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Lapkričio 29, 2006
Jėzus
Aš turiu daug ką pasakyti tiems, kurie
mąsto apie šį savęs sužalojimo aktą. Aš myliu tave. Aš matau tavo skausmą. Aš suprantu, kad tu trokšti išsivadavimo iš savo
sielvarto. Prašau, atnešk savo sielvartą
Man. Aš galiu tau padėti. Tu esi toks brangus Karalystei, Man reikia tavęs. Man reikia, kad neštum Mane kitiems.
„Kaip?”, - tu klausi, skęsdamas savo milžiniškame skausme. „Kaip aš galiu padėti Jėzui ir kitiems?”
Aš tau pasakysiu. Tavo skausmas yra daugelio gyvenančiųjų šiandieniniame pasaulyje skausmas. Daugelis sielų jaučia tavo
sielvartą, tavo neviltį. Daugelis neša sunkų
ligos ir priklausomybės, vienišumo ir nevilties, atstūmimo ir nerimo kryžių. Daugelis
Mano vaikų žvelgdami į savo ateitį mato
tik dar daugiau sielvarto ir skausmo, o tai
atima iš jų drąsą. Brangiausiasis drauge, tu
turi to nedaryti. Nežiūrėk į ateitį tikėdamasis, kad rytoj pasikartos šiandienos
skausmas. Tu nesi tikras dėl tokios įvykių
eigos. Tu negali būti tikras, nes Aš, Dievas,
1
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galiu pakeisti tavo gyvenimą per šią dieną,
šiandien. Tu privalai likti šioje dienoje, dabartyje, nes Aš daviau tau malonę, tinkamą
pakelti šiandienos kryžių. Tik tada, kai į ateitį tu žvelgi galvodamas, kad tavo Jėzus
tau neatsiųs palengvėjimo, gyvenimas tau
atrodo nepakeliamas. Suprask. Tavo gyvenimas yra nepakeliamas tik tada, jei išstumi iš jo Mane. Jeigu tik įsileisi Mane į
savo širdį, į savo gyvenimą, Aš padarysiu jį
ne tik pakeliamą, bet ir džiugų.
Tu esi skeptiškas. Tu negali patikėti džiugia
ateitimi, nes dabartyje tiek daug skausmo.
Aš suprantu tai lygiai taip, kaip suprantu
viską apie tave. Tu galbūt nepažįsti Manęs
labai artimai, todėl Aš tau pasakysiu apie
save kai ką, kas gali padėti tau suprasti,
kad pasitikėti Manimi yra geras sprendimas.
Niekada nėra girdėta, kad Aš būčiau sulaužęs pažadą. Niekada. Šiandien Aš duosiu pažadą tau.
Jeigu tu paprašysi Manęs tau padėti, Aš tau
padėsiu. Prašyk Manęs, Mano mylimasis.
Tu esi svarbus šiai Karalystei, o Aš turiu
planą tau. Man esi reikalingas. Noriu, kad
2
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tarnautum taip, kaip šiandien savo didžioje
neviltyje dar nesupranti ir negali suprasti.
Aš atskleisiu savo planą, bet tu turėsi būti
drąsus ir leisti Man išjudinti tave iš šios nevilties į vilties vietą tavo širdyje. Aš tai padarysiu. Aš išjudinsiu tave, nuvesiu šalin
nuo tavo liūdnumo. Tu turi Manimi nors
truputį pasikliauti ir duoti Man nors truputėlį laiko. Netgi dabar, kai skaitai šiuos
žodžius, tavyje bunda viltis. Ši viltis yra iš
Manęs, ir tai yra mažytė užuomina to, ką Aš
dėl tavęs padarysiu. Aš duodu tau drąsą.
Aš suteikiu tau viltį. Pasilik su Manimi.
Sakyk: „Aš atsiremsiu į Jėzų ir lauksiu, kol
Jis atsiųs man palengvėjimą.”
Aš atsiųsiu palengvėjimą. Nebijok. Aš esu
su tavimi dabar ir niekada tavęs nepaliksiu.

