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Nurodymų mūsų laikams leidėjai reiškia tobulą
paklusnumą, proto bei širdies nuolankumą galuti-
niam Katalikų Bažnyčios Magisteriumo bei vieti-
nės dvasininkijos sprendimui dėl Anne, pasaulietės
apaštalės, gauto apreiškimo antgamtinio pobūdžio. 

Šioje dvasioje apreiškimas Anne, pasaulietei apaš-
talei, buvo patikėtas jos vyskupui, didžiai gerbia-
mam Kilmoro (Airija) vyskupui Leo O‘Reilly, bei
Vatikano Tikėjimo Doktrinos Kongregacijai, for-
maliajam ištyrimui. Tuo tarpu vyskupas O‘Reilly
davė leidimą jo paskelbimui.
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1

Gruodžio 13, 2006
Jėzus

Kokia palaima, kad paskyrei akimirką per-
skaityti šiuos žodžius. Aš esu Dievas. Aš esu
tobulas, o vis tiek tavo paprastas veiksmas
– tai, kad skaitai Mano žodžius – teikia Man
garbę. Tu esi svarbus Man ir Mano šeimai,
kuriai priklauso visi geros valios žmonės.
Kadangi Aš myliu tave ir Man reikia tavo
pagalbos, noriu suteikti tau galimybę at-
rasti daugiau ramybės savo širdyje. Man
aišku, kad daugelis kenčia dėl paslėptų
žaizdų. Vienintelis būdas užgydyti šias žaiz-
das yra atleisti tave sužalojusiems. Mano
brangusis vaike, tai gali būti sunku. Kai
žaizda įsikuria širdyje, jai ten pasidaro la-
bai patogu. Žaizdas reikia išjudinti. Tam
būtinas ir noras atleisti, ir atleidimo dvasia,
nes šie du dalykai priverčia žaizdą jaustis
nepatogiai. Tada žaizda pradeda trauktis.
Tai pažadina skausmą, bet tik laikinai, kol
žaizda pašalinama galutinai.

Aš noriu pradėti šį vyksmą tavyje. Jei žengsi
pirmyn atleidimo procese kartu su Manimi,
tu pamatysi, kaip atleidimas užplūs tavo
širdį. Tavo žaizdos išnyks. Aš turiu galią iš-
gydyti visas tavo žaizdas. Kai tu mėgini su-
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2

sitvarkyti su šituo vienas, nepatiri sėkmės ir
pastebi, kad kartėlis nenyksta. Kartėlis api-
būdina Mano priešą. Atleidimas apibūdina
Mane. Tu, mylimas mažasis Dievo vaikeli,
stengiesi rasti ramybę savo širdyje. Ramybę
tu rasi tik tada, kai įžengsi į gėrio srovę. Ši
srovė yra malonės upė, kuria trokštu tave iš-
prausti, pašalindamas visą skausmą ir
žalą. Tavo sieloje liks tik džiaugsmas. Šį
džiaugsmą, dangiškąją ramybę tu gausi pri-
imdamas savo ir kitų trūkumus. Matai,
Mano drauge, jei tu pakęsi kitų nuodėmes ir
ydas, sušvelnės tavo požiūris į patį save. Aš
myliu tave. Aš priimu tave. Man reikia, kad
tu pats susitaikytum su savimi, kad galėtum
būti ramus Mano Karalystėje, nes tik per
atleidimą kitiems tu galėsi priimti savo pa-
ties žmogiškumą.  
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Šventoji Faustina

