BIND 6
HIMLEN TALER TIL FAMILIERNE
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:
MARY, EN UKENDT HELGEN, TALER TIL MØDRE
Vær opmærksom på ikke at forveksle Mary, en ukendt helgen, med Maria, vor velsignede Mor.

7. juni 2004
Mary,s en ukendt helgen, taler til mødre

Med velvillig tilladelse fra Herren Jesus Kristus taler jeg i dag til alle mødre. I lever i en tid, hvor
mødre ikke længere bliver æret for den vigtige rolle, de spiller i forbindelse med beskyttelsen og
udviklingen af samfundet. Mødre, I er hjørnestenen i hjemmet, og hjemmet er det sted, hvor et
menneskes sjæl modtager den afgørende karakterdannelse. Fjenden arbejder utrætteligt på at
overbevise mødre om, at de bør forlade hjemmet og overlade deres børns udvikling til andre.
Mødre, et andet menneske kan ikke elske jeres børn sådan som I kan. Et andet menneske har ikke
den nødvendige dybe interesse i den følelsesmæssige og åndelige udvikling af jeres børn, selv om
han eller hun er et godt menneske. Mange af jer er nødt til at arbejde for at kunne opretholde jeres
familie. Det forstår Jesus, og Han vil hjælpe jer, ligesom også jeg vil. Men du må uden frygt
ransage din situation og sikre dig, at det udelukkende er for at kunne tjene de penge, der er
nødvendige til livets opretholdelse, at du forlader dine børn. Det vil ikke være acceptabelt at sige, at
du overlod opdragelsen af dine børn til andre, for at du kunne tjene penge, der ikke var nødvendige.
Dette siger jeg, fordi Vor Herre ønsker, at familierne skal være sammen. Jesus, som helt præcist
ved, hvad hver enkelt sjæl behøver for at kunne modtage den rette karakterdannelse, beder om at
mødrene bliver hjemme hos deres børn, når som helst det er muligt. Jeg er ukendt i jeres verden, og
alligevel er jeg en elsket helgen her i Himlen. På Jorden tog jeg mig af mine børn i mit hjem. Jeg
syntes ofte at arbejdet var kedeligt. Jeg kan forsikre jer om, at jeg ofte længtes efter at arbejde
udenfor hjemmet, for jeg havde altid forestillet mig at jeg skulle arbejde professionelt. Nok virkede
dagene kedelige, kære mødre, men når man ser dem i sammenhæng, udgør de det smukkeste
billedtæppe, der forestiller en lille sjæls udvikling. Jeg opnåede en meget høj plads i Himlen ved
simpelthen at tage mig af min mand og mine børn. Hvis du har mere end ét barn, så underviser du
dagen igennem i at opføre sig ligesom Jesus, når du viser børnene, hvordan man opfører sig overfor
hinanden. Hvis denne smukke karakterdannelse sker i hjemmet, kan du sende dine børn ud i verden,
i visheden om at du har hjulpet Kongeriget med at sende Kristi efterfølgere ud i den urolige verden.
Måske forstår du ikke, hvor betydningsfuld din rolle er, men hvis du tænker over det, vil du forstå,
at hvis alle mødre lagde deres ansvar fra sig, ville vi opleve et endnu større mørke. Det vil Jesus
selvfølgelig ikke tillade. Jeg ønsker at tale til de mødre, som har mistet deres børn på grund af
sygdom eller ulykker. Kæreste mor hvis hjerte er knust, du vil få dit barn at se igen, og når det sker,
vil du forstå, at dit barn har været fyldt med glæde, og at det har modtaget omsorg under jeres
kortvarige adskillelse. Lad være med at sørge, hvis det er muligt for dig, men spred i stedet glæde
hos andre, der også sørger. Bed mig, og jeg vil hjælpe dig med det, for jeg ved, at det virker som en
umulig ting at gøre. Alt er godt i Himlen. Du skal ikke være bange for, at dit barn ikke er hos Gud.
Vi må alle samarbejde med Himlen i denne tid, så overvej ved bønnens hjælp hvad det er, Jesus har
brug for at du gør.
8. juni 2004
Mary, en ukendt helgen taler til mødre
Igen i dag taler jeg til mødre. Jesus, som forstår alt, ønsker at jeg taler til jer i kraft af min erfaring.
Når nogen taler til én om en færdighed, og man har en mistanke om at personen intet kender til
emnet, er man tilbøjelig til at spørge sig selv, hvorfor man overhovedet lytter til ham. Men når
nogen, som har erfaring på det område, taler til én, lytter man mere efter, for hvis man er klog, vil
man ønske at lære af personens erfaringer for at undgå de fejltagelser, man ellers ville være
tilbøjelig til at begå. Jeg ønsker at hjælpe dig med at forstå moderskabets ædle rolle, som Gud har
villet for dig. Hvis du er mor, må omsorgen for og vejledningen af dit barn have første prioritet hver
dag. Du må tage dig af barnets behov før noget andet. Hvis du har et arbejde, hvor det ikke er
muligt at gøre det, må du grundigt overveje, hvorvidt Vor Herre ønsker at du beholder det arbejde.
Jeg vil gentage, at jeg ikke taler til mødre, der er nødt til at arbejde, for at skaffe mad og husly til
deres børn. Du er selv klar over, hvorvidt du arbejder af nødvendighed eller for at skaffe flere
verdslige goder end du har brug for. Lad os se på, hvad der er nødvendigt, for at et barn kan trives i

verden af i dag. Mad, husly og tøj er de basale ting. Hvilken slags mad har dit barn behov for?
Enkel mad, der er tilberedt derhjemme af én, som elsker barnet. Dette er den bedste måde at ernære
en krop, der vokser. Hvis dit barn er vant til at spise derhjemme, og til at spise enkel mad, vil barnet
ikke kræve mad, der er ud over det sædvanlige. Og hvis det alligevel gør det, siger du simpelthen
nej. Nu ser vi på husly. Når et barn er blevet født og lagt i sin mors arme, spekulerer han ikke på,
hvor mange værelser, der er i hans hjem. Han føler sig tryg og varm, og er tilfreds. Barnet bliver
bragt hjem. Igen bekymrer han sig ikke om, hvor stort huset er; han bekymrer sig derimod om,
hvorvidt hans mor kommer, når han skriger. Barnet begynder at vokse og at se sig omkring. Og
stadigvæk siger han ikke, ”Hvorfor har jeg ikke et stort hus? Hvorfor har jeg ikke en dyr bil at køre
i?” Han ser på sine forældre, og hvis de er tilfredse med det, familien har, forstår barnet, at der ikke
er grund til at klage. Hvis en af forældrene er utilfreds og altid længes efter noget bedre og noget
mere, føler barnet også, at han er blevet forfordelt. Mødre, jeg beder jer om at vise jeres
taknemmelighed over det, I har, uanset hvor ydmyge jeres ejendele måtte være. Jeres børn vil
efterligne jer, og I vil sætte kursen for et liv, der er fyldt med tilfredshed, i stedet for et liv, der er
fyldt med grådighed og begær. Jeg må tale om tøjet. Igen er det sådan, at hvis du ikke er bitter over
at dit tøj ikke er lige så fint som andres, vil dit barn heller ikke tænke over det. Når han kommer
hjem og fortæller, at de andre børn har bedre tøj end han har, må du fortælle ham, at i Himlen er der
ingen, som ser på tøjet, og du må begynde at prise skønheden ved dit barns sjæl og de dejlige dyder,
der er i færd med at blive udviklet. ”Det vil mit barn ikke synes om”, er der nogen, der vil sige. Og
igen må jeg fortælle jer, kære mødre, at et barn vil rette sig ind efter det eksempel, I viser. Vis et
eksempel på enkelhed i dit hjem, og og forklar dit barn at jeres familie ikke anerkender den
opfattelse, at smukt tøj og smukke hjem skaber gode mennesker. Hellige hjem skaber gode
mennesker, og det er, hvad du må stræbe efter. Freden vil indfinde sig i dit hjem, hvis du forsøger at
føre disse ideer ud i livet, for du vil have hele Himlen til at hjælpe dig. Jeg forstår, at nogle børn er
blevet udsat for verdens ideer, og det vil vi tale om i morgen. I dag skal du blot koncentrere dig om
at have enkelhed i dit hjem.
9. juni 2004
Mary, en ukendt helgen, taler til mødre
Kære mødre, I må tjene utrætteligt. De, som ikke har oplevet moderskabet, kan ikke forstå, hvor
hårdt et arbejde det kan være at udføre de samme opgaver igen og igen. Når du udfører disse
opgaver med kærlighed, kan du opnå stor nåde, både for din familie og for Kongeriget. På den måde
bidrager du direkte til at fremme Himlens sag. Jesus er meget tilfreds med den slags samarbejdende
tjeneste, og Han vil belønne dig på utallige måder. Så bliver gulvvaskningen en guddommelig
tjeneste, og det gør opvasken, vaskningen af børnenes tøj eller en af de mange andre hjemlige
opgaver, som du hver dag udfører, også. Jeg er i Himlen nu, og jeg drager fordel af al den visdom
og kundskab, her er. Du ville blive fyldt af begejstring ved at se min belønning, og dog var jeg blot
en almindelig husmor. Jeg betragtede min moderrolle som en betydningsfuld ting. Jeg så på hvert
enkelt barn individuelt og tænkte over, på hvilke områder de kunne blive dygtigere. Jeg forsøgte at
hjælpe dem med at udvikle deres stærke sider, samtidig med at jeg holdt øje med eventuelle
karakterbrist, der kunne give dem vanskeligheder. Når jeg fik øje på noget, der måske kunne blive
et problem for dem, forsøgte jeg at hjælpe dem med at overvinde denne fejl. Disse små øvelser i
kontrol eller spægelse bør jeres børn roses for, for efterhånden som de bliver større, vil de fortsætte
med at udføre denne kontrol og disse spægelser, også som voksne. Det er ikke muligt at forstå, hvor
vigtig denne tidlige karakterdannelse er. Du må tro mig, når jeg fortæller dig at du vil se dine børn
handle på den samme måde som voksne, som de gjorde, da de var børn; så hvis du tillader et barn at
have en vanskelig opførsel, vil barnet, når det bliver voksent, opføre sig på samme måde, men på
det tidspunkt vil du kun have ringe mulighed for at rette op på den. Så hold nøje øje med dine børn,
og ros dem jævnligt for deres små dyder. Ros og opmuntring vil gøre en stor forskel for de små. Og
når I så får øje på en lille fejl eller karakterbrist, mødre, så tal blidt men bestemt, og forklar, at Jesus

