
HIMLEN TALER TIL DEM, SOM HAR EN AFHÆNGIGHED

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

Min kære sjæl, du er udvalgt til at tjene i Guds Kongerige.  Der er intet, der kan 



tilbagevise sandheden i denne udtalelse. Jeg er Jesus, og Jeg har brug for din hjælp. Det 
kan være fristende at tro at man vil have mange dage til at tjene Himlen. På grund af 
denne fristelse føler sjælene, at de kan tillade sig selv at sygne hen, fordi de er sikre på, at 
selvom de ikke tjener fuldstændigt i dag, vil de gøre det i morgen. Nuvel, Jeg kalder dig 
ikke til i morgen. Jeg kalder dig til denne dag, i dag. Tiden er inde nu til at give slip på en 
hvilken som helst vane, der drager dig bort fra Mig og fra din tjeneste for Mig. Kære 
apostel, du må give Mig din afhængighed. Det vil aldrig være en god ting at være alt for 
knyttet til noget, der sløver din evne til at elske. Se ind i din sjæl lige nu. Du vil opdage, 
at Jeg ser tilbage på dig. Du ved, at Jeg beder dig om at lægge denne afhængighed til 
side. Det har du vidst i et stykke tid. Tiden er inde i dag. Jeg søger ikke efter tjeneste for i 
morgen. Måske vil du slet ikke opleve morgendagen, for sådan er livet på Jorden 
tilrettelagt. Mennesket ved aldrig, hvornår han vil blive kaldt hjem til Himlen. En del af 
dig er frygtsom. Du frygter, at du ikke kan være lykkelig uden det, du er afhængig af. Vil 
du tro Mig, når Jeg fortæller dig, at det er lige modsat? Du kan ikke være lykkelig i din 
afhængighed, fordi den gør dig så følelsesløs, at du ikke kan erfare Mig. Jeg er i andre 
mennesker. Jeg er i dem, du elsker. Men du lader afhængigheden komme i første række, 
før Mig, og dermed også før dem, du elsker, og andre mennesker. Kæreste apostel, Jeg vil 
tage denne afhængighed fra dig. Det vil Jeg gøre for dig, hvis du vil tillade det. Men du 
må være villig til at modtage Min nåde i din sjæl. Jeg vil gøre alt det vanskelige arbejde, 
det arbejde, du frygter. Du vil være til stede i nuet, i hvert eneste øjeblik, og du vil have 
nåde nok til at komme ud af denne afhængighed. Det er Mit løfte.

Skt. Barnabas

Min kære ven, læg mærke til, at Jesus kalder dig sin apostel. Han beder dig om at tjene 
Ham. Begå ikke den fejl at tro, at Han taler til en anden. Han taler til dig. Der er arbejde 
til dig i Kongeriget. Du har lidt, det er sandt. Vi lider alle, mens vi er på Jorden. Men 
Jesus kan helbrede alle sår. Du forsøger at helbrede dig selv. Du forsøger at få det bedre. 
Men du kan ikke gøre det alene, og den helbredelse, du kan tilbyde din krop og sjæl, gør 
dig dårligere. Jeg har den sande helbredelse, den sande fred. Jeg er Barnabas, og jeg 
ønsker også at hjælpe dig. Det kan være vanskeligt at træffe en beslutning om at komme 
ud af din afhængighed. Jeg forstår. Fjenden overbeviser dig om, at du behøver disse ting 
for at kunne være lykkelig. Og dog er du ikke lykkelig. Vær ærlig overfor dig selv et 
øjeblik, og lyt til mig. Du har ikke fred, hvis du er så knyttet til noget, at du ikke kan 
undvære det, med mindre det er Gud, du er knyttet til. Jeg taler først og fremmest om det, 
man kan fylde i sin krop, men alle vaner kan blive ødelæggende, hvis de trækker dig væk 
fra dine pligter, eller hvis de fjerner dig fra renheden eller helligheden. Nogle af disse ting 
kan måske være gode i moderat mængde, men hvis de bliver overdrevet, begynder de at 
tage overhånd. Når først disse ting, disse afhængigheder, har fået greb i dig, giver de ikke 
slip igen, før du for alvor beslutter dig for at holde helt op med dem. Først da kan Himlen 
fjerne deres magt over dig og befri din sjæl. Min ven, du gør indvendinger i dit hjerte. Du 
holder denne afhængighed tæt ind til dig, og du vil gerne have at jeg tager fejl. Alene det 
fortæller dig, at der er et problem. Jeg tager ikke fejl. Jeg ser det fra den himmelske 
synsvinkel, og jeg forsikrer dig om at jeg ikke tager fejl, når jeg fortæller dig, at Jesus 



ønsker at befri dig. 

