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„Nurodymų mūsų laikams’’ leidėjai reiškia tobulą
paklusnumą, proto bei širdies nuolankumą
galutiniam katalikų Bažnyčios magisteriumo bei
vietinės dvasininkijos sprendimui dėl Anne,
pasaulietės apaštalės, gauto apreiškimo antgamtinio
pobūdžio.
Šioje dvasioje apreiškimas Anne, pasaulietei
apaštalei, buvo patikėtas jos vyskupui, didžiai
gerbiamam kilmoro (Airija) vyskupui Leo o’reilly,
bei Vatikano Tikėjimo Doktrinos kongregacijai
formaliajam ištyrimui. Tuo tarpu vyskupas o’reilly
davė leidimą jo paskelbimui.
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Spalio 11, 2004

Brangūs draugai,
man paliko gilų įspūdį Anne perduotos žinios, kurias ji sakosi gavusi iš Dievo Tėvo,
jėzaus ir Švenčiausiosios motinos. jos suteikė peno esminiams apmąstymams tiems,
kuriems buvo siųstos, o būtent – pasauliečiams, vyskupams ir kunigams bei nusidėjėliams, patiriantiems ypatingų sunkumų. Šių žinių nederėtų skaityti paskubomis, geriau
jas patausoti tam kartui, kai galėsite paskirti daugiau laiko nuoširdiems apmąstymams ir
rekolekcijoms.
man paliko gilų įspūdį tobulas Anne atsidavimas Bažnyčios magisteriumo autoritetui, savo Vyskupui ir ypač Šventajam Tėvui. ji yra labai ištikima Bažnyčios duktė.
Nuoširdžiai kristuje,

Arkivyskupas emeritas Phillip m. Hannan
FoCUS Worldwide Network prezidentas
Naujojo orleano Arkivyskupas emeritas
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jokiu būdu nesistengdamas numatyti galutinio ir neginčijamo vietos vyskupo ir Šventojo Sosto,
kuriam reiškiame proto ir širdies paklusnumą, sprendimo, aš noriu pareikšti savo asmenines
įžvalgas apie žinių, kurias gauna pasaulietė apaštalė Anne, prigimtį.
ištyręs perduotas žinias ir pasikalbėjęs su pačia regėtoja, aš asmeniškai tikiu, kad Anne gaunamos žinios yra antgamtinės kilmės.
Žinių turinys dera su katalikų Bažnyčios magisteriumo mokymu apie tikėjimą ir moralę ir
jokiu būdu nepažeidžia ortodoksinės katalikiškosios doktrinos. Patys žinių perdavimo būdai,
tai yra regėjimai ir girdėjimai, yra nuoseklūs istorinių Bažnyčios asmeninių apreiškimų precedentų atžvilgiu. Dvasiniai krikščioniškojo tikėjimo, atsivertimo, meilės ir vidinės ramybės vaisiai (plg. mt. 7:17-20), kylantys iš atnaujinto viduje gyvenančio kristaus pažinimo ir maldos
prieš Švenčiausiąjį Sakramentą, pasireiškė įvairiose pasaulio vietose per ganėtinai trumpą laiką
netrukus po to, kai žinios buvo gautos ir paskelbtos. Taigi Anne patirtys ir jų aprašymas iš
esmės atitinka pagrindinius antgamtinius įvykius tiriančių bažnytinių komisijų kriterijus (žinia,
reiškinys, dvasiniai vaisiai).
Anne gaunamos žinios, kuriose kalbama apie jėzaus kristaus, Sugrįžtančiojo Karaliaus,
atėjimą, neturi būti siejamos su artėjančia pasaulio pabaiga ir galutiniu fiziniu jėzaus kristaus
atėjimu. Šios žinios kviečia atsiverti šiuo metu vykstančiam dvasiniam jėzaus kristaus sugrįžimui; nuolat vykstančiam atėjimui jėzaus, kuris skelbia ypatingos malonės ir ramybės visai
žmonijai laiką (Fatimos pažadas dėl ramybės eros kaip Nekaltosios marijos Širdies Pergalės
pasekmės, arba naujasis Bažnyčios pavasaris, apie kurį kalbėjo jonas Paulius ii).
kadangi šių žinių skelbimui Anne gavo savo vietos vyskupo o’reilly leidimą ir pateikė savo
raštus Tikėjimo Doktrinos kongregacijai, aš asmeniškai padrąsinčiau (tai leidžia ir pati Bažnyčia) maldingą šių žinių skaitymą, nes jos jau suteikė autentiškos dvasinės naudos dideliam katalikų vadovų būriui visame pasaulyje.

Dr. mark miravalle
Teologijos ir mariologijos profesorius
Steubenville’o pranciškonų universitetas
Spalio 13, 2006
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Pratarmė
Brangus skaitytojau,
aš esu žmona, šešių vaikų motina ir pranciškonė
pasaulietė.
Būdama dvidešimties dėl svarbios priežasties
išsiskyriau su savo vyru, turėdama pastoracinį šio
sprendimo palaikymą. Trečiojo savo dešimtmečio
viduryje aš buvau dirbanti ir auginanti dukterį
vieniša motina. kaip kasdienė mišių dalyvė aš
suvokiau, kad mano tikėjimas mane palaiko, ir
pradėjau savo kelionę vienybės su kristumi link:
tapau pasauliete pranciškone – tretininke.
mano sesuo nuvyko į medjugorję ir namo grįžo
užsidegusi Šventąja Dvasia. išgirdusi apie
nuostabiąją jos piligrimystę, aš išgyvenau dar
gilesnį atsivertimą. Vėliau patyriau įvairius maldos
gylio lygius, o taip pat susapnavau sapną, kuriame
Švenčiausioji motina manęs paklausė, ar sutikčiau
dirbti kristui. Sapne ji parodė man, kad šis
ypatingas dvasinis darbas reikštų, jog būsiu atskirta
nuo kitų žmonių pasaulyje. ji iš tiesų parodė man
visą mano šeimą ir tai, kokiu būdu būsiu nuo jos
atskirta. Pasakiau jai, kad man tai nerūpi. Aš
padarysiu viską, ko tik manęs bus prašoma.
Netrukus po to susirgau endometrioze. Nuo tada aš
nuolat sergu tai viena, tai kita liga. mano ligos
visada tokios, kurios nuo pat pradžių glumina
xi
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gydytojus. Tai yra kryžiaus dalis, ir aš apie tai kalbu
todėl, kad tiek daug žmonių panašiai kenčia. mano
gydytojas man pasakė, kad niekada nepastosiu.
kadangi buvau vieniša motina, ši žinia manęs
nenuliūdino, nes pamaniau, jog tokia Dievo valia.
Netrukus po to aš sutikau nuostabų vyrą. mano
pirmoji santuoka buvo panaikinta, tad mes
susituokėme ir susilaukėme penkių vaikų.
Dvasiškai kalbant, aš daugelį kartų patyriau tai, ką
dabar žinau esant vidiniu girdėjimu. Šios akimirkos
buvo nuostabios, o išgirsti žodžiai iki šiol skamba
mano širdyje. Tačiau jie manęs ypatingai
nesujaudino, kadangi buvau užimta savo ligų ir
išsekimo aukojimu. Aš priėmiau kaip savaime
suprantamą dalyką tai, kad jėzus turi labai stengtis
palaikyti mane, kadangi jis man skyrė daug pareigų
ir išgyvenimų. Žvelgdama atgal, aš suvokiu, kad
taip jis rengė mane jo darbui. Pasiruošimo
laikotarpis buvo ilgas, sunkus ir ne itin kerintis.
manau, aplinkiniai žmonės apie mane galvojo: „o,
tai moteriai labai nesiseka.’’ Tačiau pati mačiau,
kad man kenčiant dideles ir ilgai trunkančias
kančias, mano šeimynėlė augo tiek narių skaičiumi,
tiek meile ir išmintimi ta prasme, kad ir aš, ir mano
vyras aiškiai atskyrėme, kas yra svarbu, o kas
nereikšminga. mūsų nešami kryžiai padarė tai už
mus.
Įvairios aplinkybės paskatino mus kartu su vaikais
išsikraustyti toli nuo tų, kuriuos myliu. Aš tai
paaukojau, ir turiu pasakyti, kad tai yra pats
xii
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sunkiausias dalykas, su kuriuo man yra tekę
grumtis. gyvenimas tremtyje atneša daugybę
nuostabių galimybių prisitaikyti prie kristaus
valios. Žinoma, jūs nuolat turite priminti sau, kad
jūs tai darote. kitaip jūs tiesiog būsite nusiminę. Po
keleto tremtyje praleistų metų man pagaliau atėjo
įkvėpimas vykti į medjugorję. iš tiesų tai buvo
mano vyro dovana man keturiasdešimtojo
gimtadienio proga. Vieną sykį jau buvau mėginusi
ten vykti, tačiau aplinkybės neleido šiai kelionei
įvykti, tad aš supratau, kad tai nebuvo Dievo valia.
Pagaliau šiai kelionei atėjo laikas, ir aš su savo
vyriausiąja dukterimi atsidūriau prieš šventojo
jokūbo bažnyčią. mano dukrai tai buvo antroji
kelionė į medjugorję.
Aš nesitikėjau ir nemaniau patirsianti kažką
ypatinga. mano dukra, kuri pamilo medjugorję nuo
pirmosios savo kelionės, pasakojo juokus apie
žmones, ieškančius stebuklų. ji švelniai vadina
medjugorję karnavalu tikintiesiems. ir dar ji sako,
kad tai yra pati laimingiausia vieta žemėje. Ši jauna
moteris pirmąsyk nuvyko ten kaip maištinga
keturiolikmetė, pasinaudojusi proga išvykti į
užsienį su savo teta. ji sugrįžo rami ir ori, o jos
pasikeitimas paskatino mano vyrą pasakyti, kad į
piligriminę kelionę išsiųsime visus mūsų šeimos
paauglius.
Šiaip ar taip, tos penkios dienos buvo nuostabios.
Aš patyriau dvasinį išgijimą ant kalno. mano dukra
pailsėjo ir pasimeldė. man atsitiko tylus, bet
xiii
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reikšmingas dalykas. komunijų metu aš kalbėjausi
su jėzumi. Aš pamaniau, kad tai yra nuostabu,
tačiau kadangi man retsykiais taip nutikdavo ir
anksčiau, nesijaučiau priblokšta ar sugluminta.
Vėliau pasakojau kitiems, kokios galingos yra
komunijos medjugorjėje. Aš parvykau namo, iš
širdies gelmių būdama dėkinga mūsų karalienei už
tai, kad padėjo mums ten nuvykti.
Bendravimas tęsėsi visą tą žiemą. Per tuos šešis
mėnesius po mūsų kelionės šie pokalbiai įsiliejo į
mano gyvenimą ir pasikartodavo po keletą kartų
per dieną. jėzus pradėjo ryžtingai man vadovauti, ir
man tapo vis sunkiau ir sunkiau atsisakyti, kai jis
prašydavo manęs atlikti tą ar kitą darbą. Tačiau aš
niekam apie tai nepasakojau.
Tuo pat metu pradėjau gauti nurodymus ir iš
Švenčiausiosios motinos. jų balsus atskirti nėra
sunku. Aš juos girdžiu ne klausa, bet siela ir protu.
Tuo metu aš jau žinojau, kad vyksta kai kas
ypatinga. jėzus man sakė, kad yra paskyręs man
ypatingą užduotį, viršijančią pagrindinį mano,
žmonos ir motinos, pašaukimą. jėzus liepė man
užrašyti žinutes, kad jis vėliau galėtų suorganizuoti
jų paskelbimą ir išplatinimą. Dabar jau matau, kad
jam prireikė daug laiko tam, kad pasijusčiau
pakankamai tvirtai, stengdamasi juo pasitikėti.
Dabar aš pasitikiu jo balsu ir toliau iš visų jėgų
stengsiuosi kuo geriau jam tarnauti, tęsdama
nuolatinę kovą su silpnumu, ydomis ir pasaulio
trauka.
xiv
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Prašau melstis už mane man stengiantis ir toliau
tarnauti jėzui. Prašau jam ištarti taip, nes jam taip
reikia mūsų ir jis yra toks geras. jis atves jus tiesiai
į savo Širdį, jei tik jam leisite. Aš meldžiuosi už jus
ir esu tokia dėkinga Dievui, kad jis davė jums šiuos
žodžius. kiekvienas, kuris jį pažįsta, turi jį
įsimylėti – toks yra jo gerumas. jei jūs kovojate, tai
yra atsakymas jums. jis ateina pas jus ypatingu
būdu per šiuos žodžius ir per malones, trykštančias
iš jų.
Prašau nepakliūti į spąstus – nepradėkite manyti,
kad jis būtent jums nėra numatęs aukštų šventumo
lygmenų. kaip kažkur savo raštuose jau minėjau,
didingiausias laiko ženklas yra tai, kad jėzus turi
veikti per tokią sekretorę kaip aš. Aš laikau save tik
antrine komanda, brangūs draugai. Prisijunkite prie
manęs, ir mes po truputėlį prisidėsime prie jo
darbų.
Žinutė, gauta iš jėzaus iškart po to, kai užrašiau ką
tik čia išdėstytą biografinę informaciją:
Matai, Mano vaike, kad tu ir Aš kartu
esame jau labai seniai. Aš ramiai dirbau
tavo gyvenime metų metais iki to laiko, kai
tu pradėjai šį darbą. Anne, kaip Aš myliu
tave. Tu gali atsigręžti į savo gyvenimą ir
pamatyti tiek daug Man ištartų „taip’’. Ar
tai tavęs nedžiugina? Tu pradėjai tarti
Man „taip’’ daug anksčiau, nei patyrei ypatingų malonių. Jei tu nebūtumei jų ištaxv
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rusi, Mano brangiausioji, Aš niekada
nebūčiau galėjęs suteikti tau šių malonių
ar paskirti tau šios misijos. Ar tu supranti,
kaip svarbu buvo tai, kad savo kasdieniame gyvenime tu kas rytą atsibudusi
ištartumei savo Dievui „taip’’, nepaisydama sunkumų ir gundymų? Tu negalėjai
suprasti viso plano taip, kaip jį supratau
Aš. Tu turėjai pasikliauti savo tikėjimu.
Anne, šiandien Aš tau sakau, kad ir dabar
viskas taip pat. Tu negali matyti Mano
plano, nes jis yra didingesnis, nei gali
aprėpti tavo žmogiškasis protas. Prašau ir
toliau pasikliauti savo tikėjimu, nes jis
Man teikia tokią šlovę. Pažvelk, kaip daug
Aš galėjau padaryti kartu su tavimi tik
todėl, kad tu tyliai ir nuolankiai apsisprendei už Mane. Ir vėl priimk tylų ir nuolankų sprendimą šiandien ir kiekvieną
dieną ištarti: „Aš tarnausiu Dievui’’.
Pastarąjį vakarą tu pasitarnavai Man,
guosdama kenčiančią sielą. Savo pasitarnavimu jai tu nusprendei prieš save ir už
Mane. Tai buvo džiaugsmas dangui, Anne.
Tu esi Mano. Aš esu tavo. Pasilik su
Manimi, vaike. Pasilik su Manimi.

xvi
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Visų apaštalų pasauliečių
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.
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Mintys apie dvasingumą
jėzus tarė: „Aš atėjau pas jus ne todėl, kad jūs
buvote to verti. Aš jūsų nepaliksiu todėl, kad
nesate.’’

Šį rytą aš nuėjau į mišias. Tai buvo ypatingai sunkus laikas: poilsio trūkumas, įtampa darbe, aštrūs
ginčai tarp manęs ir mano vyro. Tai sekė po siaubingai sunkios gavėnios. Aš įėjau į bažnyčią ir
pažvelgiau į pirmąją kryžiaus stotį, mąstydama
apie gavėnią, kurią ką tik iškenčiau, ir sarkastiškai
pakomentavau jėzui, kad pernelyg paskubėta nukabinti kryžiaus stotis. Šie mano žodžiai buvo sutikti
ramia tyla. Po to sekė įvairūs kiti komentarai iš
serijos „gailėkitės manęs’’. jokio atsako nebuvo.
Pradėjusi jaustis besiskundžiančia, kokia ir buvau,
aš priėmiau komuniją. jėzus pradėjo kalbėti, kad aš
buvau tarsi vaikas, pirmą kartą važiuojantis dviračiu. jis, kaip bet kuris geras tėvas, bėgo paskui
mane. jis leido minutėlę man važiuoti vienai. iš
tiesų tai truko pusantros dienos. Tai buvo mano
pačios labui, kad pasimokyčiau laikyti dvasinę
pusiausvyrą. jis niekada nepaliko manęs ir nebūtų
leidęs man įvažiuoti į pavojingus plotus. jis buvo
su manimi visą laiką. Ši mintis privertė mane susigūžti, prisiminus pastarąsias pusantros dienos ir
mano ne itin romų atsaką į įvairius stresus ir sunkumus. Taip, jis išgirdo keiksmažodžių.
grįžkime prie dviračio. jis nebūtų leidęs man
3
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nukristi, nors man rodės, jog jau krentu. manau,
kad aš pradėjau kristi, o jis pagavo mane. Pusiausvyros praradimo jausmas ir pavojus išgąsdino
mane. kaip svyruojantis vaikas, aš nenoriu būti
paleista važiuoti viena. Nė vienai akimirkai. jis
užtikrino mane, kad esu mylima, iš tiesų branginama, ir kad jis kurį laiką nepaliks manęs vienos.
Aš šiurkščiai ištariau: „Tad egzamino neišlaikiau.’’
jis atsakė: „Tai nebuvo egzaminas. Tai buvo
pratybos. Ir tu ne neišlaikei. Tu lavinaisi. Aš
esu su tavimi. Aš mokau tave. O tu mokaisi.
Džiūgauk. Aš tavęs niekada nepaliksiu.’’
„Būk Mano pusėje, taikos pusėje.’’

mano širdis plyšta. Aš myliu jėzų taip stipriai, kad
man sunku tik šitaip su juo bendrauti. Aš trokštu
būti su juo. Atsiskyrimo nuo jėzaus kančios gali
būti siaubingos. man jos nepatinka. Aš nemoku
kentėti. Bet jėzaus ilgesio, nors tai irgi skausmas,
nekeisčiau į nieką. Aš noriu, kad jis taptų netgi dar
stipresnis. gerai nesuvokiu, kas ir kodėl vyksta.
Beveik metus praleidau bijodama, nes esu tokia
neverta. jis patikino mane, kad jis neklysta, kad
pažįsta mane ir kad pasirinko tokį būdą ateiti pas
mane dėl tam tikrų priežasčių. Pirmiausiai tam, kad
paruoštų mane atlikti jo darbą. Aš galiu nesijaudinti
dėl savo nevertumo tol, kol labiausiai stengiuosi.
Dabar tai atrodo pati paprasčiausia mintis. Tiktai
kunigas išlaisvino mane nuo to siaubingo nerimo
jausmo. Aš bijojau, kad viskas vyksta tik mano
vaizduotėje, ar, dar blogiau, vyksta kažkoks demo4
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niškas įsikišimas. Aš visą laiką pasitikėjau jėzumi
ir tikėjau, kad Švenčiausioji motina mane apsaugos. Leiskite man pasakyti, kad nė vienos akimirkos nejutau didelės baimės. Aš jaučiausi rami, bet
apstulbinta.
Pasimeldęs už mane, kunigas pasakė man: „Tavo
dovana nėra iliuzija. jėzus yra su tavimi. jis šaukia
tave gyventi vidinį gyvenimą, išliekant motina ir
žmona. jis taip pat nori, kad kai ką dėl jo padarytumei savo rankomis. ką tu darai savo rankomis?’’ Aš
pasakiau jam, kad rašau. jis linktelėjo ir nusišypsojo. „Taip, žinoma. Aš turėjau suprasti. jis nori,
kad rašytum su juo ir dėl jo.’’ Tai pripildė mane
neapsakomo džiaugsmo ir palengvėjimo, nes tai ir
yra tai, ką gavau iš jėzaus, ir, atvirai sakant, aš
buvau labai laiminga, kad nieko neišsigalvoju. jis
taip pat nurodė man kas rytą atlikti tam tikras maldas, kurių esmė yra iš anksto numatyti Šventojo
rašto skaitiniai. jis pasakė man, kad mano sumišimas kyla iš pastangos atsakyti į šią ypatingą
dovaną. Po to, kai prasidėjo šis bendravimas, aš,
kaip ir anksčiau, skaičiau apie įvairius šventuosius,
tik dabar jų gyvenimais domėjausi daug rimčiau.
jis pasakė man, kad šventieji, su kuriais aš stengiausi lenktyniauti, gyveno vienuolynuose, o aš
buvau pašaukta gyventi pasaulyje ir namuose. Štai
ir sumišimas. Aš vaikščiojau ratais jausdamasi kalta
dvidešimt keturias valandas per parą todėl, kad man
nesisekė, kai iš tiesų vykdydama pareigas, susijusias su mano jėzumi, aš tarnavau jam pagal jo
brangią valią. kunigas parodė man gražų, šventą ir
5
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tikrą kelią. mano biblinė malda yra galinga, turtinga ir atskleidžianti. jėzus nepalieka man jokių
atsitiktinumų. jis pasako man, kada turiu dirbti prie
savo knygos, tai yra po visų buities darbų namuose
ir po mano kasdienių maldų.
Vieną dieną pradėjau dirbti, pamiršusi pasimelsti.
jis sustabdė mane ir tarė: „Pasimelsk.’’
Aš pabandžiau to išvengti, nes vėlavau pradėti. ir
vėl atėjo žodis. „Pasimelsk. Tavo darbas turi
būti Mano. Tam tu turi pradėti nuo Manęs.’’