O, kaip mes kenčiame žemėje. Mes juk tokie pa-
žeidžiami, ar ne? Mūsų žmogiškumas daro mus
pažeidžiamus - mes kenčiame. Mano draugai, Jė-
zus trokšta išgydyti visus jus slegiančius suža-
lojimus. Gali būti, kad jūs kenčiate nuo praeity-
je jums sukelto skausmo. Šiuo metu Jėzus teikia
visą srautą malonių, nes nori, kad Jo mažutėliai
būtų ramūs. Jeigu žmogus yra ramus, jis gali tar-
nauti Dievui beveik be savivalės. Šio pasaulio is-
torijoje būta įvairių laikotarpių. Įvairiais laikais
Jėzus siunčia skirtingas malones, visada atsi-
žvelgdamas į malonės tinkamumą laikams. Kitais
žodžiais tariant, Jėzus žino, ko reikia Jo žmonėms,
ir duoda būtent tai. Šiuo laiku Viešpats mato, kad
sielos yra išsekusios. Įprastą atsivėrimo kitam pro-
cesą apgaubė tamsa. Daugelis neša sunkią naš-
tą, kurią jau seniai turėjo nusimesti. Susirūpi-
nimas savimi trukdo Dievo vaikams matyti kitų
kovas. Šis susirūpinimas kliudo  jų dvasiniam iš-
gijimui. Šiuo laiku Jėzaus valia yra atsiųsti
dangiškąją pagalbą, kuri Dievo vaikams iš-
sklaidytų šį rūką. Jūs buvote kitų sužeisti. Dan-
gus tai žino. Dabar yra laikas atleisti tiems, ku-
rie jus sužeidė. Jėzus yra pats gailestingumas, tai
tiesa, bet Dievas taip pat yra ir teisingumas. Tie,
kurie sužeidė jus, turės už tai atsakyti. Ar jūs to
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norite? Ar to jūs trokštate? Mano drauge, niekas
neišvengia dieviškojo teisingumo. Ką šis faktas
tau sako, kai mąstai apie savo paties nuodėmes?
Ar tu esi be nuodėmės? Gal ką nors sužeidei
praeityje? Būk sąžiningas, o aš paprašysiu Die-
vo apšviesti tavo sielą, kadangi tu esi vienoje val-
tyje su tais, kurie sužeidė tave, nes ir tu, ir jie tu-
rėsite atsakyti už įvykdytas nuodėmes. Galbūt tu
buvai sunkiai sužeistas. Galbūt tau padarytas blo-
gis žymiai viršija visus tavo kada nors įvykdytus
blogus darbus. Būk ramus. Dievas ištaisys vis-
ką, o tie, kurie sužeidė tave, turės nueiti savo ke-
lią. Mes šiandien esame susirūpinę tavo augimu,
o tavo augimas sustos, jei neįsileisi atleidimo į
savo širdį. Šiam procesui iš tavęs reikia vien tik
noro. Pasakyk Jėzui, kad tu to nori, ir Jis pradės
savo darbą. Jeigu nenori, aš tai taip pat suprantu.
Tuo atveju tu turi prašyti Jėzaus to noro. Jėzus
myli šią maldą. Nemanyk, kad dėl to tu nesi ver-
tas šio proceso. Tu sakyk: „Jėzau, aš per daug
piktas, per daug sužeistas. Tu turėsi išgydyti mane
net tam, kad aš leisčiau pradėti šį procesą.” Jė-
zaus širdis džiūgauja; Jis sako savo Tėvui, kad
iš tiesų ši siela yra tokia, kurioje Jis gali veikti.
Kitais žodžiais tariant, aš sakau tau, kad nėra rei-
kalo pasilikti savo kartėlį. Dabar atėjo laikas jo
atsisakyti. Mes tau padėsime ir tave palaikysime. 

44
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Šventoji Faustina

Mano drauge, štai tau didi galimybė. Jėzus tau
pažada, kad Jis prisiims atsakomybę už tavo iš-
gijimą. Tai yra išgijimas, kuris kyla iš dangaus,
tikrasis išsilaisvinimas nuo dvasinės ir emocinės
kančios. Jo negali gauti iš jokio pasaulietiško
šaltinio, nes tik dieviškumas gali tai žadėti ir
tada teikti šias malones. Aš išliejau daug ašarų
žemėje. Nebijokite ašarų. Ašaros teikia sielai
drėgmės, kuri sudaro sąlygas dideliam dori-
niam ir dvasiniam augimui. Ašaros yra ženklas,
kad vyksta gijimo procesas. Kartais kartu su
ašaromis iš žmogaus išteka visas skausmas. Su-
die, skausme. Sveikas, atleidime. 

