
BIND 2 

SAMTALER MED JESU EUKARISTISKE HJERTE 

 

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. 

 

 

TROSKABSLØFTE: 

 

Kære Gud i Himlen, jeg lover Dig min troskab. Jeg giver Dig mit liv, mit arbejde og mit hjerte. Til 
gengæld beder jeg Dig om at give mig den nåde, det er at være lydig mod (adlyde) al den vejledning, 
Du giver mig, så meget som det er mig muligt. Amen. 
 

 

 

17. august 2003 

Jesus 



 

Mine børn, Jeg taler til jer fra Mit eukaristiske hjertes dyb. Mine kære små sjæle i denne verden, I 

må vende tilbage til Mig. Jeg ønsker jeres kærlighed, nu som aldrig før, og Jeg ønsker at beskytte 

jer som aldrig nogensinde før. Fordi Vores tid ikke er ligesom jeres tid, kan Jeg kommunikere med 

jer på en tidløs måde. Jeg ønsker at fortælle jer dette: Jeg vil dele Mine dybeste hemmeligheder med 

jer. Jeg vil fjerne sløret fra taberaklet som aldrig nogensinde før. Jeg ønsker, at I skal kende Mig. 

Jeg ønsker, at I skal kende Mig i Min mirakuløse skikkelse af den konsekrerede hostie. Jeg er Livets 

Brød. Ja. Og Jeg er også jeres Jesus. Jeg var et ydmygt Menneske, som vandrede ad de veje, I også 

vandrer ad, veje fyldt med vanskeligheder, afsavn og trængsler. Mange behandlede Mig dårligt, så 

Jeg forstår smerten ved at lide fortræd. Vi havde kun få penge, så Jeg forstår sultens smerte. Jeg var 

anderledes, så Jeg forstår smerten ved at være isoleret. I små, Jeg er hos jer. Jeg ønsker at lære jer 

ting, som tidligere tiders sjæle ikke lærte, før de kom i Himlen. Det gør Jeg, fordi Jeg rejser en 

tidevandsbølge af kristne, som skal skylle ind over den kyst af fordærvelse, der har taget kontrollen 

med denne verden, der så kærligt blev skabt af Min Far. Denne proces vil rense jeres verden og gøre 

den tryg for Guds børn igen. Jeg vil give jer kundskab, visdom og kærlighed. Jeg vil introducere jer 

til det guddommelige, og få jeres hjerter til at brænde som smelteovne fyldt med guddommelig 

kærlighed. I vil få mulighed for at arbejde sammen med Mig. Børn, kom med Mig nu. Gå denne 

guddommelige vej sammen med Mig, jeres Frelser. Sammen kalder vi på andre og opfordrer dem til 

at slutte sig til os. På denne måde rejser vi os imod det onde og genetablerer godheden for Verden, 

for dens mennesker og for Gud i Himlen. Jeg er almægtig. Ved at samarbejde med Mig, og ved at 

arbejde i fællesskab med Mig, tager I del i Min magt. I vil lære at elske på en måde, I aldrig før har 

kendt til. Jeg åbenbarer Mig på en ny måde, som Jeg aldrig tidligere har gjort. Kom, lad os sammen 

hylde Gud Fader og love Ham lydighed. Det er Ham, som bestemmer, at dette arbejde skal gøres. 

Tak Ham ofte og inderligt for denne nåde, for med den vil I hjælpe Mig med at frelse Verden.   

 

 

18. august 2003 

Jesus 

 

Jeg ønsker at vise Mine børn, hvor stor den hengivenhed, Jeg nærer for dem, er. Jeg befinder Mig i 

tabernakler over hele Verden. Det gør Jeg, fordi Jeg ønsker, at Mine børn skal have en levende 

Kristus i deres midte. En sådan hellighed er til rådighed for de sjæle, som besøger Mig og ærer Mig 

i Eukaristien. Jeg er helbredelsen for ethvert onde. Jeg er  den ro, som dæmper enhver storm. Jeg er 

trøsten til enhver sorg. Fordi Jeg ønsker at intensivere den måde, Jeg leder Mine børn på, vil Jeg 

vise jer det Liv, som hvert eneste tabernakel rummer. Mine kære, hvis I blot kendte værdien af hvert 

enkelt af de besøg, Jeg modtager her, ville her være et hav af mennesker hver eneste dag og hver 

eneste nat. Det er dette menneskehav, Jeg inviterer nu. Kære børn i denne verden, Jeg, jeres Jesus, 

er ikke begrænset af naturlovene. Jeg kan gøre alt. Sjæle, som ikke har set den himmelske vision, 

det vil sige sjæle, som endnu befinder sig på Jorden, er ikke i stand til at forestille sig Min magt. 

Der er blevet sagt meget om magt i jeres verden. Én har én slags magt, og en anden har en anden 

slags magt. Børn bliver overdænget med afbildninger af okkult eller mystisk magt. Jeg ønsker at 

dette ophører. De magter, der IKKE er himmelske magter, er blevet en besættelse. Mine børn – også 

nogle af dem, der befinder sig i lyset – siger, at disse ting er gode, eller i det mindste harmløse. Jeg 

fortæller jer nu, i al Min guddommelige Majestæt, at hvis en magt ikke kommer fra Mig, er den 

ond. I må hver dag være på vagt overfor disse bedragere, og fjerne dem fra jeres liv. I ser ikke den 

skade, der sker, men Jeg, jeres Frelser, forsikrer jer om, at det åbner en dør til jeres sjæl, som I ikke 

ønsker åbnet. Jeres børn må beskyttes mod underholdning eller spil, hvori der 

forekommer ”magter”.   

 

Jeg ønsker at vejlede dig på denne særlige måde. Jeg ønsker at advare dig og korrigere dig. Jeg 

ønsker at undervise dig. Mere end noget andet ønsker Jeg at elske dig. Har du nogensinde elsket 

nogen lidenskabeligt og er blevet afvist? Er din kærlighed nogensinde blevet smidt skødesløst 



tilbage på dig? Hvis dette nogensinde er sket for dig, så forstår du, hvad Jeg føler. Jeg bliver afvist 

af størstedelen af menneskeheden. Jeg gav Mit liv for denne menneskehed, for at deres synder 

kunne blive overset og glemt. Menneskeheden, den stakkels, tåbelige menneskehed, kaster denne 

gave tilbage for fødderne af Mig, som for at sige, ”Din gave er nyttesløs. Denne har ingen værdi 

længere”. Kæreste børn, i nogle tilfælde skyldes det uvidenhed. Mange af disse børn forstår ikke, at 

den gave, de smider væk, er deres evighed, deres frelse. I mange tilfælde forstår de det ikke, fordi 

de aldrig har fået det at vide. Jeg vil rette op på denne situation inden længe, når Jeg åbenbarer Mig 

for jeres verden, og ikke efterlader tvivl om, at Jesus Kristus lever og at Jesus Kristus frelser. Til 

den tid vil sjælene genkende Mig, og de vil være frie til at kunne træffe deres valg, som vil være 

baseret på indsigt. Mit lille barn, hvor vil Jeg dog blive trøstet af de sjæle, som træffer deres valg, 

baseret på troen, inden den dag kommer. Jeg sender Min Ånd ind i Verden nu. Ånden, den tredje 

person i Treenigheden, hviler over enhver sjæl, som byder Ham velkommen. Mine ord må 

udbredes, og når disse ord når en sjæl, som rummer Helligånden i sig, vil sjælen lyse op på en 

bemærkelsesværdig måde. Lyset i disse sjæle vil i sandhed nå op til Himlen, hvor de sejrende sjæle 

vil fryde sig over at se endnu en soldat vende tilbage til sin oprindelse. Vær årvågne, Mine kære, 

overfor alle Mine indfald. Øv jer i at være lydige mod Mine opfordringer. I vil vandre med fred, det 

lover Jeg jer i dag. Tilbed Mig i Eukaristien, mens Jeg underviser jer om kærligheden.      

 

 

19. august 2003 

Jesus 

 

I dag ønsker Jeg at tale til jer om kærligheden. Jeg er udelukkende kærlighed. Al kærlighed er Mig. 

Mine børn i denne verden må igen lære om kærligheden, fordi kærlighedens væsen for mange 

mennesker er blevet forvrænget i en sådan grad, at de ikke ser den som værdifuld, eller forsøger at 

opnå den. Kærligheden er stille og uforanderlig, Mine børn. Man kan stole på kærligheden. 

Kærligheden bliver ikke mindre, selv om den bliver udsat for fristelser. Der er mange slags 

kærlighed på Jorden, og der er plads til al ægte kærlighed. Jeg ønsker, at Mine børn undersøger de 

sande muligheder for kærlighed i deres liv. En familie er helt bestemt en primær kilde til kærlighed. 

Men for mange familier er kærligheden mislykkedes, og deres medlemmer glider fra hinanden i 

bitterhed. Børn, forpligtelsen til at elske en person betyder ikke, at man ikke vil blive såret. 

Tværtimod sikrer denne forpligtelse til at elske ofte - ja, Jeg må sige sædvanligvis - at du vil blive 

såret, og det medfører så en anden forpligtelse, nemlig forpligtelsen til at tilgive. Hvis du ønsker at 

se et eksempel på én, der er blevet såret, så se på Mig. Du fortjente ikke at blive såret, du lille. Jeg 

forstår, og Jeg ser alt. Jeg fortjente heller ikke at blive såret. Jeg fortæller jer nu, I kære, at I har 

såret Mig mange gange. Alene jeres forsømmelser sårer Mig frygteligt. Men Jeg elsker jer. Jeg 

forstår, at I ikke er fuldkomne. Jeg ser på jer, og Jeg tilgiver jer i sandhed. Jeg beder jer om at 

modtage Min tilgivelse, og lad os så begynde vores vandring sammen på ny. Du kære, sårede barn, 

Jeg beder dig om at åbne dit hjerte for Min tilgivelse og give den et hjem der. Hvis en gæst er 

velkommen, vil han ikke være til megen besvær for sin vært, fordi en gæst, som virkelig føler sig 

velkommen, vil lade som om han er hjemme, og derfor ikke give sin vært besvær. En kærkommen 

gæst vil sørge for sig selv og forsøge at hjælpe sin vært. Er det ikke sandt, du kære? Jeg er din Gæst. 

Jeg er en Gæst i din sjæl. Hils Mig velkommen, og Jeg vil helbrede, nære og restituere din sjæl. Der 

vil kun være plads til kærlighed i dit hjerte. Jeg vil udrense bitterheden og fjerne al fortræd for 

bestandig. Jeg vil efterlade en sådan overflod af tilgivelse, at du vil have rigeligt at give af til dem, 

som har såret dig. Kære børn af denne ene, sande Gud, opsøg de mennesker, der har såret jer, især 

dem i jeres egen familie, og tilbyd dem jeres tilgivelse. Der er ikke brug for at lede efter den. Spørg 

Mig hvor tilgivelsen er, kære barn, og Jeg vil give dig den. Hvis du gør dette, vil du blive helbredt. 

Måske siger du, ”Jesus, det er for hårdt. Jeg kan ikke gøre det, for jeg er blevet slemt såret”. Mit 

barn, igen råder Jeg dig til at øve dig. Sig disse ord om tilgivelse i dit hoved. Sig dem derefter højt. 

Bliv vant til lyden af dem. Ved Min nådes hjælp vil det ikke kun være muligt, det vil være nemt. 

Stol på Mig, som elsker dig med en ægte kærlighed, og som søger din fred. Jeg ønsker ikke, at der 



er en barriere af bitterhed imellem os. Jeg ønsker at helbrede dig. Jeg ønsker at helbrede familier. 

Vær ikke bange. Hvis nogen afviser din tilgivelse, er det hans tab. Du vil blive helbredt, og du vil 

blive belønnet. Det betyder ikke noget for Mig, hvad en modtager gør med den gave du har givet 

ham. Jeg ser kun på det faktum, at du har givet den, når Jeg ser gennemgår dit liv. Så byd Mig 

velkommen som din Gæst, Min elskede. Jeg vil placere så megen kærlighed og tilgivelse i dit 

hjerte, at du ikke vil være i stand til at give det bort hurtigt nok. Jeg er din Gud. Tro på Mig.   

 

 

20. august 2003 

Jesus 

 

I dag taler jeg til jer om enhed. Der er stor splittelse i Verden. Denne splittelse har gennemtrængt det 

meste af det moderne liv, men Jeg taler især om splittelse indenfor familien. Jeg har i sinde at 

genoprette en følelse af enhed i de familier, der vil tillade Mig at gøre det. Mine børn, når der er 

enhed i familien, oplever familiemedlemmerne en støt strøm af kærlighed. Min fred, som altid er til 

rådighed, hjælper familien igennem de uundgåelige vanskeligheder, der vil opstå, og medlemmerne 

i den slags familier har et roligt og pålideligt væsen. Bøn vil på en hurtig måde bringe enhed til en 

familie. Hvis en familie beslutter sig for at prioritere deres fælles bøn højt, kan Jeg udøse megen 

nåde over det hjem. Familier, som er viet til vores mor, forstår allerede denne forbindelse mellem 

bøn og enhed i familien. Dette er, hvad Jeg ønsker for alle familier. Træf en klar beslutning om, 

hvornår jeres familie kan bede sammen. Hvis der er noget, der griber forstyrrende ind på det valgte 

tidspunkt, skal I ikke tage det som et tegn på, at jeres engagement i bønnen var en fejltagelse. Find 

simpelthen et mere passende tidspunkt. Jeg, jeres Jesus, iagttager. Jeg forstår alt. Hvis I fortæller 

Mig, at jeres familie aldrig tilbringer nok tid sammen til at kunne bede, vil Jeg hjælpe jer med at 

finde tiden til det. Det er muligt, at I alle har for travlt og bør  stoppe med visse aktiviteter. Mine 

børn i denne travle verden må forstå den meget vigtige forskel mellem underholdning og pligt. Et 

løfte om at mødes med venner er ikke lige så vigtig som forpligtelsen til at bede sammen med 

familien, og I har muligvis brug for at tænke nærmere over jeres måde at prioritere på. Frygt ikke 

for dette, for Jeg vil hjælpe jer. Sammen vil vi se nærmere på jeres liv og finde det tidspunkt, hvor 

jeres familie kan samles om bønnen. Tro på Mig, når Jeg fortæller jer, at I vil blive rigt velsignet for 

denne beslutning. Jeg vil skabe enhed i jeres familie. 

 

Enhed er også vigtig for dannelsen af identiteten. Især børnene må forstå, at det forventes af dem at 

de ser på livet og reagerer på det på en særlig måde, fordi de er kristne. Dette begynder i hjemmet. 