3
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Lapkričio 30, 2006
Šventoji Margarita Marija Alakok
Brangi mažoji siela, tu skendi skausme. Tavo
sielvartas gilus, aš žinau. Dažnai pati sunkiausia sielvarto kančios dalis yra jausmas, kad niekas nesupranta tavo skausmo gylio. Tu gali jaustis labai vienišas šiame skausme, o kai žmogus
ieško paguodos kituose, jis labai dažnai lieka
siaubingai nuviltas. Prašau manęs paklausyti.
Aš esu tavo sesuo Kristuje. Aš patyriau didį sielvartą gyvendama žemėje, todėl džiūgauju, kad
Dievas leidžia man tau padėti. Kai nuėjęs pas
kitą žmogų ieškoti paguodos ir nuraminimo pasijunti tik blogiau, dar labiau nesuprastas ir dar
vienišesnis, tu turi ateiti pas mane. Sakyk: „Margarita, man reikia pagalbos. Man jos reikia dabar.”
Aš, Margarita, nueisiu tiesiai prie Dievo Sosto
ir pasiliksiu ten tol, kol tu gausi paguodos ir drąsos, kurių tau reikia. Mano drauge, labai svarbu,
kad žinotum, jog kenti ne vienas. Jėzus mato
tavo kančią. Jis kenčia ją kartu su tavimi, o Jo
Švenčiausioji Širdis yra sukrėsta iki paties aistringiausio troškimo tau pagelbėti. Tu turi leisti
mūsų Jėzui tau padėti. Kai tu sukalbėsi šią skubios pagalbos maldą man, Margaritai, tu iš tiesų
5
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duosi ženklą, jog leidi dangui tau padėti. Kaip
skuba į pagalbą dangus tokiais atvejais! Tu sužinosi, kad aš tave išgirdau, nes pajusi pasikeitimą. Galbūt tai bus tik užuomina apie pasikeitimą, mažytis pokytis. Jis bus pastebimas kaip
ramybės pojūtis tavo dvasioje. Kai tu pajausi šią
ramybę, žinosi, kad buvai išklausytas, kad pagalba jau ateina ir kad nebesi vienas savo kentėjimuose. Tu turi mano pažadą, kad dangus apgaubs tave ir laikys tol, kol praeis šis gąsdinantis
jausmas.
Aš noriu pasakyti dar kai ką. Sielai žemėje yra
įprasta turėti minčių, kurios yra ne iš Dievo.
Kiekvienas žmogus žemėje vienu ar kitu laiku su
tuo kovoja. Iš tikrųjų mes galėtume pasakyti,
kad kiekvienas žmogus žemėje kasdien kovoja su
pagundomis. Kova yra nebaigta tol, kol tu miršti
savo kūnu ir ateini į Dievo karalystę. Šio nuolatinio kovos būtinumo aplinkoje tu turi vertinti
savo mintis apie savižudybę kaip gundymą. Nepanikuok dėl šių minčių, nes vien pačios mintys
nereiškia, kad yra kokia nors priežastis veikti pagal šias mintis. Ar tu supranti? Nebijok. Mums,
dangaus šventiesiems, visiems kildavo blogų
minčių ir pagundų, kol gyvenome žemėje, ir kartais šią kovą pralaimėdavome. Gundymas nusižudyti yra iš tų gundymų, su kuriais tu turi ko6
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voti visomis savo išgalėmis dėl šios nuodėmės
pasekmių prigimties. Jeigu atimsi savo gyvybę,
tu nebegalėsi sugrįžti ir ištarti: „Jėzau, dabar aš
noriu pasistengti labiau ir tarnauti Tau.” Tu iš
savęs atimi bet kokią galimybę atsiversti į Jėzų
ir pamėginti vėl. Brangus drauge, tai yra netinkama tau. Tai nėra atsakymas, kurio tu ieškai.
Jėzui reikia, kad liktumei pasaulyje tol, kol ateis
tavo laikas grįžti namo. Tai yra Dievo planas, o
elgtis visada geriausia pagal Dievo planą. Paskutinioji tavo gyvenimo diena yra paskirta
Dievo. Tu neturi manyti, kad išeitis iš milžiniško
skausmo yra savižudybė. Šis savęs sužalojimo
aktas visada yra klaida. Visada.
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Šventoji Margarita Marija Alakok
Mano drauge, tu esi sužeistas. Aš tai matau. Aš
suprantu, kad tavo žaizdos kelia tau skausmą.
Galbūt tu net nesupranti nei savo skausmo priežasties, nei savo žaizdų kilmės. Tu žinai, kad
nesi tobulas ir kad kartais klysti. Jėzus tai supranta ir myli tave kuo švelniausiai, nepaisydamas tavo klaidų. Aš noriu, kad tu mąstytum, jog
ir kiti kartais daro klaidų. Kiti taip pat suklumpa
meilėje. Kiti yra tokie pat netobuli, kaip ir visi
mes buvome netobuli žemėje. Kitų žmonių klaidos gali sukelti mums didžiausią skausmą. Mes
galime vaikščioti žaizdoti net nežinodami, kad
esame sužeisti. Tada šios žaizdos pasklinda į kitus mūsų širdies plotus ir sukelia tokias skausmo
būsenas, iš kurių sugrįžti yra labai sunku.
Jėzus siaubingai kentėjo žemėje. Jis taip pat turėjo žaizdų. Savo Švenčiausioje Širdyje Jėzus
tobulai supranta, kaip tu priėjai iki šitokio
skausmo. Jis apie tavo skausmo šaltinį ir neviltį
žino daugiau už tave patį. Mano mylimasis
drauge, meldžiu tavęs dabar pat atsigręžti į
Jėzų. Jis išgydys tavo žaizdas, kurias tu nešiojiesi, to net nežinodamas. Savo gyvenime tu patyrei netektį ir dabar jauti tuštumą. Jėzus ir vėl
tave pripildys ir atkurs tavyje viltį ir džiaugsmą,
9
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kuris iš tavęs tekės kitiems žmonėms. Aš tau sakau, kad didis tavo skausmas išnyks. Kai didis
skausmas išnyks ir jo vietą užims džiaugsmas, tu
būsi toks švelnus kitiems, nes suprasi, kaip jie
kenčia. Žvelgiant į kitą sielvartaujantį žmogų,
tavo širdis prisipildys giliausios užuojautos. Tu
pasakysi: „Prisimenu, ką reiškia šitaip blogai
jaustis.” Tik tas, kuris iškentė tokį sielvartą, gali
iš tiesų jį suprasti. Ar tu sutinki? Ar prisimeni
bent vieną sykį, kai kalbėjai su kuo nors apie dalyką, kurį abu esate patyrę, ir tu jauteisi suprastas? Taip pat bus ir su tavo didžiuoju
skausmu - kitas žmogus, kuris jaučia neviltį, pasisems vilties iš tavęs. Jeigu tu atimsi sau gyvybę,
tu nebegalėsi šiam žmogui padėti.
Aš noriu, kad tu žinotum, jog Jėzus jaučia tavo
skausmą savo Švenčiausiąja Širdimi. Jėzus kentėjo taip tam, kad mums galėtų būti atleista.
Faktas, kad Jėzus kančią prisiėmė noriai, jokiu
būdu nepanaikina fakto, kad Jis kentėjo siaubingai. Mano drauge, galbūt tu gali pažvelgti į
Jėzų ir pasakyti Jam, kad savo kančioje kai ką
supranti apie Jo kančią. Jeigu tu tai padarysi, visas dangus džiūgaus, kad esi kelyje į šventumą.
Patikėk, mano drauge, nes tai yra tiesa. Daugelis dalinsis su Jėzumi džiaugsmu. Daugelis netgi
gerbs Jo kryžių. Bet tik keletas žmonių žemėje
10
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neš savo kryžių su meile atgręžę savo akis į
Viešpatį savo kančiose – o juk būtent tai dėl
mūsų padarė Jėzus. Daryk tai, mano mylimasis,
ir dangus palengvins tavo kryžių ir pašalins šį
skausmą daug greičiau, negu tu tikiesi.