Žinoma, aš taip ir padariau, ir gavau tokį džiaugsmą
ir paguodą, kad pradėjau rašyti lengva ir laiminga
širdimi. jis vadovauja man šitaip, dažnai pasakydamas, kada turiu būti rami ar kada niekam neskambinti. Būtų gerai, kad jis sustabdytų mane, kai
keikiuosi, tačiau, ko gero, tai tokia duotybė, kad jis
pirštais užsikemša ausis ir stengiasi nevartyti akių.
Šįryt pajutau jo susierzinimą, kai pasakiau: „Tai
neišlaikiau.’’ jei jis nebūtų jėzus, jis imtų vartyti
akis. Bet jo kantrybė yra beribė, ačiū Dievui, mūsų
Tėvui. Aš pasitikiu jo kantrybe. Aš priklausau nuo
jos ir kasdien ja piktnaudžiauju.
jam skirstant mano laiką, aš pabaigiau juodraštinį
variantą kaip tik tą rytą, kai mano vaikus paleido iš
mokyklos Velykų atostogoms. jis perdavė man, kad
nedirbčiau tol, kol mano vaikai negrįš atgal į
mokyklą. mano pareiga tas dešimt dienų buvo susijusi tik su mano vaikais. Aš atidėjau savo knygą į
6
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šalį, bet staiga sugalvojau vėl perskaityti juodraštį.
Atsakymas buvo „Ne. Šis mažas dalykas yra
apsimarinimas. Palik, kol ateis laikas.’’

Suvokiau, kad paklusnumas yra svarbiausias dalykas, ir padariau tai, kas buvo liepta. Aš stengiuosi
paklusti ir kituose dalykuose.
Pykčių su vyru metu jis dažnai sako man: „Palik
jį Man.’’ Čia aš nesu tokia paklusni, nes, kalbant
apie mano vyrą, jis dirba kiek lėčiau, nei aš pageidaučiau. ir kaip aš galiu būti tikra, kad mano vyras
klausosi, kai jėzus jam kalba? galbūt jis nekreipia
tiek dėmesio, kiek aš, ir todėl aš pasakau vyrui tai,
ką, mano manymu, jėzus nori, kad jis žinotų; garsiai, tam atvejui, jei kartais jis nesiklauso. Tai nepatinka Dievui, ir aš turiu ties tuo dirbti.
Dievas nenori, kad ir vėl rūkyčiau. mano romanas
su cigaretėmis pasibaigė prieš septynerius metus,
bet ir dabar dar retkarčiais jų griebiuosi. Paskutinio
savo sprendimo mesti rūkyti metu aš meldžiausi
priešais tabernakulį.
jėzus pasakė: „Ar tu papūstum dūmą į šį tabernakulį? Aš esu su tavimi, tavo viduje. Tu
nešiojiesi Mane savyje. Nerūkyk.’’

Tai nebuvo dviprasmiška žinia, ir aš po to neberūkiau, nors galvoju apie tai kasdien.
jėzus dažnai nori, kad pasitraukčiau jam iš kelio,
kad jis galėtų dirbti ties kuo nors, galbūt ties tuo, su
7
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kuriuo aš šiuo metu šneku. kartais suvokiu, kad tai
vyksta, ir mėginu nuraminti savo sielą, kad jis
galėtų panaudoti mane pokalbiui su žmogumi, kuris
galbūt kovoja. Aš myliu rašymą su kristumi. Tai
vyksta, ir žodžiai liejasi. jie liejasi ir dabar, o aš
nejaučiu, kad tai yra darbas. Aš myliu jėzų, ir net
sunkiausiais gavėnios laikais aš beveik fiziškai
jaučiu, kaip mano valia, nežiūrint siaubingiausių
dvasinių skausmų ir baimių, susiformuoja pagal jo
valią. Daugiau man niekas neegzistuoja. Pasaulis
menkai tepaguodžia. Dažnai negaliu rasti jokios
paguodos šiame pasaulyje. joks žmogus negali
manęs paguosti. Niekas. joks maistas, jokie patogumai. Aš esu viena, nors ir panašiai mąstančių
sielų minioje. Ši patirtis yra siaubinga, bet jos vaisius yra dvasinio išsilaisvinimo jausmas, kai nieko
nebebijai, arba žengimas į tamsą su tikėjimu. Tai
užgrūdina, ir dabar aš tai suprantu. Nesuklyskite, aš
to nekenčiu. Bet mane supantys žmonės turi gauti
naudos iš mano artumo su kristumi. kartais aš
bijau, kad dėl kančių nepajėgsiu atlikti savo
pareigų. Bet ne, jis man tai suteikia. jis pasirūpina
viskuo iki smulkmenų pačiais ypatingiausiais
būdais. Aš negaliu jo kaltinti, ir, kaip aš sakau, daugiau nieko nėra, tik jis. Aš pasitikiu juo visuose
dalykuose.
Dar viena mintis šiandien. Sesuo[1] man dažnai
sakydavo, kad turėčiau užrašyti kai kurias mintis ir
patirtis. Sesuo gyvena bendruomenėje netoliese ir
[1]

Sesuo čia reiškia seserį kristuje, vienuolę (vert. past).
8
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yra man brangi draugė ir patarėja. rašymas, kurį
suvokiu kaip darbą, man einasi lengvai, tačiau vis
tiek viena mano dalelė galvojo: „o, tai Tu nori, kad
padaryčiau dar ir tai, šalia viso kito?’’ (kaip jis
mane iškenčia?) Tad, laukdama asmeninio pakvietimo, aš atsisakiau rašyti. Vieną sykį jo paklausiau
tiesiai, ir jis atsakė: „Ateis laikas. Dar ne
dabar.’’ Po vienos nuostabios patirties aš paklausiau: „Dieve, galbūt man reikėtų visa tai užrašyti?’’
jis nusišypsojo man ir davė suprasti be žodžių, kad
kaip tik taip jis dažniausiai įvykdo savo valią
mumyse. jis nenorėjo, kad pradėčiau rašyti dvasinį
dienoraštį netinkamai nusiteikusi. Tad jis man
suteikė troškimą tai padaryti. jis davė man degantį
poreikį aprašyti šį bendravimą. kitaip tariant, kam
priešintis? jis suras savo kelią. Aš gyvenu dėl jo
valios, todėl turėčiau nustoti skųstis. Aš ir toliau
dvejojau, nes buvau užsiėmusi kitu darbu. Sesuo
šįryt paprašė manęs rašyti savo patirčių kroniką, ir,
atvirai sakant, kai sesuo kalba, aš klausau, ir viską,
ką iš jos išgirstu, priimu kaip tai, kam privalau
paklusti. ji yra man miela pranašė ir vadovė. Šįryt
ji man taip pat pasakė, jog turiu melstis, kad man
būtų paskirtas dvasios tėvas.
Taipogi turiu pasakyti, kad ji daugiau nei metai man
sako, kad jaučia, jog aš turėčiau daryti kažką, kas
susiję su Šventuoju raštu. Aš sumaniai jos nepaisiau, kaip dažniausiai elgiuosi su visais pranašais,
kuriuos jis atsiunčia į mano gyvenimą. kitą rytą, po
pokalbio su kunigu, ji meldėsi ir Dievas jai pasakė,
kad aš turėčiau melstis naudodama Šventąjį raštą.
9
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Tą rytą aš taip pat meldžiausi ir mąsčiau: „iš tiesų
reikėtų gauti Šventojo rašto skaitinių kalendorių.’’
Suskambėjo durų skambutis – Sesuo man atnešė
Šventojo rašto skaitinių kalendorių kartu su dviem
kitais maldynais. Skirtingai nuo manęs, Sesuo
klauso, kai jis kažko pareikalauja. ji atsako nedelsdama. Aš mokausi.

10
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Šeštadienis
Šįryt lovoje kalbėjau rožinį. išsiblaškiusi, nes
keletas dalykų, kuriuos galėčiau atlikti, trikdė mano
mintis, ir aš pasiryžau pasilikti ir baigti poteriauti,
nepaisant didelio noro atsikelti ir kibti į tas užduotis. kančios slėpiniai judėjo lėtai vienas paskui kitą,
ir aš atsiprašiau jėzaus, kad buvau tokia atsaini jo
kančiai. Ties penktąja paslaptimi aš buvau paraginta atsikelti iš lovos ir atsiklaupti. Leiskite man
paaiškinti: iš mano šiltų patalų į šaltą ryto orą. Širdies dalimi aš mėginau nekreipti dėmesio į raginimą, bet jis nedingo ir aš atsikėliau. Buvau
susirūpinusi dėl draugės problemų ir nežinojau,
kaip pasielgti. jėzus paprašė sukalbėti penktąjį
kančios slėpinį už šią draugę. man įpusėjus jis
pasakė, kad atsakys į mano maldą. Dabar jaučiuosi
dėl to rami, ir padarysiu viską, ko jis manęs paprašys. Aš pasitikiu, jis mane nukreips.
Dažnai mano rožinio, Šventojo rašto ar kitų struktūruotų maldų metu jis tyli. galėčiau sakyti –
visada, bet bijau, kad yra atvejai, kai jis trumpam
įsiterpia, sakydamas, kad atsakys į mano maldas.
Pavyzdžiui, Didįjį Penktadienį aš išgyvenau asmeninį dvasinį sielvartą ir rengiausi išsimaudyti
vonioje po ilgos siaubingos dienos, pilnos įvairių
rūšių kančios. Atsukau vandenį ir išgirdau jį kviečiant mane atsiklaupti ir sukalbėti kančios slėpinius. Aš pamėginau nekreipti į jį dėmesio. Čia turiu
dar kartą priminti dienos, paaukotos mano jėzui,
11
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sunkumą. Aš sugrįžau atgal į vonią ir savo viduje
išgirdau jo sielvartingą, kančios pilną šauksmą,
kviečiantį mane ateiti ir paguosti jį. Tai buvo žmogiškos agonijos šauksmas. grįžau į savo miegamąjį, priklaupiau ir sukalbėjau rožinį taip gerai,
kaip tik leido mano nuovargis. Po to aš nuėjau į
vonią maudytis, ir jis vėl mane pašaukė. kaip pervarginta motina pažvelgiau į jį, tarsi klausdama:
„Ar juokauji?’’
ir jis pasakė: „Dabar Mano eilė tave paguosti.
Tu išėjai per greitai.’’

Aš grįžau, priklaupiau, ir mes kalbėjomės apie kančią ir jos vertę. Po to aš tapau rami ir pasitikinti, kad
jis palengvins mano sunkumus, kai norės.
Šios istorijos esmė yra ta, kad jis klausosi maldų,
taip, kaip ir aną vakarą. jis išklausė mano rožinį ir
tik tada prakalbo man. Pasikliaudama savo Dievo
gerumo patirtimi, manau, kad jis tik norėjo mane
paguosti, o jo sielvarto šūksnis buvo vienintelis
būdas susigrąžinti mane maldai. jeigu jis būtų paraginęs mane, sakydamas, kad nori mane paguosti, aš
būčiau pasakiusi: „Pamiršk tai, jėzau, čia viskas
Tau’’, vien dėl to, kad buvau per daug pavargusi ir
prislėgta, kad su juo bendraučiau. Aš galbūt nelabai
aiškiai tai išdėstau. jis panaudojo savo sielvartą,
kad mane paguostų. Taip jis kartais elgiasi.
kelias pastarąsias dienas, kai jau tikrai sirgau, bet
vis dar dirbau, kaip dažniausiai būna, jo balsas
12
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buvo tylus ir neaiškus, keliantis abejonių, ar tai iš
tiesų jis, ar tik mano vaizduotė. kartais šios abejonės mane suerzina. Šis balsas prasidėjo medjugorjėje, kur, aš jau minėjau, mano komunijos buvo lyg
pokalbiai su jėzumi, ir tai geriausiai apibūdina
mano patirtį. Šįryt, po to, kai sukalbėjau rožinį, jo
balsas atėjo, bet buvo tylus, ir aš galvojau: „Ar tai
jis, ar aš?’’ Praeityje, atsakydamas man į tai, jis
pertraukė mane ir tarė: „Nesirūpink. Aš galiu ir
garsiau.’’

Aš pasijuokiau iš šios minties: jei jis prakalbėtų
garsiau mano namuose, kuriuose penki vaikai, tai
būtų išties teisingas sprendimas.
Na, bet šįryt aš pertraukiau negarsų balsą meilės
banga ir tariau: „jėzau, man nesvarbu, ar tai Tavo
balsas, ar ne. man nesvarbu, ar Tave girdžiu, ar ne.
Aš žinau, kad čia esi, žinau, kad manęs nepalikai, ir
nesvarbu, ką aš pati darau tol, kol Tau tarnauju. Tad
ateik, išeik, daryk viską, kas paverstų mane geriausia Tavo tarnaite. Šiandien aš noriu padaryti vieną
dalyką. Bet jei Tu pageidauji kitaip, aš šluosiu
pagrindinę miesto gatvę. Aišku, tai sukels kalbų,
bet aš esu Tavo tarnaitė, kristau, ir žinau, kad Tu
mane myli. jei nejaučiu Tavęs arti, tai tik todėl, kad
Tu akimirkai paleidai dviratį.’’
Aš pajutau tokį meilės išsiliejimą, mano siela nebežinojo, ką daryti. Negalėjau išreikšti to, ką jaučiau,
bei troškimo daryti tai, ko nori jis. Sunkūs namų
ruošos darbai, vaikai ir kankinanti galimybė šį tą
13
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parašyti iškilo prieš mane kaip nuostabiausias dalykas. Aš tarnausiu kristui atlikdama savo pareigas –
tai buvo viskas, ko norėjau ar ko man reikėjo. Ta
kryptimi ėjau. ir balsas grįžo. Aiškus.
jis sakė: „Tu mokaisi. Ar dabar matai, ką
praktika duoda Mano mažutėliui? Taip tikras pasekėjas atsiliepia į Mano meilę. Tu
mokaisi, nes praktikuoji. Aš esu čia. Aš tave
myliu. Ir Aš tavęs niekada neapleisiu. Mes
dirbsime kartu šiandien, kaip ir kiekvieną
dieną, ir tu Man gerai tarnausi.’’
Aš aiškiai neįsivaizdavau, ką atneš man ši diena,
tad palikau tai jam. mano ketinimas pavogti porą
valandų buvo nuslopintas man paklausus vyro, ar
neturėčiau eiti šiek tiek padirbėti. mano vyras
pasakė: „Ne, palik darbą iki pirmadienio ir pradėk
jį šviežia galva.’’ mano vyras turėjo elektros instaliavimo darbų ūkyje. Aš tuoj pat pamačiau jėzaus
ranką ir tariau: „gerai, tada aš atliksiu namų ruošos
darbus.’’ jėzus turi gana aiškų požiūrį į mano
buvimą su vaikais, kai šie nėra mokykloje. Nuo
tada, kai mūsų santykiai tapo tokie aiškūs, jis stebuklingai paskirsto mano laiką. Dideli darbai dažniausiai yra pabaigiami penktadieniais, ir jis aiškiai
parodo, kad motinystė yra pirmoje vietoje. Daugiau
nenoriu palikti vaikų dėl darbo, ir aš to beveik niekada nebedarau.
Skaitydama apie įvairius šventuosius, aš susirūpinau dėl to, kad kiekvienas jų savo gyvenime priei14
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davo tokią ribą, kai nebenorėdavo mirti, o tik
gyventi ir dirbti Dievo garbei, be abejo, mokėdami
už tai milžinišką kainą, kuri ir yra šio žaidimo
esmė. Aš niekada to nejutau. jaučiau, kad trokštu
būti su Dievu tuojau pat, norėdama užbaigti
skausmą. išsekimo akimirkomis dažnai sakau:
„Ateik ir pasiimk mane, Viešpatie. Dabar. Aš nebenoriu čia pasilikti.’’
Vieną kartą, man būnant konferencijoje, ivanui,
medjugorjės regėtojui, apsireiškė Švenčiausioji
mergelė. Netrukus aš pravirkau. mano vyras nesuprato, kas man nutiko. jis jautėsi labai ramus. Aš
verkiau, kad ji išėjo ir paliko mane. jaučiau gilią
netektį. Vieną kartą, kito verksmo priepuolio
apogėjuje, aš meldžiausi Švenčiausiajai mergelei ir
ši paklausė: „Ar nebūtų geriau likti čia ir tarnauti
Jėzui?’’ Tuomet buvau nepaguodžiama ir atšoviau
kaip pervargęs vaikas: „Ne. Aš daugiau negaliu
dirbti to sunkaus darbo. Pasiimk mane dabar.’’
Tačiau didesnės Dievo garbės troškimo trūkumas
netrukdė man užmigti naktimis. Aš suvokiau, kad
buvau už mylių nuo šių žmonių, ir iki šiol esu.
Vakar, po komunijos, kai mano kūdikis sutrukdė
mano maldos draugams, aš išsakiau jėzui savo susirūpinimą, kad jis gal turi numatęs man darbų,
kuriuos jis norėtų, kad aš padaryčiau, bet dėl mano
vidutinybės jie nebus padaryti ar bus atlikti netobulai. Tai yra didžiulė mano baimė, kuri man trukdytų
užmigti naktimis. jis pasakė: „Ar matai? Tu ir vėl
mokaisi. Tu išreiški didesnės Mano garbės
15
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troškimą. Tu jį turi. Tu jį sėkmingai ugdai.
Aš esu su tavimi. Tu gerai Man tarnausi.’’

