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Liepos 27, 2005 
Jėzus 
 
Mano brangioji siela, tu esi išrinkta tarnauti Dievo Karalystėje.  Niekas negali 
sugriauti šio teiginio.  Aš esu Jėzus ir Man reikia tavo pagalbos.  Kyla pagunda manyti, 
kad tavo gyvenime dar bus daug dienų, kai tu galėsi tarnauti dangui.  Dėl šios 
pagundos sielos kartais jaučiasi turinčios teisę suglebti, nes yra tikros, kad, jei jos 
tobulai netarnauja šiandien, visada galės padaryti tai rytoj.  Ką gi, rytojus nėra tai, į ką 
Aš jus šaukiu. Aš šaukiu jus į šią dieną, šiandien.  Dabartis yra laikas atsisakyti visų 
įpročių, atitraukiančių tave nuo Manęs ir nuo tarnavimo Man.  Brangusis apaštale, tu 
turi atiduoti Man savo priklausomybę.  Niekada negali būti gėriu joks perdėtas 
prisirišimas, kuris atbukina tavo gebėjimą mylėti.  Pažvelk į savo sielą tiesiog dabar. Tu 
pamatysi, kad Aš atsigrįžęs žvelgiu į tave.  Tu žinai, kad Aš prašau atmesti šią 
priklausomybę. Tu žinai – tai vyksta jau kuris laikas.  Šiandien yra toji diena.  Aš 
neieškau tarnystės rytdienoje.  Tu gali niekada nesulaukti rytojaus, nes taip yra 
sutvarkytas gyvenimas žemėje.  Žmogus niekada nežino, kada jis bus pašauktas namo, į 
dangų.  Viena tavo dalis yra išsigandusi.  Tu bijai, kad be šios priklausomybės tu 
nebegalėsi būti laimingas.  Ar tu patikėsi Manimi, jei pasakysiu, kad yra visiškai 
priešingai?  Tu negali būti laimingas, jei esi priklausomas, nes priklausomybė kausto 
tave ir neleidžia patirti Manęs.  Aš esu kituose žmonėse.  Aš esu tavo mylimuosiuose.  
Tačiau tu iškeli šią savo priklausomybę virš Manęs ir virš savo mylimųjų taip pat, kaip 
ir virš visų kitų.  Brangiausiasis apaštale, Aš paimsiu iš tavęs šią priklausomybę.  Aš 
padarysiu tai dėl tavęs, jeigu tik tu Man leisi.  Bet tu turi noriai priimti Mano malonę 
savo sieloje.  Aš padarysiu visą sunkųjį darbą – darbą, kurio tu bijai.  Tu gyvensi 
dabartyje kiekvieną akimirką ir tau pakaks malonių, kad paliktumei šią priklausomybę.  
Tai yra Mano pažadas. 
 
