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Gruodžio 20, 2006
Jėzus
Mano brangieji, jūs nerimaujate dėl savo
vaikų. Aš suprantu. Jūsų susirūpinimas yra
ženklas, kad viskas yra gerai, nes savo vaikus mylintys tėvai nerimauja dėl jų.
Paprastai vaikai seka tėvais jų nubrėžtu
keliu. Gerai, jei tėvai eina keliu, vedančiu
pas Mane. Pastaruoju metu dėl to turime
rūpesčių. Ir štai kodėl. Daugelis tėvų apleido kelią, vedantį pas Mane, ir jų vaikai
neturi gero pavyzdžio, kuriuo galėtų sekti.
Galbūt tai tinka ir jums. Jei tai tinka ir
jums, labai svarbu, kad jūs rastumėte kelią
pas Mane ir pradėtumėte eiti Manęs link.
Jūsų vaikai tai pastebės ir jūs jiems parodysite gerą pavyzdį.
Jei jūs esate susvetimėję su savo vaikais ir
su jais nebesusitinkate, jūs turėsite užmegzti
su jais ryšį ir paaiškinti, kad apgailestaujate dėl visų padarytų klaidų ir kad dabar
einate Mano keliu. Pasakykite jiems, kad
viliatės ir meldžiatės, jog ir jie sektų Manimi. Mano malonė lydės jus šioje situacijoje, kaip ir kiekvienoje situacijoje, kur Aš
esu laukiamas. Aš padėsiu.
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Galbūt jūs visada sekėte Manimi, bet jūsų
vaikai išklydo iš kelio ir dabar leidžia laiką
pasaulyje, toli nuo Manęs. Tai sukelia jums
sielvartą, Aš žinau. Melskitės už savo vaikus, bet nebūkite susirūpinę dėl jų. Jei jūs
esate su Manimi sujungti, Aš būsiu su jūsų
vaikais. Aš lauksiu akimirkos, kai jų širdys atsivers Man; tada pripildysiu juos malonių, išgydysiu jų žaizdas ir suminkštinsiu jų širdis. Tai nuolatos darau šventiems
tėvams ir padarysiu tai tau. Nesirūpink dėl
to, kad Dievas apleis tavo vaikus. Tėvų maldos yra galingos; jos yra Mano įkvėptos. Supraskite, kad jūs kartu su dangumi ir Manimi dirbate tam, kad jūsų vaikai
atsiverstų. Kad paguostumėte save, pažvelkite į jūsų vaikuose esančią meilę. Ieškokite
bet kokių gerumo įrodymų. Prisiminkite
savo vaikų jums parodytą gerumą, kai jie
buvo dar maži. Tada jūs atrasite viltį, kad
tas pats gerumas grįš ir dar augs jūsų vaikui atsivertus. Likite ramybėje, brangieji
gimdytojai. Dievas taip pat myli jūsų vaikus. Dangus neapleis jų. Aš matau jų žaizdas ir suprantu, kas atitraukė juos nuo Manęs. Aš netgi labiau nei jūs patys juos
užjaučiu dėl jų skausmo. Aš netgi geriau už
jus žinau, kaip užgydyti jų žaizdas ir išgydyti juos emociškai ir dvasiškai. Aš žinau
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kiekvieną kliūtį, su kuria jie susiduria savo
kelyje į šventumą, lygiai taip, kaip žinau
kiekvieną kliūtį jūsų kelyje į šventumą. Aš
noriu, kad būtumėte šventi. Geriausias būdas padėti jūsų vaikams yra jūsų pačių
šventumas. Šiandien Aš jūsų prašau sutelkti
savo dėmesį ir pastangas į savo šventumą.
Jei tai darysite, būsite įkvėpti pasirinkti
teisingą kelią gelbstint savo vaiką. Kaip jūs
žinote, Aš tesiu savo pažadus. Stenkitės būti
šventi ir Aš padėsiu jūsų vaikams.
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Šventoji Monika
Kaip sunku yra gimdytojo širdžiai, kai jo vaikas
apleidžia dorovę. Tai sukelia skausmą, kuris tęsiasi tol, kol vaikas sugrįžta į Dievo kelią. Aš suprantu šią naštą, nes nešiau ją pati. Jėzus siekia
pagelbėti visiems tokiems gimdytojams, nes Jis
taip pat supranta šią naštą. Dangus visada teikia pirmenybę asmeniniam šventumo augimui.
Dėl šios priežasties Dievas panaudoja kiekvieną
mūsų patirtį mūsų šventumo augimui ir priartinimui prie Jo. Jeigu mes esame arti Dievo, Jis
gali mus galingai naudoti ir tai padeda Dievo
šeimai. Šiuo laiku dangui reikia įlieti šviesos į
tamsų pasaulį. Tai pasaulio tamsa sutrikdė
Dievo vaikus. Galbūt tarp jų yra ir jūsų vaikas.
Jėzus jums sako, kad geriausias būdas padėti
jūsų vaikui yra patiems tapti vis šventesniems,
kad per jus į pasaulį galėtų lietis Jo šviesa. Kai
siela dalyvauja šiame atsinaujinimo per šventumą procese, Dievas patiria didelį dėkingumą.
Tokiai sielai Dievas nieko neatsako, tokia siela
turi didžiulę tarpininkavimo, užtarimo galią.
Jeigu jūs dirbate pasaulio atnaujinimui ugdydami savo asmeninį šventumą, Dievas jums atlygins. Dalis to atlygio ir bus tai, kad Jis pataisys ir išgydys jūsų vaikus. Tikėkite tuo, brangieji
gimdytojai. Tai yra tiesa. Jėzus žada visiems
5
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apaštalams pasauliečiams, kad Jis sieks kiekvieno jų mylimojo visiško atsivertimo. Jėzus nedalina tuščių pažadų. Jėzus ketina tesėti savo pažadą. Jeigu jūs dirbsite Jėzui, jūs dėl savo vaikų
