
DANGUS KALBA 
KALINIAMS

Nurodymai mūsų laikams,
duoti Anne, pasaulietei apaštalei

HS LITH Prisoners body_1  5/12/2010  4:43 PM  Page i



Dangus kalba kaliniams

Nurodymai mūsų laikams, duoti Anne, pasaulietei

apaštalei

ISBN: 978-1-935566-51-9

Kongreso bibliotekos numeris: pateikta paraiška

© Autorinės teisės 2010, Direction for Our Times.

Visos teisės saugomos. Jokia šio leidinio dalis

negali būti atgaminama bet kokia forma ir priemo-

nėmis be išankstinio raštiško leidėjo sutikimo.

Leidėjas:

Direction for Our Times

(Nurodymai mūsų laikams)

9000 West 81st Street

Justice, IL 60458 JAV

708-496-9300

www.directionforourtimes.org

Organizacija Direction for Our Times yra atleista

nuo mokesčių. 

Pagaminta Jungtinėse Amerikos Valstijose

HS LITH Prisoners body_1  5/13/2010  3:42 PM  Page ii



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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Liepos 25, 2005
Jėzus

Aš noriu kalbėti visiems dėl bet kokios prie-
žasties įkalintiesiems. Brangūs broliai ir
seserys, jūsų krikščioniškajai šeimai reikia
jūsų. Jūsų maldos ir aukos turi didelę galią.
Jeigu jūs suvienijate savo kentėjimus su Ma-
nimi, Aš galiu juos panaudoti daugelio sielų
išganymui. Pavyzdžiui, jeigu tu aukosi Man
kiekvieną savo dieną, Aš priimsiu tavo auką
ir panaudosiu ją suminkštinti nuo tavęs at-
siskyrusių tavo šeimos narių širdis. Aš pa-
naudosiu tavo auką panaikindamas bet ko-
kių tavo nuodėmių sukeltą žalą. Nereikia nė
sakyti, kad Aš darysiu stebuklus tavo sieloje.
Man nereikia to sakyti, nes tu tai jau žinai.
Tai yra Mano pažado visiems apaštalams
pasauliečiams dalis. Gyvenimas, kurį tu gy-
venai, nebuvo tobulas, nepriklausomai nuo
to, ar tu esi kaltas dėl nusikaltimo, kuriuo
tu buvai apkaltintas. Jeigu ir visai nebūtų
buvę šitų nusikaltimų – tu nebuvai tobulas.
Iš kur Aš tai žinau? Aš tau pasakysiu. Nė
vienas vyras ir nė viena moteris nėra tobuli.
Visi yra nusidėjėliai. Todėl Mano akyse tu
nesi blogesnis už tuos, kurie nėra įkalinti.
Ar tu supranti? Galbūt tu jauti į save
įsmeigtas smerkiančias pasaulio akis, bet
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dangaus akyse tu niekuo neišsiskiri. Tu esi
Mano draugas. Aš esu tavo draugas. Pa-
saulyje yra daug sielų, kurios nėra įkalin-
tos, bet jų kaltė yra kur kas didesnė nei tavo.
Tu esi mylimas ir brangus, ir Aš atėjau pa-
sakyti tau kaip tik tai. Padėk savo galvą
ant Mano, savojo Jėzaus, peties, ir Aš tave iš-
gydysiu. 
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Šventasis Pranciškus Asyžietis