Liepos 28, 2005 
Šventasis Barnabas 



 
Brangusis mano drauge, prašau atkreipti dėmesį į tai, kad Jėzus vadina tave savo 
apaštalu.  Jis prašo tavęs Jam tarnauti.  Nesuklysk galvodamas, kad Jis kalba kažkam 
kitam.  Jis kalba tau.  Karalystėje yra darbo tau.  Tu kentėjai, tai tiesa.  Mes visi 
kenčiame tol, kol gyvename žemėje.  Bet Jėzus gali išgydyti visas žaizdas.  Tu mėgini pats 
išsigydyti.  Tu mėgini pasiekti, kad tavo savijauta būtų geresnė.  Bet tu negali padaryti to 
vienas, o gydymas, kuriuo tu mėgini padėti savo kūnui ir sielai, tik dar labiau tave 
susargdina.  Aš turiu tikrą išgijimą, tikrą ramybę.  Aš esu Barnabas ir taip pat noriu tau 
padėti.  Tau gali būti sunku priimti sprendimą atsitraukti nuo savo priklausomybių.  Aš 
suprantu.  Priešas įtikinėja tave, kad tau reikia šių dalykų tam, kad būtum laimingas.  Ir 
vis tik tu nesi laimingas.  Akimirką būk atviras sau ir išgirsk mane.  Tu nesi ramus, jei esi 
prisirišęs prie kažko taip, kad tau išties to reikėtų, nebent būtum prisirišęs prie Dievo.  
Nors iš esmės aš kalbu apie įvairias medžiagas, kuriomis tu griauni savo organizmą, 
tačiau bet kuris įprotis gali tapti griaunančiu, jei jis atitraukia tave nuo pareigų ir 
atskiria nuo tyrumo ar šventumo.  Kai kurie šių dalykų yra naudingi su saiku, bet jų 
perteklius pradeda imti viršų.  Šie dalykai, šios priklausomybės, jei jau yra tave pririšę, 
nepaleis tavęs tol, kol tu nepriimsi tvirto sprendimo sustoti visiškai.  Tik tada dangus gali 
panaikinti jų galią tau ir išlaisvinti tavo sielą. Mano drauge, tu prieštarauji man savo 
širdyje.  Šią priklausomybę tu laikai labai artima sau ir norėtum, kad aš būčiau neteisus.  
Tai savaime jau sako tau, kad problema egzistuoja.  Aš neklystu.  Aš žvelgiu iš 
dangiškosios perspektyvos ir patikinu tave, kad esu teisus sakydamas, jog Jėzus nori tave 
išlaisvinti. 
 
Šventasis Barnabas 
 
Jėzus nori, kad tu pasaulį matytum taip, kaip ir Jis.  Tik tuo būdu tu Jam tarnausi taip, 
kaip Jam to reikia.  Tik tuo būdu tu matysi šalia esančiuosius Jo akimis ir teisingai 
suprasi savo vaidmenį jų gyvenimuose.  Jei esi priklausomas, esi paniręs į blogį, ir tavo 
regėjimo laukas yra susiaurėjęs.  Tu regi visa savo priklausomybės akimis.  Taip, tu 
tarnausi, bet tarnausi tik tiek, kiek tai nesikerta su tavo priklausomybe.  Ar tu supranti? 
Priklausomybė jau ima viršų tavo gyvenime, nustumdama Jėzų ir tavo pašaukimą į antrą 
planą.  Šis susiaurėjęs regėjimas palaipsniui užgožia dangiškąjį regėjimą, kol galiausiai 
tu matai tiktai savo priklausomybės objektą. Tada esi savo priklausomybės tarnas.  
Priklausomybė yra tavo šeimininkas.  Tačiau priklausomybė nėra švelnus šeimininkas, 
trokštantis tavo gerovės.  Priklausomybė yra žiaurus šeimininkas, galiausiai 
pareikalaujantis iš tavęs visko.  Savo priklausomybei tu turėsi paaukoti savo orumą, 
ketinimų tyrumą ir galbūt netgi savo narystę Kristaus Kūne.  Dabar tu sakai, kad aš 
perdedu.  Tu negali manęs apkvailinti, nes aš žinau, ką tu galvoji.  Aš suprantu 
priklausomybę, nes kentėjau nuo jos pats.  Tu nesi vienintelis kenčiantis nuo 
priklausomybės.  Mes visi baigiame vienodai.  Palygink savo šeimininką – priklausomybę 
– su Jėzumi Kristumi.  Jėzus siekia tik tavo ir tave supančiųjų gerovės.  Jis prašo tavęs 
tarnauti orumo ir gėrio dvasioje, kartu su visais teisiaisiais žemėje ir visais šventaisiais 
danguje.  Tave supa angelų pavidalo dangiškosios būtybės, kurios padės tau kiekvieną 
akimirką ir visose situacijose.  Jėzus tau siunčia savąją Dvasią, kuri apšviečia tave, teikia 
tau drąsą ir stiprybę. Jėzus yra paruošęs tau vietą čia, danguje.  Aš galiu nueiti į šią vietą 
ir ją pamatyti, nes ji yra čia.  Mes nemeluojame.  Mes veikiame tik tiesoje.  Aš noriu, kad 



dabar tu pabūtumei su Kristumi tyloje šioje tiesos dvasioje ir leistum Jėzui pasakyti tau, 
ar tavo priklausomybė yra problema. 
 
