
BIND 10 

JESUS TALER TIL SINE LÆG-APOSTLE 

 

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. 
 
Min søster rejste til Medjugorje, og hun var optændt af Helligånden, da hun kom hjem. Efter at jeg 
havde hørt om hendes smukke pilgrimsrejse, oplevede jeg en endnu dybere omvendelse. I løbet af det 
efterfølgende år blev mit bønsliv gradvist dybere, og jeg havde en drøm om Den velsignede Mor, 
hvor hun spurgte mig, om jeg kunne tænke mig at arbejde for Kristus. I drømmen viste hun mig, at 
dette særlige arbejde ville betyde, at jeg skulle leve adskilt fra andre mennesker i verden. Hun viste 
mig faktisk min forøgede familie, og hvordan jeg ville være adskilt fra dem. Jeg sagde til hende, at det 
ikke gjorde noget. Jeg ville gøre hvad som helst, jeg blev bedt om. 
 
Kort efter dette fik jeg endometriose. Jeg har været syg lige siden, og har fejlet både det ene og det 
andet. Mine sygdomme er altid af den slags, der i første omgang mystificerer lægerne. Det er en del af 
mit kors, og jeg nævner det, fordi der er rigtig mange, der lider på denne måde. Jeg fik at vide af min 
læge, at jeg ikke ville kunne få flere børn. Som eneforsørger bekymrede det mig ikke, og jeg gik ud 
fra, at det var Guds vilje. Kort tid efter mødte jeg en vidunderlig mand. Mit første ægteskab var på det 
tidspunkt blevet annulleret, og vi giftede os og fik fem børn. 
 
På det åndelige plan havde jeg mange oplevelser, blandt andet lokutioner, som jeg nu ved, at det 
hedder. Disse øjeblikke var smukke, og ordene har jeg bevaret i mit hjerte, men jeg blev ikke betaget 
af det, fordi jeg havde nok at gøre med at ofre al min sygdom og udmattelse til Gud. Jeg tog det som 
en selvfølge at Jesus måtte arbejde hårdt for at støtte mig, fordi Han havde givet mig en hel del at slås 
med. Set i bakspejlet forstår jeg, at Han forberedte mig til at arbejde for sig. Min forberedelsestid var 
lang, vanskelig og ikke særlig spændende. Jeg tror, at mennesker, der så det udefra, tænkte, ” Hold da 
op, den kvinde er da uheldig”. Men set indefra oplevede jeg, at selvom mine lidelser var smertefulde 



og langvarige, så voksede min lille familie i kærlighed, størrelse og visdom, i den forstand at min mand 
og jeg virkelig forstod, hvad der var vigtigt og hvad der ikke var det. Vores vedvarende kors lærte os 
dette. 
 
Forskellige omstændigheder gjorde, at vores lille familie måtte flytte langt væk fra mine nærmeste. Jeg 
gav det som et offer til Gud, og jeg må sige, at det har været det mest vanskelige, jeg har haft at 
kæmpe med. At leve i udlændighed medfører mange smukke muligheder for at lære at følge Kristi 
vilje, men man er hele tiden nødt til at minde sig selv om, at det er det, man gør. Ellers vil man bare 
føle sig trist til mode. Efter adskillige år i udlændighed følte jeg mig endelig inspireret til at rejse til 
Medjugorje. Det var faktisk min fyrre års fødselsdagsgave fra min mand. Jeg havde forsøgt at komme 
afsted en gang tidligere, men omstændighederne tillod mig ikke at rejse, og jeg forstod, at det ikke var 
Guds vilje. Men endelig var tiden inde, og så stod min ældste datter og jeg foran Skt. Jakobskirken. 
Det var hendes anden tur til Medjugorje. 
 
Jeg havde ikke tænkt på eller regnet med at jeg ville komme til at opleve noget ud over det 
sædvanlige. Min datter, som havde været meget glad for sin første tur, sagde mange vittige ting om 
mennesker, der søger mirakler. Hun kalder kærligt Medjugorje for et karneval  for religiøse 
mennesker. Hun siger også, at det er det lykkeligste sted på Jorden. Den første gang tog denne unge 
kvinde afsted som en oprørsk fjortenårig, som benyttede sig af lejligheden til at rejse udenlands med 
sin moster. Da hun vendte hjem, var hun blevet rolig og respektfuld, hvilket fik min mand til at sige, 
at vi burde sende alle vores teenagere på pilgrimsrejse. 
 
Vi havde fem smukke dage der. Jeg oplevede at modtage åndelig helbredelse på bjerget. Min datter 
hvilede og bad. Der skete en stille, men betydningsfuld ting for mig. Under mine kommunioner 
samtalede jeg med Jesus. Jeg syntes, at det var smukt, men det var af og til sket for mig før, så jeg blev 
ikke chokeret eller overældet. Jeg husker, at jeg fortalte andre, at kommunionerne i Medjugorje var 
kraftfulde. Jeg vendte hjem og var dybt taknemmelig for, at Vor Frue havde hjulpet os med at komme 
afsted. 
 
Samtalerne fortsatte hele den vinter. På et tidspunkt i løbet af de seks måneder, der efterfulgte vores 
tur, begyndte samtalerne at sive ind i mit liv, og de kom på forskellige tidspunkter dagen igennem. 
Jesus begyndte at vejlede mig på en målrettet måde, og jeg fandt det mere og mere vanskeligt at sige 
nej, når Han bad mig om at gøre dette eller hint. Jeg fortalte ingen om det. 
 