De yngste af Mine børn i denne verden forstår ikke deres arv. Det er langt alvorligere for mange af 

Mine voksne børn. De har afvist deres arv. Så vi har to mål: Vi må undervise vores unge, og kalde 

kærligt på vores voksne. Se på jeres brødre og søstre i Verden. Mange af dem oplever splittelse i 

deres familie, og de er blevet bitre. De beder ikke Mig om hjælp. De accepterer simpelthen at det er 

sådan, mennesker opfører sig. Mine børn, Jeg forsikrer jer om, at kristne ikke opfører sig på denne 

måde. Jeg har i sinde at forene familierne. Med denne sikre kilde til kærlighed vil børn lære at føle 

ansvar overfor andre og overfor Gud. Det er Min hensigt at dette skal blive normen igen. Vil I 

hjælpe Mig? Lad os beslutte i dag, at jeres familie vil reagere på dette budskab ved at bede sammen. 

Begynd i det små, hvis det er nødvendigt, med et Fadervor, og gå gradvist frem derfra. Jeg vil gerne 

have, at familierne beder den hellige Rosenkrans. Lad det være jeres målsætning. Hengivelse til 

Min mor vil meget hurtigt bringe en familie nærmere til Mig. Hengivelse til Min mor vil helbrede 

mange dybe sår. Min mor er forenet med Mig i dette arbejde, og hun bringer mange, mange sjæle 

tilbage til Mig. Bed nu, som en familie, og fryd jer, mens Jeg genopretter enheden i jeres hjem. 

 

 

 

21. august 2003 

Jesus 



 

I dag ønsker Jeg endnu en gang at henlede opmærksomheden på den moderne verdens hektiske 

tempo. Børn, kom og sid hos Mig i Eukaristiens sakramente. Jeg befinder Mig i hvert eneste  

tabernakel over hele Verden. Tænk på et af dem nu, og forestil dig Mig der. Har Jeg et fjernsyn? En 

radio? Selvfølgelig ikke. Og dog er Jeg der virkelig. ”Hvad laver Han?” kunne du spørge. Jeg siger 

dig, Mit barn, Jeg keder Mig ikke. Jeg tænker på dig. Jeg bekymrer Mig for dig, hvis du er langt 

borte. Jeg lider, hvis du har valgt verdens veje, og derved bringer din sjæl i fare. Jeg er bedrøvet 

hver dag, hvis der ikke er noget håb om at få besøg af dig. Jeg beder Min Far om at se i nåde til dig. 

Jeg befaler Mine engle at passe på dig, i håb om at du en dag vil vende tilbage til Mig. Mit barn, 

hvor ofte i dagens løb tænker du på Mig? Du tænker på Mig nu, mens du læser disse ord. Så lad 

Mig fortælle dig nu, mens dit sind hviler hos Mig, at Jeg elsker dig. Jeg ønsker kun, at du skal være 

lykkelig. Jeg kan hjælpe dig i alle ting. Jeg kan løse dine problemer og helbrede dine sår. Mit barn, 

kom og sid foran Eukaristien i et hvilket som helst tabernakel. Min nåde og velsignelse vil strømme 

ud til dig. Jeg ønsker, at du sidder og suger til dig i stilheden. Du kan lukke dine øjne, mens du 

sidder der, og Jeg vil fylde dit dyrebare hoved med en strøm af himmelske tanker. Jeg har så meget, 

som Jeg ønsker at dele med dig. Jeg har set enhver fortræd, du har lidt, og Jeg længtes efter at trøste 

dig. Lad Mig trøste dig nu. 

 

Igen bønfalder Jeg dig om at fjerne så meget støj fra dit liv, som det er muligt. Støj bidrager ikke til 

hellighed, og mens du måske er nødt til at tolerere støj ude i verden, kan du mindske støjen i dit 

hjem og i din bil. Freden opstår i stilheden, I små. I vil finde Mig i stilheden. Jeg venter på dig, og 

Jeg har ikke én eneste gang vendt Mit blik bort fra dig. Du skal vide, at Jeg tilgiver dig alt. Jeg 

ønsker kun din kærlighed. 

 

Sjæle finder dette begreb vanskeligt, fordi jeres moderne verden har gjort nar af uselvisk kærlighed 

så ofte, at sjælene er blevet mistænksomme. ”hvorfor elsker Jesus mig? Jeg er ikke særlig nem at 

elske”, tænker de. Sandelig, der er mange sjæle i denne verden, som ikke engang elsker sig selv. Så 

de har svært ved at forestille sig, at nogen, og i særdeleshed alle tings Gud, skulle ønske, at de har 

det godt, og elske dem fuldstændigt. Jeg fortæller dig, Mit kære barn, at sandheden ikke kan 

benægtes. Jeg er Sandheden. Og Jeg elsker dig mere end du kan forestille dig. Mit eneste ønske er 

at bringe dig tilbage til Mig, hvor Jeg vil kunne beskytte dig. Vær ikke bange. Du vil ikke blive 

straffet for dine ugerninger. Kom tilbage til Mig nu, og Jeg vil tilgive dig dine synder. Vi vil 

fortsætte sammen, som om disse synder aldrig var blevet begået. Synder efterlader en vis rest i en 

sjæl. Kom til Mig nu, Mit elskede barn, og med et himmelsk åndepust vil Jeg vil blæse denne rest af 

synd bort, så din sjæl kan fortsætte i glæde og på en ny måde.* Jeg er din Gud. Jeg elsker dig. Det 

vil aldrig ændre sig. 

 

* Se bind 3, 9. august 2003, om forsoningens sakramente. 

 

 

22. august 2003 

Jesus 

 

Kærligheden i Mit hjerte strømmer ud over jeres verden. Jeg udøser nåde over sjælene som aldrig 

før. Mine børn, Min kærlighed er så stor, at Jeg ikke længere kan rumme den. Jeg ser så mange, der 

har brug for Mig, og de skal i sandhed få Mig. Giv Mine ord til dem, der lider. Ordene vil være den 

salve, som I vil bruge til at genoprette sjælenes velvære. Som himmelske sygeplejersker vil I smøre 

Mine ord på ethvert sår, og I vil se mirakuløse resultater. Mine børn, Jeg arbejder gennem jer. Jeg 

bruger jer som helbredende redskaber. Jeres verden er syg; den lider af en sygdom, der er meget 

værre end nogen legemlig sygdom. Selve sjælen i jeres verden kæmper for at finde den kilde til 

helbredelse, som den har brug for. Og Jeg er her. Jeg har i sinde at helbrede jeres verden. Jeg 

ønsker, at I skal være glædesfyldte repræsentanter for jeres eukaristiske Jesus. Den eukaristiske 



Jesus kalder vedvarende og bestandigt på sine børn. Jeg kalder jer hver især ved navn, og Jeg siger 

til jer: ”Tiden er inde til at vende tilbage til Mig”. Kom til Mig, som venter i tabernaklet, og Jeg vil 

åbenbare Mig for dig på en sådan måde, at du ikke kan tvivle om det. Du vil føle glæde i dit hjerte 

og fred i din sjæl. Ophold dig tæt på din Frelsers eukaristiske hjerte, og du vil modtage alt, hvad du 

har brug for. Troen er en gave, Min kære. Jeg ønsker at give dig denne gave. Men du må vende dig 

til Mig, for at Jeg kan gøre det. Mit hjerte slår udelukkende med kærlighed til dig. Jeg kan love dig, 

at Jeg ikke vil bebrejde dig. Jeg vil hjælpe dig til at forstå, at kun glæde og lys passer sig for et 

Guds barn. Du vil vende tilbage til Os en dag. Lad Os at gøre den dag til den mest glædesfyldte i dit 

liv. Kom til Mig, Mit barn, og Jeg vil vise dig hvordan. Du siger: ”Jesus, jeg glemmer, hvordan man 

beder”. Mit barn, glemmer et lille barn, hvordan han skal græde, når han slår sig? Selvfølgelig ikke. 

Kom og sid foran Mig, og giv udtryk for din smerte, din krænkelse og din frygt. Vi behøver ikke at 

gøre det hele på én gang, men tag det første skridt hen imod Mig ved at komme og sidde foran Mig. 

Sæt dig i Mit eukaristiske nærvær, og Jeg vil gøre resten. Jeg vil gøre arbejdet. Jeg vil hurtigt bringe 

dig tilbage til den plads, der har været reserveret til netop dig i Mit hellige hjerte. Ser du, Mit barn, 

hvis du har været borte fra Mig, har den plads stået tom. Jeg, din Jesus, har følt denne tomhed 

meget voldsomt, mens Jeg ventede på, at du skulle vende tilbage. Mit hjerte gør ondt, mens Jeg 

venter på dig, så lad Mig ikke lide et øjeblik længere. Begynder du at forstå? Jeg elsker dig 

fuldstændigt. Det var meningen at du skulle være sammen med Mig. Lad intet hindre din 

tilbagevenden. Jeg er din Gud, alle tings Gud. Verden ønsker at snyde dig for din arv, men Jeg 

opbevarer den for dig. Den er i sikkerhed hos Mig, Mit barn, så vend tilbage til Mig nu, så Jeg kan 

begynde at helbrede dig.   

 

 

25. august 2003 

Jesus 

 

Vores arbejde fortsætter. Jeg er fortsat en fange i dette tabernakel. Jeg venter på enhver sjæl, der er 

borte fra Mig. Mine børn må forstå, at Jeg drager sjæle til Mig. Jeg kan ikke længere overvære, at så 

mange sjæle fortabes for evigt, uden at gribe ind. I tidligere tider ville der være et lille antal sjæle, 

som valgte at være adskilt fra Mig i al evighed. Dette var årsag til smerte for Mig, det er sandt. Men 

i disse tider bliver Min tilstedeværelse i Verden og Mit herredømme over den behandlet så 

skødesløst, at mange sjæle, der vælger mørket, forledes til at tro, at der næsten er tale om en 

betydningsløs beslutning. De forstår ikke, hvilken virkning det vil have. Der er endda nogle af Mine 

børn, som er skødesløse med hensyn til deres evige liv, fordi de tror at de vil få adskillige liv, som 

de kan forsøge sig med, i denne verden. Jeg fortæller jer i dag, børn, at det er en gudløs opfattelse, 

skabt og holdt i live af den onde, som ønsker at nedtone vigtigheden af, hvad I bruger jeres tid til. 

Hver sjæl får kun ét liv. Det kan der ikke herske tvivl om. Tro ikke, at I vil komme tilbage til Jorden 

igen og få endnu en chance. Det er dette liv, som I lever nu, der vil være afgørende for jeres 

evighed. Så, Mine børn, nu hvor vi alle forstår vigtigheden af denne dag og den række af dage, der 

er blevet giver jer, så lad os beslutte, hvordan I vil tilbringe resten af jeres tid. Jeg vil gerne have dig 

til at hjælpe Mig. Jeg ved nøjagtigt, hvor mange dage der er tilbage, før du kommer og møder Mig i 

det næste liv. Jeg har noget særligt arbejde, der skal gøres. Jeg har i sandhed noget særligt arbejde 

til hver eneste af de dage, du har tilbage. Hvis du vil sige ja til Mig, kan Jeg tage det mere roligt, 

fordi Jeg ved, at de opgaver vil blive udført, og at lige netop det antal sjæle, der er knyttet til dit 

arbejde, vil blive frelst. Derudover vil Jeg have den glæde, den lykke, at vide, at Min grænseløse 

kærlighed til dig er gengældt. Mit barn, kom til Mig og udfør Mit arbejde. Du vil ikke finde nogen 

større glæde på denne jord. Spørg Mine sande efterfølgere. De kender ekstasen ved at mærke Mit 

smil i deres sjæl. Det ønsker Jeg også for dig. Lad Mig forsikre dig om, at i de fleste tilfælde 

indebærer det arbejde, Jeg har til dig, at du fortsætter i din nuværende situation. Jeg ønsker 

simpelthen at du må føle fred. Jeg ønsker at du skal vide, at du er elsket. Jeg ønsker at være sammen 

med dig, mens du kæmper, og Jeg ønsker at holde dig udenfor fare. Du vil opleve dine dage på en 

anden måde, når du vier dem til Mig. Det, der tidligere gav dig bekymringer, vil blot være en 



krusning, der slår ind mod den store fred, Jeg tilbyder dig. Jeg kan tage selv de mindste og mest 

ydmyge kærligheds- og lydighedshandlinger, og bruge dem til at frelse en sjæl. Så i stedet for blot 

at holde ud i den tid, du er her, vil du bruge dine dage, som under alle omstændigheder er 

begrænsede, på at redde sjæle, som lever uden Mig, og som i nogle tilfælde lever imod Mig. Vi må 

nære håb for hver enkelt sjæl, Min kære. Støt dig til den kolossale nåde, som Jeg giver i denne tid, 

mens Jeg fortsætter med at åbenbare Mine store hemmeligheder for dig. 

 

 

26. august 2003 

Jesus 

 

Børn, Jeg ønsker at tale med jer om lydighed. Jeg er, som jeres Gud, lydig mod jer. Jeg beskytter 

jer, når Jeg bliver bedt om det. Jeg hjælper, når Jeg bliver bedt om at gøre det. Jeg skabte en smuk 

verden til jer, så I kunne lære om kærlighed, og komme i Himlen. Jeg, jeres Gud, gør Min del. Nu 

beder Jeg jer om, at I gør jeres del. Jeg siger kun dette, fordi Jeg er bekymret, Mine børn. Jeres 

verden forsøger, forvrænget som den er, at forvirre jer og få jer til at tro, at lydighed er en negativ 

ting som svækker jer. Jeg forsikrer dig om, Mit barn, at Jeg er almægtig. Jeg er Jesus Kristus, og 

hvis du tænker på Min tid i din verden, vil du forstå, at Jeg var lydig mod alle dem, der havde grund 

til at forvente lydighed af Mig. Jeg var lydig mod Gud. Jeg var lydig mod de love, som herskerne, 

der styrede på den tid, havde lavet. Jeg var lydig mod de religiøse autoriteter. Jeg var også lydig 

mod Mine forældre. Hvis du læser om Mit liv, vil du se et liv fyldt med hellig lydighed og 

sagtmodighed. Og dog har intet andet menneske med så stor en magt nogensinde vandret på jeres 

Jord. Lydigheden rummer stor styrke, og det ønsker Jeg at vise dig. Kom til Mig i Eukaristiens 

sakramente, og Jeg vil lære dig om lydighed og vise dig den skønhed og styrke, der findes i denne 

misforståede dyd. Måske undrer du dig over, hvad det er, Jeg beder dig om. Jeg beder dig først og 

fremmest om at adlyde din Kirke. Min Kirke har lidt i denne tid. Mange børn har betragtet denne tid 

med lidelse for Kirken som en tilladelse til at være ulydige. Børn, dette må ophøre. I er kaldede til 

at være lydige mod jeres Kirke, og på den måde er I lydige mod Mig. Jeg ønsker ikke din 

undergang, Mit barn. Jeg ønsker din frelse. Det er derfor, Jeg har givet dig denne Kirke med al dens 

visdom. Mange sjæle siger, at verden har forandret sig, og at Kirken derfor også må forandre sig. 

