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Gruodžio 21 diena, 2006
Jėzus
Aš esu Jėzus. Aš esu Dievas. Aš esu tobulas Savyje. Aš esu jūsų pasaulyje ir esu danguje. Matai, Aš esu visur esantis. Net jei norėtum, nepajėgtum pasitraukti nuo Mano buvimo žemėje.
Aš sukūriau žemę. Galima pasakyti, kad žemė
priklauso Man. Viskas ant žemės yra Mano sukurta. Brangus Mano mylimasis, tu taip pat esi
Mano kūrinys. Ar Aš sakau, kad tu priklausai
Man? Aš sakau kitaip. Aš sakau, kad trokštu,
jog Man priklausytumei. Aš noriu užvaldyti
tavo širdį. Kodėl Aš vartoju žodį širdis, jei tai,
ko iš tiesų siekiu, yra tavo siela? Aš vartoju
žodį širdis, nes žmonės apibūdina širdį kaip
vietą, kur jie laiko savo meilę. Jei turi meilę,
žmonės sako, kad turi ją savo širdyje. Širdis yra
žinoma kaip meilės šaltinis, jos talpykla, todėl
Aš, Jėzus, sakau tau, kad Aš noriu užvaldyti
tavo širdį. Kai visa yra supaprastinama, kaip ir
turėtų būti, Aš sakau, jog noriu, kad Mane mylėtum. Aš myliu tave. Čia nėra jokios problemos. Aš myliu tave šiandien ir mylėsiu tave vi1

sada. Sunkumas, su kuriuo susiduriame, yra
tai, jog tu Manęs nepažįsti. Vienintelis būdas,
kuriuo galiu išmokyti tave meilės Man, yra atskleisti Save tau, leisti tau Mane pažinti. Dėl
tos priežasties Aš ateinu šiandien pas tave. Aš
apreiškiu Save tau šiais žodžiais ir malonėmis,
lydinčiomis šiuos žodžius. Jei perskaitysi šiuos
žodžius ir sėdėsi tyloje, tu pradėsi Mane pažinti. Jei iš tiesų Mane pradėsi pažinti, pamilsi
Mane. Pamiršk visa, kas gundo tave nusisukti
nuo šių žodžių ir šių malonių. Ilsėkis. Būk su
Manimi. Leisk Man kalbėti tau apie Save.
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Jėzus
Tavo pasaulyje šiandien yra daug gėrio apraiškų. Kai kurios jų yra tikros. Kai kurios - netikros. Manęs, Jėzaus, nėra mele. Aš neteikiu melagingų vilčių. Tiesa yra jaučiama, nes ji tyra
ir niekada nesikeičia. Jei nori rasti tiesą, atsigręžk atgal ir pamatyk, kokios tiesos apraiškos
ištvėrė laiką. Kokie dalykai buvo tiesa net ir
prieš du tūkstančius metų? Tu rasi juos, jei pamatysi, kas ištvėrė per amžius. Prieš du tūkstančius metų tiesa buvo tai, kad Aš atėjau atnešti jums išganymą. Ir šiandien tai vis dar yra
tiesa. Aš atėjau tada ir ateinu šiandien. Aš ateinu dėl tavo išganymo. Aš ateinu, kad tu būtum išgelbėtas. Aš ateinu tam, kad ten, kur yra
netikrumas, kur tu esi apgaudinėjamas, Aš būčiau šalia su Savo tiesa.
Prieš du tūkstantmečius pasaulyje egzistavo
blogis. Šiandien blogis tarpsta gėryje. Ar tai
reiškia, kad blogis yra geras? Ar tiesa pasikeitė? Ne. Kaip tiesa niekada nesikeičia, taip pat
nesikeičia ir blogis. Blogis tiesiog keičia savo
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apgaulingus pavidalus. Aš, Dievas, niekada nepakeičiau Savo charakterio. Kai su kuo nors
susipažįsti, apie tą asmenį žinai tik keletą dalykų. Kai susipažįsti artimiau, sužinai daugiau.
Laikui bėgant ir nuosekliai bendraudamas tu
pradedi artimai pažinti ir gali sakyti, jog supranti tą asmenį.
Aš noriu, kad Mane suprastum. Aš esu tiesa.
