BIND 3
GUD FADER TALER TIL SINE BØRN
VOR VELSIGNEDE MOR TALER TIL SINE BISKOPPER OG PRÆSTER
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.
FØRSTE DEL: GUD FADER TALER TIL SINE BØRN
17. december 2003
Gud Fader
Jeg hilser dig, du lille sjæl, som søger at gøre Min vilje. Jeg er hos dig og takker dig for dine
smukke bønner fra hjertet. Det er Min hensigt at tale med dig og få dig til at nedskrive Mine ord.
Anne, det er Min hensigt at give dig budskaber til verden. Alt dette er Mit værk. Jesus, som
vejleder dig så nøjagtigt og omhyggeligt, er forenet med Min plan. Det er denne plan, Jeg har til

hensigt at åbenbare for dig i større detaljer fra det unikke perspektiv, som kun Faderen af alt det
skabte kan dele med sine børn. Anne, vær ikke bange. Når vi er færdige med disse få ord, ønsker
Jeg, at du beskriver Min stemme for dine brødre og søstre, så de kan lære deres Gud at kende.
Hvad vil du sige? Lyt til Min stemme, du lille Himlens tjener. Er du bange for Mig? Hvorfor
ønsker du at græde? Er det fordi du frygter Min retfærdighed?
Nej, jeg ønsker at græde, fordi Hans stemme, som er maskulin, er så blid og kærlig. Den lyder ikke
overtalende, som Jesus nogle gange gør. Den lyder ikke bønfaldende eller en lille smule frustreret,
som Vor velsignede Mor nogle gange gør. Den lyder rolig og autoritativ. Man får den følelse, at Han
ikke er i tvivl om noget, hvis du forstår, hvad jeg mener. Alt er tydeligt for Ham. Han kunne tale på
et niveau, der er en million gange højere, men Han viser os den gunst at tale vores ydmyge,
begrænsede sprog, så dette lille, lille væsen, nemlig mig, kan forstå det. Han er omhyggelig med
ikke at skræmme mig. Han er omhyggelig med at tale tydeligt, så jeg kan skrive det ned for Ham.
Han har autoritet. Det hersker der ingen tvivl om. Han behøver ikke at anstrenge sig for at vise den.
Den strømmer ubesværet fra Ham og ind i Hans ord. Det får mig til at græde, fordi Han er så god,
og det er jeg ikke. At være konfronteret med denne ubegribelige kilde til kærlighed og godhed gør,
at jeg så inderligt ønsker, at jeg var bedre, mere værdig, og at jeg kunne bidrage med mere til dette
guddommelige bord. Åh, mine kære brødre og søstre, jeg har lige fået en forsmag på, hvordan det
vil føles at dø og møde Gud. Vore hjerter vil briste, hvis vi ikke har noget at give til denne
vidunderlige, søde, kærlige Far. Udsæt det ikke. Tjen nu, i dette øjeblik, på denne dag. Tårerne
strømmer ned af mit ansigt, for Han er ikke en retfærdighedens Gud i dette øjeblik, men en
kærlighedens Gud. Det er sådan, Han ser på dig i dette øjeblik, mens du læser dette. Tjen nu. Udsæt
det ikke længere. Vil du ikke nok tro på, at du i al evighed udelukkende vil være taknemmelig over
alt, hvad du gør for denne Kærlighedens Gud.
Anne, Min skabning, som Jeg skabte til at tjene, græd ikke. Med nogle få ord har du beskrevet
Mig nøjagtigt. Hvor mange kan sige det? Find trøst i, at hvis du ikke gør andet for Mig, mens du
lever, så har du dog gjort dette. Nu må du holde op med at græde et øjeblik, mens vi arbejder, og
derefter vil Jeg trøste dig.
Anne, hver eneste sjæl blev skabt til at tjene i Mit Kongerige. Hver enkelt har nogle prægtige
kvaliteter, der vil blomstre op, når de følger Mig. Sjælene tror, de har så lidt at tilbyde. Det er
fordi, de ikke gør Min vilje, men deres egen. Når de beder Mig om vejledning, vil de få den. Jeg
vil vejlede sjælen om dens rette rolle i Mit Kongerige, og dens talenter vil udvikles eksplosivt
under Mit opmærksomme og vejledende blik. Sjælene føler, at de er åndeligt underernærede. De
ligefrem sulter, du lille, fordi de ikke kommer til Mig for at få næring. De søger den verdslige
næring, som gør dem frygteligt dårligt tilpas, fordi de synes at de burde modtage næring, og
undrer sig over, hvorfor sultens smerter fortsætter. De sulter efter Mig. Nuvel, Jeg er her, ligesom
Jeg har været det siden tidernes begyndelse. Jeg er her, kære små børn. Jeres Gud elsker jer med
en kærlighed, der vil få jer til at hulke af glæde, ligesom denne lille sjæl gjorde. Vær ikke bange
for Mig. Du behøver kun at frygte Mig, hvis du er Min fjende. Hvis du er Min fjende, vil du miste
alt. Vær ikke Min fjende. Du blev skabt til at være Min ven, og til at modtage alt det, som Jeg har
at tilbyde. I den tid, der kommer, vil vi tale om hvad det er, Jeg tilbyder jer, Mine børn. Jeres arv
er alt for glorværdig til at blive beskrevet på nogle få sider. Det vil tage tid. Men Min lille sjæl,
som nedskriver dette, har været så imødekommende at tillade Mig at skrive gennem hende, så vi
vil gå i gang. Dette væk er Min julegave til jeres verden. I ser, at jeres Gud tager del i alle ting på
Jorden. I denne gavernes tid giver Jeg også. Hav fred nu, I små sjæle i verden. Jeg er her.
18. december 2003
Gud Fader
Det er Mig, Alle Tings Fader, som taler til denne lille sjæl. Jeg ønsker at give Mine børn både
forhåndsinformation og vejledning . Hvis du følger Mig, så fortsæt med at følge Mig, men på en

mere dedikeret måde. Spørg dig selv i dag, ”Hvad kan jeg gøre for min Far i Himlen?”Jeg vil
lægge svaret i jeres hjerter, I små sjæle, og I vil modtage Min anmodning. Derefter må du være
opfyldt af tro, og fuldføre den opgave, Jeg har bedt dig om. Ved dette første skridt vil du blive klar
over, hvordan Jeg vil arbejde gennem dig. Bed Mig om vejledning, så vil du blive vejledt på en
intensiveret måde.
De sjæle, som ikke følger Mig, men som forstår, at de må ændre sig, må begynde med at bede.
Bed Fadervor, som Min Søn gav jer. Bed denne bøn ofte, for gennem den anerkender du Mit
herredømme over denne verden. Du giver Mig den lovprisning, som rettelig tilkommer Mig.
Dette, lille sjæl, er en ydmyg handling, og det er en god måde at begynde på. Gør dette nu, og din
Gud vil bøje sig ned til dig og samle dig op. Vær ikke bange. Der er ingen grund til at frygte Mig i
denne tid. Bed denne bøn, så vil alt være godt.
I sjæle, som modarbejder Mig, Jeg taler nu til jer med den største alvor. Du ved, hvem du er, og
du ved, at du har sat dig op imod alt, hvad der er Lys. Det må du ophøre med nu. Den tid nærmer
sig hastigt, hvor du vil være tvunget til at opgive alt håb. Læs Min Søns ord i denne serie af
åbenbaringer. Han ønsker at redde dig. Jeg har villet det sådan. Jeg har villet at du, i al din
syndighed, skulle angre og slutte dig til Mig i Himlen for evigt. Ser du, kære lille synder, Jeg
elsker dig. Syndere, hvis sjæle var meget mere sorte end din, har angret, er blevet vasket rene, og
bor her i Himlen sammen med de største helgener. Det er det, Jeg ønsker for dig. Du vil ikke
blive bebrejdet for noget. Du vil blive elsket. Det vil være vanskeligt for dig at tage imod denne
kærlighed, men den vil rense dig. Du er Min, uanset om du bryder dig om det eller ej. Kom
tilbage til Mig. Afvis Mig ikke denne gang, for Jeg søger din frelse. Din smerte er Mit personlige
anliggende, og Jeg vil udslette den. Det er Mit løfte til dig.
I sjæle, som har ventet på denne tid, jeres ventetid er næsten ovre. I har kæmpet bravt. For
øjeblikket må I fortsætte med at kæmpe, og I skal være klar over, at jeres Gud er taknemmelig.
Hvor vil du være lykkelig over, at du tjente Himlen, mens du var på Jorden. Jeg kan ikke afsløre
alle Himlens hemmeligheder, fordi du i din menneskenatur ikke ville kunne modstå en sådan
viden, og du ville i sandhed insistere på at komme hjem øjeblikkeligt. Men Jeg vil afsløre nogle af
de glæder, der venter dig. Det er Min vilje at gøre det, for i denne tid tvivler sjælene på Jorden på,
at Himlen overhovedet eksisterer. Denne åndelige udsultning har fået mange til at miste håbet, så
som en reaktion på det har Jeg villet, at Jesus, Hans mor Maria og mange helgener skal give jer
både vejledning og himmelsk information. Jeg taler selv til jer nu, for at vise jer vejen, eller
kortet, over denne tid. Jeg vil ikke lade sjælene være overladt til sig selv i et sådant mørke. Jeg
har altid sendt profeter til Mine børn i det jordiske eksil, og det gør Jeg også nu, mange steder i
verden. I må se med jeres øjne, kære sjæle. Vend jer ikke bort fra Min himmelske vejledning, for
gennem den giver Jeg den ekstra hjælp, som mange har brug for. Hvis du er kaldet til at hjælpe
med at udbrede disse ord, så gør det med glæde. Du vil ikke blive skuffet over din belønning.
19. december 2003
Gud Fader
Mine små sjæle finder stor glæde ved at kommunikere med Mig. Det er den mindste forsmag på
Himlen. I Himlen vil I have øjeblikkelig og konstant kommunikation med Mig. Vi vil finde stor
glæde ved hinanden, kære børn. Nøden er fuldstændig fraværende i Himlen. I vil lede forgæves
efter de fattige, de bekymrede og de syge. Hvor I end vender blikket hen, vil I se endnu et
landskab af fred og sindsro. Sjælene vil søge kundskab og finde den. Sjælene vil søge visdom og
opnå den. Sjælene vi søge forståelse fra andre, og de andre vil øjeblikkeligt forstå dem. I Himlen
vil der blive lyttet med stor sympati, Mine børn. I Himlen vil I ikke kende til ængstelse over dem, I
elsker, for alt vil være godt, og alt vil være afgjort. Der vil ikke være nogen usikkerhed i Mine
børns hjerter. I kære, dette er jeres skæbne. Dette er jeres arv, som I blev skabt til. Jeres tid på
Jorden er en lille tidskapsel, der er planlagt for at give jer muligheden for at opnå jeres plads i

Himlen. Gør brug af de gaver, Jeg har givet jer, så vil I opleve, at der ikke er grænser for, hvad I
vil kunne opnå på Jorden. Al himmelsk hjælp er til jeres rådighed. ”Men vi kan ikke se den,”
svarer Mine børn i deres stakkels, små hjerter. Kære børn, som I har fået at vide, så kan I ikke se
vinden, men I kan se vindens kraft, og I kan se de smukke ting, der kan opnås ved at udnytte
denne kraft. Det er det samme med Mig. Hvordan udnytter man Gud? Simpelthen ved at bede.
Ligesom I er Mine tjenere, er Jeg også jeres tjener, forstået på den måde, at en far ønsker alt for
sine børn, og giver alt til sine børn. Hvis et barn vedvarende nægter at tage imod en gave fra
faderen, ved faderen, at han skal holde op med at pånøde barnet gaven. Den kloge far ved, at
barnet ikke kan modtage gaven, før barnet er rede til at forstå gavens værdi og tage imod den.
Det er muligvis ikke faderens ønske. Faderen ønsker at give barnet alle de gaver, der er til
rådighed, og alle de gaver, der er værdifulde for barnet. Men den koge far venter på en lejlighed
til at vejlede barnet, og den lejlighed opstår, når barnet begynder at lytte. Lyt til Mig, børn. Jeg
har megen nåde at give jer, som I har brug for til jeres frelse. Hvor er det trist for Mig, at Min
nåde bliver afvist og kasseret, som om den er værdiløs. Jeg skabte jeres verden til glæde og
opbyggelse for jer. Jeg skabte ikke jeres verden, for at I kunne synde imod hinanden, og synde
imod Mig. Tag et grundigt blik på dit liv nu. Sig til Mig, ”Gud, min Far, hjælp mig med at
forstå.” Jeg vil ikke afvise denne bøn, du kæreste barn, som er bestemt til at blive trykket ind
imod Mit hjerte. Jeg vil ikke afvise dig. Jeg vil hjælpe dig med at forstå, hvad det helt præcist er,
der holder dig væk fra Mig. Og sammen, og med Himlens hjælp, vil vi bringe dig til din
retmæssige plads. Mit mod er grænseløst, og Jeg lader dig få del i det mod. Verden vil forsvinde, I
kære, men I vil være hos Mig.
19. december 2003
Gud Fader
Mine børn, som jeres Far har Jeg en vis grad af autoritet over jer. Det er godt, når I anerkender
dette og bøjer jer for Mig. Jeg ønsker ikke, at sjælene skal bøje sig for Mig, fordi de er blevet
tvunget til det. Jeg foretrækker, at Mine børn er motiveret af kærlighed og troskab, når de tjener
Mig. Troskab mod Gud er noget, der er faldet på vejen* i jeres verden. Jeg skuer ud over Mine
skabninger i Min søgen efter ansigter, der ser op på Mig med kærlighed, og Jeg finder så få i
denne tid. Mange af jer er blevet hæmmet af støjen i jeres nuværende verden. Jeg taler ikke om
den naturlige støj fra vinden gennem træerne, vandet i vandløb, søer og oceaner, og støjen fra
dyrene, mens de har travlt med at tjene deres Gud. Jeg taler om den kunstige støj, som I omgiver
jer med i et forsøg på at føle jer trygge. Vil du ikke nok sidde i stilhed. Fjern denne larm fra dit
liv. Jeg siger dette med stor autoritet og forståelse for behovene hos de væsener, Jeg har skabt.
Jeres ånd kvæles under angrebene fra al denne støj. I stilheden kommer freden, den fred i
hvilken Jeg vil kunne tale til jer. I kæreste små sjæle, som er bestemt for Himlen, I vil ikke være
klar over, hvordan I skal opføre jer i den næste verden med dens smukke stilhed. Der vil være
lyde i Himlen, men det er smukke, organiserede lyde, der er bestemt til at give glæde til ånden i
Mine små sjæle. Hvor vil I dog græde af glæde ved lyden af englene, når de forener deres
stemmer for at lovprise Mig og underholde helgenerne. Og I vil alle være helgener, I kære, hvis I
lytter til Min stemme i jer. Der er også de smukke lyde fra Min skabning. Børn, hvis der er en lyd,
der kan give jer glæde, vil I opleve den i Himlen på den mest fuldkomne måde, som I kan
forestille jer. I kan i sandhed ikke forestille jer det, men I kan drømme om det, og mange gange i
løbet af jeres liv Jeg give jer en smagsprøve på himmelsk lyd. Hold øje med disse små oplevelser,
børn. I vil finde dem på jeres Jord. På grund af jeres begrænsede udsyn, som er Min vilje for jer i
denne tid, kan I ikke opleve Himlen i sin helhed. Men jeres Gud besøger jer ofte med en lod af
jeres arv. Se på Mig med glæde, når I oplever disse ting, så vil I i sandhed erfare, at Jeg også ser
på jer, med fuldstændig kærlighed og ømhed. Tak Mig for disse gaver. De er beregnet til at
opmuntre jer. Børn, luk jeres øjne et øjeblik. Åben dem igen. Så hurtigt vil I føle at det går, inden
I og jeg skal mødes. Jeres liv er blot et øjeblik, sammenlignet med evigheden. Vil du ikke nok
have bare den mindste smule tiltro til Mig? Se op på Mig nu, og fortæl Mig at du elsker Mig.