Aš stengiausi padėti draugei, tai, kuria jėzus žadėjo
pasirūpinti. Nejaučiau, kad tai juda į priekį. ji
supyko dėl to, kad rodau pirštu į tokį mažmožį. Aš
taip dariau, kadangi jaučiau, jog jėzus to nori, bet
man tai daryti buvo nejauku. Po to nuėjau pas jį ir
pasakiau: „man nepavyko, Viešpatie. Padėk man.’’
jis pasakė: „Tu buvai dar vienas įspėjamasis
skambutis. Dabar nesijaudink. Aš jai padėsiu. Tęsk savo dieną.’’ man reikia lavinti šventą

abejingumą, kad išsilaikyčiau dabartyje. Tai yra
sunku, nes nori susitvarkyti su viskuo pats, o ne atiduoti visa jėzui, kuris tuoj pat viską lengvai sutvarkytų.
jėzus noriai priėmė savo kryžių. Vienintelis dalykas, kuris galėjo išgelbėti žmoniją, kiekvieną sielą,
buvo kryžius. Ta dalis jau baigta. išganymas pasiekiamas kiekvienai sielai. Taškas.
Bet kiekviena siela turi pasipriešinti savo nuodėmėms, atsiprašyti ir priimti kristaus atleidimą.
kryžiaus kelio stočių metu aš priėjau antrąją stotį,
kurioje jėzui yra paduodamas kryžius. jis man
papasakojo štai ką. jėzus priėmė šį kryžių suvokdamas, kad misija jau artėja prie pabaigos. jo mylimieji vaikai, jo brangiosios sielos dabar turės
galimybę dalintis amžinybe ir grįžti ten, kur yra jų
16
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tikroji vieta – šalia jų Dievo, kuris visas yra meilė.
mane nugalėjo kaustantis jausmas, kad nė vienas
šios aukos lašas nenueis veltui. Dievas trokšta, kad
kiekviena siela sugrįžtų pas jį, į mūsų dangiškuosius namus. Aš meldžiausi, kad Dievas suminkštintų kiekvieno žmogaus sielą, kad šis pakėlęs
ranką pasakytų: „Taip, aš padariau šiuos blogus
dalykus. Aš gailiuosi. Prašau, sugrąžink mane atgal
į gėrį.’’ Aš pajutau tai taip stipriai, kad net negaliu
to atpasakoti, ir nuoširdžiausiai meldžiausi.
jėzus tarė: „Ar tu matai? Dabar tu mokaisi su
Manimi dalintis Mano troškuliu sieloms. Tu
visada buvai susirūpinusi tuo, kad nejauti
šių šventų jausmų, bet dabar tu pradedi juos
jausti. Taip, toks yra Mūsų tikslas: kad tavo
brolių ir seserų sielos nebūtų prarastos. Imk
savo kryžių šiandien taip noriai, kaip Aš.
Žinok, kad tu esi ligota, bet ne tiek, kad negalėtum atlikti savo pareigų. Tokia yra Mano
valia. Paaukok savo ligą Man. Tavo gyvenime bus dienų, kai tavo vienintelė pareiga
bus priimti ligą. Ir vėl, tai Mano valia. Būk
paklusni, vaike, ir tu turėsi ramybę, kurios
trokšti.’’
jis taip pat man paaiškino, jog jis norėjo, kad atlikčiau tam tikrą pareigą, nuo kurios aš ryžtingai bėgau.
Aš paskambinsiu šiandien. jis taip pat pasakė, kad
nesijaudinčiau dėl savo dvasinio dienoraščio.
„Aš juo pasirūpinsiu. Tai Mano reikalas.’’
17
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Garbė Dievui
Didžiausių Didžiojo Penktadienio kentėjimų metu
aš užsižiūrėjau į kryžių. Savo sieloje išgirdau: „Jis
netausojo savo Sūnaus. Nesitikėk, kad Jis
tausos tave.’’ Tai siejosi su kančia ir, be abejo,

manęs nė kiek nepaguodė. Tai tik patvirtino, kad
mano kančia bus panaudota kaip dalis kažko didesnio, o tai, be abejo, yra sielų išganymas.
Prisimenu, stipriai meldžiausi už vieną sielą. Ta
siela padarė man daug bloga įvairiais būdais. Aš ir
vėl buvau sužeista ir skundžiausi. jėzus kalbėjo
man su tokiu susierzinimu, kokį tik galima įsivaizduoti rodant jėzų, kad štai vieną dieną aš meldžiu
šiai sielai atsivertimo, o kitą dieną siuntu, kad reikia dėl jos paaukoti mažytį apsimarinimą. Aš jaučiau jo požiūrį: „Tai ko iš tiesų tu nori? Šios sielos
išganymo? Tu turi būti pasirengusi mažytei aukai.’’
Šito, ko gero, neturėčiau rašyti kabutėse, nes aš
nepamenu tikslių žodžių, kuriais tai buvo pasakyta.
Aš nesugebu gerai to išreikšti, nes tai daugiau mano
nei jo mintis. Aš tik mėginu pasakyti, kad tuomet
man buvo duota suprasti, kad prie šito išganymo
darbo visada yra prisegta etiketė su kaina. iš mano
pusės tai nebuvo joks gėris pirmiausia maldauti
dangaus, o po to išradingai vengti bet kokios kančios, kuri, be abejo, būtų panaudota tokių sielų
išganymui. Aš prisimenu, kad man buvo pasakyta
kažkas panašaus į: „Tu beveik savaitę meldei šios
sielos atvertimo. Dabar, kai tai tau kainuoja, tu tuoj
pat nusišalini nuo darbo.’’
19
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Aš tikiuosi, kad pasakiau tai pakankamai aiškiai.
yra skirtumas tarp aukštuomenės žmogaus pasakymo: „Taip, pamaitinkite alkstančius, apgyvendinkite benamius’’, dėl kurio šis neatsisakytų netgi
apsilankymo pas manikiūrininkę. o dabar pažvelkime į motiną Teresę, šaukštu maitinančią sriuba
alkaną vaiką. kilniems jausmams be veiksmo
trūksta galios.
Vakar vakare, kai suabejojau metodu, kuriuo girdžiu jėzų, Švenčiausioji motina man paaiškino,
kad tai yra dovana. kaip ir bet kuris išmintingas
tėvas, Dievas suteikė labiausiai man tinkančią
dovaną. ji priminė man dviratį, kurį nupirkau savo
sūnui, ir paaiškino, kad aš nebūčiau pirkusi dviračio
savo trimečiui, lygiai kaip nepirkčiau triračio savo
aštuonmečiui. Dovanos mums suteikiamos pagal
mūsų lygį ir brandą. Aš turiu padėkoti Dievui už
viską, ką jis nusprendė man atsiųsti, ir stengtis
nebūti panaši į besiskundžiantį ir kitiems dovanų
pavydintį vaiką. Aš manau, kad tai, jog aš suabejojau šio balso autentiškumu, buvo gundymas. jis
dvasiškai slopina mane, kaip kiekvienas gali įsivaizduoti. (Dievas nekalba su tavimi. Tu esi pakvaišusi.)
Dienos pradžioje aš kritikavau kitą motiną. jėzus
pastebėjo, kad mano planas rytojaus dienai pasamdyti auklę, kad galėčiau dirbti, yra nė kiek ne geresnis, ir kad aš esu labai greita teisti kitus, o tai jau yra
akivaizdžiai blogas dalykas; tokiu atveju ir pati
turėčiau laikytis tokių pat aukštų reikalavimų. jis
20
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liepė man šiandien nedirbti, bet pasakė, kad galiu
rašyti savo dvasinį dienoraštį. Tai yra dar vienas
mano nusivylimas, nes aš norėčiau tai daryti visą
laiką. jis pasakė man, kad turiu būti kantri ir leisti
viskam vykti jo laiku. mano kaip motinos pareigos
lieka svarbiausios, ir man tai yra kalama kiekvieną
kartą. Čia esama trinties, nes esu namuose dirbanti
motina. Pastaruoju metu jėzus pats asmeniškai
tvarko mano laiką. Aš manau, kad ilgainiui pati
suprasiu, jog neturėčiau dirbti, kai vaikai yra
namie. kol kas jis turi man tai nuolat kartoti.
Vieną dieną ėjau kryžiaus kelio stotis bažnyčioje.
Priėjusi paskutiniąją stotį, kur jėzus paguldomas į
kapą, aš suklupau ir meldžiausi Švenčiausiajai
motinai. Viduje kovojau neapsispręsdama, ar kalbėti grupei studentų apie dvasingumą. Aš to nenorėjau. Turėjau kitų įsipareigojimų, o paskyrusi daug
laiko rašymui, jaučiausi atpratusi. Aš pasakiau:
„motina, ką gi aš jiems pasakysiu?’’
Savo sieloje aš pamačiau ją, ištiesusią savo ranką į
dešinę. Aš pajutau, kad ji kenčia skausmą. „Pasakyk
jiems tai’’, – ji tarė. Aš pažvelgiau ten, kur rodė jos
ranka, į paskutiniąją stotį, kur jėzus guli kape. ji
sakė: „Pasakyk jiems, kad Jėzus mirė dėl jų.’’ Pagalvojau apie mylimojo mirtį ir apie tai, kaip siaubinga
buvo nueiti ir iš tiesų palikti kūną. Aš paklausiau, ar
jai tai buvo sunku.
„Tai buvo pats sunkiausias dalykas, kurį kada nors esu
dariusi”, – atsakė ji. Aš suvokiau, kad po to ji jau
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nebebuvo tokia pat kaip iki tol. ji pasakė man, kad,
jei ateityje ką prarasiu, ateičiau pas ją – pažadėjo
mane paguosti. Tai atsitiko praėjus vos kelioms dienoms. ji suteikė man paguodos raktą iš anksto.
jėzus prašo mus matyti stipriąsias žmogaus puses ir
savybes, o ne trūkumus. Šviesa veikia žmogaus
savybes lygiai taip, kaip augalus. ji jas augina. jei
mes matysime tamsiąsias žmogaus puses, tai darys
tokį patį poveikį. mes turime pratintis būti kitiems
atrama, o ne kritikuoti, netgi jų prasižengimų akivaizdoje.
Vakar nakties maldoje jėzaus paklausiau, ar gyvendama žemėje kada išgirsiu jo balsą ar išvysiu jo
veidą. jis pasakė: „Ne”. Tai pripildė mane sielvarto.
Aš turiu pasakyti, kad trokštu jo buvimo šalia. kaip
jau minėjau, jo balsas kartais būna beveik negirdimas, o mano poreikis būti su juo yra toks didelis,
kad aš priimu dvasinę komuniją. jis supranta ir yra
man kantrus. Nuliūdau dėl šio atsakymo, bet Švenčiausioji motina paguodė mane, sakydama, kad bus
netoliese ir man pasirodys, kai tam bus laikas. Aš
atsiguliau miegoti mąstydama apie tai. Dienos šviesoje aš mąstau: kas gi man? koks skirtumas, ar jis
ateis, ar išeis man gyvenant žemėje, jei jis vykdo
savo valią manyje? Žemiški dalykai ir toliau praranda savo žavesį, bet mano darbas klesti, nežiūrint
valandų trūkumo. Aš manau, jėzus laimina mano
paklusnumą.
iš dalies ši dovana pirmąkart tapo man akivaizdi
22
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komunijų metu. Vos man pradėjus eiti altoriaus
link priimti komuniją, šis Balsas prabildavo. Šį
rytą aš kovojau su vaikais: nuolatinės pastangos
palaikyti švarą namuose, tvarkymosi grafikas ir
nuolatiniai hormonų iššūkiai. man šovė į galvą
mintis, kad šiandien sekmadienis ir netrukus aš priimsiu komuniją. Tai pradžiugino mane, ir aš jau
galėjau rytą leisti daug ramiau: ramiau brautis pro
minią vaikų, kurie naikino kiekvieną mano atliktą
darbą.
Aš dažnai lyginu savo darbą auginti vaikus su
Dievo tėvyste mums žemėje. jis negali pakęsti
mūsų peštynių. jam patinka, kai suteikiame ramybę
ar susitaikome, atleidžiame ar paguodžiame vienas
kitą. jis turėtų būti toks prislėgtas mums kaunantis
dėl turto, galvodamas: ,,Štai Aš daviau tau kažką ir
tai yra mano. Aš lengvai galiu tai atimti.’’ jei tu
nori žinoti, kaip pradžiuginti savo Dievą, tik pagalvok, ką vaikas galėtų padaryti, kad pradžiugintų
savo tėvus. Būk geras. Būk malonus. Būk paklusnus. Priimk nurodymus, kai šie duodami. Daug juokis. Šypsokis. išvalyk savo šiukšles. Nebūk godus
ar nemandagus, ir koks bebūtų tavo darbas, atlik jį
džiugiai.
Eidama kryžiaus kelio stotis, kurios man yra labai
vertingos, aš priėjau stotį, kurioje Simonas kirenietis nenoriai pagelbsti jėzui. Tai drasko man širdį.
kaip siaubinga, kai kas nors tau padeda pagiežingai. Aš taip dažnai pagalvoju, kad jėzus myli
džiugų davėją. Nemažai laiko aš praleidau ligoni23
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nėse, ir, kai seselė būdavo pagiežinga ar nekantri,
man siaubingai skaudėdavo. Sirgdamas nesi labai
karingas, neturi aukšto savęs vertinimo ir esi itin
jautrus panašiems emociniams sužeidimams. Tuo
pat metu aš mąstau apie didelį švelnumą ir meilę,
suteiktą man ligoninėse, ir tai sukrečia mane. kristus tikrai gyvena šiose mylinčiose sielose. ir iš tiesų
slauga ar rūpinimasis ligoniais, senais žmonėmis
yra palaimintas pašaukimas. Aš mąstau, kad jei
žmonės, kurie yra pašaukti į šias profesijas, prašytų
jėzaus meilės, jis užtvindytų juos malonėmis. Aš
prašau jo dabar pat apipilti šias sielas meilės gausybe, kuri tiesiog išsilietų ant jų pacientų ir globotinių, ypatingai reikalingų paguodos.
Aš žvelgiu į savo kasdienes pareigas ir prašau
jėzaus neleisti man būti panašiai į Simoną, atliekantį darbus piktai ir su neapykanta. koks gi tai
nuopelnas? Taip, daugiau yra švarių indų, daugiau
grindų iššluota, tačiau mano virtuvėje nėra meilės.
ir nė vienos išgelbėtos ar atsivertusios sielos. kiekvienoje užduotyje glūdi mums suteiktos galimybės
išgelbėti sielas kristui, tam pačiam kristui, kuris
taip noriai prisiėmė kryžių.
mano vaikai vakar patyrė persekiojimo situaciją.
mažas berniukas buvo užpultas po šlykščiai pasibaigusio vandens karo. Pilna teisuoliško įniršio aš
išėjau iš namų ieškoti kaltininkų. Tam vaikui to tikrai nereikėjo, nes tai buvo nebe pirmas kartas, kai
jis buvo panašiai persekiojamas. Be to, tas vaikas
buvo užsienietis, ką tik atvykęs į šalį. ir galiausiai,
24
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šis vaikas tądien buvo paliktas mano priežiūrai.
Trumpindama ilgą istoriją pasakysiu, kad suradau
skriaudėjus. Viena iš mano dukterų su savo drauge
mėgino įvykdyti savo teisingumą apspardydamos
šiuos berniukus, tuo būdu dar pablogindamos ir taip
blogą padėtį. Aš įsikarščiavau ir užsipuoliau juos
žodžiais po to, kai išbariau mergaites. Tirados metu
paminėjau, kad pastaruoju metu berniukas buvo
terorizuojamas. Tai sužadino jų susidomėjimą. Aš
priminiau jiems, kad šis vaikas čia naujokas ir kad
jam ypač reikia palaikymo. Pagrasinau nueisianti į
policiją. Užpuolikai, be kita ko, buvo įmetę auką į
ežerą. Taip aš juos išgąsdinau, o su jais buvusi maža
mergaitė įsistebeilijo į mane didelėmis apvaliomis
akimis. jie paklausė, kas buvo užpuolęs berniuką
praeityje, ir aš pasakiau jiems vardą. Tai jos brolis,
pasakė jie. Supratau, kad ji nebe pirmą kartą buvo
priversta atsakyti už savo brolio prasižengimus.
mergaitė iš gėdos panarino galvą. Tai mane taip
sugraudino, kad praradau žadą. „Padėk man,
jėzau’’, – meldžiausi.
ir staiga aš pakeičiau taktiką. Pasakiau, kad negaliu
suprasti to, kad jie atrodo kaip mieli berniukai, o aš
buvau įsitikinusi, kad tokie berniukai tai jau tikrai
turėtų padėti nepažįstamiems ir žaisti su vaikais,
kuriems reikia draugų. ką gi, skirtumas buvo akivaizdus. Vienas, kone verkdamas, pasakė: „Parveskite jį, aš atsiprašysiu. Aš esu atvykėlis ir taip pat
buvau persekiojamas, kai atvykau čia.’’ Aš paklausiau: ,,ką gi jūs galvojote?” Dabar jau kalbėjau
maloniai. jis pasakė, kad jie įsižaidė. Tada aš suti25
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kau nueiti ir parvesti berniuką. Pasakiau jiems: „jau
žiūrėdama į jus, berniukai, supratau, kad esate
džentelmenai ir pasielgsite teisingai.” jie linktelėjo
galva. „mes tai padarysime. Palauksime čia, ant
kalno.”
Aš sugrįžau pas auką, daviau jam sausus rūbus ir
nuvežiau atgal, palikusi kraujo ištroškusias mergaites. mes išlipome iš automobilio, o trys berniukai
prisiartino prie jo, nešini maišeliu specialiai jam
nupirktų bulvių traškučių. jie apglobė šį berniuką
tokiu tikru gailesčiu ir švelnumu. jis buvo pakviestas žaisti futbolą bet kurį ateinančios savaitės
vakarą.
jėzus gerai padirbėjo. jis sukūrė taiką ten, kur prieš
tai buvo vaidai. jis pavertė šiuos vaikus iš priešų
draugais. ir leido kaltininkams pajausti savo pačių
gerumą – tai, kas nustebino ir sušildė netgi juos
pačius. Tą vakarą aš paaiškinau saviškiams, kad
pirmadienį tas berniukas būtų nenorėjęs eiti į
mokyklą, jei būtų bijojęs. Dabar vietoje papildomų
priešų jis turi sąjungininkų.
„ir jėzus buvo persekiojamas”, – pasakiau vaikams. „Taip”, – atsakė vienas – „jį nužudė”. „jis tai
pasirinko pats”, – aš pasakiau, sykiu paaiškindama,
kodėl. Šiandienos evangelijoje mes girdėjome, kad
jėzus pats pasirinko atiduoti savo gyvybę. ir taip,
kaip jis pasirinko atiduoti gyvybę, lygiai taip pasirinko ir ją atsiimti Prisikėlimu. jėzus pats buvo už
viską atsakingas. Tai padarė jo auką dar galingesnę.
26
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jis PASiriNko kentėti už mus. Tai vaikams
nuspalvino praėjusios dienos įvykius žinojimu, kad
jėzus gyvena kiekvienoje persekiojamoje aukoje.
Vieną dieną aš, kaip paprastai, vaikščiojau keliu,
vedančiu per kalvas. juo einant atsivėrė nuostabus
kraštovaizdis. Aukščiausiame didelės kalvos taške
virš mano galvos praskrido paukštis. mane įkvėpė
jo grakštumas ir lengvi judesiai, laikantys jį aukštybėje. Šis paukštis sklandė vėjyje. ir tada, man stovint vienai ant kalvos, tarsi pakilo šydas. Dievas
man leido pamatyti jo kūrybą, arba, dar tiksliau,
kokiu būdu šie kūriniai yra jo ir kaip visa tai aukština jį ir kyla iš jo. Aš negalėjau pajudėti. Negalėjau tęsti savo pasivaikščiojimo. Negalėjau nieko,
tik stovėjau netekusi žado. Tai priminė man šventąjį
Pranciškų, tyrinėjantį gėlę ar lapą ir sakantį:
,,Nustok šaukti, Dieve. Aš tave girdžiu.” Tokios
patirtys sukrečia mane. Tai nenusakoma. Ar galima
sakyti, kad jis man parodė, kaip auga žolė? Ne.
Neparodė. Aš nežinau, kaip auga žolė. Tai buvo
susiję su visa ko suderinamumu: vėjelis, dangus,
gyvuliai, saulės šviesa ir lietus. Tarsi man akimirkai
būtų buvę leista pažiūrėti į bendrą dėlionės vaizdą
– visos, sudėtos į vienumą. Po to aš vėl grįžau prie
savo darbų, vis dar dėliodama į krūvą gyvenimo
dėlionės dalis, bet vieną akimirką aš regėjau galutinį rezultatą.
„Gamta nėra Dievas. Aš esu Dievas. Gamta
yra Manęs kaip Kūrėjo pasireiškimas, o taip
pat ir visi jūs, Mano vaikai. Pastaruoju
27
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metu pasaulyje vyrauja grėsminga klaida.
Žmonės Mane pakeičia gamta. Šioje situacijoje gamta nesiskiria nuo bet kurio kito
pagonių dievuko. Tai Man nepatinka.’’

kaimyniniame miestelyje atsidarė sveiko maisto
parduotuvėlė. Aš užsukau į ją ir ėmiau kalbėtis su
savininku. jis didžiuodamasis aprodė sveikatos ir
gydymo skyrius. Šeimininkas turėjo didelį knygų
skyrių. kiekvienoje iš knygų buvo aprašomas koks
nors dalykas ar strategija, padedanti būti sveiku,
vientisu žmogumi. Tai pribloškė mane juokingumu.
Tarsi viena rodyklė rodytų į vieną pusę, o kita – į
kitą. Susikertančios rodyklės, patarimai ir ideologijos, kurių kiekviena tvirtina, kad turi atsakymą. Ten
nebuvo nieko apie dvasingumą, Dievą ar religiją.
Aš išėjau sunkia širdimi, bet paguodžiau save tuo,
kad šiomis dienomis daugelis yra šaukiami tapti
vedliais, ir jei mes nors menkai bendradarbiausime,
jis galės strategiškai išdėlioti vis daugiau rodyklių,
rodančių į jį, mūsų Dievą.
Šiandien jėzus liepė man nustoti keiktis. Tai
nebuvo tik prašymas. jis pasakė: „Nustok keiktis.
Tai teršia Mane. Aš esu su tavimi. Aš einu su
tavimi kiekviena gatve. Aš su tavimi einu į
kiekvieną parduotuvę. Kai tu kalbi, Aš kalbu
su tavimi. Tu privalai nenaudoti bjaurios
kalbos. Tai tave silpnina, ir tau tampa
sunku Man tarnauti.”