Ką gi suteikia atleidimas? Aš tau pasakysiu. At-
leidimas atneša ramybę. Atleidimas atneša su-
sitaikymą su savimi, nes tu gali pasakyti: „Taip,
šis blogis ištiko mane. Taip, tai mane stipriai su-
žeidė ir dėl to aš ketėjau.” O tada tu sustoji ir sa-
kai: „Ne. Aš neleisiu šiems sužalojimams su-
naikinti gėrį manyje. Ne. Aš neleisiu jiems
atitraukti mane nuo Dievo valios mano gyve-
nime.  Aš nesielgsiu blogai dėl to, kad kažkas ki-
tas elgėsi blogai. Jeigu aš tai darau – esu ap-
gautas. ”
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Matai, mano drauge, kartėlio kelias veda kryp-
timi, priešinga tai krypčiai, kuria tu turi eiti.
Eik mūsų keliu, eik į dangų, ir tu turėsi
džiaugsmą. Priešas siekia atitraukti tave, ra-
gindamas tave laikytis savo kartėlio, įsitikinimo
savo teisumu ir pasipiktinimo. Tu žinai, kad tai
ne Jėzus tau pataria laikytis pykčio. Tai yra Jo
priešas, kuris taip pat yra ir tavo priešas. 
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Šventoji Faustina

Klausk savęs štai ko: „Ar aš pykstu ant Jėzaus?”
Jei atsakei „taip”, tu turi pasakyti tai Jam ir su
Juo apie tai pasikalbėti savo širdies tylumoje.
Šioje kovoje tikrai yra tik vienas kovotojas, mano
drauge, nes Jėzus tai jau tikrai ant tavęs ne-
pyksta. Kadangi taip yra, tu kovoji vienas ir su
savimi. Diena iš dienos tu bylinėjiesi su Dievu,
nuolat prisimindamas visas žaizdas, nuo kurių
Dievas tavęs neapsaugojo. Kartais tu jauti, kad
tavo širdis suminkštėja, bet tada skubiai išvar-
dini visas Dievo tau padarytas neteisybes, taip
paremdamas savo sprendimą nekreipti į Dievą
dėmesio ar netgi veikti prieš Jį. Jeigu galėtum
mane regėti, tu pamatytum, kaip liūdnai aš krai-
pau galvą. Tau tai niekada nepavyks. Tokia si-
tuacija turės pasibaigti. Aš norėčiau pasakyti:
„Sustok dabar pat”, bet kas aš tokia, kad tau
įsakinėčiau? Tu pasakytum: „Kas gi tokia toji
Faustina, kuri kalba taip autoritetingai? Faus-
tina nesupranta mano skausmo, nes priešingu
atveju ji kartu su manimi imtų pykti ant Dievo.”

Tu klysti, žinoma. Aš neprisidėčiau prie tavo
pykčio ant Dievo, nes pažįstu Dievą. Aš esu su-
vienyta su Kristumi danguje, nuolat supinama su
Jo meile man. Tuo pat metu, kai esu supinama su
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Jo meile man, aš esu supinama su Jo meile tau,
nes tai yra ta pati meilė, iš to paties Šaltinio ir
ji apima mus visus. Ar tu supranti? Ar tu mėginsi
pasilikti su manimi, kol aš bandau tau visa tai
paaiškinti?