darysite tai, ką ir reikia dėl jų daryti.
Šioje situacijoje jūs turite nuostabią progą
šventumo augimui ir ta proga yra pasitikėjimo
lavinimas. Kai pasitikite Dievu, galite laisvai
džiaugtis tarnavimu Jam. Jeigu žiūrėdami į
savo vaikus jaučiate nerimą dėl jų būklės,
tačiau atsigręžę į Dievą Jam savo vaikus patikėsite, pažinsite džiaugsmą. Gera sakyti Dievui, kad Juo pasitiki. Dievui gera tai girdėti,
nes tai Jį guodžia. Jums taip pat gera girdėti
save sakant, kad pasitikite Dievu, nes tai sakydami jūs pradedate tikėti. Aš ketinu jums duoti
vieną patarimą ir žadu melstis, kad jūs juo
pasinaudotumėte. Kiekvieną kartą, kai jaučiate nerimą dėl kurio iš savo vaikų, ištarkite:
„Jėzau, aš pasitikiu Tavimi. Pasirūpink šituo
vaiku.” Jei dėl kurio iš savo vaikų nerimą jaučiate šimtą kartų per dieną, kartokite šią maldą
šimtąkart per dieną. Patikėkite manimi, tai
padės. Aš jums padėsiu ir melsiu jums malonių.
Tai yra naujas būdas žengti pirmyn, nes jūs iš
tiesų kovosite su priešo pastangomis sutrikdyti
jus jūsų pačių susirūpinimu. Aš dirbsiu kartu su
jumis ir dangumi kovodama dėl jūsų vaiko
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pasitaisymo, todėl jūs nesate vieni šiame
kelyje. Savo pasitikėjimu parodykite Jėzui, kad
suvokiate Jo galią.
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Šventoji Monika
Esama gerų būdų paspartinti jūsų vaikų atsivertimą. Geriausias būdas paspartinti jūsų vaikų
atsivertimą yra mylėti juos netgi jų klaidose.
Kai esate su savo vaikais, parodykite jiems
Dievo meilę per savo meilę jiems. Nesutelkite
viso savo dėmesio į jų klaidas ar į dalykus, dėl
kurių jūs nesutariate su jais ar manote, kad su
jais nesutiktų Dievas. Geriau nukreipkite ryškiausią šviesą į tas sritis, kuriose jūsų įsitikinimai sutampa, ir jūs jaučiate, kad Dievui jie yra
priimtini, - ten, kur jūs jaučiate dar didesnio gėrio viltį. Kuo guodžiasi Dievas, žvelgdamas į
jūsų vaiką? Raskite tai jame ir kalbėkite apie tai.
Jūsų vaikai pamatys jumyse Dievą, jei pamatys
jumyse Dievo meilę. Elkitės su paklydusiais mylimaisiais taip, kaip Jėzus elgėsi su paklydusiais. Jėzus buvo švelnus ir mylintis. Jėzus mylėjo kiekvieną asmenį žemėje tobulai ir
individualiai. Jūs turite žiūrėti į kiekvieną iš
savo vaikų Viešpaties akimis ir mylėti juos individualiai ir tobulai. Tai gali būti sunku, ypač
tada, kai jūsų vaiko elgesys nėra vertas meilės.
Tiesą sakant, visiškai aišku, kad jūs nejausite
šios meilės savo širdyje, jei jūsų vaikas elgiasi
agresyviai ir įžeidžiančiai. Tai ne bėda, jei jūs
bendradarbiausite su dangumi, nes Jėzus į jūsų
9
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širdį įdės savo meilę. Tuo būdu jūsų šeimoje
prasidės atnaujinimas. Dievo meilė yra gausiai
prieinama. Dievo atlaidumas taip pat yra gausiai prieinamas. Paprašykite Dievo atsiųsti atleidimą į jūsų širdį, kad pažvelgę į jūsų akis vaikai matytų jose tik meilę.
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Šventoji Monika
Tarp jūsų yra tokių, kurie mąsto, kaip sutaikyti
savo jausmus dėl vaikų nuodėmingumo su savo
tikėjimu. Kitaip tariant, galbūt jūs manote, jog
jūsų vaiko sielai gresia pavojus dėl jo paties elgesio. Galbūt jaučiate nerimą dėl jo kartėlio ar
maištingumo. Aš pasakysiu jums, kad kiekviena
šeima žemėje yra didesnės Dievo šeimos modelis. Dievas tau sako, kad kiekvienas apaštalas atneša šviesą į šį pasaulį savo atsidavimu ir tarnyste. Taip pat yra ir jūsų šeimoje. Jei jūsų
vaikas skendi tamsoje ir yra apgautas, kad nuodėmingas elgesys yra priimtinas, jūs turite dar
svaresnę priežastį leisti Dievo šviesai lietis per
jus. Regėdami tą šviesą, jūsų vaikai pradės suvokti, kas yra tamsa. Savo vaikams jūs su didžiausia meile turėtumėte išsakyti savo susirūpinimą. Pasakykite jiems, kas jums kelia nerimą.
Suteikite jiems visa, kas tik galėtų jiems padėti.
Nesileiskite įbauginami ir išlikite tvirti savo įsitikinimuose, bet niekada neapleiskite Dievo meilės. Ypatingai turite mylėti savo vaiką tada, kai
atskleidžiate jam savo jausmus dėl rūpestį keliančių jo poelgių bei įsitikinimų. Iš tiesų būtent
tuo metu jūs turite spinduliuoti didžiausią meilę.
Teisti, žinoma, yra visiškai nepriimtina. Tik Dievas gali teisti. Tik Dievas žino tikrąją jūsų vaikų
11

