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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

Rugpjūčio 1, 2005
Jėzus

Mano vaikai, jūs visi Man esate tokie bran-
gūs. Sielos yra gundomos galvoti, kad, jei jos
sunkiai nusidėjo, jos nėra laukiamos dan-
guje ir negali būti tinkama draugija Man.
Tai netiesa. Ir prieš šį gundymą reikia ko-
voti. Nuodėmė yra atleidžiama. Kiekviena
nuodėmė. Čia Aš ypatingą dėmesį noriu
skirti aborto nuodėmei. Ši nuodėmė dabar
tapo tokia įprasta jūsų pasaulyje, kad kai
kurios sielos ėmė manyti, kad ji nėra rimta.
Ką gi, brangi mažoji siela, tu turi suprasti,
kad šią klaidą skleidžia visų gyvųjų priešas.
Tai yra triukas, meistriška apgaulė, kurios
mastai yra tokie dideli, kad virsta žudynė-
mis. Dabar tau gali būti įdomūs Mano jaus-
mai. Aš pasidalinsiu jais su tavimi. Aš labai
nusiminęs. Man liūdna kas kartą, kai su-
tinku pas Mane sugrįžtantį atstumtą ma-
žutėlį. Ir jie visi tikrai laukiami namuose,
patikėkite Manimi. Aš esu gailestingumas ir
meilė, o šitie mažutėliai yra niekuo nekalti,
tad dangus suteikia jiems didžiulį
džiaugsmą. Lygiai taip pat namuose mes
pasitiksime ir tave, nepaisant tavo nuodė-
mių. Būk rami. Danguje yra daug sielų, nu-
sidėjusių tokio pat sunkumo nuodėmėmis.
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Galima pasakyti, kad dangus yra pilnas nu-
sidėjėlių, bet tai yra atgailaujantys nusidė-
jėliai, Mano drauge. Ar tu norėtumei atgai-
lauti ir tarnauti Man kaip Mano mylima
apaštalė? Aš žinau, kad tu norėtum, ir dėl
šios priežasties Aš ateinu pas tave tarda-
mas šituos žodžius. Tau atleista. Aš noriu
pasidalinti su tavimi dar daugeliu dalykų,
kurie padės tau suprasti savo padėtį. Palik
savo sužeistą širdelę su Manimi dabar, kai
rodau tau tobulą kelią atgal pas Mane.
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Šventoji Marija Magdalietė

Su didžiausia meile siunčiu pasveikinimą savo
draugams žemėje. Aš taip džiaugiuosi, kad Jėzus
man leidžia kalbėti šiuo metu. Pasaulyje vyksta
didingi dalykai, ir Atnaujinimas drąsiai žengia
savo keliu iš dangaus į žemę, iš sielos į sielą.
Mes stebime ir padedame iš dangaus. Vienas iš
Atnaujinimo būtinybės ženklų yra abortų skai-
čius šiomis dienomis. Mano brangiosios seserys
Kristuje, tai yra pasibjaurėtina. Mes negalime
leisti, kad tai tęstųsi – nei jūs, nei aš. Mes turime
padėti savo seserims suvokti, kad jų įsčiose ap-
sigyveno nauja gyvybė, joms atsiųsta paties
Dievo. Mąstyti apie tai abejingai reiškia tapti
velnio žaislu. Jokiu būdu negalima netgi disku-
sija apie tai ta prasme, kad jūs nė akimirkos ne-
galite sau leisti manyti, kad nėštumo vaisius
nėra gyvybė, nėra asmuo, Dievo planas. Nenu-
sigręžkite nuo šio fakto, nuo šios nepaneigiamos
tiesos. Aš noriu kalbėti moterims, kurios yra tu-
rėjusios abortų ir leidusios, kad šiuo būdu jų vai-
kai būtų iš jų atimti. Brangi moterie, jeigu tu ma-
nai, kad nusidėjai sunkiau nei aš, tu klysti. Jėzus
švelniai mane myli, ir aš esu artima Išganytojo
draugė. Ir vis tik aš pasirodyčiau tau atstu-
mianti, jeigu tu žinotum, kaip aš nugyvenau dalį
savo gyvenimo. Mes esame visi vienodi tuo, kad
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visi esame nusidėjėliai. Nė vienas danguje ne-
žvelgia į kitą niekaip kitaip, kaip tik su meile ir
supratimu. Taip yra todėl, kad mes visi supran-
tame, jog susiklosčius tam tikroms žemiškoms
aplinkybėms mes galėtume lygiai taip pat sun-
kiai suklysti, kaip ir tu. Tavo sprendimą įtakojo
tavo gyvenime susiklosčiusios aplinkybės. Aš tai
žinau. Jėzus tai žino. Visas dangus tai žino. Tu
taip pat turi su tuo susitaikyti. Jeigu aplinkybės
būtų susiklosčiusios kitaip, tu greičiausiai būtum
priėmusi kitokį sprendimą. Bet dabar tai jau
praeitis, o Jėzus atnaujina viską. Leisk Jam at-
naujinti tavo sielą ir tu Jam suteiksi džiaugsmą,
daug didesnį už prieš tai suteiktą sielvartą. Aš
tau nesakyčiau to, jeigu tai nebūtų tiesa. Jeigu
savo širdimi tu sugrįši pas Jėzų ir paprašysi Jo
atleidimo, tu gausi atleidimą ir Jis užmirš tavo
nuodėmes. Jis tikrai pamiršo manąsias. 
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Šventoji Marija Magdalietė