Nuvel, Jeg forsikrer dig om i dag, at Jeg ikke har forandret Mig. Himlen har ikke forandret sig. Det 

vil du selv opleve en dag. Det er jeres verden, der har forandret sig, og Jeg kommer til jer i dag 

gennem denne profet for at fortælle jer, at forandringerne ødelægger menneskeheden. Forandring er 

selvfølgelig ikke altid en dårlig ting, men jeres verden har degenereret til en Ulydighedens 

Tidsalder, og alt for mange sjæle går fortabt. Jeg griber ind på en markant måde nu, for at rette op 

på jeres kurs og rute. Vær opmærksomme på Mine ord i dag. Jeg kommer til jer af kærlighed, Mine 

børn. Jeg medbringer ubegrænset nåde til jer. Vær ikke bange for at ændre dit liv, selv om det 

indebærer, at du må  indrømme at du har taget fejl. En klog mand frygter ikke for fejltagelser, fordi 

han ved, at de er uundgåelige. Sandelig, det er ved hjælp af disse tidligere fejltagelser, og ved at 

studere dem, at vi lærer det, der kan hjælpe os i fremtiden. Og det er fremtiden, Jeg bekymrer Mig 

om. Jeg ønsker, at du skal have en strålende fremtid. Jeg ønsker kun gode ting for dig. Jeg har den 

nåde, der er nødvendig, til at sikre at det lykkes for dig på det åndelige plan. Du behøver ikke være 

bange for, at du ikke er hellig nok til at følge Mig. Mit barn, Jeg ved alt. Jeg kalder dig, fordi din 

skæbne ligger i Mine hænder. Jeg er din Gud, og Jeg kalder dig ved navn til Min himmelske 

tjeneste. Skuf Mig ikke. Begynd med at udføre småbitte lydighedshandlinger overfor din Kirke, og 

Jeg vil føre dig til de højder af hellighed, som Jeg skabte dig til. Frygt ikke for noget. Sid hos Mig i 

stilhed, og Jeg lover, at Jeg vil vejlede dig. Alt, hvad du behøver, er at komme til Mig, og så vil 

forandringerne begynde. Hvor vil du dog hilse disse forandringer velkommen. Din verden tilbyder 

ikke fred. Fred kommer kun fra Mig. Skynd dig at vende tilbage til Mig, for Min nåde venter. 

 

 

27. august 2003 



Jesus 

 

I dag ønsker Jeg at tale til Mine børn om Himlen. Himlen er virkelig, I kære. Det er et sted, og Jeg 

er der. De fleste af jeres afdøde familiemedlemmer er her, sammen med alle helgenerne og mange 

andre, som I ikke har mødt. Der er et stort fællesskab i Himlen, især mellem sjæle, som finder 

ligheder i den måde, de har tjent Mig på. I vil ikke føle smerte eller udmattelse her, men I vil til 

tider opholde jer ved ideer og begreber for at lære om dem. Ser I, Mine børn, jeres undervisning 

fortsætter, og det at stille sin tørst efter viden er en del af Himlen, for alle er i stand til at lære om et 

hvilket som helst emne, der vækker deres nysgerrighed. Det kan man så bygge videre på og nå til 

endnu dybere niveauer af kundskab og viden. Det føles ikke som at gå i skole. Det er glæde og 

forundring. Det er uskyldighed og kærlighed. Det er at træde ind i jeres univers' mysterium på en 

sådan måde, at I derpå hjælper med at styre universet. Mine børn, fordi det er nødvendigt, at jeres 

kapacitet for at forstå, er begrænset, mens I befinder jer på Jorden, kan Jeg ikke fortælle jer alt. Men 

Jeg ønskede at dele dette glimt af Himlen med jer, og Jeg vil fortsætte med at løfte sløret, så at sige, 

så I forstår, hvor I er på vej hen. Det er godt at kende sit bestemmelsessted, så man ved, hvordan 

man skal forberede sig. Jeg, din Jesus, hjælper dig med at forberede dig. Hvis du lytter til Mig og 

forbereder dig godt, vil du være klar til Himlen, når tiden er inde til at komme her. På denne måde 

vil dagen for din jordiske død være den bedste dag i dit liv. Tro Mig, Mine børn, når Jeg fortæller 

jer, at vi alle her i Himlen venter på jeres ankomst. Vi er forbundne med jer. Mine børn på Jorden vil 

helst tro, at kaldet til hellighed er en andens kald. Hvis du lytter til Mig nu, vil du forstå, at 

hellighed er dit kald. Hvis dit bestemmelsessted er Himlen, og det bør det selvfølgelig være, så må 

du begynde at forberede dig nu. Du ville næppe rejse til et fremmed land, uden i det mindste at lære 

lidt om, hvad du vil få brug for der. Så vær opmærksom, når Jeg fortæller dig, at du vil ønske at øve 

dig i dyderne, mens du opholder dig på Jorden. Prøv at betragte det på den måde, at du lærer det 

himmelske sprog, før du ankommer her. 

 

Jeg ønsker at fortælle jer, Mine børn, at helgenerne, alle her, kræver at få lov til at hjælpe jer nu. I 

lever i en mørk tid, og mange af jer er faldet i en åndelig søvn. Jeg gør forberedelser til at lave en 

stor larm, så at sige, for at vække jeres verden. Det vil være bedre for dig, Mit barn, hvis du åbner 

dine øjne blidt nu, og begynder at tjene af kærlighed og lydighed, i stedet for af frygt. Hvis du 

følger Mig nu, vil du næsten udslette frygten af dit liv. Jeg følte stik af menneskelig frygt i nogle 

flygtige øjeblikke, som for eksempel i Getsemane og da Jeg blev dømt til døden. Men Min tro og 

viden forsikrede Mig om, at mennesker kun kunne skade Min krop, mens Min sjæl forblev intakt, 

og tilhørte Gud og denne himmelske verden. Det vil være det samme for jer, børn. I vil intet frygte. 

Hvis I følger Mig, vil I tilmed modtage ekstraordinær nåde til at kunne gennemgå det, der måtte 

skræmmer jer. Jeg vil tage Mig af enhver frygt, I måtte have, både nu og i fremtiden, og dette er et 

andet højtideligt løfte, som Jeg giver jer. Jeg giver jer også tilladelse til at være som små børn, der 

ofte siger til deres forældre: ”Du lovede!” 

 

 

28. august 2003 

Jesus 

 

Mine børn, Jeg er hos jer. Det har I hørt Mig sige mange gange før. Måske har Jeg sagt det så ofte, 

at I ikke rigtig hører det. I dag ønsker Jeg, at I både hører disse ord og forstår dem. Jeg er med jer. 

Betyder det, at Jeg holder øje med jer fra Himlen og håber, alt går godt for jer? Betyder det, at Jeg 

skuer ud over hele Min verden og kun ser de store begivenheder? Nej. Jeg er hos jer. Jeg er hos 

DIG, Mit barn. Det betyder, at Jeg ser verden med dine øjne. Jeg går, hvor du går, og oplever det, du 

oplever. Jeg er der, når du bliver såret. Jeg mærker smerten ved menneskelig uvenlighed, når du 

oplever den. Jeg føler svagheden og smerten i din krop, når du er syg. Mit medfølende blik, som er 

så fyldt med kærlighed og forståelse, hviler på dig hvert eneste minut hver eneste dag. Jeg tilgiver 

dig alle synder, selv før de er begået. Men du må tilstå dine synder og bede om tilgivelse. Mit barn, 



tro ikke, at du er blevet forladt. Jeg siger, med guddommelig højtidelighed: Jeg er hos dig. 

 

Så begynd at fokusere på det faktum, at hvert eneste minut hver eneste dag er din Jesus til stede. Tal 

med Mig, kære barn. Jeg har så meget at fortælle dig. Jeg har løsningerne på dine besværligheder. 

Jeg har forklaringer på de ting, du ikke forstår. Jeg har kærlighed til de mennesker, du ikke elsker. 

Så hvis du fokuserer på, at Mit nærvær er virkelighed, vil du begynde at stole på Mig. Så kan 

forandringen begynde, Mit barn. Når først du begynder at stole på Mig, vil dit liv blive nemmere og 

mindre stressfyldt. Du vil lægge selv de mest stressfyldte situationer bag dig, i stedet for at tage 

bekymringerne med dig ind i den næste fase af dit liv. Du vil finde dette så befriende, at det ret 

hurtigt vil blive en vane for dig. Og så, Mit barn, vil det være Mig, der arbejder gennem dig. Og når 

det mål er nået, er der ingen grænser for, hvad du kan gøre. Igen i dag fortæller Jeg dig, at man må 

øve sig for at noget kan blive en vane. Så koncentrer dig i dag om Mit vedvarende nærvær. Spørg 

Mig om, hvad Jeg gerne vil have dig til at gøre. Spørg Mig om, hvilke ord, Jeg ønsker at du bruger. 

Og lyt så til Mit svar. Min Ånd vil tale til dig, og du vil høre ordene og forstå dem i din sjæl. På 

denne måde kan vi kommunikere dagen igennem. Hav tro. Jeg giver dig tro i dag, mens du tager 

disse første skridt hen imod enhed med Mig. Der findes ingen situationer, hvor du bør forlade Mig. 

Kald på Mig, selv i de mest vanskelige situationer. Selv under syndige forhold, eller skulle Jeg sige, 

især under syndige forhold, råb på Mig. Jeg er der jo alligevel, Mit barn. Du kan ikke skjule din 

synd ved at ignorere Mig og håbe på, at Jeg er gået Min vej. Så tal til Mig. Sig, ”Herre, hjælp mig.” 

Du vil ikke blive skuffet. Jeg vil hjælpe dig. Jeg giver dig disse ord i dag, så du kan forstå, at Jeg er 

hos dig. Jeg vil aldrig forlade dig. Jeg venter på at få din opmærksomhed, og holder Mig parat til at 

forsikre dig om at du er elsket af Mig, og at Jeg ikke satte dig på Jorden, for at du skulle gøre et 

arbejde, der er for hårdt for dig. Hvis dit liv er for hårdt, Min lille sjæl, er det fordi du forsøger at 

gennemføre det alene. Du har brug for Mig. Og Jeg er her for dig. Så lad os ikke spilde mere tid. 

Jesus, din Jesus, beder om din opmærksomhed. Når først Jeg har din opmærksomhed, kan vi 

fortsætte. Du vil aldrig fortryde, at du vendte tilbage til Mig. Tøv ikke. Kom og sid foran Mig i 

tabernaklet, og vi vil begynde.    

 

 

28. august 2003 

Jesus 

 

Jeg ønsker at drage sjæle ind i Mit Hellige Hjerte. Dette er det sikre sted for jer, Mine kære. Det er 

her, i Min kærligheds sikkerhed, at du kan hvile og begynde at se din verden med et klart blik. 

Ligesom Jeg fortalte dig, at Jeg ser jeres verden gennem dine øjne, fordi Jeg altid er hos dig, ønsker 

Jeg, at du ser alt gennem Mine øjne. På denne måde vil du og Jeg gradvist blive ét. Når der er en 

situation, der bekymrer dig, ønsker Jeg at du tænker, 'Hvad ville min Jesus sige om det?' Hvis du er 

usikker på det, kan du simpelthen spørge Mig, og Jeg vil fortælle dig det. På samme måde, når en 

situation gør dig glad, så spørg Mig, om Jeg også føler glæde. Så kan vi glæde os sammen. Og der 

er meget at glæde sig over, du lille. Jeg glæder Mig for eksempel over dig. Jeg ser dine kampe, og 

ved du, hvorfor det glæder Mig at se dine kampe? Fordi du forsøger at være god. Vi i Himlen ser 

din kamp for at forbedre dig, og Vi sender dig alle mulige slags små belønninger og hjælp. Vi er hos 

dig i dine kampe, langt mere end du kan forestille dig. Mit hjerte slår med en sådan ømhed for dig, 

når du kæmper. Mit barn, du må ikke se denne kamp som et tegn på, at det mislykkes for dig, men 

snarere som et tegn på, at det lykkes for dig. Forstår du, det kræver ikke megen kamp at være ond. I 

ondskaben er der  en stille, truende accept eller føjelighed. Så vær ikke bange. Så længe du ønsker 

at tjene Mig, vil Jeg møde dig der, ved det oprindelige ønske, og Jeg vil medbringe alt, hvad du har 

behov for, for at det kan lykkes for dig. Mit barn, Jeg vil gøre det nemt for dig. Det ligger ikke i 

Min natur at skabe forvirring, så du må tro på, at forvirring ikke kommer fra Mig. Frygt, ængstelse, 

rastløshed kommer ikke fra Mig. Bitterhed, had, bedrag kommer ikke fra Mig. Betyder det, at du 

aldrig vil opleve disse ting? Nej. Det er en del af dit kors her på Jorden, at du vil møde disse ting. 

Det, Jeg fortæller dig er, at du må bringe disse ting til Mig. Så vil Jeg fjerne dem fra dig, og du vil 



være fri for dem. Det kan ske, at du vil møde disse ting igen, måske inden der er gået en time. Så 

kom tilbage til Mig i dit hjerte, hvor Jeg stadigvæk befinder Mig, og Jeg vil fjerne dem fra dig igen. 

Ser du, Min kære lille sjæl, dine kampe er Mine nu. Jeg er stærkere, visere, bedre i stand til at klare 

disse ting, og Jeg ønsker at fjerne alle negative tanker fra dig. Jeg søger at helbrede og forny dig. 

Det kan Jeg gøre, hvis du vil tillade Mig at gøre det. Det lover Jeg dig ikke kun til nuet, til dette 

øjeblik; det er et livslangt løfte, Jeg giver dig. Når du har problemer med dine følelser, så giv dem 

til Mig med det samme. Og problemerne vil slutte der. Jeg ønsker ikke, at Mine børn skal plages af 

tvangstanker. Og fordi du tilhører Mig og forsøger at tjene Mig, er dette en rettighed, som Jeg 

skænker dig. Du kan tænke på det som et forskud på din evige arv. Jeg har i sinde at give dig en 

portion af den fred, Vi nyder i Himlen. Dette er Min gave til dig, og det er en speciel begunstigelse 

til de vanskelige tider, du lever i. Kom til Mig med dine bekymringer, du Mit hjertes lille sjæl. Jeg, 

din Gud, ønsker at give dig lindring. 