Tam, kad pažintum Mane, Jėzų, turėsi sužinoti,
kas yra tikra ir kas ne. Aš tave to išmokysiu, bet
Aš negaliu tavęs išmokyti to išsyk. Tiesa savo
didžioje gelmėje turi būti suvokiama palaipsniui. Dėl šios priežasties Aš tau siūlau būti
Mano bendrystėje. Jei tu būsi su Manimi, Aš išmokysiu tave visko, ko tau reikia, kad atskirtumei tiesą nuo apgaulės savo pasaulyje. Aš išmokysiu tave atskirti gėrį nuo blogio vienu žvilgsniu. Aš esu didis Mokytojas, Dieviškasis Mokytojas. Aš atnešu šviesą, būtiną kiekvieno iškylančio klausimo greitam suvokimui ir paaiškinimui. Tu gali pasakyti: „Suteik man visa tai išsyk, Dieve. Jei Tu esi tas, kas sakaisi esąs, Tu
tai gali.“
4

Tu teisus. Aš galiu tai padaryti, tokia yra
Mano galia. Bet tu, Mano drauge, nesi pajėgus
priimti tokią patirtį, nes visa Mano tiesa yra
meilė. Tavo mažytė širdis pirmiausia turi būti
praplėsta. Mes turime paruošti vietą visai šiai
pilnai meilės tiesai. Aš noriu, kad prisidėtum
prie Manęs šioje kelionėje. Vaikščiok su Manimi. Leisk Man priartinti tave prie tavo sielos,
tavo paties mistinės prigimties. Ateik pas Mane
tenai, kad Aš galėčiau atskleisti tau didžiąsias
tiesas apie tavo šeimą, apie Dievo šeimą. Tu
čia rasi tikrą prieglobstį. Ilsėdamasis savo sieloje Mano akivaizdoje tu suprasi meilę. Tuo
pat metu tu imsi suprasti tiesą apie dangų, savo
galutinius namus. Aš šaukiu tave dabar ir žinau, kad Mane girdi. Ateik pas Mane. Pasilik
su Manimi. Duok Man mažą galimybę tau atsiskleisti.
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Jėzus
Patraukdamas tave prie tavo mistinės prigimties, Aš patraukiu tave į Savo širdį. Mano širdis
ir tavo širdis priklauso viena kitai. Kai esi su
Manimi, jautiesi ramus ir priimtas. Tu jauti
vienybę su kitais, nes patiri bendrystę savo sieloje. Jei su kiekvienu žmogumi esu taip pat,
kaip ir su tavimi, tu per Mane esi sujungtas su
kiekvienu iš jų. Ar pradedi suprasti Dievo šeimą? Aš myliu kiekvieną sukurtą žmogų. Kiekvienam sukurtajam žmogui Aš turiu gerą planą.
Tai yra Mano tiesa ir, kaip atmeni, Aš niekada
nebūnu ten, kur melas. Jei kiekvienam sukurtam
žmogui, o taip pat ir tau, Aš turiu paruošęs planą, tai reiškia, kad tu esi saugus su Manimi, ir
visa žmonija yra saugi su Manimi. Susivienijęs
su Manimi, kiekvienas žmogus jam skirtą laiką
žemėje praleis mistinėje vienybėje su kiekvienu
žmogumi ir visais dangaus šventaisiais. Mes
visi esame susiję. Praėjus šiam tarnystės laikui,
kiekvienas su Manimi susijęs žmogus ateina pas
Mane, namo, pas šeimą, kuri jį myli, jo laukia
ir jį džiaugsmingai sutinka. Danguje nėra pik6

tos valios. Ten yra tik supratimas ir tiesa. Aš
turiu tiek vilties dėl tavęs, Mano drauge. Visos
tavo dovanos turi pradžią Dieve ir yra Dievo
gerumo padarinys. Jei tu išmoksi Mane suprasti, tu sužinosi, kad Aš noriu panaudoti tavo
dovanas tam, kad sukurčiau harmoniją tavo
sieloje. Kai tu naudosi savo dovanas ir energiją
Mano tikslams, tu darysi gera visam pasauliui.
Tai yra tiesa, nes Aš tai pasakiau, o Aš galiu
sakyti tik tiesą. Mes visi esame susiję. Ar norėtumei daryti gera pasauliui? Iš tiesų tu tai gali
ir tai yra Mano planas tau. Aš pasirengęs tau
duoti tiek daug: ir pažinimo, ir išminties požiūriu. Būdamas vienoje komandoje su Manimi, tu
klestėsi ir augsi į aukštumas, apie kurias niekada nesvajojai. Džiūgauki. Tu ilsiesi su Dievu,
su Visa Dievu. Šis Dievas šiandien tau sako,
kad esi mylimas ir reikalingas.