Mano seserys Kristuje, prašau, leiskite jums pa-
dėti. Kai jus apraizgo kaltės voratinklis, gali
būti sunku iš jo išsivaduoti. Iš tiesų tai neįma-
noma vienam. Problema ta, kad jūs dėl savo
kaltės kartais apie save galvojate taip blogai,
kad pradedate prarasti savo orumo bei dangiš-
kosios vertės pajautimą. Jėzui reikia jūsų pa-
galbos ir jūs turite Jam atsiliepti. Jūs tai žinote.
Bet prieš tai, kai jūs galėsite atsiliepti Jėzui, jūs
turite leisti Jam jus išgydyti. Tad ištiesk savo
ranką, ir Jėzus galingu mostu prisitrauks tave
prie savęs. Jis išvaduos iš tave įkalinusių
skausmo gniaužtų.  Jėzus žvelgia į tavo sielą ir
viską mato. Jis supranta. Vieną dieną tu Jį su-
tiksi. Tai yra neišvengiama. Tad sutik Jį šiandien
ir įdėmiai į Jį pažvelk. Viskas, ką tu pamatysi Jo
nuostabiame veide, bus meilė. Jėzus tavęs ne-
smerkia. Tai priešas tau šnibžda tokius dalykus.
Jėzus yra pats gailestingumas, pats supratimas.
Leisk Jam pasiimti tavo skausmą ir pakeisti jį
dangišku džiaugsmu. Brangioji sese, ar bent
akimirką pagalvojai, kad nuodėmės tamsa pa-
saulyje tuo pat būdu nepasiglemžė kitų? Tu ži-
nai, kad daugelis tapo tiesos iškraipymų ir klas-
tos aukomis. Visomis prasmėmis tu nesi viena.
Daugelis moterų sunkiai dirba Karalystės labui
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ir teikia Jėzui didelę garbę. Jos taip pat leido at-
imti savo vaikus šiuo būdu. Bet jos su gailesčiu
grįžo pas Kristų ir Jis joms atleido. Dabar Jis tai
siūlo ir tau. Jis apgaubs tave dangiškąja malone,
o tada tu taip pat imsi dirbti Jėzaus ir kitų žmo-
nių labui. Didelę paguodą ir džiaugsmą tu su-
teiktum tiems savo vaikams danguje, jei grįžtum
į Dievo šeimą. Nėra nieko, kas turėtų tave su-
laikyti. Grįžk į dangaus pusę, kurioje tu esi bran-
ginama ir taip reikalinga. 
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Rugpjūčio 2, 2005
Šventoji Marija Magdalietė 