11
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Gruodžio 1, 2006
Šventoji Margarita Marija Alakok
Aš taip tave užjaučiu, mano drauge. Kai neši
sunkų kryžių, nelengva suvokti, kad tai pasibaigs. Kartais tu iš viso netiki, kad tai baigsis.
Žmogiškųjų galimybių prasme galbūt išvis neįmanoma, kad tavo kryžius kada nors baigtųsi.
Bet dangui nėra neįmanomų dalykų. Danguje
mes gyvename tarp nuolat aplink vykstančių
stebuklų. Kai pateksi į dangų, tu mane suprasi.
Jeigu tavo situacijoje būtinas stebuklas iš dangaus, tu turėtum jo paprašyti. Stebuklai nėra
neįmanomi šventųjų draugijoje. Iš tiesų visi
šventieji gali išprašyti stebuklų iš Dievo. Dievas
duoda mums stebuklus, nes mes kentėjome kartu
su Juo, kol dar gyvenome žemėje. Tu irgi būsi
šventasis, jeigu kentėsi kartu su Jėzumi. O tada
ir tu galėsi gauti galingų malonių. Tu sakysi:
„Dieve, pagelbėk šiam žmogui.” Dievas padarys tai, jeigu Jis pamatys bent menkiausią tavo
pastangą prisiimti savo kančią kartu su Jėzumi.
Tavo kančia turi galią. Tu turi užtarimo galią, o
tai reiškia, kad jei tu prašysi malonių kitam asmeniui, Dievas jų duos. Tau gali būti sunku tai
suprasti, nes tu toks liūdnas ar supykęs, bet aš
panaudosiu savo įtaką, kad gaučiau malonių,
kurios padėtų tau suprasti. Tu pamatysi, kad
13
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tavo kančia, tavo skausmas dangaus yra naudojami padėti kitiems. Tai praeis, mano drauge.
Tu pasijusi geriau. Aš tau tai prižadu Jėzaus
Kristaus akivaizdoje. Jis ištesės šį pažadą.

