
HIMLEN TALER OM SKILSMISSE

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 

5. August 2005
Jesus



Jeg taler i dag med en sådan kærlighed i Mit hjerte. Min kærlighed flyder over. Det er 
derfor, Jeg kommer til jer for at tale om den triste situation, hvor hellige ægteskaber ender 
med skilsmisse. Jeg skal fortælle jer, hvorfor det bedrøver Mig. I mange tilfælde ville det 
ikke have været nødvendigt at afslutte ægteskabet. Jeg er Jesus. Jeg er Gud. Jeg kan 
helbrede mange sår, hvis Jeg får lov til at hjælpe en mand og en hustru i deres problemer. 
I ethvert ægteskab vil der komme tidspunkter, hvor enten den ene eller den anden er vred 
og godt kunne tænke sig at blive skilt. Det er kun, hvad man kan forvente, og det bør ikke 
overraske eller skræmme de involverede parter. Hvis parret kommer til Mig, mens det 
står på, og beder om Min nåde, vil Jeg sende den nåde, der er nødvendig for at familien 
kan forblive intakt. Kære Guds børn, der er mange grunde til, at Jeg ønsker at holde 
sammen på familierne. I dag taler Jeg til jer i generelle vendinger, for Jeg har forståelse 
for at der er tilfælde, hvor en ægteskabelig forening ikke kan opretholdes. Jeg bifalder 
ikke at den ene part bruger nogen form for vold overfor den anden. Dette kommer ikke 
fra Himlen, og Himlen tilskynder hverken manden eller hustruen til at mishandle den 
anden. Dette kommer fra ægteskabets fjende. I den slags tilfælde, eller i tilfælde, hvor 
den ene part har gjort sig alle tænkelige anstrengelser for at bevare foreningen, men til 
ingen nytte, træder Min Kirke ind med al sin visdom og træffer en beslutning. Sådan har 
Jeg foranstaltet en løsning på disse problemer. Min Kirke er blevet skænket stor visdom 
og dømmekraft, og I må forstå, at når Jeg siger 'Min Kirke', mener Jeg de præster, der 
arbejder for Mig i Kirken, og som er lydige mod deres biskop. Kom til Mig med jeres 
problemer, kære brødre og søstre, og Jeg vil hjælpe jer. 

Skt. Anna

Denne mission, der er blevet sat i værk af Himlen, er en mission fyldt med 
barmhjertighed og helbredelse. Derfor vil jeg opfordre alle, der læser disse ord, til at bede 
om Guds nåde her og nu. En helbredende nåde strømmer ind i verden i en grad, der ikke 
er set tidligere. Så bed Jesus om denne nåde, og Han vil give den. Kære brødre og søstre, 
den ulydighed, der er fremherskende i denne tid, har mange konsekvenser. En af de 
konsekvenser, som mørket medfører, er opløsningen af så mange ægteskaber. Når et 
ægteskab ophører, fører det til stor fortvivlelse, for de fleste sjæle indgår et ægteskab i 
den hensigt at gøre noget godt for den anden og for de børn, der måtte blive sendt til dem. 
Den bitterhed, der opstår på grund af bedrag, er meget stor. Denne bitterhed fører mange 
sjæle ned ad en selvdestruktiv vej. Den første ting, du må forstå, er dette: Jesus elsker dig, 
uanset om du befinder i dit ægteskab eller udenfor det. Din Guds kærlighed forandrer sig 
ikke. Jesus afviser ikke en sjæl, fordi sjælen er skilt. Tværtimod, Jesus ser at du er blevet 
skuffet i de håb, du nærede for dit ægteskab, og Han skynder sig at komme og trøste dig. 
Dagen igennem må du komme til Ham, når du lider under denne frygtelige smerte. 
Forsøg ikke at stå det igennem på egen hånd, for du kunne blive trukket ind i en adfærd, 
der vil fjerne dig yderligere fra Ham og fra din himmelske værdighed. Lad Himlen 
omslutte dig med sin kærlighed, så vil du komme over det. Find en hellig præst og lyt til 
hans visdom. Bed om beskyttelse for din tidligere mand eller hustru, og vær meget 
opmærksom på de behov, som børnene i denne splittede familie har. Som I alle er klar 
over, er den slags situationer er ikke ideelle. Vi kan ikke lade som om de er det, for det 



ville være forkert. Men det er især i disse situationer, Himlen strømmer ind med nåde i 
overflod til alle de involverede parter. Husk, at man kan være trist og nedslået, og 
alligevel have fred. Du er en del af den himmelske familie. Du er et Guds barn. Freden er 
din, min elskede sjæl. Alt, du behøver at gøre, er at bede om den i dine bønner.  

