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Nurodymų mūsų laikams leidėjai reiškia tobulą
paklusnumą, proto bei širdies nuolankumą galuti-
niam Katalikų Bažnyčios Magisteriumo bei vieti-
nės dvasininkijos sprendimui dėl Anne, pasaulietės
apaštalės, gauto apreiškimo antgamtinio pobūdžio. 

Šioje dvasioje apreiškimas Anne, pasaulietei apaš-
talei, buvo patikėtas jos vyskupui, didžiai gerbia-
mam Kilmoro (Airija) vyskupui Leo O‘Reilly, bei
Vatikano Tikėjimo Doktrinos Kongregacijai, for-
maliajam ištyrimui. Tuo tarpu vyskupas O‘Reilly
davė leidimą jo paskelbimui.
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1

Gruodžio 14, 2006
Jėzus

Šiandien Aš kalbu jums visu rimtumu.
Mano mylimasis, tu esi Dievo sukurtas. Die-
vas tave sukūrė ne tam, kad atsisakytumei
savo vietos Jo šeimoje. Tu esi svarbus šioje
šeimoje, jungiančioje visą žmoniją. Atriboti
save nuo Dievo meilės reiškia atsiribojimą
nuo savo šeimos. Tu prieštarausi tam, saky-
damas, kad tu neatstumi žmonijos, o tik
žmonijos Kūrėją. Mano drauge, tai yra tiek
pat tikra, kaip galimybė savo ranka išplėšti
iš krūtinės savo širdį tam, kad jos atsisaky-
tum, pasilikdamas kūną. Kūnas negyvens
be širdies. Jis negali. Lygiai taip pat Dievo
šeima negali gyvuoti be palaikančios Tėvo
rankos. Net žemė nustotų egzistavusi, jei Tė-
vas atšauktų savo gerąją valią. Tavo neigi-
mas kyla iš pykčio. Tu mėgini tai neigti.
Galbūt tu remiesi moksliniais įrodymais,
kurie skelbiasi paneigiantys Dievo buvimą.
Kai tu numirsi savo kūnu ir stosi Mano, Jė-
zaus Kristaus, akivaizdon, tu būsi priblokš-
tas to, kokio masto yra žmonijai nežinomi
dalykai. Tai, ką jau žino šių dienų mokslas,
galbūt keliantis nuostabą ir susižavėjimą
tau, yra tokia menkutė dalis visos tiesos,
kurią tau bus leista pažinti danguje. Aš lai-
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minu visą geros valios mokslą. Per mokslą
pasireiškė ypatingas Dievo gailestingumas.
Daugelis žmonių gilinosi į mokslą, o jų įgy-
tos žinios juos atvedė prie gilios pagarbos
Kūrėjui. Be abejo, jie tęs savo studijas dan-
guje, ir bus dar labiau palaiminti. Dar dau-
giau, daugelis mokslą kūrusių žmonių labai
pasitarnavo savo šeimai – žmonijai – dėl to,
kad savo studijose kiek tik įmanoma glau-
džiai bendradarbiavo su Manimi. Ar tu su-
pranti? Jie bendradarbiauja su Dievu, o
Dievas per šį bendradarbiavimą laimina
visą žmoniją. Žmonijos pasipūtimas verčia
manyti, kad ji atrado kažką tokio, ko Aš ne-
norėjau, kad ji sužinotų. Tu kaip vienas
Dievo kūrinių turi suprasti, kad tie, kurie
naudoja mokslą siekdami iškreipti ar pa-
neigti dieviškuosius principus, veikia prieš
Kūrėją. Jie atsakys už kiekvieną žalą, pa-
darytą Dievo Karalystei. Aš esu gailestin-
gas atgailaujantiems ir būsiu gailestingas
tau. Šiandien Aš kalbu su tavimi norėda-
mas ne tave pasmerkti, o išgelbėti. Aš esu su
tavimi. Neatstumk Manęs. 
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Šventasis Kryžiaus Jonas