Šventasis Barnabas 
 
Aš noriu papasakoti tau apie kainą, kurią tu moki laikydamas priklausomybę savo 
draugu.  Juk tu taip į tai žiūri, ar ne?  Tu manai, kad priklausomybė yra geras dalykas 
tau, paguoda ir atpildas už tavo iškentėtą skausmą.  Leisk man ir vėl pasakyti, jeigu tu 
užmiršai.  Skausmas yra universali patirtis.  Žaizdos yra universali patirtis.  Tu nesi 
vienas savo skausmuose ir savo žaizdose.  Nemanyk, kad teisę turėti šią priklausomybę 
tau suteikia tai, jog kentėjai daugiau už kitus.  Tai būtų netiesa – atsimink, kad dangus 
nesivelia į melą.  Tad ten, kur yra tik tiesa, mes privalome kalbėti aiškiai.  Kiekvienas 
žmogus žemėje buvo sužeistas arba bus sužeistas, ir kiekvienas kentėjo ar kentės 
skausmą.  Tai sulygina tave su visais kitais.  Tu neturi teisės naudoti šią priklausomybę 
savo skausmui malšinti.  Tai yra blogai, tai yra nuodėmė.  Sakyti, kad tau ypač reikia šios 
žemiškosios paguodos, yra tik dingstis.  Ji tave apsaugo dar ir nuo santykio su savo 
skausmu.  O kas atsitinka tada, kai žmonės atsisako susidurti su savo skausmu?  Priešas 
paverčia skausmą kartėliu.  Sielose, kurios prisileidžia Jėzaus pagalbą, skausmas tampa 
išmintimi ir užuojauta.  Skausmas yra naudojamas didingam dvasiniam augimui.  
Neklausyk tų, kurie sako, kad tavo priklausomybė yra priimtinas dalykas, nes tu kenti.  
Šie žmonės veda tave šalin nuo Kristaus savo ydingu mąstymu. Tai yra mąstymas, kuris 
veda žmogų į pragarą.  Aš nesakau, kad tu eini į pragarą.  Aš nesakau, kad tie, kurie mirė 
būdami priklausomi, yra pragare.  Jėzus yra visas gailestingumas.  Jis yra visas gėris ir 
atleidimas.  Jis nepasmerkia sielos, nebent siela užsispiria būti pasmerkta.  Bet kaip tik 
dėl Jo ypatingo gerumo ir gailestingumo tu turėtum Jam tarnauti tobuliau, o to tu negali 
padaryti, jeigu tarnauji kitam šeimininkui. 
 
Liepos 29, 2005 
Šventasis Barnabas 
 
Būk ramus šioje kovoje, suprasdamas, kad nekovoji vienas.  Išmintinga yra suvokti, kada 
tau reikia pagalbos. Šis sumanymas išsilaisvinti nuo priklausomybės yra ne tas, kurį 
reikėtų mėginti įvykdyti be dangiškosios pagalbos. Čia yra daug didžių šventųjų, kurie 
kentėjo sunkumus, kuriuos dabar patiri tu.  Šios sielos, geros valios vyrai ir moterys, 
kovojo su savo savanaudiškais troškimais ir savo valią pakeitė Jo valia.  Kaip tik šitai 
padaryti dabar yra prašoma iš tavęs.  Mes, dangaus šventieji, visi melsimės, kad Jėzus 
tau atsiųstų didžiausią dangišką pagalbą.  Tu būsi apsuptas malonės, kuri yra dangaus 
galia. Kai jausi, kad kovoji, tu turi šauktis dangaus ir prašyti daugiau malonių, o mes 
gausime tau jų nedelsiant.  Tu matai – Jėzui reikia tavo pagalbos. Jam reikia tavo 
tarnystės.  Tu negali tarnauti Jam taip, kaip norėtum ar kaip Jam to reikia, jei tu neši 
savo priklausomybės naštą.  Jei Jėzus išlaisvins tave nuo šios priklausomybės, tu tapsi 
didžiu apaštalu.  Tavo vaidmuo Karalystėje taps aiškus tau, ir tą aiškumą tu panaudosi 
apšviesdamas kitus.  Pagalvok apie tuos, kurie padėjo tau sunkumuose visą tavo 
gyvenimą.  Šios sielos tarnavo dangui.  Tu irgi turi daryti tą patį.  Yra daug sielų, 
kurioms padėti tu esi paskirtas.  Tu nenori savo gyvenimo pabaigoje pamatyti, kad toms 
sieloms nebuvo suteikta būtinoji pagalba, nes tu buvai užsiėmęs mėginimais užsimiršti.  