vil hjælpe med alle fristelserne. Kritiser ikke jeres børn på en måde, der gør dem flove, for det er
aldrig en god ting, og at få et barn til at føle sig skamfuld i fuld offentlighed kan få meget alvorlige
følger. Men forklar stille og roligt, og under private former, hvorfor en sådan opførsel er forkert, og
hvordan den kunne såre andre og måske også den person, der begår handlingen. Den lille sjæl er
meget dyrebar og må bevares. Vi lærer børnene, hvordan de skal vaske sig og spise. Vi må også
lære dem, hvordan de skal rense og nære deres små sjæle. Mange af denne tids børn ved ikke
engang at de har en sjæl, for ikke at tale om hvordan de skal beskytte og bevare den. Stakkels Jesus.
Hvor er Han trist, når Han ser på disse små, dyrebare sjæle, som er så sultne, åndeligt set. Mødre,
hav stor ærbødighed for dette ansvar. Jeg ønsker at hjælpe jer. Vor Frue ønsker at hjælpe jer. Jeg bad
meget ofte til hende, og hun hjalp mig altid. Der var mange gange, hvor jeg næsten blev syg af
bekymring over et barn. Men det var der ingen grund til. Jeg burde have haft mere tillid. Jeg
opfordrer indtrængende jer alle til at bede sammen, men der er næppe behov for at tale om, hvor
nødvendigt det er at familien beder sammen. Lad mig blot sige, at en usynlig nåde vil strømme ned
over en familie under deres fælles bøn. Denne nåde skaber usynlige bånd, der knytter en familie tæt
sammen under alle trængsler. Forestil dig, at disse bånd var synlige, og at du kunne se dem strømme
ned over din familie, mens I beder sammen. Jeg ønsker at fortælle dig, at når du forsøger at indføre
familiebønnen, vil de børn, som ikke tidligere har oplevet at bede sammen, måske gøre modstand.
Det må du forvente. Og når du siger nej til et barn, som tidligere har fået mange materielle ting, vil
du blive mødt med vrede. Men det vil gå over. Dit barn vil protestere imod at blive tvunget til at
bede og at blive frataget materielle ting. Vær modige, mødre. Vær stærke. Du må aldrig tro, at dine
beslutninger bør baseres på den vrede eller modstand, dine børn viser. Træf din beslutning, og
gennemtrumf den så. Dine børn vil lade sig overtale, hvis du står fast. Bed Vor Frue om at gøre din
husstand til en hellig familie, der tjener Kongeriget. Hun vil høre dig, og hun vil hjælpe. Vær selv et
godt eksempel på rolig hellighed, og jeg lover dig at alt vil blive godt.
10. juni 2004
Mary, en ukendt helgen, taler til mødre
I dag må vi tale til alle de mødre, der er alene om at opdrage deres børn. Kære mor, hensigten var at
du skulle have hjælp, det er sandt. Det er meget vanskeligt at være alene om et arbejde, der kræver
to menneskers indsats. Men vær ikke bange, for i en situation som denne træder Himlen til med stor
styrke. Du må sige til dig selv at du skal være modig. Du vil aldrig være nødt til at stå alene med
noget problem, der har at gøre med omsorgen for dine børn. Gud er dine børns Far, og Han har
anbragt dem i din varetægt. Han vil sørge for at du har alt, hvad du behøver, for at lede dine børn
gennem barndommen. Du må uophørligt tale med Ham om din frygt, din bekymring med hensyn til
deres udvikling, og naturligvis også om deres materielle behov. Du bør også betro dig til Maria,
Den velsignede Mor. Hun var en konstant kilde til trøst og støtte for mig i mit arbejde med børnene.
I Jesus og Maria vil du have al den hjælp, du har brug for. Jeg beder dig om at tro på, at hvis du
følger vejen til Himlen, vil dine børn også gøre det. En stor del af arbejdet med at opdrage børn sker
ved at vise et godt eksempel. Hvis du bliver på den vej, der fører til Kristus, vil dine børn genkende
vejen, og de vil blive opmærksomme på det, når de har forladt den. Du er ikke enlig opdrager, kære
mor, for du er en del af et himmelsk team, som vil sørge for at dine børn modtager lige nøjagtigt
det, de har brug for, til at kunne tjene Kristus. Du har mange venner i Himlen, som forstår dine
kampe. Kald på dem, når du er bekymret. Når du oplever glæde, og der ikke er nogen at dele den
med, kan du dele den med Jesus. Han vil opleve en stor glæde, hvis du gør det. Vores Jesus ønsker
selvfølgelig at vi skal stole på Ham, når vi har sorger, men Han oplever en særlig glæde, når en sjæl
beder Ham om at tage del i en families glæde eller bedrifter. Det vil skabe en fast rolle til Jesus i din
familie, og Han vil ikke skuffe dig eller undlade at bære sin del af byrderne. Det ville ikke være
muligt for Ham, og det må du altid huske på, du kære lille mor, som til tider er så bange. Du er ikke
alene. Tal uophørligt med Himlen om dine børn. Himlen er fyldt med sjæle, der skatter dem lige så
højt, som du gør. Mødre, visse børn vil til tider vil afvige fra den himmelske vej. Forsøg at lade

være med at blive bange af den grund, for det er ikke ualmindeligt. I skal selvfølgelig bede
uophørligt for disse sjæle, men mød dem med fred i deres oprør. Forklar dem, at de har forladt den
himmelske vej, og at hvis de ikke befinder sig på den, når Kristus kommer, er der en stor fare for, at
de ikke når at komme tilbage på den tids nok til at kunne komme i Himlen. Jeg taler selvfølgelig om
de ældre børn, som har afvist Kristus og den kristne livsstil. Jeg hører gråden hos de mødre, som er
bekymrede over disse oprørske børn. Det er derfor, jeg taler om det. Husk på, at Kristus er fyldt
med barmhjertighed overfor en mor. Dine moderlige bønner er kraftfulde, så fortsæt med at bede for
dit barn, men tro ikke, at alt er tabt, uanset hvordan omstændighederne er. Selv i de mest frygtelige
tilfælde vil Jesus tilgive alt for en hellig mors skyld. Så der er virkelig intet, I bør bekymre jer over,
kære mødre. Vor Herre vil frelse jeres børn og beskytte deres evighed. Jeres arbejde er at
samarbejde med Ham. Vær ikke bange for at sige sandheden til jeres børn; sig den venligt og
kærligt, og de vil tilhøre Kristus.
11. juni 2004
Mary, en ukendt helgen, taler til mødre
Mødre af denne tid nærer med rette mange slags frygt. Verden forsøger at stjæle sjæle fra Jesus, og
den forsøger at lokke børnene bort fra vejen. Frygt ikke, mødre, men tal med jeres børn om synden.
Når et barn begår en handling, der er syndig, må I fortælle barnet, at han har begået en synd. Og så
må I gøre det til en vane at modtage bodens sakramente, så barnet forstår, at selvom han har begået
en synd, kan han opnå tilgivelse for den. Du må sikre dig at det bliver en vane for børnene nu, så de
som voksne forstår, ikke blot at de har begået en synd, men at de må sørge for at få renset deres
sjæl. De skal være klar over at de har behov for dette sakramente, så det må du altid gøre dem
opmærksom på. Mødre, I må sikre jer at jeres børn ofte modtager dette sakramente. Disse vaner
hænger ved, og det er derfor, det er så vigtigt at indpode dem i sjælene, mens de er unge. Hvis I gør
det, vil I opleve at børnene, når de er blevet voksne, tager ansvaret for deres fejltagelser. Det er,
hvad verden mangler i denne mørke tid. Mange sjæle skyder skylden på andre, fordi de nægter at
indrømme at de begår fejl. På den måde slipper de for at ændre deres syndige handlemåder. Verden
forstærker denne tendens, ved konstant at beskylde nogen eller noget for ting, som andre har gjort.
Mødre, tillad ikke at dette sker i jeres hjem. Vær altid kærlige og forstående, men hvis et barn gør
noget, der er så alvorligt at det kan kaldes syndigt, er I forpligtede til at sige det som det er, at denne
handling er syndig. Det kan være vanskeligt, hvis din mand ikke følger den samme vej, som du gør.
Det er et stort kors for dig, og også for dine børn. I det tilfælde må du hver dag bede inderligt for
din mands omvendelse. Du må også fortsætte med at vise et godt eksempel, ofte på trods af
latterliggørelse, så du ikke bliver fristet til at synde, bare fordi din mand opfører sig genstridigt.
Mange ægteskaber i dag er uovervejede, fordi en af parterne ikke har til hensigt at følge Kristus.
Hvis det er tilfældet, skal du ikke gifte sig med denne person. Du kan ikke forvente, at du kan
opdrage børnene til at blive kristne, hvis din mand nægter at anerkende Kristus som Lederen. Men
fat mod, hvis du befinder dig i denne situation. Gør dit bedste, kære kvinde, og lad Jesus strømme
ind i dit hjem med en særlig nåde. Det vil Han gøre, og Han vil høre dine bønner om fred i dit hjem.
Og slip ikke håbet om din mands omvendelse. Dine børn vil også kende sandheden, og selv om der
vil være tidspunkter, hvor det passer dem at følge den ikke-troendes vej, vil de vende tilbage til
Kristus. Den bedste, ja, den eneste måde at gøre din familie hellig, er at du selv lever på en hellig
måde, og at du tillader Kristus at beskytte din familie. Det vil Han gøre for dig.
12. juni 2004
Mary, en ukendt helgen, taler til mødre
Vi må alle give Gud Fader stor tak og pris, fordi Han tillader al denne nåde at strømme ned over
jeres verden. Det er et tegn på Hans store nåde, at så mange af os får lov til at tale til jer. Jeg er