Kaip žmonės gali būti laisvi, jei žmonija laiko
juos įkalintus? Aš jums pasakysiu. Pasaulis gali
įkalinti jūsų kūną, brangūs draugai, bet niekas
neturi galios prirakinti jūsų sielos. Jūsų siela
priklauso Jėzui Kristui. Jis, Dievas, sukūrė tave
tam, kad tarnautumei dangui. Ką gi, tai nepasi-
keitė tiesiog dėl to, kad tu atsidūrei kalėjime. Ka-
dangi svarbiau už viską yra tarnavimas dangui,
tu turi suvokti, kad Jėzui reikia, jog tu tarnau-
tumei būtent ten, kur esi. Gali ateiti toks laikas,
kai tu būsi paleistas iš šio kalėjimo ir tada būsi
pašauktas tarnauti kitoje vietoje. Dabar tu turi
tarnauti ten, kur šiuo metu esi. Aš noriu tau pa-
sakyti daugelį dalykų. Pats svarbiausias dalykas,
kurį turi žinoti yra tai, kad tu esi mylimas toks,
koks esi, ir tos būklės, kokios esi. Jėzus tave
myli. Jėzus, kuris yra meilė, taip pat yra ir gai-
lestingumas. Jis atleidžia tau visas nuodėmes,
kokias tik esi padaręs. Tai nepriklauso nuo
nieko, išskyrus tavo atgailą. Kitais žodžiais ta-
riant, tavo pojūčiai gali sakyti tau, kad tavo
nuodėmė yra didelė. Tu gali sakyti, kad nusidė-
jai taip sunkiai ir taip dažnai, kad Jėzus tikrai
negalėtų būtent tau prabilti, siūlydamas atlei-
dimą. Brangusis broli Kristuje, galiu tau pasa-
kyti, jog tai nėra pirmas kartas, kai tu suklydai.
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Aš sakau tau tiesą. Jėzus tau atleido. Dabar eik
pas Jį ir Jo atsipašyk. Jis yra Dievas. Jis turi
teisę į tavo atgailą. Suprask, kad tu turi padaryti
tai dėl Jo. Jei atgailauji ir atsiprašai už savo
nuodėmes, Jėzus išgydo bet kokius jų paliktus
randus tavo sieloje. Daugelį kartų žemėje žmo-
gus patiria skausmą. Be abejo, yra daug
skausmo rūšių, bet skausmas, sukeltas jausmo,
kad esi nemylimas, ypatingai prislegia širdį. Šis
skausmas gali sukurti polinkį nusidėti. Gali būti,
kad tau atsitiko būtent tai. Jėzus supranta. Ta-
čiau nežiūrint to, klaidos lieka klaidomis ir sie-
los turi pripažinti savo klaidas, išpažinti jas, jei
tai yra nuodėmės, ir judėti pirmyn. Judėti pirmyn
su Jėzumi. Jis tiesia tau savo ranką brolystėje ir
meilėje. Imk Jo ranką ir ženk žingsnį iš tamsos
į Šviesą. Tai nėra klaida. Tai yra pats išmintin-
giausias sprendimas, kurį tu kada nors priimsi. 
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Šventasis Pranciškus Asyžietis

Reikia suprasti, kad dangus yra pasiekiamas, o
ypač įkalintiesiems. Ar tu norėtum žinoti, kodėl?
Aš tau pasakysiu. Sielos, esančios žemiškame ka-
lėjime, nors ir laikinai, yra praradusios viską
pasaulyje. Kai tu mirsi, brangioji siela, tu pra-
rasi viską pasaulyje ir nueisi pas Dievą. Dan-
guje nėra paslapčių. Visi žinos viską. Tad ten
nėra galimybės pasislėpti. Tu tai jau padarei ta
prasme, kad tavo nuodėmė buvo parodyta pa-
sauliui. Kiti, neįkalintieji, kaip jau sakėme, taip
pat turi nuodėmių, bet jų nuodėmės nėra paro-
dytos pasauliui tuo pat būdu kaip taviškės. Tad
tavo padėtis yra labai palanki dideliam šventu-
mui. Pasaulio papuošimai iš tavęs yra atimti.
Dažnai tavo galimybės augti šventume yra daug
didesnės negu tų, kurie gyvena pasaulyje toli
nuo Kristaus. Tu pažįsti sielų, kurios myli me-
džiagiškus dalykus. Jos turės išmokti apsieiti be
nuosavybės danguje. Tu ruošiesi dangui jau da-
bar. Jeigu tau tektų numirti šiandien, tu neturė-
tumei daug prisirišimų. Aš tikiuosi, kad tu tai su-
pranti, nes Kristus šaukia tave į labai artimus
santykius su Juo. Be to, Jėzui reikia tavęs, taip
pat tavęs reikia Kristaus šeimai. Pasaulis kenčia
nuo nuodėmės tamsos, bet Jėzus grįžta. Jis at-
eina tam, kad atneštų į šį pasaulį dangišką
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šviesą, ir Jis prašo tavęs Jam padėti šiame
darbe. Ar ištarsi dangui „taip”? Aš, Pranciškus,
tau prižadu štai ką. Jėzus atlygins tau dosniau,
negu tu gali įsivaizduoti. Danguje Jis tau suteiks
daug daugiau, negu tu praradai žemėje. Šis liū-
desys, šis skausmas, kuriuos tu jauti, bus pa-
miršti. Visas tavo skausmas išnyks. Tu džiaug-
siesi danguje ir būsi čia laukiamas. Tu pritiksi
prie mūsų, šventųjų, nes šiandien tu ištarei Jėzui
„taip”.