I løbet af disse måneder begyndte jeg også at modtage vejledning fra Vor velsignede Mor. Det er ikke 
vanskeligt at skelne mellem deres stemmer. Jeg hører dem ikke med ørerne, men i min sjæl eller mit 
sind. På dette tidspunkt var jeg klar over, at det var noget betydningsfuldt, der skete, og Jesus fortalte 
mig, at Han havde noget særligt arbejde til mig, udover mit primære kald til at være hustru og mor. 
Han bad mig om at skrive budskaberne ned, og sagde at Han ville ordne det sådan, at de kunne blive 
udgivet og udbredt. Her bagefter kan jeg se, at det tog lang tid for Ham at få mig til at føle mig så 



tilstrækkelig tryg, at jeg var villig til at stole på Ham. Nu stoler jeg på Hans stemme, og jeg vil fortsat 
gøre mit bedste for at tjene Ham, set i lyset af af mine konstante kampe mod mine svagheder og fejl, 
og mod verdens tiltrækning.      
 
Jeg beder om dine forbønner, mens jeg fortsætter med at forsøge at tjene Jesus. Jeg beder dig om at 
sige ja til Ham, for Han har så hårdt brug for os, og Han er så god. Han vil drage dig direkte ind i sit 
hjerte, hvis du vil tillade det. Jeg beder for dig, og jeg er så taknemmelig mod Gud, fordi Han har 
givet dig disse ord. Enhver, som lærer Ham at kende, kan ikke undgå at blive forelsket i Ham, så god 
er Han. Hvis du har ting at kæmpe med, er dette svaret på dine problemer. Han kommer til dig på en 
særlig måde gennem disse ord og den nåde, der udgår fra dem. 
 
Jeg beder dig om at undgå fristelsen til at tro, at Han da umuligt kan mene, at du skulle kunne opnå et 
højt niveau af hellighed. Som jeg skriver et sted, så er det største tegn i vor tid, at Jesus må klare sig 
med sådan en som mig, som sin sekretær. Jeg betragter mig selv som tilhørende B-holdet, kære 
venner. Slå følgeskab med mig, og sammen vil vi gøre vores lille del for Ham. 
 
 
Et budskab, som jeg modtog fra Jesus, umiddelbart efter at jeg havde skrevet den ovenstående 
selvbiografiske information: 
Du forstår nu, Mit barn, at du og Jeg har været sammen i lang tid. Jeg arbejdede stille i dit liv i 

årevis, før du påbegyndte dette arbejde. Anne, hvor Jeg dog elsker dig. Ved at se tilbage på dit liv, 

kan du se rigtig mange gange, hvor du har sagt ja til Mig. Gør det dig ikke glad og tilfreds? Du 

begyndte at sige ja til Mig, længe før du begyndte at opleve den ekstraordinære nåde. Hvis ikke du 

havde gjort det, kunne Jeg aldrig have givet dig denne nåde eller tildelt dig denne mission. Forstår 

du, hvor vigtigt det var, at du hver dag i dit almindelige liv stod op og sagde ja til din Gud, på trods 

af vanskelighederne, fristelserne og modgangen? Du kunne ikke se den store plan, sådan som Jeg så 

den. Du måtte stole på din tro, Anne. Jeg siger dig i dag, at sådan er det stadigvæk. Du kan ikke se 

Min plan, som er større, end dit menneskelige sind kan begribe. Jeg beder dig om at fortsætte med 

at stole på din tro, for det giver mig megen ære. Se, hvor meget Jeg har været i stand til at gøre med 

dig, simpelthen fordi du stille og ydmygt traf en beslutning til fordel for Mig. Træf endnu en stille 

og ydmyg beslutning, i dag og hver dag, og sig, ”Jeg vil tjene Gud”. I aftes tjente du Mig ved at 

trøste en sjæl, som led meget. Du besluttede dig for Mig, og dermed for at se bort fra dig selv, ved 

at hjælpe ham. Der var glæde i Himlen, Anne. Du er Min. Jeg er din. Bliv hos Mig, Mit barn. Bliv 

hos Mig. 

 

 

23. September 2004 

Jesus 

 

Kære børn, Jeg dedikerer dette lille bind til Mine tjenere, dem, som forsøger at udbrede Mit 

kærligheds- og frelsesbudskab. I kæreste sjæle, som så modigt tjener Kongeriget, jeres belønning 

vil blive stor. Mange af jer er selv blevet trukket bort fra synden og mørket, og er blevet bragt ind i 

lyset. Jeg hilste din tilbagevenden velkommen, som om du var Mit eneste barn. Det sted i Mit 

hjerte, der er reserveret til dig, føltes komplet, da du kom tilbage til Mig. Jeg elsker dig virkelig og 

fuldstændigt. 

 

Nu må vi søge efter andre. I vil finde dem overalt, og det er derfor, I tjener overalt. De sjæle, som er 



i fare for at blive adskilt fra Mig i al evighed, findes alle steder i det verdslige domæne. Nogle er 

fattige, andre er velhavende. Nogle bliver der set ned på, og andre er højt respekterede. Nogle 

hævder at de er gode, og andre skjuler ikke deres samhørighed med fjenden. Uanset hvad, så ønsker 

Jeg dem alle. I dette bind har Jeg til hensigt at undervise jer i, hvordan vi gør krav på det, der 

tilhører os, nemlig vore brødres og søstres sjæle. Den første strategi, som kan bringe andre til 

Himlen, er at vise, at det er en glæde at tjene. Ja, mange af jer bliver bedt om at lide for Mig, og Jeg 

takker jer for det. Husk, at hvis du lider, må du altid forene din sorg og smerte med Min sorg og 

smerte. Du må sige, ”Jeg lider, fordi min Jesus lider. Sådan er det nødt til at være.” Jeg vil tage 

imod dit ja og bruge det på en kraftfuld måde, for at kunne give den nødvendige, forløsende nåde. 

