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Nurodymų mūsų laikams leidėjai reiškia tobulą
paklusnumą, proto bei širdies nuolankumą galutiniam Katalikų Bažnyčios Magisteriumo bei vietinės dvasininkijos sprendimui dėl Anne, pasaulietės
apaštalės, gauto apreiškimo antgamtinio pobūdžio.
Šioje dvasioje apreiškimas Anne, pasaulietei apaštalei, buvo patikėtas jos vyskupui, didžiai gerbiamam Kilmoro (Airija) vyskupui Leo O‘Reilly, bei
Vatikano Tikėjimo Doktrinos Kongregacijai, formaliajam ištyrimui. Tuo tarpu vyskupas O‘Reilly
davė leidimą jo paskelbimui.
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Gruodžio 9, 2006
Jėzus
Aš šaukiu tuos, kurie paliko Mano Bažnyčią.
Aš sakau: ,,Sugrįžkite.” Sugrįžkite į sakramentinį saugumą. Tai bus geriausia jums, o
Aš noriu tik to, kas yra geriausia jums. Būkite tikri, kad sutiksiu jus grįžtančius. Būkite tikri, kad Aš noriu jūsų sugrįžimo. Nemanykite, kad jūs esate nelaukiami savo
tikėjime. Kaipgi taip galėtų būti, jeigu Aš,
Jėzus, asmeniškai šaukiu jus? Mano Bažnyčia žemėje atstovauja Mane. Tai yra Mano
Bažnyčia ir ji priklauso Man. Kai Mano
Bažnyčios žmonės tinkamai atstovauja
Mane, jūs jaučiatės branginami. Aš noriu
atkurti tave tavo Bažnyčiai ir atkurti tavo
Bažnyčią tau. Matai, Mano drauge, kadangi
esi pašauktas į šventumą, geriausia tau bus,
jei eisi Mano Bažnyčios žemėje saugomu keliu. Aš turiu tokią daugybę būdų tau padėti, jeigu tu eini paskui savo tikėjimą, saugomas Mano Bažnyčios. Mano Bažnyčia
kentėjo, tas tiesa. Mano Bažnyčia ir toliau
kenčia. Iš dalies Mano Bažnyčia kenčia ir
dėl to, kad tu esi nuo jos atsitraukęs. Mano
Bažnyčiai tavęs reikia. Mano Bažnyčia nori
tavęs. Tu turi grįžti.
1

HS LITH Away from Church body_1 5/28/2010 11:40 AM Page 2

Mylimas vaike, Aš prašau, iš tiesų meldžiu
tavęs apsvarstyti savo aplinkybes. Jeigu yra
priežasčių, kurios tau trukdo sugrįžti prie
sakramentų, Aš prašau tavęs, kad aptartumei šias priežastis su vienu iš Manųjų kunigų. Aš apsaugosiu tavo troškimą grįžti
prie sakramentų. Aš nesušvelninsiu savo
Bažnyčios standartų dėl tavųjų aplinkybių,
bet padėsiu tau pritaikyti savąsias aplinkybes prie Mano standartų. Tu klausi savęs:
„Ką čia Jėzus sako?” Leisk Man pasakyti
dar aiškiau. Šis laikas žemėje – toks, kai
tiek daug žmonių leidosi į kompromisus su
elgesio standartais, kad kompromisiniai
standartai tapo norma. Aš negaliu to priimti ir Aš to nepriimsiu. Aš to nepriimu.
Jeigu Aš priimčiau tai, turėčiau pakeisti
visą dangų ir visus tuos, kurie tarnavo visą
laiką iki tavęs. O dar Aš turėčiau statyti į
pavojų visų ateinančių po tavęs ateitį. Mano
drauge, paklausyk Manęs. Išgirsk Mano žodžius, nes Mano žodžiai yra tiesa. Atmesk
Mano priešo maištingumą. Pripažink, kad
esi šaukiamas sekti Manimi ir pakylėk savo
elgesį iki Mano standartų. Aš tau padėsiu.
Tu būsi pasveikintas danguje, jeigu pripažinsi, kad Aš esu Dievas. Be abejo, tu turėsi
pripažinti, kad Aš esu Dievas tam, kad laimėtum dangų. Ar nepripažintum šio fakto
2
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dabar, dar nesibaigus tavo laikui žemėje?
Kodėl tau nesugrįžti pas Mane dabar, jei
galiausiai tu vis vien viliesi tai padaryti?
Mano širdis ilgisi tavo ramybės. Aš matau
viską. Jeigu tave nuskriaudė tie, kurie apgaulingai tvirtino atstovaują Mano Bažnyčiai, Aš išgydysiu tave. Neleisk šiai skriaudai tapti priežastimi atsisakyti visko, ką Aš
noriu tau suteikti per Bažnyčią. Tai nuvedė
tave klaidinga kryptimi, o kiti seka paskui
tave. Prašau, ateik į Mano Bažnyčią. Galiausiai ji priklauso Man. Tu esi laukiamas, nepaisant tavo nuodėmių.