Måske føler du dig utilpas, fordi du ikke føler at du kender Mig. Jeg ønsker at du husker på, at
Jeg kender dig. Jeg har altid kendt dig, fordi Jeg skabte dig. Jeg valgte at sende dig til Jorden nu.
Jeg havde Mine grunde til at vælge tidspunktet for din fødsel, og disse grunde eksisterer
stadigvæk. Så tjen, du lille. Tjen. Jeg vil åbenbare Mig for dig, hvis du indbyder Mig til det.
Fortæl Mig, at du gerne vil lære Mig bedre at kende. Jeg vil ikke afvise en sådan anmodning. Du
vil blive Min fortrolige ven, hvis du af hjertet beder en sådan bøn til Mig. Selv hvis du kun har
den mindste smule interesse i at kende Mig, vil Jeg komme til dig. Jeg elsker dig. Jeg ser din sjæl
i al dens fremtidige skønhed. Du kan ikke forestille dig, hvad du vil være i stand til at gøre for det
himmelske Kongerige, hvis du tillader Mig at arbejde gennem dig. Tillad Mig, i denne fredens tid,
at lægge Min kærlighed i din sjæl. Du vil ikke fortryde, at du lærer Mig at kende. En sådan ting
er ikke mulig. Du vil udelukkende takke Mig for, at Jeg kommer til dig. Så udsæt det ikke, lille
barn. Kom til din Far, som kun ønsker lykke og trivsel for dig.
*Se lignelsen om sædemanden, Markus 4,4 (o.a.)
20. december 2003
Gud Fader
Mine børn af verden, søg efter Mig. Søg efter tegnene i jeres verden, der viser, at Jeg er til stede.
Nogle vil gerne have jer til at tro, at Jeg ikke længere aktivt bestemmer, hvordan resultatet af
denne periode skal blive. Børn, tror I, at Jeg kærligt ville lede Mine børn i århundreder, lige
siden verdens begyndelse, for derefter at forlade jer? Ville Jeg virkelig vende Mig bort fra Mine
dyrebare skabninger? Den ide narrer mange sjæle i denne tid. De lever deres liv som om Jeg ikke
eksisterer, og som om der ikke vil være et regnskab at gøre op for de beslutninger, der bliver
truffet imod Mig, imod andre, og til tider endda imod naturen, da det er Mig, der har skabt
naturen. Jeg ser alt. Jeg vil dømme enhver handling. Jeg vil belønne enhver beslutning, som en
sjæl træffer til gavn for et andet menneske. På samme måde vil Jeg anfægte enhver beslutning,
som en sjæl træffer, og som er til skade for et andet menneske. Børn, alt bliver registreret. I
kommer til at stå til regnskab for jeres liv. Jeg er barmhjertig. Jeg er barmhjertig i en grad, der
vil overraske jer. Men I må tillade Mig at være barmhjertig. Du må tage imod Min
barmhjertighed. Du må ikke foragte Min barmhjertighed, barn. Tillad Mig at udøve Min
barmhjertighed i dit liv. ”Hvordan skal jeg gøre det, Far?” spørger du. Det vil Jeg fortælle dig.
Du må sige dette til Mig: ”Gud, min Far i Himlen, Du er fuldstændig barmhjertighed. Du elsker
mig og ser alle mine synder. Gud, jeg kalder nu på Dig som den barmhjertige Far. Tilgiv mig alle
mine synder. Vask pletterne på min sjæl bort, så jeg endnu en gang kan hvile i fuldstændig
uskyld. Jeg stoler på Dig, Far i Himlen. Jeg sætter min lid til Dig. Jeg takker Dig. Amen.”
Jeg opfører Mig som den barmhjertige Far i denne tid, børn. Bed denne bøn til Mig, så vil Jeg
reagere med barmhjertighed. Din sjæl vil blive vasket ren. I små børn af Min Kirke på Jorden, I
må ikke forsømme sakramenterne. Oplev skriftemålets sakramentale nåde, og sig denne bøn. På
den måde vil resterne af synden smertefrit blive fjernet fra jeres sjæle. Stol på Mine ord, børn.
Gør, som jeres Far siger. Den viise forstår, at en far udelukkende handler ud fra, hvad der er
bedst for hans børn. Og sådan handler Jeg i denne tid.
20. december 2003
Gud Fader
Mine børn af Jorden, forbliv i bevidstheden om, at Jeg er hos jer. I bør altid være klar over, at
Gud, jeres himmelske Far, er nærværende. Vær klar over, at Jeg er hos jer i alle jeres
handlinger. Jeg er hos jer i alle glæder og i alle lidelser. Jeg holder ikke kun øje med jer, I kære.
Jeg deltager sammen med jer, hvis Jeg får lov. For at sige det på en mere tydelig måde, så er Jeg

tæt forbundet med jer i jeres liv på Jorden, hvis Jeg bliver hilst velkommen. Hvilke fordele får du
ved denne forening med Gud? Du træffer hellige og viise beslutninger. Du behandler andre sjæle
med retfærdighed. Du holder dig til den vej, der fører dig til åndelig fremgang. Og, hvad der er
meget barmhjertigt for dig, så tjener du Guds Kongerige, og opnår derved evige goder for din
sjæl. Mit nærvær i dit liv garanterer ikke, at du ikke vil opleve lidelse. Lidelsen er en del af dine
erfaringer, mens du befinder dig i eksil. Men det betyder, at du betragter lidelsen med klarhed og
visdom. Du betragter lidelsen som noget forbigående, og forstår, at den vil gå over. Du bør have
fred med enhver jordisk erfaring, selv de erfaringer, der smerter dig. Børn, I bør forstå den
realitet, at lidelsen ikke fjerner jer fra Mig. Den kan drage jer nærmere, hvis I er langt borte fra
Mig, fordi den fjerner jer fra de ting, der hører denne verden til. Jeg skabte denne verden til
glæde for jer, som Jeg har fortalt jer. Men misbruget af Mine gaver kan forvirre jer og føre jer
bort fra jeres hen imod Mig. Da er det, Jeg tillader, at nogle sjæle lider. Vær ikke vred på Mig,
når du lider. Foren din lidelse med Min Søns lidelse, så vil du opdage, at din opstigning til
hellighed vil være hurtig og fuld af trøst. Guds børn, lysets børn, I er Mine. Alt, hvad der sker i
jeres liv, har et himmelsk formål. Hvis du ikke kan se formålet med det, du oplever nu, er det et
godt tegn på, at du er langt borte fra Mig og ikke er i forbindelse med Mig. Kom tilbage til Mig,
så vil Jeg forklare alle disse oplevelser for dig. Jeg ønsker, at du har tro, det er sandt. Men Jeg vil
åbenbare Mig for dig på en sådan måde, at det vil hjælpe dig med at forstå, hvad det er, Jeg
forsøger at gøre gennem dig. Jeg er en fair og retfærdig Gud. Jeg vil behandle alle med
guddommelig visdom og barmhjertighed, hvis jeg bliver bedt om det.
21. december 2003
Gud Fader
Mine børn, I venter på at blive forenet med Mig, selvom I ikke er klar over det. Der vil altid være
noget, der mangler, noget, du længes efter, mens du er på Jorden. De, der holder sig tæt op ad
Mig, og som forsøger at tjene Mig i deres dagligdag, mærker mindre til denne tomhed. De, som
er langt borte fra Mig, især dem, som engang kendte Mig og siden fjernede sig fra Mig, mærker
den i højere grad. Jeg er ligeglad med, hvordan du tidligere har forsøgt at udfylde denne tomhed.
Det, Jeg siger til dig nu, er, at Jeg ønsker at udfylde det tomrum, du oplever. I sjæle, som holder
jer tæt op ad Mig, Jeg taler også til jer. Jeg ønsker at forny jer. I sjæle, som er langt borte fra
Mig, vend jer til Mig, bed til Mig, så vil Jeg fylde jer med en sådan glæde, at I ikke vil fortryde
jeres beslutning om at vende jer bort fra de falske guder, som verden anvender for at distrahere
jer. I ubeslutsomme sjæle, Jeg kalder blidt på jer. Hører du Mig? Hører du din Skabers stemme i
din sjæl? Det er Mig. Hav tro, I små. Jeg kalder på jer alle. Nogle kalder Jeg blidt og stille på.
Andre kalder Jeg på med en tordnende befaling. Hvad siger Jeg? Jeg siger: Hold op med at
krænke din Gud. Vend dig bort fra synden. Kom tilbage til Mig nu, mens Jeg kan genoprette dine
jordiske erfaringer. Snart vil din tid her rinde ud, og du vil have truffet din beslutning. Ønsker du
Mig? Jeg ønsker i sandhed at være sammen med dig. Jeg ønsker at glæde Mig over dig, du lille.
Jeg ønsker at give dig stor glæde, stor fred, stor tryghed og sikkerhed. Der findes ingen erstatning
for den ene, sande Gud, og Jeg er den ene, sande Gud. Jeg har lært dig, hvordan du kan vende
tilbage til Mig. Min Søn har forklaret, hvordan du kan falde fra, hvordan du holder dig væk fra
Mig, og hvordan du må blive af med de vaner, der fører dig på afveje. Din himmelske mor,
Maria, viser dig ikke andet end kærlighed og omsorg. Hun har bragt mange sjæle til Himlen, og
vil bringe utallige sjæle hertil i disse tider. Følg disse lys. Følg disse ord. Følg dette kald, og kom
til Godheden. Jeg beder jer, børn; jeres Far ønsker at modtage jer alle, hver og én. Jeg ønsker, at
du skal være hos Mig. Jeg kan ikke sige det på anden vis. Når du vender dig til Mig, vil Jeg give
dig en smagsprøve på Min kærlighed. Det har Jeg allerede givet til mange. Men det er kun
toppen af isbjerget. Det er kun en begyndelse. Jeg irettesætter dig ikke. På grund af Min Søns
offer vil dine synder blive tilgivet. De vil blive glemt. Jeg udsteder en tilgivelse for jeres synder, I
små. En sådan Far er Jeg. Min hukommelse er kort med hensyn til jeres synder, især når de