Mano drauge, tu negali ir toliau neigti Dievo.
Tai yra per sunku tau. Galbūt tu nesuvoki naš-
tos, kurią neši. Aš papasakosiu tau apie tavo ne-
šamą naštą ir galbūt įtikinsiu tave akimirkai ją
nusimesti. Tavo naštos svoris toks didelis, kad
tavo siela negali būti pakylėta. Aš esu stiprus
savo ryžtu ir Dievo galia. Stengiuosi, kiek galiu,
bet neįstengiu tavęs pakelti. Tu esi toks sunkus ir
nepajudinamas kaip dešimt tonų plytų. Sielą, ti-
kinčią Dievu ir gerbiančią Jo viešpatystę visai
žmonijai, galima pakelti lengvai kaip plunks-
nelę. Tokią sielą galime paguosti ir nuraminti.
Mes šiai sielai galime gauti malonių, kad ji ga-
lėtų jausti mūsų ir Kūrėjo meilę. Siela, kuri pri-
ima Dievą, yra lengva ir jai paprasta atskleisti
dieviškąsias tiesas. Atvirumas Dievui teikia sie-
loms plūduriavimą, kuris laiko jas virš vandens
linijos, veidu į tiesos šviesą. Šviesa nuolatos
srūva į šias sielas, o jose auganti meilė maitina
ir jas pačias, ir jas supančias sielas. Tu šito ne-
turi. Tu atmetei galimybę priartėti prie To, kuris
tave besąlygiškai myli. Mes apsupame tave, vil-
damiesi gauti galimybę tau padėti, bet tu atsi-
tveri nuo mūsų. Pagalvok apie tave supančius.
Pagalvok apie tuos, kuriuos tu myli. Ar tu linki
jiems gero? Ar tu trokšti jų saugumo? Ši meilė ir
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rūpestis yra tavyje gyvenančio Dievo įrodymas.
Tu stengiesi atmesti Dievą, bet negali padaryti
to visiškai, kadangi tam, kad atmestumei Dievą
visiškai, tu turėtum atmesti visus meilės pavida-
lus.  Prašau, suprask, kad yra tik du keliai. Vie-
nas yra meilės kelias – Dievo kelias. Kitas yra
neapykantos kelias – priešo kelias. Tu pasakysi:
„Ak, Jonai, koks tu paprastas.” Aš turiu tau pa-
sakyti, kad man tai yra didžiausias pagyrimas.
Dangus yra paprastas, nes jis kilęs iš meilės ir
yra jos palaikomas. Mes – tu ir aš – ir toliau ty-
rinėsime tavo Dievo neigimą. Aš mėginu tau,
mano drauge, padėti, nes aš myliu tave. Tu ma-
nęs dar nepažįsti tiek, kad mylėtum, bet kai tu
mane pažinsi - pamilsi. Dėkoju tau, kad klauseisi
mano minčių šią trumpą laiko atkarpą. 

44
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Šventasis Kryžiaus Jonas

Yra keletas kelių. Vienas – tęsti Dievo neigimą.
Antras – suvokti, kad Dievas myli tave ir pa-
prašyti Jo, kad tau atsiskleistų. Trečias – pripa-
žinti, kad Dievas egzistuoja, bet ir toliau laikyti
vartus į savo gyvenimą užvertus Jam. 

Jei pasirinksi pirmąjį, niekas nepasikeis. Tau
bus be galo sunku numirus ir susitikus Dievą,
nes tada turėsi pripažinti, kad maištavai prieš to-
bulą meilę. Tai bus begaliniai skausminga tau.
Be abejo, Dievas yra gailestingas. Jis suteiks tau
galimybę atgailauti, o jei tu ja pasinaudosi, su
džiaugsmu būsi priimtas į šeimą. Tuo metu, ži-
noma, tu turėsi pradėti mokytis meilės ir nuo-
lankumo pamokų. Tam reikės laiko, bet Dievas
tam yra paruošęs vietą. Ji vadinama skaistykla. 

Jeigu tu pasirinksi antrąjį kelią – pripažinsi,
kad Dievas myli tave ir paprašysi, kad tau atsi-
skleistų – tu pradėsi pažinti Dievo meilę dar
čia, žemėje, savo gyvenime ir savo santykiuose
su kitais. Tu ir vėl pažinsi džiaugsmą, mano
brangusis drauge, o savo širdyje tu turėsi viltį.
Dievas apipils tave malonėmis; mes apsupsime
tave ir ginsime tave tau augant dorybėse, o po
mirties tu būsi sutiktas su didžiausiu džiaugsmu
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ir švente. Iš tiesų jei tu priimi Dievą ir leidi Jam
išmokyti tave meilės, tavo mirties diena yra iš-
ties laiminga diena.

