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Gruodžio 17, 2006
Jėzus
Šiandien Aš kalbu su tokia meile širdyje.
Tarp jūsų yra kenčiančių nepriteklių. Jūs
neturite pakankamai pinigų, kad išlaikytumėte savo šeimą. Galbūt neturite už ką
nupirkti maisto ar sumokėti už pastogę.
Mano draugai, jūs nesate užmiršti. Dangus
jūsų neapleis. Aš matau jūsų nusiminimą ir
suprantu jūsų poreikius. Aš noriu paprašyti jūsų pažvelgti į šią padėtį be baimės. Paklauskite savęs, ar jums tikrai gresia pavojus likti be maisto. Ar tikras yra pavojus
netekti pastogės? Šiuos du dalykus laikykite savo pagrindiniais poreikiais. Aš prašau, kad pakeistumėte požiūrį į savo laiką
žemėje. Apmąstyk, ko tiksliai reikia tavo kūnui, kad galėtum tęsti savąją tarnystę Man.
Kai kurie Mano vaikų žemėje buvo apdovanoti dideliu pertekliumi. Kai kuriais atvejais šis perteklius sukėlė dar didesnį turto
troškimą, o tai kenkia tikslams, kuriuos
dangus yra numatęs sielai. Dar daugiau šis troškimas turėti daugiau tapo kliūtimi,
atitraukiančia kai kuriuos Dievo vaikus
nuo užduoties augti šventumu. Mano mylimieji, jeigu tai jūs; jeigu jūs kasdien turite
pakankamai maisto ir saugią vietą poil1
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siui, o vis tiek rūpinatės dėl pinigų, tada jūs
nedelsdami turite pakeisti savo matą. Ką
jūs darysite, kai ateis laikas viską palikti?
Ar prieštarausi, kai Jėzus nesuteiks visų
šių dalykų danguje? Tu gali nenorėti ateiti
į dangų, nes ten nėra medžiagiškos gerovės
pertekliaus. Tai kvaila, be abejo, ir Aš pajuokavau, bet, prašau, pamėgink suprasti,
ką mėginu tau pasakyti. Medžiagiškos gerovės perteklius yra kliūtis. Jeigu tu turi finansinių poreikių, kuriuos galima sumažinti nuleidus pragyvenimo standartų
kartelę, tai padaryk nedelsdamas. Aš tau
padėsiu, ir šiandien tau tai pažadu, nes tai
yra labai svarbu tau ir tavo šeimai. Aš prašau visų iš naujo apsvarstyti savo poreikius
ir, kada tik įmanoma, vartoti mažiau.
Tiems, kurie negali patenkinti savo pagrindinių maisto ir pastogės poreikių, Aš noriu
pasakyti kai ką kita. Jūs esate mylimi. Jūs
turėtumėte prašyti Manęs atsiųsti pagalbą
ir Aš iš karto pradėčiau tai daryti. Mano mylimi vaikai, Aš nesukūriau jūsų badui. Aš
nesukūriau jūsų miegui saugumo nesuteikiančiomis aplinkybėmis. Aš noriu, kad jūs
žinotumėte, jog gyvendamas žemėje Aš dažnai jausdavau alkį. Aš labai dažnai neturėdavau vietos priglausti savo galvai. Iš
2
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tiesų Aš gimiau skurde ir suprantu skurdą.
Šiandien Aš noriu, kad jūs žinotumėt kai
ką. Finansinis skurdas, medžiagiškas nepriteklius neprilygsta dvasiniam skurdui,
kuris reiškia dvasinį nepriteklių. Aš noriu
pasakyti, kad jūs galite būti turtingesni už
karalių ar karalienę, net jei esate vargingiausi iš vargingiausiųjų. Galbūt tu dažniau būni alkanas negu sotus. Galbūt neturi
namų. Mano mylimas vaike, tu turėsi nuostabius namus čia, danguje, ir juose tu džiuginsi savo mylimuosius didžiu dosnumu.