Aš visados egzistuoju Dievo širdyje. Tu visados
egzistuoji Dievo širdyje: Jis sukūrė tave ir negali
nustoti tavęs mylėti. Jis įsimylėjęs kiekvieną tavo
asmens dalį, kiekvieną bruožą ir kiekvieną gali-
mybę tavo ateityje. Tavo pyktis, tavo skausmas,
tavo nuodėmingumas jokiu būdu nesumažina
Dievo meilės tau. Tai netgi nėra įmanoma. Die-
vas niekada neatstums nė vieno iš savo vaikų.
Tai Jo vaikai Jį atstumia. Mano mylimas drauge,
tu esi tarsi mažas vaikas, sėdintis kampe sukry-
žiuotomis rankomis per gimtadienio šventę. Ar
tu darysi taip danguje? Ar tu ateisi į dangų tam,
kad atsisakytumei prisijungti prie mūsų
džiaugsmo? Ne. Tu taip nedarysi. Tu turėsi at-
sikratyti šio skausmo skaistykloje. Dabar galbūt
tu pradedi ant manęs pykti. Tu sakai: „Dar viena
neteisybė! Faustina man grasina.” Aš negrasinu
tau. Tu esi mano mažasis brolis arba mažoji se-
suo, ir Dievas paskyrė man užduotį padėti tau
atsisakyti savo kartėlio, kad leistumei Jam pa-
keisti jį atleidimu. Kad tai padaryčiau, aš nau-
doju galingą ginklą – tiesą. Tu turi daug di-
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dingų draugų danguje, o jie nori, jog tu šį pro-
cesą pradėtum dabar, kad kūnui numirus tu ga-
lėtum ateiti tiesiai į dangų. Aš taip pat to noriu.
Ir Jėzus to nori. Čia yra daug žmonių, giliai įsi-
pareigojusių tavo situacijai. Ar nenorėtum su-
grįžti į pilnatvę dabar? Aš tave labai myliu. Aš
žinau viską apie sunkią naštą, kuri veda į kartė-
lio pagundą. Pabūk tyloje ir mes pradėsime šį
svarbų darbą tavo sieloje. 

9
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Švenčiausioji Motina

Aš esu su tavimi, mano vaike. Aš esu visuose
tavo skausmuose ir suprantu, kodėl tu patiri sun-
kumus. Dangus mato viską. Šis faktas tave turėtų
tik paguosti, nes dangus visiškai priima žmoniją.
Brangusis mano širdies vaikeli, dangus buvo su-
kurtas tau. Leisk man tai pakartoti savo sužeis-
tam mažutėliui. Dievas dėl tavęs sutvėrė dangų.
Čia yra tavo namai. Tu ateisi čia, jeigu savo mir-
ties akimirką tu priimsi Jėzų. Priimk Jį dabar ir
visą tau likusį laiką tu gyvensi vienybėje su mu-
mis – visais tais, kurie trokšta išgelbėti kitus. Aš
noriu kai ką tau paaiškinti, kad tu suvoktum, jog
mes suprantame tavo keblią padėtį. Tai, kad tau
yra sunku atleisti, yra suprantama. Aš turėjau
atleisti tiems, kurie nukryžiavo mano Sūnų. Mano
meilė Jėzui yra suderinta su mano pagarba Jam;
tai buvo mano kelias žemėje. Jėzus visada tar-
navo Dievo vaikams. Jam visada svarbiausia
buvo žmonijos gerovė, ir Jis aukojo viską dėl
kiekvieno kada nors sukurto žmogaus. Jo meilė
buvo tobula ir visiškai nesavanaudė. Taip, aš
mylėjau Jį tobula meile. Jo artumoje aš galėjau
tik tirpti Jo meilėje. Kai Jis buvo nukryžiuotas, ir
netgi iki to, kai buvo neteisingai nubaustas ir ap-
šmeižtas, man vos nesuplyšo širdis. Jam mirštant
sustojo ir mano širdis, nes ji prarado gebėjimą at-
sigauti ir mylėti. Ir tik per Visagalio Dievo malonę,
įkvėpusią man atleidimą, aš galėjau toliau likti pa-
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saulyje be savo Sūnaus. Aš sakau jums, kad jūs
neturėtumėte gėdintis prašydami Dievo pagalbos
šiame procese. Man taip pat reikėjo Dievo pa-
galbos. Dievas įdėjo atleidimą į mano širdį ir Jis
tą patį padarys tau. Galutinis meilės žodis tau yra
šis: prisimink, kad tu sužeidei mūsų Jėzų, ir Jė-
zus noriai tau atleidžia. Jėzus myli tave taip švel-
niai. Atleisk kitiems, kaip ir Jėzus atleido tau, ir tu
pažinsi dangiškąją ramybę. Mes tau padėsime.
Aš esu su tavimi ir niekada tavęs nepaliksiu. 
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Knygos