selvfølgelig specielt knyttet til mødre, fordi en stor del af mit liv blev tilbragt i denne rolle. Jeg
ønsker at sige et par ord til de mødre, hvis børn er syge eller handikappede. Mødre, jeres små børn
vil blive fuldstændig helbredt i Himlen. Du må tro på, at Gud forstår smerten i dit hjerte, og at Han
ønsker at være sammen med dig i denne smerte hvert eneste øjeblik. Jeg ved, at det kan være
vanskeligt, men forsøg at acceptere, at Gud har et formål med at tillade dit barn at opleve denne
lidelse. Du er en del af dette formål, så sørg for at bede Gud uophørligt om at sende dig al den nåde,
der er til rådighed for dig. Du må anslå en tone af glædesfyldt accept, og dit barn vil forstå, at han er
dyrebar og fuldkommen i dine og Guds øjne. Jeg mistede et lille barn på grund af sygdom, så jeg
forstår den store sorg, der er forbundet med dette kors. Du vil aldrig fortryde, at du accepterede en
stor sorg for Kristi skyld. Jeg beder dig om at tro mig, når jeg fortæller dig at i Himlen er alt glæde.
Hvis du bærer på kors, der har med dine børn at gøre, må du ofte råbe til Himlen, ja, nogle gange
hele dagen igennem. Himlen vil hjælpe dig på mange måder, men den vigtigste nåde, som Himlen
vil sende, er fred, og freden vil berolige din familie og mindske vægten af jeres kors. Sammenlign
ikke din familie med andre, som kun lever for verden. I må leve for Himlen og for Kongeriget, så
sammenlign dit familieliv med Den hellige Families. Jesus, Maria og Josef levede enkelt og
ydmygt, og de ofrede alt til Himlen. De måtte ofte undvære på grund af pengemangel, og de gjorde
det i stilhed. De tilbragte en tid i eksil. De tjente Gud i alle ting og søgte kun Hams vilje. De var
ærlige og retfærdige i deres omgang med andre, og de brugte de hjemlige rammer til uselvisk at
tjene hinanden, og derved at vokse i dyderne. Maria, vores himmelske mor, er rollemodel for alle
mødre. Hun var kærlig og blid, og hun var stabil og pålidelig. Hun havde ikke brug for lange pauser
fra sin moderrolle. Hendes mand og Barn havde førsteprioritet hos hende, og hendes rolle i hjemmet
var hendes kald. Josef er rollemodel for fædre, og han ønsker selv at tale til jer. I Himlen bliver
Josef æret med den største ærbødighed. Alene hans tro gør ham værdig til denne store belønning,
men også hans ydmyghed bør nævnes. Han vil tale til alle, men især til fædre. Jeg takker Gud for, at
Han har tilladt mig, Mary, en ydmyg lille helgen i Himlens flok, at tale med jer. Kald på mig i alle
mulige situationer. Min kærlighed og mine bønner følger jer.

ANDEN DEL:
SKT. JOSEF TALER TIL FÆDRE
14. juni 2004
Skt. Josef taler til fædre
Jeg sender de kærligste hilsener til mine brødre og søstre på Jorden. Jeg er især kommet for at tale
til fædrene i denne mørke tid. Hvis du er blevet skænket et barn, eller et barn er blevet anbragt i din
varetægt, må du påtage dig ansvaret for opdragelsen af og hjælpen til dette barn. Jeg ønsker at give
dig et lille glimt af min familie, så du kan følge det eksempel, vi har givet. Vi var tre: Jesus, Maria
og mig, Josef. Jeg påtog mig så meget af ansvaret, som det var muligt, for at forsørge familien.
Sandt nok, vi var fattige, for vi levede i en vanskelig tid, og vi levede i eksil et stykke tid. Når man
flytter til et land, der ikke er éns hjemland, er man ofte ugunstigt stillet med hensyn til at få arbejde.
Det var tilfældet for mig, og selvom jeg var dygtig til mit arbejde, var det vanskeligt for mig at få så
meget arbejde, som jeg ønskede. Ikke desto mindre tjente jeg nok til at vi kunne klare os, og vi
levede enkelt. Jeg lærte min Søn at man skal nyde at arbejde, og at en sjæl gennem sit arbejde giver
Gud stor ære. Jeg arbejdede støt og grundigt, og jeg var altid meget samvittighedsfuld med hensyn
til ærlighed og retfærdighed. Mit omdømme var godt, og jeg var kendt som en retfærdig mand, både
professionelt og personligt. Jeg forstod, at mit ansvar overfor Jesus var vigtigt for Kongeriget. Jeg
havde til opgave at ledsage Ham gennem Hans dyrebare barndom. Jeg må sige, at Jesus ikke havde
brug for egentlige irettesættelser, for Han var en meget smuk og sød dreng. Hans kærlighed gav mig
tårer i øjnene, sommetider mange gange om dagen. Jeg vil sige, at Han i sandhed var et godt
eksempel for mig. Men når det er sagt, så forsøgte jeg også at være et godt eksempel for Ham, og

