HIMLEN TALER TIL DEM, SOM HAR VANSKELIGT VED AT TILGIVE
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
13. december 2006
Jesus

Hvor er Jeg dog taknemmelig over, at du tager dig tid til at læse disse ord. Jeg er Gud.
Jeg er fuldkommen, og alligevel giver det Mig ære, at du foretager dig den enkle
handling, som det er at læse Mine ord. Du er vigtig for Mig, og du er vigtig for Min
familie, som omfatter alle mennesker af god vilje. Fordi Jeg elsker dig, og fordi Jeg har
brug for din hjælp, ønsker Jeg at give dig denne mulighed for at finde større fred i dit
hjerte. Jeg er klar over at der er mange, der lider på grund af skjulte sår. Det eneste, der
kan hele disse sår, er at den, som bærer rundt på såret, tilgiver den, som påførte det. Mit
kære barn, dette kan være vanskeligt. Når et sår tager bolig i et hjerte, finder det sig godt
til rette der. Det må løsnes og fjernes. Det er nødvendigt at der både er en vilje til at
tilgive og en tilgivelsens ånd, for det er disse ting, som gør det ubehageligt for såret. Så
begynder såret at løsne sig. Dette får smerten til at vågne igen, men kun for en tid, indtil
såret er blevet fuldstændig fjernet.
Jeg ønsker at begynde på denne proces i dig. Hvis du fortsætter sammen med Mig i den
proces, det er at kunne tilgive, vil du opdage at tilgivelsen vil fylde dit hjerte. Dine sår vil
være forsvundet. Jeg har magt til at hele alle dine sår. Når du forsøger at gøre det på egen
hånd, lykkes det ikke for dig, og du oplever at bitterheden varer ved. Bitterhed er
kendetegnende for Min fjende. Tilgivelse er kendetegnende for Mig. Du, et elsket, lille
Guds barn, forsøger at finde fred i dit hjerte. Du kan kun finde fred, hvis du begiver dig
ud i godhedens strøm. Denne strøm er som en flod af nåde, som Jeg ønsker at bade dig i,
for at fjerne al din smerte og alle dine sår. Det, der vil være tilbage i din sjæl, er glæde.
Denne glæde, denne himmelske fred, kan du opnå ved at acceptere både dine egne og
andres fejl og ufuldkommenheder. Forstår du, Min ven, hvis du accepterer andres fejl og
ufuldkommenheder, vil du også blive mildere mod dig selv. Jeg elsker dig. Jeg accepterer
dig. Jeg har brug for, at du accepterer dig selv, så du vil kunne finde fred i Mit Kongerige,
og ved at tilgive andre vil du kunne acceptere din egen menneskenatur.
Skt. Faustina
Åh, hvor vi dog lider på Jorden. Vi er så nemme at såre, er vi ikke? Vores menneskenatur
gør os sårbare, og vi ligger under for smerten. Mine venner, Jesus ønsker at helbrede jer
for den fortræd, I bliver påført. Det er muligt, at du lider på grund af smerter, som blev
påført dig tidligere i dit liv. I denne tid uddeler Jesus et væld af nåde, fordi Han ønsker, at
Hans små sjæle skal være fredfyldte. Hvis et menneske er fredfyldt, vil vedkommende
kunne tjene Gud med et minimum af egenvilje. Denne verdens historie rummer
forskellige epoker. På de forskellige tidspunkter sender Jesus forskellige former for nåde,
og Han tager altid højde for, hvilken form for nåde, der passer til det pågældende
tidspunkt. Med andre ord, Jesus ved, hvad Hans folk har brug for, og Han giver dem
netop det. I denne tid ser Herren, at sjælene er bedrøvede. Det massive mørke har
vanskeliggjort den normale accept af andre, og mange bærer tunge byrder, som de
forlængst burde have lagt fra sig. Der er en selvoptagethed, som forhindrer Guds børn i at
være opmærksomme på de kampe, andre mennesker må udkæmpe. Denne selvoptagethed
har hæmmet den åndelige helbredelse hos mange sjæle. I denne tid er det Jesu vilje at
sende himmelsk hjælp, som vil få Guds børn ud af denne omtågede tilstand. Du er blevet
såret af andre. Det er Himlen klar over. Nu er tiden inde til at tilgive dem, som har såret
dig. Jesus er fuldkommen barmhjertighed, det er sandt, men Gud er også retfærdighed.

De, som har såret dig, skal stå til regnskab for det. Er det, hvad du ønsker? Længes du
efter, at det skal ske? Min ven, ingen kan undslippe den guddommelige retfærdighed.