6
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Liepos 26, 2005
Šventasis Pranciškus Asyžietis

Tau gali būti įdomu, kaip tu galėtum tarnauti Jė-
zui būdamas kalėjime. Tai bus nesunku, jei tu da-
rysi tai, ką aš tau pasakysiu. Tam, kad tarnau-
tumei Jėzui, turi tapti panašiu į Jį. Tam, kad
taptumei panašiu į Jį, turi atsiduoti Jam. Jeigu
Jam atsiduosi, Jis perkeis tave ir padarys tave
apaštalu. Apaštalas, be abejo, elgiasi arba bent
jau stengiasi elgtis kaip Jėzus, o aš tau pasaky-
siu, kaip elgiasi Jėzus. Jėzus niekada nesmerkia
atgailaujančio žmogaus ir netgi to, kuris dar
tik trokšta atgailauti. Tad galbūt tu sustojai ties
šiuo pirmuoju kelio ženklu. Tu matai ženklą, ku-
ris rodo kryptį atgailos link, bet jos nejauti. Štai
čia išryškėja Jėzaus grožis. Tu gali Jėzaus pra-
šyti netgi to. Pasakyk Jėzui, kad tu nori gailėtis,
bet nesigaili. Paprašyk Jėzaus, kad atsiųstų tau
gailestį dėl tavo nuodėmių. Paprašyk Jo, kad at-
siųstų tau atgailos dvasią. Jėzus tai padarys.
Jis padarys viską. Pažvelk į Jį ir pripažink Jį
savo Karaliumi, savo Išganytoju ir savo Kū-
rėju. Jis padarys visa kita. Ar tu supranti, kad su
Jėzumi tau negali nepasisekti? Tau tiesiog negali
nepasisekti. 
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Šventasis Pranciškus Asyžietis

Tad tu jau apgailėjai savo nuodėmes. Jeigu esi
katalikas, tu išpažinai jas kunigui, jei tik buvo
įmanoma. Ir dabar tu esi pasirengęs žengti pir-
myn apaštalo keliu. Štai kitas žingsnis. Kiek-
vieną rytą, vos pabudęs, tu turi paskirti savo
dieną Jėzui. Tai tu atliksi rytmečio aukojimu. Tu
paaukoji savo dieną Jėzui Kristui. Ir ką gi Jėzus
Kristus veikia su šia auka? Jis priima kiekvieną
veiksmą, kiekvieną džiaugsmą, kiekvieną šird-
gėlą, kiekvieną liūdesį ir panaudoja šiuos daly-
kus gauti malonėms, skirtoms tiems, kurie ne-
gyvena Jo šviesoje. Galbūt ir tu kažkada buvai
tamsoje. Galbūt kažkas paaukojo savo dieną, o
Jėzus panaudojo šią auką tam, kad gautų malo-
nių tau. Ir dabar tu pažįsti Jėzų bei gyveni Jo
šviesoje. Ar tu matai, kad mes visi dirbame vie-
nas dėl kito ir visi kartu dirbame Kristui? Sun-
kiausias dalykas Jėzui yra matyti bent vieną am-
žinybei prarastą sielą. O šiuo laiku prarandama
daugybė sielų. Tai sukelia jam didžiausią siel-
vartą. Tu gali padėti Jam sugrąžinti sielas į
šviesą paaukodamas Jam savo dieną. Tu kenti,
argi ne? Jei esi žemėje gyvenanti siela, tu kokiu
nors būdu kenti. Tad gali atiduoti Jam savo ken-
tėjimus. Suvienyk juos su Jo kentėjimu ant kry-
žiaus. Nė vieno žmogaus neturėtų būti prašoma

9
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numirti tokia mirtimi, kokia numirė Jėzus. Ir vis
tiktai Jis tai padarė noriai. Mano drauge, Jis pa-
darė tai noriai, nes Jis myli tave.