Skt. Barnabas

Jesus ønsker, at du skal se verden ligesom Han ser den. Kun på denne måde vil du kunne 
tjene Ham sådan, som Han har brug for. Kun på denne måde vil du kunne se dem, der 
omgiver dig, med Hans øjne, og finde din rigtige plads i deres liv. Hvis du har en 
afhængighed, har du erhvervet dig en dårlig ting, nemlig tunnelsyn. Du ser med din 
afhængigheds øjne. Du vil tjene, ja, men kun i den grad, hvor det ikke kommer i vejen for 
din afhængighed. Forstår du? Afhængigheden begynder at få første prioritet i dit liv, og 
Jesus og dit kald kommer på andenpladsen. Dette tunnelsyn vil gradvist lukke af for det 
himmelske syn, og til slut, når afhængigheden hersker over dig, kan du kun se den. Da vil 
du tjene afhængigheden. Afhængigheden er din herre. Og den er ikke en venligsindet 
herre, der søger dit bedste. Afhængigheden er en grusom herre, der vil ende med at kræve 
alt af dig. Du vil være nødt til at ofre din værdighed, dine rene intentioner og måske 
endda dit medlemskab af Jesu Kristi Legeme, til afhængigheden. Nu siger du, at jeg 
overdriver. Du kan ikke narre mig, for jeg ved, hvad du tænker. Jeg er én, som forstår 
afhængigheden, for jeg har selv lidt under den. Du er ikke et enestående tilfælde, når du 
lider under en afhængighed. Det ender på samme måde for os. Prøv at sammenligne den 
herre, som din afhængighed er, med Jesus Kristus. Jesus søger kun det bedste for dig og 
for dem, der omgiver dig. Han beder dig om at tjene med værdighed og godhed, i 
fællesskab med alle de retfærdige på Jorden og de hellige i Himlen. Du er omgivet af 
himmelske væsener i form af engle, der vil hjælpe dig hvert eneste øjeblik, i en hvilken 
som helst situation. Jesus sender dig sin Ånd, som oplyser dig og giver dig mod og 
styrke. Jesus har forberedt et sted til dig her i Himlen. Jeg kan gå hen til det sted og se 
det, fordi det er her. Vi fortæller ingen løgne. Vi beskæftiger os kun med sandheden. Jeg 
kunne godt tænke mig, at du vil sidde i stilhed nu, foran Kristus, i denne sandhedens ånd, 
og lade Jesus fortælle dig, hvorvidt din afhængighed er et problem.

Skt. Barnabas

Jeg ønsker at fortælle dig om den pris, du betaler for at blive ved med at have denne 
afhængighed som din ven. Det er sådan, du ser på det, er det ikke? Du tror at denne 
afhængighed er en god ting for dig, en trøst og kompensation for den smerte, du har 
oplevet. Lad mig endnu en gang slå fast, hvis du skulle have glemt det, at smerte er en 
universel erfaring. Krænkelse er en universel erfaring. Du er ikke den eneste, der er 
blevet såret og krænket. Tro ikke, at du på en eller anden måde har ret til denne 
afhængighed, fordi du har lidt mere end andre. Det ville være forkert, en løgn, og husk, at 
Himlen ikke beskæftiger sig med løgne. Så hvor der kun er sandhed, må vi sige 
sandheden tydeligt. Alle på Jorden er blevet krænket eller vil blive det, og er blevet såret 
eller vil blive det, og har følt smerte eller vil komme til det. Det gør, at du er ligesom alle 
andre. Du er ikke berettiget til at bruge denne afhængighed til at dulme din smerte med. 
Det er forkert, en synd. At sige at du har et særligt behov for denne jordiske måde at 



dulme på, er bare en undskyldning. Det forhindrer dig også i at beskæftige dig med din 
smerte. Og hvad sker der, når mennesker ikke beskæftiger sig med deres smerte? Fjenden 
forvandler smerten til bitterhed. Hos de sjæle, der tillader Jesus at hjælpe dem, bliver 
smerten til visdom og medfølelse. Smerten bliver et redskab til stor åndelig vækst. Lyt 
ikke til dem, der fortæller dig, at din afhængighed er acceptabel, fordi du lider. Disse 
menneskers måde at tænke på er forkert og fører dig bort fra Kristus. Det er denne måde 
at tænke på, der fører sjæle i Helvede. Jeg siger ikke, at du vil ende i Helvede. Jeg siger 
ikke, at de, der er døde i deres afhængighed, er i Helvede. Jesus er fuldkommen 
barmhjertighed. Han er fuldkommen godhed og tilgivelse. Han fordømmer ikke en sjæl, 
medmindre sjælen insisterer på at blive fordømt. Men det er netop på grund af Hans 
godhed og barmhjertighed, at du bør tjene Ham mere fuldkomment, og det kan du ikke, 
hvis du tjener en anden herre.

