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Gruodžio 21, 2006
Jėzus
Mano mylimuose vaikuose slypi daug baimių. Tai yra suprantama. Baimės yra perduodamos vieno kitam ir tai nėra gerai. Dėl
žiniasklaidos technologinių galimybių šiuo
metu baimė pasaulyje sklinda staigiai, beveik akimirksniu. Galbūt kasryt tu atsibundi ir pažvelgęs pro langą matai šviečiančią saulę. Tai yra gera akimirka tau. Aš
esu su tavimi, tu esi sotus, ir šviečia Mano
saulė. Bet to nepakanka. Tu stebi, kas
vyksta kitose pasaulio vietose. Per žiniasklaidą, kuri dažnai yra tau nereikalinga, tu
sužinai, kad ten vyksta karas, nelaimės ir
badauja žmonės. Tu ir vėl pažvelgi pro
langą, bet šviečiančios saulės sukelto
džiaugsmo jau kaip nebuvę. Kaip tu gali
džiaugtis, jei kitur karas, nelaimės ir badas? Tu tuoj pat imi bijoti, kad visi šie dalykai pasieks ir tave.
Aš noriu, kad tu žinotum apie kitų poreikius, o jeigu šis kryžius tenka tau, noriu,
kad tu neštum jį oriai. Bet Aš noriu, kad tu
liktum savo gyvenime, prie savo užduočių.
Mano draugai, mažai yra tokių, kurie tarnauja ten, kur Aš jiems paskyriau. Jie save
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atskiria nuo kitų, klausydamiesi apie įvykius, vykstančius visose kitose pasaulio vietose. Tuo pačiu laiku įvykiai aplink juos
praeina ir lieka nepastebėti. Tiesa, Aš naudosiu žiniasklaidos priemones vykdyti savo
atnaujinimą. Aš naudosiuosi viskuo tam,
kad išgelbėčiau sielas. Bet Aš noriu, kad
mažiau laiko skirtumėte kitų žmonių iššūkiams ir kryžiams, o daugiau – kiekvienas
savo iššūkiams ir kryžiams. Mano priešas
naudoja šias priemones tam, kad padidintų
Mano vaikų baimes. Baimė yra ne iš Manęs.
Tai, kad nelaimė vyksta vienoje vietoje, nereiškia, jog ji ištiks ir toje vietoje, kur esate
jūs. Vaikai, paklausykite Manęs. Gerai, jei
padedate kitiems nuolatinėmis maldomis ir
konkrečia parama. Negerai yra būti užtvindomiems nelaimės vaizdais. Tai kyla ne
iš Manęs. Kiekvienoje perversmo situacijoje
yra šventų vyrų ir moterų, apaštalaujančių
ir padedančių Man. Per šias situacijas jie
tampa šventais. Jose dalyvauja ir Mano angelai, ir Mano šventieji. Aš esu jose. Aš palaikau daugelį, surenku derlių dangui kiekviename įvykyje, nutinkančiame jūsų
pasaulyje. Pasibaigus laikui žemėje, siela
ateina pas Mane ir čia jos laukia teisingumas. Jūs nematote jo per savo televiziją. Jūs
neskaitote apie tai savo laikraščiuose. Šios
2
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žiniasklaidos priemonės vargiai atstovauja
Mane, todėl jose jūs neturėtumėte ieškoti tiesos. Žvelkite į Mane maldoje, čia jūs rasite
tiesą.
Dabar aš kalbu apie slaptą daugelio žmonių baimę, kad jie siaubingai kentės skaistykloje. Mano draugai, jūs regite neteisingas, iš pažiūros nepakeliamas kančias
žemėje ir bijote. Tada perkeliate šią baimę
Man, nes jei neteisybė yra galima žemėje,
tada ji tikriausiai galima ir Dangaus Karalystėje. Tai yra tiesiog netiesa. Skaistykloje nebus jokios neteisybės ir jūs nekentėsite
fizinio skausmo.