Børn må have tingene forklaret i disse tilfælde. Tro ikke, at opløsningen af et ægteskab er 
noget, der kun angår de to voksne. Hvis der er børn, har disse små sjæle ret til at få en 
forklaring, hvor enkel og kort den end måtte være. Mange børn tror, det er deres fejl at 
forældrene bliver skilt. Børn tænker ofte på de gange, de har været ulydige - hvilket er 
normalt i ethvert barns liv - og er overbeviste om, at disse handlinger fik freden i 
hjemmet til at forsvinde, hvilket fik den ene af forældrene til at forlade hjemmet. Du, 
Guds barn, må forstå, at dette forårsager en stor sorg hos et barn, også selv om sorgen 
måske ikke er synlig. Du må tro mig, når jeg fortæller, at denne følelse er til stede hos 
mange børn, og du må give barnet den information, han eller hun er berettiget til. Et barn 
bør få at vide, at Himlen elsker både faderen og moderen, og at Himlen elsker alle børn, 
alle vegne, også selv om de begår fejltagelser. Forklar barnet, at familiemedlemmerne bør 
bede om at de alle vil finde fred og lykke, hvad enten de er sammen eller adskilt. Børnene 
bør få at vide at der er andre, der lider på samme måde, og at Himlen træder ind med stor 
kraft for at trøste og helbrede hver enkelt person i de familier, der slås med dette problem. 
I sidste ende, ved bønnens hjælp, vil de opnå fred, og familien vil glæde sig med 
hinanden i Himlen, hvor al bitterhed vil være helbredt. Sjælene gør ofte alt, hvad de kan 
under disse vanskelige omstændigheder, og der bør ikke forekomme bebrejdelser. I dag 
beder jeg indtrængende jer alle om, at I skåner jeres børn for at opleve had mellem 
forældrene. Dette er uhåndterligt for et barn. Børn kan simpelthen ikke klare den slags 
ting, og det skader deres små sjæle. Opsøg Himlen i sådanne tilfælde, og vi vil træde ind 
med stor kraft. 

Skt. Anna

Når et ægteskab slutter, lider både manden og kvinden. De vil begge få kors at bære på 
grund af denne situation. Når du hjælper nogen, der lider på denne måde, er det godt at 
huske på, at der er to sårede sjæle. Sandt nok, den ene part ønsker måske separationen 
mere end den anden gør, men det betyder ikke, at denne person ikke også føler smerte. 
Det er meget skuffende for Himlen, når mennesker, der står parret nær, er med til at 
sprede bitterhed. Vist er det en trist situation, men det betyder ikke, at der ikke findes en 
himmelsk tilgang til den. Døm ikke. Børn af Himlen, jeg har lyst til at gentage den 
sætning, men jeg ønsker ikke at kede jer. Jeg vil nøjes med at bede jer om at være 
forsigtige og lade Himlen om at forstå situationen. Stil jer tilfreds med at I ikke forstår 
den. Det er ikke nødvendigt for jer at dømme. Det eneste nødvendige er, at I elsker parret 
og støtter deres familie. Dette er den himmelske måde at gøre det på. Når en mand mister 
sin hustru, og en hustru mister sin mand, bør sorgen ikke gøres større, ved at en af dem 
mister sin kristne familie, der er kaldet til at yde en stor hjælp til dem i denne periode. 
Det er forkert, og det skuffer Himlen, hvis man anser sig selv for at være bedre end sine 
venner, der strides, og bliver opblæst af hovmod. Hvis dit eget ægteskab er intakt, bør du 



takke Gud for det og lade det være et godt eksempel for andre - men på en stille måde, 
aldrig hovmodigt. Jesus ønsker, at alle i den kristne familie er årvågne overfor behovene 
hos de familier, der lider under en skilsmisse. De har brug for ekstra meget kærlighed og 
ekstra megen glæde. Og Jesus beder dig om at give dem det.  

Mange sjæle opfører sig dårligt, når de lider meget. Kære børn, det er ikke nødvendigt. 
Giv jeres smerte til Jesus, så vil I ikke lange ud efter hinanden. Du kan ikke tvinge din 
mand eller hustru til at fortsætte i ægteskabet. Hvad du kan gøre, er dette: Giv din mands 
eller hustrus sjæl til Jesus hver dag. Bed Himlen om at gå i forbøn for din familie og 
blødgøre din elskedes hjerte. Vedgå de fejltagelser, du måtte have begået, og vær så blid 
som muligt, mens du giver din elskede den tid, Jesus har brug for til at kunne helbrede 
eventuelle sår. Du er kun den ene del af den ægteskabelige forening, og du kan være 
forvisset om, at Jesus ikke vil stille dig til regnskab for et andet menneskes handlinger. 
Begå ikke den fejl at tro, at du vil blive dømt, simpelthen fordi dit ægteskab ophørte. Du 
vil altid kun blive dømt for dine egne gerninger. Og hvis du har begået fejltagelser, så 
opsøg bodens sakramente, uanset hvor alvorlige dine fejltagelser måtte være, og lad Jesus 
befri dig for disse gerninger. Den vigtigste ting, jeg ønsker at fortælle dig, er at Jesus vil 
få noget godt ud af en hvilken som helst situation, uanset hvor slem den ser ud. Hvis du 
vandrer med Jesus, som en elsket apostel, vil Han sende al den helbredelse, der er 
nødvendig for dig og dine elskede. Jesus afgiver ikke løfter, for så bagefter at undlade at 
holde dem. Jesus vil få det bedst mulige ud af det for jer alle. Himlen vil helbrede og 
beskytte dine børn, hvis du beder om det. Hvis du følges med Himlen hver eneste dag, 
gennem alt det, der smerter, og i alle situationer, vil du modtage fred.