Skt. Barnabas

Hav fred med den kamp, du udkæmper, og forstå at du ikke kæmper alene. Det er viist at 
være klar over, hvornår man har brug for hjælp. Dette projekt med at befri dig selv for en 
afhængighed er ikke noget, du bør forsøge at gennemføre uden den himmelske hjælp. Der 
er mange store helgener, der led under de samme vanskeligheder, som du oplever. Disse 
sjæle, mænd og kvinder, der var opfyldt af god vilje, kæmpede imod deres selviske 
ønsker, og udskiftede deres egen vilje med Hans vilje. Det er, hvad du også bliver bedt 
om at gøre. Vi, de hellige i Himlen, vil alle bede Jesus om at sende dig den største 
himmelske assistance. Du vil blive omsluttet af nåde, og nåden er Himlens styrke. Når du 
føler at du kæmper, må du kalde på os i Himlen og bede om at modtage mere nåde, og vi 
vil øjeblikkeligt opnå den for dig. Ser du, Jesus har brug for din hjælp. Han har brug for 
din tjeneste. Du kan ikke tjene Ham sådan som du gerne ville, eller sådan som Han har 
brug for, hvis du bærer byrden af denne afhængighed. Hvis Jesus befrier dig fra 
afhængigheden, vil du blive en stor apostel.  Din rolle i Kongeriget vil stå klart for dig, og 
du vil bruge denne klarhed til at oplyse andre. Tænk tilbage på dit liv, på dem, der har 
hjulpet dig, når du havde vanskeligheder. Disse sjæle tjente Himlen. Det må du også gøre. 
Der er mange sjæle, som du er bestemt til at hjælpe. Du vil ikke ønske at nå til 
afslutningen på dit liv og opdage, at disse sjæle ikke fik den nødvendige hjælp, fordi du 
forsøgte at bedøve dig selv. Kære ven, hav fred. Du bliver kaldet ved navn. Sig ja til 
Jesus, og Han vil tage sig af alle dine vanskeligheder. 

Skt. Klara af Assisi

Mine kæreste venner på Jorden, hvor er jeg lykkelig over at tale med jer. Jeg er Klara, og 
jeg ønsker at opmuntre dig til at tage det første skridt. Det første skridt, som du må tage 
for at komme ud af din afhængighed, er dette: Løft dine øjne til Jesus Kristus og sig, 
”Herre, hjælp mig, for jeg kan ikke gøre dette alene.” Hvor Jesus dog glæder sig over 
denne bøn. Hvor Hans hjerte dog fyldes med glæde over, at en af Hans egne har erkendt 
både Hans magt og Hans kærlighed. Ser du, min kære ven, når du kalder på Ham på 



denne måde, stoler du på Hans kærlighed til dig, og også på Hans barmhjertighed. Du 
siger, ”Ja, Herre, jeg har begået fejltagelser, men jeg ved, at Din kærlighed til mig er 
intakt.” Selv hvis det kun er en lillebitte del af dig, der tør håbe på at Jesus vil hjælpe dig, 
er det tilstrækkeligt. Jesus behøver næsten ingenting for at kunne lade nåden strømme ned 
over en sjæl. Så selv hvis du har begået de mest modbydelige og vedvarende synder; selv 
hvis du føler, at du er den mest foragtelige skabning i hele universet, må du kalde på 
Ham. Sandheden er den, at Han elsker dig. Han venter på dig og holder nøje øje med, om 
du skulle åbne dig bare en lille smule for Ham. Kunne du ikke tænke dig at forsøge dette, 
min ven? Du har forsøgt at få det bedre på andre måder, og det er endt med at du er blevet 
fortvivlet. Forsøg nu med Jesus. Jeg beder for dig lige nu, om at du vil lade din sjæls dør 
stå bare den mindste smule på klem. Hvis du gør det, vil lyset strømme ind. Vær ydmyg 
og indrøm, at du har begået synder, og bed så om tilgivelse. Du vil ikke blive skuffet. 
Jesus vil tage dig til sig som sin egen, og Han vil give dig den værdighed tilbage, der 
rettelig tilhører et Guds barn.