det må du også være for dine børn. Selvom jeg godt ved, at du ikke er kaldet til at ledsage Jesus
gennem Hans barndom, må du forstå, at dit barn eller dine børn er lige så dyrebare mennesker som
Han var, for hver eneste lille sjæl har lige stor værdi i Kongeriget. Hver eneste dag, og hvert eneste
øjeblik hver dag, giver dig mulighed for at lære dit barn, hvad det vil sige at være en efterfølger i
Guds Kongerige.
Hvis jeg fik lov, kunne jeg skrive side efter side, hvor jeg udelukkende talte om den hellighed, som
Maria, Kristi mor, ejede. Kan I forestille jer den ære, det var for mig, at få lov til at have Maria som
min partner i omsorgen for Jesus? Jeg vil kort nævne, at Maria var den kærligste, blideste og mest
ydmyge kvinde, Gud nogensinde har skabt. I må ikke tro, at hun var blevet skænket disse dyder,
eller at det var let for hende. Sådan var det ikke. Maria gav ofre hver eneste dag og opøvede disse
dyder. Hun var også en konstant kilde til gode eksempler for mig. Hvordan kunne jeg være andet
end dydig, når jeg levede sammen med disse to himmelske skabninger? Fædre, jeg har fået tildelt
den ære at undervise jer i, hvordan I kan lede jeres familier til Kristus. Tak vores kærlige Far i
Himlen for denne nåde, for det er en meget smuk ting, Han her tillader. Betragt disse ord med
ydmyghed og ærbødighed, og Han, alle tings Gud, vil bringe fred og glæde ind i jeres familier. I
kan være endnu en lille oase af hellighed, ligesom vi var, og jeg vil vise jer hvordan. Husk på, at I
har en stor og ubegrænset hjælp i Himlen. Vær ikke nedslået eller modløs, hvis din familie kæmper
med den verdslige indflydelse lige nu. Jeg vil hjælpe dig, og sammen vil vi bevæge os hen imod det
eksempel, som vores lille hellige Familie har givet dig. Alt er godt. Lad os begynde.
15. juni 2004
Skt. Josef taler til fædre
Fædre i verden, lyt nøje til mine ord. Jeg beder jer om at forstå, at I vil blive stillet til regnskab for
den omsorg, I giver jeres børn. I de fleste tilfælde bør en far være sammen med sine børn. I de
tilfælde, hvor det ikke er muligt på grund af omstændigheder, der er udenfor hans kontrol, er det
noget andet. Men jeg taler til størstedelen af de fædre, der lever i denne tid. Dine børn er din skat,
og de er også en stor del af din frelse. Du vil opnå den største nåde ved at tage dig godt af dine børn.
For at begynde med det mest grundlæggende råd, så må du være sammen med dine børn for at
kunne give dem en god omsorg. Mange fædre i dag ser udelukkende deres faderrolle som et
spørgsmål om at være forsørger. De synes, at når bare de kan sørge for deres børns materielle behov,
har de fuldført deres opgave. Fædre, I ved, at sådan er det ikke. At sørge for dine børns materielle
behov er kun ét aspekt af din faderrolle. Du må acceptere, at hvis du ikke er på arbejde, bør du
generelt set være sammen med dine børn. Børn lærer ved at iagttage og efterligne. Det kan de ikke,
hvis du ikke er sammen med dem. Vær sammen med jeres børn, fædre. I behøver ikke gøre andet
end blot at være et godt eksempel. Tag dig af dine hjemlige gøremål og lad børnene se, at du er
pligtopfyldende. En anden almindelig udbredt tendens, som man er meget optaget af i Himlen, har
at gøre med sjælens renhed. Fædre, børn må lære, hvor vigtigt det er at holde sjælen ren. Lærer dine
børn det af dig? De vil lære det ved at iagttage den adspredelse, du giver dig hen til. Hvordan
reagerer du på udsendelser i fjernsynet, der skildrer urene handlinger og situationer? Fædre, disse
ting er ikke acceptable for jer. I må ikke se tv-programmer, hvor der forekommer dødssynder. Og
jeres børn bør bestemt heller ikke se disse ting. Dette, kære mænd, er en alvorlig sandhed, og hvis I
tillader jeres børn at se ting på tv, hvor der forekommer syndige handlinger, lærer I dem i realiteten
denne opførsel. I må forstå, at hvis I ikke gør indsigelser imod disse ting, lærer I jeres børn, at
denne opførsel er acceptabel. Dette må høre op. Når du nægter at anerkende et program, fordi det
skildrer ukristen opførsel, må du benytte lejligheden til at forklare dine børn, hvorfor du ikke
anerkender det, og hvorfor den opførsel, du ikke anerkender, er ukristen. Forstår du? Du må bede
mig om at hjælpe dig på dette område, hvis du er usikker, for hjemmene bliver konstant besmittet på
denne måde. Denne slags underholdning er ikke passende for jer, I kære Guds mænd. I ønsker at
komme i Himlen, gør I ikke? Så må I begynde at forberede jer her på Jorden. Det kan I gøre ved at

tilbringe tid sammen med jeres børn i renhed, og ved at gøre ting sammen, der ikke krænker Gud. I
vil blive stillet til regnskab for hvert eneste ord, I siger til jeres børn. Gud forventer ikke, at du er
fuldkommen. Vær ikke bange. Du vil selvfølgelig begå fejltagelser, og det vil blive forstået og
tilgivet. Men du må ikke tillade den type adspredelse i dit hjem, der strider imod Himlen. Tænk
altid over, hvad Jesus ville sige om en adspredelse. Du ved, at Han er hos dig hvert eneste øjeblik.
Vær opmærksom på Hans tilstedeværelse, så vil du være i stand til at bedømme dine handlinger og
aktiviteter efter Hans standard. Jeg vil hjælpe dig med at slippe af med de dårlige vaner, der måtte
have fået tag i dig. Vær munter og modig, og sammen vil vi rense dit liv.
16. juni 2004
Skt. Josef taler til fædre
Kære fædre i verden, I må lytte til mig. Jeg taler til jer af kærlighed og interesse for jer. Vi i Himlen
holder øje med begivenhederne i verden, fordi vi er ivrige efter at hjælpe jer. Vi hører jeres bønner
og går øjeblikkeligt i forbøn for jer, så den nåde, der er til rådighed, kan blive sat i værk. Tillad os at
hjælpe dig med at se nærmere på din faderrolle, så du kan være sikker på at du udfylder den, sådan
som Gud ville det. Du må sammenligne din faderrolle med mig, Josef, overhovedet i Den hellige
Familie. Sammenlign ikke din faderrolle med en sjæl, der ikke følger Gud. Du må også benytte
lejligheden til at se nærmere på dine kammerater og venner. Er de sande efterfølgere? Opmuntrer de
dig til at være en god ægtemand og far? Er de selv gode ægtemænd og fædre? Kære mand, hvis de
ikke opfylder deres rolle som ægtemænd og fædre, vil det være vanskeligt for dig at modstå deres
indflydelse. I denne tid er der mange, der vil opfordre dig til, at du først og fremmest tager hensyn
til dig selv, men jeg fortæller dig med stor alvor, at sådan bør du ikke gøre. Din hustru og dine børn
bør komme i første række. Det er meningen at du skal føre din familie til Himlen. I Himlen vil de
første blive de sidste. Betragt dig selv som din families tjener. På den måde vil du ikke tilbringe for
meget tid med at tænke på, hvor gerne du ville følge verden. Du lever i en verden, der er fyldt med
mørke. Jeg må fortælle dig sandheden, så du bliver klar over at det er af største vigtighed, at din
familie bliver ført sikkert gennem disse tider. Med Himlens hjælp vil du kunne gøre det godt. Men
for at kunne opnå denne hjælp, må du bede om den. For at kunne bede om den, må du have et
bønsliv. Hvis du ikke har et bønsliv, vil du ikke kunne indse, at der er behov for bøn, for du vil have
for travlt med at jage fra den ene dag til den næste og fortælle dig selv, at alt er godt, fordi sådan gør
alle de andre også. Fædre, sørg for at lade stilheden vinde indpas i jeres hjem så ofte, som det er
muligt. Så vil børnene i jeres varetægt føle, at de trygt kan komme til jer med deres små
vanskeligheder og bekymringer. Stå til rådighed for dem, ved ofte at sidde stille og roligt eller at
arbejde i stilhed. Der er ikke brug for den konstante distraktion af støj. Det sløver din sjæl, kære
mand, og så kan Gud ikke hvile i dig. Hvis du tilbringer tid i stilhed, vil din sjæl falde til ro, og din
Gud kan fange din opmærksomhed og kommunikere med dig. Han vil inspirere dig til at være
opmærksom på Hans vilje for dit liv. Han vil hjælpe dig med at forstå det store perspektiv i dit liv
og din familie, og med at vende dig bort fra det lille og mere kortsigtede perspektiv. Hvis dit store
perspektiv inkluderer Himlen og tjeneste for Gud, vil du forstå, at du må leve hvert eneste øjeblik
på en anderledes måde. Hav Himlen for øje, både for dig selv og din familie, og du vil opdage, at dit
perspektiv vil begynde at ændres lidt her og omlægges lidt der. Dette er en proces, som du kan være
ganske rolig for, for alt ikke vil ændres fra den ene dag til den anden; især ikke, hvis du har tilbragt
meget tid i verden eller har haft dårlige vaner. Men dit liv vil ændre sig. Gradvist vil du mærke, at
dit hjem bliver anderledes. Du vil længes efter, at hver en sjæl i din familie, som ledsager dig på
vejen gennem livet, skal opnå hellighed. Du vil give deres åndelige udvikling første prioritet.
Kæreste mand, skabt af Gud, sådan er din rolle. Sammen med din hustru skal du føre dine børn
gennem barndommen, så de kan vokse sig stærke i tjenesten for Kongeriget. Vær modig, og tillad
mig, Josef, at vise dig hvordan det skal gøres.