gælder de sjæle, der lever og kæmper nu, og som har måttet stå imod i en tid fyldt med så meget
mørke. Så der er intet at overveje, bortset fra den kærlighed, Jeg nærer for dig. Der er intet, der
står imellem dig, Mit elskede barn, og Mig, din barmhjertige Far.
21. december 2003
Gud Fader
Mine børn af lyset, hvor vil Jeg dog være opfyldt af glæde, når Jeg hilser jer velkommen hjem til
jeres belønning. Det er altid Min vilje, at I vender tilbage til Mig. Børn, I vil blive imponerede
over, hvor veltilpas I vil føle jer i Himlen. I vil have det, som om I for første gang befinder jer i
jeres rigtige hjem. Når først du følger Mig og bliver Min tjener, vi du få en større erkendelse af,
at der ikke er noget sandt hjem for dig på Jorden. Mine tjenere må være forberedt på at tjene der,
hvor Jeg kalder dem, uanset hvor det måtte være. De må tjene de mennesker, som Jeg har brug
for at de tjener, uanset hvem de måtte være. Mine tjenere kan på et hvilket som helst tidspunkt
blive kaldet til at gøre hvad som helst, som Kongeriget har brug for. Det er sådan, det er i en
familie. I er en del af Min familie. Som medlemmer af den himmelske familie, må I være
interesseret i de andre medlemmers, jeres brødres og søstres, velbefindende. Børn af lyset, betragt
hver eneste sjæl på denne Jord som jeres bror og søster. I bør bekymre jer om, hvordan I kan
bringe hver eneste sjæl på Jorden med jer hjem til Himlen. ”Dette er alt for stort, Far”, siger du.
Nuvel, du kære lille, men det er Mit mål. Og fordi det er Mit mål, bør det også være dit mål. Et
godt barn, et lydigt barn, er altid opmærksom på sin fars interesser. Og det må Mine tjenere også
være. I stedet for at mene, at det er en skræmmende og overvældende opgave, ønsker Jeg, at du
siger, ”Denne opgave vil være nem, for min Far vil gøre alt arbejdet. Det eneste, jeg behøver at
gøre, er at stå op hver dag i en villig ånd. Hvis jer gør det, vil min Far, sammen med Hans Søn og
Helligånden, og alle indbyggerne i Himlen, arbejde gennem mig på en mirakuløs måde, og sjæle
vil blive frelst.” Et ord hist, et smil her, en venlighed her, en ydmyg handling, når det ville være
fristende at udvise stolthed; disse små handlinger bringer sjæle tilbage til familien, og så kan Jeg
bringe dem til Himlen. Mine kæreste små sjæle, jeres Far kalder på jer med håb og kærlighed.
Hør Min stemme på denne dag - denne dag, hvor nåden bliver givet til jeres verden. De ofre, som
mange af jeres brødre og søstre har bragt, har ført til denne nådens dag, hvor det ellers kun var
retfærdigheden, der ville råde. Jeg, jeres himmelske Skaber, ønsker at I gør mest mulig brug af
denne nådens tid. Slut jer til Mig nu, slut jer til helgenerne, slut jer til de retfærdige sjæle på
Jorden, og sammen, i forening, vil vi bringe mange menneskers sjæle tilbage til Mit hjerte inden
omvæltningernes tid begynder.
21. december 2003
Gud Fader
Jeg ønsker at tale til Mine børn om Himlen. Mit Kongeriges komme er Himlens komme, eller
Himlens udbredelse til Jorden. Dette er en del af Min plan, og det er, hvad fremtiden rummer for
Mine børn. Kan I forstå det, I kære? Sand lykke kan kun findes, hvis sjælens vilje forenes med
Den guddommelige Vilje. Når din vilje er forenet med Den guddommelige vilje, er der ingen
konflikt, ingen kamp. Kun meget få opnår denne forening på Jorden. At søge denne forening er
vejen til hellighed, som du følger, lydig mod Mine bud. Du træffer beslutninger. Du går fremad
på vejen. Du foretager justeringer. Sådan er processen. Der har været tidspunkter i
menneskehedens historie, hvor de fleste sjæle på Jorden fulgte den meget udbredte kurs mod
Himlen. I denne tid sygner de fleste sjæle hen undervejs. Mange spilder deres tid på Jorden, og
bevæger sig slet ikke i denne retning. På den måde går sjæle tabt. Som en barmhjertighedens
Gud sender Jeg alle mulige tegn og advarsler. Alligevel bliver de fleste af Mine tegn i denne tid
ignoreret. Graden af distraktion er så stor, at aldrig så snart har Mine sjæle set et tegn og erfaret

Mit kald, før de igen lader sig distrahere, og lader sig trække tilbage ind i verden. Børn, vær
opmærksomme. I må fokusere på Mig og på jeres vej. I må være disciplinerede, hvis I skal kunne
blive på vejen mod frelsen. Og tro Mig når Jeg siger, at alle andre veje ikke fører nogen steder
hen. Mine børn hører sammen i kærlighed til Mig. Hør Mit kærlighedens kald nu, mens Jeg kan
tilbyde jer en blid og mild overgang til hellighed. Som I har fået at vide, vil der komme en tid,
hvor overgangen kun vil være mulig med magt. Det vil blive et chok for jer, hvis I ikke reagerer
nu. Børn, hvis I ikke følger Mine ord, hvis I ikke er forenet med Mig, hvis I ikke anerkender og
respekterer Mit herredømme over både jer og jeres verden, vil I føle jer meget ubehageligt tilpas
og være bange. De tider, der har været indtil nu, er ovre. Min tid er i anmarch. Der vil være
glæde, det er sandt. Det er, hvad Mine børn har bedt for. Men forandringerne vil være vanskelige
for dem, der ikke virkelig forstår, og tror på, den næste verden. Hvis du blev bedt om at overgive
dit liv til Mig og aflægge fuldstændigt regnskab for det i dag, hvordan ville du så have det? Ville
du være rolig? Ville du være fortrøstningsfuld, vel vidende, at selvom du har begået fejl, så har
du gjort dit bedste og er i stand til at tilbyde Mig en rimelig byttehandel for din evige belønning?
Kunne du måske blot sige, ”Gud, jeg har spildt meget af min tid her på Jorden, men jeg forstår at
Du er Skaberen, og jeg bøjer mig for Dig”? Det er alt, hvad der er nødvendigt, for at du kan blive
frelst, barn, men du vil komme til at ønske, at du havde en lille smule af et eller andet at give
Mig. Du kunne give Mig de år, du har opfostret dine børn. Du kunne give Mig din arbejdsindsats
på dit job, eller din lydighed og respekt overfor dine forældre. Du kunne give Mig din
tålmodighed under sygdom eller depression. Du kunne sige, ”Gud, jeg er hver dag stået op og har
forsøgt at lade være med at være uærlig eller sårende overfor andre, på trods af min smerte og
elendighed.” Til alle disse ting, og til næsten ethvert liv, der rummer værdighed og en vis
bestræbelse på at være ærlig, vil Jeg sige, ”Velkommen. Godt klaret. Det er ovre nu, og du er i
sikkerhed og elsket”. Jeg vil trykke dig ind til Mig og helbrede alle dine sår og al din smerte. Du
vil kærligt blive forberedt til at kunne træde ind i Kongeriget. Børn, vær ikke bange for at forlade
denne verden og træde ind i den næste. Jeg vil være der og vente på at tage imod jer allesammen.
22. december 2003
Gud Fader
Alle denne Jords børn, hør Min kalden. Jeres Gud kommunikerer med jer i fuldkommen
ophøjethed. Jeg vil gøre hvad som helst for at frelse en sjæl, og Jeg har stor magt. Det eneste, Jeg
ikke kan tilsidesætte, er jeres frie vilje. Hvis en sjæl vælger mørket frem for Mig, er der intet, Jeg
kan gøre, for jeres frie vilje er Min gave til jer, og Faderen vil aldrig tage en gave tilbage, når den
først er blevet givet. Det ville være uforeneligt med selve Guds natur. Men du vil vende tilbage til
Mig. Vend tilbage nu, i dit hjerte. Jeg taler til dig på denne måde fordi Jeg ønsker, at du skal
være i Himlen sammen med Mig i din evighed. Er der noget, der har større prioritet end dette?
Kunne der være noget, der er vigtigere? Nej. Intet er mere vigtigt end denne ene, enkle ting, at
komme i Himlen. Læg alt andet til side nu. Sid sammen med Mig, mens Jeg tjener dit hjerte og
forbereder dig på at møde Mig. Jeg ønsker kun din frelse. Jeg sender den største nåde gennem
Mine ord til dig, og som Gud ønsker Jeg at have dig tilbage i Mit hjerte fra nu af. Vil du blive
sammen med Mig, du kæreste sjæl? Gå ikke bort fra Mig igen. Du har prøvet det, verden har at
tilbyde, og du sidder tilbage, uelsket og i mørke. Jeg tilbyder dig alt, hvad der er lyst og godt. Jeg
tilbyder dig tryghed og sikkerhed. Jeg vil give dig næring i perioder med hungersnød, og trøste
dig, når du er ked af det. Du behøver ikke andet end Mig. Der er ingen grund til at sygne hen.
Din Gud har kaldet dig ved navn. Kom til Mig.
22. december 2003
Gud Fader

Mit barn, Jeg har holdt øje med dig i meget lang tid. Et sted dybt i din sjæl vidste du at Jeg var
der, sammen med dig. Nu vælger Jeg at være mere aktiv i dit liv. Jeg vælger at lede dig på en
mere direkte måde, hvis du vil lade Mig gøre det. Jeg ønsker, at Mine børn skal være forenet med
Mig, men også med hinanden. Jeg har brug for en hærskare af sjæle, som lever forenet med Mig,
deres Gud, og som følger Mine instruktioner. Børn, sammen med Min Søn og Maria, Hans mor,
forsikrer Jeg jer om, at I vil blive hilst velkommen. I bliver vejledt på en måde, der er uden
fortilfælde, og denne vejledning vil fortsætte. Vi vil lede jer gennem alle vanskeligheder. Mange
sjæle tror, at de ikke behøver at vende tilbage til Mig nu, fordi de vil have tid til det senere. De
trækker tingene i langdrag. Børn, det er ikke det, Jeg ønsker. Det er ikke det, Jeg beder jer om.
Jeg siger, at nu er det nok. Kom til Mig nu. For at kunne komme i Himlen, må du tage imod
Jesus, Min Søn. Det ved du. Gør det nu. Er det for at Jeg kan få mere ære, at Jeg beder dig om
det? Er Jeg en egoistisk Gud, som søger min egen bekvemmelighed? Børn, I ved da, at det ikke er
tilfældet. Hvis jeres Gud kalder på jer, hvis jeres Gud sender alle mulige tegn og advarsler, må I
antage og forstå, at jeres Gud forsøger at skåne jer for vanskeligheder og uro. Jeg ønsker, at
Mine børn er fredfyldte. Jeg ønsker, at Mine børn har frigjort sig fra verden, fordi de forstår, at
det himmelske kongerige er deres hjem og deres bestemmelsessted. Hvis I er på en rejse, en lang
rejse, og I så pludselig når til jeres bestemmelsessted, fejrer I det så ikke? Selvfølgelig gør I det,
børn. I siger ikke, ”Nej tak, jeg ønsker ikke at ankomme til mit mål. Jeg foretrækker at fortsætte
med at rejse.” Jo længere og vanskeligere rejsen er, desto mere lettet føler I jer ved dens
afslutning. Rejsens afslutning hilses velkommen med en stor fejring. Kan I forestille jer, børn,
hvilken fejring der venter jer, når I når til rejsens afslutning på Jorden, og I kommer hjem til
Vores Kongerige? I vil ikke blive skuffet. Jeres Gud, Jeg, jeres Far, har forberedt den mest
storslåede festmiddag med alt, hvad der er smukt i skaberværket. Børn, de jordiske glæder er
ingenting, sammenligning med det. Hold ikke fast ved de jordiske ting. I sidste ende vil I efterlade
dem. Jeres menneskenatur indebærer, at jeres tid på Jorden er begrænset. Du kæreste, Jorden
selv er begrænset. Kun Jeg er uendelig. Hvis du har planer om at vælge Mig i sidste ende, så gør
det nu. Hvis du et sted i dit hjerte anerkender at Jeg er din Gud, og at du er Min skabning, så
kom til Mig nu. Jeg ønsker, at din sjæl skal bevares og beskyttes.
22. december 2003
Gud Fader
Børn af verden, I er Mig dyrebare. Hver eneste af jer blev skabt med uendelig meget omtanke og
kærlighed. Hver eneste af jeres karakteregenskaber er en barmhjertighedshandling fra Min
side. ”Min Gud”, siger du måske, ”ikke alle mine karakteregenskaber er elskelige.” Det ved Jeg,
Mit barn. Du har visse fejl at overvinde. Tror du, at Jeg elsker dig mindre på grund af dem? Er
det foretrukne legetøj ikke ofte skrammet? Bærer det ikke tegnene på et barns kærlighed og
interesse? Børn, Jeg elsker jer med alle jeres ufuldkommenheder. Jeg elsker jer med alle de ar
og skrammer, I bærer rundt på, som et resultat af jeres ufuldkommenheder og fejltagelser. De
betyder intet for Mig, i den forstand at Jeg ikke skabte jer til at være fuldkomne. Jeg skabte jer til
at overvinde jeres svagheder, og til at vælge Mig ved hjælp af jeres frie vilje. Jeg skabte jer til at
hjælpe hinanden. Jeg skabte jer til at være en pryd for Himlen og, du lille, Jeg ønsker at du skal
være her, sammen med Mig. Der er et sted, som Jeg har forberedt. Det er til dig alene. Du har et
hjem her i al evighed, og Jeg vil gerne have, at du forbereder dig til at kunne afslutte din rejse.
Skræmmer Jeg dig? Jeg har ikke til hensigt at skræmme dig, og det er ikke for at skræmme dig,
at Jeg kommer. Tværtimod, I kære. Jeg kommer for at forklare hver eneste af jer, at der altid kun
er et enkelt åndedrag mellem jer og evigheden. Det er det samme for hver eneste sjæl, der
nogensinde har levet på Jorden. Fra det ene øjeblik til det næste kan din rejse være slut. Det er
Mig, der træffer den beslutning. I tidligere tider ville sjælene minde sig selv om dette faktum, og
de ville gøre brug af disse tanker, for at kunne bevare deres løsrivelse fra verden. På grund af de
mange gaver og fordele, som Jeg har givet og tilladt, narrer Mine børn sig selv til at tro, at Jeg er