 

 

28. august 2003 

Jesus 

 

I dag kalder Jeg på alle familier. Hvor Mit Hellige Hjerte dog sørger over tabet af så mange familier. 

Mine kære, nu må vi arbejde sammen for at styrke ægteskabets sakramente. Jeg har baseret familien 

på dette sakramente. Der har altid været tilfælde, hvor den ene af forældrene mangler. Dette kan 

nogle gange være Min vilje, som når en forælder dør. Jeg har Mine grunde til at tillade at det sker. 

Men i de fleste tilfælde omfatter Min vilje både en mand og en kvinde, forenede i det hellige 

ægteskab, til at opdrage børnene. Mine kære, Jeg har så mange grunde til at strukturere jeres liv på 

denne måde, at vi ikke kunne tale om andet i dagevis. Lad Mig indlede vores samtale om familierne 

med at sige dette: Jeg har ikke ændret Min vilje i denne sag. Jeres verden vil gerne have jer til at tro, 

at det ikke er nødvendigt at have to forældre. Børn, sådan er det ikke. En far bibringer familien en 

dannelse, som moderen ikke kan bibringe, og moderen bidrager med ting til en familie, som ikke 

kan komme fra faderen. Jeg forstår alt. Fordi Jeg er Gud, har jeg ikke brug for forklaringer. I dag er 

der så mange tilfælde, hvor en forælder er tvunget til at påtage sig hele ansvaret. I nogle tilfælde er 

det Min vilje, og Jeg gør det, fordi Jeg har besluttet, at den ene af forældrene er til skade for 

børnene. I har ansvaret for jeres børns moralske og fysiske sikkerhed, og hvis jeres børn befinder 

sig i et miljø, der er farligt for dem, har I Min tilladelse til at fjerne dem fra det, enten ved at forlade 

en forælder, der er til fare for børnene, eller ved at fjerne barnet fra et sted, hvor dets uskyld bliver 

ødelagt. Jeg er hos jer, og giver jer enhver nødvendig vejledning i denne meget alvorlige sag. Jeg 

ønsker, at jeres børn skal beskyttes, og Jeg vil hjælpe jer med det. 

 

Der er dog også tilfælde, hvor en forælder simpelthen nægter at påtage sig sit ansvar. Disse sjæle 

ønsker selv at være børn, og de søger en forlængelse af deres barndom. I kære, jeres barndom er en 

tid, hvor I udvikles og formes. Når den er overstået, må I forstå at Jeg forventer, at I lægger de 

barnlige ting bag jer, og bruger jeres tid på at gøre Min vilje. Hvis Jeg har skænket jer børn, 

forventer Jeg at I opdrager dem med stor kærlighed, tålmodighed og ansvarlighed. Dette er jeres 

hellige pligt, og jeres pligt kommer i første række. Det er på denne måde, ved at fuldføre jeres 

pligter, at I kan komme til Himlen. Jeg ønsker, at I passer på jeres familie. Jeg ønsker, at hver eneste 

af Mine sjæle fokuserer på deres familie, og altid lader familiens interesser komme i første række. 

Vær opmærksom overfor din jordiske ægtefælle. Giv dit ægteskab første prioritet, når der er 

beslutninger at træffe. Jeg har skænket dig din ægtefælle, for at I kan føre hinanden til Himlen, og 

for at I kan hjælpe hinanden med at opnå større grader af hellighed end I ville kunne opnå, uden at 

være en del af denne sakramentale forening. Så betragt altid jeres ægteskab som en hellig pagt, Jeg 

tager del i. Hvis I gør det, Mine børn, vil Jeg ikke længere være bekymret på grund af familierne, 

fordi jeres børn vil blive æret og elsket, sådan som det var Min hensigt. 

 

 



29. august 2003 

Jesus 

 

Den kærlighed, Jeg føler, vælder ud fra Mit eukaristiske hjerte. Jeg kan ikke rumme den. Jeg har nu 

i meget lang tid iagttaget Mine børn vakle og fare vild. Jeg har set dem opføre sig på en måde, der 

tilføjer stor smerte og skade på deres sjæle. Fordi de ikke henvender sig til Mig, kan Jeg ikke 

helbrede og rådgive dem, sådan som Jeg længes efter at gøre. Derfor tumler de videre gennem deres 

liv, gentager de samme mønstre, og falder dybere ned i synden. På grund af deres smerte påfører de 

også andre smerte. Børn, hvis det er jer, Jeg beskriver, fortæller Jeg jer nu, at det er på tide at holde 

inde. Jeg griber ind overfor jeres destruktive opførsel, og Jeg giver jer en enestående chance. Kom 

tilbage til Mig nu, Min lille, fortabte sjæl, og Jeg vil ophæve al den straf, der tilkommer dig. Du må 

angre og kaste dig i Mine arme. Jeg vil tilgive dig øjeblikkeligt. Det har Jeg allerede gjort. Men for 

at du kan helbredes og føle dig godt tilpas i Himlen, må du angre og søge Min tilgivelse. Du må 

komme til Mig og søge Min tilgivelse. Du må komme og modtage den af Mig. Jeg er her, i 

tabernaklet. Kom til Mig her, og Jeg vil tilgive alle dine synder. Jeg vil gøre dig lige så ren, som du 

ville være, hvis du aldrig havde syndet. Mine børn, alle i Himlen er fyldt med ærefrygt på grund af 

de muligheder, dette løfte rummer. Jeg ønsker at du tænker på, at dette er en mulighed, du bør 

benytte dig af. Du har ikke en evighed til at beslutte dig; du har ikke evigheden på denne jord. Du 

har begået fejltagelser og har forladt vejen til Himlen. Jeg bønfalder dig om at vende tilbage til Mig 

nu, inden det er for sent for dig. Du må forstå, at din sjæl kan fortabes. Hvis du bliver for længe i 

dødssynden, Mit barn, vil du blive forfalden til den, ligesom et barn bliver forfalden til en dårlig 

vane. Tiden er nu inde til at vende tilbage. Jeg kommer til dig i disse ord, fordi Min kærlighed ikke 

kan fortsætte med at være uigengældt. Den længes efter at trøste, og du, Mit barn, har behov for 

trøst. Hvis du vil lade Mig fortælle dig om Min kærlighed til dig, vil du begynde at forstå, hvor 

uerstattelig du er for Mig. Dine talenter, din styrke og dine evner blev givet til dig, for at du kunne 

fremme Mit Kongerige på Jorden på samme måde, som et lydigt og kærligt barn tager sig af sin fars 

interesser. Men det har du ikke gjort i et stykke tid. Du har taget dig af dine egne interesser, enten 

fordi du er slave af en last, eller fordi du søger efter verdslige goder og seksuelle oplevelser. Mit 

barn, Jeg ved, du synes at dette er din egen sag, og måske mener du at du kun skader dig selv. Jeg 

fortæller dig nu, at du er Mit barn; Jeg elsker dig, og Jeg tager det meget personligt, når du skader 

dig selv. Nu beder Jeg dig om at holde op med det. Ophør med en hvilken som helst adfærd, der 

adskiller dig fra Mig. Er du usikker på, hvilken adfærd, der er tale om? Kom til Mig her i 

tabernaklet, og Jeg vil fortælle dig, nøjagtig hvilken adfærd Jeg hentyder til. Du ved det allerede, 

mens du læser disse ord. Du må ikke skifte dit evige liv ud med denne adfærd, Mit barn. Det må du 

ikke. Det er den anden grund til, at Jeg nøder dig til at vende tilbage til Mig. Den tredje grund til at 

du må ændre din adfærd, er den, at Jeg har brug for dig. Jeg er din Gud, alle tings Gud, og i sandhed 

siger Jeg dig, at Jeg har brug for dig. Der er sjæle i din verden, som kun du kan frelse. Du må 

arbejde for Mig, for at kunne gøre det, for det er nødvendigt at Jeg fortæller dig hvordan, og at du 

lytter. Så Jeg beder jer, Mit hjertes små sjæle, om at komme til Mig nu, for den første grund, som 

gør det bydende nødvendigt at I vender tilbage, er den, at Jeg elsker jer, og at adskillelsen fra jer får 

Mit hjerte til at gøre ondt af ensomhed. 

 

 

29. august 2003 

Jesus 

 

Jeg ønsker at tale med Mine børn om den måde, de taler på. Mine børn, afspejler jeres tale, hvem I 

ønsker at være? Jeg ønsker at du længes efter hellighed. Og Jeg ønsker at du taler som et helligt 

menneske. Mit barn, Jeg ved, at du kæmper, og at du ofte ikke føler dig hellig. Dette tillader Vi for 

at beskytte din ydmyghed. Men Jeg ønsker at du taler, som om du havde opnået den grad af 

hellighed, Jeg ønsker for dig. ”Jesus, hvad mener Du?” hører Jeg dig spørge. Jeg er hos dig, og du 

er hos Mig. Din tale må vise eller illustrere vores enhed. Tro ikke, at du har opnået denne enhed, 



men må holde den skjult. Mit barn, det ville være en trussel mod den del af vores mål for dig, som 

består i at andre ser Mig, når de ser på dig. De andre må også høre Mig, når de lytter til dig. Som en 

hellig øvelse ønsker Jeg, at du lytter til det, du siger. Lyt til din stemme. Og forstå, at Jeg lytter 

sammen med dig. Du skal naturligvis være opmærksom på dine ord, men også på dit tonefald og de 

udtryksmåder, du bruger. Er dine ord, tonefald og udtryksmåder beregnet på at udtrykke kærlighed? 

Repræsenterer de på nøjagtig vis Gud, som du bærer indeni dig? Jeg er sikker på, at du en gang 

imellem vil opdage, at din tale ikke afspejler Mig. Vær ikke bekymret over det, du lille sjæl, som er 

i færd med at lære. Det er derfor, vi kontrollerer det. Vi vender alle sten, for at sikre din smukke 

belønning i Himlen. Så når du opdager noget i din tale, som du ikke tror, Jeg ville bifalde, kan du 

spørge Mig om, hvordan du kan sige det på en anden måde. Mit barn, du har læst Mine ord og hørt 

dem i dit hjerte. Det ønskede Jeg at du skulle, fordi Jeg ønsker at du lærer Mig at kende. Jeg er trods 

alt din Frelser. Det er passende, at du kender Mig indgående. Så nu, da du har lyttet til Mig, ønsker 

Jeg at du taler til andre, som Jeg taler til dig. Lad os tage et overblik over det: Jeg siger sandheden. 

Altid. Børn, lad være med at lyve. At lyve er at synde, og husk på, at synd kræver at man angrer. Jeg 

taler med stor kærlighed. Jeg er blid, men Jeg tilbageholder ikke sandheden, Mit barn, af frygt for 

din vrede. Hvis det er din opgave at irettesætte nogen, skal du gøre det. Giv gode råd til en ven eller 

en, du elsker, hvis du føler at de er på vildspor. Spørg Mig, om det er det, Jeg ønsker at du skal gøre, 

og Jeg vil fortælle dig det. Ofte tilskynder Jeg en sjæl til at irettesætte en elsket person. Jeg forstår, 

at dette kræver mod, men Jeg vil sørge for at du ikke mangler mod, hvis du følger Min vilje. Tal 

med stor kærlighed og blidhed, og sig sandheden. At høre sandheden vil ofte gøre en sjæl vred. 

Forbliv rolig og kærlig, når du står overfor denne vrede, og vær klar over at mennesker ofte var, og 

er, vrede på Mig. 

 

Børn, udbred ikke ubehagelige ting om andre, hvad enten de er sande eller ej. Sig intet, med mindre 

I taler for at beskytte en anden. Sædvanligvis bør I tie med jeres brødres og søstres synder, for I har 

nok i jeres egne synder til at holde jer beskæftiget. Tal om deres venlighed, deres ofre og deres 

kærlige handlinger, der har givet jer glæde. Fokuser på de mange, mange gode egenskaber hos 

andre. Husk, at hvis en sjæl ikke er forenet med Mig, vil denne sjæl føle en gabende tomhed, 

ensomhed og tristhed. Kæreste børn, som står Mit hjerte nær, vær medfølende og barmhjertige, 

ligesom Jeg har været medfølende og barmhjertig overfor jer. 

 

Jeg er din Gud. For al den kærlighed, du viser andre, vil du modtage kærlighed af Mig personligt. 

Vogt din tale godt, du lille. Lad din tale bringe Mig, og ikke andet, til andre mennesker. Jeg vil 

hjælpe dig. Sammen kan vi sikre os, at din tale gavner Himlen. 

 

 

29. august 2003 

Jesus 

 

Mine børn, kunne I tænke jer at vide, hvordan I kan behage Mig? Kunne I tænke jer at vide, hvad 

der trøster Mig midt i al den ulydighed og had? Ydmyghed trøster Mig. Mine udvalgte sjæles 

ydmyghed mildner i sandhed Mit hjerte, og afbøder straffen for en kold verden, der ikke fortjener 

sin Guds barmhjertighed. Mine børn, jo tættere I kommer på Mig, jo mere vil I erkende Min 

godhed. Jeres intellekt vil automatisk sammenligne jeres hellighed med Min fuldkommenhed, og 

resultatet vil være ydmyghed. Dette er godt. Visheden om at du er ufuldkommen og må forbedre 

dig, må ikke gøre dig bange. Sådan er rejsen, Mit barn. Da Jeg vandrede på jeres Jord, kaldte folk 

Mig 'Lærer'. Jeg er stadigvæk en Lærer, og nu underviser Jeg dig. Ligesom mange andre lærere, 

underviser Jeg ved at vise dig, hvordan man gør tingene. Mit barn, når du læser i Skriften, vil du 

blive bekendt med, hvordan Jeg levede. Du må læse i Skriften dagligt, og gennem den vil du lære 

om Mig. Tiden vil gå; du vil se dit liv vil udvikle sig, og du vil opdage, at du er i færd med at blive 

Mig. Du vil opleve, at dit hjerte bliver grebet af medlidenhed for menneskeheden, ligesom Mit blev. 

Du vil tage imod krænkelser med værdighed og forståelse, uden at søge hævn. Ja, du vil forandre 



dig. Og forandring er, hvad vi to søger. Du kan ikke forblive den samme, og alligevel blive hellig. 

Det er umuligt. Selve kaldet til hellighed - og Jeg ved at du, Min lille sjæl, forstår at det er dig, Jeg 

taler til - kræver forandring. Du er i færd med at blive en helgen, og det er, hvad Jeg har 

forudbestemt dig til at være. 