10
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Šventasis apaštalas Tomas

Kaip aš džiaugiuosi, kad Jėzus man leidžia kal-
bėti tau. Aš esu su tavimi, tu žinai. Mes visi
esame su tavimi. Yra daug šventųjų danguje,
kurie dėl įvairiausių priežasčių buvo įkalinti,
kol gyveno žemėje. Tu esi šaukiamas būti šven-
tuoju. Net nemanyk, kad šie žodžiai ištarti ne tam
asmeniui, kad yra skirti kažkam kitam. Aš kalbu
tau. Pranciškus kalba tau. Ir Jėzus tikrų tik-
riausiai kalba tau ir mėgina atkreipti tavo dė-
mesį. Tad dabar, kai jau tvirtai žinoma, kad dan-
gus kalba tau, tu turi apsispręsti. Ar tu nuspręsi
Kristaus ar pasaulio naudai? Yra tik vienas Die-
vas ir Jis yra Jėzus Kristus. Jis yra Dievas dan-
guje, Jis yra Dievas, kuris vaikščiojo žeme tapęs
žmogumi, ir Jis yra Dvasia, dabar kalbanti tau.
Tai yra taip paprasta. Tu neturi leistis suklaidi-
namas. Yra tik vienas Dievas. Šis Dievas, šis vie-
nintelis tikras Dievas myli tave. Jis žino apie
tave viską, kas tik įmanoma apie tave žinoti, ir
myli tave. Jis myli tave taip stipriai, kad prasi-
skverbė pro kalėjimo sienas, jog praneštų tau šią
žinią. Ši žinia yra meilė. Dievas yra meilė. Jis
myli tave. Tu buvai sukurtas tarnauti, ir Dievui
reikia tavo tarnystės dabar, šiandien. Tu sakai,
kad galbūt Dievo nėra. Galbūt šis žmogus klysta.
Ką gi, į tai aš atsakau visiškai tvirtai. Aš ne-

11
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klystu. Aš esu danguje. Dangus yra tikras. Ir ly-
giai taip, kaip tikras yra dangus, pragaras irgi
yra tikras. Tu nenorėtum ten pakliūti, aš tave už-
tikrinu. Tad sujunk savo likimą su manimi, Tomu,
ir aš padėsiu tau patekti į dangų. Šiandien nu-
spręsk tarnauti Jėzui Kristui. 
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Šventasis apaštalas Tomas

Nesitikėk būti dėl ko nors visiškai tikras. Tu tu-
rėsi dvejonių. Visi didieji apaštalai tarnavo ka-
muojami nuolatinių dvejonių. Kai tu numirsi ir
Jėzus ateis pasiimti tavęs, Jis nežiūrės į tavo
abejones. Jis žiūrės į tavo tarnystę. Jis žiūrės į
tavo meilę. Jis žiūrės į tavo skausmą ir kaip tu
Jam aukojai tą savo skausmą. Jei gyveni že-
mėje, tu patiri vienišumą. Tu jausiesi taip iki pa-
tekdamas į dangų. Visi žmonės jaučiasi vieniši,
nes jie nėra namuose iki tol, kol patenka į dangų.
Kai kurie žmonės skandina savo vienišumą al-
koholyje ar kituose žalinguose įpročiuose, kurie
apmarina šį skausmą. Tai yra blogiausia, ką jie
gali padaryti, nes tai nuveda juos nuo Dievo ir
Jo Karalystės. Šio kelio pabaigoje yra tik nevil-
tis. Galbūt tu tai jau žinai. Nemėgink marinti
skausmo. Jausk skausmą ir tada atnešk jį Jėzui,
nes Jis yra gydytojas ir Jis gali jį panaikinti.
Skausmas dėl to, kad esi atskirtas nuo Jėzaus,
yra šventas skausmas, jei tu leidi sau jį pajusti.
Tu nori eiti pas Jį, bet žinai, kad Jam reikia ta-
vęs žemėje, tad tarnauji Jam noriai - taip, kaip
tai darė Jis. Būk tarnystės apaštalas. Aplink
tave daug kenčiančių skausmą, argi ne? Galbūt
tu atneši jiems Jėzų. Tai yra tas pat, kas atvesti
gydytoją sunkiai sergančiam žmogui. Tai yra
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didžiausio gailestingumo veiksmas. Tai yra vie-
nas iš nesuskaičiuojamos daugybės dalykų, ku-
riuos tu gali nuveikti kaip Jėzaus Kristaus ap-
aštalas. Ateik pas mane drąsos ir aš atsiųsiu
tau drąsą. Niekad nebijok žmonių. Žmogus ne-
gali paliesti tavo sielos. Bijok tik amžino atsi-
skyrimo nuo Jėzaus. 
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Šventasis apaštalas Tomas