Dėl šio pabarimo pasijutau siaubingai. Aš padary28
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siu viską, kad sustabdyčiau nešvankios kalbos
srautą. Tai yra priimtina šitoje kultūroje, bet šio
įpročio turiu atsikratyti.
Po mišių stengiausi sukalbėti kryžiaus kelio stotis.
Netoliese stoviniavo grupelės plepančių žmonių.
Aš negalėjau susikaupti. Tai be galo erzino mane.
Aš tai paaukojau, galvodama, kad čia, bažnyčioje,
jie turėtų kalbėtis su kristumi. Taip pat mąsčiau
apie šventąją Teresę ir apie tai, kaip ji kalbėdavo
ištvėrimo maldą, kai jai trukdydavo kitos vienuolės
įprotis kalenti dantimis. kita mano mintis buvo
tokia: ,,Aš, ko gero, prasikaltau tokiu pat erzinančiu
elgesiu praėjusią savaitę.” kokia trumpa yra mūsų
atmintis, kai kalbama apie mūsų pačių prasižengimus.
Aš nerimavau, kad mano maldai trukdo mano susirūpinimas, ką parašyti dienoraštyje. Švenčiausioji
motina pasakė „Nesijaudink dėl dienoraščio. Mes tau
pasakysime, jei darysi ką nors ne taip.”

kai pirmą kartą įžengiau į nepažįstamą bažnyčią, aš
apsižvalgiau, ištyrinėjau architektūrą ir panašiai.
man nepatiko apipavidalinimas. Aš atsidusau ir
pažvelgiau į tabernakulį, virš kurio kabėjo Nukryžiuotasis. o, gerai, pamaniau, vis dėlto šitas pastatas atlieka savo darbą. man staiga į galvą atėjo
mintis, kad čia viskas, kaip ir aš: netobula, ydinga
ir toli nuo idealo. Tačiau jėzus naudojo mane kartu
su visais mano trūkumais jo plano vykdymui. Tarsi
vairuotum seną automobilį. juo negali greitai
29
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važiuoti. rizikuoji pavėluoti. Dažnai tau reikia jį
įtikinėti ir raginti. Bet galiausiai tu vis tiek pasieki
kelionės tikslą.
kuo daugiau atliekame dvasinio darbo, kuo labiau
sekame kristumi netgi mažiausiose savo gyvenimo
smulkmenose, tuo greičiau mūsų automobilis
važiuoja jėzui. Aš manau, kad tai yra judėjimas
mūsų valios suvienijimo su jo valia link. mes visi
turime siekti tapti greitais automobiliais. kokia
kurioziška analogija.
Laukdama eilėje prie komunijos, pajutau gilų troškimą, poreikį būti įkvėpta Šventosios Dvasios.
kartą aš „ilsėjausi Šventojoje Dvasioje” ir pamaniau, kad norėčiau, jog tai įvyktų dar sykį. Aš
tikiuosi, kad jėzus man yra tai suplanavęs, nes kartais man taip atsitinka. Ateina troškimas, ir akimirksniu tu jau tai gauni. jis atsiunčia tau. Prašau,
atsiųsk tai man, Viešpatie. galbūt tai dar vienas
mano troškimo būti su juo pasireiškimas. kaip vaikas, to paties reikalaujantis kitaip po to, kai jam dėl
ko nors buvo pasakyta NE. (Tai atsitiko netrukus po
to)
Aš noriu rašyti toliau, bet jėzus nori, kad dirbčiau
kai ką kita. jis sako, kad turiu drausminti save
sustodama tada, kai jis man liepia. kiek daug dar
turiu mokytis, ir kokios įvairios yra galimybės jam
patikti. Be abejo, aš ir toliau rašau – nors ir apie tai,
kas man liepta, bet vis tiek to paliepimo nevykdau.
gerai. Viskas, aš baigiau.
30
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Aš baigiau pristatymą ir prieš miegą atsiklaupiau
pasimelsti už lankytojus. Po pristatymo prie manęs
priėjo viena moteris. Pastebėjau ją dar kalbėdama,
ir tada, žmonių spūstyje, ji pasilenkė prie manęs ir
pasakė kažką apie savižudybę. kai aš atradau laiko
apie tai pagalvoti, mane pervėrė skausmas, kurį
išvydau jos veide. Aš beveik negalėjau jo ištverti.
Aš ėmiau maldauti jėzų, kad jis panaikintų tą
skausmą. Tos moters veidas buvo toks tyras, geras.
Tai buvo kenčiančio žmogaus veidas. Aš netgi
negalėjau surasti žodžių, o tik kartojau: „Prašau,
prašau, jėzau.”
jėzus paklausė manęs: „Ko? Ko tu nori jai?”
Aš negalėjau surasti žodžių, tik mikčiojau, vis kartodama: ,,Prašau, prašau.”
jis paklausė: „Tu nori, kad ją išgydyčiau. Ar ne
taip, Mano vaike? Tu nori, kad tavo Jėzus
išgydytų šią vargšę sielą.”

Su palengvėjimu ištariau „Taip”. kodėl gi nesugebėjau to pasakyti? „Taip, jėzau, aš noriu, kad ją
išgydytum. Štai čia esu aš, vykdanti Tavo valią,
stengiuosi iš visų jėgų. išgydyk ją dėl manęs.”
jis pasakė: „Ar tu nori kentėti už ją, Mano
mažutėle?”

Na, viskas sustojo. Aš negaliu pakęsti kentėjimo. ir
sykiu esu profesionali kentėtoja, dideliam mano
31
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nusiminimui. mano balsas atsakė TAiP anksčiau,
nei ranka spėjo uždengti burną.
„Labai gerai. Aš ją išgydau dabar. Ji jau išgydyta.”

Atsispyriau pagundai nusikeikti ir paklausiau, ar aš
labai kentėsiu, norėdama suprasti, kiek man tai kainuos.
„Ne. Tu kenti dabar ir kurį laiką kentėsi.
Bet visą tą laiką Aš būsiu su tavimi.”

Aš dirbau labai sunkiai, daug keliavau ir dėl įvairių
priežasčių kentėjau sąnarių, galvos skausmus, silpnumą ir bendrą šleikštulį. ir dar – mano viešbučio
lova buvo drėgna, todėl aš blaškiausi ir varčiausi
visą naktį, o dieną buvau sustingusi. Aš ruošiausi
dar vienai nakčiai toje pačioje lovoje, bet visą dieną
laikiau įjungtą šildymą ir džiovinau paklodes. Be to,
pristatymo metu prie manęs priėjo vyras ir išbarė
mane. Tai nuliūdino mane, bet aš meldžiaus už jį ir
nuoširdžiai supratau, kad jis turi begalę problemų.
išgėrusi dvi tabletes aspirino ir padirbėjusi dar vieną
valandą, atsiguliau ilsėtis. Aš gulėjau lovoje galvodama, kad man nesvarbu, jog lova yra drėgna, nes
aš esu tokia išsekusi, kad turėsiu užmigti. Dabar
žinau, kad buvau neteisi, bet taip tuo metu galvojau.
Staiga kambaryje, kuris buvo virš manęs, prasidėjo
peštynės. mano pirmoji mintis buvo: puiku, šiame
baugiame sename pastate yra dar kažkas. Antroji:
32
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tikiuosi, kad niekas nebus sužeistas ir man nereikės
kviesti policijos. Aš mielai tai padaryčiau, kad tik
niekas nenukentėtų. Po dviejų valandų buvau pasirengusi sužaloti juos pati. ginčas tai atslūgdavo, tai
vėl įsižiebdavo. Situacija artėjo prie juokingumo
ribos, bet jos neperžengė. man gėlė sąnarius, skaudėjo galvą, maudė nugarą; lova buvo šlapia, buvo
šalta, apie miegą negalėjo būti nė kalbos, o manęs
laukė varginanti, įtempta aštuoniolikos valandų rytdiena, kai man prireiks visų mano jėgų.
kitą rytą spoksojau į savo atvaizdą veidrodyje.
Užtinęs veidas, užkritusios šnairos akys atrodė įtikinamai. kaip aš tokia dirbsiu? jis pasakė: „Tu teisi.
Tu esi bejėgė. Be Manęs tu negali nieko padaryti. Bet su Manimi tu gali padaryti bet ką.”

ir vėl: turėjau pasitikėti Dievu, kad jis atliks savo
darbą. Aš iš tiesų to nepajėgiau. Tai ir buvo tas kentėjimas, kurio reikėjo, kad tas žvilgsnis dingtų iš
mielo moters veido. Dievas yra geras, aš šlovinu jį
iš visos širdies. To man dar niekada nebuvo. Aš
kentėčiau siaubingas kančias įvairių novenų metu
dėl žmonių, suvokdama, kad galbūt jiems reikia
labai daug malonės. galbūt daugiau niekada nebepamatysiu tos moters. Viskas gerai. Aš įsivaizduoju
jos veidą, tik dabar jau kupiną ramybės ir
džiaugsmo, ir myliu Dievą taip stipriai.
jis yra mums labai geras.

33
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Aš perskaičiau rašinį, didele dalimi pagrįstą Šventuoju raštu, apie mases ir išrinktuosius. Tai buvo
geras rašinys, bet mane jis nuliūdino. Aš paklausiau
jėzaus: „jėzau, žinoma, Tu myli šias mases. juk jie
visi Tavo kūriniai, ne tik tie, kurie yra išrinktieji.
Žinau, jie nekreipia dėmesio. Bet kas gi jiems atsitiks?” Štai koks buvo jo atsakymas:
„Dangus yra pripildytas masėmis. Tačiau
didžiųjų šventųjų gretos yra saugomos išrinktiesiems.”

Šventoji Faustina vieną sykį regėjo viziją. jėzus
buvo prikaltas prie kryžiaus. Trumpai pažvelgusi į
jį, ji pamatė tris grupes žmonių. Pirmoji grupė buvo
tie, kurie buvo taip pat prikalti prie kryžiaus. jie
daugiausiai buvo vienuoliai. Antroji grupė nebuvo
prikalti prie kryžių, bet nešė juos noriai. Trečioji
grupė vilko kryžius paskui save, nepatenkinti, ir, be
abejo, skųsdamiesi.
Žinoma, mes visi turime stengtis pakliūti į tą pirmąją, noriai prisiėmusiųjų savo kryžių grupę. Bet
aš nemanau, kad tai visada pasiekiama per vieną
naktį. galbūt tarp šių trijų lygmenų vyksta judėjimas, žmogui dvasiškai tobulėjant. Tad, jei mes
nepriklausome tai pirmajai grupei (o aš tikrai nepriklausau), tai neturime prarasti ūpo manydami, kad
nesame sutverti tokioms aukštumoms. Aš manau,
kad net jei priklausome tai trečiajai grupei, velkame
37
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savo kryžių paskui save, visą laiką skųsdamiesi,
mes turėtume sakyti: „ką gi, bet kuriuo atveju aš
dalyvauju žaidime. Aš turiu savo kryžių, jis eina su
manimi. Aš esu jėzaus kristaus pasekėjas, ir tai
daro mane kandidatu į didingumą. jėzus pasiims
mane kartu, jei pasitikėsiu juo, ir galbūt vieną dieną
aš priimsiu savo kryžių truputį noriau. o kitą dieną
jau sutiksiu būti prikaltas prie kryžiaus dėl savo
brolių ir seserų, taip reikalingų malonės ir meilės.”
Šiuos mūsų brolius ir seseris ne visada lengva
mylėti, kaip ir mes patys ne visada esame tokie,
kuriuos mylėti yra lengva. mes neturėtume jaudintis, kad nejaučiame šių jausmų. meilė sieloms, bent
jau mano atveju, atėjo gerokai vėliau už meilę kristui. o kristaus meilė? Ar mums, jo kūriniams, yra
kas natūraliau, instinktyviau, labiau įsiskverbiančio
nei kristaus meilė? Ne. jei nejauti stiprios meilės
jėzui kristui, Žmogui ir Dievui, tai reiškia, kad tiesiog jo pakankamai nepažįsti. Atidžiau klausykis
Evangelijos skaitinių. Skaityk Šventąjį raštą. jis
yra ten, ir kai tu išgirsi jį kalbant savo apaštalams ir
tavo sielai, tu pajausi visa užtvindančią meilę, kuria
jis tave myli. galvok apie žengimą dangun. „Aš
einu jums vietos paruošti. Tad ir jūs būsite
ten, kur Aš esu.” (plg. jon. 14:2-3) Praleisk daugiau laiko su šia Šventojo rašto vieta. jis sako: „Aš
pasiimu tave su savimi. Aš negaliu būti be
tavęs, Mano širdies mažoji siela.”

jis taipogi visada kartoja: „Nebijok. Aš esu su
tavimi. Aš niekada tavęs nepaliksiu.”
38
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jėzus tave myli. Paprašyk jo įdėti tau į širdį meilę
jam. jis neatsisakys išklausyti šios tavo maldos.
Prašyk jo visą dieną, kol ją pajusi. ji ateis. o tada
tu pradėsi jį pažinti. Tada tu pradėsi mylėti jį. Šiek
tiek vėliau tu imsi mylėti savo brolius ir seseris, ir
niekas negalės sustabdyti tavo sielos pažangos. Tu
atsidursi toje pirmoje grupėje akimirksniu.
Pastaruoju metu kažkas manęs paklausė apie mūsų
kančių vienijimą su kristumi. Tai truputį miglota,
kol šiek tiek apie tai nepamąstai. jo gyvybės
dovana ant kryžiaus yra pakankama mus išganyti ir
atpirkti. ji yra tobula. Dievas, mūsų Tėvas, džiaugsmingai išgelbėtų kiekvieną iš mūsų, naudodamas tą
vienintelę auką, kai tik mes norėtume būti išgelbėti.
Nors ne visi to nori kiekvieną savo gyvenimo akimirką. Pasaulio trauka gali būti stipri.
kai mes sakome, kad jungiame savo kančias prie
kristaus kančių, mes iš tikrųjų sutinkame būti prikalti prie savo kryžiaus. Tuo metu esame toje pirmojoje grupėje. Na, jūs galite paklausti, o kokia gi
prasmė? jėzus padarė darbą.
Tai yra tiesa. Tačiau reikėtų subtiliai atskirti: mūsų
kentėjimai neatperka sielų. Tas darbas jau yra atliktas. Bet mūsų kančiomis yra pelnomos brangios
malonės, kurios gali būti naudojamos kenčiančioms
sieloms, nusidedančioms sieloms, apsunkusioms
sieloms, mirštančioms sieloms, paklydusioms,
nepažįstančioms, išnaudojamoms, persekiojamoms
sieloms. mūsų kentėjimais sielos gali būti sugrą39
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žintos nuo pragaro slenksčio. mes keičiame juos į
malones. Švenčiausioji motina, visų malonių tarpininkė, priima mūsų mažytes aukas ir pelno gailestingumą sieloms, nepaisant siaubingo mūsų elgesio
šiame moderniame pasaulyje.
Leiskite man paaiškinti šitaip. Štai – alkoholikas.
jis nugrimzdęs nuodėmėje – ir apskritai, ir dėl savo
priklausomybės. Sveikstantys alkoholikai jums
papasakos, kad vieną akimirką jiems kažkas patapšnojo per petį, ir jų gyvenimas pasikeitė. jiems
suteikė akis pamatyti savo priklausomybę, savanaudiškumą ir nuodėmingumą. Tada jie išsiblaivė ir
tapo vienais iš didžiausių kristaus tarnų. Turėdamos tikrą tikslą, šios nuolankios sielos pašventė
save tam, kad padėtų praregėti kitiems. iš kur atėjo
toji paplekšnojimo per petį malonė? iš mūsų kentėjimų, suvienytų su jėzaus kančia.
Pamąstykite apie Saulių, numestą nuo arklio.
Pagalvok apie savo atsivertimą. Ar tu nusidėjai? Ar
kada nors, bent laikinai, buvai mirtinos nuodėmės
būklėje? Aš buvau. kažkas kentėjo už mane, tad
Švenčiausioji motina atėjo ir pasiėmė mane.
Vieną kartą mačiau kalbantį žmogų. jis buvo tikras
Dievo tarnas, bet garsus, aistringas, o tai kartais
man sukelia nerimą. jis griaudėjo iš sakyklos: „kur
jūs buvote, kol aš skendėjau nuodėmėje? kur jūs
buvote, kol aš gyvenau pasaulio gyvenimą? kodėl
neatėjote ir neatvertėte manęs?” Aš apsidairiau po
auditoriją, kurios daugumą sudarė vyresni žmonės.
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Dauguma jų, kaip ir aš, kasdien priimdavo komuniją, tad aš norėjau atsistoti ir sušukti jam: ,,Nustok
rėkti ant šių žmonių! Šios senosios sielos meldėsi,
aukojo savo kentėjimus už mus, visą savo gyvenimą už mus kalbėjo rožinį.” mano nuomone, mes
turėtume dėkoti jiems už tai, kad jis ir aš atsivertėme ir tapome kristaus tarnais. jei ne jie, galbūt
mes būtume pasilikę savo klaidose. jie suvienijo
savo kentėjimus ir maldas su jėzumi.
Dar viena, paskutinė, mintis apie tai. Pagalvokite
apie jėzaus kančią kaip apie didelę dovaną. Tokią
didelę, kokią tik galite įsivaizduoti. Tokią kaip
didelis namas. ji suvyniota į nuostabų auksinį
popierių, papuošta nuostabiais kaspinais ir girliandomis. Dovana tokia nuostabi, kad reikia amžinybės, norint aplink ją apeiti, ją išstudijuoti ir ja
gėrėtis. Nesuskaičiuojama daugybė šios dovanos
briaunų. jos išstudijavimas užimtų visą tavo gyvenimą, ir dar daugiau.
Sakykime, kad tu nori atkartoti šią dovaną. Ar turi
galią, technologiją, kūrybingumo padaryti bent
panašų dalyką? Be abejo, ne, net ir geriausią savo
dieną. Tau ir neskirta padaryti tokios šlovingos
dovanos. Bet ši didinga dovana bus dovanojama
tavo tėčiui, tad tu nori pridėti keletą kuklių savo linkėjimų. Tad tu gauni mažą dovaną ir suvynioji ją į
popierių, kokį tik gali rasti panašiausią į tą auksinį
popierių. Padedi savo dovanėlę didžiosios dovanos
papėdėje. Tai yra mūsų kentėjimų suvienijimas su
kristumi. kai tavo Tėvas pamatys šią dovaną nuo
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savo mylimo vaiko, ar jis sakys: ,,kokia maža
dovana? kaip vargingai ji atrodo šalia didžiosios.”
Vargu. jis šypsosis, kaip ir bet kuris kitas tėvas, ir
jo širdis prisipildys įvairiopo dosnumo dėl tavo
meilės ir pastangų. jo širdis bus pamaloninta. Tai
yra savųjų kentėjimų jungimas su kristumi.
kai mes visi tai darome, aplink jėzaus didžiąją
dovaną atsiranda nesuskaičiuojama daugybė mūsų
dovanėlių. mes padedame. Atliekame savąją darbo
dalį. Tai yra iš tikrųjų naudinga mūsų sužeistiems
broliams ir seserims. Bet nė akimirkai nepamirškime, kad Dievas yra dosnesnis, nei mes galime įsivaizduoti. jis mums atlygins už kiekvieną dovanėlę
įspūdingais būdais. Tai galima vadinti situacija, kai
abi pusės laimi. Tad suvienyk savo kentėjimus su
jėzaus kančia. Tu niekada nesigailėsi. ir jeigu tavo
kančia buvo tai, dėl ko aš buvau atversta, aš tau
nuolankiai dėkoju. Dėkosiu tau ir melsiuosi už tave
visą amžinybę, mano brangioji drauge siela.
jėzus nori, kad prašyčiau Šventosios Dvasios ir
išgydymo dovanų. gavusi impulsą, pradėjau prašyti, bet greitai save sustabdžiau. Aš nesu verta šių
dovanų, ir tai mane gąsdina. Berods aš išreiškiau tai
žodžiais: „jėzau, aš nenoriu tapti per didele savo
dvasinėms kelnėms.” jėzus atsakė man, kad čia jis
sprendžia, kokio dydžio turi būti mano dvasinės
kelnės, ir kad mano impulsai ir troškimai kyla iš jo.
Aš turiu būti romi ir pasitikėti, kad jis viskuo pasirūpins. jis ves mane į priekį taip greitai, kaip jis
norės, o aš turiu jam leisti tai daryti.
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Vakar aš jo visą dieną ilgėjausi. Buvo praėję keturios dienos nuo mano paskutiniosios komunijos.
man per ilgu. mano dvasinės komunijos suteikia
man stiprybės, palaikymo ir tikrą visokeriopą
paguodą bei vadovavimą. jis man toks dosnus ir
švelnus. Aš prisiminiau, kad vyksta Pirmoji Šventoji komunija, ir skubėjau sutvarkyti namus, kad
galėčiau išdumti iš namų pusvalandžiui. Aš viską
suspėjau ir gavau komuniją. Atsigaivinusi tęsiau
savo dieną.
Vėliau man buvo suteikta galimybė pasivaikščioti.
Aš prisiminiau, kad šiuo metu vyksta pusės aštuonių mišios, ir troškimas priimti jėzų traukė mane.
Aš pradėjau klausti Dievo, ar gerai, kad ir vėl einu
į mišias, kokia būtų jo valia, bet dėl kažkokios
priežasties pajutau, jog jis ketina atsakyti man
„Ne”, tad ir nebeklausiau. Tai buvo nuostabi
komunija, po to dar galėjau melstis prie kryžiaus
kelio stočių. Vėliau tąnakt maldos metu aš paklausiau jėzaus, ar tai jį supykdė. jis atsakė: „Kaip
gali Mane supykdyti šitokia meilė? Aš esu su
tavimi, Mano vaike, ir tavo troškimas būti
suvienytai su Manimi kyla iš Manęs. Tu ne
visada darai tiksliai tai, ko Aš noriu, bet Aš
pasuku dalykus taip, kad jie pasitarnauja ir
tavo sielai, ir Mano planui.”

