
HIMLEN TALER TIL OFRE FOR PRÆSTERS MISBRUG

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. august 2005
Jesus



Jeg sender den største helbredende nåde til sjæle, som er blevet misbrugt af dem, der 
hævder at de arbejder for Min Kirke. Kæreste sjæle af Kongeriget, I må forstå, at et 
sådant misbrug aldrig har været Min vilje. Jeg, jeres Jesus, kan kun ville det, der er godt. 
I denne ulydighedens tidsalder er der mange sjæle, som er gået bort fra Min vilje. De 
følger deres egen vilje og er kun interesseret i deres egne interesser. Din lidelse er et 
resultat af en sådan egenvilje. Himlen ser alle ting. Jeg vender Mig ikke bort fra selv den 
mest amoralske, onde synd, for Jeg er nødt til at overvære alt, hvad der foregår på Jorden, 
for at kunne dømme fuldstændig retfærdigt. Jeg er klar over, hvad du har været udsat for. 
De ansvarlige vil komme til at stå ansigt til ansigt med Mig, og de vil ikke kunne skjule 
sig. Jeg forsikrer dig om, at Min retfærdighed vil være fuldkommen. Lige nu taler Jeg 
ikke til dem, der begik disse forbrydelser. De må angre, og deres anger er et emne for sig 
selv. Sjæle, der er skyldige i sådanne handlinger, må søge absolution i bodens 
sakramente. 

I dag taler Jeg til ofrene for disse synder. Du kære sjæl, Jeg vil helbrede dig. Jeg har din 
helbredelse her, og du behøver blot at bede om den. Jeg ønsker, at din sjæl skal være så 
smuk og ren som muligt. Der er så mange ting, som Guds Kongerige har brug for fra dig. 
Der er lidende sjæle, som du kan hjælpe. Jeg ønsker kun det, der er godt for dig. Du har 
lidt på grund af én, som tjente fjenden. Du kan acceptere bitterheden, ja, fordi det er den, 
du vælger. Eller du kan komme til Mig, Jesus, og tillade Mig at helbrede dit hjerte og din 
sjæl, og give dig den værdighed tilbage, som tilhører dig, og som ikke kan tages fra dig 
med magt. Der vil altid være nogen, som begår denne slags synder. Men når en sjæl 
hævder at tjene Himlen, og derefter udnytter dem, der omgiver ham, til sine egne 
egoistiske formål, så bliver sårene meget dybe. Det er Jeg klar over. Du blev svigtet, kære 
sjæl, og det, der skete med dig, var også et svigt for Mig. Jeg tager begge svigt meget 
alvorligt. Det er derfor, Jeg uddeler en ubegrænset nåde til din helbredelse. Kom til Mig 
og lad Mig fjerne din smerte. Det vil Jeg gøre for dig. Og du vil tjene Kongeriget med 
stor glæde, og sammen vil du og Jeg have ødelagt fjendens bitre plan.  

Apostelen Johannes

Kære sjæle, jeg er så taknemmelig over at få lov til at komme til jer i dag. Jeg elsker 
Jesus så meget, at det er svært for mig at tale om det. Men jeg ønsker at forsøge, fordi jeg 
ønsker at I også skal elske Ham. Jesus er så god og kærlig. Hans hjerte føler kun sjældent 
vrede. Længe inden Jesus føler vrede, føler Han medynk og barmhjertighed. Han forstår i 
den grad menneskeheden og dens lidelser. Situationen på Jorden i denne tid, hvor visse af 
Kristi tjenere har misbrugt dem, de er omgivet af, har påført Ham lidelse og sorg. Jesus er 
kærlig, ja, men Han bliver også vred, når mennesker så grusomt langer ud efter hinanden. 
Og hvem kan påstå, at disse angreb på uskyldigheden ikke var grusomme? Dette er det 
værste, menneskeheden kan byde på, og disse synder vil blive straffet. Vi taler ikke ofte 
om straf, fordi Gud er så barmhjertig, og når sjælene angrer, tilgiver Han. Men det er 
også en kendsgerning, at synder kan skade andre. Mine venner, de ansvarlige for disse 
overgreb er ikke kun ansvarlige for den skade, de har påført jer, men også for den skade, 
de har påført den universelle Kirke i en periode i historien, hvor sjælene har så hårdt brug 