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Jėzus
Sek šiuo keliu, kuris atsiveria prieš tave. Ateik
pas Mane. Atsigręžk į Mane, ir Aš atskleisiu tau
šį kelią, kuriuo noriu kad pasuktumei. Savo
dvasioje tu pajausi palengvėjimą. Tu jausiesi
ramus. Viduje ramiai krausis vilties pumpuras.
Šis pumpuras išsiskleis, nebijok. Viltis, kurią
jauti savo sieloje, maitinama laiku, kurį praleidi kartu su Manimi ieškodamas tiesos. Aš visu
tuo pasirūpinsiu. Man reikia bent mažiausio,
neryžtingiausio tavo noro. Tu svyruoji, ar patikėti Manimi. Aš tai žinau. Suprantu viską, kas
iki šios akimirkos vyko tavo gyvenime. Atmink,
kad Man atvira visa pasaulio tiesa. Tad ar šiuo
požiūriu nesu asmuo, kurį tau vertėtų pažinti?
Ar negalėtum sutikti su tuo, kad esu pats vertingiausias asmuo, kurį tik galėtum pažinti? Jei tu
žinotum, kad žemėje yra kas nors, kas žino visą
tiesą apie viską, kuris supranta gryniausius
faktus ir į tikrovę žvelgia pačiu tyriausiu, kokį
tik galima įsivaizduoti, pirmapradžiu žvilgsniu,
ar neieškotumei tokio asmens bendrystės? Taip,
jei tik būtum žmogus, kuris trokšta tiesos, jei tu
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būtum nuvargintas melo ir netikrumo. Mano
drauge, jei tu ieškai tiesos, tu turi eiti su Manimi. Jei tu ieškai supratimo, turi ateiti pas
Mane. Jei tu nori būti mylimas, turi pasilikti
Mano širdyje, nes tai yra vienintelė vieta, kur
tu rasi taip ieškomą tobulą saugumą. Aš esu su
tavimi. Aš niekada tavęs nepaliksiu. Tu nepabėgtum nuo Mano buvimo, net jei to ir norėtum.
Tačiau reikėtų tau pažinti Mane artimiau, prieš
nusprendžiant, priimti ar atstumti Mane. Tai galutinis apsisprendimas, kuris priklauso tau.
Kaip kad negali pabėgti nuo Mano buvimo, lygiai taip negali pabėgti ir nuo šio pasirinkimo.
Jis priklauso tau. Aš noriu, kad apsvarstytumei
savo galimybes.
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Jėzus
Mano drauge, visa tai yra tarp tavęs ir Manęs.
„Visa tai" – būtent, šis mūsų pokalbis ir tavo
galutinis sprendimas Mane priimti ar atstumti.
Kai tavęs prašoma priimti svarbų sprendimą, tu
apsvarstai savo galimybes. Tad neskubėdamas
pasverk abi galimybes. Galbūt tu svyruoji tarp
dviejų krypčių. Aš noriu, kad apsvarstytum abi
šio sprendimo puses. Jei priimsi Mane, tu įeisi į
labiausiai mylinčią ir saugiausią šeimą iš visų.
Jei priimsi Mane, būsi saugus visą savo likusį
gyvenimą, nes Aš visada parodysiu tau kelią,
lydėsiu tave, saugosiu tave ir niekada tavęs nepaliksiu. Jei priimsi Mane, tu įžengsi į dangų
triumfuodamas, atsinešdamas visą gėrį, kurį
tavo bendradarbiavimas užtikrino tavo šeimai.
Tu vaikščiosi tiesoje ir ramybėje. Tavo gyvenimas žemėje netaps lengvas staiga, bet jis bus
pripildytas Dievo ramybės ir Dievo malonės.
Jei atstumsi Mane, toliau liksi pažeidžiamas
Mano priešo apgaulės. Kartais apgausi save,
manydamas, jog esi išmintingas. Galbūt,
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jausiesi pranašesnis už daugelį savo brolių ir
seserų, bet šiandien Aš tau sakau atvira širdimi: pats nuolankiausiasis danguje savo sieloje
laiko visas Dievo paslaptis. Tu nepažinsi šios
mistinės tikrovės, jei atstumsi Mane. Kaip tu
galėtum, jei nenorėtum?
Baigsiu viena iš didžiausiųjų tiesų, jog Aš niekada neverčiu savo vaikų pasirinkti Manęs. Aš
neverčiu žmonijos dirbti dangui. Jei tai daryčiau, mes turėtume ne šeimą, bet šeimininką ir
jo vergus. Ne. Tai - ne Man, ir tai - ne tau.