Du samarbejder med Mig, og dit samarbejde med Mig hjælper Mig med at frelse sjæle. Stol på det, 

for det er sandt. Du må begynde at se selv dine mindste kors som et middel til at frelse rigtig mange 

sjæle ud af mørket. Børn, Jeg er klar over, at jeres jordiske udsyn begrænser jer. Det forstår Jeg. 

Men tiden er inde til at være dedikeret i troen. Vi blev enige om, du og Jeg, at hvis du besluttede dig 

for Mig, så ville du tjene, uanset hvad dine følelser måtte være på en given dag. Én måde at tjene 

på, er ved uophørligt at give dine små lidelser til Mig. Jeg fortæller dig igen, at lidelse frelser sjæle. 

Hav fred med disse kors, som er forenede med Mit kors, og vær et godt eksempel på glædesfyldt 

tjeneste. Dette er den første måde, vi vil trække sjæle ud af mørket på. 

 

24. september 2004 

Jesus 

 

Jeg skåner ikke Mine venner, det er sandt. Hvis du er Min ven, vil du kende til lidelse. Gennem dine 

lidelser vil du lære Mig at kende. Måske vil Jeg besøge dig med sorg. Måske vil Jeg besøge dig med 

genvordigheder og ubehagelige situationer. Måske vil du lære Mig at kende gennem sygdom eller 

følelsesmæssige vanskeligheder. Hvis du er Min ven, vil du kende til lidelse. Så hvorfor gør Jeg 

sådan? Hvorfor tillader Jeg, at Mine kære tjenere oplever smerte og lidelse, når Jeg i sandhed er den 

almægtige Gud, som i bogstaveligste forstand  kan få vinden til at lægge sig, hvis Jeg ønsker det? 

Mine kæreste, små slaver, Jeg er Kongen, men Mit Kogerige er ikke af denne verden. Denne verden 

tilhører selvfølgelig Mig, og Jeg har den ultimative kontrol over den, som I vil få at se i fremtiden. 

Men man ville ikke give et lille barn en bog om Kristi guddommelighed. Det ville ikke give mening 

for barnet. Først må man lære barnet at læse, og før det kan ske, må man give barnet fysisk næring 

og en stor portion kærlighed. Først da vil barnet blive i stand til at samarbejde i den proces, det er at 

lære at læse. 

 

Der må sandelig ske en hel del, før en af Mit Kongeriges undersåtter kan studere Kristi 

guddommelighed. Lad Mig give jer et andet eksempel. Mens et barn lærer at gå, ser han tit op på sin 

mor og siger, ”Bær mig”. Ofte vil man høre moderen svare, ”Nej, du lille. Jeg foretrækker, at du går 

selv”. Kunne moderen ikke løfte barnet op i sine arme? Selvfølgelig kunne hun det. Hvilken grund 

kan en mor have til at lade sit barn gå selv? Er det ikke ofte sådan, at den kloge mor ønsker, at 

hendes barn skal lære at gå ordentligt, og derefter lære at løbe? Moderen forstår, at hvis det skal 

kunne lade sig gøre, har hendes barn brug for at træne de muskler, der skal bruges for at udføre 

disse handlinger. Nuvel, Jeg er ligesom den kloge mor. Jeg forstår, at hvis Mine venner skal være i 

stand til at opleve guddommeligheden og det guddommelige liv bedst muligt, må de lære det ved at 

træne deres åndelige muskler. Jo mere I gør det, desto mere vil I være i stand til at erfare i Himlen. I 

konkurrerer ikke med hinanden; I lærer at elske Mig. I er hver især skabt til at elske Mig på 

forskellige måder, og hver dag lærer I disse lektioner gennem jeres prøvelser og udfordringer. 

Ligesom den kloge mor, lader Jeg jer ikke stolpre afsted på egen hånd, når I er usikre på benene. 

Jeg vil aldrig forlade jer. Men I må lære. Bebrejd Mig ikke for jeres lidelser, I små sjæle. I er ikke i 

stand til at forestille jer, hvor værdifulde de er. 

 

 



25. september 2004 

Jesus 

 

Mine små, tjenende sjæle mærker deres kroppes svaghed. Jeres kroppe fortæller jer ofte, at I bør 

hvile jer, men I kan se, at jeg har mere arbejde til jer. Brødre og søstre i verdens vingård, I må høste 

afgrøden i et stabilt tempo. Hvis du føler at du har travlt, må du være opmærksom på, at der er 

noget galt. Du vil selvfølgelig af og til føle, at det er nødvendigt at fuldføre en given opgave, men 

generelt set bør den indsats, du gør for at tjene Mig, være stabil og konstant. Vær ikke ligesom de 

verdslige sjæle, der bryder ud i en eksplosion af tjeneste, for derefter at falde bort fra Mig. Det er 

ikke til nogen hjælp. Himlen sætter i høj grad sin lid til dem, der er vedholdende. Så selvom Jeg 

ikke ønsker, at du forkæler din krop og behandler den som en gud, bør du alligevel respektere dens 

behov, fordi den rummer din sjæl, og fordi Jeg gennem den opnår de mest mirakuløse ting. Når du 

lytter til en fremmed og giver vedkommende lindring, eller når du vidner for Himlen, må du forstå, 

at Jeg er i gang med at arbejde. Uden din medvirken, uden din krop, kunne Jeg ikke være der på den 

måde, som en sjæl har brug for, for at kunne se Mig. Gennem dig er Jeg fysisk til stede. Tag dig af 

din krop, men dyrk den ikke som en afgud. 