Galbūt tai tavęs neguodžia. Galbūt tu supranti, kaip nuodėmingai elgeisi ir bijai
teisingos bausmės. Jeigu šitaip jautiesi, tu
per mažai laiko praleidai Mano draugijoje.
Tu Manęs nepažįsti. Tu nesupranti dangaus
ar daugelio jo karalysčių. Bet Aš nelaikau to
prieš tave. Kaip tik dėl tos priežasties Aš
siunčiu tau šiuos žodžius. Nebijok skaistinimo proceso, kuris laukia kai kurių iš jūsų
po mirties, prieš įžengiant į dangų. Nėra ko
bijoti. Tu suprasi, kad Aš esu visa užuojauta
ir visas gailestingumas. Aš noriu ne tave
pasmerkti, o išganyti. Aš esu tavo draugas ir
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myliu tave. Net jeigu dabar tu nesi Mano
draugas, Aš viliuosi, kad apsigalvosi ir
tapsi Mano draugu vėliau, savo mirties akimirką. Draugas neruošia skausmo savo mylimajam, parvykstančiam iš tolimos kelionės. Jeigu būtina, draugas rengia jam
atsigavimui skirtą laiką, ir kaip tik tai Aš
esu parengęs tau. Apie laiką skaistykloje
mąstyk kaip apie atsigavimui skirtą laiką.
Skaistykloje tu atsigausi ir augsi, jei Mes –
tu ir Aš – manysime, kad tau to reikia. Aš visuomet tavimi pasirūpinsiu.
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Šventasis Andrius
Dievo draugai pasaulyje pasitiki Juo tam tikru
mastu. Tiesa, pasitikėjimas Juo nėra pakankamas, nes sielai žemėje iš tikrųjų nėra jokio būdo
visiškai suprasti Dieviškumą ir tai, kas iš Jo
kyla. Bet mažas žemės sielų pasitikėjimas Dievu
yra tinkamai panaudojamas ir neša kiekvienam
žmogui begalinę naudą. Iš tiesų būtų gyvenama
visiškai kitaip, jeigu žmogus leistų dangui į jo
sielą įdėti didesnį pasitikėjimą. Šiandien aš sakau tau tai todėl, kad žvelgiu į tave ir noriu, kad
tu gyventum kitaip. Tavo gyvenimas galėtų pasikeisti, jeigu pasitikėtum Dievu. Jei pasitikėtum
Dievu, tu atvestum pas Tėvą kur kas daugiau
sielų. Taip, viskas dėl pasitikėjimo. Daugelis
sako, kad pasitiki Dievu, o bijo skaistyklos. Aš
nemėginu tavęs pagauti. Aš mėginu atskleisti
tau galimą prieštaravimą tarp to, ką sakai, ir to,
ką jauti. Jeigu šis prieštaravimas yra, gerai būtų
jį aptikti tam, kad galėtum jį panaikinti. Jeigu tu
seki Dievu, tu taip ir padarysi, nes tai padaryti
yra teisinga. Tu esi išmintingas. Šiandien aš tau
sakau, kad tai padaryti yra teisinga todėl, kad
Dievas yra geras. Dievas visas yra meilė, o iš
meilės kyla gailestingumas. Negali būti niekaip
kitaip. Mylinti širdis yra minkšta širdis. Mylinti
širdis taip pat yra ir išmintinga širdis, o išmin5
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tinga širdis supranta, kas yra geriausia tobulos
meilės gavėjui. Dėl savo didelės meilės ir išminties Dievas suteikė mums atgailos galimybes.