Būk ramus, brangus drauge.  Tu esi šaukiamas vardu.  Ištark taip Jėzui, ir Jis pasirūpins 
visais tavo sunkumais. 
 
Šventoji Klara Asyžietė 
 
Mano brangieji draugai žemėje, kokia aš laiminga kalbėdama su jumis.  Aš esu Klara ir 
noriu padrąsinti jus žengti pirmąjį žingsnį.  Pirmasis žingsnis, kurį jūs turite žengti, 
siekdami išsilaisvinti iš savo priklausomybės, yra šis.  Pakelkite savo akis į Jėzų Kristų ir 
ištarkite: „Viešpatie, padėk man, aš negaliu padaryti to vienas.”  Kokia maloni Jėzui 
šitoji malda.  Kokiu džiaugsmu plaka Jo širdis, kad vienas iš Jo vaikų pripažino Jo galią 
ir Jo meilę.  Tu matai, mano brangus drauge, kai tu šitaip šaukiesi Dievo, tu pasitiki Jo 
meile tau, o taip pat – ir Jo gailestingumu.  Tu sakai: ,,Taip, Viešpatie, aš klydau, bet 
žinau, kad Tavo meilė man yra nepakitusi.”  Net jeigu tik mažiausia tavo dalelė drįsta 
viltis, kad Jėzus tau padės, to pakanka.  Jėzui beveik nieko nereikia, kad apipiltų sielą 
gailestingumu.  Netgi jei tu nuolat nusidėdavai pačiomis gėdingiausiomis nuodėmėmis, 
netgi jei tu jauti, kad esi pati niekingiausia būtybė visatoje, tu turi šauktis Jo.  Tiesa yra 
tai, kad Jis myli tave.  Jis laukia tavęs ir įdėmiai stebi tave, laukdamas bent menkiausio 
atsivėrimo Jam.  Ar to nepabandysi, mano drauge?  Tu mėginai padėti sau jaustis geriau 
kitais būdais ir buvai paliktas neviltyje.  Dabar išmėgink Jėzų.  Aš meldžiuosi už tave 
dabar, kad tu leistum atsiverti tavo sielos durims nors truputėlį.  Jei tai padarysi, užplūs 
šviesa.  Būk nuolankus, prisipažink nusidėjęs ir prašyk atleidimo.  Tu nebūsi nuviltas.  
Jėzus pareikalaus tavęs kaip savo ir atkurs tavo orumą, kuris teisėtai priklauso kaip 
Dievo vaikui. 
 
