
HIMLEN TALER TIL DEM, DER HAR ØKONOMISKE PROBLEMER

Oversætterens bemærkning:
Denne tekst har modtaget Den katolske Kirkes godkendelse, Imprimatur, på 
originalsproget, som er engelsk. Da det endnu ikke har været muligt at finde en katolsk 
præst eller teolog, som kan gennemlæse og godkende den danske version, tages der 
forbehold overfor eventuelle fejloversættelser hvad angår katolsk troslære og morallære.

INTRODUKTION

Kære læser

Jeg er hustru, mor til seks børn, og sækular Franciskaner.

På grund af alvorlige omstændigheder blev jeg skilt, da jeg var tyve år gammel; det var 
en beslutning, der fik præstelig støtte. Da jeg var midt i tyverne, var jeg eneforsørger; jeg 
arbejdede, og jeg opdrog min datter. Jeg fandt støtte i min tro ved at deltage i den daglige 
messe, og gennem Franciskanernes tredje orden, sækular Franciskanerne, var jeg 
påbegyndt en rejse hen imod enhed med Jesus.

Da jeg var 28, mødte jeg en vidunderlig mand. Mit første ægteskab var blevet annulleret, 
og vi giftede os og blev velsignet med yderligere fem børn. Åndeligt set havde jeg mange 
oplevelser, der også omfattede det, jeg nu ved kaldes indre lokutioner*. Disse øjeblikke 
var vidunderlige, og ordene er stadigvæk meget tydelige i mit hjerte. Jeg tog det som en 
selvfølge, at Jesus måtte arbejde hårdt for at hjælpe og støtte mig, for Han havde givet 
mig en hel del at håndtere. Når jeg ser tilbage på det, kan jeg se, at Han forberedte mig på 
at kunne arbejde for Ham. 

I løbet af denne tid, og også senere, begyndte jeg også at modtage lokutioner fra Den 
velsignede Mor, i tilgift til dem fra Jesus. Det er ikke svært at skelne deres stemmer fra 
hinanden. Jeg hører dem ikke med mine ører, men i min sjæl. På dette tidspunkt var jeg 
blevet klar over, at det var noget særligt, der foregik, og Jesus fortalte mig, at Han havde 
et særligt arbejde til mig, udover mit primære kald til at være hustru og mor. Han bad mig 
om at nedskrive budskaberne og sagde, at Han ville sørge for at de blev trykt og udbredt.

Alt er sket sådan som Han sagde, at det ville, og jeg beder for, at vi alle kan tjene Ham 
ifølge Hans kærlige vejledning. 

* samtaler (o.a.)

Venlig hilsen

Anne, en læg-apostel 

17. December 2006
Jesus



I dag taler Jeg med en sådan kærlighed i Mit hjerte. Der er nogle af jer, der har 
økonomiske problemer. I har ikke penge nok til at ernære jeres familie. Måske har I ikke 
det, der er nødvendigt, for at kunne købe mad eller betale for at have et sted at bo. Mine 
venner, I er ikke glemt. Himlen vil ikke svigte jer. Jeg ser jeres bekymringer og forstår 
jeres behov. Jeg vil gerne bede dig om at betragte din situation uden frygt. Spørg dig selv, 
om der er en reel fare for, at du må undvære mad. Er der en reel fare for, at du mister det 
sted, hvor du bor? Se disse to ting som dine basale behov. Jeg beder dig om at begynde at 
tænke på din tid på Jorden på en anden måde. Overvej, hvad din krop helt nøjagtigt 
behøver, for at den fortsat kan tjene Mig. Nogle af Mine børn på Jorden er blevet 
velsignet med stor overflod. I nogle tilfælde har denne store overflod skabt en hunger 
efter mere, og det underminerer Himlens hensigt med sjælen. Derudover er hungeren 
efter mere blevet en distraktion, som leder nogle af Guds børn væk fra den opgave, som 
det er at vokse i hellighed. Mine elskede, hvis dette beskriver jer; hvis I sædvanligvis har 
nok mad at spise og et trygt sted at bo, og dog alligevel fortsætter med at bekymre jer om 
penge, må I øjeblikkeligt ændre jeres levestandard. Hvad vil du gøre, når tiden er inde til 
at forlade alt dette? Vil du protestere, når Jesus ikke forsyner dig med disse ekstra ting i 
Himlen? Måske ønsker du ikke at komme i Himlen, fordi her ikke er en overflod af 
materielle goder. Dette er selvfølgelig fjollet, og Jeg laver sjov med dig, men Jeg beder 
om, at du forsøger at forstå Min pointe. At eje for mange materielle goder er en 
distraktion. Hvis du har økonomiske problemer, der kan afhjælpes ved at skære ned på 
din levestandard, må du gøre det øjeblikkeligt. Jeg vil hjælpe dig, og det lover Jeg dig i 
dag, fordi det er meget vigtigt for dig og din familie. Jeg beder alle om at overveje deres 
behov og bruge mindre, når det er muligt.

