
HIMLEN TALER TIL GUDVIEDE SJÆLE

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 

12. august 2005
Jesus



I dag taler Jeg til alle de sjæle, som har et kald i Kirken. I kære sjæle, som har viet jer til 
Mig, Jeg er mere afhængig af jer end I er i stand til at forstå. I denne tid har Jeg til hensigt 
at bruge jer, på en meget effektiv måde, til at vidne om Himlens nærvær på Jorden. Den 
epoke, der er ved at slutte, Ulydighedens Tidsalder, har taget mange af Mine indviede 
sjæle fra Mig, og de lever deres liv borte fra deres kald. De er selvfølgelig tilgivet, og de 
er højt skattede, og mange af dem tjener Mig smukt på andre områder. Jeg lader ikke 
tilstedeværelsen af en villig sjæl gå til spilde, som I alle ved. Hvis en sjæl elsker Mig, vil 
Jeg finde arbejde til den sjæl, og Jeg vil begynde at forberede den sjæls belønning. Jeg 
betragter jer hver især som et himmelsk aktiv. Du har haft mange udfordringer, det er 
sandt, og det at du har holdt en støt kurs gennem alle disse år, er en præstation. Nu beder 
Jeg dig om at komme endnu nærmere til Mit hjerte. Jeg ønsker, at du lever og ånder 
fuldstændig for Mig, for Mine ønsker og Mine behov. Hvis du gør dette, hvis du forener 
dig fuldstændig med Mig, vil hvert eneste øjeblik, der er tilbage af din tid på Jorden, 
blive udnyttet. Så vil din tid, fra du står op og til du går i seng, og endda mens du sover, 
blive brugt af Mig til at frembringe nåde. Giv Mig alt. Erstat det, der måtte være tilbage 
af din egenvilje, med Min hellige vilje. Fortæl Mig ofte, at dit kald tilhører Mig. Det vil 
trøste Mig. Forstår du, Jeg lider. Jeg lider på grund af de kvaler, som sjælene på Jorden, 
der vandrer omkring i mørke, oplever. Jeg lider på grund af det oprør, der skaber så 
megen forstyrrelse i familierne og endda i Min Kirke. Men du vil hjælpe Mig, og det 
giver Mig lindring. Jeg beder om, at du vil arbejde for Mig i alt, hvad du gør. Jeg vil ikke 
skjule Min vilje for dig, og dette er et løfte, som Jeg giver dig.

Skt. Dominique    

Mine brødre og søstre er i sandhed velsignede ved at leve i en tid som denne. Troskaben 
mod Kristus og mod de løfter, I har givet, er det mest ophøjede, som Gud lader dem, der 
lever på Jorden, få mulighed for at opnå. Lydighed. Dette ord er som en himmelsk musik. 
Vær lydig i alle ting. Lov dig selv, at du vedvarende og urokkeligt vil være lydig, så 
sjælene, du møder i dit liv, kan se et godt eksempel i dig. Hvis du gør det, vil du i høj 
grad skille dig ud i de nuværende omgivelser. Guds efterfølgere skiller sig altid ud, så det 
vil være en god ting for dig. Du vil ikke skille dig ud i Himlen. Her vil du falde i med 
omgivelserne, og det er også en god ting; ja, det er i høj grad det bedste for dig. Jeg hjalp 
Kirken i en meget vanskelig periode, og det bliver du også bedt om at gøre. Din Gud 
betyder selvfølgelig alt for dig. Du må sikre dig at det er sådan, det er, og hvis det ikke er 
tilfældet, må du ændre dit liv, indtil det bliver sådan. I vil ønske at høre på det, jeg siger, 
kære brødre og søstre, for den fortrydelse, I vil opleve, hvis I ikke tjener Gud, vil være 
enorm, og det vil gøre jer meget bedrøvede. Søg ikke verdens anerkendelse. Overlad den 
til dem, som ikke følger Jesus Kristus. Søg udelukkende Hans anerkendelse, og gør det 
altid i lydighedens ånd. Du vil måske synes, at dette er en indlysende lektion, og måske 
undrer du dig over, hvorfor jeg understreger den så kraftigt. Nuvel, i en Ulydighedens 
Tidsalder, hvor de fleste er ulydige og gør oprør, er det op til Guds udvalgte at være 
årvågne og vise, at der er en anden måde at leve på. Sjælene bør kunne betragte dit kald 
og din glæde ved at følge dette kald, og indse, at man oplever fred ved at tjene Gud. Hvis 
du er ulydig mod din Kirke, vil du skulle stå til regnskab. Dette er også en stærk 