Danguje tu turėsi visko pakankamai, o Aš,
tavo Jėzus, su tavimi elgsiuosi kaip su karališkuoju asmeniu. Tavo skurdo laikas žemėje ruošia tave didelės gerovės laikui danguje. Tu turi taikiai priimti savo aplinkybes
netgi tuomet, kai mėgini jas pakeisti. Aš nepriimsiu tavo nenoro dirbti, kad išlaikytumei save ir savo šeimą. Tai nėra pateisinama skurdo priežastis. Aš noriu, kad tu
pamėgintum išlaikyti save ir tuos, už kuriuos esi atsakingas. Bet jei kenti skurdą be
savo kaltės, šiandien tave užtikrinu, kad
jeigu priimsi tai taikiai, Mano atlygis viršys
drąsiausius tavo įsivaizdavimus. Tose vietose, kur žmonės yra neturtingi, Aš esu su didžiausiomis savo malonėmis. Brangūs mylimieji, šiandien patikėkite Manimi, kai
3
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sakau jums, kad į dangų atėję žmonės nesigaili jokių savo kančių žemėje. Pasilikite
su šia mintimi. Jūs nesigailėsite savo kančių. Jūs gailėsitės tik tų akimirkų, kai jums
nepavyko mylėti. Prašykite Manęs pagalbos
ir Aš jums padėsiu. Būkite ramūs. Jūs nebuvote apleisti.

4
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Šventasis Augustinas
Brangūs broliai ir seserys, mes danguje prisimename savo buvimą žemėje. Mes prisimename
didelį skurdą ir kančias dėl vargingo gyvenimo.
Kai kurie Dievo šventieji, be abejo, žemėje buvo
pasiturintys, bet daugelis buvo vargšai. Laikas,
kuriuo jūs gyvenate, kai kuriems yra didelio pertekliaus laikas. Dievas būtų laimingas, jeigu
šiuo pertekliumi būtų dalijamasi, kad kuo mažiau
žmonių patirtų alkį, sukeliantį ligas ir mirtį. Tiesa, visuomet bus vargingų žmonių, bet šis faktas
nesuteikia niekam akstino nepadėti jiems. Jeigu
jūs esate pasiturintys, galite sakyti: „Ką aš galiu padaryti?” Šiandien aš jums atsakysiu: ,,Duokite.” Duokite dažnai ir daugiau. Dirbkite kitiems
savo jėgomis ir įtaka. Skleiskite šventus atsakingo naudojimosi medžiagiškąja gerove principus.
Taip pat atsisakyk kažko. Aukok. Galbūt tavo padėtis tokia, kad esi pripratęs prie aukštų gyvenimo standartų, o dabar tu sužinai, kad turi savąjį standartą sumažinti. Garbė Dievui už tai.
Džiūgauk, nes šiomis aplinkybėmis tu išmoksi daugelio dalykų. Tu išmoksi pasitikėti Dievu. Tu išmoksi atjausti kitus. Tu sužinosi, kad kūniškas patogumas – dar ne viskas. Žvelgdamas atgal į savo
gyvenimą žemėje aš matau, kad sparčiausiai augau tuo metu, kai kentėjau. Be abejo, tai yra dva5
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singumo pradžiamokslis ta prasme, kad sunku yra
tapti šventu, niekada neatsisakant savęs. Tam, kad
taptumei šventu, tu turi prisiimti savo kryžių. Šis
kryžius gali turėti daugybę pavidalų, o geriausias
atsakas į kryžių yra paimti jį ir eiti su juo. Eik. Nedejuok, kad kryžius buvo padėtas prie tavo
slenksčio. Priimk kryžių kaip siųstą dangaus ir
koja už kojos lipk į kalną Jėzaus link. Visada yra
tokių, kurie kenčia labiau nei tu, ir visada bus tokių, kurie kenčia mažiau. Neleisk, kad skurdas sukeltų tavyje kartėlį. Tai padaryti reikštų atmesti
dosnų šventumo pasiūlymą, gautą iš Dievo. Šiuo
laiku daugelis kenčia dėl finansinių sunkumų. Ar
dėl to dangus bent kažkiek mažiau yra šalia? Dabar yra taip pat, kaip ir daugeliu kitų istorinių laikotarpių. Būk ramus bet kokiomis aplinkybėmis
ir tu pamatysi, kad kasdien tau Dievas duoda viską, ko tau reikia, kad Jam tarnautum. Jei tu alkanas, paaukok tai Dievui netgi prašydamas Jo
aprūpinti tave didesniu kiekiu maisto. Šiomis aplinkybėmis Dievas greitai padarys tave šventuoju ir tu patirsi turtingumą dvasioje. Jeigu tu visko turi pakankamai, kartas nuo karto atsisakyk
maisto. Paprasčiausiai nevalgyk vieną dieną ir paaukok savo alkį Dievui, kad, priėmęs tavo mažą
auką, Jis galėtų gauti malonių, skirtų pamaitinti kitus. Dangus padės tau suprasti Dievo valią
bet kurioje situacijoje: ir varge, ir turte.
