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Gruodžio 5, 2006
Jėzus
Mano mylimasis, artinasi permaina. Tu tai
jauti. Tu ruošiesi baigti savo laiką žemėje ir
pradėti savo laiką amžinybėje. Ta diena,
tavo mirties diena, bus laiminga diena, nes
tu sugrįši pas Mane. Ar tu džiugiai mąstai
apie savo mirtį? Galbūt ne. Galbūt tu bijai.
Brangusis Dievo vaikeli, Aš noriu paimti iš
tavęs visas tavo baimes, kurios trukdo tau
ramiai mąstyti apie ateinantį gyvenimą.
Matai, dėl savo žmogiškumo mes bijome mirties ir kančios. Aš tai suprantu tobulai, nes
taip pat patyriau kančios baimę. Tačiau Aš
nebijojau mirties. Aš žinojau, kad mirtis atneš Man išsilaisvinimą ta prasme, kad tapsiu nepriklausomas nuo apribojimų, kuriuos patyriau savo kūne. Brangus
mylimasis, tau taip pat tai bus išsilaisvinimas. Kai tavo kūnas nustos gyventi, tavo
siela taps visiškai gyva. Nėra nieko, kas turėtų tave gąsdinti. Aš būsiu ten. Aš pasiimsiu tave pas save ir tave paguosiu. Tu jausiesi saugesnis, nei kada nors buvai žemėje.
Ar tu tuo tiki? Tu turėtumei tuo tikėti, Mano
drauge, nes tai yra tiesa. Atstumk Mano
priešą kartą ir visiems laikams, ilsėkis
Mano Širdyje, kol dangus tave parengs grį1
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žimui namo. Aš visą tą laiką būsiu su tavim;
padėsiu tau, guosiu tave, ruošiu tave. Galiausiai tu pajausi tave gaubiančią Mano
ramybę. Aš padarysiu tai, jei tu Man leisi.
Kaip tik šiuo metu Aš baigiu ruošti tau atlygį. Matai, tavo atlygis dar nėra galutinis,
nes tu dar tarnauji. Galbūt tu tarnauji savo
ligoje, silpnume, liūdesyje ir sielvarte. Paaukok tai Man. Paaukok viską Man, savo
Jėzui, ir su tavo aukomis Aš padarysiu didingiausių dalykų kitiems, liekantiems tarnauti žemėje. Aš paimsiu tavo mažas aukas
ir panaudosiu jas tam, kad paguosčiau
Tėvą, kuris yra atstumtas tokios gausybės
žmonių. Mūsų Tėvas yra toks geras. Greitai,
kai ateisi pas Mane, tu dar geriau suvoksi
Jo gerumą. Mūsų mylimas mažutėli, Aš pažadu tau, kad tu džiūgausi dėl kiekvienos,
kad ir kokios mažos, savo aukos mūsų Tėvui
šiuo savo tarnystės žemėje pabaigos laiku.
Būk pilnas džiaugsmo. Aš esu su tavimi ir
niekada tavęs nepaliksiu. Savo brangiojoje
širdyje imk Mano ranką. Aš nepaleisdamas
prilaikysiu tave visą laiką, kol tu pereisi iš
žemiškojo gyvenimo į amžinybę. Aš esu su tavimi kiekvieną akimirką.