passé, og at Min tid er ovre. I kære, har I nogensinde hørt noget så absurd og arrogant? Måske
siger I, ”Nej, Gud, Ingen sjæl, der indånder den luft, Du har givet os, tænker sådan.” Men det
gør de. Hvis du er en sjæl, som tror at du ikke har brug for din guddommelige Skaber, så stop op
et øjeblik. Hold op med at trække vejret. Jeg ønsker at du indser, at det på et hvilket som helst
tidspunkt kan være Min vilje. Så stor er Min magt. Tro ikke, at du er uafhængig af Mig. Hvis det
ikke var for Mig, ville du ophøre med at eksistere. Jeg er Gud. Jeg er almægtig. Mine egne
kender Mig. Du er Min egen, og Jeg ønsker, at du giver Mig din troskab.
22. december 2003
Gud Fader
Mine børn, Jeg har kaldet jer. Jeg har bønfaldet jer. Jeg har forklaret jer, hvorfor I må vende
tilbage til Mig. Du bør komme tilbage til Mit hjerte og blive hos Mig nu, i en kærlig og loyal ånd.
Hvis det er vanskeligt for dig, og du føler, at verden trækker i dig, skal du vide at denne konflikt
er din lod. Du optjener din Himmel ved at løsrive dig fra det jordiske. Du viser Mig, at du
forsøger at blive værdig til Himlen, og at du forbereder dig til den. Børn, selv de mindste
anstrengelser, I gør jer, vil blive belønnet på en virkelig uovertruffen måde. Denne verdens børn
er i høj grad blevet vildledt i denne tid, men Jeg kommer nu, for at bringe dem tilbage. Jeg
dømmer jer ikke i denne tid. Jeg elsker jer. Jeg kommer til jer med stor tålmodighed og forståelse.
Kom til Mig i en lydig ånd, så vil du hurtigt gøre fremskridt på den lige vej, der fører direkte til
hellighed. Nu ingen frygt, Mine børn. Jeg har udelukkende gode intentioner for jer. Hav fred i
alle ting. Din Gud vil beskytte dig og bevare dig.
ANDEN DEL: VOR VELSIGNEDE MOR TALER TIL SINE BISKOPPER OG PRÆSTER
8. august 2003
Vor velsignede Mor
Jeg ønsker at give dig et glimt af din fremtid. Jeg håber at kunne forberede dig, så du kan bevæge
dig gnidningsløst ind i den nye orden, når forandringens tid kommer. Mine børn er klar over, at
verden er under forandring. De verdslige sjæle tror, at det er dem, der arrangerer disse forandringer,
men det er i realiteten Gud, der står for det. Han tager de onde intentioner og bruger dem til at
gennemføre sin egen plan. Hellige sjæle har ingen grund til frygt. Den ondes planer vi ikke føre til
noget. Vær fortrøstningsfuld og frygtløs, når du modtager informationer, der skræmmer dig. Du må
huske på, at Gud har kommandoen, for Gud har altid haft kommandoen, Gud vil altid have
kommandoen, og jeg, din mor, fortæller dig det nu. Mit barn, vær ikke bange for at give mine ord til
dine overordnede i Kirken. Du må huske på, at disse ord og profetier ikke er dine. Du er ikke
ansvarlig for dem, og du behøver ikke bevise, at de er sande. Hvordan skulle du kunne det? Disse
ord kommer fra Himlen, og hensigten med dem er at advare mine børn på forhånd, så lysets børn
kan være åndeligt forberedt. Alle må gøre deres del, og du vil se, at der er mange, der modtager
denne slags meddelelser. Vær modig. Vær hellig. Vær rede til at tage imod dine opgaver i tro. Vi er
afhængige af, at de udvalgte sjæle bringer et stort antal sjæle tilbage til Kristus, før tiden for
sjælenes mirakel indfinder sig.
9. august 2003
Vor velsignede Mor
I dag taler jeg om frygt. I overgangsperioden vil der være megen frygt. Denne frygt er resultatet af
den mangel på tro, der har lagt sig over denne verden. Trofaste sjæle har brug for at få at vide, at

frygt ikke vil hjælpe på situationen, og at frygt vil få mennesker til at reagere i panik. Det, der er
brug for, er ro, en tillid, der kun kan opnås ved en daglig bøns-praksis. Det er denne praksis, jeg
ønsker at tale om i dag. Menneskene må blive opfordret til at gå til messe hver dag. På denne måde
kan de bede både for deres egen sikkerhed og for, at Guds Kongerige må komme hurtigt. Den
daglige messe er én af de ting, de bør benytte sig af, for at kunne samle sig om bønnen. En anden
del er bønnen i hjemmet. Jeg tænker, at der er behov for opmuntring til at bede familierosenkransen
i alle hjem. Det er denne daglige rosenkransbøn, der binder familien sammen og vejleder den. Jeg
kan beskytte en familie, der beder på denne måde. Når en familie ikke beder, bliver det mere
vanskeligt at forestille sig, at de bliver ved med at være forenede og har kurs mod Himlen. Jeg
beder dig om at opmuntre til dette. Jeg ønsker også at sige, at skriftemålets sakramente må støves af
og genindføres. Her taler jeg ikke om gruppe-skriftemål. Det har jeg intet at sige om, udover at den
enkelte sjæl må mødes med en præst, en repræsentant for min Søn, Jesus, for at kunne modtage den
sakramentale nåde. Dette er nødvendigt for den enkelte sjæl, for at kunne være modtagelig for den
vældige nåde, der er til rådighed for verden i denne tid og i den nærmeste fremtid. Hvis en sjæl ikke
har modtaget denne sakramentale nåde, vil den ikke mærke den fred, som jeg har til hensigt at gøre
tilgængelig. Den fred, der bliver givet, vil være en dyb og altopslugende fred, der vil udslette
frygten og placere tryghed og glæde i ethvert hjerte. Ønsker du dette for din menighed? Så må du
sørge for, at de begynder på min bøns-praksis. Tiden vil ikke gå baglæns, men fremad, og planen er
sat i gang. Jeg er bange for, at vi er nødt til at begive os ud i stormen, mine kære sønner, men vi gør
det sammen. Himlen er forenet med Jorden på en ekstraordinær måde, og sjælene vil, i hver deres
tilværelse, arbejde som en enhed for at tilvejebringe den Nye Tid. Vores plan er fuldkommen. Min
Søn står på spring til at vende tilbage. Brug din energi nu på at forberede Hans folk.
10. august 2003
Vor velsignede Mor
Min søn, i dag ønsker din mor at tale med dig om overbærenhed. Mange af mine præstesønner i
denne tid er adskilt fra hinanden, og de fokuserer overhovedet ikke på deres præstelige pligter. Er
det så mærkeligt, at deres flokke udfører deres åndelige pligter så tilfældigt og uregelmæssigt? Jeg
ønsker, at mine præstesønner kommer tilbage til Jesus. Jeg ønsker, at de forpligter sig til at
iværksætte denne nye praksis med disciplin og entusiasme. Vi må alle være forenede i vores tro og i
den måde, vi lever vores tro. Vi kan virkelig ikke længere have, at én gruppe overholder visse
regler, og en anden gruppe overholder nogle andre. Kære barn, det vil aldrig blive godt. Og for at
kunne gøre, hvad jeg er nødt til at gøre med jer, må vi ændre os. Jeg stoler på at du vil sørge for, at
disse ord kommer derhen, hvor de skal, så dette kan ske. Du vil få al den himmelske hjælp, du har
brug for, og mere til. Du må stole på mig. Jeg gør dig ikke ansvarlig for, hvad andre gør, men jeg
beder dig om, at du gør det klart, at vi forventer en forandring, og at Kristus ikke længere vil
tolerere højrøstet ulydighed og opsætsighed overfor Den hellige Fader, som Han har udvalgt til at
have rollen som sin stedfortræder på Jorden. Min søn, jeg beder dig om at tro på, at disse tider er
alvorlige og betydningsfulde. Inden længe vil jeg vise dig, nøjagtig hvor alvorlige og
betydningsfulde disse tider, som vi arbejder i, er. Vær modig og udvis overbærenhed, mens jeg
åbenbarer for dig, hvilken rolle du skal spille i Guds Kongeriges komme. Hvor er du dog velsignet,
at du er blevet udvalgt på denne måde. Min plan er fuldkommen, og ved hjælp af den ønsker jeg at
lede mange fortabte børn tilbage til min Søn. En enkelt sjæl er dyrebar, og den er det hele værd.
Hvor meget mere vigtig er så ikke en verden fyldt med fortabte sjæle, som udelukkende søger
sandheden? Sandheden, som er blevet holdt skjult for dem, vil inden længe bryde frem i al dens
herlighed. Ønsker vi, at sjælene skal være uforberedte på det? Selvfølgelig ikke. Vi må nu være
travlt beskæftigede med vores himmelske arbejde. Bed, så vil min Søn åbenbare sig for dig som
Forløseren. Jeg er hos dig, og jeg vil støtte dig under denne forberedelsestid.

10. august 2003
Vor velsignede Mor
Min søn, jeg beder dig om at være meget lydig i denne tid. Læg de opgaver til side, der ikke er så
vigtige, og brug din tid på dette projekt. Du skal spørge dig selv, hvad der er nødvendigt, for at få
min plan til at bære frugt. Jeg vil være hos dig, og jeg vil vejlede dig. Dette arbejde er, hvad du er
blevet forberedt til at gøre, og det er dit primære arbejde for Guds Kongeriges komme. Er du
klar/rede til at tjene Jesus? Er du klar/rede til at beskytte de sjæle, som jeg har placeret i din
varetægt? Dette er spørgsmålet, som alle hellige præster må stille sig selv i denne tid. Det er derfor,
I blev ordineret til at være arvtagere til Kristi præstedømme. Fald ikke fra nu, hvor det er af
afgørende betydning, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved jeres loyalitet. Nogle vil tjene,
andre vil ikke. Sådan har det altid været, og jeg ønsker ikke, at tiden spildes på dem, der vælger at
være på mørkets side. Mine børn må beskyttes. Du har modtaget en stor portion magt, fordi vi har
besluttet at arbejde gennem dig. Skuf ikke din mor, som stoler så meget på dig. Begynd med at bede
rosenkransen dagligt. På denne måde kan jeg forberede dit hjerte til at overgive sig fuldstændigt til
både min Søn og Hans plan. Der vil ikke være nogen usikkerhed. Du vil blive vejledt til at tage en
vej, der er fuldstændig oplyst, og hvor alle forhindringer er blevet fjernet. Når først du påbegynder
denne rejse, vil du blive opfyldt af tillid og beslutsomhed. Men sommetider er der svært at tage de
første skridt; det er skridt, som må tages, baseret på troen. Vær ikke bange. Vi vil føre dig fremad.
Du har i sandhed megen støtte fra Himlen, for din rolle i dette er vigtig. Du kan begynde at sætte
din lid til denne hjælp lige nu. Bed os om den. Det venter vi på. Vi vil ikke give dig en opgave, der
ikke passer til dit niveau af hellighed. Din hellighed kommer fra Jesus, og Han vil bringe den op til
det niveau, som er nødvendigt for denne mission. Min søn, vær forsikret om, at din mor tager hånd
om alle detaljer. Bed om at modtage fred, så vil Vores guddommelige fred strømme ned over dig
som en stor mængde blide regndråber. Jeg velsigner dig og takker dig for din troskab mod denne
sag.
10. august 2003
Vor velsignede Mor
Min søn, jeg er hos dig. Jeg sender disse ord, let om hjertet. Denne verden, som sådan har brug for
renselse, nærmer sig det øjeblik, som mange har bedt for. Vi i Himlen har iagttaget menneskehedens
forfald, indtil vi ikke længere kan se på det. Ser du, min søn, hvor anderledes mennesker tænker i
denne tid? Ser du, hvor anderledes mine præster bliver tvunget til at tale? I tør ikke tale om synd
eller om det onde, af frygt for at autoriteterne vil fordømme jer. Mine børn af lyset bøjer ofte deres
hoved, af skam over deres egen godhed. Kun med det største besvær kan de vejlede deres børn,
fordi skolerne er forgiftede af en form for modernisme, der simpelthen truer deres sjæle. Du forstår,
hvorfor din Frelser må handle, for ikke at risikere at miste en hel generation. Du har selv bedt om
Guds nåde for de unge mennesker. Nu fortæller jeg dig, at Gud ikke længere kan beskytte sine børn
i denne verden, og det er grunden til, at denne verden må forandre sig. Vær opmærksom. Mørkets
tid er ved at være til ende. Jeg ønsker at arbejde gennem dig, for at vise et godt eksempel på den
Nye Tid. Du vil forberede de mennesker, som du har ansvar for, og andre vil efterligne dig. De
mennesker, som du har ansvar for, vil, når de følger den godt oplyste vej, som du viser dem, opleve
den fred, der kun kommer fra Himlen. De vil blive skænket fred på en ekstraordinær måde. Den vil
være unik, for der vil ikke være noget i denne verden at sammenligne den med. Andre vil følge
efter, og ønske at opnå denne tro og godhed til de mennesker, de har ansvar for. Der vil selvfølgelig
ikke være noget hemmeligt ved dette. Du vil velvilligt og med glæde udtrykke din taknemmelighed
overfor/mod Ham, som skænker denne nåde til de åndeligt udsultede sjæle, som du har omsorg for.
Min søn, lad Himlen vejlede dig, støtte dig og rådgive dig. Vær føjelig og villig til at lære, når vi
underviser og vejleder dig. Du vil ikke mangle noget, og andre vil kræve at få lov til at hjælpe og
støtte dig. Jeg vil vise dig vejen. Frygt ikke for noget, for alle åndelige fornyelser er begyndt på