 

 

27. september 2004 

Jesus 

 

Mine tjenere har ofte vanskeligheder med at overvinde deres egenvilje. Brødre og søstre, egenviljen 

leder jer ikke til Mig. Egenviljen leder jer bort fra Mig. Det er et meget enkelt koncept. Måske hører 

I sjæle spørge, ”Hvad er Hans vilje? Hjælp mig med at finde ud af, hvad Hans vilje er”. Nuvel, hvis 

Jeg bliver spurgt, vil Jeg i sandhed svare. Jeres Jesus, som lige nu kalder jer meget indtrængende til 

at tjene, vil ikke lade jer være uvidende om det. Sørg for at bede Mig om at vise dig, hvad Min vilje 

er, i kontemplationens stilhed. Der er tidspunkter, hvor sjælene kender Min vilje, men finder den 

frastødende. I skal vide, at Jeg forstår denne modvilje mod at ofre sig selv, som ofte ledsager Min 

vilje. Men, børn af den Almægtige Gud, I skal vide, at denne opofrelse af jeres egen vilje ret hurtigt 

kan gøre jer til helgener. Jeg ønskede ikke at undergå tortur og smerter i Min krop. Tro Mig, når Jeg 

siger at Jeg skælvede ved tanken om korset. Og alligevel var korset Faderens vilje for Mig. Sådan 

var det nødt til at være. Jeg tog korset på skulderen i ydmyghed og lydighed, og gennem korset 

forløste Jeg jer. I er værd at ofre sig for. Og det var kun noget midlertidigt. De ofre, du bliver bedt 

om at give, er også kun midlertidige. Du bliver ikke, og vil ikke blive, bedt om at give afkald på 

noget i al evighed. Din evighed, der bliver baseret på de smukke fortjenester, som dine ofre og din 

tjeneste fører med sig, vil være fyldt med glæde og belønning. Så du bliver, ligesom Jeg blev det, 

bedt om at bære dette eller hint kors, at give dette eller hint offer, i en kort periode, for at Jeg, 

gennem din lydighed og din medvirken, kan føre andre sjæle til Himlen. 

 

Tænk på, hvor vigtig hver eneste sjæl er for Mig. Tænk på Mig, Jesus, i Min menneskenatur. Mens 

Jeg følte angstens kvaler i Getsemane Have, blev Jeg udsat for alle mulige fristelser. Lad os sige, at 

fjenden tilbød Mig hver eneste sjæl på Jorden, undtagen én. Ved at give afkald på muligheden for at 

frelse denne ene sjæl, kunne Jeg undgå korset. Tænk også på, at det var muligt, at denne ene sjæl 

under alle omstændigheder ville afvise Mig og gå fortabt. Ville Jeg være fristet? Ville du? 

    

Prøv så at forestille dig, at denne ene sjæl var din. 

 

Hvad tror du, Jeg ville svare? 

 

Jeg kan forsikre dig om, Min elskede, at Jeg sagde NEJ. 

 

Vig ikke tilbage fra Mig, I små tjenere. Forsøg ikke at undgå den Guddommelige Vilje. Jeres familie 



har brug for jer, og Jeg har brug for jer. 

 

28. september 2004 

Jesus 

 

Kære sjæle af Kongeriget, I er kaldet til tjeneste. Det er I klar over. I har hørt Mit kald, og I har 

mærket Min kval. Jeg ønsker at tale til jer om jeres pligter. Måske hører du Mit kald og føler 

modvilje mod det, Jeg beder dig om. Jeg lover dig, at du vil blive givet nøjagtig det, du har brug for, 

for at kunne favne din del af denne mission. Vær ikke bange for at stå ved Min side, mens Jeg 

bevæger Mig ind i verden gennem hver enkelt af jer. Sjælene vil se dig med deres fysiske øjne, men 

de vil mærke Mig. Din frygt og din tøven har ingen indflydelse på, hvordan du vil udføre dit arbejde 

for Mig. Vær ikke bekymret for, at du ikke er dygtig nok, når det handler om at fuldføre dine 

pligter. Vær ikke bekymret over din manglende styrke. Den vil komme fra Mig. Den vil strømme 

dybt og fuldstændigt fra Mig til dig. Din villighed til at tjene er det eneste, der er brug for. 

 

 

29. september 2004 

Jesus 

 

Mine kæreste små, tjenende sjæle, hvor Jeg dog elsker jer. I tjener så flittigt og er slet ikke klar over, 

hvor taknemmelig jeres Jesus er. Min taknemmelighed kunne strømme ud over dig på en sådan 

måde, at du ville kunne mærke det i din menneskenatur. Men hvis det skete, ville den fortjeneste, du 

kan opnå ved at tjene, måske blive mindre. Så Jeg beholder den for Mig selv og placerer den på et 

helt specielt sted i Himlen, nemlig på din plads. Den vil være her til dig, når du kommer. Alle dine 

kors, hvert eneste et, opnår fortjeneste til din sjæl og frelse for andre. Jo mere ubehageligt korset er, 

desto mere fortjeneste og frelse bliver der opnået ved det. Du ser Mig ikke, men du tror på Mig. Jeg 

bruger ikke Min stemme til at tale disse ord til dig, men du ved, at det er Mine ord. Børn, Jeg 