3
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Gruodžio 11, 2006
Šventoji Monika
Siunčiu savo sveikinimus visiems Dievo vaikams. Šiandien aš kalbu ypatingai tiems, kurie
yra katalikai, bet gyvena savo tikėjimo nuošalyje. Jūs esate dangaus kviečiami grįžti į savo tikėjimą. Dangus, Dievas ir visi šventieji ragina
jus apsvarstyti sugrįžimą prie sakramentų. Jeigu
kurį laiką buvai nutolęs nuo Bažnyčios, galbūt
nori, kad būtų išklausyta tavo išpažintis. Tai
būtų labai gera pradžia. Pasikalbėk apie tai su
kunigu, nes šiame sakramente tavęs laukia malonės. Su šiomis malonėmis tu galėsi ištyrinėti
savo gyvenimą ir nuspręsti, kaip toliau eiti nauju
keliu, vedančiu atgal pas Kristų per Jo Bažnyčią.
Tu gali atmesti šią mintį. Tu gali atmesti Bažnyčią kaip geriausią kelią pas Jėzų Kristų. Mano
drauge, renkiesi tu, bet neturi leistis suklaidinamas. Mes mėginame tave apsaugoti. Žodžiai
ir malonės šiame darbe yra dovana asmeniškai
tau. Jeigu tu pasirinksi nepriimti šios dovanos,
tai bus tavo sprendimas. Aš noriu, kad tu priimtum šią malonių dovaną, nes su ja tu atrasi daugiau ramybės. Jėzus myli tave. Tu tai žinai. Dievas priima tave. Tu turi tuo tikėti. Jeigu tu
negrįši į Dievo Bažnyčią žemėje, vis tiek būsi
mylimas ir priimtinas, atsižvelgiant į tinkamą at5
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gailos dvasią tavo sieloje. Mes norime tau daugiau nei vien tik to, tačiau ir mums iš tavęs reikia kai ko daugiau. Jeigu tu sugrįši į Bažnyčią,
mes galime atkurti tavo vienybę su Šventųjų
Bendruomene, šiuo metu dirbančia daugelio išganymui. Tu būsi įtrauktas į atnaujinimo misiją, o tai atneš naudą tau ir visiems tave supantiems žmonėms. Aš prašau tavęs kai ką dėl
manęs padaryti. Ateik į bažnyčią ir pabūk tyloje
prie tabernakulio. Jėzus yra čia. Sėdėk tyloje ir
paklausk Jėzaus, kokių tavo veiksmų Jis norėtų.
Nepyk ant Jėzaus už žmonijos nuodėmes. Nekaltink Jėzaus už žmonijos klaidas. Jėzus mėgina
tau padėti. Tu priklausai Jo Bažnyčiai; Jo Bažnyčiai reikia tavęs. Atnešk bet kokį savo pyktį Jėzui ir papasakok Jam, kas atsitiko, kad nusprendei palikti savo Bažnyčią.
Galbūt tu tiesiog nuplaukei pasroviui. Prašau,
dabar parplauk atgal. Ateik, pasėdėk su Jėzumi
ir pasikalbėk su Juo apie savo gyvenimą. Kokie
tavo rūpesčiai? Kokie tavo džiaugsmai? Papasakok Jėzui apie šiuos dalykus. Pasidalink jais
su Jėzumi. Tave pasitiks sveikinimais, užtikrinu
tave. Jėzus sveikina tave ir tavo šeima tave sveikina. Tu priklausai šiai Bažnyčiai ir tavo namai
yra šioje Bažnyčioje. Mes visi tau padėsime.
6
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Šventoji Monika
Brangusis dangaus drauge, tavo pasaulyje – didelis sąmyšis. Dievo ir tavo priešas stengiasi nukreipti dėmesį nuo tiesos. Tam šėtonas visur sukėlė labai daug triukšmo. Kaip dažnai tu dirbi
tyloje? Kaip dažnai sėdi tyloje ir tiesiog ilsiesi?
Vargšai Dievo vaikeliai yra tokie išblaškyti ir
įaudrinti, kad tyloje jie nesijaučia gerai. Jų protai ir širdys negali pailsėti. Ši padėtis yra nepriimtina, dėl jos tiek daug žmonių pasaulyje
jaučiasi sumišę ir nelaimingi. Ramuma jiems
nebėra jauki. Jie nežino, kaip pasistiprinti dvasiškai. Dėl to jie alksta, bet nežino, dėl ko. Dievo
vaikai – aš kalbu apie suaugusiuosius – sako,
kad šventose Mišiose jiems yra nuobodu. Brangusis dangaus drauge, tu nesukaupi dėmesio, jei
tau nuobodu. Ieškok Jėzaus ir tau nebus nuobodu. Jėzų visada ras tie, kurie Jo ieško. Tie, kurie Jo neieško, galėtų atsitrenkti į Jį ir vis tiek Jo
neatpažintų. Man liūdna dėl tokios padėties. Aš
myliu Jėzų ir žinau, kad Jis yra atsakymas į visą
žmonijos skausmą, bet tik saujelė nori kovoti už
savo Išganytoją. Pamąstykite apie savo brolius
ir seseris, gyvenančius pasaulyje su atsiskyrimo
nuo dangaus skausmu. Daugelis paliko šį pasaulį nepasirengę dangui dėl nuolatinio
triukšmo ir trikdžių jų gyvenime. Stovėk šalia
7
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Dievo, mano drauge. Priimk savąją Jo kryžiaus
dalį ir stok į Dievo kariuomenę, nes tokia yra Jo
valia. Šis laikas skirtas ne pastangoms būti viršesniu už Jėzų Kristų ir Jo Bažnyčią. Šis pranašumas staiga baigsis tą akimirką, kai tu mirsi ir
susitiksi Jį. Baik tai dabar. Nebūk ciniškai nusiteikęs prieš savo Bažnyčią. Grįžk į savo Bažnyčią ir įženk į savo tikėjimo slėpinį. Jėzus atsiskleis tau ir išgydys visas tavo žaizdas, jeigu tai
padarysi. Tavo nuodėmės bus atleistos, žinoma,
o Bažnyčia padės tau atrasti savo kelią į vienybę
su Kristaus Kūnu. Aš raginu tave sugrįžti į savo
šeimą. Prašau. Mums reikia tavo pagalbos.