Hvor efterlader det dig, med hensyn til de synder, du har begået? Er du uden synd? Har
du såret nogen tidligere i dit liv? Vær ærlig, så vil jeg bede Gud om at oplyse din sjæl, for
du er i samme båd som dem, der har såret dig, med hensyn til at blive stillet til regnskab
for de synder, der er blevet begået. Måske er du blevet såret dybt. Måske er det onde, som
du er blevet udsat for, meget værre end alt, hvad du nogensinde har gjort forkert. Hav
fred med det. Gud vil gøre alt godt igen, og de, som har såret dig, vil være nødt til at se
deres egne synder i øjnene. I dag beskæftiger vi os med din åndelige vækst, og den vil
blive hæmmet, hvis du ikke lader tilgivelsen komme ind i dit hjerte. Du behøver ikke at
bidrage med andet til denne proces end din gode vilje. Sig til Jesus at du er villig, så vil
Han begynde på arbejdet. Hvis du ikke er villig, forstår jeg også det. I så fald må du bede
Jesus om at hjælpe dig med at blive villig. Jesus vil elske den bøn. Tro ikke, at det gør dig
uværdig til at gennemgå processen. Du kan sige, ”Jesus, jeg er for vred, for såret. Du er
nødt til at helbrede mig så meget, at jeg i det mindste kan tillade denne proces at gå i
gang.” Jesu hjerte vil fryde sig over denne bøn, og Han vil fortælle Faderen at dette i
sandhed er en sjæl, Han kan arbejde i. Med andre ord, så fortæller jeg dig at der ikke er
nogen grund til at holde fast ved bitterheden. Tiden er inde til at give slip på den. Vi vil
hjælpe og støtte dig.
Skt. Faustina
Min ven, dette er en stor mulighed for dig. Jesus lover dig at Han vil tage ansvaret for, at
du bliver helbredt. Denne helbredelse kommer fra Himlen, og den er den ægte udfrielse
fra åndelig og følelsesmæssig bedrøvelse. Denne udfrielse kan ikke komme fra nogen
jordisk kilde, for kun det guddommelige kan give disse løfter og derefter skænke denne
nåde. Jeg udgød mange tårer, mens jeg var på Jorden. Vær ikke bange for tårerne. De
tilfører sjælen den væske, der får dyderne og helligheden til at vokse. Tårerne er et tegn
på, at du er i færd med at blive helbredt. Sommetider strømmer smerten ud af mennesket
sammen med tårerne. Farvel til smerten, velkommen til tilgivelsen.
Hvad medfører tilgivelsen? Det vil jeg fortælle dig. Tilgivelsen medfører fred. Tilgivelsen
medfører selv-accept, for du bliver i stand til at sige, ”Ja, denne slemme ting skete for
mig. Ja, det sårede mig, og jeg led under det.” Så stopper du op og siger, ”Nej, jeg vil
ikke lade denne fortræd kvæle den godhed, der findes i mig. Nej, jeg vil ikke tillade at
den fører mig væk fra Guds vilje med mit liv. Jeg vil ikke opføre mig dårligt, bare fordi et
andet menneske har opført sig dårligt. For hvis jeg gør det, er jeg kommet på vildspor.
Ser du, min ven, bitterhedens vej fører i den modsatte retning af, hvor du skal hen. Gå ad
vores vej, til Himlen, så vil du finde glæden. Fjenden forsøger at aflede dig ved at
opmuntre dig til at holde fast ved den bitre selvretfærdighed og indignation. Du ved, at
det ikke er Jesus, som opfordrer dig til at holde fast ved vreden. Det gør derimod Hans
fjende, som også er din fjende.
Skt. Faustina

Stil dig selv dette spørgsmål: ”Er jeg vred på Jesus? Hvis du kan svare ja til det, må du
sige det til Ham, og tale med Ham om det i dit hjertes stilhed. Der er kun én til at kæmpe
her, min ven, for Jesus er helt sikkert ikke vred på dig. Det vil sige, at du kæmper helt
alene. Dag efter dag fører du en sag mod Gud, og du genoplever al den fortræd, som Gud
har undladt at forskåne dig for. En gang imellem opdager du, at du er ved at bløde lidt op,
og så skynder du dig at tænke på al den uret, Gud har begået imod dig, og som støtter din
sag mod Ham og bekræfter dig i, at din beslutning om at ignorere Gud, eller at ligefrem
modarbejde Ham, er rigtig. Hvis du kunne se mig, ville du se, at jeg ryster trist på
hovedet. Det vil aldrig lykkes for dig. Denne tingenes tilstand må virkelig høre op. Jeg
ville gerne sige, ”Hold øjeblikkeligt op,” men hvem er jeg, at jeg skulle kunne give dig
ordrer? Du ville sige,”Hvem er denne Faustina, som taler med en sådan autoritet?
Faustina forstår ikke min smerte, for så ville hun slutte sig til mig i min vrede mod Gud.”