Til dem, der ikke kan skaffe det nødvendige mad og husly, vil Jeg sige noget andet. I er 
elskede. I bør bede Mig om at sende hjælp, og Jeg vil straks begynde at gøre det. Mine 
elskede børn, Jeg skabte jer ikke til at sulte. Jeg skabte jer ikke til at sove under utrygge 
forhold. Jeg ønsker, at I skal vide, at Jeg ofte oplevede sult i løbet af Min tid på Jorden. 
Meget ofte havde Jeg intet sted at hvile Mit hoved. Jeg var i sandhed født ind i fattigdom, 
og Jeg forstår den fysiske form for fattigdom. Jeg ønsker, at du skal blive klar over noget 
i dag. Økonomisk fattigdom, fysiske behov, kan ikke sammenlignes med åndelig 
fattigdom, det vil sige åndelige behov. Det, Jeg siger, er, at du kan være meget rigere end 
nogen konge eller dronning, selvom du er den fattigste blandt de fattige. Måske er du 
sulten oftere end du er mæt. Måske har du intet hjem. Mit elskede barn, du vil få et smukt 
hjem her i Himlen, og i det vil du traktere dine elskede med stor gavmildhed. Du vil have 
nok af alt i Himlen, og du vil blive behandlet som en kongelig person af Mig, din Jesus. 
Din tid i fattigdom på Jorden forbereder dig på en tid med stor rigdom i Himlen. Du må 
acceptere dine omstændigheder med fred i sindet, selv mens du forsøger at ændre disse 
omstændigheder. Jeg vil ikke godtage, at du ikke ønskede at arbejde for at ernære dig selv 
eller din familie. Det er ikke en acceptabel grund til at lide nød. Jeg ønsker, at du forsøger 
at ernære dig selv og dem, du har ansvaret for. Men hvis du lider nød uden selv at være 
skyld i det, forsikrer Jeg dig om i dag, at hvis du accepterer det med fred i sindet, vil Jeg 
belønne dig mere, end du vil kunne forestille dig. I de områder, hvor mennesker er 
fattige, er Jeg til stede med Min største nåde. I kære elskede, tro Mig i dag, når Jeg 
fortæller jer, at mennesker, der kommer i Himlen, ikke fortryder noget af det, de har lidt 



på Jorden. Støt jer til denne tanke. Du vil ikke fortryde dine lidelser. Du vil kun fortryde 
de gange, hvor det ikke lykkedes for dig at elske. Bed Mig om hjælp, og Jeg vil hjælpe 
dig. Hav fred. Du er ikke blevet forladt.

Skt. Augustin

Kære brødre og søstre, vi i Himlen husker, da vi var på Jorden. Vi husker, at vi led stor 
nød, og at vi led under fattigdom. Selvfølgelig var nogle af Guds helgener rige, mens de 
levede på Jorden, men mange var ikke rige. Den tid, I lever i, er en tid, hvor nogle har 
stor overflod. Det ville glæde Gud, hvis denne overflod blev fordelt således, at kun få 
oplevede den sult, der resulterer i sygdom og død. Der vil altid findes fattige mennesker, 
det er sandt, men dette faktum er ingen undskyldning for at undlade at hjælpe dem. Hvis 
du er rig, siger du måske: ”hvad kan jeg gøre?” Jeg vil svare dig i dag. Giv. Giv ofte, og 
giv mere. Arbejd for andre med din magt og indflydelse. Udbred de hellige principper om 
ansvarlig brug af materiel og finansiel rigdom. Og afstå selv fra noget. Giv nogle ofre. 
Måske er du i den situation, at du har været vant til en høj levestandard, og nu har du 
været nødt til at sænke standarden. Pris Gud for det. Fryd dig, for i denne situation vil du 
lære mange ting. Du vil lære at stole på Gud. Du vil lære at have medlidenhed med andre. 
Du vil lære, at ikke alt drejer sig om legemlig bekvemmelighed.