17. juni 2004
Skt. Josef taler til fædre
Kære sønner af Gud, I må betragte faderskabet som den store ære, det er, og håndtere det derefter.
Ved at tillade jer at tage jer af karakterdannelsen af et barn, har vores Gud vist jer stor tillid. I vil
ikke ønske at skuffe Ham. I må lytte til Hans vejledning med hensyn til hvad jeres børn behøver, for
at de kan være så velforberedte, som det er muligt, til deres liv. Fordi hver eneste sjæl er unik, vil
det, der virker for det ene barn, ikke virke for dem alle. Det vil være nødvendigt at overveje, hvad
det enkelte barn har brug for, alt efter hans eller hendes natur. Fædre, hvornår giver I jer tid til at
tænke over opdragelsen af jeres børn? I bør tilbringe lidt tid hver dag med at tænke på jeres børn og
hvad de har brug for. Det er selvfølgelig vigtigt at de får mad og tøj på kroppen, men alt med måde.
Det er vigtigt at de har tag over hovedet og, hvis det er muligt, modtager undervisning. Det, jeg
ønsker at understrege for jer fædre i verden, er, at jeres børn har brug for jeres kærlighed, sammen
med de andre ting. Børn skal først og fremmest vide, at deres far elsker dem og betragter dem som
dyrebare. Dine handlinger hver dag vil fortælle dine børn, hvad du føler for dem. Hvis du er nødt til
at irettesætte et barn, må du gøre det blidt og med kærlighed. Hvis et barn gør dig vred, må du
huske, at du også engang var barn, og at du begik de samme fejltagelser. Fædre, I må ikke skræmme
jeres børn. Det er ikke kærlighed. Det er det modsatte af kærlighed. Dit barn bør selvfølgelig
respektere dig, og du bør ikke tolerere en opførsel, der ikke vil være velkommen i Kongeriget, men
du må forvente en vis grad af dårlig opførsel, og at du vil være nødt til at give dine børn kærlige
irettesættelser. Fædre begår ofte den fejl at tro, at deres vigtigste opgave overfor børnene er at
disciplinere dem. Men det er forkert. Din primære opgave som far er at elske og at være et godt
eksempel, som dine børn kan følge, og som vil resultere i evigt liv i Himlen. Gør du det, kære
mand? Du må være opmærksom på din egen opførsel og sikre dig at det ikke er dig, dine børn
efterligner, når de opfører sig dårligt. Dette er vigtigt, så vær opmærksomme. Jeg elsker jer
inderligt, I mænd i verden. Jeg forstår de indflydelser, I er oppe imod. Det er derfor, I må tilbringe
tid med at bede, i stedet for at bruge tiden på adspredelser. Din Jesus ønsker at hjælpe dig, og Han
ønsker at du hjælper Ham. Det er en mørk tid for menneskeheden, fordi mange har sagt nej til Gud
og til en hellig levevis. Hvis du også har sagt nej, må du fortælle Jesus i dag, at du er villig til at
forandre dig, og at du ønsker at Han hjælper dig. Jeg forsikrer dig om, at Jesus vil tage sig af det
hele, hvis du er villig til at forandre dig. Han vil tilgive dig hver eneste synd, du har begået. Han vil
formindske den skade, din forsømmelse måtte have været årsag til for dine børn. Kort sagt vil Jesus
løse dine problemer, men du må tilbringe tid i stilhed sammen med Ham. Gør bønnen til den
vigtigste del af jeres dag, fædre. Kun hvis I gør det, kan I blive klar over, hvad Jesus ønsker af jer
med hensyn til jeres liv og jeres opdragelse af børnene. Himlen forstår at du har travlt, og at du må
tjene til livets opretholdelse for din familie. Himlen respekterer disse ting, for det er Himlen, der har
besluttet at livet skal være sådan for dig. Du må uophørligt bede Himlen om vejledning i disse ting,
såvel som i de åndelige ting. Vi vil høre dine bønner og hjælpe dig. Men nu må du være
overhovedet i din familie, og du må sørge for, at I viser respekt for Gud.
18. juni 2004
Skt. Josef taler til fædre
Igen i dag kalder jeg på fædrene. Kære mænd, I må uden frygt se jeres fejltagelser i øjnene.
Gennemgå sammen med mig den måde, du lever på. Lever du for Gud? Hvis Gud skulle kalde dig
hjem til Himlen i dag, kunne du så lægge dig med fred i sindet, tilfreds med at du på en værdig
måde havde taget imod kaldet til at være ægtemand og far? Fordi vi mennesker er skabt af Gud, er
vi alle underlagt Hans tid. Når Han beslutter at din tid på Jorden er til ende, er den til ende. Du vil
ikke få flere chancer med hensyn til dit liv eller din faderrolle. Når dine børn er blevet voksne,
bliver muligheden for at have indflydelse på dem mindre. Du bør aldrig ophøre med at være et godt
eksempel for dem og forsøge at hjælpe dem med at få øje på den lige vej til Himlen, men man kan

gøre meget mere med børn end med voksne. Så du forstår, kære mand, at du må gribe muligheden
for at forme dit barn, mens det er lille. Mange sjæle på Jorden tror, de er i deres gode ret til at bruge
en stor del af deres tid på afslapning og leg. Jeg siger i stor alvor, at leg er for børn. Hvis du er
voksen, bør du koncentrere dig om at tjene Kristus, ikke om at underholde dig selv. Hvis du
tilbringer noget tid med stille bøn, mens du tænker på Jesus og det, Han gjorde for dig, vil du forstå
hvad det er, Han beder dig om at gøre for sig. Jeg ved, at dette er indlysende, men jeg forsikrer dig
om, at det kun er få mennesker, der giver Kristus den nødvendige tid til at arbejde i deres sjæl.
Derfor har vi nået det nuværende niveau af mørke. I det historiske perspektiv sagde menneskeheden
nej til synden. I dag siger menneskeheden ja til synden. Børnene lider, for hvis menneskene siger ja
til synden, siger de nej til deres kald. Du kan ikke leve på to måder, min kære ven, så du må vælge.
Vælg Gud. Der er ingen fremtid for dig eller din familie i at vælge mørket. Du må ikke
undervurdere Guds magt til at hjælpe en sjæl, som søger godheden. Han vil hjælpe dig.
Jeg vil fortælle lidt om, hvordan jeg behandlede Maria, min hustru på Jorden. Jeg behandlede hende
med den største værdighed og respekt. Jeg forsøgte at hjælpe hende, når jeg kunne, og jeg var altid
opmærksom på hendes velbefindende og lykke. Jeg var ikke i stand til at give hende stor velstand,
og det skete at vi var tvunget til at undvære, og kun lige akkurat var i stand til at opretholde livet.
Hun beklagede sig ikke, og jeg rasede ikke imod Gud, fordi Han gav os perioder med prøvelser. Jeg
overlod ydmygt min lille familie til Guds varetægt, og gjorde mit bedste for at forsørge dem. Kære
mænd i verden, der findes mennesker, der er i større nød end I er, uanset jeres omstændigheder. I må
stille jer tilfreds med det, Gud har giver jer. Husk, at der altid vil være dem, der har mere og dem,
der har mindre. Pris Gud i alle ting, og Himlen vil tage sig af jer. Når du bekymrer dig om
materielle ting, så tænk på, hvad der ville ske, hvis du skulle klare dig uden mange af de ting, du har
i dag. Ville du sulte? Brug lidt tid på at tænke over, hvad din krop behøver for at overleve; så tror
jeg, du vil forstå, at du har fået det, du har brug for. Der kan komme en tid, hvor I ikke har så meget,
som I har nu. Og så vil I ryste på jeres hoveder over jeres tidligere beklagelser. Forstår du, hvad det
er, jeg forsøger at sige til dig? Bed ikke om at få mere; bed om at kunne være lykkelig med mindre,
og Gud vil hjælpe dig ved at vise dig, at du ikke har brug for alle de ting, du omgiver dig med.
Disse ting er distraktioner. Jeres familier er ikke lykkeligere end de familier, der har mindre, og det
siger jeg af egen erfaring. Vi var meget lykkelige på Jorden, og vi havde kun lidt. Se tingene fra det
himmelske perspektiv, og I vil ikke føle, at I har brug for mere.
19. juni 2004
Skt. Josef taler til fædre
Kære mænd, som er forudbestemt til at tjene Gud, jeg beder jer om at tænke på, at I først og
fremmest er forpligtede overfor jeres familie. At tage dig af din hustru og dine børn er i sandhed din
hellige pligt, og alle i Himlen vil hjælpe dig med at give dem førsteprioritet. Guds kærlighed vil
strømme igennem dig og ind i dit hjem, og gennem dig vil Han være familiens leder. Ønsker du, at
dette skal ske? Iagttag dit hjem og din familie, og se, om det allerede er sådan. Hvis det er tilfældet,
så er alt godt, og vi vil fortsætte, mens Himlen samarbejder tæt med dig om at føre din familie
gennem vanskelige tider. Hvis det ikke er tilfældet, må du forstå, at der er et stykke arbejde, der skal
gøres i dit liv. De fleste mænd i verden af i dag har lidt arbejde, der skal gøres, så du må ikke blive
nedslået, hvis du bliver opmærksom på ting, der bør fjernes fra dit liv. Vær modig og rolig, og du
vil opnå at kende Guds vilje for dig. Kære mand, du blev skabt af Gud til at tjene i denne tid, og
Gud har brug for din tjeneste. Han kalder på alle sine børn nu, og beder sjælene om at lægge deres
verdslige ønsker til side til fordel for de himmelske ønsker. Træd ind på den mest direkte vej til
Himlen, og forlad den ikke igen. Jeg beder dig. Om meget kort tid vil du være så glad for at du
tjente. Disse tider er ikke almindelige tider, min kære ven. De er ekstraordinære tider, og den største
himmelske hjælp er til rådighed for Guds tjenere. Bliv ikke ængstelig over dette. Vær taknemmelig.
Jesus er udelukkende god. Hvis blot du kendte dybden af Hans medfølelse og kærlighed til dig,

ville der overhovedet ikke være behov for flere ord. Men sjælene i verden er blevet distraherede, og
syndens mørke har næsten udvisket udsynet til Himlen. Der er kun en smule glæde tilbage på
Jorden, og mange sjæle vandrer i fortvivlelse. Det skal du ikke gøre. Du er et barn af Kongeriget, og
du skal vandre i glæde. Jeg vil vise dig vejen til glæden. Som en mand af Gud er du berettiget til
den største værdighed. Værdigheden kommer af at leve et meningsfyldt liv i forening med Jesus.
Når du søger Hans vilje, behøver du ikke at se længere end til din familie, og du vil finde vejen til
din frelse. Slut dig til os, hæren, der søger at føre krig mod mørket. Vi er modige og trofaste mod
vores Konge. Vores Konge, Jesus Kristus, giver os alt, hvad vi har brug for, til dette slag. Han har
en særlig mission til dig, men du må sidde i stilhed og bede Ham om at åbenbare den for dig. Jeg,
Josef, står Frelseren meget nær. Jeg vil gå i forbøn for dig for at få udryddet synden af dit liv, og for
at give din himmelske rolle dens retmæssige grad af hellighed tilbage. Hav fred i alle ting, men tøv
ikke med at sige ja til Gud.