Aptariant kai kuriuos asmeninius dalykus, jėzus
pasakė: „Aš gerbiu tavo žmogiškumą ir tavo
pašaukimą. Atsimink, kad abu jie kyla iš
Manęs. Niekada dėl to nesijaudink.”
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Aš ir vėl išgyvenu vieną savo baimių, kaip per
pastarąją gavėnią. Tai yra siaubinga. Pamėginsiu
tai aprašyti. Vaikščiojimas nepadeda, sėdėjimas
nepadeda. Valgymas nieko gero. Draugija yra kankynė, bet vienatvė taip pat nepakenčiama. Aš esu
susipainiojusi. rimtai prašau Dievo atsiųsti man ką
nors, su kuo galėčiau pasikalbėti. Aš nenoriu verkti,
nes vaikai dar nemiega. Švenčiausioji motina po
popietinio rožinio man pasakė, kad turiu prašyti
jėzaus Šventosios Dvasios dovanų. ji priminė man,
kad turiu jo paprašyti, ir pasakė, kad jis nori man jų
duoti. Aš pasakiau: „motina, aš netgi tiksliai neprisimenu, kokios jos yra. Aš turėčiau eiti ir užmesti
akį į knygą.” ji pasakė, kad aš žinosiu, kai jas gausiu.
iš kur tas mano nenoras? manau, jog aš bijau to, ko
jėzus gali manęs paprašyti ir būkštauju, ar aš pajėgsiu tai atlikti. kas, jei aš neišlaikysiu? Dabar protu
aš suvokiu, kad tai yra neįmanoma, nes jis padarys
už mane tai, ko reikia. ir, be abejo, paprašiau Šventosios Dvasios dovanų nedelsdama. Aš nežinau, kas
yra ne taip. Žmonės manytų, kad išprotėjau, bet
nesijaučiu išprotėjusi. Aš turiu aiškų protą. jei atvirai, aš manau, kad esu savotiškai puolama. Velnias
erzina mane, sakydamas: „kas manaisi esanti?
manai, kad Dievas kalbėtųsi su tavimi? kodėl
manai, kad galėtumei bendradarbiauti su juo jo
planuose? Tai absurdiška, ir tu turėtum nustoti
rašiusi tiesiog dabar.” galbūt turėčiau liautis, kol
dar negavau dvasios vadovo?
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Dievas paklaustų: „Ar liepiau tau liautis?” jis
yra viršininkas. Bet galbūt dvasios vadovas pasakytų: „Tau labai sunku, tad turėtum liautis.” Tai
galėtų būti palengvėjimas, nes aš bent jau išvengčiau klaidos.
Tai galėtų reikšti mano nuolaidžiavimą sau. Šiandien apie kažką kalbėjau ir suvokiau, kad esu labai
nutolusi nuo rūpinimosi pasaulio dalykais. Visa tai
man nieko nereiškia. man įdomus tik šis darbas ir
pašnekesiai su jėzumi ir marija. Taip yra tik šiandien, žinoma. rytoj aš dirbsiu prie kito savo projekto ir mylėsiu tą savo darbą. Aš tikrai myliu savo
darbus. Visus. Tik nenoriu visko sugadinti. manau,
kad man reikia karštos vonios ir anksti atsigulti
miegoti. ir, žinoma, to, kas labiausiai akivaizdu:
sulipti su savo pareigomis paklusnumo dvasioje ir
suprasti, ką Dievas man liepia daryti. Aš rašau tai
su skęstančio žmogaus, sugriebusio gelbėjimosi
ratą, palengvėjimu. Bet, žinoma, aš eisiu užbaigti
savo namų ruošos darbų, paguldysiu į lovą vaikus ir
melsiuosi, kad Dievas atsiųstų man ką nors, kas
išrūšiuotų mano vidų. rytoj aš atsikelsiu ir vėl
darysiu tą patį. mano pareigos man yra aiškios,
neturiu dėl jų jokių klausimų. Tai ir darysiu. kaip
gavėnioje, aš tęsiu ir lauksiu pagalbos. jėzus visuomet išgelbėja, o po gavėnios visuomet ateina
ramybė. Tačiau taip pat kyla mintis: „Ar tai tik pradžia? Ar tai truks trumpai?” Teesie jo valia.
kaip tik tuo metu suskambo durų skambutis –
atvyko Sesuo, atnešdama paguodą.
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Šįryt komunijos metu jėzus pasakė man, kad taip
jausiuosi neilgai. greitai aš turėsiu savo pareigos ir
jo valios patvirtinimą. o kol kas turiu ramiai judėti
į priekį. Aš pati šiandien mąsčiau, kad tęsiu tai, ką
darau, kol man nelieps daryti kitaip. iš tiesų, ką gi
dar galiu daryti?
kryžiaus kelio stočių metu žiūrėjau į žmogų,
kalantį jėzų prie kryžiaus. koks gi tas žmogus?
Vienintelis žodis, kurį galėjau sugalvoti, buvo
,,niekšas”. jau atmeskime tą faktą, kad jėzus buvo
Dievas ir mes tai žinome. Sakykime, kad tas žmogus nežinojo aukos tapatybės. koks žmogus padarytų tai gyvuliui, jau nekalbant apie žmogų? jėzus
atsakė, kad tokie žmonės dažnai jau yra nebe žmonės, jie jau yra atidavę savo sielas piktajam. jie yra
demonai. Bet netgi tame nuodėmingumo lygyje,
jeigu siela bent truputėlį sukrustų ir patirtų bent gailesčio užuominą, jėzus patrauktų ją į savo pusę ir
pripildytų šią sielą šviesos. Tokia siela nenori šviesos. jėzus taip pat pasakė: „Aš apsaugosiu tave
nuo tokių sielų.”

Dar viena mintis apie tai. man yra suprantama,
kodėl mes dažnai pavadiname gyvais šventaisiais
tokius žmones kaip Tėvas Pijus ir motina Teresė.
jei žmonės gali būti gyvais šventaisiais, tai manau,
kad žmonės taip pat gali būti gyvaisiais demonais.
jų amžinasis kelias yra apspręstas dar iki mirties.
Tie, kurie akivaizdžiai... Nors iš tiesų man nederėtų
to svarstyti.
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Tai kaip tik primena man tris jėzaus parpuolimus
tose pat kryžiaus kelio stotyse. Ties pirmuoju parpuolimu jėzus ir vėl pasakė man, kad jam nebuvo
kilusi mintis nesikelti, išskyrus gundymą gulėti ten
ir mirti, taip nutraukiant kančias. jis pasakė, kad jo
meilė kiekvienam iš mūsų buvo tokia didelė, kad
jis net nemąstė apie nieką kitą, tik apie tai, kaip
ištverti. Ties antruoju parpuolimu jis pasakė:
„Kaip jie būriavosi aplinkui, norėdami
pažiūrėti į Mane, gulintį ant žemės. Ar matai
šio Šventojo galą? Jis dabar ne toks jau
galingas, ar ne? Žmonės, blogi žmonės, kurie
leidosi vedami demonų, džiūgavo Man parpuolant. Tu tai patyrei ir tau tai yra sunku.
Pažvelk į Mane, gulintį purve, į Mano silpnumą. Tavo siela yra sujaudinta ir paskatinta gailėtis tavo vargšo Jėzaus. Dabar
įsivaizduok, kaip Aš jaučiuosi, kai tu krenti,
kartais triskart per dieną. Taip, tavo priešai
džiaugiasi ir sako: ,,Ji ne tokia šventa, kokia
manosi esanti.” Bet Aš, Aš, kuris visas esu
šviesa, ką Aš sakau? Aš sakau: ,,Ji yra nuolanki siela. Iš tiesų ši siela, kuri žvelgia į
dangų ir meldžia Mano pagalbos, tarnauja
Man. Ji turi turėti visą pagalbą, kurios jai
reikia, ir kitų nesuskaičiuojamų dovanų taip
pat.” Nesijaudink be reikalo dėl to, kad kiti
tave niekina. Mes dėl tavo sielos dirbame
kartu. Tu eini į priekį, Aš tavęs niekada
nepaliksiu. Ramybės tau, Mano mažutėle.”
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Šįryt jėzus man pasakė, kad jam buvo malonus
mūsų susiėjimas praėjusį vakarą, po šeimos rožinio. mano vyras uždarė duris į svetainę ir visiems
pranešė, kad mes turime pasikalbėti. mes sukūrėme
tam tikras taisykles dėl tokių dalykų kaip pinigų
radimas, savų pinigų išleidimas be tėvų leidimo,
draudimas šaukti, stumdytis – iš esmės sugriežtinant elgesio normas šeimoje. Nes elgesys mūsų šeimoje tapo šiek tiek laukinis.
jėzus pasakė: „Aš noriu padaryti šią šeimą
krikščioniškos šeimos pavyzdžiu. Tai nereiškia, kad jos nariai yra tobuli. Tai reiškia,
kad kiekvienas narys padeda kitam artėti
prie Dievo. Čia turi būti meilė, taip, bet taip
pat ir atvirumas. Aš jums padėsiu. Nesijaudinkite dėl trukdžių, nes Aš saugosiu šį
tikslą kaip savo. Jūs jaučiatės sutrikę. Taip
yra todėl, kad jūs galvojate, jog gėris kyla iš
jūsų pačių, o jūsų nuolankumas draudžia šį
jausmą. Pradėkite suprasti, kad bet koks
gėris kyla iš Manęs. Aš apsaugosiu jūsų nuolankumą.”

jėzus paprašė manęs kiekvienąsyk pasimeldus
pagerbti Švenčiausiąją motiną. jis nenori, kad iš
maldos išeičiau nepasveikinusi jo motinos, kuri
visada yra su juo ir mane užtaria. Šįryt po maldų aš
sukalbėjau „Sveika, marija”. Švenčiausioji motina
taip pat pasakė, kad jai buvo malonus mūsų šeimos
rožinis praeitą vakarą. Tai yra gerai, nes prieš jį ir
jo metu vyko karas. mes tvirtai laikėmės reikala48
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vimo, kad kiekvienas šeimos narys turi jame dalyvauti, nežiūrint vyresnėlių pastangų pasišalinti. Aš
žinau, kad jiems augant gali kilti pasipriešinimas, ir
todėl svarbu, kad laikytumėmės taisyklės, kad dalyvauja visi. mažesnieji įdėmiai stebi vyresniuosius,
bandydami suprasti, nuo ko gali nusišalinti. Susitikimo metu mano vyras aptarė jų pavyzdį ir pastebėjo, kad mažieji elgėsi blogai, prisižiūrėję
vyresniųjų. mes dabar turime sustiprinti šias naujas
strategijas.
Esu dėkinga savo vyrui už tai, kad šis prisiėmė valdžios funkcijas, kadangi pati neturiu tam reikalingų
savybių, o tai būtinai reikėjo padaryti. jis tai atliko
gerai; aš matau jame veikiantį jėzų. Aš mąstau, kad
jėzui mano vyras pasirodys esąs lengvas subjektas.
jis yra doras, švelnus ir visada vykdo savo pareigas.
Ačiū Tau, jėzau, už šį mielą vyrą, kuris yra toks
geras tėvas ir toks smagus žmogus šalia esantiems.
Na, bet maldos Švenčiausiajai motinai metu mano
mintys buvo labai išsiblaškiusios. ji pertraukė
mano mintis ir pasakė: „Eik į kitą kambarį, mano
vaike, jei tu manai, kad ten tau melstis bus geriau.”

kitame kambaryje kabojo didelis Nukryžiuotasis ir
didžiulė Švenčiausiosios motinos statula. Ten yra
maldos kambarys. Aš pasistengiau nekreipti dėmesio ir tęsiau maldą, tad ji vėl pakartojo: „Eik į kitą
kambarį dabar.” jausdamasi šiek tiek kvailai, pakilau, mąstydama, kad, nežiūrint to, kaip jaučiuosi, aš
turiu paklusti. išėjau iš virtuvės į kitą kambarį ir
lauke prie durų pamačiau moterį. ji kažką paliko
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prie mano namo durų. Atvėriau duris ir su ja pasisveikinau. Tai buvo kažko labai prislėgta mano
draugė. ji paaiškino, kad paliko man kažkokį mažmožį ir nenorėjo manęs trukdyti, kadangi žino, jog
rytais aš dirbu. Pakviečiau ją vidun, bet ji ruošėsi
eiti kažkur kitur. Žinau, jog ji jaučiasi įkyrėjusi. Tad
pakviečiau ją į svečius rytojaus vakarui kartu su jos
vaikais. Šie namai yra pamišę, bet aš žinojau, kad
artimiausiu metu turi įvykti kažkas, kas mus suartins ir sutvirtins. ji išėjo, o aš nuėjau į maldos kambarį. man į galvą šovė mintis, kad, jei būčiau
nepakilusi, būčiau pražiopsojusi šią moterį. Prieš
išeidama ji man pasakė, kad yra „gana blogos formos”. Akivaizdu, kad Švenčiausioji motina norėjo,
jog ją pastebėčiau. Aš ėmiau melstis už ją, ir Švenčiausioji motina paklausė, ar norėčiau, kad jėzus ją
išgydytų. Aš atsakiau: „Taip”. ji paklausė manęs, ar
aš norėčiau kentėti už ją. Be abejo, pasaukiau
„Taip”, laikydama abi savo rankas ištiestas tam
atvejui, jei jos mėgintų uždengti mano burną. Aš
suprantu, kad esu po truputi vedama į šią kančią,
reikalingą kitų išgijimui. Švenčiausioji motina patikino mane, kad mano kančia bus pati mažiausia;
kad aš būčiau kentėjusi ir taip, taip pat paaiškino,
kad jie rengiasi kiek tik įmanoma padidinti mano
kančios vertę.
Tai man kelia šiokį tokį nerimą. Aš neapsimetu, kad
suprantu kaip, kodėl ar kiek truks ir kaip toli
pažengs šis naujausias projektas. Aš kartoju, kad
pasitikiu jėzumi, kad jis naudotų mane, kaip jis
nori. ir toliau kartosiu: „jėzau, aš Tavimi pasitikiu,
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nes, atvirai pasakius, aš nemanau, kad ką nors iš tų
man skirtų dalykų aš pasirinkčiau pati.” Aš žinau,
kaip tai skamba, bet bent jau esu nuoširdi. jo valia
vis vien bus įvykdyta.
kančia vis dėlto tądien atėjo. ji truko iki trijų ryto.
Tebūnie visada įvykdyta Dievo valia, ir tevisad aš
suvoksiu jo valios vykdymo vertę, net jei nesuvokiu, ką ši valia atlieka. ji tęsėsi ir kitą rytą, o tai, aš
jaučiau, buvo man netikėta ir galbūt neteisinga.
kaip greitai aš suirztu. Aš tikrai esu atsitiktinis
apaštalas. Popietę nuėjau pailsėti, o jėzus pasakė:
„Kai atsibusi, viskas bus jau beveik baigta.”

jis buvo teisus. Atsibudusi aš jaučiausi lengviau,
geriau, fiziškai pasitaisiusi ir paaukojau jam
padėką, kad visa tai jau baigėsi.
jėzus nori tvirtumo ir nuoseklumo mūsų elgesyje su
vaikais. Aš matau, kad daugelis mūsų klaidų, kurias
darome kaip tėvai, kyla iš visiškos tinginystės ta
prasme, kad vaikų drausminimas atima energijos.
Sakydama „drausmė” aš omenyje turiu situaciją,
kai jūs sakote: „Daryk tai”. jie nedaro, pasiūlydami
jums miglotą pasiteisinimą ir skundą dėl reikalavimo neteisingumo. Na, tada jūs turite stoti į konfliktą ir juos priversti. Nebent, aišku, jie pateikia
protingą ir teisingą paaiškinimą, kodėl jūsų reikalavimas yra neteisingas. Bet, aš manyčiau, tėvai
klysta tik retkarčiais.
Tad štai jūs verčiate vaiką daryti tai, ko jis ar ji
nenori. Lengviau yra atsidusus padaryti tai pačiam
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ar nueiti šalin, užsiimti kuo nors kitu ir užmiršti,
kad tavo vaikas ką tik sužinojo, kad jis yra tas, kuris
nustato taisykles šeimoje. Tai reikalauja energijos.
Aš kartoju tai, nes daugelis tėvų šiandien pastebi,
kad visi esame išsekę. jėzus pasakytų, kad taip yra
dėl to, kad švaistome energiją ne tiems dalykams.
mes eikvojame savo tėviškąją energiją dalykams,
kurie nėra tėviški.
„Tėvai yra per daug susirūpinę savo pačių
pramoga. Kenčia jų vaikų formavimas.”

Akivaizdu, kad vaikai ir vėl turi tapti mums pirmaeiliu dalyku. ir ne jų medžiagiški poreikiai. Daugelis vaikų šiandien skęsta medžiagiškoje gerovėje,
bet stokoja dvasinio peno ir meilės. jiems reikia
pasivaikščiojimų, pokalbių ir to, kad juos išklausytumėte. Visi šie užsiėmimai yra nemokami, ir
tėvams nereikia dirbti viršvalandžių, kad galėtų
juos finansuoti.
Viešpatie, padėk mums būti gerais tėvais ir suteikti
savo vaikams tikėjimą. Viešpatie, padėk mums iš
naujo įgyti tikėjimą, kad turėtume kuo pasidalinti
su savo vaikais. Apsaugok mus nuo Naujojo
Amžiaus trikdžių ir tuščių pažadų. Sugrąžink mus,
jėzau, į kelią, kuris veda pas Tave. Sugrąžink mus į
gerumą, Dieve. Nuimk šydą nuo mūsų akių, kad vėl
galėtume matyti, ir vienam po kito parodyk, kad
Dievas yra su mumis. Padėk mums atstumti šį
dabarties pasaulį su jo tamsybėmis ir dvasiniu
badavimu. Atsiųsk mums pašaukimus, Viešpatie.
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Atsiųsk mums drąsių sielų, trokštančių išstumti
blogį. mes mylime Tave, mes pasitikime Tavimi,
mes tikime Tave, Viešpatie jėzau kristau, brangusis mūsų išganytojau.
Šiandien po rašymo aš sėdėjau sukryžiavusi rankas.
Pajutau jėzaus žvilgsnį, ir jis paklausė manęs, ar
man nebuvo malonu, kad šiandien jam rašiau. Aš
nenorėjau rašyti. Devynis kartus iš dešimties jaučiuosi neturinti ką pasakyti. jėzus atsako: „Tai yra
gerai. Tu klausysiesi Manęs. Aš turiu daug
ką pasakyti.”