 

Mit barn, du må ikke være jaloux over helligheden hos en anden. Jeg har givet hver enkelt af Mine 

børn forskellige evner, som passer til de opgaver, Jeg ønsker at give dem. Det ville næppe fungere 

for Mig, hvis Jeg gav dig en anden persons åndelige evner, og så forventede at du fuldførte opgaver, 

der krævede nogle andre evner. Min vej er fuldkommen. Min plan er fuldkommen. Jeg er 

fuldkommen. Du ønsker at være Min ven, Min lille sjæl. Jeg er den eneste vej for dig. Det vil du 

snart indse, men Jeg ønsker, at du indser og accepterer det lige nu. Vær opmærksom på Mine ord, 

og tag Min hånd, så vil Jeg anbringe dig på den vej, Jeg har udstukket for dig. Den vil føles rigtig 

for dig, for den er blevet designet udelukkende for dig af din Gud, som kender dig med en 

fuldkommen og fuldstændig viden. Min vilje for dig omfatter fred, og freden vil slå sig ned hos dig, 

når du begynder at følge Mig. Mit barn, Jeg har mange fjender og kun få venner. Må Jeg kalde dig 

Min ven? Vil du stå ved Min side gennem disse ulydighedens dage? Jeg beder dig om at forene dit 

hjerte med Mit hjerte, og at forene din vilje med Min vilje. Sammen kan vi frelse sjæle. Min 

taknemmelighed strømmer ud til dig, og du vil aldrig være i stand til at forstå den magt, der 

kommer fra en taknemmelig Gud. Jeg er i sandhed en slave af Mine børn, som tjener Mig på trods 

af vanskeligheder og latterliggørelse. Hvis Jeg slæbte Mit kors gennem din by, omringet af en vred 

hob, ville du så se til fra en sikker afstand? Eller ville du stå ved siden af Mig og påtage dig en del 

af korsets vægt? Mit barn, frygt ikke, hvis du svarede ud fra din svaghed. Hvis du kommer til Mig, 

og lader Mig forandre dig, kan Jeg gøre dig til den mest loyale og modige tjener. Jeg er hos dig, 

mens du kæmper med at frigøre dig fra verden og slutte dig til Mine trofaste efterfølgere. Jeg 

forener jer, så I kan hente styrke hos hinanden. Hav fred. Jeg er Gud, og Jeg kalder Min verden 

tilbage til Mig. 

 

 

1. september 2003 

Jesus 

 

Jeg er hos Mine børn. Mit nærvær er stille, men konstant. Jeg styrer mange af de tilsyneladende 

ubetydelige begivenheder i jeres liv, for at Min vilje kan gennemføres. Mine børn praktiserer troen, 

og det glæder Mig. Men Min beskyttelse er så stor, at Mine børn kunne have en umådelig stor tro på 

Mig, og alligevel ville det være rimeligt med en endnu en større tro. I, Mine trofaste, som kæmper 

for at tjene Mig og være hellige, Jeg beder jer om at stole på Mig, for Jeg er hos jer. Jeg har lovet jer 

Min beskyttelse, og Jeg vil ikke lade jer være ubeskyttede. Giv Mig små, korte bønner, når du er 

bange eller usikker, og Jeg vil lægge Mine beroligende hænder på dig for at støtte og berolige dig. 

Du vil se tilbage på denne tid i tjeneste for Mig, og være så taknemmelig over at du sagde ja til din 

Gud. Mine børn, I vil komme til at se så mange sjæle, der deler evigheden med jer, men som ikke 

ville have været der, hvis det ikke havde været for jeres tjeneste. Kan I forestille jer den glæde, I vil 

dele med disse sjæle? Så vær tapre, og fortsæt i Min tjeneste, mens I går ad den vej, Jeg har oplyst 

foran jer. Det er der, I vil finde freden og jeres nøgle til evigheden. 

 

I dag ønsker Jeg at advare jer om en snare eller en fælde. Mine børn ønsker ofte at gøre store ting 

for Mig; store ting er i sandhed nødvendige, og I vil blive bedt om store ting. Men din hellighed 

findes i det små, kære sjæl. Det er i de små, ubemærkede opgaver og pligter, Jeg hvisker til din sjæl; 

hvor Jeg former en smule her og ændrer lidt der. Du mærker ikke disse ændringer, fordi de er så 

små og fine, men forandringerne opstår i de små ting, Mit barn. Så beklag dig ikke over de 

jordbundne opgaver. Fuldfør de små, ydmyge handlinger med kærlighed og tålmodighed, så Jeg kan 

udføre arbejdet i din sjæl så hurtigt som muligt. Ja, vi vil frelse mange sjæle og bringe verden 

tilbage til lyset, men vi gør det med én sjæl ad gangen. Lige nu begynder Jeg med dig. Så giv dig 



selv til Mig, så Jeg kan ændre verden. Sammen må du og Jeg fuldkommengøre din smukke sjæl og 

sikre os, at den opnår sin fulde kapacitet, både her og i Himlen. Stoler du på Mig, Mit barn? Det kan 

være vanskeligt at have tillid, men dette er et tidspunkt, hvor du kan hoppe ud i fuldstændig tillid og 

tryghed, for Jeg vil ikke lade dig falde. Jeg er her, klar til at frelse dig. Jeg har ventet på denne dag i 

så lang tid, Mit barn. Mit hjerte gør ondt af kærlighed til dig, og at iagttage dig læse disse ord 

skaber en endnu større kærlighed i Mit hjerte. Jeg vil tage Mig af dig, og du kan lukke dine øjne og 

hvile i Mit hjerte. Du har lidt på grund af afstanden mellem os. Ofte vidste du ikke, hvor smerten 

stammede fra, men Jeg forsikrer dig om, at smerten begyndte, da du vendte dig bort fra Mig. Fordi 

Jeg ønsker at du skal være lykkelig, må vores idealer være høje nu. Jeg placerer dig i Mit hjerte i 

dag, og Jeg ønsker at du bliver der. Jeg vil hjælpe dig, Mit kære barn. Du er Mig så uendelig 

dyrebar, og Jeg kan bevare din tilknytning til Mig, hvis du viser Mig, at du har blot et lillebitte 

ønske om det, på trods af de vinde, der forsøger at rive dig bort. Stol fuldt og fast på, at selv den 

mindste smule tro vil blive belønnet i disse vanskelige tider. Himlen er forenet med Jorden i denne 

frelsesmission for sjælene. Al nødvendig hjælp er til rådighed for hver eneste sjæl, som forsøger at 

blive frelst. Hav fred nu, Min lille sjæl. Jeg holder dig tæt ind til Mig. 

 

 

1. september 2003 

Jesus 

 

Jeg ønsker at Mine børn skal være rolige. Selv når Mine børn tjener Mig, har de en tendens til at 

fare hid og did, som om dette liv var et kapløb. Mine børn, når I skynder jer, kan Jeg ikke hjælpe jer 

med at lytte. Måske ønsker Jeg at hviske noget til din sjæl - vejledning, en lille opmuntring, et 

kærligt ord, hvis du bliver bagtalt. Men ofte farer I så hurtigt frem, at jeres hjerte og sind allerede er 

ved den næste opgave, og den nuværende opgave bliver udført på en ufuldstændig eller dårlig 

måde. Så sæt farten ned, I kære, så jeres Jesus virkelig kan være forenet med jer i jeres arbejde og i 

jeres fritid. Jeg bryder Mig ikke om at skynde Mig, og I bærer Mig med jer. Der er tidspunkter, Mit 

barn, hvor Jeg ønsker at arbejde gennem dig for at vejlede eller trøste en sjæl, som har bekymringer. 

Hvis du er forjaget, vil du gå glip af Mit stikord, og sjælen vil ikke modtage den nødvendige trøst 

og vejledning. Børn, sådan er tingenes tilstand overalt i jeres verden i denne tid. Bemærker I, at der 

er ensomhed og fortvivlelse overalt? Børn, I vil ikke finde ensomhed og fortvivlelse der, hvor Jeg 

er. Ja, selv under de mest elendige forhold vil I se øjne, der smiler og er venlige, hvis Jeg er til 

stede, og I vil se et stort håb på trods af lidelse og død. Så hvad er det, der mangler i jeres verden? 

Jeg mangler. Kun få sjæle tillader Mig at arbejde gennem dem. Når Jeg får lov til at gøre det, vil I 

opleve, at håbet begynder at spire igen. Ansigterne vil være mere fredfyldte, og glæden vil strømme 

naturligt fra den ene sjæl til den anden. Jeg vil lade jeres ansigter vise en sådan glæde, at I vil være 

ude af stand til at skjule jeres enhed med Mig. De kors, I bærer, vil føles lettere og være meget 

meningsfulde. Børn, Jeg har så meget at give jer, både i disse ord og i Mit konstante nærvær i jeres 

liv. Så vend jer ikke bort fra Mig en eneste dag. Kom nærmere til Mig, så vi kan fortsætte sammen. 

De ting, der virker vanskelige for dig, når du tænker på, hvordan dit liv vil ændre sig, vil blive 

nemmere. Også det løfte giver Jeg dig. Vores forening vil være af en sådan art, at du vil spørge Mig 

til råds om alt. Dit liv vil afspejle Himlen. Derfor vil sjæle føle sig draget mod dig, og du vil være i 

stand til at repræsentere din Gud. Vær glad nu, for Min plan er sat i gang, og hele skabningen venter 

på Mit komme. Du vil opleve forandringer i din verden, og du vil forstå dem og hilse dem 

velkommen som et tegn på, at din Jesus har hørt sine børns bønner og svarer med kærlighed. Vær 

rolig, Mit barn, når du står overfor vanskelige situationer, for Jeg styrer verdens retning nu. Jeg 

ønsker, at Mine børn har en rolig og eftertænksom tilgang til hver eneste dag, og til hver eneste time 

hver dag. Dine tanker bør naturligvis være rettede mod Mig så ofte, som det er muligt. En lille bøn, 

eller en sætning i dit hjerte, er nok til at antænde den tro og tillid i din sjæl, som kan give dig roen 

tilbage. På den måde vil du være tryg ved at møde problemerne i forening med Mig, din Jesus, når 

der opstår urovækkende ting i dit liv. Du vil opleve livet meget anderledes. Så fredfyldt og 

glædesfyldt. Jeg ønsker at de forjagede situationer skal være så få, at du når at blive opmærksom på 



følelsen af hastværk, og øjeblikkeligt gør Mig opmærksom på, at du ikke kan koncentrere dig. Så 

vil Jeg genoprette din stilhed, sådan at du kan tjene Mig fuldt ud.   

 

 

1. september 2003 

Jesus 

 

Mit barn, Jeg betragter dine anstrengelser med stor taknemmelighed. Jeg er her i tabernaklet, og 

venter på at takke og opmuntre dig. Du forsøger at tjene Mig i dit liv, og det er ikke altid nemt at 

gøre det. Indtil du opnår den fuldstændige forening eller overgivelse, vil du fortsætte med at kæmpe 

med dragningen fra verden og fra det, der tiltrækker og distraherer dig i den. Dette skaber en 

konflikt i dig, fordi Jeg kalder dig i en anden retning. Denne konflikt gør dig nedslået, du kære, men 

du bør ikke give den følelse plads i dig. Al vækst fører lidt besværligheder med sig. Så husk, når du 

føler dig urolig og længes efter dine gamle vaner, at det var fordi du følte tomhed, at du havde brug 

for at trøste dig med dem. Nu udfylder Jeg den tomhed for dig, så du har ikke længere brug for at 

støtte dig til disse ting. Verdslige vaner eller afhængigheder gjorde dig ikke lykkelig, Min lille sjæl. 

Du følte dig urolig og bitter uden Mig. Sammen med Mig begynder du nu at opleve en sand fred, 

den fred, der kommer fra Himlen. Dette er et tegn på, at din sjæl styrer din krops bevægelser og 

handlinger, og det er sådan, mennesket er bestemt til at leve. Kroppen er under dit herredømme, 

eller under din sjæls herredømme, og sjælen, din dyrebare og uerstattelige sjæl, er under Mit 

herredømme. På dette punkt, i dette lille hjørne, er verden sådan som den burde være. Du tilhører 

Mig, Mit barn, og Jeg har forsvaret dig heftigt på trods af din midlertidige ligegyldighed overfor 

Mig. Vi vil nu fortsætte fremad, hen imod enheden. Måske føler du, at du bevæger dig ret hurtigt på 

det åndelige område. Vær ikke bange for denne fart, for det er Mig, der beslutter, med hvilken 

hastighed du skal stige opad. I tidligere tider ville din omvendelse måske være foregået mere roligt 

og mageligt. Det er ikke Min vilje nu, og det er ikke det, Jeg ønsker. Jeg har brug for, at Mine 

soldater bliver forberedt hurtigt. Fordi Jeg er Gud, og alle ting bøjer sig for Mig, kan Jeg gøre dette 

med en sjæl som din, der søger at hjælpe og glæde Mig. 

 

Mit barn, du må aldrig være bange for hellighed. Når du er i tvivl om noget, må du blive ved med at 

udføre dine pligter, og forholde dig i ro, indtil Jeg ønsker at fjerne din usikkerhed. En gang imellem 

vil du bære små kors af frygt og usikkerhed, men det er blot endnu en øvelse, og disse små øvelser 

er gode for din sjæl. Giv Mig små troshandlinger, så vil usikkerheden miste sin magt til at distrahere 

dig i din daglige tjeneste for Mig. 

 

Jeg er hos jer, Mine små sjæle, og vi har talt om, hvad Jeg helt præcist mener, når Jeg siger sådan. 

Du er hos Mig, og sammen bevæger vi os målbevidst igennem dit liv. Søg efter lejligheder til at 

tjene Mig i de mennesker, Jeg placerer på din vej. Hvis du fornemmer, at Jeg har brug for din hjælp 

til en sjæl, så lad din ånd blive stille, mens Jeg lægger de rette inspirationer i dit hjerte og sind. Så 

kan du reagere på denne sjæls behov for Mig, og Jeg kan tale og være til stede. Du kære, lille sjæl, 

som er så villig til at tjene Mig, kan du forestille dig, hvordan din verden ville være, hvis blot nogle 

få begyndte at leve på denne måde? Din verden ville ændre sig, og det er det, Jeg søger at 

gennemføre. Hav fred. Din Gud er tilfreds.      