Nurodymai mūsų laikams,
duoti Anne, pasaulietei apaštalei

Pirmoji knyga: Mintys apie dvasingumą

Antroji knyga: Pokalbiai su Eucharistine Jėzaus 
Širdimi

Trečioji knyga: Dievas Tėvas kalba savo vaikams
Švenčiausioji Motina kalba savo 

vyskupams, kunigams ir 
tikintiesiems

Ketvirtoji knyga: Jėzus Karalius
Dangus kalba kunigams
Jėzus kalba nusidėjėliams

Šeštoji knyga: Dangus kalba šeimoms

Septintoji knyga: Sveikinimai iš dangaus

Devintoji knyga: Angelai

Dešimtoji knyga: Jėzus kalba savo apaštalams

Penktoji ir Aštuntoji knygos bus išspausdintos vėliau.

Šias knygas galite nusipirkti internete adresu
www.directionforourtimes.org 
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Dangus kalba bukletai

Nurodymai mūsų laikams,
duoti Anne, pasaulietei apaštalei

Šie bukletai priklauso serijai Nurodymai mūsų laikams,
duoti Anne, pasaulietei apaštalei. Juos galite gauti indi-
vidualiai iš Nurodymų mūsų laikams leidėjų:

Dangus kalba apie abortus
Dangus kalba apie priklausomybes
Dangus kalba nukentėjusiems nuo dvasininkų
Dangus kalba kunigų ir vienuolių sieloms
Dangus kalba apie depresiją
Dangus kalba apie skyrybas
Dangus kalba kaliniams
Dangus kalba kariams 
Dangus kalba apie stresą
Dangus kalba jauniems žmonėms

Dangus kalba atsiskyrusiems nuo Bažnyčios 
Dangus kalba mąstantiems apie savižudybę
Dangus kalba mirštantiesiems
Dangus kalba nepažįstantiems Jėzaus
Dangus kalba išgyvenantiems tragediją
Dangus kalba bijantiems skaistyklos
Dangus kalba atstūmusiems Dievą
Dangus kalba tiems, kurie stengiasi atleisti
Dangus kalba kenčiantiems nepriteklių
Dangus kalba tėvams, nerimaujantiems dėl vaikų išganymo
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Ši knyga yra pelno nesiekiančios misijos dalis.  
Mūsų Dievas norėjo, kad šiuos žodžius 

paskleistume tarp tautų.

Prašome mums padėti.

Jei norėtumėte paremti mūsų veiklą,
prašome kreiptis adresu:

