er højt skattet og, hvis jeg må sige det, hvor der er hårdt brug for
dig.
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Skt. Maria Magdalene
Kæreste søster i Kristus, denne tid er en helbredelsens tid. Jesus giver os denne periode,
for at alle sjæle kan vende tilbage til Hans Hellige Hjerte. Hans helbredende nåde er
uophørlig. Der er tilstrækkelig med åndelig og følelsesmæssig helbredelse til enhver sjæl,
der nogensinde er blevet såret på en hvilken som helst måde. Jeg opfordrer dig
indtrængende til at benytte dig af det nu, så du kan vende fuldstændig tilbage til Guds
familie og arbejde for dine brødre og søstre, der stadigvæk befinder sig i mørke og
ensomhed. Der er så mange, der ikke bliver elsket. Hvis du tilbringer denne periode med
at arbejde for andre sjæle i dit liv, hvor det nu end er, Jesus har placeret dig, så vil der
være glæde i Himlen. Du vil give ære til Jesus og til dine børn, der er gået forud for dig.
De vil være stolte over at du er deres mor, fordi du tjener dem på Jorden ved at tjene

Jesus. Tror du mig, søster? Jeg siger sandheden. Vi i Himlen overdriver aldrig, og vi
fortæller aldrig usandheder. Vi taler med omtanke, og Gud selv står bag vores ord. Dine
børn elsker dig og har fuld forståelse for den frygt, der fik dig til at træffe din beslutning.
Du vil få dem at se, og du vil tilbringe evigheden sammen med dem. I Himlen er der kun
glæde. Du forstår nok, at der ikke vil være nogen beskyldninger, og at du ikke vil føle
nogen sorg i dette guddommelige land. Du vil blive genforenet med alle dem, du elsker,
og sammen vil I udforske de sejrende sjæles kongerige, de sjæle, der har sejret over
verden og deres egen menneskelighed. Så der er ikke grund til andet end at være fyldt
med glæde og fred. Jesus elsker dig. Alle de hellige elsker dig. Englene arbejder
utrætteligt for, at du skal vende tilbage til den fuldstændige glæde. Og dine børn venter på
at blive genforenet med deres mor.

Skt. Maria Magdalene
Søstre, jeg takker Gud for jer. Jeres venlighed mod andre kvinder vil bringe flere sjæle
hjem til Himlen. Efter min omvendelse dømte jeg aldrig andre kvinder, fordi jeg forstod,
hvorfor en kvinde kunne træffe de valg, hun gjorde. Nogle valg er forkerte, det ved vi
alle. Hvem vil kunne sige, at alle deres valg er rigtige? Her i Himlen ser vi på
begivenhederne i verden. Jeg ser især de kvinder, der er blevet voldtaget. Jeg kender til
de følelser, der kan opstå i en kvinde efter en sådan hændelse, hvad enten det sker i
barndommen eller når hun er voksen. Hvis disse følelser ikke bringes til Himlen for at
blive helbredt, kan de resultere i at man foretager nogle dårlige valg. Måske forstår du,
hvad jeg hentyder til. Vores kroppe er bestemt til at tjene Kongeriget på den smukkeste
vis. Det seksuelle forhold mellem en mand og en kvinde er helligt og rigtigt, når det er
velsignet af Gud. Det seksuelle forhold mellem en mand og en kvinde er hverken helligt
eller rigtigt, hvis det ikke er velsignet af Gud. Og når nogen bliver behandlet som en
genstand til at synde med, er alle i Himlen skuffede. Du er Guds højtelskede kvinde. Du
må ikke tillade din krop at blive brugt forkert. Hvis det sker imod din vilje, må du sørge
for at tale med andre, der også er blevet misbrugt på denne måde. Søg dem, der er hellige,
og som er blevet helbredt. De vil hjælpe dig med at forstå, at din seksualitet ikke er noget,
der kan tages fra dig med magt. Det får heller ikke konsekvenser for din seksualitet at du
er blevet voldtaget, for det var ikke noget, du gav af din egen frie vilje. Det, jeg siger til
dig, er at din seksualitet er intakt og lige så smuk som Gud skabte den. Og du er heller
ikke alene, hvis du er blevet offer for det moderne bedrag, at syndig fysisk intimitet er
acceptabel. Mange hellige sjæle har også begået disse fejltagelser. Men her er Guds løfte
til dig: Bekend dine synder. Udøs dem, hvor de ikke kan skade dig, og Han, Jesus, vil
fjerne dem. De vil blive kastet ind i Hans Hellige Hjertes ild, hvor de vil blive destrueret
og forsvinde i al evighed. Jesus vil skænke dig fuldkommen helbredelse. Vær tålmodig,
og lad Ham gøre dette for dig. Din renhed vil blive genoprettet, og din smukke seksualitet
vil blive gendannet i dens oprindelige tilstand. Husker du at jeg fortalte dig, at Himlen
taler med stor autoritet? Nuvel, du kan være forsikret om, at dette løfte kommer fra Guds
trone. Gå med glæde, min kære søster, for Jesus elsker dig.

Vor velsignede Mor
Min kære lille datter, hvor jeg dog elsker dig og venter på at kunne holde dig i mine
arme. Jeg iagttager dig nøje og er opmærksom på enhver mulighed for at føre dig til
Jesus. Jeg har set al den smerte, du har lidt under. Jeg har været vidne til alle dine bitre
tårer. Du vil få det godt nu, hvis du vil lade os helbrede dig. Jeg ønsker at tage dig i
hånden og føre dig til min Søn. Jeg vil fortælle Ham at jeg er stolt af dig, fordi du er så
modig at du indrømmer dine fejltagelser og beder om tilgivelse. Kan du forestille dig det
smil, Jesus vil give dig? Han er så smuk, og Hans øjne vil være fyldt med kærlighed til
dig. Forstår du, Jesus tager sig ikke af, hvad du har gjort. Han sidder ikke konstant og
tænker på dine fejltagelser. Han tænker konstant på dit hjerte og sårene i det. Han tænker
konstant på sit behov for at give dig tryghed i Kristi familie. Han tænker på alt det gode,
du vil være i stand til at gøre for andre sjæle. Jesus har brug for dig. Jeg, din himmelske
mor, har brug for dig. Vil du hjælpe os? Kom til din mor nu, og hvil dit hoved mod mig.
Du kan ikke se mig, men jeg lover dig at jeg er hos dig. Jeg vil aldrig forlade dig. Jeg har
bragt mange kvinder tilbage til Jesus, og de giver Ham den største kærlighed og troskab.
Sådan kan jeg også se dig, min datter. Jeg ser dig som en trofast og kærlig tjener for
Jesus, som ønsker at lade en vedvarende, helbredende nåde strømme ind i din sjæl.

JESUS KRISTUS, KONGEN, DER VENDER TILBAGE; HANS LÆGAPOSTOLAT
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 læg-apostle 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.

6.
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:
1.
Dit budskab til sjælene er et uophørligt budskab. Hils alle sjæle velkommen til frelsesmissionen. 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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