Trečiasis kelias yra ne tas kelias, kurį rinkčiausi
aš, bet jis yra geresnis už pirmąjį. Tu gali pri-
pažinti, kad Dievas egzistuoja, tačiau laikytis
nuo Jo atokiai. Šis kelias yra geresnis už pirmąjį
tuo, kad jį pasirinkusysis išreiškia Dievui bent
mažiausią pagarbą. Dievas atlygina už šią pa-
garbą su neapsakomu dosnumu. Taip pat, jeigu
tu bent jau pripažįsti Dievo buvimą, tu palieki at-
viras duris bendravimui su Dievu. Galbūt tu ne-
nori ar negali prašyti Dievo, kad Jis atsiskleistų
tau. Galbūt tu bijai to, ko Dievas gali tavęs pa-
prašyti. Toks požiūris yra trumparegiškas, nes
viskas, ko prašo Dievas, tampa lengva, jei to
imiesi kartu su Juo. Bet kokiu atveju bent jau pa-
sakyk Dievui, kad tu pripažįsti Jį esant Kūrėju,
ir tai bus sąsaja tarp tavęs ir tavo Dievo, tarsi
tu būtumei paniręs giliai vandenyje ir laikytu-
meisi už virvės. Gal tu ir nepadarysi pažangos,
kadangi tu neleidi Dievui ištraukti tavęs iš van-
dens į valtį, bet ir nepražūsi.

Aš myliu tave.  Mano širdis nuoširdžiausiai
trokšta padėti tau sugrįžti į mūsų šeimą. Matai,
aš žvelgiu į tave dangiškosiomis akimis. Aš regiu
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visa, ką tu galėtum padaryti, padėdamas kitiems
pažinti Dievo meilę. Mums tavęs taip labai rei-
kia. Tu turi galimybes, kurių nesi net palietęs. Vi-
sos tavo galimybės gali būti išnaudotos tik Dievo
malonei veikiant, nes Dievas uždega augimo
vyksmą lygiai taip, kaip iš mažos sėklos jis su-
kuria didžiulį medį. Tavyje yra didingiausio, ga-
lingiausio gerumo sėklos. Grįžk atgal į Dievo
meilę, o Jis uždegs kiekvieną šią sėklą augimui.
Pats Dievas pasėjo šias sėklas, ir kiekvienai jų
Jis turi numatęs dieviškąjį tikslą. Išlik ramus, kai
svarstysi savo galimybę pasirinkti vieną iš šių
kelių. Dangaus pagalba yra su tavimi.
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Šventasis Kryžiaus Jonas

Tu buvai kantrus man ir aš esu tau dėkingas. Aš
noriu pasidalinti su tavimi dar keliomis minti-
mis, tad tikiuosi tavo kantrybės dar vieną aki-
mirką. Jeigu bent trumpam susilaikytum nuo
Dievo atmetimo, tu suprastum, kad tai šios idė-
jos kėlė tau nerimą. Aš, Jonas, kalbu apie tavo
pasirinkimą taip, tarsi tai būtų lengvas dalykas,
neatnešantis jokių emocinių pasekmių. Aš ži-
nau, ką tau kalbu, kokį emocinį poveikį padarytų
antro ar netgi trečio kelio pasirinkimas. Tu ne-
būsi paliktas ir tau nereikės viso to išgyventi
vienam. Visas tavo vienišumas, kiek tik tau teko
jo patirti praeityje, yra tavo paties pasirinktas.
Paklausyk įdėmiai: aš žinau, kad tu jauteisi vie-
nišas ir apleistas savo skausme. Jėzus ant kry-
žiaus jautė visiškai tą patį. Iš tiesų Jis nebuvo
apleistas, kaip ir tu nebuvai apleistas. Tu tiesiog
atsiribojai nuo mūsų. Mes, šventieji ir angelai,
negalime tau padėti be tavo pritarimo. Šiose si-
tuacijose mes galime tik stengtis tave apsau-
goti, laukdami bent mažiausio tavo širdies atsi-
vėrimo. 

Aš prašau tavęs praleisti šiek tiek laiko tyloje,
kad galėtum apmąstyti šiuos žodžius. Tu pama-
tysi, jog aš esu teisus, tvirtindamas, kad jei tu