Men du tager selvfølgelig fejl. Jeg ville ikke slutte mig til dig i din vrede mod Gud, for
jeg kender Gud. Jeg er forenet med Jesus i Himlen, og jeg er konstant gennemtrængt af
Hans kærlighed til mig. Samtidig med at jeg er gennemtrængt af Hans kærlighed til mig,
er jeg også gennemtrængt af Hans kærlighed til dig, for det er den samme kærlighed, den
kommer fra den samme kilde, og den omfatter os alle. Forstår du det? Vil du blive
sammen med mig, mens jeg forsøger at forklare det for dig?
Jeg eksisterer altid i Guds hjerte. Du eksisterer altid i Guds hjerte, for Han skabte dig, og
Han kan ikke holde op med at elske dig. Han elsker alle dele af dig, alle dine
karakteregenskaber og alle de muligheder, din fremtid rummer. Din vrede, din smerte og
din syndighed mindsker på ingen måde Guds kærlighed til dig. Det er slet ikke muligt.
Gud vil aldrig afvise et af sine børn. Det er Hans børn, der afviser Ham. Min elskede ven,
du er som et lille barn, der til en fødselsdagsfest sidder i et hjørne med armene over kors.
Vil du også gøre det i Himlen? Vil du nægte at tage del i vores glæde, når du kommer i
Himlen? Nej, det vil du ikke. Du vil være nødt til at arbejde dig igennem denne smerte i
skærsilden. Nu bliver du måske vred på mig. Du siger, ”Mere uretfærdighed! Faustina
truer mig.” Jeg truer dig ikke. Du er min lille bror eller søster, og Gud har givet mig den
opgave at hjælpe dig med at komme af med din bitterhed og lade Ham erstatte den med
tilgivelse. For at kunne gøre det, bruger jeg det kraftfulde våben, som sandheden er. Du
har rigtig mange venner i Himlen, og de ønsker at du påbegynder denne proces nu, så du
kan være klar til at komme direkte i Himlen, når du dør i din krop. Det ønsker jeg også.
Og Jesus ønsker det. Vi har mange mennesker her, som er engageret i din sag. Vil du ikke
nok komme tilbage til fuldstændigheden nu? Jeg elsker dig så meget. Jeg kender alt til
tunge byrder, som kan friste os til at blive bitre. Sid i stilhed, så vil vi tage fat på på dette
vigtige arbejde i din sjæl.
Vor velsignede Mor
Jeg er hos dig, mit barn. Jeg er med dig i al din smerte, og jeg forstår, hvorfor det er
vanskeligt for dig. Himlen ser alt. Denne kendsgerning burde udelukkende trøste dig, for
Himlen accepterer fuldt ud den menneskelige natur. Himlen blev skabt til dig, du mit
hjertes kære barn. Lad mig gentage det for mit lille, sårede barn: Gud skabte Himlen til
dig. Den er dit hjem. Du vil komme her, hvis du accepterer Jesus, når du dør. Accepter

Ham nu, så kan du leve resten af dit liv i fællesskab med alle os, som forsøger at frelse
andre. Jeg ønsker at forklare noget for dig, så du er klar over, at vi forstår din vanskelige
situation. Det er forståeligt at du har svært ved at tilgive. Jeg måtte tilgive dem, der
korsfæstede min Søn. Min kærlighed til Jesus er kombineret med min respekt for Ham,
og sådan var det også for mig på Jorden. Han tjente altid Guds børn. Han lod altid det,
som var bedst for menneskeheden, komme i første række, og Han ofrede alt for hvert
eneste menneske, der nogensinde ville blive skabt. Hans kærlighed var fuldkommen, og
fuldkommen uselvisk. Ja, jeg elskede Ham fuldstændigt. I Hans nærvær kunne jeg ikke
undgå at blive påvirket af den kærlighed, Han udstrålede. Da Han blev korsfæstet, og før
det, da Han blev uretfærdigt anklaget og bagvasket, var mit hjerte nær ved at briste. Da
Han døde, holdt også mit hjerte op med at slå, med hensyn til dets evne til at komme sig
og kunne elske igen. Det var kun takket være den almægtige Guds nåde, som indgød
tilgivelse i mig, at jeg blev i stand til at fortsætte med at leve i verden uden min Søn. Jeg
fortæller dig, at du ikke behøver at skamme dig over at have brug for Guds hjælp i denne
proces. Jeg havde også brug for Guds hjælp. Gud lagde tilgivelse i mit hjerte, og det vil
Han også gøre for dig. Et sidste kærligt ord til dig: Husk, at du har såret vores Jesus, og at
Jesus villigt tilgiver dig. Jesus elsker dig så inderligt. Tilgiv andre, ligesom Jesus har
tilgivet dig, så vil du mærke Himlens fred. Vi vil hjælpe dig. Jeg er hos dig, og jeg vil
aldrig forlade dig.
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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