for at kunne stole på deres Kirke. Denne periode vil slutte, ved Guds nåde, og Kirken vil 
blive genoprettet, men der skal kompenseres for den skade, der er sket. Dette er 
selvfølgelig ikke dit anliggende. Dit anliggende er Jesus Kristus og din sjæls forhold til 
Ham. Jeg kommer i dag for at bønfalde dig om at tillade Jesus at helbrede dine sår. Kom 
tilbage til Jesus, og lad Hans nåde fjerne al den bitterhed, du føler. Fortæl Jesus hvad det 
er, der foruroliger dig, og hvad du gerne vil have Ham til at fjerne, så vil Han gøre det for 
dig. Når nogen bliver såret af en anden, er det meget nemt at føle en stor vrede mod 
forbryderen. Det forstår jeg. Jeg oplevede det selv, mens jeg var på Jorden. Jesus viste 
mig, at den vrede, jeg følte, skadede mig mere end nogen som helst forbrydelse, der var 
blevet begået imod mig. Set i lyset af det, var jeg nødt til at træffe en beslutning om at 
give slip på vreden og overlade den, der havde såret mig, til Guds retfærdighed. Jeg 
vendte mig bort fra vreden og forlod den sammen med Jesus. Jeg ønsker, at du også skal 
gøre sådan, så du igen kan blive glad. Nogle af de sjæle, som læser disse ord, har allerede 
gjort det, og de føler fred. Det er jeg glad for. Der vil også være nogle af dem, som læser 
disse ord, der ikke har været i stand til at få det godt igen. Bed mig, Johannes, om at 
hjælpe dig. Jeg har en stor indflydelse på Jesus, fordi jeg elsker Ham så højt. Jesus kan 
ikke afvise sjæle, som elsker Ham. Det er godt for dig at vide. Men måske er du vred på 
Jesus. Måske bebrejder du Ham at Han har tilladt dette overgreb mod dig. Min ven, min 
kære ven, det var ikke Jesus, der gjorde det. Han begik ikke overgreb mod dig. Man kan 
sige, at Jesus tillod det, ja, og Han har også tilladt dig at begå mange synder. Det er fordi 
Jesus har givet dig din frie vilje, på samme måde som Han har givet den, der begik 
overgreb mod dig, en fri vilje. Jesus gav ikke ham, som begik overgreb mod dig, sin frie 
vilje, for at han skulle begå overgreb mod dig. Han gav denne person en fri vilje, for at 
denne sjæl frit kunne vælge Himlen. Du har fået din frie vilje af samme grund, for at du 
kan vælge Guds Kongerige. Hvad vil du vælge? Vil du vælge mørket, simpelthen fordi en 
anden gjorde det? Selvfølgelig ikke. Du kan indse det tåbelige i den fejltagelse. Du ville 
ikke ønske at såre en anden, sådan som du selv er blevet såret. Lad mig hjælpe dig med at 
komme væk fra dette. 

Apostelen Johannes

Når du kommer i Himlen, vil du forstå alting. Himlen er et sted fyldt med glæde og 
lykke. Her er der udelukkende kærlighed. Jeg ønsker at forklare dig noget om sjælene 
her. Mens de levede på Jorden, oplevede de alle smerte af den ene eller den anden slags. 
Oplevelsen af at befinde sig i eksil blandt menneskene gør, at man vil føle nogen smerte. 
Lidelsen opstår på så mange forskellige måder, at det ville blive trættende at opremse 
dem alle. Men din lidelse vil ikke få dig til at skille dig ud her i Himlen. Du vil passe 
rigtig godt ind. Der er også noget andet, som jeg bør nævne, med hensyn til sjælene her. 
De tilgav alle nogen for et eller andet. Ofte vil det være mest vanskeligt at tilgive, at 
nogen, man elsker, er blevet såret. Når en, man elsker, er blevet såret, kan man være i 
samme situation som offeret, men på en værre måde. Ofte vil offeret komme over 
smerten og vil kunne tilgive, men de elskede vil blive ved med at lide. Det gør problemet 
mere komplekst. Så spredes mørket yderligere. Én ting er sikker, mine venner, I vil være 
nødt til at tilgive, inden I kan komme i Himlen. I ville ikke ønske at være vrede, når I er 