udtalelse. Det er jeg klar over, og jeg siger det med fuldt overlæg. Vogt din tunge 
omhyggeligt i denne tid, og lad ikke andres indflydelse trække dig væk fra troskaben mod 
din Kirke. Du må påvirke andre til at være trofaste. De bør ikke kunne påvirke dig til at 
være troløs, end ikke om det så blot er i dit hjerte.

Når du tager et skridt hen imod renheden, overøser Gud dig med nåde. Du må tillade 
Jesus at rense din sjæl, for at Han kan eje den. I Kristi tjenere, skrift jeres synder. Tal og 
tænk altid ligesom Jesus. Vores gode og kærlige Jesus forstår, at du kæmper, og Han 
betragter ikke disse kampe som et problem. De er en del af din rejse hen imod enheden. 
Frygt ikke kampene. Men kæmpe må du. Fjern alt det fra dit liv, der kan opmuntre dig til 
urene tanker eller intentioner. Du kan ikke leve ligesom dem i verden. Mange religiøse i 
denne tid har det problem, at de forsøger at leve på to forskellige måder, og de oplever, at 
det skaber konflikter. Så når de frem til den forkerte konklusion, at det er deres kald, der 
er årsagen til konflikten. Men hvis kaldet blev levet i renhed, ville der ikke opstå nogen 
konflikt. Forstår du? Søg ikke at opnå fred og tilfredshed ved at forlade dit kald. Træk dig 
tilbage fra verden, og gå dybere ind i dit kald, så vil du finde den fred, der rettelig 
tilkommer dig. Dette er en fejltagelse, som mange religiøse begår nu om stunder, og du er 
klar over at det, jeg siger, er sandt. Dette er årsagen til, at mange har forladt deres kald. 
De kunne ikke få verden og deres kald til at forliges. Så de traf det forkerte valg. De 
valgte verden for at finde fred. De fleste finder ikke fred i verden, men hvis de søger 
Jesus, vil Han belønne dem, og så er alt godt. Men de fleste beslutninger om at tjene 
Jesus i et religiøst kald, er sunde beslutninger. Det er selvfølgelig nødvendigt at bringe 
ofre, og nogle føler, at de ikke har det godt med de ofre, det kræver, eller de føler ikke, at 
de passer ikke ind i denne livsform. I disse tilfælde kan de tjene Jesus på en anden måde, 
og det godtager Himlen. Ønsket om at tjene Himlen er et godt og helligt ønske, og det 
kommer fra Himlen. Tag imod dette kald. 

Skt. Dominique

Jesus skal være midtpunktet for din dag. Du bør begynde med at give din dag til Jesus 
hver morgen. Så kan alt, hvad din dag rummer, tilhøre Ham, og det kan blive velsignet af 
Ham. Hver morgen må du vie dit liv til Ham påny. Det vil medføre to ting: Det vil give 
Jesus glæde, og i dit sind vil det stå klart for dig, at du arbejder for Ham og kun for Ham. 
Den egenvilje, der i dag er fremherskende i verden, har besmittet  mange kald. Der er 
noget, vi ikke ønsker at gøre, eller vi finder det frastødende, så vi undlader simpelthen at 
gøre det. Dette har aldrig været vejen til Himlen, og det er heller ikke vejen til Himlen nu. 
Du vil ofte finde Guds vilje frastødende, og du vil ofte være nødt til at kæmpe med dig 
selv, for at du kan befinde dig godt i den tjeneste, Han kalder dig til. Mine venner i 
Kristus, I ved, at dette er vejen til Himlen. I må regne med, at det vil være nødvendigt at 
overvinde sig selv. Hvis du arbejder i lydighedens ånd, og du er lydig mod Guds vilje i 
stedet for din egen, vil det blive nemmere og nemmere at overvinde dig selv, og du vil 
komme nærmere og nærmere til din Frelsers hjerte. Jo nærmere du kommer til Ham, 
desto mindre vil du være nødt til at kæmpe med din egen vilje. Jo nærmere du kommer til 
Ham, desto mindre betydning vil du tillægge verdens tanker om dig. Jo nærmere du 
kommer til Jesus, desto mere vil du længes efter Ham og udelukkende søge Ham. Det er 
et godt sted at være, mens du er på Jorden, for så kan Jesus strømme igennem dig uden 