JAV:
Direction For Our Times

9000 West 81st Street
Justice, Illinois 60458   JAV

Tel. 1-708-496-9300
El. paštas: contactus@directionforourtimes.com

Web:  www.directionforourtimes.org

Airijoje
Drummacarrow
Bailieborough

Co. Cavan.
Republic of Ireland

Tel. 011-353-42-969-4947
arba 011-353-42-969-4734

El. paštas: contactus@dfot.ie

Jėzus per Anne perduoda žinią pasauliui 
kiekvieno mėnesio pirmąją dieną. Šias žinias kas
mėnesį rasite mūsų žiniatinklio puslapyje adresu
www.directionforourtimes.org arba paskambin-
kite mums, kad įtrauktume jus į savo elektroninio
pašto adresus telefonu 1-708-496-9300
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Jėzaus pažadas apaštalams pasauliečiams:
Gegužės 12, 2005
Jūsų žinia sieloms lieka nepakitusi. Sveikinkite ir kvieskite
kiekvieną sielą į išgelbėjimo misiją. Galite patikinti kiek-
vieną pasaulietį apaštalą, kad tuomet, kai tik jis rūpinsis
Mano reikalais, Aš rūpinsiuos jo reikalais. Jie bus Mano
Švenčiausioje Širdyje, Aš juos saugosiu ir ginsiu. Aš siek-
siu kiekvieno jų mylimojo visiško atsivertimo. Tad sielos,
kurios tarnaus šioje išgelbėjimo misijoje kaip Mano mylimi
apaštalai pasauliečiai, pažins ramybę. Pasaulis negali to
žadėti, nes tik dangus gali suteikti sielai ramybę. Tai iš tiesų
yra dangaus misija, ir Aš kviečiu kiekvieną dangaus vaiką
Man padėti. Jums bus atlyginta, Mano brangieji.

Atsidavimo malda
Brangus Dieve Danguje, prisiekiu savo atsidavimą Tau. Aš
atiduodu Tau savo gyvenimą, savo darbą ir savo širdį. Todėl
prašau man suteikti malonę paklusti kiekvienam Tavo nuro-
dymui kiek įmanoma tobuliau. Amen.

Rytmečio aukojimas
O Jėzau, per Nekaltąją Švenčiausiosios Marijos Širdį aš
aukoju Tau šios dienos maldas, darbus, džiaugsmus ir ken-
tėjimus visomis Tavo Švenčiausiosios Širdies intencijomis
vienybėje su Šventųjų Mišių auka visame pasaulyje mano
nuodėmių atitaisymui ir Šventojo Tėvo intencijomis. Amen.

Penki Šviesos slėpiniai:
1.  Jėzaus krikštas Jordane
2.  Jėzaus apsireiškimas vestuvėse Kanoje
3.  Dievo Karalystės skelbimas raginant atsiversti
4.  Jėzaus atsimainymas ant Taboro kalno
5.  Eucharistijos įsteigimas.
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Grįžtančiojo Karaliaus Jėzaus Kristaus 
apaštalai pasauliečiai

Mes siekiame būti suvienyti su Jėzumi savo kasdieniame darbe
ir savo pašaukimuose tam, kad gauti malonių nusidėjėlių atsi-
vertimui. Per savo bendradarbiavimą su Šventąja Dvasia lei-
sime Jėzui per mus lietis į pasaulį, nešdami Jo šviesą. Mes
darome tai vienybėje su Marija, mūsų Švenčiausiąja Motina,
šventųjų bendruomene, visais Dievo angelais ir su visais apaš-
talais pasauliečiais. 
Mes, Grįžtančiojo Karaliaus Jėzaus Kristaus apaštalai pasau-
liečiai, sutinkame vykdyti esmines savo kaip katalikų pareigas.
Be to, mes prisiimame šias dvasines praktikas ir įsipareigojame
atlikti jas kaip galima geriau:
1. Rytmečio aukojimą ir atsidavimo maldą bei trumpą maldą

už Šventąjį Tėvą.
2. Kassavaitinę vienos valandos trukmės Eucharistijos adora-

ciją.
3. Kartą į mėnesį dalyvauti pasauliečių apaštalų maldos gru-

pėje, kurioje kalbami šventojo Rožančiaus Šviesos slėpiniai
ir skaitoma mėnesio žinia.

4. Išpažintį kartą per mėnesį.
5. Toliau sekti Jėzaus Kristaus pavyzdžiu, kaip nurodyta Šven-

tajame Rašte, atsigręžiant į kitus su Jo kantrybe ir švelnumu. 

Parašas: __________________________________________
Vardas: __________________________________________
Adresas: __________________________________________
Miestas: __________________________________________
Šalis: ____________________________________________
Pašto kodas: ______________________________________
El. paštas: ________________________________________

Užpildytą formą prašome siųsti adresu:
Direction for Our Times

9000 West 81st Street
Justice, Illinois 60458   JAV

708-496-9300
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