2
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Šventasis apaštalas Jonas
Sveikinu tave, mano mylimasis šeimos nary. Aš
esu tylus tavo sielos lankytojas, pagarbus tavo
pasirengimo akivaizdoje. Matai, Viešpats norėjo, kad tu gautum šiuos žodžius ir malones, padėsiančias numalšinti tavo baimes. Nepertraukiamas malonių srautas liesis į tavo sielą šiuo
laiku, rengdamas tave perėjimui į Dangaus Karalystę. Koks esi palaimintas! Koks maloningas
yra Jėzus, suteikdamas tau galimybę gauti šiuos
žodžius ir malones! Aš nesistebiu, kad Jėzus
daro tai dėl tavęs. Aš esu liudininkas didžiulės
meilės, kuria Jėzus tave myli. Jėzus myli tave
taip stipriai, kad nekantrauja įteikti tau dangiškąsias dovanas. Jis įteikia tau jas dabar, kad tu
pažintumei savo atlygio skonį. Kai tu mirsi, tu
ateisi į Dievo šeimą. Mes labai mylime vienas
kitą, nes visi mes mylime Dievą ir jungiamės prie
Jo meilės kiekvienam mūsų broliui ir seseriai. Ši
meilė skiriasi nuo žemiškos meilės. Ši meilė niekada nenuvilia. Ši meilė niekada nesumažėja ir
nepasikeičia. Meilė, kurią mes jaučiame tau ir
vienas kitam, yra patikima ir besitęsianti būties
būsena. Mes regime vienas kitą tokius, kokie
buvome savo žmogystėje – ydingus, ir tai daro
mūsų meilę dar švelnesnę. Matai, brangus
drauge, mūsų žemėje padarytos klaidos padėjo
3
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mums tapti nuolankiais. Danguje nėra pasipūtimo, o tu ateini į dangų. Aš sakau tau, kad,
jeigu tu suklydai ir nusidėjai, tai esi lygiai toks
pats, kaip ir mes visi. Išpažink savo nuodėmes ir
leisk Jėzui išvaduoti tave iš nelaisvės, kurią jos
sukūrė tavo sieloje. Jėzus atleidžia. Jėzus užmiršta. Tu turi priimti jo atleidimą ir leisti Jam
apdovanoti tave susitaikymu su savimi. Jėzus
gali atnaujinti viską ir Jis atnaujins tave, kai tu
pas Jį ateisi. Nenuogąstauk dėl to, kaip Jis tave
sutiks. Tave sutikdami pasveikins Jėzus ir visa
tavo šeima. Aš, Jonas, esu Kristaus meilės žinovas. Aš ilsėjausi meilėje, kurią man jautė Jėzus,
ir tavęs aš prašau padaryti tą patį. Ilsėkis meilėje, kurią Jėzus jaučia tau. Leisk jai apgaubti
tave ir į tave įsiskverbti. Tu esi brangus Jėzui
Kristui. Jis priima tave tokį, koks esi. Būk ramus,
mano drauge. Pasilik dangiškoje ramybėje ir
leisk Jėzui atlikti baigiamuosius potėpius tavo
sieloje.

4
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Šventasis apaštalas Jonas
Mano brangus drauge, ar dažnai jausdavaisi visiškai patenkintas? Kaip dažnai savo gyvenimo
žemėje metu sėdėdavai tyloje dėkodamas Dievui
už visus tau atsiųstus palaiminimus? Galbūt esi
išmintingas žmogus ir darei tai kasdien. Man malonu. Galbūt buvai užsiėmęs bei išsiblaškęs ir tai
darydavai nepakankamai dažnai. Laikas keistis.
Akimirką dėkok Dievui už viską, ką Jis leido tau
patirti žemėje. Tu regėjai didelį gerumą. Kur tu
matei gerumą? Apsvarstyk šį klausimą. Prisimink
kartu su manimi gerus žmones, kuriuos tu pažinojai. Kodėl jie buvo geri? Kas juose padarė tau
įspūdį? Tu taip pat regėjai didelį blogį. Paaukok
Dievui trumpą maldelę už tuos, kuriuos tu matei veikiant ypač prieš gėrį, ir daugiau apie juos
nebegalvok. Dievas bus gailestingas, ypač jeigu
tu Jo šito paprašysi. Dabar sugrįžk prie didelio
gerumo pavyzdžių, nes aš noriu, kad tu pasiliktum gėryje. Tu visada prisiminsi tuos, kurie
pralenkė tave Dievo sekimo ar šventųjų principų laikymosi prasme. Būk ramus dėl to. Šiuos dalykus aš iškeliu ne tam, kad tave kankinčiau, o
tam, kad paguosčiau tave. Jeigu tu prisiminsi sutiktus gerus žmones, tu galvosi apie gerus žmones, kuriuos tu rengiesi sutikti. Dangus yra pilnas žmonių, kurie apsisprendė už Dievą. Dangus
5
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taip pat yra pilnas žmonių, kurie apsisprendė prieš
Dievą, bet atgailavo, leisdami Dievui juos nuskaistinti. Apie gerą žmogų tu prisiminsi štai ką.