 

 

2. september 2003 

Jesus 

 

Jeg ønsker, at Mine børn skal være fredfyldte. Det er I klar over, børn, for Jeg siger det ofte til jer. I 

dag vil Jeg lære jer, hvordan I altid kan bevare freden i jeres hjerter. Mine børn, når en forælder 

vugger et barn og synger en blid vuggevise, føler barnet en sådan fred, at han ofte lukker sine små 

øjne og uden videre falder i en fredfyldt søvn. Mine børn, Jeg holder jer i Mine arme. Jeg vugger jer 



blidt. Jeg ønsker, at du mange gange i løbet af dagen kortvarigt holder op med det, du er i gang 

med, og lukker dine øjne. Jeg vil øjeblikkeligt berolige din sjæl med den samme blidhed, og du vil 

mærke fredens søvn, om så kun for et øjeblik. Du vil selvfølgelig være fuldstændig vågen i dine 

sanser, men din sjæl vil hvile i fuldstændig forening med Mig, og hele din person vil blive 

restitueret og afbalanceret. Mine børn, det er på denne måde, Jeg har til hensigt at bevare jer i 

freden. I skal ikke frygte noget, end ikke døden. Hvorfor skulle døden skræmme en sjæl, som er 

bestemt til at tilbringe evigheden sammen med Mig? Du kommer jo bare hjem, Mit barn, og de få 

øjeblikke, døden varer, er en næsten øjeblikkelig passage. Nej, frygt ikke døden. Det vil distrahere 

dig i dit liv, og vi ønsker ikke, at du bliver distraheret i gennemførelsen af dine jordiske pligter. 

 

Mine børn, forsøger I at blive hos Mig hele dagen? Husk, at I er i gang med at øve jer i at tænke 

over Mit nærvær og over, hvordan Jeg ville tale. I spørger Mig ofte om, hvad Jeg ønsker at I skal 

gøre. Og det er den rette måde at gøre det på, børn. Kan du se de forandringer, Jeg skaber i din sjæl? 

Kan du se, at du betragter dine brødre og søstre på en anden måde? Du forstår nu, at Jeg foretager 

disse ændringer, og at du kan stole på at Jeg holder det, Jeg lover. Vi gør fremskridt, Mit barn, og 

det glæder Mig. Denne verden vil ændre sig en lille smule, hver gang en sjæl tillidsfuldt nærmer sig 

Mig. Jeg ønsker, at du skal føle glæde, Mit barn. Din verden er ikke fredfyldt, men det må du være. 

Jeg indgyder fred i jeres sjæle, og den fred vil verden suge til sig, på samme måde som et spædbarn 

suger næring fra sin mor. Det er derfor, Jeg beder dig om at komme til Mig mange gange i løbet af 

dagen. I takt med at verden suger freden til sig fra dig, for at stilne sin frygtelige uro, vil Jeg 

genetablere freden i dig. Så vær ikke bekymret eller urolig, fordi verden tager din fred. Jeg giver dig 

den for verdens skyld, og Jeg har et uendeligt lager, som Jeg kan forsyne dig fra. Begynder du at 

kunne se dybden i Min plan? Jeg har brug for mange sjæle til at hjælpe Mig, og lige nu har Jeg ikke 

nok. Så vi må bringe Min opfordring ud til verden, så alle sjæle af god vilje kan svare og hjælpe 

Mig. Det er ret og rimeligt, Mit barn, at alle får mulighed for at svare på egne vegne. Jeg spørger, og 

hver enkelt sjæl må svare. De ved i deres sjæl, at de bliver bedt om at vælge, og de træffer deres 

valg. Jeg er Gud. Jeg ved alt. Jeg har brug for sjæle. Man kan ikke skjule sig for Mig. Hvis en sjæl 

afviser Mig nu, er det slut. Man kan ikke afvise sin Gud, og samtidig kræve at få Himlen som sin 

arv. Hav fred, du Min lille. Din Gud tager affære for at rette op på alt det, der er forkert. 

 

 

2. september 2003 

Jesus 

 

Mine børn, disse ord er lektioner i kærlighed. Jeg forsøger at lære jer, at kærlighed er et offer. De to 

ord, kærlighed og offer, er næsten identiske, set fra det himmelske perspektiv. Hvis man elsker 

nogen, er man villig til at bringe ofre, for at de kan have det godt. Set fra et jordisk perspektiv er det 

sådan, at hvis man sætter pris på eller elsker en ting, er man villig til at arbejde, spare og planlægge, 

for at kunne få den ting. Hvis man overfører det samme begreb til det himmelske perspektiv, kan 

man tænke på en dyd, for eksempel lydighed. Hvis man synes, lydighed er en værdifuld ting, en 

ting, der er  ønskværdig, vil man arbejde, ofre og være tålmodig, indtil man kan tilegne sig denne 

dyd. Det er på nøjagtig samme måde med alle de andre himmelske dyder. Jeg ønsker, at I skal sætte 

stor pris på disse himmelske dyder, og vægte dem højt. Jeg, jeres Jesus, siger til jer, at I sandelig vil 

få brug for dem, for at kunne komme i Himlen. I tror på Mig og ved, at Jeg kun siger sandheden. Så 

I må begynde at koncentrere jer om tilegnelsen af disse dyder. I må give ofre for at tilegne jer dem. I 

øver jer, og dyderne bliver mere og mere jeres anden natur. I lægger mærke til dem i jeres daglige 

liv, og jeres opførsel ændrer sig. Vi arbejder på tålmodighed. Vi arbejder på tillid. Vi arbejder på 

sjælsstyrke. I bliver venligere og mere medfølende. Mine børn, alt går som det skal. Jeg fortæller 

jer, at I er bestemt til at opnå stor hellighed, og I vil opnå denne hellighed, hvis I bliver ved med at 

være forenede med Mig. Og det vil I, for Jeg vil beskytte jer. 

 

Børn, forsøg ikke at fremme eller forbedre andres mening om jer. Det er ikke relevant. Jeg beder 



om, at I overhovedet ikke bruger tid på at spekulere over det. Verdens meninger ændres som vinden 

blæser, og en person kan tænke godt om dig den ene dag og bagtale dig den næste. For at kunne 

bevare din fred, må du ikke sætte din lid til disse meninger, for, som du har lært, du vil blive skuffet. 

Sæt i stedet din lid til Mig, som ikke forandrer Mig. Min mening om dig er uforanderlig. Jeg vil 

altid elske dig. Jeg vil altid søge din forbedring og dit velbefindende. Jeg vil altid hjælpe dig, og 

betragte dine interesser som Mine egne. Så brug ikke din tid på at græmme dig over, at Verden ikke 

påskønner dig. Du vil blive påskønnet i Himlen, og det bliver du i høj grad allerede. Himlen glæder 

sig over hellige sjæle, og forsøger at hjælpe dem. Dine himmelske venner vil gøre mere godt for dig 

end dine verdslige venner, der ikke er rodfæstede i Gud. Hav fred, I kære, for Jeg vil advare jer, hvis 

der er nogen, der forsøger at skade jer. Jeg vil beskytte jer. Vær forvisset om, at hvis du følger Mig, 

vil alt, hvad der sker i dit liv, være til fordel for din sjæl og de dyder, Jeg ønsker at din sjæl skal 

rumme. Hvis du er syg, må du i høj grad tilbringe dagene sammen med Mig; så kan Jeg vise dig 

højder af hellighed, som vil forbløffe dig. Jeg arbejder med stor energi i sjælen hos én, der lider 

fysisk. Jeg beder dig om at stole på Mig i alle ting, for Jeg tager Mig kærligt af dig. 

 

 

2. september 2003 

Jesus 

 

I dag må vi tale om renhed. Mine børn, mangel på renhed er et meget stort problem i jeres verden. 

Jeg søger efter renhed, og finder den kun i sjældne tilfælde. Fordi tolerancen overfor urenhed er 

meget stor, vil vi være nødt til at arbejde meget med dette problem. Renheden må genindføres i alle 

aspekter af den jordiske tilværelse. Først vil Jeg tale om renhed i påklædningen. Klæd dig ikke på 

en sådan måde, at det kan indikere at du vil opføre dig syndigt. Klæd dig, så du viser at du tjener 

Mig og søger Min vilje. Det er aldrig Min vilje at man bærer tøj, der fører andre på afveje. Børn, I 

ved, hvad Jeg taler om, og Jeg ønsker at det hører op. Ærbarheden må genindføres. Brug ofte disse 

ord, når I taler, for at minde andre mennesker om, at renhed og ærbarhed bør værdsættes og 

bifaldes. 

 

Og nu vil Jeg tale om renhed i sproget. Du må tale som en kristen, og lade dit sprog være værdigt 

for din sjæl og det arbejde, Jeg udfører i den. Sproget bliver ofte brugt af fjenden som en smittekilde 

til urenhed. Brug ord, der herliggør Mig. Mit barn, hvis du bruger Mit navn som et bandeord, vil Jeg  

blive krænket, og du vil være nødt til at gøre det godt igen overfor Mig. 

 

Mine børn, Jeg beder om, at I må føle jer krænkede over urenheden i al slags underholdning.  I bør 

ikke længere lade stå til, mens de, der hævder at være kunstnere, vanhelliger Mig. Forsvar Mig. Jeg 

er jeres Gud. Jeg ønsker at høre jeres harmfulde udbrud, hvis Jeg bliver nedgjort. Hvis I, der kender 

Mig så godt, ikke forsvarer Mig, hvem vil så gøre det?  Giv udtryk for det, så snart I føler jer 

krænkede over forskellige former for underholdning, for eksempel musik, fjernsyn, bøger eller 

kunst. Lad ikke fjenden tro, at han har fået bugt med al kristen tænkemåde. Jeg vil belønne jer mere, 

end I kan fatte, for jeres indsats imod urenhedens svøbe. Det forgifter jeres unge, og vi må være fast 

besluttede på at ændre det nu. 

 

Urene tanker kan være mere vanskelige at have med at gøre, fordi I ofte ikke ønsker disse tanker, og 

de er et kors for jer. Men hvis vi ændrer den måde, I klæder jer, taler og lader jer underholde på, vil 

I opdage, at mængden af urene tanker hurtigt vil mindskes. Det er den konstante hentydning til det 

urene, der antænder disse tanker. Ikke desto mindre bør I roligt skubbe de urene tanker fra jer, Mine 

børn. Afled din opmærksomhed ved at vende blikket bort fra det, der er urent. Bed om Min hjælp, 

og Jeg vil hjælpe dig. Bøn og regelmæssig deltagelse i sakramenterne vil styrke dig imod angrebene 

på din renhed. 

 

Jeg ønsker at I skal forstå, at det at leve i Verden, sådan som den er, ikke vil blive betragtet som en 



gyldig undskyldning for enten at opføre sig på en uren måde, eller at lede andre til en uren levevis. 

Jeg vil lade hver enkelt sjæl stå til regnskab for de handlinger, der bevidst er blevet begået. 

Forældre, vejled jeres børn i disse sager, og vær gode eksempler for dem. Børn, adlyd jeres forældre 

i disse ting, og vær klar over, at Jeg altid er hos jer. Sammen vil vi arbejde på det, og sammen vil vi 

overvinde urenheden med en helhjertet og målbevidst protest imod den. Jeg er hos jer, og vil vise 

jer, hvad det helt nøjagtig er, Jeg beder om i denne sammenhæng. Mine børn, Jeg ønsker at takke 

jer, nu og altid, for jeres lydighed og tjeneste for Mig. Hver eneste indsats, du gør, vil blive bevaret 

og belønnet. Når dine synder bliver forelagt for Mig, vil Jeg dreje hovedet bort. Det er, hvad der 

kommer ud af dine bestræbelser på at tjene Mig. Hav fred nu, og lad ikke dine tidligere synder imod 

renheden gøre dig urolig. Alt er tilgivet, og Min hukommelse er kort når det gælder Mine tjenere.        

 

 

3. september 2003 

Jesus 

 

Jeg ønsker at tale til sjælene om næstekærlighed. Mine børn, mennesker er dyrebare. Hvert eneste 

menneske på denne Jord har uendelig stor værdi for Mig og for Min himmelske plan. Men ofte 

bliver menneskets værdi ignoreret på grund af et verdsligt livssyn. Hvis Jeg har placeret et 

menneske på jeres Jord, er det Min mening at det menneske skal have tilstrækkeligt med mad. Det 

bør være jeres udgangspunkt. Du kære lille sjæl, som så oprigtigt forsøger at tjene Mig, hvis du 

kender en sjæl, som ikke får nok at spise, er det måske Min hensigt at du giver den person mad, og 

derfor viser Jeg dig vedkommendes tilstand. Vis omtanke, når du hører om et menneske eller en 

gruppe af mennesker, der sulter. Spørg derefter Mig, hvad det er, Jeg ønsker at du skal gøre i den 

sag. Måske er det kun bønner, Jeg beder om. Måske gør Jeg dig opmærksom på al den velsignelse, 

du er blevet skænket. Eller Jeg beder dig om at dele ud af din velstand og støtte Mine arbejdere, 

som forsøger at give disse sjæle mad. Eller måske beder Jeg dig om, at du selv bliver en af de sjæle, 

der tjener de stakkels mennesker, som mangler selv det mest nødvendige til livets opretholdelse. Du 

har en rolle at spille. Du må bede Mig om at vise dig, hvori den består, så sjælene på Jorden ikke 

skal bo i kroppe, der ikke kan udvikle sig fordi de mangler mad. Jeg ser ethvert behov hos hver 

eneste sjæl på Jorden. Det er Min hensigt, at Mine børn skal tjene hinanden og på denne måde opnå 

hellighed. Mange sulter i jeres verden i dag. Mine børn, dette er endnu et tegn på Ulydighedens 

Tidsalder, en tid, hvor antallet af sjæle, der trodser Mig, er større end antallet af sjæle, der tjener 

Mig. Jeg ønsker ikke, at mennesker sulter. Spørg Mig, hvad du kan gøre. 

 

Børn, Jeg ønsker at I tænker på den person, I bryder jer mindst om i denne verden. Du har mange 

grunde til ikke at synes om denne person. Du er muligvis blevet såret, og det er vanskeligt at 

glemme smerten. Måske frygter du at personen ville såre dig igen, hvis du søgte forsoning. Og dog 

beder Jeg dig om at elske din næste. Du spørger, ”Jesus, hvad ønsker Du af mig?” Jeg fortæller dig, 

Mit barn, at Jeg frygter for din åndelige udvikling, hvis du nærer bitterhed mod nogen, uanset hvad 

kilden til den er. Fordi bitterhed ofte hidrører fra en anden sjæl, ønsker Jeg, at du nøje undersøger 

den bitterhed, du måtte have i dit hjerte. Hvis du gør det, og du bliver klar over hvem det er, der har 

såret dig, ønsker Jeg, at du tilbringer denne dag i bøn for det menneske. Mit barn, bed Mig om at 

have barmhjertighed med den person. Min retfærdige vrede er frygtelig at skue, og du ville ikke 

bryde dig om at den blev rettet imod dig. Derfor må du også forsøge at skåne andre for den skæbne. 

Næstekærlighed glæder Mig. Barmhjertighed og medfølelse, som frit gives til andre, glæder Mig. 