denne måde. Vi træder ind i en Ny Tid, og selvom vi gør dette med en stille beslutsomhed, gør vi
det hurtigt. Jeg velsigner dig, og rækker dig min Søns velsignelse.
11. august 2003
Vor velsignede Mor
Min søn, du føler en længsel i din sjæl, efter at være forenet med Jesus. Det er gennem denne
mission, at du vil opnå den enhed, du ønsker. Det er altid gennem pligterne, at man opnår enhed, og
det er en almindelig udbredt vanskelighed for mange af min Søns præster, at de udfører de pligter,
som de selv har valgt, i stedet for de pligter, som Jesus udvalgt og forberedt til dem. På den måde
forsømmer de de pligter, som vi har brug for at de udfører, og som de de er blevet formet til at
udføre. Vigtige opgaver bliver ikke gjort, og mine sønner strejfer længere væk fra deres præsteskab
og den enhed med min Søn, der ville støtte dem og afstikke rammerne/grænserne for dem. Dette går
ikke. Vi må begynde forfra. En præst må være ligesom Jesus i alle ting. Først og fremmest, og
vigtigst, så må en præst fuldføre de opgaver, som han er blevet udvalgt til at fuldføre. Han vil være
klar over, hvad disse pligter er, ved at være lydig mod sine overordnede, og ved megen bønfyldt
overvejelse. Jesus sender hjælp, min søn. Han beder dig ikke om at følge i sine fodspor, for derefter
at vende sig bort og beskæftige sig med andre ting, mens Hans elskede hyrder kludrer i det. Det er
ikke Jesus, som har svigtet her, du kære. Men vi må fokusere på vores fremtid. For det andet bør en
præst altid være interesseret i at gå den mest direkte vej til Himlen. På den måde fører han mange,
mange sjæle med sig. Hvis en præst bruger tid på sideveje eller afstikkere, følger mange sjæle efter
ham den vej, og vender ikke tilbage til vejen mod Himlen. Dette, min søn, er et meget alvorligt
problem i dag. Jeg frygter for mange af mine kære præster, fordi de vil blive stillet til regnskab for
deres vildfarelser og den indvirkning, som deres vildfarelser har haft på andre sjæle. En præst er
kaldet til en højere og mere direkte vej til hellighed, og det er det, han skal beskæftige sig med, i
modsætning til en person i verden, hvis pligter ofte holder ham i verden. Dette bør aldrig være
tilfældet med en præst. Jo, han opholder sig sædvanligvis i verden, han skal vandre sammen med
Kristus i nærværelse af/foran hele menneskeheden. Han bærer et klart kys, som er Kristus. Hvis han
er for optaget af de ting, der hører denne verden til, eller af sin egenvilje, mister han Kristi lys, og
menneskene ser ikke den klart oplyste vej, som de burde kunne se ved at følge en præst. Din
himmelske mor ønsker nu at give jer den mulighed, at præster igen kan følge Jesus på en tydelig og
umiskendelig måde. Min søn, du kan ikke forestille dig de forandringer, du vil opleve. Sjæle vil
falde over hinanden for at komme tilbage på vejen til Himlen. Præster vil takke Gud for deres kald,
fordi de vil tjene de sjæle, som længes efter Jesus, og som kun ønsker at tjene. Hvor er det
sødmefyldt for mine stakkels, modløse sønner, som er blevet så foragtet i denne verden. Præster vil
vende tilbage til deres retmæssige plads i verden, og de vil være værdige til den plads. Det er det,
jeg søger nu, min søn, at gengive dine præstekolleger deres værdighed. Vil du hjælpe din mor med
dette himmelske kald? Er du rede til at tjene din Gud, og til at blive en Kristus i denne verden af
mørke? Du vil hjælpe Jesus med at bringe lyset tilbage. Bed sammen med mig om, at Jesus vil
kunne fuldføre/udføre sin hellige vilje gennem præster, der er villige til at tjene og efterligne Ham.
11. august 2003
Vor velsignede Mor
Min søn, jeg ønsker at fortælle dig om vores plan for dig. Du bør være modtageren af den nåde, der
er nødvendig, for at kunne realisere denne plan for præsterne. Det er gennem dig, vi ønsker at sende
information, instruktion og nåde. I et stykke tid vil vi kommunikere på denne måde. Senere vil vi
kommunikere mere direkte. Vær forsikret om, du kære, at fejltagelser ikke er mulige i denne
bestræbelse, fordi det vil være vores arbejde, og derfor guddommeligt. I begyndelsen må der lægges
et stort fundament. Dette vil indebære at tale med rigtig mange præster om engagement, forpligtelse

og fornyelse. Du vil ønske at vurdere, om visse mennesker er villige eller uvillige til at følge din
vejledning på en dedikeret måde. Vi ønsker gennemslagskraft nu, og vi vil ikke tolerere andet end
en fuldstændig opfyldelse af denne plan. Lad intet være ugjort, hvis du føler at vi beder dig om at
gøre det. Du udviser en sådan tro, men du er ikke alene, og snart vil du modtage underretning om
andre, der også bliver bedt om at arbejde på denne måde. Vores plan er fuldkommen. Den kan ikke
forbedres. Forbliv fokuseret på dens enkelhed, så vil du finde, at din vej er nem. Så nem, at du vil
undre dig. Men den bør/skal være nem på grund af den store mængde af nåde, der er knyttet til den;
en nåde, der ikke har været tilgængelig på noget andet tidspunkt i historien. Denne frelsende nåde er
det, der vil sætte denne plan i bevægelse, og som vil overbevise sjæle om, at dette er det eneste
rigtige for den enkeltes liv på dette tidspunkt. Der vil kunne mærkes en sådan lettelse og glæde, min
søn, for mine stakkels præster lider i stilhed. De lider i deres isolation; de er endda isolerede fra
hinanden, fordi ingen vil indrømme, at de føler sig tomme og retningsløse. Kun få af dem, dem som
sætter deres lid til mig, deres himmelske mor, oplever fortsat en strøm af nåde. Jeg gentager, at det
er sådan på grund af det store mørke. Min søn, tilbring megen tid i bøn nu. Begræns
konversationen, for du bliver indgydt både viden og kærlighed. Kærligheden i dit hjerte vil komme
fra Kristus, og den vil berolige/stabilisere dig på en sådan måde, at den eneste kurs for dig er vores
kurs. Hvor er vi dog taknemmelige overfor de sjæle, der er villige til at tjene. Frygt ikke. Vi er hos
dig, og alle i Himlen er rede til at hjælpe dig med din mission.
11. august 2003
Vor velsignede Mor
Jeg er bekymret over mine sønners manglende vedholdenhed. Alt for ofte, når de modtager
vejledning fra den Hellige Fader, lytter de og har til hensigt at følge instruktionerne, men gør det så
ikke. Vi må have en universel troskab mod den vejledning og de direktiver, der kommer fra Paven.
Præsterne må være indforstået med at lade sig lede af denne hellige mand. De er da også indforstået
med at lade sig lede af ham, når de bliver ordineret. Nu må vi vende tilbage til troskaben mod vores
Hellige Fader, som jeg har udvalgt specielt til denne periode i historien. Min kære søn, den eneste
måde at fortsætte på, er i enhed. Men enhed betyder ikke kompromisløsninger med hensyn til din
Hellige Moders, Kirkens, lære. Enhed betyder ikke, at vi tilpasser os andre kirkers lære - de kirker,
der ikke bliver ledt af min Søns udvalgte stedfortræder. Tværtimod; enhed betyder, at vi sætter
standarten, og at vi har en fast overbevisning om, at Kristus grundlagde denne kirke, og at Han vil
vejlede den og føre den gennem disse afgørende tider. Min søn, der er virkelig ikke længere nogen
kamp slag. Jo, mørket er her endnu, men kun for en kort tid. Gud har forordnet, at den ondes tid er
ovre. Han vil snart gøre sit herredømme over jeres Jord gældende. Det, der mangler at blive gjort, er
frelsesarbejdet. Vi må gøre hvad som helst, der er nødvendigt, for at frelse sjæle fra denne åndelige
ødemark. Din del af arbejdet består i at forsvare Kirkens autoritet. Ikke flere kompromiser. Reglerne
er tydelige/klare. Der er ikke noget behov for, og ingen fordele ved, lange diskussioner. Det er
denne kurs, jeg ønsker at du følger. En kærlig fasthed. Alle Guds børn er velkomne i Himlen, når de
e i den rette tilstand af anger, men det betyder ikke, at vi afskaffer den Kirke, som Gud besluttede
skulle lede menneskeheden. Kirken er næsten færdig med sin lidelse/passion. En ny tid er over os
nu, og Kirken vil indtage sin retmæssige plads som lederen i denne nye Lydighedens Tidsalder. Du
vil hjælpe med at få dette til at ske. Hav fred, og meditér over disse ord i Jesu nærværelse, for det er
dér, i din sjæl, at du vil modtage dine vejledninger. Jeg beder dig om at gøre en stor indsats for at
tilpasse din vilje nu. Du må være disciplineret i den henseende. Betragt dette med stor glæde, min
søn, så vil du glæde din mor. Mange er kaldede, men få er udvalgte, og jeg siger nu til dig, at du er
udvalgt til dette arbejde. Hav fred. Din mor velsigner og beskytter dig, mens du får styr på dine
prioriteter.
12. august 2003

Vor velsignede Mor
Min søn, du må stå fast, sammen med din mor, i denne tid. Det er dette, du er blevet forberedt til.
Jeg er hos dig nu på en særlig måde, og jeg vil ikke forlade dig. Du får brug for at forblive rolig og
uanfægtet, men det er nemt for én, der beder. Jeg ønsker at tale til dig om frelse. Der er mange, som
overhovedet ikke tænker over deres frelse, og derfor ser de ikke synden som en trussel. Ofte tænker
de slet ikke over begrebet synd. Der bliver brugt en hel del tid med at spekulere over, hvorfor en
eller anden har begået en synd. Det er distraktioner, min kære. Den onde afleder opmærksomheden
fra selve synden, og skaber en dialog, hvor dialogen ikke er nødvendig. Den enkelte sjæl vil blive
stillet til ansvar for de synder, han eller hun begår. Det er ganske enkelt. Som den endegyldige
dommer vil Jesus bestemt tage enhver medvirkende faktor til synden med i betragtning, men
gerningen vil tale for sig selv, og der vil ikke være den slags dialoger, når dommens tid er inde.
Forstår du, min kære, denne moderne verden er så uvant med sandheden, at sandheden bliver
betragtet som værende for vanskelig for menneskene. Når først sandheden igen bliver sagt/fremført,
vil mennesker genkende den for det, den er, og klamre sig til den. Jeg må fortælle dig, at syndere,
selv dem, der begår de groveste synder, vil aflægge deres onde vaner og vende tilbage til
Menneskesønnen i den største anger og glæde. Mange af vores børn overbevises om, at synd ikke er
synd. De får at vide, at synden er et valg eller en beslutning, som de kan træffe, og at det har noget
at gøre med kulturen eller udviklingen. Enhver latterlig opfattelse eller idé bliver indoptaget som en
sandhed, mens de, der siger Sandheden, bliver hånet og foragtet, som om de lyver og forsøger at
påføre andre smerte. Vi må koncentrere os om det grundlæggende, min søn. Frelsen er ikke
tilgængelig for dem, der følger mørkets vej. De opdager, at de er blevet lokket til at følge den onde,
og ofte kan eller vil de ikke trække sig ud i tide. Vi vil nu tage disse sjæle tilbage, mens vi modigt
fokuserer på sandheden. Gud, din himmelske Far, som er fuldstændig godhed, har givet mig
autoriteten over denne forberedelsestid. Det er med denne autoritet, jeg taler i dag, og med denne
autoritet har jeg til hensigt at igangsætte planen for frelse for denne verden. Du, min søn, skal spille
en rolle i den plan.
12. august 2003
Vor velsignede Mor
I dag taler jeg til alle præster og religiøse. I må gennemtænke jeres kald igen. Betragt dit kald nøje,
så vil du se den invitation, som Gud gav dig, til at tjene Ham ved at give dit liv som en gave.
Betragt nu dit liv nøje. Gør du Guds vilje? Eller gør du din egen vilje? Dette er et vigtigt spørgsmål,
mit barn. Din frelse og din krone i Himlen står og falder med dit svar. Meget forventes af dig, ja,
men ikke på en uretfærdig måde. Du bliver givet al den nåde og alle de hensyn, der skal til, for at du
kan gennemføre den mission, vi har betroet dig. Du skal bede om denne nåde, det er sandt. Men jeg
forsikrer dig om, at den nåde, du har brug for, er til rådighed for dig. Jeg beder dig, tilbring noget tid
i dag og de efterfølgende dage, med at tænke over dit kald og dit liv, og med at sikre dig at det ene
viser vejen for det andet. Jeg vil hjælpe dig. Ja, vi vil gøre det sammen, du og jeg. Tilbring tid
sammen med mig, din himmelske mor, så vil jeg hjælpe dig med at se, om der er områder i dit liv,
der ikke er i overensstemmelse med den mission, som Gud har designet specielt til dig siden tidens
begyndelse. Så vil vi foretage de nødvendige korrektioner, og jeg må fortælle dig, du lille sjæl
indviet til Gud, at du vil opleve en fornyelse. Du vil føle en sådan bølge af glæde og fred, at du vil
begynde at tage dine skridt med tillid og entusiasme. Enhver hellig opgave vil i sandhed rumme den
største trøst for dig, og enheden med Kristus vil bade din sjæl. Dette er løfter, som jeg giver dig. En
mor bryder aldrig sit løfte, du min kære. Vær ydmyg, når du gør disse ting. Tro ikke, at du skal
bevise noget for mig, for jeg ved alt. Jeg kan ikke narres, og hvis du narrer dig selv, vil jeg hjælpe
dig med at afdække dette bedrag og fjerne de spindelvæv, der har skjult dine pligter for dig. Vi vil i
sandhed søge sandheden sammen, og sammen vil vi finde sandheden og få tingene på ret køl for
dig. Vær ikke bange for denne proces, du min kære, for hvis du lader frygten stoppe dig, vi du