Jis neprivalėjo to daryti. Jis netgi neturėjo mūsų
sukurti; o kai nueisite į dangų, jūs suprasite,
koks geras yra mūsų Dievas ir kokia beribė Jo
meilė. Bet Dievas iš meilės sukūrė mus ir suteikė
kiekvienam iš mūsų gyvenimą. Dievas supranta
mūsų silpnumą ir džiaugiasi tobulėjimo procesu, kurį mes pradedame ištikimybe Jam. Dievo
lūkesčiai yra tikroviški ir užjaučiantys. Dievas tikisi, kad mes patirsime savo silpnybes, ir supranta, kad kartais mes galime nueiti nuo Jo vedančiais keliais. Dievas galėjo pasakyti: „Tu
negali būti priimtas į dangų, jei žemėje netapai
tobulas.” Jis galėjo tai pasakyti, mano draugai.
Jis yra Dievas. Bet Jis nepasakė. Užuot pasakęs
tai, Jis tarė: „Aš numatysiu savo mylimų kūrinių
netobulumus. Aš padėsiu jiems, jei tai bus jiems
būtina, paruošdamas saugų šio proceso užbaigimą skaistykloje, Mano Karalystėje.” Skaistykla yra dar viena Dievo dosnumo išraiška.
Ten jūs būsite saugūs. Mąstydami apie skaistyklą
kaip apie galimybę sau, jūs turite džiūgauti.
Skaistyklos baimė yra nebūtina ir netinkama.
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Šventasis Andrius
Ar tu pažįsti žmonių, kurie tiki, kad Dievas yra,
bet ir toliau gyvena tik dėl savęs ir savo fizinių
troškimų? Be abejo, pažįsti. Tokių yra daug. Šie
žmonės tiki Dievą ir tiki, kad Dievas yra geras.
Šie žmonės nėra blogi. Jie nesidžiaugia blogiu.
Dabar aš kalbu apie žmogų, kuris yra gėrio pusėje, bet nepersidirba tos pusės labui. Jis palieka
darbą kitiems, gal netgi žavisi jų pastangomis ir
jas sveikina. Blogiausiu atveju jis šaiposi iš tarnaujančių Dievui ir jiems trukdo.
Koks būtų teisingumas šiam žmogui? Pasvarstykime.
Kadangi pasiaukojimo maža, augimas irgi mažas. Galiausiai šis gyvenimas pasibaigia ir žmogus susitinka Jėzų. Šio žmogaus meilėje daugiau
nepasisekimų negu sėkmės. Šiame gyvenime
daug paklydimo akimirkų, nes, kai Viešpačiui reikėjo, kad šis žmogus ištartų ,,ne” sau ir ,,taip”
Dievui, šis žmogus atsisakė ir apsisprendė asmeninio malonumo labui. Tai iššvaistytas laikas
ir iššvaistyta meilė. Kaip manote, kaipgi jaučiasi
šis žmogus, sutikęs Jėzų ir stojęs tyros, tobulos
ir pasiaukojančios Viešpaties meilės akivaizdon?
Akimirkai sustokite ir pagalvokite apie tai.
7
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Dabar, mano draugai, aš ką tik jums apibūdinau
skaistyklą.
Ar teisingas ir gailestingas yra leidimas šiam žmogui pamatyti savo gyvenimą ir savo klaidas, o taip
pat ir savo pasisekimus? Ar tai padeda tam žmogui išgyti? Ar kiekvienam žmogui tiesa atneš naudą? Mano draugai, tam, kad šis žmogus džiaugtųsi
dangumi ir jam ten būtų gerai, jis mažų mažiausiai
turi suprasti, kas yra dangus. Jei žmogus sąžiningai neištirs savęs ir neatgailaus, jo būklė neleis jam
augti. Skaistykloje praleistas laikas suteikia sąlygas tam supratimui ir augimui. Šis žmogus ištirs
savo klaidas tam, kad galėtų suprasti, koks būtų buvęs šventas atsakas į Dievo meilę. Tada šis žmogus
suvoks faktą, kad jis atmetė Dievo valią, o tada susitaikys su savimi ir sau atleis. Po to jis bus su kitais, kurie buvo skaistinami tuo pat būdu ir patirs
draugystę, mokydamasis pakantumo ir atvirumo kitų
skausmui. Netrukus po to šis žmogus bus visiškai
susitaikęs su savimi ir savo nugyventu gyvenimu ir
ateis į dangų, patirdamas vienybę su Jėzumi ir Jo
šventųjų bendruomene.