Tilgivelse? Jeg behøver slet ikke fortælle dig om den lykke, Jeg føler, når Jeg ser sjæle tilgive 

hinanden. Forstå, I små sjæle, at jeg placerer mennesker på jeres vej med en bestemt hensigt og med 

et håb, et himmelsk håb. Vær ikke så hurtige til at undgå en sjæl, blot fordi han ikke behager jer. 

Tænk på Min vilje, og husk at spørge Mig, om Jeg har en himmelsk opgave til jer med hensyn til 

hver enkelt person. Det er på denne måde, Jeg vil bringe kærlighed til hver eneste sjæl, gennem 

næstekærligheden. 

 



 

3. september 2003 

Jesus 

 

Mine børn, I bør ofte undersøge jeres hensigter og stræbe efter renhed i jeres gerninger. Jeg ønsker, 

at du handler ud fra dit hjerte, og når resultaterne ikke bliver, som du håbede, så kom tilbage til 

Mig, og Jeg vil trøste dig. Mange gange i løbet af dit liv vil du adlyde Mig i den tro, at du kender 

resultatet på forhånd. Mit mål eller ønskede resultat kan være et andet end det, du tror. Bliv ikke 

skuffet, når begivenheder i dit liv udvikler sig anderledes, end du regnede med. Når blot du gør dit 

bedste for at adlyde Mig, vil Min vilje ske. Lad være med at bekymre dig om andet end det, Jeg 

beder dig om at gøre. På den måde kan du vandre i glæde med en let og glad ånd, fordi du tjener din 

Gud og bidrager til at fremme Mit Kongerige. Mit barn, hvor er Jeg taknemmelig mod dig. Og dine 

himmelske kammerater knytter stærke bånd mellem dig og dem selv. Vær fyldt med glæde. 

 

Stol på Mig, når du skal træffe beslutninger. Du vil af og til have brug for at tænke nøje over, 

hvorfor du vælger at handle på en bestemt måde. Jeg gør dig opmærksom på dette, fordi Jeg ønsker, 

at du begynder at blive opmærksom på dine egne motiver. På den måde kan du undgå at handle ud 

fra din menneskelige svaghed, og kun søge det guddommelige eller hellige i dit liv. Fjenden 

forsøger at gribe forstyrrende ind i din beslutning om at tjene Mig, men vi vil ikke tillade flere 

afvigelser fra din himmelske vej. Sammen vil vi udelukkende søge de himmelske motivationer, og 

hver eneste af dine opgaver og projekter vil både fremme Min vilje og udvikle din sjæl. Mit åg er 

nemt at bære, og Min byrde er let. Jeg lader dig bære kors for din ydmygheds og udviklings skyld. 

Hvis du føler, at et kors er for tungt, kan du bede Mig om lindring. Det vil Jeg ikke blive såret over, 

Mit barn. Og med mindre det er nødvendigt for dig at beholde det kors, vil Jeg fjerne enten selve 

korset eller vægten af det. Vi er forenede, og vi kan tale om alle ting. Ofte raser du over din 

situation, men du kommer ikke til Mig for at klage. Hvad nytter det at beklage sig til andre? De kan 

hverken fjerne dit kors eller gøre dine byrder lettere at bære. Tal til Mig, og lyt til andre. På den 

måde vil du ikke synde med tungen, en synd, der gør stor skade i denne verden. Jeg er her og venter 

på at lytte til hver eneste af dine klager. Alle dine sorger finder et varmt, trøstende sted i Mit hjerte, 

og når du deler en sorg med Mig, bliver den i sandhed formindsket. Jeg ønsker at give dig Himlens 

øjne. Jeg ønsker, at du ser dit liv, denne verden og dens mennesker, med disse himmelske øjne, så 

du kan begynde at reagere ligesom Mig, din Jesus, som elsker dig så højt. Mit barn, Jeg tilbyder dig 

dette nye syn. Vil du tage imod denne vidunderlige gave fra Mig? Du vil i sandhed blive forbløffet 

over, hvordan denne måde at se tingene på vil ændre dit liv. Det meste af det, der tidligere har 

foruroliget dig, vil simpelthen forsvinde ud af dit synsfelt, fordi det vil betyde så lidt for dig. Ønsker 

du, at det skal ske? Jeg håber sådan at du vil sige ja. Jeg ønsker så inderligt at lade dig se verden 

med Mine øjne. Jeg kan lære dig store og imponerende ting, Min kære. Og hvis du deler Mit syn på 

tingene, kan vi tale lige så frit og utvungent, som om vi var én sjæl. Jeg beder dig om at være dette 

for Mig. Tillad Mig at have indflydelse på, hvordan du ser på tingene. 

 

 

3. september 2003 

Jesus 

 

Jeg ønsker at fortælle Mine sjæle om Himlens glæder. Mine børn, der er ingen bitterhed i Himlen. 

Det var ikke hensigten, at I skulle kende til bitterhed og bedrøvelse, selv ikke på Jorden. Alle sjæle 

oplever det dog på et eller andet tidspunkt i løbet af deres tid på Jorden, men sjælene bør ikke 

betragte bitterhed og bedrøvelse som det, der definerer deres liv. Mit barn, hvis du ofte føler at du 

kæmper med disse ødelæggende mønstre, må du tilbringe tid sammen med Mig. Jeg er den 

guddommelige Helbreder. Jeg kan fjerne al hårdhed fra dit hjerte, så du bliver befriet for det, der 

forhindrer dig i at elske. På den måde vil du blive en mere effektiv tjener, fordi du er åben for både 

at modtage og at give kærlighed. Mit barn, Jeg ønsker ikke at give dig flere sorger. Du vil ikke 



opleve at stræbe efter venskab med Mig, og så blive skuffet. Kast dig med glæde ud i dette venskab 

med Mig, for det er garanteret dig at det vil lykkes. Jeg, alle tings Gud, giver dig denne garanti. Du 

frygter for nederlag, måske fordi ting tidligere er mislykkedes for dig. Tænk på, Min kære, at du 

måske ser nederlag, hvor der ingen er. Sagt på en anden måde, når du begynder at vande i enhed 

med Mig, din Gud, som elsker dig, vil du se succes og nederlag mere tydeligt. Hvad du tidligere 

betragtede som et nederlag, ser måske ud som en succes, når du ser det med Mine øjne. Jeg ser på 

bestræbelserne, ikke på resultatet. Resultatet af en bestræbelse er Mit anliggende, og det må du 

overlade til Mig. Så prøv nu at se tilbage på dit liv. Tænk på de ting, som plager dig, fordi de ligner 

nederlag. Forsøgte du alt, hvad du kunne? Gjorde du som regel dit bedste? Når du opdagede at 

noget var ved at gå galt, forsøgte du så at gribe tingene an på en anden måde? Måske var dit 

nederlag slet ikke et nederlag. Måske søgte du, men fandt ikke. Hav fred med det. Nu har du fundet 

Mig, og Jeg vil hjælpe dig med at lykkes, uanset hvordan verden bedømmer dine bestræbelser. Du 

lykkes nu, Mit elskede barn, fordi du sidder i stilhed, mens Jeg sørger for din sjæl og helbreder dine 

sår. Ja, vi er en succes. Sammen lider vi ingen nederlag. I dag er din nye begyndelse. Begynd på en 

frisk sammen med Mig lige nu, og alle muligheder vil åbne sig for dig. Dit hjerte begynder at 

længes, og det føles næsten som en smerte, men det er en smerte, du ikke ønsker at flygte fra. Dette 

er guddommelig kærlighed, lille sjæl. Sådan føles det, når du tillader din Gud at elske dig. Du føler 

en længsel. I begyndelsen ser dit hjerte sig undersøgende omkring, fordi det ikke kan finde ud af, 

hvad genstanden for dets længsel er. Dette er indledningen til at blive en helgen, Mit barn. Disse 

første rørelser er et ønske om at opnå enhed med din Gud. Dette ønske bliver stærkere og stærkere, 

og du kunne måle din hellighed, hvis det var nødvendigt, ved hjælp af denne længsel. Sandelig siger 

Jeg dig, med al Min Guddoms Majestæt, du vil få opfyldt den længsel i Himlen. 

 

 

4. september 2003 

Jesus 

 

Jeg er kommet for at rense sjæle. På samme måde som en mor, der gør rent i sit hus. Mit barn, Jeg 

renser din sjæl og bringer den i orden. Hvis du har været borte fra Mig, må vi skynde os. Fortidens 

begivenheder i dit liv må nu betragtes på en anden måde. Dette er en vigtig opgave, og det er derfor, 

Jeg bruger tid på det sammen med dig. Begivenheder kan afsætte mærker i dit hjerte, når du ikke 

beder. Derfor er det Mit mål at rense disse mærker og efterlade et hjerte, der frit kan give og 

modtage kærlighed. Når du beder, Mit barn, hjælper Jeg dig med at vurdere de oplevelser, du 

kommer ud for i dit liv. Måske kommer du ud for en skuffelse i dag. På egen hånd, uden Min hjælp, 

føler du dig måske nedslået, trist og modløs. Hvis du har et problem med stolthed - og mange lider 

under stolthed - deler du måske ikke engang din tristhed og skuffelse med en anden sjæl. Den bliver 

siddende i dit stakkels hjerte, og efter en tid forvandles den til bitterhed. Og så, fordi det jordiske liv 

er som det er, og fordi mennesker er fejlbarlige i deres søgen efter fuldkommenhed, oplever du 

endnu en skuffelse eller et forræderi. Stoltheden gør sig gældende, og endnu en gang giver du ikke 

tilstrækkelig udtryk for din sorg overfor nogen. Endnu en skuffelse bliver til bitterhed, som dækker 

endnu et område i dit stakkels lille hjerte. Mit barn, når det fortsætter på den måde, får du et hjerte, 

der er indhyllet i bitterhed. Et hjerte har brug for kærlighed på samme måde, som dine lunger har 

brug for ilt. Sådan er dit hjerte skabt, du kære, og hvis dit hjerte er tillukket, bliver kærligheden 

blokeret. Du bliver så hæmmet, åndeligt set. Hvor det dog bedrøver Mig at se dig så foruroliget og 

ulykkelig. Min lille sjæl, Jeg kommer for at fjerne alle mærker fra dit hjerte, så du kan elske frit, 

ligesom Jeg elsker. Tro ikke, det er en umulig opgave. Jeg er Jesus. Jeg er Gud. Jeg kan rense dit 

hjerte på ingen tid, hvis du vil lade Mig gøre det. Jeg vil bringe orden i din sjæl igen, Jeg vil justere 

din måde at tænke på, og Jeg vil placere den slags kærlighed i dit hjerte, der er så ægte og rigelig, at 

den vil kunne ses i dine øjne. Alle, som ser dig, vil opleve denne kærlighed og vide, at den kommer 

fra Mig. Mit barn, Mit barn, hvor er Jeg dog bedrøvet over at de, som burde have elsket dig, ikke 

gjorde det. Jeg er ked af, at der nogensinde er sket ting, der har såret dig. Men du må forstå, at vi 

kan få noget godt ud af lidelsen. Lad Mig vise dig, hvordan vi kan få alt det onde, der har såret dig, 



til at gavne dig. Tal med  Mig. Fortæl Mig det hele, og Jeg vil skænke dig fred, tilgivelse og orden i 

alt det, der er sket i dit liv. Jeg må fortælle dig, at når du oplever skuffelser i dit liv, og du bringer 

dem til Mig, så hjælper Jeg dig øjeblikkeligt med at forstå, og med at få det bedre. Det kan ske, at 

den tid, du bruger på at få det bedre, bliver en periode med vækst, hvor du og Jeg vil komme tættere 

på hinanden og blive mere afhængige af hinanden. Vil du ikke unde Mig den tid, Mit barn, hvis den 

er nødvendig for at Jeg kan gøre dig til den slags helgen, som Jeg har brug for til lige netop det 

arbejde, der er bestemt for dig? Selvfølgelig vil du det, for du søger Min vilje. Hvis du beder, vil Jeg 

ikke lade dig lide unødvendigt. Det er et løfte, som Jeg giver dig i dag. Jeg beder om, at du lægger 

dig disse ord på sinde og holder godt fast ved dem. Hvis du beder til Mig, vil Jeg ikke lade dig lide 

unødvendigt. Bed Mig om lindring i din lidelse, og hvis den ikke gavner dig, vil Jeg fjerne den. Hav 

fred nu, og fortæl Mig om alt det, der sker i dit liv. Sammen vil vi sørge for, at dit sårbare hjerte 

ikke bliver ramt af flere sten.       

 

 

4. september 2003 

Jesus 

 

Mine børn, Jeg ser gerne, at I bliver Mine pålidelige venner. Jeg ønsker at kunne stole på jer. Du 

spekulerer på, hvad det betyder, så det vil Jeg fortælle dig. Det er sandt, at Jeg vandrer sammen med 

dig. Jeg tager del i dit liv og dine bekymringer. Dine anliggender er Mine anliggender, og Jeg 

hjælper dig med alle ting. Ingen detalje er for lille til at du kan dele den med Mig og bede om hjælp. 

Du vil altid kunne finde Mig der. Du ved, at Jeg aldrig forlader dig. Det er klogt af dig at have den 

tillid til Mig, Mit barn, for det er en tillid, der er funderet på sandhedens klippe. Jeg er den klippe, 

og Jeg er den sandhed. Jeg ønsker, at du følges med Mig med den samme tillid, med al skyldig 

hensyn til både din skrøbelige menneskelighed og dine jordiske pligter. Jeg ville gerne være sikker 

på, at du hver dag vil komme til Mig i bønnen. Vi påbegynder en rejse sammen, men så kommer du 

bort fra Mig. Jeg bliver selvfølgelig hos dig. Jeg er din Gud, og Jeg vil ikke forlade dig. Men vi må 

færdiggøre det arbejde, vi påbegynder. Lad ikke din tid sammen med Mig være usystematisk og 

tilfældig. Du har travlt, og det forstår Jeg, for ofte er det Mig, der har givet dig dine opgaver. Men 

hvis du ikke har tid til at bede til Mig, er der noget, der er forkert i dit liv, og Jeg ønsker at det bliver 

rettet øjeblikkeligt. Jeg har brug for dig. Du er Min ven, og Jeg har brug for, at Mine venner er 

trofaste nu. Så hør op med at springe til og fra. Jeg beder dig om at blive ved med at være forenet 

med Mig, så vi sammen kan arbejde på de opgaver, andre har undladt at påtage sig. Mit barn, du må 

forstå, at når du kommer til Mig i bønnen, om så kun for et øjeblik, bliver Jeg trøstet. Mit hjerte 

bliver trøstet, og det gør selvfølgelig, at Jeg kan give dig nåde i en uhørt grad, men dine bønner 

medfører også, at Jeg kan mildne Min retfærdighed overfor andre, som aldrig søger Mig. Når du 

møder Mig ansigt til ansigt, vil du tydeligt kunne se al den lykke, du har givet Mig. Jeg har brug for 

dig, og værdsætter derfor den troskab, du giver Mig. Om det så kun er på grund af Min gengældelse 

til dig, bør du komme til Mig ofte, for Jeg belønner hver eneste bøn, hvert eneste blik, selv hver 

eneste påkaldelse, mere end du vil kunne forestille dig. Vær ikke bekymret, hvis du ikke føler sådan 

som du tror, du bør føle. Mit barn, hvordan føles det for en helgen, når den helgen arbejder hårdt her 

på Jorden? Meget ofte føler Mine hellige sjæle sig trætte. De føler sig trætte, fordi de arbejder hårdt. 