skulle stå ansigt til ansigt med dette igen, men måske ikke under så sympatiske forhold. En mor er
fuld af tilgivelse, og opnår al mulig tilgivelse for sine angrende børn. Men selv en mor kan ikke
blande sig i den guddommelige retfærdighed, når først den er gået i gang. Så lad os modigt træde
ind i dit kalds rum og sikre os, at alt er, som det bør være. Glæd dig over, du mit hjertes kære sjæl,
at jeg arbejder så kærligt med dig i denne tid. Alle i Himlen venter på din bøn om hjælp, så kig op
mod Himlen og bed disse hellige, som er dine forgængere, om at hjælpe os i denne hellige proces.
Din mor er hos dig og vil komme til dig, så snart som du beder mig om det. Mine kære, en stor nåde
er blevet lagt til side til Guds indviede sjæle, så lad os ikke spilde noget af den. Jeg strækker mine
himmelske hænder ud over dig nu, mens jeg lægger fred i dit hjerte og mod i din sjæl. Jesus er
tilfreds med den indsats, du gør, for at arbejde sammen med din mor i dette hellige projekt. Skuf
Ham ikke. Han længes efter at blive fuldstændig forenet med dig, så Han kan frelse sine børns
sjæle. Husk på, at du er bestemt til dette arbejde, så arbejdet er dit. Vær ikke bange. Sammen vil vi
fortsætte med disse bestræbelser, og snart vil du blive forundret over den nåde, der skænkes dig. Det
var alt. Din mor velsigner dig. Hav fred. Jeg er hos dig.
12. august 2003
Vor velsignede Mor
Mine børn, mine indviede sjæle, hvor har disse tider dog været vanskelige for jer. Tro ikke, at
Himlen har set passivt til, mens I er blevet så nedgjort og udfordret i jeres tro. Vi holder øje med jer.
Vi giver jer styrke. Vi støtter jer og fortsætter med at gøre det, mens Himlen tilrettelægger den
enhed, som den snart vil skænke verden. Så nu, I små børn, er tiden inde til, at I gør jeres del. I har
en rolle at spille, og det er en vigtig rolle. Vær forvisset om, at denne plan fra Himlen er vel
gennemtænkt, og man kan ikke forbedre den. Så brug ikke tiden på at tale om en bedre måde, en
anderledes måde eller jeres måde. Den plan, jeg har skitseret, skal kun gennemføres på én måde,
nemlig på Himlens måde. Vær lærvillige beholdere for den store nåde, der strømmer ud fra Himlen
nu, og direkte ind i jeres hjerter. Støt hinanden, mens vi arbejder gennem jer. Det er jeres opgave at
påbegynde denne rednings-mission, og mange sjæle er blevet anbragt i jeres varetægt. I vil ønske, at
alle sjæle bliver frelst, og vil sørge over tabet af blot én eneste sjæl, der bliver snuppet af mørket. I
vil være lyset. I vil reflektere Kristus, og de, som følger jer, vil se Kristus i jer. Hvor vil I være
taknemmelige over at have deltaget i iværksættelsen af denne plan. Mange helgener i Himlen står
klar til at hjælpe jer. Mange engle placerer sig beskyttende rundt om jer og venter på et tegn fra jer.
Du vandrer i sandhed med Jesu Kristi autoritet, og du må bære denne autoritet med værdighed og en
fast beslutsomhed. Tiden er ikke til overflødig aktivitet. Tiden er inde til dyb bøn og forpligtelse, og
til at være gode, hellige eksempler, både overfor jeres med-religiøse og overfor de mennesker, som
iagttager jer for at finde vejledning. Kære sjæle, vær urokkelige i jeres holdning til synden. Synden
er en krænkelse mod Guddommen. Er alle de, der følger dig, klar over det? Har du fortalt dem det?
Hvis du ikke har, vil det være nødvendigt at du gør det. I ønsker ikke, at mennesker skal leve i en
tilstand af synd på grund af uvidenhed, I kære, for det er ikke retfærdigt overfor dem. I er oppe
imod en mørk verden, der forsøger at afskrive godheden som tåbelighed. Nuvel, lad os så alle være
tåbelige nu, I kære sjæle under min omsorg. Lad os være tåbelige for Kristus, og ikke lade noget
komme imellem os og vores fuldstændige overgivelse til Kristus. Jeg er hos dig og vejleder dine
skridt. Tillad din mor at gøre det. Du vil ikke fortryde, at du overgiver dig til Himlen, og de sjæle,
der bliver frelst ved dit eksempel vil prise dig i al evighed. Ønsker du dette? Lad da dette være dit
mål, så vil intet kunne svække din beslutning. Dit arbejde vil være nemt, det forsikrer jeg dig om.
Tiden er inde til at arbejde i enhed med Himlen og med alle de retfærdige sjæle på Jorden, som også
deltager i denne store fornyelse. Lad os betragte dig som en af Kristi udvalgte tjenere, så vil vi være
i gang med at frelse sjæle. Jeg velsigner jer, I kære. Jeg vil aldrig forlade jer. Din mor sikrer sig al
den nåde, du skal bruge, og jeg vil besvare dine bønner på en særlig måde lige nu. Bed om en
uendelig mængde af nåde til sjælene, og den vil være din. Begynder du at kunne forstå vores plan?
Tilbring tid i bøn, så vil du se den udfolde sig for øjnene af dig. Du vil også se din del tydeligt/klart

oplyst. Din mor takker dig. Jesus, som aldrig vil kunne overgås i gavmildhed, vil belønne dig
gavmildt, selv mens du befinder dig på Jorden. Hvor vil I være taknemmelige, I kære, for at have
fået muligheden for at vandre denne frelsens vej sammen med os. Gå i fred nu, for at gøre store
ting.
12. august 2003
Vor velsignede Mor
Mine kære, indviede sjæle, det er med stor glæde, at jeg taler til jer i dag. Jeres mor har opnået en
stor nåde for jer, og denne nåde vil hjælpe med til at vejlede jer i jeres kærlighedsmission. I kan
være forsikrede om min uophørlige vejledning. Jeg holder godt øje med jer, og er opmærksom på
ethvert tegn på, at I har brug for min moderlige indgriben. I små sjæle, nu er der ikke plads til fejl i
jeres præsentation af Guds Kirke. Vi søger at skabe enhed i denne Kirke på en måde, der er i
overensstemmelse med de tidligere tider, i modsætning til den nuværende tid. Min søn, Den hellige
Fader har været offer for alle former for ulydighed og ondskabsfuldhed. Han var forberedt på det,
og har båret sit kors med stor godhed, ydmyghed og tilgivelse. Ikke alle kunne have båret et sådant
kors. Men alle vil bære deres del af min Søns passion, hvis de er villige til det. Og alle vil bære
vidnesbyrd om korsets forløsende værdi. I vil frelse sjæle ved hjælp af lidelsen. Hvem kan sige nej
til den lidende Kristus? Se op på min Søns uskyldige skikkelse, mens Han stille vrider sig i smerte
på sit kors. Han led, uden at få støtte fra den himmelske indsigt. Det vil I ikke blive bedt om at gøre,
undtagen ved sjældne lejligheder. Den himmelske indsigt vil blive åbenbaret for jeres øjne. I vil
endda ikke være nødt til at spørge, om Kristus kalder jer. I vil være klar over, at Kristus kalder jer.
Jeg siger jer, I mit hjertes elskede børn, at jeres Far i Himlen opretholder denne verden meget
længere, end Han ellers ville have gjort, på grund af sin Søns passion. Jesu mæglende kraft har
frelst verden, og nu vælger Gud den mildeste form for renselse. Tak Ham for denne nåde, som vil
frelse talløse sjæle fra fortabelse. Børn, en nåde som denne bliver modtaget gennem mange kilder. I
skal vide, at visse af jeres hellige liv, hvor der er en smuk overgivelse til Guds vilje, har opnået
megen nåde, som bliver anvendt lige nu, i denne fornyelsens tid. Pris Gud for, at du har fået lov til
at deltage. Intet kan sammenlignes med det, at være forenet med Kristus, og det er det, du skal til at
opleve, hvis du ønsker det. Du ved, at Himlen ikke bruger tvang overfor en sjæl. En sjæl bliver
inviteret til hellighed, og derefter til et højere niveau af hellighed. Kunne du tænke dig at begynde
din beslutsomme opstigning nu? Du kan bevæge dig hurtigere, end du kan forestille dig, hvis blot
du kaster dig ud i det og beslutter dig for Kristus. Jeg er her, du lille. Det er i sandhed mig, din
himmelske mor, som kalder på dig nu. Ignorer kke dette definitive kald til hellighed.
13. august 2003
Vor velsignede Mor
Mine kære, indviede sjæle, i dag taler jeg med jer for at bringe jer glæde. Jeg ønsker at dele Guds
glæde med dig, så du vil forstå, hvorfor dit arbejde er så vigtigt. Bliv ikke modløs, når du oplever
lunkne sjæle. Vi vil bringe Guds nåde til dem, og de vil lyse op, når de lærer min Søn at kende. Du
må aktivt udøve din tro på en daglig basis. Tro på Gud i hverdagens genvordigheder, vanskeligheder
og udfordringer for dit kald. Hvis du ser noget i dit liv, der ikke er i overensstemmelse med dit kald,
må du fjerne dig fra denne trussel mod fuldkommengørelsen af din sjæl. Og husk, mine kære, at
fuldkommengørelsen af jeres sjæle er jeres grundlæggende opgave. I må altid bevæge jer nærmere
til den genopstandne Kristus, ellers vil I begynde at bevæge jer bort fra Ham. Der er ingen stilstand
i det åndelige liv, som I udmærket er klar over. Vi ønsker, at I skal være gode eksempler, som I altid
har været det, men på en mere tydelig måde i denne tid. Vær lydige mod Kirkens hierarki. Vores
egne efterfølgere har været med til at slå den tone af ulydighed an, der nu ligger over denne verden
som en stor, kvalmende smog. Vores fornyelse er den forfriskende vind, der skal blæse den bort, så

Himlens lys endnu engang kan nå ned til sine børn og give dem det håb, de længes sådan efter.
Vores børn trives ikke længere i denne verden. Enhver forælder ville forsøge at fjerne børnene, hvis
deres udvikling var i fare. Mine kære, indviede sjæle, det er det, vi gør. Men i stedet for at fjerne
børn, ændrer vi omgivelserne. Du må hjælpe os med dette problem. Gud tillader ikke længere
syndens kvælertag. Det er meget enkelt. Han har sagt ”Nu er det nok”. Som med alle mennesker til
alle tider, må I lære jeres Guds kærlighed at kende, så I ikke vil være nødt til at lære jeres Guds
vrede at kende. Dette er ikke nyt for jer, I, mit hjertes sjæle. I har hørt alt dette før. Det nye er den
store mængde nåde, som Gud udøser over denne verden, for at antænde denne fornyelse. Det er
derfor, I vil opleve, at jeres anstrengelser vil lykkes bedre end tidligere. Verden sover, og vi søger at
vække den af søvnen. Jeg vil besvare alle jeres spørgsmål i jeres hjerters stilhed. Vil I møde mig der,
kære børn? Mødes du med Jesus, som tålmodigt venter på at indgyde de mest kraftfulde,
guddommelige gnister i dit kald? Mine børn, kom tilbage til os på en ekstraordinær måde. Tag de
første skridt, så vil vi hilse dig velkommen, og jeg vil placere dig i min Søns Hellige Hjerte, en
smelteovn, der brænder af kærlighed til dig. Tænk på det nu, mine børn. Hans hjerte brænder af
kærlighed til jer. Hvor ofte tilbringer du blot tiden med at søge efter Hans øjne i din sjæl? Gør det
for din mor i dag. Sid i stilhed hos Frelseren, og lad Ham vise dig, hvor højt Han elsker dig. Du vil i
sandhed begynde at forandre dig. Enhver, som læser disse ord, har brug for at komme nærmere til
Kristus. Jeg taler i sandhed til dig, mit lille barn. Luk nu dine øjne, og mærk mit nærvær. Lad
processen begynde, mens jeg bringer dig nærmere til min Søn. Sid i stilhed nu, mens din mor
hjælper din stakkels, medtagne sjæl.
13. august 2003
Vor velsignede Mor
Mine kære, vær taknemmelige for denne mulighed for at slutte jer til os i denne fornyelses-mission.
I er i sandhed velsignede, at vi har valgt at komme til jer på denne måde. Det er gennem disse
budskaber, at vi håber at kunne få jer til at arbejde i enhed med Himlen igen, så jeres arbejde og
pligter vil være guddommelige og sanktioneret af Herren Jesu Kristi guddommelighed. På denne
måde vil vil du øge din effektivitet hundrede fold, og hundrede fold mere. Der er i sandhed ingen
grænser for, hvad vi kan gøre. Du må sikre dig, at du lader os lede og vejlede dig. Ellers vil dit
arbejde være begrænset til de menneskelige forhold, og det er ikke det, vi har brug for lige nu. Vores
arbejde skal have en mirakuløs kraft til at omvende. Sjælene må bringes tilbage til folden. Børn, vi
må hæve vores standarter mere og mere. Vi må tilbage til der, hvor ethvert misbrug af Herrens navn
vækker anstød. Vi må tilbage til det punkt, hvor selv den mindste løgn får samvittigheden til at
udsende advarsler, der sender sjælen hen i skriftestolen. Vil du sige, at standarten er sådan lige nu?
Det tror jeg ikke. Men det er det, vi sigter imod. Sjælene må endnu engang erkende den skade, som
synden forvolder mod deres enhed med Gud. Sjælene må forstå, at enheden med Gud har højeste
prioritet i deres dagligdag og i deres liv. Hvis den er truet, skal de ikke kun være klar over det, men
også søge at afhjælpe den skade, synden har forvoldt, og blive genforenet med deres Gud. Kan du
sige, at det er sådan i dag? Det kan du selvfølgelig ikke, for sådan er det ikke. De fleste af vores
børn er faldet ved vejen, der fører til Himlen. Jeg ønsker ikke den moderne psykiatris logik. Jeg kan
forsikre dig om, at den klinger falsk i Himlen, og at jeres Gud ikke er psykiater og ikke vil dømme i
overensstemmelse med de eftergivende, karakter-ødelæggende teorier, som jeres verden i den grad
har taget til sig. Gud er alvidende. Han ser lige ind i sjælens centrum. Hvis man arbejder med
sjælene i overensstemmelse med den moderne verdens teorier, gør man dem en dårlig tjeneste. De
vil ikke kunne bruge disse teorier som et skjold til at afværge den guddommelige dom. Man gør
bedst i at sige til en sjæl, ”Følg retfærdighedens vej”. I tilfælde af, at du er blevet forurettet, må du
se det, der skete, med et klart blik. Vær forsikret om, at Gud ikke er tilfreds med den uret, der er
blevet begået imod dig. Det var ikke Guds vilje, at du skulle forurettes. Men Gud vil dømme den,
der har forset sig imod dig. Vedkommende vil ikke undslippe den guddommelige retfærdighed, og
forseelsen vil ikke blive ved med at være skjult. Der er ingen vellykkede løgne eller bedrag i

Himlen, mine børn. Gud vil helbrede selv de alvorligste sår og krænkelser. Tro på dette. Hvis I ikke
tror på dette, kære sjæle, hvordan i alverden skal I så kunne videregive denne helbredende gave til
andre? Det kan I ikke. Det er umuligt. Så du må opnå denne troens gave, før du kan dele den med
andre. For at kunne opnå den, må du tilbringe tid sammen med Jesus. Der er ikke andre måder. Du
kan ikke give, hvad du ikke har. Mange har søgt Guds hjælp gennem Hans tjenere, og er gået
tomme derfra. Sikken en sorg dette forårsager i Himlen. Du må få sat skik på dit hus igen, og du må
begynde på det nu. Derefter kan vi påbegynde vandringen ud i verden for at redde andre. Du har en
ubegrænset hjælp til denne opgave, og jeg giver dig mod og glæde. Hav fred, I kære. Mor vil sørge
for det hele.