TREDJE DEL:
JESUS TALER TIL BØRNENE
2. august 2004
Jesus
Mine tjenere må huske, at synd er en fejltagelse, som man bevidst begår, og den bør ikke forveksles
med ubevidste fejltagelser, som for eksempel det at tabe et glas. Små børn følger meget ofte deres
impulser, og begår små overtrædelser, som for eksempel at slå andre. Sammen med Vor velsignede
Mor, Maria, omtaler Jeg disse handlinger som fejltagelser. Dette kan accepteres, når det gælder
børns handlinger. Bevidste, ondsindede handlinger hos større børn eller voksne bør omtales som
synder, som altid er tilgivelige.

BØNNER FOR BØRN
Jesus, tilgiv dem.
Mor Maria, hjælp mig med at være god.
Gud i Himlen, Du er skaberen af alle ting. Vil Du ikke nok sende Din nåde ned over vores verden.
Jesus, jeg elsker Dig.
Jesus, jeg giver Dig min dag.
21. juni 2004
Jesus taler til børn
Kære børn i verden, hvor Jeg dog elsker jer. I blev skabt af Gud Fader, og Han skabte hver enkelt af
jer med den kærligste omtanke. I er virkelig perfekte i Himlens øjne. Jeg er Jesus, og Jeg er i
Himlen sammen med Faderen. Men fordi Jeg er Gud og kommer fra Gud, kan Jeg gøre hvad som
helst. Jeg er magtfuld, kære børn, men Jeg bryder Mig ikke om at prale med det, så Jeg bruger ikke

Min magt til dumme ting. Jeg bruger Min magt til vigtige ting, der vil hjælpe mennesker. En af de
ting, Jeg bruger Min magt til, er at gøre mennesker glade, når de er kede af det eller bekymrede. Er
du ked af det eller bekymret? Hvis du er, så må du komme til Mig, og Jeg vil gøre dig glad igen.
Det er vigtigt at du ved, hvordan du kan komme til Mig, så det vil Jeg fortælle dig. Når du ønsker at
komme til Mig, Jesus, og fortælle Mig om dine problemer, må du bede. Der er mange måder, man
kan bede på, og de er alle sammen gode. En af de måder, du kan bede på, er ved at lukke dine øjne
og tale stille til Mig inde i dit hoved. Måske undrer du dig over, hvordan Jeg kan høre dig, hvis du
taler stille. Det er en del af Min magi, kære lille barn. Når du ønsker at tale med Mig, din Jesus, som
er din allerbedste ven, kan du tale til mig på alle tidspunkter og alle steder. Jeg vil høre dig. Jeg vil
lytte godt efter, når du fortæller Mig om det, der bekymrer dig eller gør dig ked af det, og Jeg vil
hjælpe dig. Du vil ikke kunne se Mig, men Jeg vil være der. Ja, Jeg er i Himlen, ligesom Jeg fortalte
dig. Men Jeg er også overalt på Jorden. Hvor som helst du er, er Jeg også. Så hvis du beder, er Jeg
der. Hvis du spiser, er Jeg der. Når du skal falde i søvn om aftenen, er Jeg hos dig. Du vil aldrig
være på et sted, hvor Jeg ikke er. Jeg er din usynlige ven, og Jeg går aldrig væk fra dig. Så fortæl
Mig om alt det, der bekymrer dig, for Jeg elsker dig, og Jeg ønsker at vide det. Jeg kan hjælpe dig
med mange problemer. Du vil være klar over at Jeg er hos dig, for efter at du har talt med Mig, vil
du have det lidt bedre. Sådan er Min magi. Du må stole på Mig i alle ting, for Jeg elsker dig rigtig
meget. Jeg synes, du er perfekt. Jeg vil fortælle dig om Mig selv, sådan at du ved, at du har en
meget magtfuld, usynlig ven.
22. juni 2004
Jesus taler til børn
Kære børn i verden, Jeg er hos jer. Jeg er hos jer overalt. Vær ikke bange, for Jeg er magtfuld, og
Jeg er din ven. Du forstår, at når du er færdig med at være i denne verden, vil du komme hjem til
Mig, og Mit hjem er i Himlen. Jeg har forberedt et smukt sted til dig, hvor du skal bo, og hvor du
vil være meget lykkelig sammen med alle de mennesker, du elsker på Jorden. Himlen er det
dejligste sted, du vil kunne forestille dig. Der er smukke søer og vandløb, hvor du kan lege. Du vil
aldrig være sulten eller bange i Himlen, for der er ingen slemme ting. Ingen kan gøre dig noget ondt
i Himlen. Du vil få mange venner her, og du vil aldrig være syg. Himlen er det perfekte sted, og det
er fyldt med Mine venner, fordi Jeg er Jesus, og Jeg er Gud. Ønsker du at komme i Himlen? Du skal
være velkommen, Mit kære barn, for Jeg elsker dig. Jeg vil vente på dig, og når du er færdig med at
være på Jorden, vil Jeg tage dig med til Himlen. Sikke en lykkelig dag, det vil blive! Du vil være
lykkelig, fordi du kommer til dette vidunderlige sted, og Jeg vil være lykkelig, fordi Jeg skal være
sammen med dig for evigt. Alle i Himlen vil være lykkelige, for de elsker dig allerede, og de venter
på, at du kommer hertil og kan være sammen med dem. De har så meget, de gerne vil vise dig og
fortælle dig. Du vil have det rigtig sjovt i Himlen, lille barn. Sommetider, når du er ked af det eller
bange på Jorden, vil du måske sige ”Jesus, kom og tag mig til Himlen nu.” Men det kan Jeg ikke
gøre, du Mit hjertes kæreste barn, før tiden er inde. Du er nødt til at blive færdig med din tid på
Jorden først. Jeg er den eneste, som ved, hvornår dit liv er slut og Jeg skal komme og hente dig.
Men du skal ikke bekymre dig, for Jeg vil komme og hente dig i samme øjeblik, du er færdig med
dit arbejde. Forstår du, Mine venner, som er sammen med Mig her i Himlen, hjalp Mig, mens de var
på Jorden. Jeg er din Jesus, og Jeg har brug for, at alle Mine venner hjælper Mig nu. Jeg vil snart
fortælle dig om det arbejde, du kan gøre for Mig, så du ved, hvordan også du kan hjælpe Mig.
23. juni 2004
Jesus taler til børn
Jeg har fortalt dig om Himlen. Du vil blive lykkelig her, og det er virkelig dit hjem. Nu ønsker Jeg
at fortælle dig, hvordan du kan hjælpe Mig. Jeg er en del af en familie, og det er du også. Vi tilhører