Jeigu tu nori pažinti žmogų, tu leidi laiką su juo.
Ką gi, mes tau sakome, kad tu turi tapti panašiu
į Jėzų. Tam, kad taptum panašiu į Jį, tu turėsi Jį
pažinti, o tam, kad Jį pažintumei, tu turėsi leisti
su Juo laiką. Tad kiekvieną dieną tu turėsi leisti
Jo draugijoje. Jis yra su tavimi ir visada buvo su
tavimi. Bet tu ne visada suvokei Jo buvimą šalia.
Laikas padaryti tai dabar. Kalbėkis su Jėzumi
visą dieną savo širdyje. Klausk Jo, kaip elgtis
kiekvienoje situacijoje. Klausk Jo, ką pasakyti
kiekviename pokalbyje. Klausk Jo, ko Jam reikia
iš tavęs kiekvieną akimirką. Tai yra malda. Žmo-
nės sako tau, kad turi melstis kiaurą dieną. Sie-
los mano, kad tai neįmanoma. Bet malda yra tie-
siog buvimas su Dievu. Kalbėkis su Jėzumi, ir Jis
paaiškins tavo sielai viską. Tu pradėsi keistis.
Tavo kartėlis ims nykti ir tu pajusi, kaip minkš-
tėja tavo širdis. Tai nevyksta be trupučio
skausmo, bet šis skausmas kyla dėl to, kad nieko
nelieka, kas būtų paslėpta, kaip mes jau sakėme
tau. Tu turėsi stoti savo žaizdų akivaizdon. Pa-
daryk tai dabar kartu su Jėzumi, ir Jis jas paims
iš tavęs. Jis paliks tavo sielą atvirą Jo meilei.
Tada (o tai yra atsakas į visą pasaulio tamsą) Jis
pradės tekėti į pasaulį per tave. Jėzus sugrįžta;
siela po sielos. Artinasi didelis atnaujinimas,
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mano drauge. Jėzus nori sugrąžinti šį pasaulį
dangui. Ar tu Jam padėsi?
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Švenčiausioji Motina

Aš esu su kiekvienu iš savo vaikų. Aš esu Jėzaus
motina, tad taip pat esu ir tavo dangiškoji motina.
Aš nepalieku vieno iš savųjų. Kaip galėčiau, kai
taip švelniai tave myliu? Mažoji siela, Jėzus yra
toks geras. Jis yra vertas tavo meilės ir tu nesu-
klysi, jei nuspręsi Jo naudai. Aš tau padėsiu. Jei
yra kažkas, kas sulaiko tave nuo atėjimo pas
Jėzų, atnešk tai man ir aš užtikrinsiu, kad tai bus
nuo tavęs patraukta, kad tu neliktum atskirtas
nuo mano Sūnaus. Išverk man savo sielvartą,
nes motina supranta sielvartą. Motina niekada
nėra per daug užsiėmusi, kai reikia išklausyti
savo vaiko skausmą ir tada padėti jam tą
skausmą pašalinti visam laikui. Mano mažoji
siela, tu esi branginama danguje. Mums tavo
siela yra verta visko. Mes padėsime tau kiekvie-
noje smulkmenoje tavo grįžimo kelyje pas Jėzų.
Šventieji danguje įdėmiai stebi laukdami galimy-
bės tau padėti. Aš visada būnu šalia. Ir Jėzus iš-
lieka budrus, pasirengęs skubėti pripildyti tave
savo šviesa. Būk labai drąsus savo sprendi-
muose tarnauti Jėzui, nes pasaulis norėtų, kad Jį
atstumtum. Bet tu to nepadarysi. Tu tarnausi.
Mes atsiųsime viską, ko tau reikia. O dabar tu tu-
rėtum ilsėtis mano motiniškoje širdyje. Tu jauti
mano buvimą, argi ne? Tai dėl to, kad aš esu su
tavimi, gaudama tau išgijimą ir gailestingumą.
Nusiramink, mano mažoji avele, aš esu čia. 
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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 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-
        ama

   

  

        iose
       Mąs-

        

      iau-
        jau

        avo
         š tai

 

        onę
          oje,

        ven-
       okš-
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