8
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Šventoji Monika
Atgręžk savo akis į dangų, mano drauge. Pažvelk aukštyn. Kai pažvelgsi aukštyn į dangų ir
liksi dangaus tiesose, tau taip neberūpės klaidos,
žmonijos padarytos Dievo Bažnyčioje. Tu eisi
dangaus link kartu su tais, kurie buvo pašaukti
leisti atnaujinimui lietis per juos. Tu gyveni tokiu laiku, kai Jėzus grįžta į pasaulį. Tai yra Antrojo Atėjimo Laukimo laikas. Pergalingas Jėzaus
Kristaus grįžimas yra tikinčiųjų įsitikinimų širdis. Čia nėra dėl ko ginčytis ir ką neigti. Šiandien aš jums sakau, kad Viešpats pradėjo šį sugrįžimą per visus, kurie priima Jį į savo sielą. Jei
esi katalikas, veiksmingiausiai tarnautum Bažnyčios viduje. Jeigu sugrįši į Bažnyčią, Dievas
gali pripildyti tave malonių tiek, kad jos lietųsi
per kraštus. Šis potvynis pastūmės tave eiti į pasaulį skleisti šviesą ten, kur tvyro tamsa, ir liudyti tiesą ten, kur vyrauja klaida. Štai toks yra
planas, mano drauge. Tai yra atnaujinimas. Jėzaus Kristaus sugrįžimas šiandien priklauso nuo
tavo noro tapti šventesniu. Jėzaus Kristaus sugrįžimas šiandien priklauso nuo tavo valios ištarti „ne” savanaudiškumui ir „taip” Jėzui.
Dievas prašo tavo pagalbos. Aš, Monika, prašau
tavo pagalbos. Tu gali ateiti pas Jėzų ir paprašyti Jo daugybės malonių tavo grįžimui į ištiki9
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mybę. Jėzus suteiks tau šias malones. Jėzus nori,
kad tu sugrįžtum į Bažnyčią ir Jis atsiųs viską, ko
tik reikia, kad padėtų tau sugrįžti. Vienas dalykas, kurio Jėzus negali tau suteikti, yra tavo apsisprendimas. Tavo pasiryžimas turi kilti iš tavęs.
Brangusis Dievo vaike, pasaulis tavęs nemyli.
Mes mylime tave. Pasaulis negali tavęs apsaugoti. Mes galime apsaugoti tave. Pasaulis nesiūlo tau amžino saugumo ir džiaugsmo. Tik
dangus gali tau šitai pasiūlyti. Apsispręsk už
Jėzų šiandien suprasdamas, kad apsisprendimas už Jėzų iš tiesų yra apsisprendimas už save
ir savo mylimuosius. Jėzus niekada nebeleis tau
nutolti, jei tu ateisi pas Jį. Per tave Jis pradės
saugoti tavo šeimą ir mylimuosius. Mes, Dievo
šventieji, tau padėsime. Būk drąsus ir sugrįžk į
savo Bažnyčią.