Skt. Anna

Børn af Gud, der findes ikke den grimme ting, jeg ikke har hørt. Jeg ser, at sjæle tøver 
med at gøre Himlen opmærksom på visse problemer, fordi de er bange for at de vil 
forarge Himlen. Hvor er det dumt. Himlen er fyldt med sjæle, der levede på Jorden, så 
Himlen har set og hørt alt. I kan ikke chokere mig, mine elskede venner. Hvis du skal 
blive helbredt for din store smerte, er du nødt til at bringe den til os. Jeg er Skt. Anne, og 
jeg ønsker at hjælpe dig med disse problemer. Sid i stilhed, og lad os komme ind i hver 
eneste sorg, uanset hvor grim den måtte være. Hvor er det rette sted at gå hen med en 
sådan sorg? Hvis du ikke kommer til os med den, vil du måske gå til en sjæl på Jorden, 
der ikke har den kærlighed eller forståelse, der skal til for at kunne hjælpe dig. Det har du 
oplevet, ved jeg, og det er grunden til at jeg taler om det. Familiemedlemmer føjer ofte 
spot til skade, simpelthen fordi de ikke ved, hvad de skal sige for at trøste dig, eller 
hvordan de skal tackle problemerne. De kan måske også finde fejl hos dig, hvor der ingen 
er, hvilket vil gøre dit tunge kors endnu tungere. Vær påpasselig med, hvem du søger råd 
hos i denne periode. Sid hos Jesus, som virkelig er til stede i Eukaristien, og Han vil lytte 
til alt det, der smerter og sårer dig. Han vil tage det og placere det i sit Hellige Hjertes ild, 
og dermed gøre dig fri til at fortsætte din smukke vandring op ad hellighedens bjerg. Det 
er ligesom at stå i et stort roderi. Når du giver det til Jesus, trækker Han dig væk fra rodet 
og reducerer det til ingenting med et enkelt blik. Han er din læge. Han er din betroede 



ven, som ikke vil gøre dit kors tungere end det er. Han vil tværtimod gøre det lettere og 
mere håndterligt. Forstår du, min min stakkels lille sårede apostel? At søge trøst gennem 
mange samtaler hjælper ikke. Stol på os her i Himlen, og bed os om hjælp, så vil vi 
hjælpe. Gør din skytsengel opmærksom på, at du er sårbar og har behov for ekstra meget 
beskyttelse. Englen ved det allerede og er ked af at se din smerte, men at tale med Guds 
engle fremmer den himmelske tænkemåde. Alt er godt, I Guds børn. Jesus ordner alle 
ting. 

Vor velsignede Mor

Mine små pus kæmper. Hvor jeg dog ønsker at forsikre jer om, at Himlen har den nåde, I 
behøver. Kære små familier, sæt Jesus i centrum, så vil I holde ud. I de fleste tilfælde 
behøver ægteskabet ikke at slutte. Der er tilstrækkelig med nåde til rådighed til at 
helbrede sårene og genoprette den sakramentale forening. Ofte drejer det sig simpelthen 
om, at den ene sjæl afviser Kristus, og dette medfører al mulig smerte og skade. Men selv 
i de vanskeligste tilfælde er Himlen forberedt til at kunne træde ind og helbrede. Jeg vil 
gerne nævne, at mange ægteskaber er uovervejede, i den forstand at én af sjælene ikke 
følger Himlen og derfor ikke er åben for den nåde, der er nødvendig for at bevare freden i 
ægteskabet. Men, kære børn, hvordan kan Himlen støtte et ægteskab, hvor kun den ene 
part er villig til at modtage vejledning? I forstår nok, at dette ægteskabe er hæmmet fra 
første færd. Så I må indtrængende opfordre alle til at overveje tingene nøje, før de indgår 
i ægteskabets sakramente. I det tilfælde, hvor ægteskabet er ophørt, må du bøje dig for 
Kirken og Hendes retningslinjer. Vær ikke oprørsk, når du taler om Kirken, og giv ikke 
Kirken skylden for den situation, du befinder dig i. Jeg, din himmelske mor, vil hjælpe 
dig med at nå frem til dit bestemmelsessted, som er foreningen med Jesus og Hans Kirke. 
Søg råd hos præsterne, og forstå at Jesus følges med dig hvert eneste øjeblik. Hav fred. 
Vær klar over at du er elsket. Kom til Himlen med alle ting, og du vil ikke blive skuffet. 
Jeg vil tage mig af din familie og beskytte dine børn, og du vil opleve min Søns 
helbredende kraft. Din mor elsker dig og forstår alt. Læg nu din hånd i min, og vi vil 
modigt vandre sammen gennem alle ting.

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 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 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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