9
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jauti nors truputėlį meilės kam nors, tau vis dar
rūpi būti Dievo akivaizdoje. Tvirtinti, jog netiki
Dievo ar Dievo priešo buvimu, reiškia neigti
akivaizdžią tiesą, kad vanduo yra šlapias ar vė-
jas sukelia judėjimą. Tu gali ginčytis dėl tiesos,
tu gali nusigręžti nuo tiesos ir nuo jos atitraukti
kitus, bet galiausiai tiesa vis vien išlieka. Dievas
egzistuoja. Jis myli tave. Atstumti Jį reiškia pa-
sirinkti Jo priešą, užuot pasirinkus Jį. Tai yra
klaida. Pripažink Dievą iš naujo, nors ir labai
silpnai. Šie žodžiai ir juos lydinčios malonės
yra skirti ne vien šiai akimirkai. Aš liksiu su ta-
vimi ir priminsiu tau juos. Aš, Jonas, myliu tave,
ir nenuleisiu rankų. Pajausk dangišką ramybę
savo sieloje. Daugiau nieko nereikia, tik ramy-
bės. Jeigu dabar tu nesi pasirengęs, nesijau-
dink. Ateis laikas, kai tu noriai pripažinsi Dievą.
Aš esu su tavimi dabar ir aš būsiu su tavimi
tuomet, melsdamasis už tave ir prašydamas tau
visokeriopų malonių. Tu gali pykti ant manęs.Tu
gali pasakyti: „Jonas yra kvailys. Aš tyčiojuosi
iš jo, o jis ir toliau reiškia man savo meilę.” Tu
esi teisus. Aš myliu tave ir tada, kai tu tyčiojiesi
iš manęs. Matai, aš esu danguje ir esu panašus
į Dievą tuo, kad net jeigu tu tyčiojiesi iš Dievo,
Jis nenustoja tavęs mylėjęs ir viliasi tavo sugrį-
žimo. Tiesiog skaitydamas šiuos žodžius tu gavai
pirmąją besąlygiškos Dievo meilės pamoką. Būk
ramus. Tu nesi vienas. 
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Švenčiausioji Motina

Brangiausias dangaus vaikeli, tavo intelektas
nėra toks pažengęs, kaip tu galvoji. Jeigu tu tik-
rai būtum tokio aukšto intelekto, kokio manaisi
esąs, tu labai stengtumeisi tapti šventu, nes kai
žmogus savo intelektą naudoja tam, kad su-
prastų tiesą, jis suvokia, jog Dievo žinojimas yra
beribis. Tada žmogus trokšta vis giliau ir giliau pa-
žinti dangiškąsias tiesas. Tai galima daryti tavo
buvimo žemėje laiku. 

Tu esi mylimas. Tu esi branginamas. Mes dan-
guje turime daug vilčių dėl tavo širdies atsivertimo
į Dievą. Pirma tokios mūsų vilties priežastis yra
ta, kad mes regime gerumą tavo sieloje. Tu gali
atskirti šį gerumą nuo Dievo, teigdamas, kad ge-
rumas kyla iš tavęs paties. Kitais žodžiais ta-
riant, tu tvirtini, kad gėris yra tavo paties. Aš esu
Marija, Jėzaus Kristaus motina, ir aš šiandien tau
sakau, kad bet koks gėris tavo širdyje kyla iš
Dievo. Nesisavink to, kas atėjo iš tavo Tėvo. Ar
tu savintumeisi savo genetinę sanklodą? Ar nors
kiek prisidėjai prie jos sukūrimo? Ar tu ją pasirin-
kai ar sugalvojai? Be abejo, tai yra kvailystė. Ji
buvo tau parinkta tam, kad galėtum tarnauti Dievo
tau numatytu būdu. Neatstumk To, kuris su meile
sukūrė tave tam, kad tarnautum šiuo laiku. Visam
dangui rūpi tavo atsivėrimas Dievui. Toks svarbus
tu esi mums. Mano motiniška širdis kenčia dėl
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tavo nusigręžimo nuo Dievo, nes aš buvau liudi-
ninkė to, ką Jėzus dėl tavęs padarė. Būk ramus.
Aš padėsiu tau; tu esi mylimas. Paklausyk Jono
patarimo ir įsileisk Dievą į savo gyvenimą. Tu
būsi toks dėkingas, kad tai padarei.

LIT HS Reject God body_1  5/12/2010  11:10 AM  Page 12



LIT HS Reject God body_1  5/12/2010  11:10 AM  Page 13



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 indi-
vidualiai 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 paskambin-
kite 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 kiek-
vieną 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 siek-
siu 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 nuro-
dymui kiek įmanoma tobuliau. Amen.

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

Penki Šviesos slėpiniai:
1.  Jėzaus krikštas Jordane
2.  Jėzaus apsireiškimas vestuvėse Kanoje
3.  Dievo Karalystės skelbimas raginant atsiversti
4.  Jėzaus atsimainymas ant Taboro kalno
5.  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 atsi-
vertimui. Per savo bendradarbiavimą su Šventąja Dvasia lei-
sime 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 apaš-
talais pasauliečiais. 
Mes, Grįžtančiojo Karaliaus Jėzaus Kristaus apaštalai pasau-
liečiai, 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 adora-

ciją.
3. Kartą į mėnesį dalyvauti pasauliečių apaštalų maldos gru-

pėje, kurioje kalbami šventojo Rožančiaus Šviesos slėpiniai
ir skaitoma mėnesio žinia.

4. Išpažintį kartą per mėnesį.
5. Toliau sekti Jėzaus Kristaus pavyzdžiu, kaip nurodyta Šven-

tajame 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

        usi-
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       okš-
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