arbejder i det stille i jeres smukke sjæle, hver eneste dag og hver eneste nat. Taknemmeligheden er 

til stede i Mit nærvær. Taknemmeligheden er til stede i din fred. Taknemmeligheden er til stede i din 

sjæls stilhed. Du er ikke urolig og ulykkelig som de sjæle er, der flakker omkring uden Mig. Du 

lærer at lade være med at frygte unødigt. Hvis du tillader det, vil Jeg udslette al frygt for dig. Jeg 

tager Mig af det, der er vigtigt for jer. Jeg tager Mig af jeres familier. I er Mine disciple, Mine 

apostle. Jeg tog Mig kærligt af Mine første tolv, og Jeg tager Mig lige så kærligt af hver eneste af 

jer. Tro ikke, at jeres Jesus ikke er taknemmelig, bare fordi Jeg er stille. Jeg takker jer for den 

mindste handling og for de største kors. I vil få en glorværdig evighed, I små soldater. Tro på det, 

for det er sandt. 

 

 

30. september 2004 

Jesus 

 

Fra nu af vil Jeg tænke på jer som Mine apostle. Ligesom Jeg forberedte Mine oprindelige apostle 

til at kunne grundlægge Min smukke Kirke på Jorden, giver Jeg nu jer det hverv at genrejse Min 

smukke Kirke. I har en stor Himmelsk assistance. Når Jeg taler om Min Kirke, mener Jeg Kirkens 

legeme, som består af dens mennesker. Det, I skal gøre, er at kalde dem tilbage til sikkerheden i 

Guds familie. Jeg udsender jer, ligesom Jeg udsendte den første gruppe. I skal tale åbent og 

ligefremt om Mig. Bær ikke nag, hvis en sjæl afviser Mig. Bed blot for vedkommende, og fortsæt 

med at opsøge andre. Ofte er I som en bonde, der sår korn. Jeg må selv høste kornet. Dette bør ikke 

bekymre jer, for i dette tilfælde vil det ikke være passende, hvis I insisterer på at høste det, I har 

sået. Sommetider vil det være nødvendigt, at Gud opflammer det guddommelige. Brug Mine ord, I 

kære, små apostle. Udbred dem overalt. Begræns jeres egne ord, og lad Mig om at vinde sjælen 

tilbage. I vil blødgøre sjælen ved at elske personen. Jeres kærlighed og jeres eksempel kan gøre en 



sjæl modtagelig, så Jeg kan finde den åbning, Jeg har brug for. Hvilken glæde er der ikke i dette 

arbejde! Hvor er frelsesmissionen dog tilfredsstillende, når sjæle bliver frelst. Og de vil blive frelst, 

så frygt ikke. I vil få succes med det, men det er kun Mig, som kan måle jeres succes. I er 

succesfulde nu, er I ikke? I følger Min vilje. I arbejder for Kongeriget. I forbereder jer på at gå ud i 

verden på det største nådesværk, jeres verden nogensinde har set. Børn, kære apostle, der er et stort 

slægtskab mellem jer. Støt hinanden og giv hinanden opmuntring. Døm ikke, men hold heller ikke 

den himmelske visdom tilbage, som du har opnået, hvis en af dine med-apostle tager fejl i noget. 

Jeg er din vejleder. Spørg Mig, om Jeg ønsker at du retter på nogen. Alt er godt. Vi vil begynde. 

 

 

1. oktober 2004 

Jesus 

 

Mine små apostle må vandre i et støt tempo op ad den stejle bakke mod Himlen. Når I gør det, når I 

bevæger jer i et støt tempo, vil I føre mange sjæle med jer. Hvis I forlader stien for at undersøge 

denne distraktion eller hine jordiske tilbud, vil I miste sjæle. I denne tid er der brug for en 

vedholdende tjeneste. Du har fået nogen erfaring, og din erfaring fortæller dig, at det at tjene Herren 

ikke er glamourøst. Tværtimod, så ser tjenesten for Mig ofte kedelig ud, sammenlignet med det, 

som verdens børn foretager sig. Mens andre morer sig, arbejder Mine tjenere. Nuvel, I kære, Jeg 

ønsker ikke, at I skal blive nedslåede, så i denne tid vil Jeg give den nåde til Mine apostle, at de kan 

føle stor glæde ved at tjene Mig. Husk på, at andre skal drages hjem til deres familie. For at kunne 

gøre det, må vi få dem til at forstå, at Guds husstand er et godt og glædesfyldt sted at bo. Så hver 

eneste dag, i hver eneste lille tjeneste for Kongeriget, må du tage imod Min glæde. Hvis du 

begynder at føle dig nedslået, må du hurtigt komme til Mit hellige Hjerte eller til vor mors 

Uplettede Hjerte. Vi vil erstatte dit tungsind med glæde igen, så andre vil blive tiltrukket. Vi er en 

familie fyldt med lykke og fred. Vi er rolige og tillidsfulde. Vi ved, at Gud er god, og at Han er 

vores Far, som ikke vil lade os gå til grunde. Hvorfor, kære apostle, skulle vi være triste? Hvis du 

mister verdslige besiddelser, må du forstå, at du har sendt dem hertil, til Himlen, og at du vil 

modtage dem, når du ankommer. Du vil modtage meget større ting i Himlen end det, du har givet 

Mig på Jorden, for Jeg er meget gavmild. Så lad intet volde dig sorg. Intet. 