Nebijok skaistyklos. Tai būtų tas pats kas bijoti
vaistų, kurie akimirksniu numalšina skausmą. Tu
nebijotum tokių vaistų. Tu išgertum juos su didžiausiu troškimu ir dėkotumei už juos Dievui.
Taip pat galvok ir apie skaistyklą.
8
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Šventasis Andrius
Kadangi Jėzui reikia skleisti džiaugsmą, Jis gausiai teikia džiaugsmą tiems, kurie Jį priima. Jis
nori suteikti šį džiaugsmą ir tau. Mirties ir pomirtinio gyvenimo baimė atitraukia tave nuo
džiaugsmo, kurį Kristus nori tau duoti. Paprašyk Jėzaus pašalinti bet kokią tavo jaučiamą
skaistyklos baimę. Žvelk į savo mirtį ir pomirtinį
gyvenimą su pasitikėjimu ir džiaugsmu. Jeigu tu
to nejauti – prašyk. Aš melsiuosi už tave ir tau
padėsiu. Kartu mes prašysime Dievo pašalinti
tavo baimes ir pakeisti jas didžiausiu pasitikėjimu Dievo gailestingumu. Kai tu priimsi jį ir juo
patikėsi, tu džiūgausi ir pradėsi skleisti Dievo
gailestingumą, nes tiek gerų naujienų nebetilps
tavo širdyje. Tarsi žinotum, kad tavo šeimos laukia nuostabi staigmena. Kaip sunku būtų išlaikyti šią nuostabią staigmeną savyje, ypač jei
matytum kitus nusiminusius ir įsibaiminusius. Tu
dalinsi Dievo gailestingumą, jei leisi Dievo gailestingumui įsiskverbti į tavo širdį. Išpažink savo
nuodėmes, atgailauk už jas, ir nebijok Dievo
bei to, kas ateina iš Dievo. Ir vėl sakau, kad aš
tau padėsiu.
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Švenčiausioji Motina
Mano vargšai vaikeliai yra bauginami ir gąsdinami. Tai ne iš dangaus, mano mylimieji. Tai kyla
iš dangaus priešo. Nebijokite. Atneškite savo
baimes man ir aš padėsiu jums atsitraukti nuo šių
baimių. Aš jus myliu taip stipriai ir taip aiškiai
matau, kaip priešas nori pripildyti jus baimės.
Jeigu tu pažintum Jėzų, tavo baimės imtų nykti ir
greitai jau nebeprisimintum, kas sukėlė tavyje
tokią baimę ir nerimą. Jėzus yra atsakymas ir
vaistas nuo visų baimių. Apie skaistyklos baimę
aš turiu pasakyti: skaistykloje tu nebūsi apleistas.
Tavo gailestis bus geras jausmas, nes jis bus
grįstas tiesa. Skaistyklos tiesa pripildys tave palengvėjimo. Šis pasaulis aukština tai, kas yra netiesa. Kitais žodžiais tariant, šis pasaulis aukština
apgaulę ir užsimiršimą. Skaistykloje tu patirsi didžiausią palengvėjimą, nes pažinsi tiesą ir sužinosi, kad jau niekada nebebūsi apgautas ir nebejausi netikrumo. Mano vaikeliai, kadangi jūs
nesuprantate šio pasaulio apgaulės gylio, jūs negalite suprasti gylio to palengvėjimo, kurį pajusite
kitame gyvenime. Pasitikėkite savo motina, kuri
niekada neklaidina savo vaikų. Jeigu jums reikės
praleisti šiek tiek laiko skaistykloje, jūs būsite
dėkingi ten patekę ir patirsite patį giliausią dėkingumą Dievui už tokį gailestingą pasirūpinimą
jūsų poreikiais. Nusiraminkite, vaikeliai. Aš esu su
jumis.
11
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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