Ved at se tilbage på min tid på Jorden, er jeg klar over, at den tid, der gav mig den største 
vækst, var den tid, hvor jeg led. Dette er selvfølgelig grundlæggende i det åndelige liv, 
fordi det er vanskeligt at blive hellig, hvis man aldrig afstår fra noget. For at blive hellig, 
må man tage sit kors op. Dette kors kan komme på mange måder, og den bedste reaktion 
på korset er altid at tage det op og gå med det. Gå fremad. Beklag dig ikke over, at korset 
er blevet anbragt på din dørtærskel. Tag imod korset som om det kommer fra Himlen, og 
bestig bjerget, skridt for skridt, op imod Jesus. Der er altid nogen, der lider mere end du 
gør, og der vil altid være nogen, der lider mindre. Lad ikke fattigdommen gøre dig bitter. 
Det ville være at afvise Guds gavmilde tilbud om hellighed. I disse tider er der mange, 
som lider under økonomiske vanskeligheder. Er Himlen mindre til stede af den grund? 
Det er det samme nu, som det har været i mange andre perioder i historien. Hav fred 
under alle vilkår, og du vil opdage, at Gud giver dig, hvad du har brug for, til at tjene 
Ham hver dag. Hvis du er sulten, må du ofre det til Gud, selv mens du beder Ham om at 
forsyne dig med mere mad. Gud vil hurtigt gøre dig til en helgen under disse 
omstændigheder, og du vil opnå åndelig rigdom. Hvis du har nok, og du ikke er sulten, så 
afstå fra mad en gang imellem. Lad ganske enkelt være med at spise en hel dag, og giv 
din sult som et offer til Gud, så Han kan tage dit lille offer og opnå nåde for andre, og 
derved ernære dem. Himlen vil hjælpe dig med at forstå Guds vilje i begge situationer, 
både i fattigdom og i overflod.

        



Skt. Augustin

I en verden, hvor mange mennesker har forkastet Gud, er der mange, der brug for at lære 
om tillid. Tillid til Gud er noget, der befrier et menneske. Gud kan give denne lektion ved 
at fjerne den økonomiske sikkerhed.  Hvis du har mistet din økonomiske sikkerhed, og du 
er bange, så tal med Gud. Fortæl Ham om din frygt. Fortæl Ham om dine forpligtelser, 
især om dem, du ikke mener at kunne opfylde. Gud vil hjælpe dig. Det er ingen skam, at 
man ikke har penge nok. Jesus selv havde sjældent nogen. Så mennesker ned på Ham? Ja, 
det gjorde de. Måtte mennesker tage sig af Ham? Ja, de måtte, og de bliver belønnet i al 
evighed for det. Hvis du bliver klar over, at du har brug for andres hjælp, må du tage det 
pænt og acceptere det. Måske er det smertefuldt for dig. Måske finder du det ydmygende. 
Jeg forstår. Jeg er hos dig i denne ydmygelse. Men ydmygelse fører til ydmyghed, og selv 
om jeg ved, at den ydmygende del er vanskelig, så er den ydmyge del himmelsk og åbner 
dig for Guds kærlighed på en måde, der glæder Himlen. Hvis andre må tage sig af dig og 
dele deres mad, bolig, tid eller rigdom med dig, må du acceptere det med fred i sindet. 
Måske har du ikke noget, du kan give dem som tak, men Gud har hele uendeligheden til 
at velsigne dem for deres venlighed mod dig. Din situation kan i sandhed være den bedste 
lejlighed, disse mennesker får, til at kunne opnå hellighed. Her er der en fælde. Bliv ikke 
vred på dem, der hjælper dig, ikke engang hvis de gør det på en overlegen måde. Hvis 
dine omstændigheder får dem til at føle sig overlegne, er de i større vanskeligheder end 
du er, og de har selv en lektion at lære. Du må bede for dem og fokusere på de lektioner, 
Gud lærer dig i dag. Modtag andres hjælp, som om den kom direkte fra Gud. Du har 
økonomiske problemer. Du beder. Gud sender hjælp. Vær taknemmelig imod Ham og 
fryd dig. Kritiser ikke måden, Gud sender hjælp på. Det kan sammenlignes med, at du går 
på en vej, og du er sikker på at du ikke kan fortsætte, fordi du er for træt. Du har mange 
kilometer at gå. En bil kommer forbi og tilbyder dig at køre med. Du sætter dig ind i bilen 
og begynder at kritisere farven på sæderne. Ville du ikke ryste på hovedet over denne 
tåbelighed? Ville du grine af dårskaben? Ville du have ondt af den, som tilbød sin hjælp, 
og så bare blev hånet og latterliggjort af en, der var ondskabsfuld? Vær kærlig. Se med 
velvilje på dem, Gud sender til at hjælpe dig. 