Na, bet aš sėdėjau ten ir sakiau: „jėzau, aš jaučiuosi
kaip didelė žinovė.” jis nusijuokė ir pasakė:
„Mano brangus vaike, ar tu tikrai vis dar
manai, kad tai kyla iš tavęs? Ar tu nesupranti, kad be Manęs tu nežinai nieko? Nebijok. Aš dažnai naudoju žmones tam, kad
kalbėčiau per juos. Aš apsaugosiu tave ir
apsaugosiu savo darbą. Dabar būk laiminga, nes tavo Jėzus yra tavimi patenkintas.”

kaip galima jo nemylėti? ir vėl vienintelis paaiškinimas gali būti tas, kad tie, kurie jo nemyli, jo tiesiog nepažįsta. galbūt šis darbas persimainys ir bus
visas apie jėzų, ir aš galėsiu jį pavadinti Jėzaus
atskleidimu. Tada pasaulis jį įsimylės, ir daugiau
nebebus nuodėmės, įniršio, sužeidimo ir vaikų
išnaudojimo. kokia svajonė! Prašau, Dieve, padaryk, kad tai įvyktų. Aš taip to noriu.
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jėzus tik pasakė: „Tu ir vėl mokaisi, Mano
mažasis apaštale.”

manau, kad svarbiausias žodis čia yra „mažasis”.
Šįryt man buvo duota suprasti, kad vakar jėzus
buvo manimi nusivylęs. rytinės maldos metu jis
pasakė man, jog kalbėsis su manimi vėliau dienos
metu, ir, kad aš rašysiu apie tai dienoraštyje. Diena
buvo pilna iššūkių ir audringa, o jos pabaigoje jaučiausi išsekusi. Aš nesimeldžiau iki pat užmigdama. Šįryt komunijos metu jaučiau ypatingą
džiaugsmą ir dėkingumą. Aš buvau perpildyta šiais
jausmais ir garbinau, garbinau Dievą. jėzus pasakė,
kad tada, kai pas jį neateinu, jis negali suteikti man
malonių, kurias man yra suplanavęs. kai kurios iš
tų malonių gali būti skirtos kitiems, bet jiems nebus
perduotos, nes aš jų „nesusirinkau”. Be abejo, tai
yra mano interpretacija, bet tai padėjo man suvokti
svarbą. Aš turėjau priklaupti prieš jį, nesvarbu, kad
trumpam, ir pasakyti: „Dieve, esu palūžusi. Ši
diena buvo mirtina. Ar kas svarbaus vyksta? Ar
nori, kad ką nors padaryčiau?” Aš mokausi. mėginsiu nebepakartoti klaidos. Nesijaučiu pernelyg blogai, nes žinau, kad viską vakar padariau taip gerai,
kaip tik galėjau, nežiūrint šio smulkaus aplaidumo.
Vis dėlto pastebėjau, kad buvau gana nekantri tuo
metu, kai guldžiau vaikus nakčiai. jei būčiau praleidusi bent šiek tiek laiko su jėzumi, aš būčiau atlikusi šį darbą geriau.
kryžiaus kelio stočių metu sustojau ties trečiuoju
54

DFOT LIT Vol 1_1 4/8/2010 2:45 PM Page 55

mintys apie dvasingumą

parpuolimu, kuris tarsi strėlė perveria man širdį. Aš
pasakiau: „jėzau, kaip norėčiau suimti Tave į savo
glėbį ir bėgti su Tavimi.” jis pasakė: „Šiandien
tau bus suteikta galimybė pakelti parpuolusį. Aš perspėsiu tave, kai tai įvyks. Tai bus
tas pats, tarsi tu būtumei pakėlusi Mane
Man parpuolus.” Aš įsivaizduoju mieląjį jėzų iš

tiesų krentantį ant kietos žemės – sumuštą, išsekusį,
silpną ir ištroškusį. krūpteliu nuo ant jo krentančio
kryžiaus. Tada aš šnairuoju į Simoną, kuris primena
man, kad turiu būti džiugi duodančioji ir padedančioji. kokia greita aš pastebėti kitų prasikaltimus.
Tuo aš tikrai apdovanota. ko gero, turėčiau stovėti
gatvėje ir rodyti į juos praeinantiems žmonėms.
jėzus sako: „Mano vaike, neteisk Simono taip
griežtai. Aš tikrai noriu, kad duotum džiugiai. Aš nenoriu, kad teistum situacijas ar
kitus, ypač tuomet, kai nesupranti faktų.”

Dangau, padėk man neteisti.
Šiandien aš viliuosi surinkti visas įmanomas malones. man buvo pranešta, kad turėsiu kentėti už kai
ką. Aš bijau, kad tai bus sunku, nes to žmogaus
bėdos yra tikrai didelės ir jis yra netgi šiek tiek
pavojingas. jėzus pasakė man, kad mano kančia
nebus labai stipri. Paprašyta kentėti už šį žmogų, aš
atsakiau „taip”. rankos, kylančios burnos link, man
jau nebėra problema. galiausiai suprantu, kad šios
sielos yra brangios mano jėzui, tad turi būti brangios ir man. jėzus suteikė man švelnią meilę joms,
ir apie ją galvojant man ašaroja akys. reikia paminėti, kad netgi tiems, kurie nuskriaudė mane, aš
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jaučiu aistringą meilę ir poreikį padėti bet kokiu
būdu, veikiančiu jų išgijimą ir ramybę, ir labiausiai
jų vargšėms kenčiančioms sieloms. kai kuriems
padėti yra džiaugsmas. Su kitais įgyta patirtis gali
būti gana karti. Aš pagaliau turiu pasakyti: „koks gi
skirtumas? man visiškai tas pats. Diena jėzaus tarnystėje yra diena jėzaus tarnystėje.” Atsakydamas į
mano klausimą apie kančios stiprumą, jėzus
pasakė: „Ne. Tu kentėsi nė kiek ne daugiau,
negu tau iš anksto buvo skirta.” Tad štai. Tai
vis tiek įvyks. Tik, jei šią kančią paaukosiu, ji atneš
naudą kitoms sieloms.
jėzus prašo mane eiti pas savo vaikus, tad turiu
liautis.
kančia tęsiasi. Aš žinojau, kad ši siela bus sudėtinga. man negera. Šįryt mišių metu man buvo taip
bloga ir silpna. Aš meldžiau jėzaus man padėti, nes
nebepajėgiau vykdyti savo pareigų.
jis pasakė: „Šiandien Aš duosiu tau pasinaudoti Mano Kūnu, kad galėtum atlikti namų
ruošą. Tavo kančia yra laikina. Mes ją tinkamai panaudojame, Mano vaike, tad
ištverk.”

Turiu pasakyti, kad, nežiūrint prastos mano savijautos, aš tiesiog skriste atlikau ruošos darbus,
kuriuos, buvau tikra, neturėjau jėgų atlikti. ir dar jis
pasakė: „Aš esu su tavimi. Aš rūpinuosi
tavimi, kol tu kenti. Ar matai, kaip švelniai
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tu vaikštai per Mano Kryžiaus kelio stotis? Ir
Aš esu su tavimi lygiai taip pat. Tau siūlomas toks rūpestingumas – jei tu tik priimsi
šias dvasines dovanas. Vaike, judėk lėtai ir
metodiškai, išsaugodama savo stiprybę, ir
viskas bus gerai. Šiandien Aš tau turiu ypatingų dvasinės ruošos darbų. Nedejuok šiandien dėl kryžiaus sunkumo, nes Aš jį greitai
palengvinsiu, o tu būsi patenkinta, kad bendradarbiavai. Aš esu su tavimi. Aš pasilieku
su tavimi. Tu greitai Man priklausysi visiškai.”

Vakarykštis pamokslas buvo apie rožinį. kunigas
atliko nuostabų darbą, paragindamas šeimas pradėti
kalbėti šią maldą naujai. jis patarė pradžioje kalbėti
vieną slėpiną. Aš nusivyliau, kad mano vyras to
negirdėjo, nes kunigas taip pat kvietė šeimų tėvus
taip vadovauti savo šeimoms.
Tačiau man į galvą atėjo mintis, kad mano vyrui
visai nereikėjo to girdėti. Neseniai mano vyriausioji, kuri spyriojasi ir trukdo šeimos maldų metu,
pasakė: „mama verčia kalbėti rožinį.” mano vyras
nutraukė jos žodžius ir pasakė: „Tai netiesa. Tai aš
verčiu tave kalbėti rožinį. kalbėti rožinį yra mano
sprendimas; tad nemanyk, kad jis mamos.” jis
pasakė tai taip tvirtai, su tokiu įsitikinimu, kad
mano dukra iškart nutilo, suprasdama, kad tai nėra
pokštas. Aš, žinoma, buvau pamaloninta, nes man
nepatinka dvasinės artilerijos vaidmuo. Aš pastebiu, kad tai palaipsniui keičiasi, ir, be abejo, man
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malonu tai matyti. Dievas yra mums geras.
kitą dieną aš tvarkiau savo reikalus. Popietę įvyko
didžiulis karas tarp dviejų vaikų. Prisijungė ir trečias, o tikroji kaltininkė buvo nusiųsta į savo kambarį. Laikas ėjo, aš pasiūliau atleidimą, bet ji jį
atstūmė. galiausiai ji nusileido žemyn, vis dar nuo
visų atsiskyrusi, bet sutiko valgyti pietus. Tada jai
kažkas atsitiktinai užgavo veidą, ir iš nosies jai ėmė
bėgti kraujas. jėzus pasakė: „Ji yra ta siela,
kurią tu turi pakelti savo rankomis. Elkis su
ja taip, kaip tu elgtumeisi su Manimi, parpuolusiu savo Kryžiaus kelyje.” Aš nustebau.

Niekada nemaniau, kad būtent vaikui reikės tiek
meilės ir rūpesčio. Aš iš tiesų su ja taip elgiausi, ir
ji ėmė kūkčioti. iš tikrųjų šis mažas vaikas labai
giliai jautė viską, kas įvyko, o aš nesuvokiau, kokia
atskirta ji jautėsi tądien nuo savo šeimos. jėzus man
yra geras, vadovaudamas man tokiu ypatingu būdu.
jis siūlo tai kiekvienai sielai, kuriai tai yra įdomu.
Aš negaliu pabrėžti to pakankamai. jis yra kiekvienoje sieloje. jei siela paskirtų laiko pasikalbėti su
jėzumi, jėzus vestų tą sielą asmeniškai, su meile ir
išmintimi. Didingas yra mūsų santykis su kristumi.
Tai sakydama aš nenoriu, kad žmonės manytų, jog
tai yra kažkas mistiška ir nepasiekiama kiekvienai
paprastai sielai. Tai yra instinktyvu; tai yra
mumyse. mūsų šauksmas Dievui kyla iš pačios
mūsų širdies, o susidūrus su skausmu jis tampa vis
garsesnis ir primygtinesnis. Užuot atsakę į šį
šauksmą ir puolę ant kelių, sakydami: „Dieve,
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Dieve, paskubėk man padėti”, žmonės eina į sveiko
maisto parduotuves, pas būrėjas, reiki praktikus ir
įvairius kitus tuščių pažadų dalintojus. Sielvartas,
dejavimas yra siela, sakanti: „Brangusis, prašau, aš
badauju. Pamaitink mane dvasiniu maistu, kad aš
galėčiau toliau gyvuoti ir dovanoti tau ramybę,
kurią tu suvoki esant tokią nepagaunamą.” Tai ne
visada buvo problema, bet šiandien tai tapo problema. jėzus turi malonių, bet jų niekas nesurenka.
Hm. gal daugiau malonių man?
Tai buvo pokštas, bet jėzus atsakė: „Taip. Būtent.
Malonių gausybė laukia kiekvienos jų norinčios sielos. Mano motina siūlo jas savo vaikams su didele viltimi ir švelnumu. Tu turi
perduoti šį žinojimą sieloms; o ypač toms sieloms, kurios kenčia skausmą, jaučiasi nemylimos ir užmirštos. Tokios sielos dažnai
noriai priima Mano malones. Eikite ir kalbėkite Jėzaus Kristaus vardu. Eikite ir skelbkite Evangeliją. Padarykite Mano vardą
žinomą visiems, kad visi galėtų būti mylimi
ir išganyti. Tavęs to prašau šiandien, ir jei tu
ieškai atsakymo, atsakymas ateis pas tave.
Būk budri savo kasdieniame gyvenime. Kur
tu gali evangelizuoti? Kur Aš prašau tavęs
skleisti Evangeliją? Atsakymas tau bus duotas tavo širdyje, Mano brangioji. Aš jį ten įdėsiu. Iš tiesų, Aš apipilsiu tave tais
atsakymais, jei tik tu klausysi Mano balso.”
Žinoma, aš meldžiuosi: ,,jėzau, leisk mums išgirsti
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Tavo balsą. Padaryk jį garsų, Viešpatie, kad mes
negalėtume pasilikti prie savo reikalų, nekreipdami
į jį dėmesio. Labiau už viską, jėzau, mes norime
Tau tarnauti. Deja, mūsų meilė Tau yra maža ir
pasaulio vėjų išblaškoma. Sustiprink mus, Viešpatie. Padaryk mus tvirtus. Padaryk mus nepajudinamus Tavo tarnystėje. Siųsk mus toms sieloms,
kurios yra nemylimos ir užmirštos. meldžiame,
jėzau, kaip savo Draugo mes šaukiamės Tavęs, kad
parodytumei mums savo valią ir aiškiai mums ją
pasakytumei, kad pasitikėdami galėtume eiti dangiškos tarnystės keliu. mes tikrai to norime, jėzau,
nepaisant mūsų baimingų širdžių. Duok mums
didelę drąsą, o tada duok dar drąsos, kad mes
nesvyruotume ir nesigūžtume savo pareigos akivaizdoje. Viešpatie, mes šito trokštame. Šito mes
prašome Tavęs. Prašau, jėzau, Švenčiausiosios
motinos marijos vardu, išpildyk šiuos prašymus.
Amen.”
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Šiąnakt aš meldžiausi Švenčiausiajai motinai ir vėl
jai pasakiau apie savo baimes ir nuogąstavimus,
kad tinkamai neatliksiu man patikėtų darbų. ji
pasakė: „Mes saugome tave daugiau nei tu įsivaizduoji,
mano vaike. Šios mažos kančios, kurias leidžiame tau
patirti, yra tavo nuolankumo labui. Nebijok. Aš esu su
tavimi.”

jėzus ir vėl pasakė: „Ar matai, kaip noriai Aš
imu šį kryžių? Jeigu Mano vaikai, net jei vien
tik Mano išrinktieji, priimtų savo mažus kryželius ir sakytų: „Aš priimu šį kryžių Jėzaus
Kristaus vardu, nusidėjėlių išganymui”, Aš
galėčiau išganyti daugybę sielų. Nesuskaičiuojamą daugybę. Kiekvieno mažo dalyko
paaukojimas Dievui yra neišmatuojamos
vertės. Tu turi suprasti, kad kančia sutinkama kiekvieno žmogaus gyvenime. Panaudok ją savo šventumui ir savo brolių bei
seserų labui.”

Aš ir vėl sustojau ties prikalimu prie kryžiaus. Aš ir
vėl mąstau apie žmogų, kalantį jėzų prie kryžiaus.
jėzus pasakė: „Jam būtų buvę geriau atsisakyti dalyvauti šiame pasibjaurėtiname
dalyke. Jis verčiau turėjo pats sutikti tapti
auka, nei įvykdyti šį žvėrišką veiksmą. Tu
turi niekada nebijoti žmonių. Žmogus gali
sužeisti tavo kūną, tačiau kokia yra tavo
žmogiškojo kūno vertė? Tu užleisi jį Man per
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akimirksnį. Tik tavo siela turi amžiną vertę.
Kalbėk apie kūno paklusnumą sielai. Tai
Mane paguodžia.”

Neseniai kalbėjau grupei vidurinės mokyklos
mokinių. Daug laiko praleidau diskutuodama su
jais apie jų sielos viršenybę kūnui. Aš jiems paaiškinau, kad jų siela ir intelektas, vedamas sielos,
apsisprendė dėl to, ką veikė jų kūnas. Pavyzdžiui,
jie nusprendė, kokiu maistu maitinti savo kūnus, ką
sportavimo, žaidimų, darbo metu turi daryti jų rankos ir kojos. Aš paprašiau juos prisiminti, kad jie
valdo savo seksualumą. juos įspėjau, kad jie turi
būti atsargūs ir nė akimirką nemanyti, kad jų kūnas
priima sprendimus. Taipogi juos perspėjau, kad
kiekvienas kūnas teikia intelektui ir sielai pasiūlymus daryti blogus dalykus. Šie sprendimai, pagrįsti
troškimais ir geismais, gali būti klaidingi. Siela ir
intelektas gali pasakyti ,,Ne” kūnui, kai kūnas reikalauja kažko tam žmogui nepriimtino. Aš dažnai
sakau šiems jauniems žmonėms, kad jeigu tiesa
būtų tai, kad jie negali suvaldyti šių kūno geismų,
tai visi mes turėtume būti uždaryti, nes kaip tik taip
atsitinka žmonėms, nevaldantiems blogų troškimų
ir geismų. jie nėra tinkami visuomenei. Aišku, aš
pasakiau tai maloniai, jei galite tai įsivaizduoti. iš
tikrųjų, aš pateikiau tai šiek tiek absurdiška ir juokinga forma.
„Jei siela Manimi pasitiki, nėra jokių ribų
tam, ką galiu per ją padaryti.”
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Aš turiu ir toliau ugdyti savo pasitikėjimą. galbūt
padės Dieviškojo gailestingumo Vainikėlis.
meldžiausi ties trečiąja stotimi ir jėzus man pasakė,
jog aš greitai parpulsiu ir kad jis bus šalia manęs
taip, kaip aš buvau šalia jo. mąsčiau apie didelius
parpuolimus, bet ne kaip apie savo pačios klaidas,
bet kaip apie persekiojimus, puolimus, kryžius.
mes važiavome automobiliu su vaikais, ir aš nė
nemėginsiu aprašyti sumaišties. Apsaugosiu nuo to
savo skaitytojo ramybę. Po daugybės bergždžių
pastangų priversti juos elgtis šiek tiek protingiau
praradau savitvardą ir nusikeikiau. Dėl to įsivyravo
sunki tyla. mano vyras nieko nepasakė. Aš tuoj pat
ištariau: „Atsiprašau. jūs vedate mane iš proto.”
mano ištikimasis vyras atsakė: „jie bet ką priverstų
nusikeikti.” jo kantrybės taurė taip pat buvo perpildyta, ir jis dar bandė vairuoti. kad ir kaip būtų, aš
jaučiausi siaubingai, o jėzus atėjo ir paguodė mane.
jis man padėjo akimirksniu pasijusti geriau. Žinojau, kad man atleista, ir pajutau pačią meilingiausią
ramybę, nors aplinkybės ir nebuvo tam palankios.
jis parodė man, kad tai ir yra tas nuopuolis, apie
kurį jis man kalbėjo. jis yra geras man ir jo dosnumas yra neišsenkantis.
Ši diena prasidėjo sunkiai. Visi serga, taip pat ir aš.
Praeitos nakties miegas buvo su pertrūkiais ir neteikiantis poilsio. Diena prasidėjo karingai, nesutarimais visais klausimais. Aš nuėjau į mišias viena,
paskubomis, vogčiomis, o tada pasijutau geriau.
man buvo pasakyta šypsotis ir būti maloniai, nepa65
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isant to, kas atsitiko. Čia aš turiu pasakyti, kad
mišių metu, tiesą sakant, po penkių minučių
buvimo bažnyčioje, šypsotis tapo lengva. kai esu
jėzaus akivaizdoje, nežiūrint sunkumų, aš galiu
šypsotis.
Po mišių eidama stotis (to manęs buvo paprašyta)
aš sustojau prie stoties, kurioje jėzus sutinka savo
motiną ir pasimeldžiau mūsų motinai. ji parėmė
mano sprendimą palikti vaikus namie, nežiūrint
vaidų, kuriuos tai sukėlė.
ji pasakė: ,,Tu privalai pasitikėti savo sprendimu. Tu
priėmei teisingą sprendimą. Ateityje daryk tai ramiai ir
niekada nebijok iššūkio, jei kalbama apie tavo vaikų
gerovę. Bet lik rami. Tavo taikus tvirtumas pasakys
daug daugiau negu pyktis, kai tavimi abejojama.”
Toje vietoje, kur jėzus susitinka moteris, pasimeldžiau už visas puolamas moteris.
Aš negaliu aprašyti Dievo ilgesio, kurį jaučiu.
Noriu būti su Dievu. Visą dieną mano akys pilnos
ašarų. Aš du kartus priėmiau dvasinę komuniją, ir
jaučiu, kad kartais varginu Švenčiausiąją motiną,
visada prašydama tarpininkauti šioms komunijoms. Vienos jų metu jėzus mane patikino, kad yra
su manimi, ir kad jis liks su manimi. Paklausiau jo,
ką jis veikė visą dieną, kol aš vykdžiau savo pareigas.
jis atsakė: „Aš stoviu šalia, kad būčiau čia, jei
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Manęs tau reikėtų.”