 

 

2. oktober 2004 

Jesus 

 

Mine små tjenere må følge deres mor. Vores smukke mor, Maria, er i denne tid blevet givet en 

meget stor magt. Denne tid er Min, men den er også Marias tid. Hendes magt kommer til hende 

direkte fra Guds Trone. Børn, når I beskæftiger jer med de mange vildledende kræfter, der findes i 

jeres verden af i dag, må I stille dette enkle spørgsmål: ”Kommer denne såkaldte kraft fra Gud 

Fader, som sendte sin enbårne Søn ind i verden?” Hvis svaret er nej, så kommer kraften fra fjenden. 

Lyder det forvirrende i dine ører? Det bør ikke lyde forvirrende, for det er indlysende. Hvis du 

stadigvæk er forvirret, er det fordi du ikke ønsker at give afkald på en vane eller en praksis, der har 

fået magt over dig. Vær årvågne her, brødre og søstre. Der findes bedragere overalt, og disse 

bedragere søger ikke det, der er bedst for din sjæl. Gennem disse kræfter søger fjenden at ødelægge 

alt det i dig, der er helligt. Fjenden er ude efter din sjæl. Helligånden i dig vil protestere og advare 

dig, hvis du har givet næring til Helligånden. Bliv ikke involveret i noget som helst, der minder om 

spådomskunster eller healing. Disse ting er syndige. Du vil blive stillet til regnskab. Advar dine 

brødre og søstre ved at tale imod disse ting. Kristne i verden er blevet nemme mål for fjendens 

efterfølgere, fordi de er lunkne i deres tro. Men ikke Mine små apostle. I vil kende sandheden og 

tale højlydt om den. Jeg beder jer om ad advare andre, for vi mister sjæle på denne måde. 

 

 



4. oktober 2004 

Jesus 

 

Mine kære, små apostle kan blive meget trætte. Find jer til rette med jeres udmattelse. Se den som 

et tegn på, at I arbejder for Kongeriget. Hverken mere eller mindre. Lad ikke fjenden overbevise dig 

om, at trætheden er et tegn på at du bør holde op med at arbejde sammen med Mig. Jeg forstår 

trætheden, og Jeg forstår den menneskelige modløshed. Man kan sige, at den ene giver næring til 

den anden. Jeg har tidligere talt til jer om jeres kroppe. Små apostle, Jeg ønsker, at I får tilstrækkelig 

med hvile. Her ønsker Jeg at understrege, at Jeg taler om nattesøvnen. Jeg taler ikke om forlængede 

ferier fra jeres pligter. Mine apostle og helgener gennem alle tider forsøgte altid at leve mådeholdent 

i alle ting. På denne måde blev deres kroppe behandlet med respekt, og var derfor i stand til at tjene. 

I er Guds børn, og I er sande tjenere i en tid, hvor Jeg har mange fjender, få venner og et meget stort 

arbejde at udføre. Så vær opmærksomme på Mine ord, og hvis du har problemer med at være 

mådeholden, må du søge hjælp hos dine brødre og søstre, der er gået forud for dig. Jeg er din 

elskede Jesus. Jeg elsker dig så inderligt. Jeg vil vejlede dig på dette område, som på ethvert andet 

område, i din tjenestetid. 

 

 

5. oktober 2004 

Jesus 

 

Jeg taler til jer, Mine sande tjenere. Jeg sætter i høj grad Min lid til jer. Hver eneste af jer har et 

guddommeligt formål og en rolle at spille i Mit Kongeriges komme. Hver eneste af jer har et 

bestemt antal sjæle, som kan blive bragt tilbage til Mit kærlige hjerte gennem jeres tjeneste. Hvis du 

siger ja til Mig, vil Jeg bruge dig. Det ved du, for du er erfaren. Men det, Jeg ønsker at minde dig 

om i dag, er dette: Hvis du siger ja til Mig og tillader Mig at hjælpe din verden gennem dig, vil du 

selv komme nærmere og nærmere til Mit Hellige Hjerte. Jeg vil drage dig dybt ind i Mit hjerte. Du 

vil blive bragt dybt ind i de guddommelige mysterier. Små apostle, jeres mission indbefatter også, at 

I kommer nærmere til Mig. Jeres hellighed og jeres åndelige vækst er forbundet med fuldførelsen af 

Min mission for jer. Så ja, Jeg har brug for din tjeneste. Ja, du har en vis mængde ansvar. Men det 

vil udelukkende være til gavn for dig. Du vil finde din frelse i din mission. 

 

 

6. oktober 2004 

Jesus 

 

Mine kære apostle, I arbejder meget hårdt for jeres Jesus. Jeg er i stand til at strømme igennem jer 

på en meget smuk måde. I vil opleve mange omvendelser på grund af jeres tjeneste for Mig i denne 

tid, for Jeg sender en stor strøm af nåde ind i verden. Sjæle vil vende tilbage til Mig, og så vil også 

de slutte sig til frelsesmissionen. Vi vil vokse i antal og i styrke. Alle fornyelser begynder på denne 

måde, og er i begyndelsen afhængige af modet hos nogle få. Jeg er tilfreds. Vores mor er også 

tilfreds, fordi hun finder hjerter, der er åbne for hendes kærlighed og for hendes hjælp. Hold jer altid 

nær til hendes Uplettede Hjerte, så vil hun støtte jer i selv de vanskeligste situationer. Og der vil 

komme vanskeligheder, Mine kære. I forstår at det arbejde, I gør for Himlen, er bestemt til at frelse 

mange sjæle. Derfor vil I møde modstand, men det vil ikke indvirke på arbejdet, så I kan have fred 

med det. Denne mission er af guddommelig oprindelse, og det vil ikke lykkes for nogen at holde 

stand imod den. 