LIT HS Child's Salvation body_1 5/12/2010 11:52 AM Page 12

žaizdų priežastį, ir jei vaikas jaus, kad jį teisiate,
jis gali tik dar labiau atitolti nuo Kristaus. Atminkite, kad Jėzus atėjo ne smerkti, bet gelbėti.
Jūsų bendravimas su suklydusiu mylimuoju turi
atspindėti ne smerkimo, o gelbėjimo tikslą. O,
mano brangieji gimdytojai, aš jaučiu jūsų rūpestį. Aš suprantu jūsų širdies skausmą. Mylėdami vienas kitą Dievo meile tampame pažeidžiami kaip tik tokiomis žaizdomis. Tėvams yra
gerai pažįstamos atstūmimo sukeltos žaizdos.
Aš raginu jus: mylėkite, nes kaip tik šiuo metu
dangus siekia patraukti jūsų vaiką atgal prie
savęs, o sėkmingiausiai dangus tai daro per
meilę. Melskitės ir būkite ramybėje. Jūs turite
daugiau pagalbos, nei galite įsivaizduoti.
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Švenčiausioji Motina
Mano brangieji gimdytojai, kaip man skauda širdį
dėl jūsų. Aš suprantu nerimo dėl vaiko skausmą.
Aš žinau, kad jūs nerimaujate, norėdami padėti
savo vaikui išvengti papildomo skausmo, nepriklausomai nuo vaiko amžiaus. Žinau, kad matydami jų kelią jūs bijote jų laukiančių bėdų. Aš matau ir tai, tad padėsiu jums prisišaukti savo vaiką
atgal į Dievo kelią. Mes darome tai su didele
meile ir švelnumu. Tai yra geriausias būdas. Aš
duosiu jums savo švelnumą, kuriuo jūs suminkštinsite savo vaiko širdį ir sukelsite joje gėrio ilgesį. Nėra nė vienos aplinkybės, galinčios
priversti jus prarasti viltį. Aš neleisiu jums prarasti
vilties. Net kai skaitote šiuos žodžius, aš laimiu
jums naują viltį ir su šia viltimi laimiu jums ramybės dvasią, kuri leis jums tarnauti ramybėje. Mes
apsupsime tavo vaiką dėl tavęs. Mes saugosime
šį vaiką. Jei tavo vaikas mirė ir tu nerimauji dėl jo
išganymo, aš šiandien prašau tavęs liautis. Dievo
gailestingumas yra tobulas. Pasitikėkite Jo gerumu. Gerasis Dievas negali nuvilti gimdytojų, kurie Juo pasitikėjo. Jūsų didžiausias ginklas šioje
kovoje gelbėjant savo vaiką yra pasitikėjimas
Dievu. Naudokite šį ginklą ir būkite ramūs, nes aš
esu jūsų motina ir be pastangų perregiu jūsų širdis. Aš jums padėsiu. Jūsų kova yra ir mano
kova.
13
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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.

usiama

iose
Mąs-

iaujau
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onę
oje,
venokš-
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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