hindringer. Når nu det er slået fast, så skal det siges at de kampe, du oplever, er Himlens 
vilje for dig, så du må ikke tro, at du ikke er kaldet til stor hellighed, bare fordi du 
kæmper. Vær tilfreds med at være lille i dit åndelige liv, så Jesus kan være stor. 
Ydmyghed kommer af at erkende sine egne fejl, og ydmygheden er nødvendig i dit kald. 
Gud er stor, og du er villig. Sådan er den fremgangsmåde, du må følge.

Skt. Dominique

Du er meget værdsat. Hver eneste helgen i Himlen er dig taknemmelig. Vores smukke, 
velsignede Mor, Maria, passer godt på dig. Tro ikke, at du kan klare dig uden hendes 
hjælp. Hun har det mest barmhjertige blik, du nogensinde vil opleve. Maria ønsker at 
hjælpe dig med at rense dit kald for det, der ikke hører til i det. Hun vil hjælpe dig med at 
blive klar over, hvornår du søger din egen vilje, og hvornår du søger Kristi vilje. Jeg 
elsker hende med en kærlighed, der ikke kan måles. Du vil elske hende på samme vis, når 
du lærer hende at kende. I dag beder jeg dig om at stole på mig i dette. Du vil ikke være 
ked af, at du elsker hende. Vor Frue har kun de mest udsøgte gaver og den mest udsøgte 
nåde til dig. Hun er blevet voldsomt nedgjort på Jorden, og det volder Jesus frygtelig 
megen sorg. Vær en af dem, der forsvarer denne rene, himmelske mor. ”Maria.” Sig 
hendes navn dagen igennem, så vil hun give dig næring, ligesom en mor nærer sit barn. 
Jeg taler nu som din bror, der kun ønsker det bedste for dig. Hvis du ikke hengiver dig til 
denne kvinde i bøn, vil jeg bønfalde dig om at begynde på det. At omgås Maria medfører 
udelukkende hellighed og fred.  Fra hende kommer der udelukkende velsignelser og 
renhed. Fra hende strømmer glæde og fred ud til alle dem, hun møder. Familier og kald 
kommer på ret køl. Hvis du kæmper med et eller andet i dag, så søg Marias hjælp. Du vil 
ikke blive skuffet. Hvis du ikke kæmper med noget, så vær taknemmelig overfor Maria, 
for det giver sig selv at hun tidligere har hjulpet dig. Jesus har udelukkende velsignelser 
til dem, der elsker Hans mor. Tro ikke, at du er højt hævet over at skulle vise Vor Herres 
mor hengivenhed. Vær ikke arrogant overfor dem, som elsker hende, for i det tilfælde vil 
der kun være én tåbe, min ven. Maria er din mor. Hun vil hjælpe dig i alle ting. Begynd at 
bede Rosenkransen, og sørg for, at du beder ligesom et lille barn. Bed med tillid, 
hengivelse og kærlighed. Bed i nærværelse af Den eukaristiske Kristus. Og vær derefter 
opmærksom på de forandringer, der sker i dig. Hvis du allerede beder Rosenkransen, 
forstår du hvad det er, jeg taler om, og du nikker, fordi du er enig med mig i disse ord. I 
begge tilfælde er jeg hos dig og går i forbøn for dig. Der er talløse helgener i Himlen og 
talløse engle, både på Jorden og i Himlen, som er villige til at forsvare og beskytte dit 
kald. Tro ikke, at at du er alene, eller at det er op til dig selv at vinde eller tabe slaget. Du 
er med på et himmelsk hold, som allerede har vundet. Slagets udfald er afgjort. Men du 
må fortsætte med at kæmpe en tid endnu. 