Tas žmogus priimdavo sprendimus remdamasis
meile. Tas žmogus nugalėjo savo paties troškimus
kitų žmonių troškimų ar poreikių labui. Tas
žmogus dažnai pasukdavo sunkesniu keliu tam,
kad pasielgtų teisingai. Tu prisiminsi, kad sprendimai pasielgti teisingai kainavo tam žmogui. Tai
buvo auka. Džiūgauki su manimi, Jonu, mąstydamas apie kito žmogaus didį gerumą. Tai darydamas tu susipažįsti su dangiškaisiais principais dar būdamas žemėje. Tai yra geros pratybos, nes greitai mes nuvesime tave į Dangaus Karalystę. Visos malonės, kurių reikia, kad gerai
jaustumeisi būdamas čia, tau bus duotos. Aš norėčiau matyti tave ramų. Aš norėčiau matyti, kad
tu save priimi taip, kaip Jėzus priima tave. Ar tu
norėtum turėti daugiau ką paaukoti Jėzui? Mes
visi norėjome šito, ir aš kalbu nuoširdžiai. Mes
visi apmąstydami savo gyvenimus norėjome,
kad daugiau turėtume to, ką galėtume Jam atiduoti; kad būtume buvę geresni, kad būtume mylėję tobuliau ir nesavanaudiškiau, tarnavę be pertrūkių ir priėmę Dievo buvimo šalia tiesą. Jeigu
dabar tu trokšti, kad praeityje būtum buvęs geresnis, tu lengvai pritapsi prie mūsų danguje. Būk
ramus. Mąstyk apie tavo regėtą gėrį ir tikėk, kad
Jėzus priima tave tokį, koks dabar esi.
6
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Šventasis apaštalas Jonas
Brangus drauge, mes, tavo dangiškieji draugai,
šiuo laiku kuždame tavo sielai. Mes padedame
tau palikti šį pasaulį ir įžengti į atsiveriantįjį.
Mes darome tai dėl to, kad pagelbėtume tau; ir
dar dėl to, kad mus džiugina tai, kad jau baigiasi
tavo žemiškieji vargai. Mes laimingi dėl tavęs.
Viskas, ką tu tikiesi rasti Dievo Karalystėje, yra
tikrai tik nepakankamas jos įvertinimas, nes niekas negali paruošti tavęs Tėvo meilei ir niekas
negali paruošti meilei šeimos, kurią tu tenai sutiksi. Mes esame visi kartu Dievo meilėje ir
Dievo meilė mus vienija. Tai yra tiesa. Kita tiesos dalis, kuri tau suteiks palaimą, yra intymi asmeninė Dievo meilė tau. Tu patirsi ją iš Jėzaus
Kristaus, mūsų mylimojo Draugo ir Išganytojo.