den samme familie. Det er en større familie end den, du tilhører på Jorden. Alle mennesker er med i
denne store familie. Jeg ønsker, at alle mennesker skal komme hjem til Himlen, når de er færdige
med at være på Jorden, men nogle af dem har brug for hjælp, fordi de ikke gør sig umage nok for at
være gode. Forsøger du at være god? Nuvel, det er den første ting, som Jeg har brug for din hjælp
til. Jeg, din Jesus, beder dig om at prøve på at være god. Når du prøver på at være god, er det som
om du giver Mig en gave. Kunne du tænke dig at give din Jesus en gave? Hvis bare du gør dit
bedste for at være en god dreng eller en god pige, så vil du gøre Mig meget glad. Jeg kan bruge din
gave og forvandle den til tilgivelse for én, som begår fejltagelser. Du vil også komme til at begå
fejltagelser sommetider, så du forstår at det kan være svært at være god. Men Jeg tilgiver dig alle de
fejltagelser, du har begået, og Jeg vil tilgive dig alle de fejltagelser, du nogensinde vil begå. Jeg
kunne godt tænke Mig at tilgive alle for deres fejltagelser, men nogle mennesker ønsker ikke at sige
undskyld. Forstår du, Min lille ven, det eneste, sjælene behøver at gøre for at komme i Himlen, er at
prøve på at være gode, og at sige undskyld, hvis de begår en fejltagelse. Selv hvis de har begået
mange frygtelige fejltagelser, tilgiver Jeg dem. Men de må sige undskyld, ligesom du siger
undskyld, hvis du gør nogen fortræd. At forsøge at være god, mens du er på Jorden, er det samme
som at arbejde for din Himmelske familie. Nu vil Jeg fortælle dig om en anden måde, du kan hjælpe
Mig på. Du må ofte sige ”Jesus, tilgiv dem.” Du behøver ikke at sige det højt, hvis du ikke har lyst
til det. Du kan sige det inde i dit hoved, for husk at Jeg fortalte dig, at Jeg kan høre, hvad du siger,
selv når du taler stille. Hvis du siger, ”Jesus, tilgiv dem,” kan Jeg frelse mange mennesker og bringe
dem til Himlen. Jeg ønsker, at alle skal komme i Himlen, så det vil hjælpe Mig, hvis du siger sådan.
Vil du gøre det for Mig? Du er Min ven, og Jeg er din ven. Jeg vil give dig en stor belønning for at
hjælpe Mig, og Jeg vil give dig mange gaver, når du kommer i Himlen. Tak, kære ven. Jeg er din
Jesus, og Jeg takker dig.
24. juni 2004
Jesus taler til børn
Kære børn i verden, Jeg er glad for at tale med jer. I er Mig meget dyrebare, og Jeg tænker på jer
hver dag, hele dagen. Jeg iagttager dig, når du er ulykkelig, og Jeg håber på at du vil tale med Mig,
så Jeg kan hjælpe dig med at få det bedre. Jeg vil altid være nær ved dig, sådan at du kan tale med
Mig når som helst, du ønsker det. Det vigtigste, du må huske på, er at Jeg er hos dig. Der er to andre
ting, som det også er vigtigt at du husker. Den ene er, at Jeg elsker alle, selv når de begår
fejltagelser. Tro ikke, at Jeg holder op med at elske et menneske, fordi det gør noget, der er forkert.
Jeg elsker det menneske lige så meget af den grund, og Jeg elsker også dig lige så meget, når du gør
noget, der er forkert. Den anden ting, du må huske er, at du kan tale med Mig, når du begår en
fejltagelse. Kom hurtigt til Mig, når du gør noget, der er forkert. Hvis du kommer til Mig, kan Jeg
hjælpe dig med at få det bedre og tilgive dig med det samme. På den måde vil du ikke føle dig ked
af det indeni og begå flere fejltagelser, fordi du har det dårligt. Det kan ske både for voksne og for
børn. Så du må huske, at din Jesus altid elsker dig, selv når du begår fejltagelser. Og du må også
huske, at hvis du begår en fejltagelse, må du tale med Mig lige med det samme. Fortæl Mig om
fejltagelsen og sig undskyld. Så vil Jeg hjælpe dig, så du ikke begår flere fejltagelser. Forstår du,
Mit smukke barn, Jeg kan hjælpe dig med alle ting. Du må bede Mig om at hjælpe dig, og du kan
være sikker på at Jeg vil gøre det.
25. juni 2004
Jesus taler til børn
Mine kæreste børn, Jeg ønsker at I skal kende Mig. Jeg kender jer fuldstændig. Jeg ved, hvad der
gør jer glade, og Jeg ved, hvad der gør jer bange. Jeg er jeres Jesus, og Jeg er jeres Gud. I hører
mange historier om konger. Nuvel, Jeg er den største Konge, for Jeg er alle menneskers Konge. De

fleste historier, som I hører, er opdigtede historier om fantasi-konger. Kære barn, Jeg er virkelig.
Min historie er en sand historie, og du kan tro på alt det, Jeg fortæller dig. Jeg er virkelig hos dig.
Jeg vil aldrig forlade dig. Og når dit liv slutter, vil Jeg komme og hente dig for at føre dig til
Himlen. Vær glad, du lille. Din Jesus elsker dig meget højt. I dag ønske Jeg at fortælle dig om de
forskellige dele, du består af. Du har to dele. Du har en krop, og du har en sjæl. Din krop bærer på
din sjæl, fordi din sjæl er inde i kroppen. Kroppen, det vil sige dine arme, ben og alt det andet, er
den del, du kan se. Sjælen er den usynlige del. Du kan ikke se den, ligesom du ikke kan se Mig,
men den er der. Din sjæl er smuk, og Jeg er i din sjæl. Du må altid sørge for at spise, så din krop kan
have det godt og vokse. Nuvel, det er det samme med din sjæl. Du må altid sørge for at bede, for det
er sådan, du giver din sjæl noget at spise. Hver gang du taler med Mig i bønnen, vokser din sjæl og
bliver stærkere. Hvis du aldrig taler med Mig, kan din sjæl komme til at føle sig syg eller svag.
Hvordan kan du vide, om din sjæl er syg? Det skal Jeg fortælle dig. Du vil være klar over at din sjæl
er syg, fordi du vil begynde at føle dig ulykkelig. Jeg ønsker ikke, at du skal være ulykkelig. Der er
mange mennesker, som har nogle meget syge kroppe, men de er lykkelige, fordi de har en meget
sund sjæl. Når du dør i din krop, som alle gør engang, er tiden inde for din sjæl til at leve, og så
kommer din sjæl i Himlen hos Mig. Det er din sjæl, som Jeg vil komme for at hente, når dit liv er
slut. Mens du er på Jorden og lever i din krop, må du altid huske at give din sjæl noget at spise, så
den kan være god og stærk, for en god og stærk sjæl vil få dig direkte ind i Himlen. Tal ofte med
Mig, kære barn. At tale med Mig er at bede, og det er bønnen, der får din sjæl til at vokse sig stærk.
26. juni 2004
Jesus taler til børn
Mine små børn, det er Mit største ønske, at I holder jer tæt op ad Mig. Jeg ønsker ikke, at I skal gå
og tro, at Jesus ikke er hos jer, og at Jesus ikke elsker jer. Husk altid på Mig, og husk at Jeg elsker
dig. Jeg vil hjælpe dig, kære barn. Jeg vil hjælpe dig på mange måder. Sommetider er du måske
sammen med mennesker, der ikke elsker Mig. Du må bede for dem. Bed Mig om at hjælpe dem, og
Jeg vil gøre det. Du har en hel del magt, hvis du er Min ven, for du kan bede Mig om at gøre noget
for dig, og så vil Jeg gøre det, når det, du beder Mig om, er at hjælpe andre. Tro på Mig, kære barn.
Det sårer Mine følelser at der er så få, der tror på Mig eller taler med Mig. Nogle mennesker vil
hellere have mange ting end være Min ven. Jeg ved, at du godt kan lide at have legetøj. Jeg kan
også godt lide, at du har legetøj, for det er godt for dig at lege. Men Jeg bryder Mig ikke om, at du
har alt for meget legetøj, og Jeg bryder Mig ikke om, at du beholder det for dig selv og aldrig lader
andre lege med det. Del dit legetøj med andre, så vil Jeg være glad. Vær glad, lille barn, selv om du
måske ikke har ret meget legetøj. Du vil få lige så meget, som du ønsker dig, når du kommer i
Himlen. Du vil få alt, hvad du ønsker dig, i Himlen. Det er ofte bedre, hvis du ikke har alt for
mange ting, mens du er på Jorden, for så bliver du ikke fristet til at være egoistisk eller grådig.
Mennesker er egoistiske eller grådige, hvis de ønsker at have mange ting, og beholder dem for sig
selv. Jeg har givet jer den verden I lever i. Jeg har givet jer skyer, solskin, vand, træer og græs. Alle
disse ting kommer fra Mig, for Jeg skabte dem. Du skulle prøve, en gang imellem at give noget
væk, og så forestille dig at du giver det til Mig. Hvis du giver noget væk, kære barn, vil Jeg give dig
æren for at have givet det til Mig, og Jeg vil give dig meget mere igen, når du kommer i Himlen.
Del altid med andre. Det er godt for dig, og det gør Mig meget glad. Jeg elsker dig fuldstændigt. Jeg
er din ven. Jeg er Jesus.
FJERDE DEL:
MARIA, VOR VELSIGNEDE MOR,
TALER TIL BØRNENE