6
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Šventasis Augustinas
Pasaulyje, kuriame daug atmetusiųjų Dievą,
daugeliui yra būtina mokytis pasitikėjimo. Pasitikėjimas Dievu yra tai, kas išlaisvina žmogų.
Dievas gali duoti didelę pamoką atimdamas finansinį saugumą. Jeigu tu praradai finansinį
saugumą ir bijai, pasikalbėk su Dievu. Išpasakok Jam savo baimes. Papasakok Jam apie savo
įsipareigojimus, ypač tuos, kurių įvykdyti tu supranti negalįs. Dievas tau padės. Neturėti užtektinai pinigų nėra gėda. Pats Jėzus retai turėdavo pinigų. Ar žmonės žvelgė į Jį iš aukšto?
Taip. Ar žmonės turėjo Juo pasirūpinti? Taip. Ir
jiems amžinai atlyginama už tai, kad jie tai padarė. Jeigu supranti, kad kažkas turi tau padėti, priimk tai su dėkingumu. Galbūt tai skausminga. Galbūt tau atrodo, kad tave tai žemina.
Aš suprantu. Aš esu su tavimi šiame pažeminime. Pažeminimas atneša nuolankumą, ir, nors
aš žinau, kad pažeminimo dalis yra sunki, nuolankumo dalis yra dangiška ir atveria jus Dievo
meilei dangų džiuginančiu būdu. Jeigu kiti turi
tavimi rūpintis, dalindamiesi su tavimi savo
maistu, pastoge, laiku ar gerove, ramiai tai priimk. Galbūt tu neturi kuo jiems atsidėkoti, bet
Dievas turi visą begalybę jiems palaiminti už jų
gerumą tau. Iš tiesų ši situacija galbūt jiems
7

LIT HS Financial body_1 5/24/2010 2:00 PM Page 8

yra geriausia galimybė įgyti šventumą. Čia
esama žabangų. Nesupyk ant tau duodančiųjų,
netgi jei jie padeda tau elgdamiesi su tavimi iš
aukšto. Jeigu tavo aplinkybės leidžia jiems jaustis pranašesniais, jų bėda yra didesnė nei tavo ir
jie dar gaus savo pamoką. Tu turi melstis už juos
ir susikaupti ties pamokomis, kurias šiandien
Dievas duoda tau. Priimk iš kitų ateinančią pagalbą kaip ateinančią tiesiai iš Dievo rankų. Tu
turi finansinių bėdų. Tu meldiesi. Dievas atsiunčia pagalbą. Būk dėkingas ir džiūgauk. Nekritikuok būdo, kuriuo Dievas tau atsiuntė tą
pagalbą. Tai panašu į situaciją, kai tu eini keliu
ir žinai, kad visiškai išvargęs tu nebegalėsi tęsti
kelionės. Tu turi nueiti daug mylių. Privažiuoja
automobilis ir siūlosi tave pavėžėti. Tu įlipi į automobilį ir pradedi kritikuoti sėdynių spalvą. Ar
tu nekraipytum galvos dėl tokio kvailumo? Ar
nesijuoktum? Ar tau nebūtų liūdna dėl to, kuris
pasiūlė pagalbą tam, kad niekšas iš jo pasijuoktų ir pasityčiotų? Būkite mylintys. Palankiai
žiūrėkite į tuos, kuriuos Dievas atsiunčia jums
padėti.

8
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Šventasis Augustinas
Brangūs draugai, mes iš dangaus matome jūsų
poreikius. Mes girdime jūsų maldas. Viską atneškite Dievui. Išlikite ramūs visais atvejais.
Būkite lyg pasitikintys vaikai, kurie žino, kad jų
mylintis tėvas aprūpins juos viskuo, kai tik tam
bus tinkamas laikas. Jūs nesigailėsite pasitikėję
Dievu. Pasitikėjimas Tėvu tampa įpročiu, kuris
padės tau visose tavo gyvenimo srityse. Galbūt
tu turi pakankamai pinigų ir visada jų turėjai.