Žemėje aš gyvenau dėl Kristaus meilės. Danguje
aš gyvenu iš Kristaus meilės. Kaip greitai man
pritrūksta žodžių pasakojant apie Jėzaus Kristaus meilę. Tarsi apibūdinčiau vandenyną nurodydamas mažą puodelį vandens. Ir vis tik, nors
ir iš anksto aišku, kad žodžių pritrūks, pradėti
reikia. Jėzus tave myli taip, kad kiekvieną savo
dieną Jis nugyveno asmeniškai dėl tavęs. Faktas,
kad kiekvieną savo dieną Jis gyveno asmeniškai
dėl tavęs, jokiu būdu nesumenkina fakto, kad
kiekvieną savo dieną Jis gyveno asmeniškai dėl
7
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manęs. Dėl savo prigimties Dievas gali vienu
metui būti šalia kiekvieno žmogaus. Tu ateisi
pas mus ir būsi su Jėzumi. Tu daugiau niekada
nuo Jo neatsiskirsi. Danguje tu pažinsi tobulą
saugumą, tobulą atvirumą ir tobulą artumą su
Juo. Mano drauge, esama tokių, kurie pasirinks
amžiną atsiskyrimą nuo mūsų mylimojo Jėzaus,
bet tu to nepadarysi. Tu pasirinksi Jėzų. Tad pasirink Jį dabar, kad Jis galėtų apipilti tave gailestingumu, taip paruošdamas tave sugrįžimui
namo. Išpažink savo nuodėmes. Pripažink savo
nesėkmes. Jeigu tu darai tai dabar ir sielvartauji
dėl savo nuodėmių, tu jau pradėjai susitaikymo
su savimi procesą. Jei tu atgailauji, Jėzus atleidžia tau. Taip yra visada. Bet tavo žmogiškas poreikis yra susitaikyti su savimi ir nusiraminti
dėl praeities nuodėmių. Jeigu tu atliksi tai žemėje, tau nebeliks kliūties iš karto stoti į vienybę
su Jėzumi, tai yra nebebus kliūties patekti tiesiai
į dangų. Jeigu tu nebaigsi šio darbo žemėje, tau
reikės užbaigti jį Dangaus Karalystėje, tai yra
skaistykloje. Aš, Jonas, drąsinu tave bent jau
pradėti šį procesą dabar. Bet kuriuo atveju Jėzus
yra pats gailestingumas, pats atleidimas. Jeigu
tu pasitikėsi Jėzumi, Jo gailestingumu, Jis atlygins tau beribiu gailestingumu. O brangusis
mano drauge, priimk šiuos mano žodžius į širdį
ir patikėk jais. Aš stengiuosi padėti tau geru patarimu ir tikslia informacija. Būk nuolankus ir
8
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priimk mane kaip tau patariantį brolį. Dabar aš
meldžiuosi už tave. Prašyk manęs pagalbos
šiame procese ir aš tau padėsiu. Ramybė telydi
tave ir visus tave supančiuosius.

9
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Švenčiausioji Motina
Mano mažasis vaikeli, kaip aš džiaugiuosi būdama su tavimi. Mano širdis yra su tavimi, kai tu
apmąstai Dievo gailestingumą. Jėzui nebus jokių
kliūčių priimti tave. Jeigu tu jauti nors mažiausią
troškimą būti su Jėzumi, ilsėtis Jo gailestingame
žvilgsnyje, taip ir bus. Tu priklausai dangui, mažasis vaikeli. Būk labai nuolankus dėl savo įžengimo į amžinybę. Geras vaikas, ištikimas tarnas
ateina prie vartų nusižeminęs. Taip turi padaryti
ir tu. Dievas yra didis, labai didis. Dievas yra visas gerumas, visa galia. Kas gi esi tu palyginus
su Juo? Aš tau pasakysiu. Tu esi Dievo mylimas
ir neišmatuojamai branginamas vaikas. Tu esi
tarsi mažas kūdikėlis mano rankose, kuriam reikia paguodos ir maisto. Leisk sau būti mažu bejėgiu kūdikiu ir aš, tavo dangiškoji motina, suteiksiu tau viską, ko tik tau reikia stojant prieš
Dievą. Aš pažįstu Dievą, mano vaike, ir pažįstu
tave. Aš pažįstu dangų ir šeimą, kuri rengiasi
tave sutikti. Aš žinau, ko tau reikės, kad gerai
jaustumeisi. Leisk man padėti tau pasijusti gerai.
Mes visi čia esame tau. Mes trokštame padėti tau
pasijausti gerai. Jeigu kokia nors mintis tave neramina, tiesiog atiduok ją man. Aš ja pasirūpinsiu:
arba pašalinsiu, arba atskleisiu tau Dievo tiesą
apie tą dalyką, kuris kelia tau rūpestį. Tu turėsi ramybę. Tave supame mes, tavo dangiškoji šeima.
Mes padėsime pašalinti bet kokį tavyje likusį kar11
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tėlį. Aš myliu tave, mano mažasis vaikeli. Tu esi
brangus man. Motina nepalieka vaiko tada, kai
jam jos reikia, ir aš tavęs nepaliksiu.

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

HS LITH Common Appendix_1 5/12/2010 5:42 PM Page 4

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