Men de føler sig også beslutsomme, og disse hellige sjæle kommer tilbage til Mig i bønnen, selv om 

de ikke føler sig hellige hele tiden. Lad ikke dine følelser bestemme, hvorvidt du skal bede eller ej. 

Forestil dig et ægteskab, hvor de to mennesker kun hjalp hinanden, når de følte en romantisk 

kærlighed for hinanden. Jeg behøver ikke fortælle dig, at det ægteskab ville være dømt til at 

mislykkes. Det er nøjagtig det samme med dit forhold til Mig. Tjen Mig altid, uanset hvordan du 

har det. Forestiller du dig, Mit barn, at når du kommer til Mig i bønnen, vil Jeg vende Mig bort? Vil 

Jeg sige, ”Gå din vej, du føler dig ikke hellig nok til at kunne tale med Mig”? Siger en 

ægtemand, ”Gå din vej, kone, for du føler ikke nok kærlighed for mig”? Det er jo meningsløst. Det 

er især på de tidspunkter, hvor du ikke føler dig hellig, at Jeg må lytte til dig, berolige dig og elske 

dig. Vi skal være nære venner, hvilket betyder, at vi vil være venner på tidspunkter, hvor du føler 



åndelig glæde. Men som nære venner vil vores venskab blive endnu mere dyrebart, mere værdifuldt 

og mere uundværligt på de tidspunkter, hvor du føler åndelig tørke. Hav fred med det. Jeg forsøger 

at forklare dig alt nu, så der ikke skal være mere usikkerhed og smerte tilbage i dit hjerte.      

 

 

4. september 2003 

Jesus 

 

Mine børn, Jeg er ikke aggressiv, med mindre en af Mine egne bliver angrebet og har brug for Min 

beskyttelse. Normalt er Jeg mild og sen til vrede. Du vil finde, at Jeg er en rolig ledsager gennem 

dine dage. Jeg ser begivenhederne tydeligt. Jeg er i stand til at læse de andre sjæles intentioner, så 

Jeg er den, du bør rådføre dig med, når du møder vanskeligheder. Hvis du uden grund lader dig gå 

på af et andet menneske, vil Jeg fortælle dig det. Jeg er meget tålmodig med Mine børn, især når de 

har vendt sig bort fra Mig. Jeg vil sende mange udvalgte sjæle til dem i et forsøg på at få deres 

opmærksomhed. Men Jeg kan ikke diktere deres reaktion, for de har deres fri vilje. Jeg ville ikke 

give jer en gave, og derefter fjerne den igen. Hvis en sjæl afviser dig, må du have fred med det. 

Spørg Mig ofte til råds, når du arbejder med en sjæl. Bed for ham. Elsk ham. Vis ham ved dit 

eksempel, hvad det vil sige at leve et liv i efterfølgelse. Er du rolig? Er du fredfyldt? Disse 

egenskaber er meget attraktive for en sjæl, som oplever bekymring. Du må lade en kæmpende sjæl 

forstå, at Jeg har løsningen på alle ting. Han vil måske sige at du ikke forstår, at hans problemer er 

alvorlige, komplicerede og uløselige. Måske vil han komme med forklaringer på, hvorfor han ikke 

følger Mig, og altid give andre skylden for det. Jeg har løsningen på det hele. Der er ingen grund til 

at afvise Gud. Ingen begrundelse vil kunne opnå tilgivelse for det på dommens dag. Jeg har aldrig 

været ukærlig eller grusom mod en sjæl. Jeg fortjener kærlighed, trofasthed og respekt. Hvis du 

forstår Min magt, vil du begynde at forstå Min mildhed. Tåbelige sjæle forveksler mildhed med 

svaghed. Det er de virkelig stærke, der er kloge nok til at være milde. Så vær mild overfor dine 

brødre og søstre, især de af dem, der ikke er forenede med Mig. De bliver så nemt såret, og de har 

ikke Mig til at trøste dem, når det sker. Kan du forestille dig så stor en ensomhed? Kunne du tænke 

dig at vende tilbage til en tid, hvor Jeg på ingen måde var en del af din verden? Lad være med 

overhovedet at forestille dig noget sådant, for Jeg har lovet at Jeg ikke vil give slip på dig. Det vil 

Jeg i sandhed ikke. Men hav medfølelse med andre. 

 

Mit barn, frygt ikke for din fremtid. Brug ikke tiden på at forestille dig, hvad der vil ske med dig, og 

hvad Jeg vil bede dig om at gøre. Den slags drømmerier er ikke frugtbare. Brug hellere tiden på at 

meditere over Min lidelse. Den slags beskæftigelse er frugtbar og vil give Mig mulighed for at 

åbenbare Mig endnu mere for dig. Vores forening vil blive dybere, og du vil opnå meget ved det. Du 

vil have glæden ved at vide, at mens andre forsvandt, da blev du. Jeg kan slet ikke give dig nogen 

forestilling om, hvor stor en glæde dette vil give dig. Men lad Mig sige, at gennem hele evigheden 

vil den viden glæde dig. Du har vanskeligt ved at forestille dig evigheden, men jo tættere du 

kommer på Mig, jo mere virkelig bliver den. Dit eksil på Jorden, borte fra Os, er en prøvetid. Pas 

på, at prøven ikke mislykkes for dig, ved at du spilder mulighederne. Pas på, at prøven ikke 

mislykkes for dig, ved at du tilbringer tiden i dag med at have det dårligt over dagen i går. Har Jeg 

ikke forsikret dig om, at Min hukommelse er kort? Dine ufuldkommenheder vil blive glemt, barn. 

Vend dig blot ikke bort fra Mig nu. Jeg sætter stor lid til dig fordi Jeg, din Gud og Frelser, kender 

dig. Jeg ser direkte ind i din menneskelighed, og kender til hver eneste af dine evner og muligheder. 

Du er i stand til at gøre store ting, Min lille tjener, men ikke uden Mig. Du blev formet og bestemt 

til at arbejde sammen med Mig. Uden Mig vil dit arbejde ikke blive gjort, for du vil ikke være i 

stand til at identificere det, for ikke at tale om at udføre det. Hvis det skulle ske – og Jeg siger dig, 

at det forventer Jeg ikke af dig – så må andre bære tungere byrder og gøre dit arbejde såvel som 

deres eget. Det er derfor, Mine sande tjenere bærer tunge byrder. Men Min vilje bliver udført, og 

tiden for Min fornyelse kommer nærmere. Frygt ikke. Jeg genrejser Min verden. 

 



 

5. september 2003 

Jesus 

 

Jeg ønsker, at Mine børn skal være forberedte. I dag ønsker Jeg at hjælpe Mine børn med at forstå 

den tid, de lever i. Børn, I står Mit hjerte nær. I blev sat på Jorden for denne tid, så I kunne tjene 

Mig og hjælpe Mig med at indvarsle Mit kongerige. Mørkets tidsalder tager sine sidste sjæle, mens 

Jeg forbereder Min tilbagekomst. Som Jeg ofte minder jer om, er resultatet garanteret. Det, der ikke 

er garanteret er, hvor mange sjæle, der vil vælge lyset og hvor mange, der vil vælge mørket. Sørg 

for at have indflydelse på det, Mine børn. Hav indflydelse på det ved hjælp af jeres rolige og stille 

hellighed; med øjne, der afspejler al Min kærlighed. Andre mennesker skal kunne opleve flere og 

flere af Mine fredfyldte børn, som er standhaftige i Mit nærvær. På denne måde vil de blive 

tiltrukket af Mig. Det er vores opgave. Hensigten med Mine ord her på disse sider er, at de skal 

hjælpe jer i denne proces, processen at blive hellige. Og hellighed er noget, man er i gang med at 

opnå, Mine kære. Vil du nogensinde kunne sige, at du er hellig nok? Selvfølgelig ikke. Mens du er 

på Jorden, vil Jeg have guddommeligt arbejde til dig, både i din sjæl og i din verden. Lad det aldrig 

være nok for dig, at du gjorde et godt stykke arbejde i går. At lade sig nøje, når det gælder det 

åndelige, er det samme som at begynde at glide tilbage til verden. Vores standarter er høje, men du 

kan klare det, og, som Jeg har sagt, sammen vil det lykkes for os. Jeg er hos dig hver dag, hver time, 

og i alt, hvad du oplever. Jeg beder dig om at give vores Far i Himlen ære for Hans grænseløse nåde 

i denne tid. Han har modtaget ulydighed fra menneskeheden på alle områder, og selv da bekymrer 

Han sig for sine børn. I kære, Jeg har forberedt jer godt. I reagerer på Min nåde og bliver hellige. 

Jeg er meget tilfreds med jeres fremskridt, og også med den iver, hvormed I forsøger at dele Mine 

ord med andre. Jeg kalder, og du svarer. Jeg giver dig opgaver, og du fuldfører disse opgaver. Når 

det sker, er alt fredfyldt i din sjæl. Vær ikke bange. Frygt intet. Har Jeg ikke forsikret dig om Min 

magt? Kom ofte og tal med Mig om hver eneste bekymring, hver eneste glæde og hver eneste 

beslutning, du skal træffe. På denne måde vil du være sikker på, at du tjener Mig og ikke verden. 

Mange gange i løbet af dagen venter Jeg på, at du kaster et blik i Min retning, og i det øjeblik, du 

gør det, bliver der sendt nåde ned over dig. Jeg vil bevare dig i Min nåde. Jeg vil åbne vejen foran 

dig. Jeg vil betragte dine fjender som Mine, og dine interesser vil også være Mine. Vi er forenede. 

Lad altid det det faktum være dit udgangspunkt. Du og Jeg er ét. Mit barn, du bærer i sandhed Mig, 

din Jesus, din Frelser, med dig. Jeg lader det være det sidste ord til dig nu, for du må lade hele dit 

liv være baseret på denne ene kendsgerning. Hav fred, så du kan tjene Mit Kongerige.      

 

 

5. september 2003 

Vores velsignede Mor 

 

Kæreste børn, som hviler i mit Rene Hjerte, I må leve jeres liv i glæde. Jesus, min elskede Søn, har 

givet jer alt, hvad I har brug for, for at I kan blive sande tjenere. For at kunne have fred på denne 

Jord, må I tjene Ham, som er lutter lys, lutter godhed. Jeg er Hans mor. Jeg er også jeres mor. Kald 

ofte på mig, I små børn af denne verden. Jeg har hjulpet mange sjæle med at nå til Himlen, og jeg 

vil også hjælpe jer. Fortæl mig om det, I frygter, og jeg vil trøste jer. En mors hjerte forstår sine 

børns svagheder, og kan hjælpe dem med at overvinde de vaner, der distraherer dem og forhindrer 

deres forening med Gud. Børn, lad mig hjælpe jer. Skynd dig til mig, når du er bekymret for, at du 

ikke tjener Jesus, og jeg vil lede dig direkte tilbage til Hans hellige vej, den vej, Han har afmærket 

for lige netop dig. Vi er dig altid nær, i alle ting. Himmel og jord er virkelig forenede som aldrig før. 

Benyt dig fuldt ud af det. Himlen er lykkelig, kæreste børn, fordi Gud er der. Men du kan også være 

lykkelig på Jorden, fordi Gud er hos dig nu. Jo mere, du søger Ham, jo mere vil Han åbenbare sig 

for dig personligt. Alt er godt. Vi beskytter dig og dem, du elsker, uden at trættes, og du vil opdage, 

at din tjeneste for Himlen giver dig mere og mere glæde. Vær med Jesus, børn.   

 



 

5. september 2003 

Vores velsignede mor 

 

Mine børn, det er mig meget magtpåliggende at I er udholdende i jeres omvendelse. Der er megen 

nåde til rådighed for jer, for at I kan holde kursen hen imod hellighed. Fordi jeg er mor, jeres mor, 

kommer jeg de farer, som truer mine små, i forkøbet. Tag jer i agt for åndeligt hovmod. Jesus har i 

sinde at bringe hver eneste af jer til et højt niveau af hellighed på relativ kort tid. I bør på intet 

tidspunkt tro, at denne hellighed kommer fra jer selv. Jeres tro, jeres kærlighed til Gud, er Guds 

gave til jer, så føl jer ikke hævet over de af jeres brødre og søstre, der ikke er lige så åbne for Gud 

som I er, og som derfor ikke modtager den samme grad af nåde. Du, min lille, undrer dig måske 

over, hvad det så er, du bidrager med, hvis det hele kommer fra Jesus. Du bidrager med din frie 

vilje. Du bidrager med din tid på Jorden. Du giver Jesus dit hjerte og siger, ”Ja, Jesus, jeg ønsker at 

være en helgen”. Mit hjertes lille barn, Jesus kan i sandhed gøre hvad som helst med en sjæl som 

din, der har valgt Himlen. Du kan nu betragte dig selv som en soldat i lysets hær. Jeg salver dig i 

den egenskab, og du arbejder udelukkende for godheden. Bønnen er dit våben, og du er udrustet 

med den hellighed, som du har opnået ved din lydighed. Intet ondt kan sejre over dig. Så stor er den 

magt, du udøver med Jesus som din leder. Du har intet at frygte; Vi er med dig. Vær åben for at 

modtage vejledning gennem bønnen, så vi kan undervise dig i alle ting, efterhånden som tiderne 

ændrer sig. Vi står altid til rådighed for dig. Jeg velsigner dig nu, og overgiver dig i min Søns Jesu 

Kristi varetægt. Tjen Ham trofast, og du vil nå til Himlen. Din trofasthed vil blive rigt belønnet. 

Børn, I vil i sandhed blive overvældede af lykke. Vi har svar på alle ting, så kom til Os med alle 

bekymringer. Jeg er hos jer, og søger at hjælpe jer, som en mor hjælper sine børn gennem 

vanskelige tider. Når I har brug for mig, I kære, vil jeg være der, med ekstra vejledning for den tid, I 

lever i. 

 

 

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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