13. august 2003
Vor velsignede Mor
Kære børn, jeg er bekymret for jeres sikkerhed, som en mor bekymrer sig for sine børn, når de
bliver vildledt. Børn, I må forstå, at ethvert kompromis med jeres tro er farligt for jer, for ikke at
tale om det ansvar, der er forbundet med jeres vejledning af andre sjæle. I må ikke gå på kompromis
og indføre moderne fortolkninger af jeres tro. Betragt ikke denne udtalelse som en tilladelse til at
være ulydig mod Kirkens hierarki. Det er heller ikke min hensigt. Min hensigt er dette: Jeg ønsker,
at du re-dedikerer dig til din Kirke. Jeg ønsker, at du er trofast mod Kristi Stedfortræder på Jorden.
Jeg ønsker, at du er intolerant – og jeg bruger dette ord med fuldt overlæg – overfor enhver
ulydighed mod dette Kristi Embede, dette Visdommens Sæde. Du er nødt til at være modig, når du
står overfor så megen ulydighed. I begyndelsen vil det måske føles underligt, men se tilbage på
historien. Du står ikke overfor noget, som der ikke er mange andre tjenere, der har stået overfor. Du
tænker måske, at ulydigheden altid har været der. Ja, det er desværre sandt. Men tro mig, når jeg
fortæller dig, at aldrig nogensinde før i denne verdens historie, har ulydigheden nået så store højder.
Den truer selve jeres eksistens i denne tid, og uden den guddommelige indgriben fra Gud selv, ville
I ikke have en verden at skændes i. Brug ikke mine ord til at skabe mere splittelse. Det vil være at
modarbejde planen. Brug mine ord til at retfærdiggøre din re-dedikation overfor Den hellige Fader
og Kirkens hierarki. Medmindre du direkte bliver opfordret til at skabe forandring i Kirken, skal du
følge denne Kirkes regler og tjene med glæde. Arbejd kun på at indføre forandringer, hvis du gør
det af lydighed mod dine overordnede. I små, stol på, at jeg vil gribe ind, når der er noget, der bør
korrigeres. Fortæl mig om disse ting, så vil I opleve at jeg handler. Endnu en gang fortæller jeg jer,
at disse tider er velsignet med en ekstraordinær nåde. Øv dig i at have tillid, så vil du blive belønnet
på en tydelig og konkret måde. Der er intet at frygte, og de forandringer, der vil finde sted, er Guds
vilje og derfor gode for menneskeheden og for verden. Øv dig. Bliv tryg ved at overdrage dine
problemer til Jesus, så vil det snart blive naturligt for dig. Meget af din stress vil forsvinde, når du
nægter at være med i distraktions-spillet. Og det er et spil, I kære. Et spil, som vi ikke ønsker, at I
adspreder jer med. Brug jeres liv på at følge Jesus. Han vil lede jer til store bedrifter. Hver eneste
sjæl er designet til at opnå vidunderlige ting, men de fleste sjæle i dag afviser denne nåde. Børn, jeg
kalder kærligt og blidt på jer, og med en moderlig bekymring, men endnu en gang – og altid – også
med håb.
13. august 2003
Vor velsignede Mor
Mine kære, indviede sjæle, lytter I til jeres mor? Lader I mine budskaber omforme jeres sjæl og den
retning, I tager? Måske er du vred på din mor. Fortæl mig om det, du kære lille, sårede sjæl. Du kan
fortælle det til mig, hvis du er ulykkelig. Kun ved at tale sammen, kan vi nå ind til problemets kerne
og helbrede din smerte. Jeg ønsker ikke, at der skal være nogen blokeringer mellem os, så du må

være ærlig. Hvis du har noget, der skal helbredes, så se dig omkring nu. Jeg vil sende dig en hellig
sjæl, som kan hjælpe dig. Du vil vide, hvem denne sjæl er, og med denne kammerats hjælp kan du
blive klar over, hvad der er kilden til din smerte; og så kan vi stikke hul på de sår, der bliver ved
med at fjerne dig fra din mor. Mit barn, uretfærdigheden eksisterer i jeres verden, men
uretfærdigheden er ikke tilladt i Himlen. Dér er der kun kærlighed og celebrering. Lad mig fortælle
dig om Himlen, så du kan kende til og forstå dit bestemmelsessteds herlighed. Himlen er fyldt med
sjæle, som elsker Gud. Disse sjæle, som alle er fyldt med glæde, udforsker alle facetter af det
Guddommelige. Der er megen kundskab at tilegne sig, og hvad som helst, man ønsker at lære, kan
man lære. Forestil dig jubelen over alle helgenernes bedrifter, både dem, I kender og dem, der kun
er kendt af Gud. I Himlen vil jeres bedrifter blive fejret. Jeres fejl, jeres synder, klarer ikke rejsen,
og de bliver ikke kun glemt, men tilintetgjort. Kan I forestille jer det, I kære? Begynder I at kunne
se det for jer? Lad mig fortsætte. I Himlen er der vidtstrakte områder, fyldt med al den skønhed, der
nogensinde er blevet skabt af Gud. Hvis I på Jorden skaber noget, der er guddommeligt inspireret –
og det er, hvad vi ønsker af jer – så vil det blive bevaret i Himlen, og kunne beundres og udforskes
af jeres brødre og søstre. Jeres åndelige relationer vil også følge jer til Himlen. Enhver erindring om
jeres synder vil blive udslettet, fordi I ikke ville kunne nyde Himlen, hvis erindringen om jeres
fejltagelser konstant ærgrede jer. Dette er en barmhjertighed fra Gud selv, og det er et godt,
illustrativt eksempel på jeres Guds karakter. Tænk lidt mere over det. Han er aldrig ondskabsfuld,
aldrig hævngerrig, og straffer aldrig for straffens egen skyld. Gud, jeres helt igennem kærlige Far,
handler udelukkende til gavn for jer, Hans skabninger, som blev skabt med kærlighed og håb. Børn,
jeg siger kærligt til jer: Giv slip på jeres smerte. Jeg vil hjælpe jer. Bed mig om hjælp, og lad mig
bortvaske den fortræd fra fortiden, som du er blevet påført af tyngede sjæle. Jeg ønsker, at du er hel,
at du har det godt, og at du er tillidsfuld. Din helbredelse er her, i min hånd. Jeg udrækker min hånd
til dig nu, og placerer helbredelsen i dit hjerte. Vær hos mig, du kære. Det er dig, jeg taler til.
13. august 2003
Vor velsignede Mor
Kære sjæle, jeg taler til jer ud fra en moderlig bekymring, men også ud fra et moderligt håb. Jeg
ønsker nu at lede jer til det store lys, der er blevet tændt for jer som en vejviser i denne
Ulydighedens Tidsalder. Mine børn, jeres spørgsmål vil blive besvaret. Det er den normale
praksis, at soldater på slagmarken ikke altid har det privilegium at have det fulde, strategiske
overblik over den krig, der bliver udkæmpet. Soldaterne kan ikke altid have det store overblik, fordi
de må koncentrere sig om det specifikke felttog, som de har ansvaret for. Vær ikke ligesom
nysgerrige børn, der ønsker at få alt muligt at vide, selvom det måske ikke gavner dem eller
forbedrer deres præstationer. Vær føjelige og ydmyge. Stol på, at det, der er vigtigt for jer, ligger
Gud på hjerte, og at Han gennem jer beskytter det, der er vigtigt for dem, I har i jeres varetægt. Vær
opmærksom på enhver mulighed for at tjene. Opmuntr andre til at have den samme årvågne
hjælpsomhed mod Himlen. Tror I, at Gud vil være tilfreds med et arbejde, der kun er halvt gjort?
Det vil skuffe Ham, og jeg kan love jer, at hvis I skuffer Ham, vil det gøre jer ked af det. Jeres hjerte
vil være sorgfuldt, og der findes ikke noget værre, mine børn, end fortrydelse og tristhed over
muligheder, der gik tabt. Det har jeg sagt, og I har forstået det. Så vi begynder i dag. Gud elsker dig
i dag, og Gud ønsker, at du koncentrerer dig om det, du skal gøre for Ham i dag. Han har projekter,
som Han ønsker at overdrage til dig, og som vil afhænge af dine særlige evner. Disse evner skal
bruges til gavn for Kongerigets komme. Du må ikke bruge disse evner for din personlige vindings
skyld, men det betyder ikke, at vi ikke under dig nogen form for støtte, hvis du er nødt til at
forsørge dig selv. Vi har tænkt på det hele, og der er en løsning på alle ting. Hvis du er i en situation,
der er uklar for dig, og du ønsker at få himmelsk vejledning, skal du blot bede om den. Jeg
opfordrer dig indtrængende til at lade den guddommelige vejledning vinde indpas i alle dele af dit
liv. Mens vi gennemgår hver enkelt del, luger vi de jordiske motivationer bort, og indfører
himmelske motivationer i stedet. Denne proces vil foregå hurtigt. Jo mere, du engagerer dig for

Kristus, desto hurtigere kan den foregå. Bagefter vil du kunne arbejde meget mere effektivt. Du vil
være lykkeligere, mere tilfreds, og sjælene vil knytte sig til dig på grund af dit enestående fokus.
Mine børn, al jordisk uddannelse og undervisning blegner i sammenligning med den indgydte
kundskab, som vi ønsker at bringe jer. Hav tiltro til, at du vil være i stand til at gøre hvad som helst,
vi beder dig om. Frygt ikke. Frygt kommer ikke fra Gud, og den forhindrer mange soldater i at
fuldføre deres missioner succesfuldt. Kast frygten bort, og lad os i stedet nyde freden. Jeg er hos dig
og velsigner dig. Jeg vil aldrig forlade dig, og dine anliggender vil også være mine anliggender.
Betragt de sjæle, der bliver ledt af mig, så vil du se freden i deres ansigter. Dette er, hvad jeg har til
dig. Vær opmærksomme på mit kald nu, børn. I dag er det tid til at tjene.
13. august 2003
Vor velsignede Mor
Mine kære sjæle, som er indviede til Jesus, jeg ønsker at lære jer mere om godheden. Godheden
kommer fra Gud. Al godhed har rødder i Himlen og blomstrer på Jorden. Jeres verden er fuld af en
falsk godhed, der i virkeligheden er forklædt ondskab. Jeres verden taler om valgmuligheder, og
lovpriser individets frie valg. Nuvel, dette er udmærket, hvis en sjæl vælger Gud. Men at vælge
imod den naturlige orden, som er fastlagt af Gud, vil være at nedbringe Guds vrede over verden.
Disse mennesker arbejder ikke for godheden, og deres motiver er ikke gode. Føl dig ikke længere
tvunget til at hylde den moderne verdens opfattelse af, hvad der er godt. Bed i stedet Helligånden
om at hjælpe dig med at identificere den sande godhed, den, der er rodfæstet i Himlen; så vil Ånden
føre dig til eksempler på den. Den samme sandhedens ånd vil afsløre de mørke motiver og
ondskaben hos dem, der taler om det gode, men arbejder for det onde. Bliv nu ikke forvirret eller
bekymret. Når du har set disse mennesker fremføre deres løgne, har du følt forvirring og
mistænksomhed. Det er denne mistænksomhed, som jeg ønsker at rette din opmærksomhed imod.
Vær opmærksom på disse følelser, og stol lidt mere på dine hellige instinkter. Se på frugterne af de
forskellige kampagner. Bærer en bestemt holdning god frugt? Og med det mener jeg, forener den
sjælene med hinanden og med skaberen? I er ikke sekulære, I kære. Forsøg ikke at være det. Og
skam jer ikke over jeres himmelske fokus. Hvis I gør det, er I ineffektive for os. Bær din tro som
den æresmedalje, den er. Du arbejder for sandheden. Du kan ikke både arbejde for sandheden og
skamme dig over den. Det vil aldrig gå godt. Du må råbe sandheden ud fra tagtoppene nu, og stå
fast på den. Jeg vil vise dig hvordan. Jeg søger ikke noget, der enten er udenfor din rækkevidde eller
hinsides dine evner. Men jeg lover dig, at hvis du lader os arbejde gennem dig, vil du se
gennemførelsen af ting, som du aldrig ville have drømt om at forbinde med dig selv. Denne er en
tid, der kræver megen fortrøstning. Denne er en tid, hvor troen bør være stærk. Og denne er en tid,
hvor det er nødvendigt at have megen tillid. Bed om nåden til det, og nåden vil være din. Kan du
endnu en gang se retningen? Denne retning peger væk fra jeres verdens overfladiske principper, og
hen imod eneste sandhed. Sandheden er Gud. Intet kan erstatte Ham, og intet andet vil give
tilfredshed. Spild ikke din tid og, jeg beder dig, spild ikke dit kald på erstatninger, der ikke giver
tilfredshed. Vi er hos dig, og vi har til hensigt at vejlede dig på en helt særlig måde. Vær velsignet
nu, både af din mor og af min Søn. Det er gennem Ham, du vil gøre fremskridt i dit kald. Lær af
Ham og efterlign Ham. Lær Ham at kende. Husk at sidde hos Ham i stilhed, så Han kan overføre sin
visdom til dig. Husk at bede Jesus om at lægge kærlighed og hengivenhed i dit hjerte. Han er altid
hos dig, og søger at anbringe dig i sit hjerte. Jeg strækker nu mine hænder ud over dig, i en
moderlig velsignelse. Du er allerede i gang med at forandre dig, mit barn. Vær glad.
13. august 2003
Vor velsignede Mor
Mine kære, hvor er jeg glad for at se, at I vokser i jeres kærlighed til Skaberen. Jeg ønsker at gøre
jer bekendt med Gud, jeres Far, igen. Jeres himmelske Far er fuldstændig godhed. I kan begynde at