14
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Šventoji Margarita Marija Alakok
Aš noriu tau duoti vieną patarimą. Kaip jau sakiau, žemėje aš iškenčiau daug sielvarto, todėl
esu tas žmogus, kuris gali tau padėti. Išlik labai
ramus šiuo sunkiu metu. Nepanikuok. Neveik
paskubomis. Leisk mums, savo dangiškiesiems
draugams, nuraminti tavo dvasią. Jeigu susidursi su savo skausmu tyloje, ramybėje, tu mažiau rizikuosi priimti neteisingą sprendimą, kuris sukeltų tik dar daugiau skausmo. Žinoma,
būtų geriausia, jeigu tu galėtum atidėti svarbius sprendimus tam laikui, kai pasijausi geriau. Išmintingai priimk savo kančią ir leisk sau
išlikti ramiam. Tai nėra blogas dalykas. Laikas,
kurį tu praleisi tyloje mąstydamas, neatneš tau
žalos. Kol esi ramus, nuolat prašyk Jėzaus tau
padėti. Prašyk, kad Jis pašalintų tavo skausmą
kaip galima greičiau ir padėtų kitiem, kenčiantiems panašų skausmą. Atmink, kad esi sujungtas su dangumi, o danguje mūsų, suprantančių
tavo kančią ir siekiančių tau padėti, yra daug. Tu
nesi vienas. Mes niekada neapleisime tavęs tavo
skausme. Prašyk dangaus, kad atsiųstų tau ramybės malonę, ir dangus tai padarys. Atsimink,
kad tu esi svarbus ir kad mes tave labai mylime.
Tavo klaidos nekeičia mūsų meilės, nes ir mes
klydome. Dangus pilnas šventųjų, kurie buvo
15
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dideli nusidėjėliai žemėje. Mes atgailavome, ir
Dievas mums atleido. Būk ramus dėl savo
klaidų, nes patirtis, kurią tu įgyji, padeda tau vėliau. Ar tu supranti? Dievas turi tau planą. Atimti iš savęs gyvybę nėra šio plano dalis. Tu esi
apsuptas šventųjų ir angelų. Tu priklausai mūsų
šeimai ir turėsi viską, ko tau reikia.

16
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Švenčiausioji Motina
Mano brangus vaikeli, kokia sunki tavo širdis.
Aš matau, kad tu kenti ir jautiesi vienišas. Brangus mylimasis, tu nesi vienas dabar ir nebūsi
vienas niekada. Net kai skaitai šiuos žodžius,
dangus supa tave. Angelai nuolatos meldžiasi
prašydami tavo išgijimo ir džiaugsmo sugrįžimo.
Tu turi patikėti tuo, kad aš tau sakau tiesą. Aš esu
Marija, tavo motina, ir galiu norėti tiktai to, kas yra
gera tau. Aš sieksiu gero tau tiesiog dabar, priešais Dievo sostą, prašydama Tėvo atsiųsti tau
dangiškąsias drąsos ir ramybės dovanas. Tu išgyvensi šią dieną, kuri jau dabar eina į praeitį, o
rytoj bus geriau. Kiekviena diena tave vis labiau
priartins prie išgijimo. Nė akimirkos nemanyk,
kad Dievas apleis ir paliks tave vieną su nepakeliamu skausmu. Dievas to nepadarys. Paprašyk pagalbos, ir tu ją gausi. Aš esu čia, su tavimi
dabar ir užtikrinsiu, kad tu gautumei viską, ko tau
reikia, kad ištvertumei šį sielvarto laikotarpį. Tai
nėra dangaus valia tau. Dangaus valia tau yra viltis. Vilties pilnos dangiškos malonės dabar srūva
į tavo sielą. Ilsėkis Dievo malonėje, o aš parūpinsiu viską, ko tau reikia. Aš esu tavo motina. Aš
myliu tave tobula meile. Aš tau padėsiu. Ar galiu
ir tavęs paprašyti man padėti? Aš prašau tavęs
nusigręžti nuo to, kas sukelia tau šį skausmą. Palik savo įpročius, kurie atneša tamsą į tavo mažąją sielą. Aš duosiu tau šviesą, kad tu supras17
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tumei, kas tau sukelia šį skausmą. Tu nebūsi paliktas savo sumaištyje. Tavo kryžius bus palengvintas. Aš tave tuo užtikrinu. Būk ramus šiandien,
nes iš tiesų dangus girdi tavo maldą ir skuba į ją
atsakyti. Mano mylimasis vaike, tu regėsi, kaip
dangus tau padės daugybe būdų. Tu nesi vienas.

18
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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

HS LITH Common Appendix_1 5/12/2010 5:42 PM Page 3

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.

usiama

iose
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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