Brangiausioji sese Kristuje, atėjo laikas išgyti.
Jėzus šį laikotarpį siunčia tam, kad visos sielos
sugrįžtų į Jo Švenčiausiąją Širdį. Jo gydomosios
malonės yra niekada nesibaigiančios. Jų už-
tenka visiems dvasiniams ir emociniams išgiji-
mams, būtiniems kiekvienai sielai, kuri buvo ko-
kiu nors būdu sužeista. Aš raginu tave
pasinaudoti tuo dabar, kad galėtum tobulai grįžti
į Dievo šeimą ir dirbti savo brolių ir seserų, li-
kusių tamsybėse ir vienišų, labui. Tiek daug yra
nemylimų. Jeigu tu praleisi šį laikotarpį tar-
naudama kitoms sieloms ten, kur Jėzus tave yra
pasiuntęs, tai bus džiaugsmas dangui. Tu teiksi
garbę Jėzui ir savo vaikams, kurie atėjo čia
pirma tavęs. Jie didžiuosis, kad esi jų motina,
nes tu, tarnaudama Jėzui žemėje, tarnauji ir
jiems. Ar tu tiki manimi, mano sese? Aš kalbu
tiesą. Mes, dangaus gyventojai, niekada neper-
dedame ir niekada nekalbame netiesos. Mes kal-
bame atsargiai, o mūsų žodžius patvirtina pats
Dievas. Tavo vaikai myli tave ir visiškai su-
pranta baimes, kurios paakino tave priimti tokį
sprendimą. Tu dar pamatysi juos ir su jais pra-
leisi amžinybę. Danguje yra vien tik džiaugsmas.
Tu tikrai supranti, kad šioje Dievo šalyje nebus
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jokių kaltinimų ir sielvarto. Tu ir vėl būsi suvie-
nyta su visais savo mylimais žmonėmis ir kartu
jūs pažinsite Karalystę triumfuojančių sielų, ku-
rios nugalėjo pasaulį ir savo žmogiškumą. Tad
tau nėra priežasties nesidžiaugti ir nebūti ra-
miai. Jėzus myli tave. Visi šventieji myli tave. An-
gelai nenuilsdami dirba tavojo sugrįžimo į to-
bulą džiaugsmą labui. O tavo vaikai laukia, kol
bus suvienyti su savo motina. 
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Šventoji Marija Magdalietė 