 

 

7. oktober 2004 

Jesus 

 



Mine små apostle må lægge de opgaver til side, der ikke fremmer Min vilje. I denne tid beder Jeg 

hver enkelt af jer om at bringe de gode nyheder til sjælene. Dette er jeres himmelske instruktion. 

Jeg beder om, at I først og fremmest gør dette gennem jeres pligter, for det er ved at leve et helligt 

og indviet liv og følge Mig i jeres daglige pligter, at Jeg kan føre jer til hellighed. Dette eksempel på 

hellighed vil tale meget mere til andre, end hvis I forsømte jeres pligter. Så dette er jeres 

førsteprioritet, og I kan stole på, at dette kommer fra Mig. Derefter bør I prioritere udbredelsen af 

disse ord. Jeg ønsker, at Mine ord støt og roligt bliver udbredt i verden. Jeg ønsker ikke et hektisk 

hastværk, men Jeg vil heller ikke have, at der er unødvendige forsinkelser. Hvis du beder Mig om at 

vise dig din rolle i denne mission, vil Jeg vise dig den. Du må sige ja til Mig. Jeg taler til jeres 

hjerter, små apostle. I kender Mig, fordi I følger Mig. Tiden er nu inde til, at intet får lov til at aflede 

jer fra jeres vej mod Himlen. På den vej vil I opdage, at Jeg beder jer om at føre denne mission ud i 

livet. I er blevet forberedt til denne periode. Mange tilslutter sig denne sag. Byd dem velkommen. 

Gå fremad med den største ydmyghed, for I er hver især blevet udvalgt til at gøre jeres lille andel. 

Jeg har til hensigt at frelse mange sjæle med jeres smukke og fuldstændige ja. Bliv ikke distraheret. 

Hvis du føler dig kaldet, må du svare Mig med kærlighed, og så vil du opleve, at du bliver omsluttet 

af den himmelske nåde. 

 

 

8. oktober 2004 

Jesus 

 

I små tjenere, søg udelukkende den Guddommelige Vilje. Jeg ønsker, at du hver eneste dag tænker 

over hvad det er, Jeg har brug for fra dig. Dette betyder, at du ofte vil være i gang med at afstemme 

dine aktiviteter, så de er i overensstemmelse med Mine behov. Din tid skal være frugtbar for 

Kongeriget, og for at det skal kunne ske, bør du altid spørge Mig om, hvad Jeg kunne tænke mig at 

du bruger din tid til. Du kan se, at Jeg ønsker en konstant kommunikation mellem os. Dette kan i 

første omgang føles som en byrde for dig, men du vil hurtigt begynde at føle dig godt tilpas med at 

leve i enhed med Himlen.  Hvis Himlen skal kunne strømme gennem dig og ind i verden - og det er 

det, der er målet - så må du lade Himlen vejlede dig i alle ting. Du ved, at Vi i Himlen er villige til 

at gøre dette for dig. Vi ved, at du stræber efter at lade Himlen vejlede dig. Så det eneste, der er brug 

for, er øvelse. Hvor har vi dog ofte bedt jer om at øve jer. Og I gør fremskridt, kære apostle, og I 

erfarer den måde, det skal gøres på, med jeres tjeneste og Min vejledning. Gå fremad hver dag, altid 

fremad, i tjenesten for Mig, så vil I se sjæle vende tilbage. Jeg er med jer i alle ting.    

 

 

9. oktober 2004 

Jesus 

 

Mine kære, små apostle må lytte til Mine ord med fuldstændig ro i sindet. Jeg sender jer de 

tydeligste vejledninger, for at I kan have en klar indsigt i, hvad jeres mission går ud på. Vi drager 

sjæle tilbage til sikkerheden i den kristne familie. Det gør vi med kærlighed. Mine kære, Jeg elsker 

jer. Opfyldt af kærlighed kalder Jeg jer til at tjene, og gennem jeres tjeneste for Mig vil I opnå den 

største nåde for de intentioner, der er vigtige for jer. Vær ikke bange for, at du vil miste noget ved at 

tjene Kongeriget. Du vil udelukkende kunne vinde ved det. Giv Mig hver eneste af dine 

bekymringer, og gå så i gang. Vær hver eneste dag forvisset om, at du opfylder Guds hellige vilje 

for dig, og at du fuldfører din rolle i Kongeriget. Det er på grund af denne mission, du blev placeret 

på Jorden i denne tid. Afvis Mig ikke. Sig ja til Jesus. Du vil blive fyldt med Mit lys. Gå fremad i 

tro, og tillad Min guddommelige forståelse at komme til dig. 

 

 

11. oktober 2004 

Jesus 



 

Mine kære, små apostle, Jeg vil altid være hos jer. I lever i verden, og Min nåde strømmer ud fra jer. 

Fordi Jeg styrker jer i lyset, spreder I himmelsk lys, hvor I end går. I løbet af denne periode vil I 

begynde at kunne se dette mere tydeligt. Det er et resultat af den vældige nåde, der strømmer ind i 

verden gennem hver eneste af jer. Der er nogle, som vil sige, at Kristi efterfølgere altid har gjort 

dette for verden. Det er selvfølgelig sandt, men tro ikke, at denne periode er ligesom andre perioder. 

Af mange grunde er denne periode anderledes. Jeg vender tilbage. Processen er begyndt. Lad ingen 

af Mine efterfølgere benægte, at Mit arbejde er tungtvejende, uopsætteligt og bydende nødvendigt. 