Dangaus Karalystė nebūtų Dangaus Karalystė,
jei nebūtų pripildyta mylimais ir noriai tarnaujančiais vaikais. Kiekvienas danguje dirba už
kitą su dideliu džiaugsmu. Kiekvienas danguje
dirba už mūsų šeimos narius žemėje su didele
viltimi. Tau skaitant šiuos žodžius, danguje yra
didelė viltis, kad tu pasirinksi Mane, Jėzų Kristų, ir pradėsi savo kelionę į tiesą. Čia ji yra
tau. Aš turiu tiesą ir turiu tau kryptį, kuri nuves
tave į šį tikslą.
Aš myliu tave. Aš tavimi pasirūpinsiu. Pasirink
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Mane, ir Aš tau atsiversiu. Mano drauge, Tu
pažinsi ramybę. Tu pažinsi saugumą. Tu pažinsi
džiaugsmą visą amžinybę. Tai yra tavo paveldas ir Aš esu tavo Dievas. Niekam neleisk atskirti savęs nuo tiesos, kad Aš esu Jėzus Kristus
ir kad tave myliu. Šiandien ateinu pranešti tau
apie Save ir išgelbėti tave. Ateik. Pasitikėk Manimi. Būk su Manimi. Aš tave apsaugosiu.
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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:
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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 dalyvauti, prašome mums skambinti:
JAV:
Direction For Our Times
9000 West 81st Street Justice, Illinois 60458 JAV
Tel. 708-496-9300
EI. paštas: contactus@directionforourtimes.com
Web: www.directionforourtimes.org
Direction for our times - Ireland
Lisnalea
Virginia Rd.
Bailieborough
Co. Cavan. Republic of
Ireland
Tel. 353-42-969-4947
EI. paštas: dfotireland@yahoo.ie

Jėzus per Anne perduoda žinią pasauliui kiekvieno
mėnesio pirmąją dieną. Šias žinias kas mėnesį rasite mūsų interneto puslapyje adresu www.directionforourtimes.org arba
paskambinkite mums, kad įtrauktume jus į savo elektroninio pašto adresus telefonu 708-496-9300

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 jo mylimojo visiško
atsivertimo. Tad sielos, kurios tarnaus šioje išgelbėjimo misijoje
kaip Mano 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.
Rytmečio aukojimas
O Jėzau, per Nesuteptąją Marijos Širdį aš aukoju Tau šios dienos
maldas, darbus, džiaugsmus ir kentėjimus visomis Tavo Švenčiausiosios Širdies intencijomis vienybėje su Šventąja Mišių auka
visame pasaulyje mano nuodėmių atitaisymui ir visomis Šventojo
Tėvo intencijomis. Amen.
Penki šviesos slėpiniai:
1. Jėzaus krikštas Jordane.
2. Jėzaus apsireiškimas vestuvėse Kanoje.
3. Dievo Karalystės skelbimas.
4. Jėzaus atsimainymas.
5. Eucharistijos įsteigimas.
16

Grįžtančiojo Karaliaus Jėzaus Kristaus apaštalai pasauliečiai
Mes siekiame būti suvienyti Jėzuje savo kasdieniame darbe ir per savo pašaukimus tikimės gauti malonių nusidėjėlių atsivertimui. Mes prisiekiame atsidavimą
Dievui Tėvui. Per savo bendradarbiavimą su Šventąja Dvasia leisime Jėzui per
mus lietis į pasaulį ir nešti Jo Šviesą. Mes darome tai vienybėje su Marija,
mūsų Švenčiausiąja Motina, šventųjų bendruomene, visais Dievo angelais ir su
visais apaštalais pasauliečiais.
Kaip Grįžtančiojo Karaliaus Jėzaus Kristaus apaštalai pasauliečiai mes sutinkame vykdyti esmines savo kaip katalikų pareigas. Be to, mes prisiimame šias
dvasines praktikas ir įsipareigojame atlikti jas kaip galima geriau:
1. Rytmečio aukojimą, Atsidavimo maldą ir trumpą maldą už Šventąjį Tėvą.
2. Dalyvavimą kasmėnesinėje pasauliečių apaštalų maldos grupėje, kurioje kalbami Šventojo Rožinio Šviesos Slėpiniai ir skaitoma mėnesio žinia.
3. Kassavaitinę valandos trukmės Eucharistijos adoraciją.
4. Išpažintį kartą į mėnesį.
5. Toliau mes seksime 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 prašomo siųsti adresu:
Direction for Our Times
9000 Vest 81st Street
Justice, Illinois 60458 JAV
708-496-9300