Skt. Dominique

Mine kære, elskede venner, en af de måder, som mørket bliver udbredt på, er ved hjælp af 
helbredende kræfter, som ikke udgår fra Kristus. Disse kræfter, som selvfølgelig er 
begrænsede, udgår fra Kristi fjende. Jesus sender en ubegrænset nåde til åndelig 
helbredelse og omvendelse. Han sender megen fred til dem, som kommer til Ham, og til 



dem, som du går i forbøn for i denne tid. Jeg beder dig om at tage bladet fra munden og 
advare imod de kræfter, der ikke kommer fra Himlen. Fjenden vil gerne have verden til at 
tro, at vi lever i en ny tidsalder,  men som jeg har sagt, så lever vi ikke i en ny tid, men i 
en Ulydighedens Tidsalder. Sjælene søger ikke Jesus, fordi de vil være nødt til at være 
lydige, hvis de gør det. Hvis du forsøger at undgå at tjene, så søger du ikke til den, som 
har brug for din tjeneste. Forstår du? Lad os bruge et eksempel med en, der spår om 
fremtiden. Hvorfor ønsker en sjæl at få noget at vide om sin fremtid? Den hellige vej 
fører til, at man stoler på Jesus med hensyn til fremtiden, og at man sætter sin lid til Hans 
forsyn. Den øvelse, som det er at opbygge en sådan tålmodighed og tillid, fører til 
helliggørelse og enhed med Himlen. Men i denne tid lokker fjenden sjælene til at være 
ulydige ved at sige, at ting som spådomskunst bare er underholdende og harmløse. Jeg 
kan forsikre dig om, at vi i Himlen er forfærdede og nedslåede, ikke kun over den 
udbredte accept af disse syndige ting, men også fordi mange af Guds tjenere undlader at 
advare stærkt imod dem. Hvis du følges med Jesus ad den vej, som du er kaldet til, så vil 
du ikke spilde én eneste chance for at korrigere dem, der lever i vildfarelse. Søg altid 
efter kilden til den påståede kraft. Hvis det ikke er Jesus, der er kilden til den, så kommer 
den ikke fra Himlen, og så er den ikke acceptabel for Guds børn.   

                    

Vor velsignede Mor

Hvor Himlen dog fryder sig over de sjæle, som vier deres liv på Jorden til at følge Guds 
målsætninger. Du er vores skat, vores guld. Du har fået en rolle at spille i denne tid, og du 
vil spille den. Jesus er afhængig af dit ja, du lille, og jeg ved, at du ikke vil skuffe Ham. 
Jeg ved, at du vil tjene Himlen, og jeg ønsker at hjælpe dig. Hos Himlen er der en glæde, 
der ikke kan erstattes af noget som helst, der kommer fra verden. Kun Himlens 
efterfølgere oplever denne glæde. Vi ønsker at udbrede denne glæde over hele verden i 
denne tid, og du ved, at vi ønsker at gøre det gennem dig. Vi vil give dig glæden som en 
gave, du kan dele med andre. Bed os om den, og vi vil lægge den i dit hjerte. Kom ofte til 
mig for at modtage den hjælp, du har brug for. Hvis dit hjerte er tungt, kan du hvile i mit 
Uplettede Hjerte, og så vil jeg tage del i dine byrder. På den måde vil du blive lettere til 
mode, og Himlen vil kunne strømme igennem dig på en mere effektiv måde. Det vil du 
udelukkende modtage belønninger for. Jeg beder dig om at være ren i dit kald, for så vil 
du føre mange sjæle med dig, og det vil du kunne fryde dig over. Hver eneste sjæl forøger 
Guds Kongerige på en særlig måde, så hver eneste sjæl er dyrebar og vigtig. Betragt hver 
eneste dag som en mulighed for at bringe sjæle til Jesus, også selvom du ikke ser et 
eneste menneske hele dagen. Det, at du giver din dag til Jesus, bringer sjæle til Ham. 
Hvor er tjenesten for Himlen dog dejlig, når dine visioner er afstemt efter Hans visioner. 
Jeg er hos dig, og jeg vil aldrig forlade dig. Dagene vil flyve afsted, mit allerkæreste barn, 
og du vil snart komme hjem til os. Hav fred nu, og tillad Jesus at bruge dig fuldstændigt.  

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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