Šventasis Andrius 
 
Mano draugai žemėje, dažnai jūs norite pripažinti, kad jūsų gyvenimas nėra toks geras 
kaip jūs norėtumėte ar kaip jūs vylėtės.  Šios serijos tikslas yra aprūpinti jus malone, 
būtina suprasti, kodėl viskas taip vyksta.  Kokios bebūtų jūsų problemos ir koks sunkus 
kryžius, priklausomybė tik dar labiau viską apsunkina.  Štai kas vyksta. Jums yra duotas 
tam tikras skaičius kryžių, kuriuos jūs turite nešti.  Kaip tik taip viskas yra sutvarkyta.  
Tik danguje jūs būsite laisvi nuo visų kančių.  Kaip tik šiomis kovomis jūs uždirbate 
savąjį išganymą.  Jūsų kančios yra dangiškos prigimties, o jų tikslas taip pat yra 
dangiškas.  Bet siela, įkalinta priklausomybės gniaužtuose, apsikrauna tokiu svoriu, kokio 
ji nebegali panešti.  Tada sielos kaltina kryžių, teigdamos, kad Jėzus padarė jį pernelyg 
sunkų.  Tai yra netiesa.  Pati siela, nuolat sakydama „Taip” savo priklausomybei, 
prisiėmė nepakeliamo svorio savo gyvenimui ir savo kryžiui.  Šiuo papildomu svoriu siela 
pateisina savo priklausomybę. „Aš tapau priklausomu todėl, kad nešu tokį nepaprastai 
skausmingą kryžių.”  Ši tiesa yra iškreipta.  Brangusis apaštale, tai nepadės tau.  Tai 
nepadeda tau dabar.  Kai tu būsi laisvas nuo priklausomybės, mes galėsime tau padėti 
pakelti bet kokio svorio kryžiaus naštą.  Taip numatė Dievas.  Jis neapkrauna savo vaikų 
sielvartu, kurio šie negali panešti.  Jeigu tu kenti, mes tau padėsime.  Jeigu tu esi pilnas 
kartėlio, Jėzus išgydys tave.  Tai yra pažadai.  Mes nekalbame kaip kai kurios sielos 
žemėje.  Mes nekalbame tuščiai ir mūsų pažadai yra tvirti.  Jie nėra diena iš dienos 
atidėliojami.  Tu turėsi mūsų pagalbą, bet tu turi atiduoti savo priklausomybę dangui.  
Įteik ją Jėzui, ir Jis paims ją iš tavo rankų, tau palikdamas visą dangaus pagalbą ir 



gyvenimą, kuris bus tau pakeliamas.  
 
Švenčiausioji Motina 
 
Sveiki,	  mano	  vaikeliai.	  	  Aš	  esu	  Marija,	  jūsų	  dangiškoji	  motina.	  	  Aš	  esu	  su	  jumis	  
kiekvienoje	  kančioje	  ir	  laukiu	  galimybės	  jums	  padėti.	  	  Leisk	  man	  padėti	  tau	  šioje	  
kovoje.	  	  Daugeliui	  aš	  esu	  padėjusi	  nugalėti	  šiuos	  žemiškus	  prisirišimus	  ir	  dar	  tobuliau	  
tarnauti	  savo	  Sūnui.	  	  Aš	  galiu	  padaryti	  tai	  ir	  tau.	  	  Tu	  turi	  suprasti,	  kad	  danguje	  nerasi	  
jokių	  kaltinimų.	  	  Mes	  neteisiame	  tavęs	  už	  tavo	  nuodėmes,	  mes	  teprašome	  tavęs	  
atsitraukti	  nuo	  jų.	  	  Jėzus	  apvalys	  tavo	  sielą,	  o	  tu	  turėsi	  ramybę	  ir	  džiaugsmą,	  tuo	  pačiu	  
vėl	  išmoksi	  dalinti	  Jo	  meilę	  kitiems.	  	  Per	  daug	  dangaus	  vaikų	  gyvena	  vieniši	  ir	  kenčia	  
skausmą.	  	  Aš	  negaliu	  į	  tai	  žiūrėti,	  mano	  vaike.	  	  Ne	  taip	  jūsų	  prašoma	  gyventi	  žemėje.	  	  
Mano	  vaikų	  liūdnumas	  man	  yra	  skausmingas	  kryžius.	  	  Aš	  be	  sustojimo	  meldžiuosi	  
Dievui	  už	  kiekvieną	  iš	  jūsų.	  	  Dabar	  aš	  meldžiuosi	  Jam	  už	  tave,	  mano	  mažoji	  mylima	  
siela.	  	  Aš	  prašau	  Jo	  suteikti	  tau	  išskirtinę	  malonę	  pamatyti	  savo	  priklausomybę	  kaip	  
užstojančią	  dangaus	  šviesą.	  	  Stumk	  ją	  šalin	  nuo	  savęs,	  balandėli,	  ir	  Jėzus	  bus	  kitapus	  ir	  
atliks	  visą	  darbą.	  	  Tiktai	  pačioje	  pradžioje	  ji	  atrodo	  nepajudinama	  tarsi	  kalnas,	  ir	  taip	  
yra	  dėl	  to,	  kad	  tu	  visko	  tikiesi	  iš	  savęs.	  Tai	  yra	  klaida.	  Niekada	  nepasitikėk	  savimi,	  
norėdamas	  padaryti	  tai,	  ką	  dangus	  nori	  padaryti	  dėl	  tavęs.	  	  Duok	  man	  savo	  ranką	  
dabar,	  ir	  aš	  nuvesiu	  tave	  šalin	  nuo	  tavo	  priklausomybės.	  