her, for så ville I føle jer meget ubehageligt til mode. Jeg ved, at der er nogle, som tænker 
at det vil være umuligt at tilgive den fortræd, der er blevet begået imod dem. Og måske 
har I ret. Det er ikke muligt for jer, at I selv når dertil, hvor I kan tilgive dette. Men alt er 
muligt for Jesus. Han kan gøre hvad som helst. Bed Jesus om at placere tilgivelse i dit 
hjerte, så du kan blive helbredt og komme videre til alt det, der er godt og helligt. Fortæl 
Jesus, at du er bange for at bede om den tilgivelse. Måske er du ikke rigtig sikker på, at 
du ønsker at få denne gave. Forstår du, hvis du holder fast ved din vrede, har du grund til 
at være ulykkelig, og det betyder, at at du ikke behøver at forandre dig. Forandringer kan 
gøre mennesker frygtsomme. Men nu er tiden inde til forandring. Jeg er Johannes, og jeg 
elsker dig. Jeg kan se dine kampe, og jeg ønsker at hjælpe dig. Det er derfor, jeg blidt 
beder dig om at give dette til Jesus. Lad Jesus gøre alt arbejdet. Han vil tage din vrede, og 
Han vil erstatte den med tilgivelse. Han vil helbrede dit hjerte, og du vil lære at elske 
Ham ligesom jeg elsker Ham. Og du vil være lykkelig. Og jeg vil være glad. Og når du 
kommer i Himlen, vi jeg være der og vente på dig, og jeg vil ønske dig tillykke med at du 
har truffet en så viis og modig beslutning.

Apostelen Johannes

Kære sjæl, havde du en mistanke om at jeg ville bede dig om at bede for den, der har 
såret dig? Det vidste du at jeg ville, det er jeg sikker på. Der er nogle, som gør det. Det er 
godt. Måske forstår du Guds vrede, og du ønsker det, der er rigtigt, nemlig at afvende den 
fra alle andre. Der er nogle, som sukker tungt og siger, ”Du godeste, denne Johannes 
beder om meget”. Det gør jeg, min ven, det er sandt. Men jeg beder ikke om det for min 
egen skyld, men for din, og til gavn for din sjæl. Og jeg beder også for Jesu skyld, fordi 
jeg ser Hans smerte over din sorg. Jesus ønsker, at du skal komme tilbage i Hans Hellige 
Hjerte, hvor Han kan give dig omsorg og beskytte dig. En anden meget vigtig grund til at 
jeg opsøger dig, er det gode, du er bestemt til at udrette for Guds Kongerige. Vi har brug 
for din tjeneste, kære apostel. I denne tid bør du ikke være 'ude af drift', for du er 
betydningsfuld, og vi har brug for, at alle sjæle på Jorden arbejder for Gud. Der er intet, 
der glæder Himlen så meget, som en sjæl, der er blevet såret og tilgiver, og som derefter 
forsøger at hjælpe andre. Dette gør din lidelse meget meningsfyldt og nyttig, og det 
ophæver fuldstændig den skade, som fjenden ønskede at gøre. Det er, som hvis du siger, 
”Nej, jeg afviser mørket, og det skal ikke blive udbredt gennem mig”. Dette begejstrer os, 
helgenerne, for det er også det, vi gjorde, og det er grunden til at vi er helgener. Du er 
også kaldet til at være en helgen. Sig ja til Jesus, for Han vil helbrede dig, og så vil du 
begynde at arbejde for Himlen. 