29. juni 2004
Maria, vor velsignede Mor, taler til børn
Kæreste små børn, jeg er Maria, jeres himmelske mor. Jeg er mor til Jesus, og jeg er også alle andre
menneskers mor. Jeg ønsker at fortælle jer om Jesus, for det er meget vigtigt, at I ved noget om
Ham. Forstår I, mine kæreste små børn, Jesus elsker jer rigtig meget. Han ønsker at bringe hver
eneste af jer sikkert hjem til Himlen. Himlen er dit rigtige hjem, hvor du vil leve for evigt. Mange
sjæle på Jorden glemmer alt om Himlen og tror, at Jorden er deres eneste hjem. Dette er ikke sandt,
og hvis du tror, at Jorden er dit eneste hjem, vil du ikke forsøge at gøre dig fortjent til at komme i
Himlen, og så vil du begå mange fejltagelser. Hvis du altid tænker på Himlen, og hvis du er god,
sådan at du kan komme i Himlen, så vil du klare dig bedre, og Jesus vil være glad. Jeg er din
himmelske mor, og jeg hjælper mange sjæle med at komme i Himlen. Du kan tale med mig,
ligesom du kan med Jesus. Jeg vil hjælpe dig med mange ting, men jeg vil især hjælpe dig med at
lære noget om Jesus og om, hvordan du kan elske Ham. Jeg er Hans medhjælper, forstår du, så mit
arbejde består i at føre sjælene hen til Ham. Det vil jeg også gøre for dig, hvis du godt kunne tænke
dig det. Du kan bare sige, ”Mor, hjælp mig med at være god.” Jeg vil høre dig lige med det samme,
og jeg vil begynde at hjælpe dig. På den måde vil du have én, som elsker dig og forstår dig, og som
altid passer på dig. Kald ofte på mig, mit smukke lille barn, for jeg er din himmelske mor, og jeg
elsker dig.
29. juni 2004
Maria, vor velsignede Mor, taler til børn
Hvor er jeg glad for at tale med jer på denne måde! Gud er meget god, at Han giver mig lov til at
gøre det. Forstår I, kære børn, Gud tillader normalt ikke menneskene i Himlen at tale med
menneskene på Jorden. Det tillader Gud nu, fordi denne tid er en særlig tid. I denne tid, mens I er på
Jorden, udfører Himlen noget særligt arbejde. Der er mange sjæle på Jorden, som ikke forstår at det
er Gud, der bestemmer alle ting. Disse mennesker tror at det er dem selv, der bestemmer, og de
forsøger at være bedre end Gud. Dette er en fejltagelse, som de begår, og de må forandre sig. Alle
mennesker må forstå, at Gud skabte verden og hvert eneste menneske i den. Gud tillader solen at
skinne; Gud tillader regnen at falde. Hvis Gud ikke tillod, at disse ting skete, ville de holde op. Vi
må altid takke Gud for, at Han har gjort verden så smuk til os. Når du takker Gud for at have skabt
verden og dig, bliver Han glad, og så sender Han endnu mere nåde ned til verden. Nåde er gode
ting, der kommer fra Himlen. Så du må slutte dig sammen med mig, Maria, din mor i Himlen, og
bede Gud om at sende mere nåde fra Himlen til verden. Vil du gøre det? Vil du hjælpe mig?
Sammen vil vi sige, ”Gud i Himlen, Du er skaberen af alle ting. Vil Du ikke nok sende Din nåde
ned over vores verden.” Jeg takker jer, kære børn. Jeg elsker jer rigtig meget. Jeg vil hjælpe jer i alle
ting. Ligesom Jesus altid kan høre dig, kan jeg også altid høre dig, så tal med mig ofte. Jeg vil altid
være lige i nærheden.
30. juni 2004
Maria, vor velsignede Mor, taler til børn
Kære små børn af Himlen, jeres Velsignede Mor elsker jer. Jeg ser på jer med en sådan glæde, mens
I leger og arbejder. Alle i Himlen holder øje med jer og hjælper jer, når I har problemer. Lad det
glæde jer at vide det. Lad det glæde jer at tænke på, at Jesus også elsker jer og fryder sig, når Han
ser på jer. I er Himlens små skatte, og jeres bønner er så vigtige for os her. Når et barn taler med
Himlen, lytter Gud Fader altid godt efter, fordi børn beder nogle rigtig gode bønner. Jeres bønner er
ofte mere kraftfulde end de voksnes bønner, fordi børn som regel er mere rene i deres sjæl. At have
en ren sjæl er vigtigt, kære børn. Lad være med at sige grimme ord eller at se grimme ting i

fjernsynet, for hvis I gør det, vil renheden forsvinde fra jeres sjæl. At have en ren sjæl vil sige, at
man altid forsøger at tænke på gode ting og på ting, der giver glæde. Tænk på mig, jeres himmelske
mor, og på Jesus, jeres himmelske Konge. Tænk på alle de vidunderlige helgener i Himlen.
Helgener er mennesker, som levede i verden, og som gjorde et godt arbejde for Jesus. Du kan også
blive en helgen, og det ønsker jeg at du skal blive. Jeg ønsker, at du skal være min lille helgen. Vil
du forsøge at gøre det for mig? Jeg vil hjælpe dig ved at huske dig på, hvornår du bør bede. Når du
tænker på mig, så sig en bøn. Når du tænker på Jesus, så sig en bøn. Det behøver ikke at være en
lang bøn. Du kan bare sige, ”Jesus, jeg elsker dig”. Det er en god bøn, og den vil gøre Jesus og mig
meget glade. Jeg er hos dig, du mit hjertes lille barn. Jeg er altid hos dig.
1. juli 2004
Maria, vor velsignede Mor, taler til børn
Kæreste små børn, jeg er jeres himmelske mor, og jeg elsker jer. Jeg ønsker at føre jer til Jesus. Det
gør jeg ved at hjælpe jer med at forstå, hvor højt Jesus elsker jer. Mange sjæle tænker på Gud som
én, der er langt væk, og som har meget travlt med at tage sig af det, der sker i Himlen. Men det er
ikke sandt. Jesus er Gud, og Jesus har meget travlt med at tage sig af sjælene på Jorden. Jesus elsker
jer meget højt. Jesus elsker jer så meget, at Han døde på korset for jer. Han døde på korset, for at
Himlens porte kunne være åbne for hver eneste dreng og pige i verden. Og Himlens porte er åbne
for dig, lille barn. Vi venter på, at du skal komme hjem til Himlen, så du kan være lykkelig for
evigt. Jeg ønsker at du skal vide, at alle sjæle begår fejltagelser, mens de er på Jorden. Det er derfor,
Jesus valgte at dø for jer. Han vidste, at I ville begå fejltagelser. Han ønskede at være sikker på, at
der ville være tilgivelse nok for hver eneste fejltagelse, der ville blive begået af hvert eneste
menneske. Du må ikke bekymre dig om dine fejltagelser. Selv den største helgen begik mange
fejltagelser. Hvis du siger undskyld til Jesus, tilgiver Jesus dig din fejltagelse, og så glemmer Han
alt om den. Nogle gange tror børn at de er slemme, fordi de har begået en fejltagelse, men det er
simpelthen ikke sandt. Jeg er din himmelske mor, og jeg kan se ind i dit lille hjerte, og jeg ser så
meget godt derinde. Du kan gøre mange gode ting for Jesus, hvis du forsøger at gøre dit bedste. Vil
du gøre det for mig? Forsøg at være god, og alt vil være godt.
2. juli 2004
Maria, vor velsignede Mor, taler til børn
Kæreste børn, I må leve for jeres Jesus. Når I vågner om morgenen, bør I fortælle Jesus at I elsker
Ham, og sige til Ham, ”Jesus, jeg giver Dig min dag.” Hvis I gør det, kære børn, vil Jesus tage al
jeres arbejde og leg, jeres måltider og jeres søvn, og Han vil bruge det til at bringe andre sjæle til
Himlen. Er det ikke nemt? Forstår I, mine små, det er ikke svært at glæde Jesus. Han er kærlig og
lykkelig, og Han ønsker, at du også skal være kærlig og lykkelig. Hvis du gør som jeg siger, vil du
blive lykkelig, for vi bliver lykkelige ved at gøre gode ting. Du behøver aldrig at bekymre dig, hvis
der er nogen, som ikke er gode. Du kan bare bede for dem, og så vil vi hjælpe dem. Måske kan du
ikke se, at vi hjælper dem, men du kan stole på at vi vil gøre det, for jeg ville aldrig fortælle dig
noget, som ikke var sandt. Det vil Jesus heller ikke. Vi siger kun sandheden. Du bør også øve dig i,
kun at sige sandheden. Måske vil du en gang imellem begå små fejltagelser, og måske vil du en
gang imellem glemme at bede. Så kan du ganske enkelt sige til Jesus at du glemte det, og du kan
bede en lille bøn. Alt vil blive godt. Hvis du øver dig i disse små ting, vil de blive gode vaner, og du
vil blive en smuk lille helgen, som tilhører Himlen. Det er nemmere end I tror, mine elskede børn.
Jeg er hos jer, og jeg vil hjælpe jer med det hele.
3. juli 2004

Maria, vor velsignede Mor, taler til børn
Mine kæreste børn, jeg er glad for at se, at I har lyttet godt til de ting, vi har sendt til jer fra Himlen.
Nu ved I, hvordan I kan være gode, og hvordan I kan glæde Jesus. Fordi Han er Gud, ved Jesus
alting, og Han ved lige nøjagtigt, hvad der er bedst for dig. En gang imellem, når du beder, vil du
måske føle at dine bønner ikke er blevet hørt. Mit kæreste lille barn, Jesus skabte verden til dig. Tro
ikke, at Han ikke ville give dig alt i den verden. Men fordi Jesus ved alting, sker det en gang
imellem at Han ved, du beder om noget, der ville være dårligt for dig. I det tilfælde må Jesus sige
nej til dig. Det forstår du godt, gør du ikke? Måske beder du om en rød bil, men du er for lille til at
køre. Så vil Jesus sige nej til den bøn. Jeg ønsker at du skal vide, at Jesus er det klogeste og
dygtigste menneske, der nogensinde har levet. Han ser alt og ved alt, fordi Han er Gud. Hans
beslutninger er altid rigtige, så du kan stole på Ham i alle ting. Jeg ønsker at fortælle dig om en
anden ting, som du kan gøre for at glæde Jesus. Du må sige til Ham, ”Jesus, jeg stoler på Dig. Jesus,
jeg stoler på Dig. Jesus, jeg stoler på Dig.” Hvis du siger det tre gange efter hinanden, er det en
meget smuk bøn, og så vil du begynde at stole på Ham i alle ting. Det vil få dig til at føle dig tryg
og lykkelig. Jeg elsker dig meget højt, mit lille barn. Jeg udstrækker mine hænder over dig i en
beskyttende velsignelse. Forsøg at være god, og så vil jeg hjælpe dig med det.
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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