Seserys, dėkoju už jus Dievui. Jūsų švelnumas ki-
toms moterims sugrąžins dar daugiau sielų į jų
namus, į dangų. Po savojo atsivertimo aš dau-
giau niekada nebeteisiau kitų moterų, nes aš
supratau, kodėl moteris pasirinko būtent tokį
kelią. Kai kurie pasirinkimai yra neteisingi. Mes
visi tai žinome. Kuris gali pasakyti, kad visi jo
pasirinkimai teisingi? Iš čia, iš dangaus, mes
stebime įvykius pasaulyje. Aš ypač stebiu sek-
sualinę prievartą patyrusias moteris. Man pa-
žįstamos emocijos, kurias moteris patiria po to-
kio atsitikimo, nesvarbu, ar tai vyktų vaikystėje,
ar brandžiame amžiuje. Šios emocijos, negydo-
mos dangaus, gali įtakoti neteisingą pasirin-
kimą. Galbūt tu supranti, apie ką aš kalbu. Mūsų
kūnai yra sukurti nuostabiausiai tarnauti Kara-
lystei. Lytiniai santykiai tarp vyro ir moters yra
šventi ir teisingi, kai yra Dievo palaiminti. Lyti-
niai santykiai tarp vyro ir moters nėra nei šventi,
nei teisingi, jei nėra palaiminti Dievo. Kai kas
nors išnaudojamas kaip nuodėmės objektas, vi-
sas dangus būna nuviltas. Tu esi Dievo brangi-
nama moteris.  Neleisk piktnaudžiauti savo kūnu.
Jeigu tai atsitinka prieš tavo valią, tu turi ne-
dvejoti ir kalbėtis su kitais tokią pat išnaudojimo
patirtį turinčiais žmonėmis. Ieškok tokių žmonių,
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kurie yra šventi ir išgiję. Jie padės tau suprasti,
kad tavo seksualumo negalima iš tavęs atimti
prievarta, o taip pat tai, kad tavo seksualumo ne-
gali paveikti išprievartavimas, kadangi tu neat-
sidavei savo laisva valia. Aš tau sakau, kad tavo
seksualumas yra neliestas ir toks pat nuostabus,
kokį Dievas jį sukūrė. O jeigu tu tapai šiuolai-
kinės apgaulės, teigiančios, kad nuodėmingas fi-
zinis artumas yra priimtinas, auka, tu taip pat
nesi viena. Daugelis šventų sielų yra taip su-
klydę. Bet štai tau Dievo pažadas. Išpažink savo
nuodėmes. Išpilk jas ten, kur jos nebegalės tavęs
žeisti, ir Jis, Jėzus, nuneš jas šalin. Jos bus įmes-
tos į Jo Švenčiausiosios Širdies liepsnas, ten su-
degintos ir sunaikintos amžiams. Jėzus apdova-
nos tave tobulu išgijimu. Būk kantri ir leisk Jam
padaryti tai dėl tavęs. Tau bus sugrąžintas tyru-
mas, ir tavo nuostabiajam lytiškumui bus su-
grąžinta jo pirmykštė būklė. Prisimeni, aš sakiau
tau, kad dangus kalba su didele galia? Ką gi, tu
gali būti tikra, kad šis pažadas tau ateina iš
Dievo sosto. Vaikščiok džiaugdamasi, brangioji
mano sese, nes Jėzus tave myli. 
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Švenčiausioji Motina

Mano brangioji dukrele, kaip aš tave myliu ir
trokštu tave apkabinti. Aš tave taip įdėmiai stebiu,
laukdama bent kokios nors galimybės nuvesti
tave pas Jėzų. Aš regėjau kiekvieną tavo išken-
tėtą skausmą. Aš buvau kiekvienos karčios aša-
ros liudininkė. Tu pasveiksi dabar, jeigu leisi
mums tave išgydyti. Aš noriu tave paimti už ran-
kos ir nuvesti pas savo Sūnų. Aš pasakysiu Jam,
kad didžiuojuosi tavimi, nes tu drąsiai prisiimi
savo klaidas ir prašai atleidimo. Ar gali įsivaiz-
duoti, kaip nusišypsos tau Jėzus? Jis yra toks
gražus, o Jo akys bus pilnos meilės tau. Matai,
Jėzui nerūpi, ką tu esi padariusi. Jis nuolat ne-
galvoja apie tavo klaidas. Jis nuolat galvoja apie
tavo širdį ir apie tai, kokia ji sudaužyta. Jėzus
nuolat mąsto, kaip Jam reikia, kad tu būtum saugi
Jo šeimoje. Jis mąsto apie visą gėrį, kurį tu gali
atnešti kitoms sieloms. Jėzui reikia tavęs. Man,
tavo dangiškajai motinai, reikia tavęs. Ar tu mums
padėsi? Ateik pas savo motiną dabar ir pailsink
savo galvą. Tu nematai manęs, bet aš užtikrinu,
kad esu su tavimi. Aš niekada tavęs nepaliksiu.
Daugelį moterų aš parvedžiau atgal pas Jėzų, ir
jos dovanojo Jam didžiausią meilę ir ištikimybę.
Štai tokią aš tave matau, mano dukra. Aš matau
tave kaip ištikimą ir mylinčią tarnaitę Jėzaus, ku-
ris trokšta, kad tavo sieloje apsigyventų gydan-
čios malonės. 
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Knygos

Nurodymai mūsų laikams,
duoti Anne, pasaulietei apaštalei
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Širdimi
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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

        usi-
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