10
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Švenčiausioji Motina
Būk pasveikintas, mano mylimasis vaike. Aš sakau ,,būk pasveikintas”, nes laukiu tavo visiško
sugrįžimo į ištikimybę. Aš žinau, kad tavo širdis
yra atvira, ir kaip tik dėl to būtent šiuo metu tau
buvo duoti šie žodžiai. Tu jauti ilgesį savo širdyje.
Mano vaike, aš esu Marija, tavo dangiškoji motina. Tu ilgiesi tiesos, o aš atnešu tau tiesą. Dangus yra čia. Dangus yra pilnas tave mylinčių ir
trokštančių tavo saugumo. Nemanyk, kad tavo
nuodėmės skiriasi nuo praeities nuodėmių tų,
kurie dabar gyvena danguje. Žmonija kovoja nuspėjamais būdais. Dažnai žmonijos kovos yra
susijusios su žaizdomis, paliktomis kitų kovojančiųjų. Mes esame kviečiami atleisti, žinoma, o tai
gali būti sunku. Bet tu esi tas, kuris ieškai mano
Sūnaus, tad tau gausiu atleidimo su kaupu.
Švelni bei užjaučianti motinos širdis ir išklausanti
ausis gali numalšinti bet kokį kartėlį. Aš klausausi tavęs dabar, mano mažutėli. Papasakok
man, kas tave žeidžia. Papasakok man, kas tave
žeidė praeityje. Aš padėsiu tau pasveikti ir parvesiu tave pas Jėzų naujumo dvasioje. Matai,
žmonijos atnaujinimas vienu metu vyksta vienoje sieloje. Šiandien man rūpi atnaujinimas tavo
sieloje. Kai mes atnaujinsime tavo sielą, mes
kartu eisime ten, kur Jėzui reikia tavo tarnystės
Karalystei. Dažnai ši tarnystės vieta yra toji vieta,
kurioje tu esi dabar. Kitais žodžiais tariant, Jėzui
11
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nereikia, kad tu darytumei ką nors kita. Jam reikia, kad tuos pačius dalykus darytum kitaip. Ar tu
supranti? Jėzus nori, kad tu tarnautum vienybėje su Juo ir visais atnaujinimo labui dirbančiais
tavo broliais ir seserimis. Tu tarnausi džiaugsme,
o ne liūdesyje. Tu tarnausi viltyje, o ne beviltiškume. Tu tarnausi žinodamas, kad keiti pasaulį
tada, kai palieki kartėlį ir žaizdas. Kartais Dievo
vaikai turi persikelti į kitą tarnystės vietą. Nežiūrint to, jie niekada neveikia vieni. Aš esu tavo motina. Tu jauti mano buvimą, aš žinau. Ateik į mano
glėbį, aš apgaubsiu tave apsauga ir malone, o
dangus tuo metu atnaujins tavo sielą ir nuneš
tave atgal į Bažnyčią.

12
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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 individualiai 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 paskambinkite 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 kiekvieną 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 sieksiu 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 nurodymui kiek įmanoma tobuliau. Amen.

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

Penki Šviesos slėpiniai:
1.
2.
3.
4.
5.

Jėzaus krikštas Jordane
Jėzaus apsireiškimas vestuvėse Kanoje
Dievo Karalystės skelbimas raginant atsiversti
Jėzaus atsimainymas ant Taboro kalno
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 atsivertimui. Per savo bendradarbiavimą su Šventąja Dvasia leisime 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 apaštalais pasauliečiais.
Mes, Grįžtančiojo Karaliaus Jėzaus Kristaus apaštalai pasauliečiai, 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 adoraciją.
3. Kartą į mėnesį dalyvauti pasauliečių apaštalų maldos grupėje, kurioje kalbami šventojo Rožančiaus Šviesos slėpiniai
ir skaitoma mėnesio žinia.
4. Išpažintį kartą per mėnesį.
5. Toliau sekti Jėzaus Kristaus pavyzdžiu, kaip nurodyta Šventajame 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