Tau, netgi labiau nei tam skurdo kamuojamam
žmogui, reikia išmokti pasitikėjimo, nes, kai tu
esi pasiturintis, kyla pagunda pasitikėti tuo, kad
tavo gerovė apsaugos tave. Kokia kvailystė. Kokia tai pavojinga kvailystė. Iš tiesų tai lyg gyvenimas name be pamato. Viskas gerai tol, kol
šviečia saulė, bet gyvenime reikia tikėtis audrų,
nes jos laikas nuo laiko kyla. Medžiagiškos gerovės perteklius dar įsakmiau reikalauja išmokti
pasitikėjimo Dievu. Prašyk mano pagalbos šituose dalykuose ir aš išmokysiu tave visko, ką
pats žinau apie pasitikėjimą Dievu.
Jeigu tu bijai dėl savo šeimos finansinio saugumo, prašyk mano užtarimo. Jėzus jaučia ypatingą švelnumą neturtingiesiems, nes Jis pats
buvo neturtingas. Jėzus supranta, kad nerimauji
9
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dėl savo vaikų aprūpinimo ir rūpiniesi kitais. Jėzus supranta, kad šis troškimas aprūpinti savo
mylimuosius yra iš Jo kylantis šventas įkvėpimas. Jis atlygins tau suteikdamas visokeriopą
pagalbą. Nemanyk, kad veiki anapus Dievo valios, trokšdamas apsaugoti savo šeimą finansiškai.
Ir nebijok, kad Dievas nubaus tave, jei esi pasiturintis. Pats Dievas tau leido tapti pasiturinčiu,
bet Jis leido tau tapti pasiturinčiu ne vien tik dėl
tavo asmeninio patogumo. Jis leido tau tapti
pasiturinčiu tam, kad tu valdytum šį turtą taip,
kad Dievas galėtų per tave padėti kitiems. Tu
nori leisti tai Dievui daryti laisvai, o tai reiškia,
kad tu visada turi maldoje prašyti Dievo vadovavimo.
Būk ramus bet kokiomis aplinkybėmis. Dievas
myli savo vaikus ir tu nebūsi apleistas. Mes,
dangaus šventieji, padėsime rasti teisingus
sprendimus iškilus finansiniams sunkumams. Ateis diena, kai tu užbaigsi savo gyvenimą, ir visos šios problemos išnyks. Tą dieną aš, Augustinas, lauksiu tavęs, kad galėčiau pasveikinti su
tuo, kaip šventai tu sutikai savo finansines aplinkybes.
10
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Švenčiausioji Motina
Mano brangusis vaike, aš esu su tavimi. Šioje situacijoje yra būdas pasielgti šventai. Jeigu melsiesi, tu žinosi, kuris kelias yra šventas, vedantis
pas mano Sūnų. Aš apsaugosiu tave nuo nešvento kelio, vedančio tolyn nuo mano Sūnaus,
pasirinkimo. Matai, mano vaike, visame kame, su
kuo tik tu susiduri, yra proga šventumui. Dangus
gali panaudoti tavo dieną siekiant mūsų tikslų nepriklausomai nuo to, ar tu esi vargingiausias iš
vargingiausiųjų, ar turtingiausias iš turtingiausiųjų. Viskas, ko mums reikia, yra tavo „taip”, ištartas Jėzui. Ištark „taip” mano Sūnui. Priimk bet
kokį tau suteiktą kryžių. Mes padėsime aprūpinti
tavo šeimą. Mes padėsime išlikti ramiam bet kokioje kančioje. Tu nebūsi apleistas. Aš esu motina
ir turėjau daug rūpesčių dėl nepritekliaus. Mano
šeimynėlei padėjo daugelis žmonių. Mano dėkingumas už kitų dosnumą iki šiol lydi mane, o
Dievo dėkingumas už jų dosnumą man iki šiol
lydi juos. Ar supranti? Jeigu tu padėsi kitiems, tau
bus atlyginta amžinai. Jeigu tu kilniai ir oriai priimsi kitų pagalbą, tapsi šventu ir parodysi kilnios
kančios pavyzdį. Mylimieji, aš jums prižadu, kad
jūs turėsite viską, ko jums reikia tam, kad taptumėte šventi. Nemanykite, kad dangus apleidžia
tave tavo finansiniuose rūpesčiuose. Dangus padeda šiuose dalykuose lygiai taip pat, kaip ir dvasiniuose, nes mes suprantame, kad viskas, kas
11
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vyksta tavo gyvenime, formuoja tavo dvasingumą. Kiekvieną dieną eik išvien su dangumi, ir
tu pajusi mūsų pagalbą. Aš esu tavo motina ir neapleisiu tavęs šiuose varguose. Aš tau suteiksiu
ramybę visuose tavo varguose.

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