Apostelen Johannes

Jesus får noget godt ud af det onde. Han er en mester i at få noget godt ud af det onde. 
Måske er du ikke i stand til at forestille dig, hvordan Jesus skulle kunne få noget godt ud 
af det, der skete for dig, men jeg kan love dig at han vil finde en måde at gøre det på. Stol 
på at Han vil gøre det. Stå op hver morgen og giv Jesus din dag; fortæl Ham at du stoler 



på Ham, og hold øje med det gode, Han vil gøre gennem dig. Kære sjæl, du har en hel del 
at tilbyde Himlen. Vær meget fredfyldt i denne tid, og lad Jesus stille og roligt, og 
gradvist, helbrede dig og gøre dig hellig. Vær så modtagelig som muligt for Hans og 
andres kærlighed. Jesus vil gøre resten. Du vil begynde at kende til glæde igen. Det ved 
jeg at du ønsker. Der er sjæle, som har vandret i mørke, og de er udmattede. Hvis du er en 
af disse sjæle, så giv Jesus din hånd, og Han vil trække dig et godt stykke fremad. Ved 
hjælp af al den himmelske kraft vil Jesus vriste din sjæl ud af mørket og trække dig ind i 
lyset. Måske er du bekymret over, at også du har syndet. Måske begyndte du, på grund af 
din smerte, at følge en vej, der ikke fører til Jesus eller til Himlen og helligheden. Måske 
er du bange for, at Jesus på grund af dine egne synder ikke ønsker, at du skal arbejde for 
Kongeriget. Husk at jeg fortalte dig, at Himlen er fyldt med sjæle, som er blevet såret. 
Det er sandt. Men de samme sjæle, som fylder Himlen, har også syndet. Vor Frue trøster 
ofte sjælene ved at sige, at Himlen er fyldt med angrende syndere, så hvis du angrer, vil 
du også passe godt ind sammen med os på den måde. Der er ingen af os, der dømmer. Det 
overlader vi til Jesus. Gør du det samme. Bekend dine synder, og vend dig bort fra de 
adfærdsmønstre, der skader dig. Kom tilbage til Jesus nu, opfyldt af tillid. Du er 
velkommen og højt skattet. Der vil udelukkende komme gode ting ud af, at du beslutter 
dig for Gud. Luk dine øjne, og vær forvisset om at Jesu Kristi tilgivende øjne hviler på 
dig. Der er intet at frygte. Han forstår alt.

Vor velsignede Mor

Mine kære små børn, jeg er hos jer. Jeg er Maria, din himmelske mor. Jeg ser alt det, der 
er overgået dig, og det gør mig ondt at du er blevet påført denne smerte. Det er 
rædselsfuldt for en mor at se sit barn blive gjort fortræd, uanset på hvilken måde det sker. 
Det er næsten ubærligt for en mor at se sit barns tillid og uskyld blive svigtet. Og 
alligevel har jeg været nødt til at udholde dette, ikke kun i denne tid, men også i fortiden. 
Det, der trøster mig, er min Søns evne til at helbrede og belønne. Han helbreder de sårede 
sjæle og giver dem deres renhed tilbage. Derefter udviser Han en ubegribelig 
gavmildhed, og belønner dem for al den godhed, som de tillader at flyde igennem dem og 
ind i verden. Dette trøster mig. Ligesom jeg ser din smerte over det forræderi, du har 
oplevet, sådan så jeg også min Søns smerte over det forræderi, Han oplevede. Der kom så 
meget godt ud af Jesu passion. Vi får alle gavn af disse goder. Mit kæreste lille barn, vil 
du lægge din hånd i min og lade mig hjælpe dig? Hvis du gør det, kan jeg være sikker på 
at du kommer til Jesus og bliver hos Ham. Han vil helbrede dig. Og derefter vil verden få 
gavn af din lidelse, fordi Jesus vil lade de største belønninger strømme igennem dig, på 
grund af din beslutning om at tilgive. Du kan opnå helbredende nåde for din egen sjæl, 
men også for alle de sjæle, der omgiver dig. Bed Jesus om at skænke nåde til dine 
elskede. Det vil Han gøre. Og du vil forstå, at Jesus kan vende din smerte til glæde. Jeg er 
din mor, og jeg elsker dig så inderligt. Jeg vil hjælpe dig i 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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