Tai sukėlė man šypseną ir, žinoma, ženkliai palengvino man širdį. Vėliau ir vėl buvau vieniša, bet
negalėjau prisiminti, ką tokio paguodžiančio man
jis pasakė. Dėl to mano akys vėl pritvino ašarų.
Tokia yra ši ilgesio diena. Tad aš ir vėl įkyriai
paprašiau Švenčiausiosios motinos, kad jį man
sugrąžintų. Akimoju išgirdau jo balsą.
jis pasakė: „Aš čia. Aš sakiau, kad esu šalia,
jei tau ko reikėtų. Visai kaip dabar.”

Aš šypsausi, vien apie tai pagalvojusi. Paklausiau,
ar galiu eiti ir tai užrašyti, nes tai buvo taip miela.
Taip pat pasakiau: „jėzau, aš nesuprantu, kaip tokiu
būdu Tu gali būti kiekviename žmoguje?” jis
pasakė man žiūrėti į jo santykius su manimi kaip į
nepakartojamą dalyką. kito tokio niekur nėra. Be
abejo, aš neturiu tokio suvokimo, kad tai aprėpčiau,
bet tai yra nesvarbu. jis man spinduliavo meilę.
mąstyti, kad tai prieinama kiekvienam...Visi žmonės galėtų tai jausti, jeigu atsigręžtų į jį. Aš negaliu
be jo gyventi. Be jo esu vieniša. Neįstengiu įsivaizduoti dangaus, jei jaučiu tokį džiaugsmą čia.
Tai koks tada dangus?
kartą mano sesuo man atskleidė kai ką, kas atsako
į mano klausimą kristui, kaip jis gali būti su kiekvienu. kunigas jai pasakė, kad, jei veidrodis
sudužtų į tūkstantį dalių, kiekviena dalis, nežiūrint
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jos mažumo, vis tiek turėtų savybę atspindėti.
kunigas panaudojo šią analogiją kalbėdamas apie
Eucharistiją. kiekviena ostija kiekviename tabernakulyje visame pasaulyje yra tokia pat galinga
kaip pirmoji ar bet kuri kita. Aš manau, kad tai
atsako ir į vaikišką klausimą, kaip jis gali būti
visur. kvaila, ką fiksuoja protas. o iš tiesų kai tu
myli ką nors, tu galvoji apie visus šiuos kvailus
dalykėlius, nes, kai nesi su tais, ką myli, apie juos
galvoji iš įvairiausių pusių. Aš žinau, kad jėzus yra
su manimi. Žinau tai daugeliu lygmenų. Bet tai nėra
visiškas susijungimas; iš to kyla ilgesio skausmas ir
baimė būti atskirai, nors turiu džiaugsmą kalbėtis
su juo dabar. Tai yra toks didelis dalykas, kad aš
purtau galvą iš nevilties, stengdamasi tą džiaugsmą
aprašyti, tačiau aš noriu patirti jo artumą dar, ir dar,
ir dar. grįžtu prie miegamųjų valymo.
Prieš komuniją aš meldžiausi Dievui. Pareigingai
prašiau Dievo atsiųsti man dovanų, Šventosios
Dvasios dovanų. Ateinantį sekmadienį – Sekminės,
ir, ko gero, kaip tik tai yra tokio dėmesio Šventosios
Dvasios dovanų temai priežastis. melsdamasi aš
apie tai daug mąsčiau ir pradėjau painiotis. galiausiai meldžiausi: „Dieve, atsiųsk man dovanas,
kurias Tu man parinkai. mano vienintelė malda Tau
yra prašymas, kad aš savo ydomis netrukdyčiau
Tavo valiai. Be šito man daugiau niekas nesvarbu,
ką Tu darysi, jei tik tarnauju Tau.”
Tai gali tapti painu, nes tu nenori nusikalsti nuolankumui ir trokšti milžiniškų dovanų. kita vertus, tu
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nenori būti silpnavalis ir paskęsti netikrame nuolankume. Aš neverta, tai pasilaikyk sau savo dovanas, tada man tai nieko nekainuos. Dar yra toks
dalykas, kaip perdėtas galvojimas apie visa tai, tarsi
tai priklausytų tik nuo tavęs ar tavo paties valios.
kaip tik taip aš blaškiausi, kol galiausiai pasakiau:
„gana. man nerūpi, kas vyksta, aš viską palieku
Tau.”
jis atsakė: „Tavo malda Man maloni. Tai yra
įrodymas, kad esi pasirengusi dovanoms,
kurias rengiuosi tau atsiųsti.”
Prieš komuniją, jos metu ir po jos ilgokai apie tai
kalbėjomės. Aš nesijaučiu jaukiai apie tai rašydama, nes bijau, kad tai skamba, tarsi manyčiau,
jog nusipelniau šių dovanų. Aš jų neužsitarnavau.
kantriai suvokiu savo silpnybes ir besitęsiančias
kovas. Pokalbiai yra apie tai, kaip aš priimu Dievo
valią savyje ir esu pasirengusi aukoms, kurių gali
pareikalauti šios malonės. Nežinau, kokios jos yra.
Aš net nesuvokiu, ką visa tai reiškia. Aš tik mąstau,
kad tai gilina mūsų vienybę. Aš to prašiau ir galiausiai atsakiau jam, kad man nesvarbu, ką jis man
atsiųs, jei tik galėsiu dar labiau prie jo priartėti. jis
pasakė, kad mūsų vienybę gilina mūsų bendras darbas.
Pirmojoje stotyje jėzus yra pasmerkiamas mirti. jis
pasakė: „Tu irgi būsi pasmerkta. Tu būsi
pasmerkta gyventi šiame pasaulyje ir nebūti
jo dalis. Tai yra Mano valia tau.” Aš pasakiau:
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„man nesvarbu.” Taip, kaip ir visą rytą kartojau:
„Tegul mano valia būna Tavo valia, Dieve.”
Antrojoje Stotyje jėzus noriai imasi savo kryžiaus.
jis pasakė: „Ar tu noriai prisiimi šį kryžių?” Aš
ir vėl atsakiau: „Taip. man nesvarbu, jėzau, jei tik
Tave pamaloninu. Aš nebijau, nes tai ateina iš
Tavęs.”
jis atsakė: „Jis ateis iš Manęs. Aš įduosiu tau
jį į rankas, kaip šis kryžius buvo įduotas
Man į rankas.”
Šįryt vis kartoju: „Taip, taip, taip”. Aš jaučiausi
kaip Petras, kurio jis vis klausė: „Ar myli Mane?”
ir čia kažkas panašaus; ar Tu nesiklausai? gal tai
tiesiog trikdžiai? Bet tada supranti, jog visa tai labai
svarbu, ir kad jis tai daro turėdamas tikslą. Dievas
žino tavo atsakymus. Tad veikiausiai jis nori, kad
tu pats išgirstum save sakant ,,taip”. Tai turi būti
tavo valios aktas, nes mes, žmogiški sutvėrimai,
esame tokie ydingi ir silpnavaliai, jog turime kartoti
tam, kad priprastume prie minties. Aš nesu tuo
tikra. Aš spėju.
Trečiojoje Stotyje jėzus parpuola pirmą kartą. jis
sako man: „Tu suklupsi. Ir žmonės juoksis iš
tavęs. Ar matai, kaip jie būriuojasi aplink
Mane? Taip atsitiks ir tau, bet Aš būsiu
šalia.” ir vėl aš sakau: „Taip, aš suprantu, jėzau.

man tai labai nepatiks, bet aš paaukosiu tai Tau, ir
Tu būsi šalia manęs, kad mane paguostum ir mane
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pakeltum.”
ketvirtojoje Stotyje jėzus susitinka savo motiną.
jis pasako man, kad pasauliui gali taip atrodyti, jog
jėzui jo susitikimas su motina buvo skaudus. ir tikrai skausmo buvo. Bet marija žinojo, kad ji turėjo
būti ten dėl šios priežasties. jėzus pasirodė pasauliui vaikštantis po kalvariją vienas. iš tiesų jis
nebuvo vienas.
Šalia buvo jo motina, kuri atstovavo visą dangiškąją karalystę. jie iš tiesų buvo ten, su marija, ir
kai ji paaukojo savo vienybę su kristumi jo kančioje, ji paaukojo tai nuo jų visų. Žvelgdamas į jos
sielvartingą veidą, jis sėmėsi stiprybės ir drąsos
tęsti. ji padarė tai dėl jo, ir tai buvo jos aukos dalis.
jis sėmėsi stiprybės iš jos.
Antra, ten buvo jį lydinčių gerų ir šventų sielų. jis
pasakė man, kad mano siela kartu su nesuskaičiuojama daugybe kitų sielų, lydėjo jį į kalvariją. jis
sėmėsi stiprybės iš mūsų ir mūsų buvimo jo kančioje. mes guodėme jį. Tai yra šioks toks laiko šuolis, ir mes negalime to suprasti žvelgdami iš savo
padėties žemėje. Bent jau manyje visa tai sukelia
logistinius prieštaravimus. Bet mes buvome su juo.
mes spietėmės aplink jį milžiniška gausybe ir
likome su juo iki pat galo. jis pasakė: „Ar dabar
matai, kodėl Aš ištvėriau? Meilę, kuri supo
Mane? Ši meilė supa tave ir visas teisias sielas.”
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kai Veronika nušluostė jam veidą, ji tai padarė už
visas teisias sielas, tuo metu gyvenusias žemėje.
Visi jie buvo jos atstovaujami, kai ji laikė audeklą,
norėdama paguosti savo išganytoją. iš šito jis
sėmėsi ryžto ir tai palengvino jam pasikėlimą po
sekančio parpuolimo.
Tuomet, kai Simonas padėjo jėzui, jėzui reikėjo
meilės. Simonas jos nepaaukojo. Tas, kas duoda su
džiaugsmu, aukoja meilę ir padeda sielai pasijausti
suvienyta su jo kryžiumi. Šykštus, greitas įsižeisti
davėjas kartais būtų naudingesnis išlikdamas nuošalyje.
Susitikęs jeruzalės moteris, jėzus pasako, kad
moterys ir vaikai šiame pasaulyje didžiai kenčia
vyrų be skrupulų rankose. Tai yra sunkios nuodėmės, ir Dievas nekentės dėl to ilgai. jis pažvelgė į
jas, ir pamatė visų laikų nekaltus vaikus ir moteris,
ir jis pajuto skausmą, švelnumą, ir kiekvieną trupinėlį užuojautos, kada nors buvusį žemėje. Visada jo
valia yra padėti tokiems kaip jie. Visada.
jėzus parpuola trečiąjį kartą ir pasako man, kad, kai
aš parpuolu, visada yra sielų, kurios man padeda.
jis pasakė man, kad, kol meldžiuosi, kol siekiu
vykdyti jo valią pasaulyje, kol bręstu dvasiškai,
nesuskaičiuojama daugybė sielų danguje mane
palaiko ir man padeda. jis pasakė, kad, kaip jis nešė
kryžių su visa „nematoma” pagalba, taip ir aš
gaunu tokią pagalbą. Visi, sutinkantys nešti savo
kryžių ir pasidalinti kristaus kančia, jo valia turi
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šią visuomet mus globojančią ir mums padedančią
dangaus šventųjų ir angelų kariuomenę bei garbės
sargybą. mes niekada nesame vieni.
mes turime žiūrėti į mariją ir iš jos taip pat semtis
drąsos, žinodami, kad mūsų motinos veidas atstovauja visą dangų, ir kad dangaus pagalba yra tam,
kad mes ja naudotumėmės. jėzus taip pat į mūsų
gyvenimą siunčia tokius žmones kaip Veronika,
kurie iš esmės yra jo atstovai žemėje. Šis žmogus
atstovauja visus dabar žemėje esančius tarnus,
kurie linki mums gero ir kurių maldos bei aukos
gali būti ir yra naudojamos mums padėti tada, kai
mums reikia malonių. jis nori parodyti mūsų
komandos, mūsų pusės kilnybę, skaitlingumą bei
didybę. mes niekada neturime bijoti. kita, tamsos,
pusė, nėra nei organizuota, nei padedanti, nei tvirta.
Nėra jokio klausimo, kuri pusė nugalės. Tai nediskutuotina. Vienintelis svarbus dalykas čia yra galingas pasipriešinimas blogio bangai, kad sielos
pamatytų savo klaidas ir atrastų ramybę, kuri yra
kristus. kaip tik dabar yra reikalingas galingas
pasipriešinimo postūmis.
Nuo jėzaus nuplėšiami drabužiai. Šiandien, kaip ir
visada, aš šlykščiuosi šiuo paskutiniu antausiu
kristui ir jo pažeminimu. Bet šiandien aš regiu tai
šiek tiek kitaip. Dangaus akimis tai buvo niekas.
Pasaulio pažeminimai yra niekas. Į tai mes turėtume nusižiovauti, nes tai toks trumpalaikis ir praeinantis dalykas, o kieno akyse mes esame
pažeminti? geros ir šventos sielos tuo nesidžiaugia.
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mūsų dangiškiesiems draugams tai yra niekas. Tad
ar mes bijome pasaulio sielų paniekos? jeigu taip,
tai tokios baimės panaikinimas turėtų būti mūsų
dvasinio darbo uždaviniu.
Prisimenu, vienąsyk prieš daugelį metų labai dėl
kažko jaudinausi. Aš tiksliai net nebeprisimenu dėl
ko, bet tai tikrai buvo susiję su tuo, ką apie mane
pagalvos kiti. jėzus man pasakė: „Stenkis padaryti įspūdį Mums, savo dangiškiems draugams.” Dienų dienas vaikščiojau neliesdama

kojomis žemės. kiekvienąsyk tai prisiminusi aš
juokiausi. jis liepė man padaryti įspūdį šventiesiems savo stiprybe, savo kantrybe, savo nuolankumu, savo nusižeminimu, savo tarnavimu kitiems.
Tai man padėjo, iš tiesų padėjo pamatyti viską kitomis akimis. Tai yra tinkamas požiūris mūsų dvasiniam gyvenimui ir vaikščiojimui su kristumi.
Pasaulio plojimus ir pripažinimą mes turėtume laikyti nieku, išskyrus galimą pavojų, jei prie viso to
priprastume, ir laikyti dangaus pripažinimą savo
pirminiu tikslu.
Aš šiek tiek sunerimau dėl jėzaus pagalbos ir
paguodos jo kančios metu, nes mane visuomet
mokė, kad jėzus jautėsi apleistas. jis man liepia
nebijoti. jis jautėsi apleistas Dievo, ir įprastas vienybės su Tėvu jausmas buvo atimtas kančios laikotarpiu. Pagal išganymo planą jis turėjo jaustis
Dievo apleistas. Bet tai nereiškia, kad sielos negalėjo jo paguosti ir nepaguodė. Taip mes visi kartais
jaučiamės, tik smulkesniu masteliu, kai jis mus
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paleidžia vienus važiuoti dviračiu ar kai išgyvename dvasinę sausrą. mes visada turime prisiminti,
kad Dievas yra šalia, nežiūrint mūsų vienišumo
jausmo. Aš turiu metalinę lentelę, ant kurios parašyta: „kviestas ar nekviestas Dievas yra šalia.”
Tėvas Pijus pasakė: „Sausra yra mūsų trūkumų vaisius.” gerai pasakyta, bet aš užtrukau metų metus,
kol tai supratau.
Šiandien ties pirmąja stotimi jėzus man pasakė, kad
išgirdus mirties nuosprendį jį apėmė akimirkos
panika ir pasibjaurėjimas. Tai jo žmogiškumas
sukilo prieš mirties idėją. jis pasakė, kad mums reikia praktikuoti šį atsiskyrimą nuo pasaulio dalykų,
žmogiškos pagarbos ir kartais netgi nuo žmonių.
mes turime atsiskirti, nes, jei pernelyg prisirišame
prie šių dalykų, nebegalime jam tobulai tarnauti, o
būtent šito tobulumo kristuje ir tarnystėje kristui
mes siekiame. Tai yra mūsų tikslas, ir mes turime
iškelti savo dvasinę kartelę labai aukštai. jei tai
praktikuosime ir paversime įpročiu, nebūsime
nuvilti ar paskandinti neišvengiamos situacijos, kai
pasaulis ar jo žmonės atims iš mūsų tą pripažinimą
ir įvertinimą. jei esi kristaus tarnyboje, kartais būsi
puolamas. kai tavo akys yra nukreiptos į dangiškuosius dalykus ir tu esi nepririštas, tu kentėsi pradinį atmetimo jausmą ir galbūt paniką, bet greitai
viskas susigulės ir persitvarkys, tavo valia atliks
pataisymus, o puolimas per daug nesudrums tavo
ramybės. Aš manau, kad puolimų metu didieji
šventieji likdavo ramūs. jie bjaurėjosi per dideliu
prisirišimu ir bėgo nuo liaupsių. jie žinojo.
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Švenčiausioji motina nori, kad tai užrašyčiau.
Apmąstant trečiąjį parpuolimą, šįryt mane pribloškė kristaus dieviškumas. Štai jis, gulintis
purve, ir vis tik aplink jo galvą švyti aureolė. Tai
turi parodyti, kad visą tą laiką jis buvo Dievas. jis
tuo nori pasakyti štai ką. Pasaulis negalėjo jo priimti dėl kelio, kuriuo jis atėjo kaip nuolankus dailidės sūnus. Pasaulis, ar pasaulio kvailiai, niekino
jo kuklumą. mes negalime to daryti.
ji sako: ,,Tu turi ieškoti kelio į dangų per mažus, kuklius dalykus. Tavo tarnystė nemylimiems ir apleistiems
žmonėms, kurie negali tau atsilyginti pagarba, pinigais
ar net susižavėjimu, graudina Jėzaus širdį ir daro įspūdį
tavo dangiškiems draugams. Reikia trokšti nematomos
tarnystės.”

Šiandien skubėjau per kryžiaus kelio stotis, nes
manęs laukė žmonės. kartais jaučiu, kad man reikėtų būti penkiais žmonėmis. Aš pusiau meldžiausi,
o pusiau sakiau: „jėzau, man reikia eiti.” Ties penktąja stotimi jėzus pasakė: „Tu gali eiti. Aš būsiu
su tavimi.” Aš jaučiausi šiek tiek blogai, bet ne
ypač blogai: tai, ką turėjau atlikti, nebuvo žaidimas.
Sergantį uošvį turiu nuvežti pas gydytoją, mano
dukros laukia, niekas iš manęs negauna pakankamai dėmesio, ir man atrodo, kad esu plėšoma į
gabalėlius. Tačiau jis man priminė: „Pasveikink
Mano Motiną.”

Aš sukalbėjau Sveika, Marija, man baigus ji pasakė
maždaug taip: „Tu ilgiesi mano Sūnaus ir pasiilgsti Jo,
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kai jauti, kad Jis yra toli. Dabar, nors pati paskyrei šį
laiką Jam, tu išskubi. Yra daug nuostabių dalykų, kurių
Jis nori išmokyti tave ir kitus.”