 

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 

708-496-9300 

 

Airijoje: 

 

Direction for our times – Ireland 

Lisnalea 

Virginia Rd. 

Bailieborough 



Co. Cavan. 

Republic of Ireland 

 

Tel. 353-42-969-4947 

El. 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.com 

arba paskambinkite mums, kad įtrauktume jus į savo elektroninio pašto adresus telefonu 

708-496-9300. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 klerikalinio piktnaudžiavimo aukoms 

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 mąstantiems apie savižudybę 

Dangus kalba atitolusiems nuo Bažnyčios 

Dangus kalba mirštantiems 

Dangus kalba nepažįstantiems Jėzaus 

Dangus kalba išgyvenantiems tragediją 

Dangus kalba bijantiems skaistyklos 

Dangus kalba atstūmusiems Dievą 

Dangus kalba besistengiantiems atleisti 

Dangus kalba kenčiantiems finansinius nepriteklius 

Dangus kalba tėvams, nerimaujantiems dėl vaikų išganymo 

 

 

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, 

vienuoliams 

  ir vienuolėms 

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 

 
 
 
 
 
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 raginant atsiversti  

4. Jėzaus atsimainymas  

5. Eucharistijos įsteigimas 

                     

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 presiimame šias dvasines praktikas ir 
įsipareigojame atlikti jas kaip galima geriau: 
 
            1.   Rytmečio aukojimą, Atsidavimo maldą ir trumpą maldą už Sventąjį Tėvą.                    
            2.   Kassavaitinę valandos trukmės Eucharistijos adoraciją.  
            3.   Dalyvavimą kasmėnesinėje pasauliečių apaštalų maldos grupėje, kurioje  
                 kalbami Šventosios Rosarijos Šviesos Slėpiniai ir skaitoma mėnėsio žinia.  
            4.   Išpažintį kartą į mėnesį.   
            5.   Toliau mes seksime Jėzaus Kristaus pavydžiu, 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 

Backcover-Nugarinis Viršelis 

 

Jėzus 

“Niekada negali būti gėriu joks perdėtas prisirišimas, 

kuris atbukina tavo gebėjimą mylėti. Paželk į savo sielą 

tiesiog dabar. Tu pamatysi, kad Aš atsigrįžęs žvelgiu į tave. 

Tu žinai, kad Aš prašau atmesti šią priklausomybę. Tu 



žinai -- tai vyksta jau kuris laikas. Šiandien yra toji diena." 

__________________________________________________ 

 

Anne, žmona ir šešių vaikų motina, atskleidžia savo kelionę į 

Jėzaus širdį. Ji tiki, kad žinios kurias girdi savo sieloje, ateina 

nuo Dievo Tėvo, Jėzaus, Marijos ir daugelio šventųjų. Šios 

žinios atskleidžia mūsų Išganytojo švelnią, trokštančią meilę, 

kurią Jis turi kiekvienam iš mūsų.   

 

 
 