Skt. Andreas

Mine venner på Jorden, I er ofte villige til at indrømme at jeres liv ikke går så godt, som I 
kunne tænke jer, eller så godt, som I havde håbet på. Denne serie er blevet til for at 
forsyne jer med den nåde, der er nødvendig for at forstå, hvorfor det er sådan. Uanset 
hvilke problemer eller kors, du har, vil en afhængighed gøre dem værre. Dette er, hvad 
der sker: Du har fået et bestemt antal kors at bære. Det er sådan, tingene er indrettet. Kun 
i Himlen vil du være fri for al lidelse. Det er gennem disse kampe, du opnår din frelse. Så 
din lidelse er en del af den himmelske plan, og den har et himmelsk formål. Men den 
sjæl, som ligger under for en afhængigheds herredømme, har tilføjet så megen vægt til sit 
kors, at han ofte ikke er i stand til at bære det. Så bebrejder sjælen korset og påstår, at det 
er Jesus, som har gjort det for vanskeligt. Dette er ikke sandt. Ved konstant at sige ja til 
sin afhængighed, har sjælen selv tilført sit liv og sit kors en uhåndterlig vægt. Sjælen 
bruger den ekstra vægt til at retfærdiggøre sin afhængighed med: ”Jeg har denne 
afhængighed, fordi jeg bærer et meget usædvanligt og smertefuldt kors.” Det er et 
forvrænget ræsonnement. Kære apostel, det vil ikke fungere for dig. Det fungerer ikke for 
dig nu. Når du er kommet ud af din afhængighed, kan vi hjælpe dig med at omfordele 
vægten af et hvilket som helst kors, du bærer, så det bliver nemmere for dig at håndtere. 
Det er sådan, Gud ønskede at det skulle være. Han bebyrder ikke sine børn med sorger, 
de ikke kan håndtere. Hvis du lider, vil vi hjælpe dig. Hvis du er bitter, vil Jesus helbrede 
dig. Det lover vi dig. Vi taler ikke ligesom visse sjæle på Jorden. Når vi taler, mener vi 
hvad vi siger, og vores løfter står ved magt. De forandrer sig ikke fra den ene dag til den 
anden. Du vil få vores hjælp, men du må give Himlen din afhængighed. Ræk den til 
Jesus, og Han vil tage imod den fra dine hænder og give dig al Himlens hjælp og et liv, 
som du kan klare.

Vor velsignede mor



Goddag, mine små børn. Jeg er Maria, jeres himmelske mor. Jeg er hos jer i alle jeres 
lidelser, og jeg venter på en lejlighed til at kunne hjælpe jer. Lad mig hjælpe dig nu, i den 
kamp, du kæmper. Jeg har hjulpet mange med at overvinde disse jordiske tilbøjeligheder 
og tjene min Søn mere fuldkomment. Det kan jeg også gøre for dig. Du må forstå, at i 
Himlen findes der ingen gensidige beskyldninger. Vi dømmer dig ikke for dine synder, vi 
beder dig blot om at vende dig bort fra dem. Jesus vil rense din sjæl, og du vil finde fred 
og glæde, mens du igen lærer at give Hans kærlighed videre til andre. Alt for mange af 
Himlens børn lever i ensomhed og smerte. Det kan jeg ikke bære, mit barn. Det var ikke 
sådan, I blev bedt om at leve på Jorden. Mine børns tristhed er et smertefuldt kors for 
mig. Jeg bønfalder Gud uden ophør for hver eneste af jer. Jeg bønfalder Ham lige nu for 
dig, min lille elskede sjæl. Jeg beder Ham om at give dig en ganske særlig nåde til at 
kunne se din afhængighed som noget, der blokerer for Himlens lys. Skub blokeringen fra 
dig, lille skat, og Jesus vil befinde sig på den anden side af den og gøre alt arbejdet. Det 
er kun lige i begyndelsen, det virker som et uoverstigeligt bjerg, og det er fordi du regner 
med at du kan gøre det alene. Det er en fejltagelse. Stol aldrig på, at du selv kan gøre det, 
som Himlen ønsker at gøre for dig. Læg dine hænder i din mors nu, og jeg vil føre dig 
bort fra afhængigheden.

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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