forstå Ham, hvis I ser på den allerbedste far på Jorden. Han kommer sine børns behov i forkøbet, og
Han har planlagt opfyldelsen af hvert eneste af disse behov. Han har tilladt menneskeheden at gøre
betydningsfulde fremskridt. Det var hensigten, at dette skulle ske til gavn for godheden, men
desværre har visse elementer af menneskeheden forvrænget de videnskabelige opdagelser til brug
for onde formål. En sådan ondskab kan vores Far ikke tolerere, fordi den er skadelig for Hans
smukkeste skabning, menneskeheden. Tænk på den allerbedste far på Jorden. Hvordan vil du gerne
have, at denne mands børn opfører sig? Skal de være lydige? Har de nogen grund til at gøre oprør
og være bange? Skal de spise et måltid, og derefter græde og beklage sig, fordi de frygter, at de ikke
får det næste måltid? Du ville synes, at de var meget fjollede. Hvor ville du føle dig trist til mode,
hvis du så børn gengælde en så kærlig og ansvarsbevidst far på den måde. Ville du ikke irettesætte
disse børn? Ville du ikke forsøge at gå i rette med dem? Især hvis du i det store perspektiv kunne se,
at der var taget højde for, og draget omsorg for, alle ting. Det er det, jeg gør, kære børn. I forening
med Kristus søger jeg at rette op på jeres verden, før den bliver ødelagt af ondskabsfulde sjæle.
Kristi magt er ubegrænset. Den er ubegribelig. Den kan gøre hvad som helst. Den er så kraftfuld, at
der bliver lagt bånd på den. Kristus sætter stor lid til, at I, Hans efterfølgere, forbereder Hans børn
på Hans genkomst. Jeg forsøger ikke at skabe ængstelse, og jeg fortæller jer i dyb alvor, at hvis der
bliver spredt ængstelse, bliver det ikke gjort af mennesker, der handler på mine vegne. Sådan gør en
mor aldrig mod sine børn. Men hun advarer dem og forsyner dem med alle de redskaber, de får brug
for, til at kunne udføre det arbejde, hun beder dem om at udføre. Jeg ønsker at lede jer i denne tid,
og jeg har modtaget autoriteten til at gøre det. Vær føjelig mod mig. Jeg beder dig om at være
mistænksom overfor dem, der udspreder vildfarelser, men vær ikke mistænksom overfor din mor.
Se på den gode frugt, der kommer af at være i kontakt med mig, så vil du i sandhed se, at jeg er
kvinden, der er iklædt solen. Jeg kommer for at overbevise mine børn om, at de bør arbejde for lyset
og favne Jesus, som udelukkende søger jeres frelse. Jeg er her, du kære, og passer på dig. Jeg beder
for dig, og beder Gud om at beskytte dig hver dag. Men jeg kan ikke gribe ind, hvis du går i den
forkerte retning. Jeg kan kun bønfalde dig om, at du vender dig om og lader mig rette de
vildfarelser, der måtte være i dit liv. Søg efter freden, og du vil se Kristus der. Mine autentiske
budskaber bringer glæde, fred og entusiasme, i modsætning til frygt, ophidselse og splittelse. Så det
er den test, du kan benytte dig af. Bed Ånden om at være hos dig, så vil Ånden vejlede dig. Det var
alt for nu. Du må tage dig disse budskaber til hjerte og lade dem folde sig ud til et kald af
himmelske proportioner. Vi er hos dig, og vi bifalder selv dine mindste anstrengelser for at vende
dig til Himlen. Tag disse skridt nu, du kære, og se, hvordan de vil blive belønnet og føre til større
skridt. Når først vi bevæger os i den rigtige retning, vil dit kalds fremskridt ikke kunne standses.
Hele Himlen ser til, kommer med opmuntringer og venter på at kunne hjælpe dig. Se op på dine
venner, du lille, og bed om deres hjælp. De venter på muligheden for at anvende den nåde, der er til
rådighed for dem, så skuf ikke disse himmelske sjæle, som blot ønsker at hjælpe dig. Ser du
herligheden i Guds plan? Vi arbejder alle sammen, Himlen, Jorden, Treenigheden, englene; selv de
sjæle, som lider i Skærsilden, bønfalder Himlen om, at du må modtage megen nåde. Guds majestæt
er uden lige, men du kan begynde at se glimt af den nu, hvis du ser efter. Du har lov til at vandre
med glæde, eftersom det er det, vi gør i Himlen.
13. august 2003
Vor velsignede Mor
Kære børn, vi må se nærmere på Jesu Passion. Jeg ønsker, at I hver dag tilbringer nogen tid sammen
med Jesus i Hans passion. Vi har fortalt jer mange ting om denne lidelse, og gennem tiderne har vi
åbenbaret mere og mere. Dette gør vi for at fremme jeres forståelse af, hvor vigtig denne heroiske
og barmhjertige handling er. Jesus valgte at dø. Han indvilligede i at lide. Han erkendte og
accepterede syndens herredømme over sin menneskekrop, og sin begrænsede tid på Jorden. Han
vidste, hvad Han gjorde, det er sandt, og ofte mangler I den viden, men I er kaldet til at have tillid,
mine små sjæle. I må stole på, at vi har en forløsende plan for lidelsen, som de, der befinder sig på

Jorden, ikke altid kan forstå. Lidelsen på Jorden har en plads i den guddommelige tingenes orden. I
vil aldrig kunne skabe en verden, hvor de, der har en menneskekrop, er fri for al lidelse. Sådan er
det ikke blevet bestemt, og det vil ikke ske. Det eneste sted, hvor I får garanti for, at der ikke er
nogen lidelse, er i Himlen. Se nøje på lidelsens værdi. Iagttag dem, der omgiver dig. Mange har
accepteret lidelsen i deres liv. De er hverken bitre eller føler sig forladt. Mange har opnået stor
hellighed. Man hører ofte, at der bliver sagt, at hvis man vil tale med nogen, der har personlighed,
skal man tale med en, der har lidt. De, der ikke accepterer lidelsen, kan ikke rigtig forstå andre, for
slet ikke at tale om at hjælpe dem og have empati for dem. Jeg ønsker ikke, at du søger lidelsen. Det
er ikke det, der er meningen. Men jeg ønsker, at du kærligt og fredfyldt accepterer den, når den
indfinder sig i dit liv. Jeg beder dig, tilbring tid sammen med min Søn i Hans passion. Han ser ned
på dig med en sådan kærlighed, når du reflekterer over Hans passion. Han bliver trøstet meget af
dine betragtninger over Hans smerter og pinsler. Børn, I ville ikke overlade jeres bedste ven til at
møde den form for tortur alene. I ville ikke være en god ven, hvis I gjorde det. Lad ikke min Søn
lide alene. Gå sammen med Ham. Følg Korsvejen i stille betragtning, og lad Ham undervise dig om
lidelsens værdi. Korsvejen vil blive levende for dig, og du vil aldrig tvivle på lidelsens værdi og
forløsende natur. Jesus, din Frelser, din kæreste ven, søger at åbenbare sig for dig nu. Det kan Han
kun gøre, hvis du gør dig selv tilgængelig for Ham. Forestil dig en samtale, hvor den ene part
vender ryggen til og har travlt med en anden opgave. Den person, der forsøger at føre en samtale,
giver op, og med rette, fordi der ikke er nogen, der lytter. Du må sikre dig - jeg gentager, du må
sikre dig, at dette ikke kendetegner dit forhold til Jesus. Hvad har Han sagt til dig i dag? Hvis Han
ikke har sagt noget, er det fordi, du ikke lytter. Vend dig nu til Ham igen, og sid i stilhed, mens Han
taler til dit hjerte. Luk dine øjne, og se det dejlige smil på Hans ansigt, mens Han søger at helbrede
og rense dig. Din Jesus har mange ting at fortælle dig, du kære sjæl. Du kan udråbe al din smerte til
Ham, og Han vil tage den bort og erstatte den med glæde. Hvor er jeg glad og lykkelig over at være
mor til denne guddommelige, milde skabning. Hvor har Han dog ofte trøstet og oplyst mig. Jeg
siger jer, børn, hvis I er i forbindelse med Jesus, er der ingen ubesvarede spørgsmål. Følg mig, din
himmelske mor, og jeg vil sørge for, at du er forenet med Kristus.
13. august 2003
Vor velsignede Mor
Kære indviede sjæle, det er med et stort håb, jeg kommer til jer. Jeg ønsker, at I tænker over Guds
barmhjertighed, der giver mig denne mulighed for at bringe jer al denne vejledning og kærlighed.
Forstår I, jeg underviser jer om kærligheden, fordi kærligheden er grundpillen i, og meningen med,
alt, hvad der er relevant. Alt arbejde må være centreret i kærligheden. Vi har tidligere talt om den
moderne version af kærlighed, som slet ikke er kærlighed, men udnyttelse. Sand kærlighed,
himmelsk kærlighed, er ægte. Du ved, at den er ægte, fordi den skaber sikkerhed. Tænk på dem,
som du føler dig godt tilpas sammen med. Kan du se, at disse sjæle bærer den sande kærlighed i
sig? Det er trygt at være sammen med dem, fordi de bærer et Guds frø i sig, og det er det, der
genererer kærlighed. Det er dette frø, du reagerer på, når du føler dig godt tilpas og tryg sammen
med et menneske. Nuvel, I kære, jeg er nødt til at fortælle jer, at færre og færre bærer på det
kærlighedens frø, og det er grunden til, at så mange af jeres medbrødre og -søstre er blevet ofre for
sindets sygdomme. Det var ikke meningen, at mennesket skulle leve uden kærlighed i sit liv. Han
skulle hver dag opleve lidt kærlighed i denne og hin person og, ideelt set, gennem hver eneste sjæl,
han kommer i kontakt med. Lyset er blevet slukket i mange sjæle, og de har intet at give, når det
gælder kærlighed. Gradvist vil kærligheden slukkes, også i dette menneske. Nu kan et menneske
udmærket overleve, hvis han bliver næret af Guds kærlighed. Det er ikke noget problem. Men det er
kun få sjæle, der tager imod den guddommelige kærlighed. Tænk på hovedparten af de sjæle, du
kender. Om hvor mange af dem kan du sige, at de har en levende forbindelse til Jesus Kristus? Du
vil genkende dem, for de skiller sig ud. Hvorfor skiller de sig ud? Fordi de er glade. De smiler. De
elsker andre på en ukompliceret og ubesværet måde. De bekymrer sig om hinanden, og de tolererer

og forstår andres fejl. De søger at hjælpe andre, når som helst de kan. De bliver ikke styret af
afhængighed og jalousi. De anskaffer sig ikke ting for tingenes skyld. De siger sandheden. De
accepterer, at de er ansvarlige for deres handlinger. Og de synes om og respekterer børn. Hvor
mange sjæle, der svarer til den beskrivelse, kunne du genkende, du kære? Jeg efterlader dig med
denne tanke, og beder dig om at forstå, at denne beskrivelse burde passe på alle.
13. august 2003
Vor velsignede Mor
Mine kære børn, I tager imod nåden i jeres liv, og det glæder mig. Også min søn finder stor trøst i
de sjæle, der reagerer på mine tilskyndelser. Børn, jeg ved, at det til tider er vanskeligt for jer.
Husk, at jeg levede det jordiske liv og fandt megen trøst i troen. Jeg var ofte usikker på, hvad
fremtiden ville bringe for min Søn, men jeg vidste, at det ville være lidelse. Jeg levede med den
realitet og blev, på trods af den, ved med at være munter, pligtopfyldende og glad. Du spørger
måske, hvordan jeg kunne det. Og jeg fortæller dig, at det kunne jeg ved hjælp af bønnen. Jeg bad
uafbrudt vores Himmelske Far om at støtte mig. Når jeg følte sorg over min Søns fremtid, holdt jeg
op med, hvad jeg nu end var i gang med, og foretog en lydighedshandling overfor vores Far. Dette
blev en vane i mit liv, og den hjalp mig meget, selv i de vanskeligste timer. Sådan vil det også være
for dig. Når som helst du føler dig bange eller usikker på dig selv, så foretag en lydighedshandling.
Sig sådan her: ”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”. Det er det hele, børn. Denne enkle
bøn vil bringe trøsten ned over jer; en trøst, der vil berolige jer og forberede jer til at kunne fortsætte
med det, der er Guds vilje for jer. Vi dømmer dig ikke på grund af dine fejltagelser. Vi kritiserer dig
ikke. Vi ønsker at vejlede dig, og hvis du vender dig den forkerte vej, vil vi simpelthen korrigere
dig. Vær ikke bange for at fejle, for sammen med Gud er det ikke muligt at fejle. Gå nu fremad med
glæde, beriget af mine ord. Jesus, din frelser, har også meget at sige til dig, og Han vil fortsætte
denne himmelske vejledning. Mine børn, ydmyghed er jeres feltråb, og kærligheden er jeres
kompas. I bliver placeret under min beskyttende kappe. Vær forsikret om min konstante, årvågne
beskyttelse. Ingen vover at røre et barn, der tilhører denne himmelske mor. Tro på denne plan, børn,
I, som er blevet mig betroet, og vær klar over, at intet kan standse den. Ja, den udvikler sig, mens vi
taler sammen. Gud ser ned på dig, og Han ser en villig tjener. Du vil tilbringe evigheden med at
takke Ham for denne mulighed for at tjene.

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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