Skt. Augustin

Kære venner, vi i Himlen ser jeres behov. Vi hører jeres bønner. Kom til Gud med alt. 
Hav fred i alle ting. Vær som tillidsfulde børn, der ved, at deres far vil sørge for dem, når 
tiden er inde til det. I vil ikke fortryde, at I stolede på Gud. At stole på Faderen bliver en 
vane og vil være til gavn for jer på alle livets områder. Måske har du tilstrækkeligt med 
penge, og har altid haft det. Så må du, i endnu højere grad end den fattige, lære at have 
tillid, for når man er rig, er der en fristelse til at regne med, at rigdommen beskytter én. 
Hvilken dårskab. Hvilken farlig dårskab, det er. Det er i sandhed som at leve i et hus uden 
fundament. Alt kan være godt, så længe solen skinner, men man må forvente at der 
kommer storme i livet, for de kommer regelmæssigt. En overflod af materiel rigdom gør 
det endnu mere nødvendigt, at du lærer at stole på Gud alene. Bed mig om hjælp, og jeg 
vil lære dig alt, hvad jeg ved, om at stole på Gud. 



Hvis du frygter for din families økonomiske sikkerhed, så bed mig om at gå i forbøn for 
jer. Jesus  nærer den største ømhed for den fattige, fordi Han selv var fattig. Jesus forstår, 
at du bekymrer dig for, om du kan sørge for dine børn, og om I kan tage jer af hinanden. 
Jesus ved, at dette ønske om at sørge for dem, du elsker, er en hellig inspiration, som 
kommer fra Ham. Han vil belønne det ved at give dig al den hjælp, der er mulig. Tro 
ikke, at du arbejder udenfor Guds vilje, hvis du kæmper for at beskytte din familie 
økonomisk. 

Vær heller ikke bange for, at Gud vil straffe dig, hvis du er velhavende. Det er Gud selv, 
der har tilladt dig at være velhavende, men Gud tillod det ikke kun for din egen 
bekvemmeligheds skyld. Gud tillod dig at blive velhavende, for at du kunne forvalte 
denne velstand på en sådan måde, at Gud kunne hjælpe andre gennem dig. Du vil ønske 
at lade Gud gøre dette frit, hvilket vil sige, at du må bede om Guds vejledning til enhver 
tid. 

Hav fred i alle situationer. Gud elsker sine børn, og du vil ikke blive svigtet. Vi, 
helgenerne i Himlen, vil hjælpe dig med at finde de rigtige løsninger på dine økonomiske 
vanskeligheder. Der vil komme en dag, hvor dit liv slutter, og alle disse problemer vil 
ophøre. På den dag vil jeg, Augustin, vente på dig, så jeg kan gratulere dig med den 
hellige måde, hvorpå du så dine økonomiske problemer i øjnene.

Vor velsignede Mor

Mit kære barn, jeg er hos dig. Der er en hellig måde at opføre sig på i din situation. Hvis 
du beder, vil du blive opmærksom på den hellige måde, der fører til min Søn. Jeg vil 
beskytte dig imod at vælge en uhellig måde, der fører dig bort fra min Søn. Ser du, mit 
barn, i alle ting, du møder, er der en mulighed for at blive hellig. Himlen kan bruge din 
dag til at fremme vores mål, hvis du er den fattigste blandt de fattige eller den rigeste 
blandt de rige. Det eneste, vi behøver, er dit 'ja' til Jesus. Sig ja til min Søn. Accepter alle 
dine kors. Vi vil hjælpe dig med at sørge for din familie. Vi vil hjælpe dig med at have 
fred i alle lidelser. Du vil ikke blive svigtet. Jeg er mor, og jeg havde mange bekymringer 
på grund af vores utilstrækkelige midler. Mange mennesker hjalp min lille familie. Min 
taknemmelighed over andres gavmildhed er stadigvæk hos mig, og Guds 
taknemmelighed over deres gavmildhed er stadigvæk hos dem. Forstår du? Hvis du 
hjælper andre, vil du blive belønnet i al evighed. Hvis du tager imod andres hjælp med 
værdighed, vil du blive hellig og være et godt eksempel på, hvordan man lider med 
værdighed. I elskede, jeg lover jer, at I vil få, hvad I behøver, for at kunne blive hellige. 
Tro ikke, at Himlen svigter jer, der har økonomiske problemer. Himlen hjælper lige så 
meget i disse tilfælde, som den gør i åndelige tilfælde, fordi vi forstår, at alt det, der sker i 
jeres liv, former jer åndeligt. Lad Himlen ledsage dig hver dag, og du vil se vores hjælp. 
Jeg er din mor, og jeg vil ikke lade dig være alene med disse problemer. Jeg vil give dig 
fred i alle dine problemer.          
   