På trods af dette, spreder Jeg også en dyb følelse af sindsro og fred. Alt er godt, små apostle. I har 

truffet et klogt valg, og I vil tjene Himlen med fuldstændig fred og tillid. 

 

 

13. oktober 2004 

Jesus 

 

Jeg vil gerne have Mine apostle til at forstå, at Jeg altid søger efter nye sjæle, som vil slutte sig til 

os. Gruppen af arbejdere, som arbejder for sjælene, må blive større. Vi må få så mange som muligt 

med på dette arbejdsområde. På den måde vil vi bringe mange tilbage til sikkerheden i Mit Hellige 

Hjerte. Hvor er det dog en stor glæde at tjene Himlen. Tænk ofte over dette faktum, kære tjenere. I 

arbejder hårdt, det er sandt, men ikke uden succes. Mine ord og Min nåde strømmer meget 

kraftfuldt ind i jeres verden. Al kynismen, alt hadet, kan ikke holde stand imod Mine ord. Mine ord 

strømmer ud over kynismen og hadet, og tilintetgør disse symptomer på mørket. Sjælene ønsker at 

tro på Mig. Sjælene ønsker at stole på Mig. Det giver I dem muligheden for gennem jeres gode 

eksempel og gennem jeres liv i tjenesten. Mine kæreste, små arbejdere, hvor I dog glæder Mig. Min 

retfærdige vrede bliver i sandhed mildnet på grund af jeres ydmyghed og velvilje. Vær ikke nedslået 

over de byrder, du bærer. Du bærer dem for Kongeriget, og hver eneste byrde vil vinde sjæle. Hver 

eneste sjæl er lige så dyrebar som din egen sjæl. Dette burde kunne hjælpe dig med at forstå Min 

beslutsomhed på dette område. Jeg sender dig et stort mod i dag, til at støtte dig i din mission. 

 

 

14. oktober 2004 

Jesus 

 

Dette værk er meget vigtigt, for gennem disse ord giver Jeg opmuntring til Mine små apostle, som 

arbejder flittigt for Kongeriget. I kære tjenere af Den tilbagevendende Konge, I vil ikke fortryde, at 

I ofrede jer for Min skyld. I vil gennem hele jeres evighed høste belønningen for at have gjort det. I 

en periode, hvor kun få forstår begrebet 'at ofre sig', giver I en del af jer selv, dag efter dag, for at 

fremme Mine mål. I tjener Mig, og I tjener jeres medmennesker. Hvor mange kan sige det i denne 

periode? I tiden der kommer, vil flere og flere blive opmærksomme på sagen. Der vil være nogle, 

som siger nej til Mig. Når det sker, skal I simpelthen blot gå videre med arbejdet. I skal end ikke 

dvæle ved det, kære apostle, for det er, hvad man kan forvente. I skal blot hengive jer til arbejdet 

igen og fortsætte, idet I forstår at det er netop disse sjæle, vi arbejder på at kunne frelse. 

 

Det kan til tider være et bittert arbejde at vandre sammen med Mig, men kun hvis du stopper op for 

længe. Hvis du til stadighed bevæger dig nærmere til Mig, vil du ikke blive bitter. Jeg sender 

udelukkende fred og kærlighed. Bitterheden kommer af at have de samme anskuelser som dem, der 

tjener fjenden. Det vil Jeg selvfølgelig ikke anbefale, undtagen i det allerkorteste øjeblik, for at 

kunne fastslå, hvorfor det er at du tjener lyset. Tjenesten for Mig fører alt, hvad der er godt og 

helligt, med sig. Du kan kende tjenesten for Mig på de frugter, der kommer fra Mig, og du kan 

kende enheden med Mig på den fred, den giver i din sjæl. Når du er bange, må du komme til Mig 

for at få nyt mod. Du vil få alt det mod, som du har brug for for at kunne fuldføre dette arbejde. Alt, 

hvad Jeg har, er dit. Alt, hvad du har brug for, er dit. Hele Himlen, kære apostle, vil være jeres.   



 

 

15. oktober 2004 

Jesus 

 

Mine lysets apostle vandrer i den største nåde. Min himmelske nåde omslutter jer til alle tider. I har 

Himlen med jer, og Himlen vil hjælpe jer i alle ting. Det arbejde, I udfører for denne mission, vil for 

jeres del i sandhed synes ubesværet, fordi det er Himlen, der lader det strømme gennem jer; det 

kommer ikke fra jer selv. Så I forstår, at hvis I slutter jer til denne barmhjertigheds-mission, vil det 

 betyde, at I tjener Mig, men I tjener Mig under alle omstændigheder. I vil opdage, at I ikke skal 

anstrenge jer mere ved at udbrede disse ord, end I ville være nødt til i andre henseender, fordi så 

meget af det, I gør, vil blive velsignet med meget store nådegaver. Når I tillader Mig at strømme ud 

gennem jer, er det Mig, der gør det meste af arbejdet. I er simpelthen de samarbejdsvillige kar. Kære 

sjæle, kom ofte til Mig for at finde støtte. Skrift jeres synder, og vær altid opfyldt af den himmelske 

nåde. Jeg vil aldrig forlade jer, og sammen vil vi gøre de største ting for Kongeriget.    

 

                 

 

JESU LØFTE TIL SINE LÆGAPOSTLE 

 

12. maj 2005 

Dit budskab til sjælene er et uophørligt budskab. Hils alle sjæle velkommen til frelses-missionen. 

Du kan forsikre alle lægapostle 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 lægapostle 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. 

 

 

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.    
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