JESUS KRISTUS, KONGEN, DER VENDER TILBAGE; HANS LÆG-
APOSTOLAT

Vi søger at være forenet med Jesus i vores daglige arbejde og gennem vores kald, for at 
opnå nåde til omvendelse af syndere. Gennem vores samarbejde med Helligånden vil vi 
lade Jesus strømme gennem os til gavn for verden, og overbringe Hans lys. Dette gør vi 
sammen med Maria, Vor velsignede Mor, med De helliges Samfund, med alle Guds 
hellige engle og med de andre læg-apostle i verden.    

 

RETNINGSLINJER FOR LÆGAPOSTLE

Som læg-apostle for Jesus Kristus, Kongen, der vender tilbage, lover vi at udføre vores 
basale forpligtelser som praktiserende katolikker. Derudover påtager vi os disse åndelige 
øvelser og udfører dem så godt, som vi kan:

1. Hver dag at sige troskabsløftet, morgen-offergaven og en kort bøn for Paven.

2. Eukaristisk tilbedelse en time om ugen.

3. Deltagelse i en bedegruppe en gang om måneden, hvor vi beder rosenkransens 
Lysets Mysterier, og læser det månedlige budskab.

4. Skriftemål en gang om måneden.

5. Derudover vil vi følge Jesu Kristi eksempel, som det er udlagt i Evangelierne, og 
behandle andre med Hans tålmodighed og venlighed.    

6.

APOSTOLATETS TRE NÅDEGAVER FRA KONGEN, DER VENDER TILBAGE

       At lytte med medfølelse

       At lære om og undervise i Katekismen

       At fremme enheden i Kirken 

DAGLIGE BØNNER

         

TROSKABSLØFTE

Kære Gud i Himlen, jeg lover at være tro mod Dig. Jeg giver Dig mit liv, mit arbejde og 
mit hjerte. Til gengæld beder jeg Dig om at give mig den nåde, der vil gøre mig i stand 
til, i størst mulig udstrækning, at adlyde al den vejledning, Du giver mig. Amen.

  
MORGEN-OFFERGAVE



O Jesus, i forening med Marias uplettede Hjerte giver jeg Dig denne dags bønner, 
arbejde, glæder og lidelser, for Dit hellige Hjertes intentioner, i forening med messens 
hellige Offer verden over, og som oprejsning for mine synder og for Pavens intentioner. 
Amen. 

BØN FOR MIT KALD

Åh Maria, Jesu mor og Kirkens Dronning, jeg beder dig om at velsigne mig med troskab 
mod mit kald. Hjælp mig med at forstå, at min tjeneste, hvor ydmyg og skjult den så end 
måtte være, er vigtig for Den universelle Kirke. Styrk mig i  prøvelsens tid, og våg over 
min familie og dem, jeg elsker. Hjælp mig, elskede mor, med at forblive trofast mod 
Jesus Kristus, din Søn, Kongen, der vender tilbage. Amen. 

HVORFOR BØR JEG TJENE JESUS SOM LÆG-APOSTEL?

12. maj 2005 gav Jesus et løfte til alle, der tjener Ham som læg-apostle:
1.

Dit budskab til sjælene er et uophørligt budskab. Hils alle sjæle velkommen til frelses-
missionen. Du kan forsikre alle læg-apostle om, at ligesom de tager sig af Mine 
anliggender, vil Jeg tage Mig af deres. De vil få en plads i Mit Hellige Hjerte, og Jeg vil 
forsvare og beskytte dem. Jeg vil også stræbe efter den fuldstændige omvendelse for alle 
dem, de elsker. Ser du, de sjæle, som vælger at blive Mine elskede læg-apostle og arbejde 
for denne frelses-mission, vil kende freden. Dette løfte kan verden ikke give, for det er 
kun Himlen, der kan skænke fred til en sjæl. Denne mission er i sandhed Himlens 
mission, og Jeg kalder alle Himlens børn til at hjælpe Mig. I vil blive rigt belønnet, Mine 
kære. 

DEN MÅNEDLIGE BEDEGRUPPE

Jesus ønsker, at vi danner læg-apostel bedegrupper. Han beder os om at mødes en gang 
om måneden og bede rosenkransens 'Lysets Mysterier', og at læse det månedlige budskab. 
En bedegruppe kan bestå af blot to personer i en familie, eller den kan bestå af flere 
hundrede i en kirke.

  

www.directionforourtimes.org