Na, jūs galite įsivaizduoti, kaip aš pasijutau. Aišku,
aš užbaigiau stotis. Pastaroji pastraipa, dėl kurios
abejoju, ar teisingai aprašiau, kaip tik buvo tai, ko
Švenčiausioji motina nenorėjo praleisti ar užmiršti
mano raštuose. Šį įvykį aprašau probėgšmiais, jaučiu, kad per glaustai, tačiau pastarąsias dešimt
minučių esu spaudžiama skubėti. Tegul bus pagarbintas kristus.
ir toliau, jausdamasi sukrėsta, aš tęsiu pastarąją
savo mintį. man buvo labai sunkus savaitgalis su
vaikais. Sekmadienis išsigimė į visų šauksmus ir
riksmus, man tai buvo sunkus pralaimėjimas. Aš
mėginau melstis ir paprašiau jėzaus kantrybės, bet
netrukus po to pratrūkau ir prisijungiau prie vaikų
šauksmų ir kaltinimų žaidimo. manau, kad tam kartui laimėjau. jie sutvarkė savo šiukšlyną ir ramiai
nuėjo miegoti. kita vertus, aš jaučiau tokią gėdą ir
sąžinės graužatį. Aš žinojau, kad jėzus viso to
nenori. jis nori ramybės ir tvirtumo. Bet du iš jų
išgyvena išties sunkų laikotarpį ir išmėgintų net
jobo kantrybę. Nesvarbu. Ne čia esmė. Vaikai yra
iššūkis, o šaukimo bei nesivaldymo pavyzdys sukelia lygiai tokį patį vaikų elgesį. Aš tai žinau. Aš jaučiausi labai blogai, visiškai praradau drąsą, buvau
labai prislėgta ir beveik nebepajėgiau melstis. Aš
vengiau Dievo.
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Tokia nuotaika išliko ir šį rytą, man nuėjus į mišias
su savo mažyle. ji triukšmavo, buvo nepaklusni, ir
aš sunkiai bendravau. Aš pasakiau: „Dieve, čia Tu
turi ne tą moterį. Aš brašku per siūles. Aš keikiuosi.
man rodos, kad vakar vienai iš savo dukterų pasakiau, kad jos nekenčiu. Palik mane. Aš negaliu to
daryti, kai jaučiuosi tokia silpna ir nesveika.” man
taip būna. Aš prarandu ramumą.
mano tonas nebuvo kaltinantis, nors aš jaučiausi
šiek tiek nuvilta, nes barnio metu prašiau pagalbos,
bet vis tiek praradau ramumą.
kai atkreipiau į tai jo dėmesį, jis pasakė: „Aš
negaliu užbėgti už akių tavo laisvai valiai.
Kitąsyk eik į savo kambarį ir duok Man akimirką įdėti ramybę tau į širdį.” gerai. Tai
skamba protingai.
Apie mano bendrą savijautą (norą nusišalinti nuo
šio darbo) jis pasakė: „Tu greita prarasti
drąsą. Tu nesi šventoji. Tu patirsi savo silpnumą. Išgyventi neviltį dėl savo silpnybių yra
nuodėmė nuolankumui. Tikėkis klysti. Tikėkis, kad bus reikalingas Mano įsikišimas ir
palaikanti ranka. Nenustebk, kai jauti savo
žmogiškumo geluonį. Tai yra tavo kryžiaus
dalis, Mano vaike, būti arti Manęs ir likti
tokia netobula. Būk rami. Ar Aš grasinu tave
palikti? Ar Mano Motina grasina tave
apleisti? Taip niekada neatsitiks. Aš atitaisysiu tavo šeimai padarytą žalą ir padėsiu
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tau ir tavo vyrui vadovauti jūsų vaikams šiomis sunkiomis dienomis. Tu turi ir toliau
Man tarnauti, nes Man tavęs reikia. Mes
turime rašyti sieloms, Mano brangioji. Aš tau
atleidau. Ar pati sau atleidai? Pirmyn.
Visada pirmyn. Aš paruošiau tau daugybę
malonių, o tu turi ir toliau jas rinkti. Tu esi
tarsi plaštakė sužeistu sparnu, ir šiuo metu
skrydis iš tavęs reikalauja didžiausių
pastangų. Ne visada taip bus. Greitai tu
sklęsi aukštai ir net nejausi dedanti pastangas. Tai įvyks Man įsikišus. Tu neseniai
pastebėjai, kad neturi jaudintis dėl Šventosios Dvasios dovanų. Tu buvai visiškai teisi.
Tai priklauso nuo Manęs. Viskas priklauso
nuo Manęs, Mano dvasinis kūdiki. Tu gali
lengvai ilsėtis, žinodama, jog Jėzus nuves
tave taip greitai, kaip Jam to reikia, kad tu
tarnautum Man tokiu mastu, kokį Aš tau
parinkau. Būk rami. Aš niekada tavęs nepaliksiu.”

Daugiau nelabai ką čia bepridursi, nes aš taip sujaudinta ir paguosta. koks geras jis mums, ir koks
kantrus.
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„Šiuo metu Aš noriu kalbėti sieloms tiesiogiai. Daugelis sielų šaukiasi Manęs. Jos
mano, kad jų negirdžiu. Tai jos Manęs negirdi. Jos nesiklauso Mano balso, kuris turėtų būti girdimas jų širdies tyloje. Siela,
kuri nebūna tyloje, Manęs neišgirs. Tu,
Mano vaike, ką tik dešimčiai minučių užsikimšai ausis ir užsimerkei tam, kad susikauptum vien ties Manimi. Mes bendraujame antgamtiniu būdu. Bet tu supranti,
kad tam, kad Mane girdėtum (ir tau visada
taip būdavo), tu turi atsiriboti nuo perdien
vis garsėjančių pasaulio trikdžių.”
„Aš padrąsinčiau sielas pašalinti triukšmą
iš savo gyvenimo. Išjunkite televizorius. Išjunkite radijo imtuvus. Daugelio pokalbių
geriau išvengti. Šioje naujoje tyloje sielos
prisimins savo širdį. O toje širdyje jos ras belaukiantį Mane.”
„Aš esu čia, brangioji siela. Tau reikia tik
pažvelgti į savo širdį. Man skauda dėl tavęs,
dėl tavo skausmo, dėl tavo vienišumo, tavo
atsiskyrimo. Kiekviena siela kartais jaučiasi vieniša ir supranta, kad žmogiškoji
paguoda yra tuščia. Ji turi ieškoti dvasinės, dangiškosios paguodos. Jei jauti kažkokį sujudimą viduje, tai ir yra Manęs ieškanti tavo siela. Atsiliepk savo sielos
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šaukiamas, Mano brangusis paklydėli, nes
ten tu rasi Mane, laukiantį tavęs, ir Aš išspręsiu visas tavo problemas. Aš galiu veikti
tavyje stebuklingais būdais, jei tik tu Man
leisi. Tu ieškojai kitokios paguodos, kuri
tave nuvylė. Dabar išmėgink Mane. Aš čia.
Aš myliu tave. Aš tavęs laukiu.”
„Aš noriu kreiptis į šventas sielas. Taip dažnai jūs prarandate drąsą. Jūs visiškai nesitveriate. Aš, jūsų Jėzus, turiu begalinę
kantrybę jūsų ydoms ir silpnybėms. Jūs turite pasitikėti Mano atleidimu jums, ir tuo,
kad Aš perregiu žmogiškąjį silpnumą. Aš
nesu seklys, besistengiantis jus pagauti blogai besielgiančius. Aš esu jūsų draugas,
jūsų didžiausias gynėjas. Aš sveikinu net
menkiausias jūsų pastangas siekti šventumo. Kartu su Šventųjų Bendruomene Aš
linkiu jums gero, Mano brangiosios išrinktos sielos. Čia esama didelio darbo, kurį reikia padaryti. Tad nešvaistykime laiko sielojimuisi dėl mūsų žmogiškumo. Aš nesitikiu
tobulumo. Prašau, nesitikėkite ir jūs tobulumo iš savęs, ir neprarasite drąsos. Jūs turite vaikščioti pasitikėdami Manimi, visada
ieškodami Mano valios. Smulkiausiose savo
dienos detalėse ieškokite Mano valios. Aš
jums ją atskleisiu, ir palaipsniui jūs gyvensite pasaulyje, tariančiame Dievui „taip”.
Alkis išnyks, nuodėmės juodybė atsitrauks,
ir po truputį Mano gėris pasklis visai žmo84
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nijai. Tai nėra neįmanoma. Jūs esate skeptiški, nes gyvenate skepticizmu apnuodytame pasaulyje. Šis skeptiškumas kyla ne
iš Manęs. Geriau būkite pilni vilties. Ir tikrumo. Būkite tikri, kad neįmanoma Man
yra paprasta. Aš galėčiau jėga primesti savo
dieviškumą šiam pasauliui, tačiau Aš nenoriu to daryti. Aš noriu, kad jūs, Mano išrinktieji, neštumėte šį Atnaujinimą. Tai yra
jūsų misija. Sakote, kad neįmanoma? Man
tai nėra neįmanoma, jei leisite veikti per
kiekvieną iš jūsų. Taip jūs tapsite didžiausio pasaulio istorijoje atnaujinimo dalimi.
Jis ateina. Tad būkite linksmi ir nepraraskite drąsos. Kai jaučiatės beviltiškai, ateikite pas Mane, ir Aš įkvėpsiu jus nauja viltimi ir džiaugsmu. Jūsų darbas Man yra
svarbus.”

Švenčiausioji motina sako: „Aš esu čia, vaike. Būk
rami. Tu negirdi mūsų taip aiškiai, kaip norėtumei, nes
nepakankamai meldiesi. Tu turi melstis daugiau, kad
Jėzus ir aš galėtume perimti tavo gyvenimą dar labiau.
Aš žinau, kad tu to nori. Sekmadienio kelionė yra mano
dovana tau, tad nebijok. Aš noriu, kad tu eitum. Aš pasirūpinsiu kiekviena smulkmena. Aš dažnai tai darau sieloms, kuriomis rūpinuosi. Aš trokštu rūpintis ir globoti
kiekvieną sielą. Kad tik ji ateitų pas mane.”
„Jėzus reikalauja iš savo išrinktųjų sielų didelių dalykų.
Kiekviena šiuos žodžius skaitanti siela turi suprasti:
Mes kalbame tau. Didelis darbas turi būti atliktas. Nuo-
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dėmė, alkis, nepriteklius ir griovimas yra daugelio sielų
atsisakymo tarnauti mano Sūnui pasekmė. Jei nors
viena siela nusprendžia nuosekliai tarnauti Jėzui,
pasaulis pradeda keistis. Jūs to nematote, bet tai
vyksta. Jėzus siekia pasaulio atnaujinimo. Tam, kad jis
būtų atbaigtas, reikia jūsų dalyvavimo. Akimirkai jūs
turite palikti savo žmogišką mažumą ir pažvelgti į
pasaulį iš dangiškos perspektyvos. Mes, Šventųjų Bendruomenė, atliekame savo vaidmenį iš dangaus. Kartu
su nesuskaičiuojama daugybe angelų veikiame pasaulyje antgamtiniu būdu. Pagalba, kurią šiuo laiku norime
suteikti sieloms, neturi ribų. Ar tu nori tarnauti Kristui?
Ar nori būti šio atnaujinimo dalis? Ištark „taip” mano
Sūnui savo širdies tyloje ir pamatysi, kaip Jis pradeda
veikti tavyje ypatingu būdu. Jis išaugins tavo pasitikėjimą ir tikėjimą iki tokio lygmens, kad tu ieškosi vien tik
Jo valios. Tave užtvindys džiaugsmas, mano vaikeli,
nes tu iš anksto sužinosi dangiško džiaugsmo ir nuostabaus tavęs laukiančio būvio skonį. Nebijok. Aš esu
su kiekvienu iš jūsų ir trokštu nuvesti šiuo keliu. Tu
nenusivilsi, jei ateisi pas Mus. Niekam neleisk užtverti
tau atsivertimo į tylą kelio. Kaip tik toje tyloje tu rasi
Jėzų.”

jėzus: ,,Aš esu su tavimi, vaike. Aš jaučiu tavo
silpnumą ir ligą, ir pagal juos pritaikysiu
tau pareigas. Tai praeis. Aukok savo kentėjimus Man, kad galėčiau maitinti sielas, o
ypač tas, kurioms gresia atkritimo pavojus.
Man dėl jų skauda širdį. Jos jaučiasi apleistos, nors iš tikrųjų jos apleido tikrąjį tikėjimą. Noriai kentėk už jas, Mano mažutėle.
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Mes turime jas susigrąžinti gerumu ir
džiaugsmu. Tikrasis Mano pasekėjas yra
džiaugsmingas ir giedras. Sutikę krikščionis, kurie sakosi seką Manimi, bet yra liūdni
ir niūrūs, jūs turėtumėte būti budrūs. Neviltis ir depresija ateina ne iš Manęs. Mano
pasekėjams, nežiūrint sunkumų, yra
suteikta viltis ir dvasios lengvumas. Jei tu
pats pastebėsi, kad vis dažniau jautiesi liūdnas, tai todėl, kad tu nesi susijungęs su
Manimi maldoje ir sakramentuose. Būk budrus dėl savo tikėjimo ir tu nesusvyruosi. Aš
esu su tavimi. Aš niekada tavęs nepaliksiu.
Prašyk Manęs drąsos, ir drąsa bus tavo.”

mūsų motina sako: „Tu negali dalyvauti Mišiose, kai
tik tau patinka. Tai yra kryžius, tu gali aukoti jį Jėzui. Tu
gausi tokią pačią naudą, kaip ir dalyvaudama, ypač
tokiomis dienomis kaip šiandien, kai ketinai padėti.
Tavo sprendimas pasirūpinti vaikais buvo teisingas.
Mes esame su tavimi, kai tu atlieki savo pareigas, ir tavo
pareigos tampa malda, ypač kai tu suvieniji jas su
Mumis. Prisimink, kad tavo kaip žmonos ir motinos
pašaukimas yra dieviškas ir bus atitinkamai palaimintas. Būk laiminga, vaikeli. Nežiūrint tavo nuovargio, tu
tinkamai tarnauji savo Jėzui.”

jėzus: „Aš tave apipilsiu atsakymais.”
Šiandien aš jaučiu tokį dėkingumą. iš žmogiškosios
pusės aš esu dėkinga, kad galėjau keletą valandų
pailsėti. iš dvasinės pusės, aš bijojau, kad taip pras87
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tai jausdamasi negalėsiu tarnauti jėzui, bet matau,
kad viskas, ką aš turiu daryti, tai sėdėti čia, o jis
atsiunčia žodžius. Aš taip noriu dirbti jėzui. Vakar
aš prisėdau prie kai kurių biuro darbų pinigams
uždirbti, o jis sustabdė mane.
„Pirmiausia padirbėk Man. Visada pirmiausia žiūrėk Mano reikalų. Tada Aš palaiminsiu kitas tavo pastangas.”

Aš paklusau ir jaučiausi prastai dėl to, kad jis turėjo
man tai pasakyti. jaučiu, kad tobulėju: darausi vis
dėmesingesnė, bet dangus žino, kad turbūt ruošiuosi didelei nesėkmei. Aš turiu ugdyti savo
visišką pasitikėjimą jėzumi ir marija, tada jo darbus atliksiu sparčiau. Dėl mano ydų jie priversti
kartu su manimi eiti lėtai.
Šiandien išvykstu į knocką, į savo mažąją piligriminę kelionę. mano sūnus vakar vakare pasakė: „ir
aš noriu vykti į knocką. Aš manau, kad tai turėtų
būti šeimos piligriminė kelionė.” Vos neprapliupau
juoku. jokiu būdu. Šis mažius nė kiek nesidomi
maldos dalykais. jis tik nori kelionės. Ačiū Dievui
ir Švenčiausiajai motinai už šią dieną.
jėzus: „Ir vėl tu jauti Mano kryžiaus svorį.
Suvienyk savo kančias su Manimi, vaike,
kad Aš galėčiau padėti sieloms. Kunigas yra
Mano tarnas. Tu gali pasitikėti jo vadovavimu. Aš nieko nepaliksiu atsitiktinumui, tu
turėtum nustoti abejoti Mano planu, meto88
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dais ar tikslais. Tu turi tik būti rami ir
atlikti darbą, kurį paprašau atlikti. Aš niekada tavęs nepaliksiu. Ir šiuo atžvilgiu tau
negali nepasisekti, nes tai yra Mano darbas.
Būk ramybės pavyzdžiu savo broliams ir
seserims, kad jie taip pat imtų trokšti vienybės su Manimi. Tai yra iššūkis Mano sekėjams. Jei tavo laikysena yra rami, tu
atspindi Mane, savo Išganytoją. Kiti tai mato
ir to trokšta. „Dėl ko šis žmogus toks?”, –
klausia jie. Jeigu tu esi sekėjas, tavo šventumas švies iš vidaus, ir kaip tik tai jie atpažins. Būk rami. Baimė ateina ne iš Manęs, ir
nepriartina tavęs prie Manęs. Tu turi stengtis pasitikėti savo Dievu. Aš būsiu su tavimi
iki pat laikų pabaigos. Tavo kančios tave
didžiai paguos vėliau, kai prisijungsi prie
Manęs. Tu niekada nesigailėsi, kad kentėjai
dėl savo Jėzaus. Aš vedu tave, ir greitai tu
nebejausi šio kryžiaus svorio.”

Švenčiausioji motina: „Dovanos, kurias tau suteikiau
Knocke, greitai taps tau regimos. Kokią laimę tu patirsi
per savo geraširdiškumą, artimo meilę ir atsidavimą
man. Pasistenk nesijaudinti dėl šio darbo, brangioji.
Kaip Jėzus pasakė, tai yra Jo darbas, kurio atlikimas
pareikalaus labai nedaug tavo pastangų. Dabar jau
matai tai, ar ne? Kai kurios dienos bus sunkesnės už
kitas, bet taip yra visada. Netgi man buvo taip pat, kol
aš gyvenau žemėje. Sielos yra gelbstimos per mūsų
paklusniuosius vaikus, nepriklausomai nuo jų patiriamų sunkumų. Prašau nemanyti, kad tavo auka yra
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mažesnė, nes tu kovoji. Priešingai, netgi tada, kai tau
atrodo, kad darai pačią mažiausią pažangą, Mes stumiame tave į priekį. Jėzus nori, kad tu būtum rami. Jis
nori, kad spinduliuotum ramybę. Tu turi melstis dažnai,
balandėle, ir Mes įdėsime tą ramybę į tavo širdį. Tavo
šypsena atspindės Mus, tavo dangiškuosius draugus,
ir daugelis čia atras paguodą. Aš esu su tavimi ypatingu
būdu šiuo laiku ir atidžiai tave stebėsiu. Kreipkis pagalbos ir į kitus savo dangiškuosius draugus. Kokios didelės malonės laukia mūsų vaikų, kurie atkreipia dėmesį
ir nori Mums tarnauti. Nė viena siela, turinti tokį troškimą, kad ir kokį mažą ir silpną, nebus palikta be tobulos apsaugos. Tavo motina yra su tavimi ir lieka šalia.”

Per kryžiaus kelio stotis aš mąsčiau apie marijos
susitikimą su jėzumi, ir jėzus pasakė: „Kai tu
žvelgi į Mano Motinos veidą, ne per didelė nė
viena auka. Jos meilumas ir gerumas giliai
sujaudina tavo širdį, ir tu nusprendi, kad
kalnai gali pajudėti, bet tu nenuvilsi šios
geros ir šventos moters. Mano išrinktosios
sielos šiais laikais turi dar labiau pasitikėti
Marija, Dievo Motina. Dabar ji ir jos pagalba
jos vaikams yra pasiekiama ypatingais
būdais. Būk nuolanki ir prašyk savo motinos
pagalbos. Ji tavęs nenuvils. Ji nuves tave tiesiai į Mano Švenčiausiąją Širdį, kur sielos
sutvirtinamos malonėje, kaip ir tu buvai
sutvirtinta malonėje. Baimė apleis tave, o
ketinimo tvirtumas pripildys tavo veiksmus.
Mano motina nori vesti savo vaikus ir ji gavo
visus leidimus iš Tėvo danguje.”
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Švenčiausioji motina priduria: „Mano širdis sopa dėl
mano mažutėlių. Aš matau, kaip jie blaškosi, apimti
nevilties. Kaip aš būnu arti jų, laukdama, kol jie
pažvelgs į mane, kad galėčiau skubėti juos paguosti ir
juos vesti. Deja, jie žvelgia visur, bet ne į dangų. Pasaulyje dar nėra to buvę tokiu mastu. Žmonės gėdijasi prašyti Dievo pagalbos, nes jie mano, kad tai yra silpnumo
ženklas. Jie bijo pasitikėti. Jie mano, kad pasitikėjimas
padaro juos panašius į vaikus. Taip ir yra. Jie ir turi tapti
tokiais, kad įeitų į Dangaus Karalystę, kuri yra jų amžinieji namai. Mes turime padėti sieloms suvokti, kad
atėjo laikas grįžti pas Jėzų. Laiko nedaug. Nėra jokio
kito būdo tai pasakyti. Aš noriu, kad visos sielos atsiverstų savo širdies tyloje, ir aš su Jėzumi vesiu juos už
rankos. Jie nepatirs jokios žalos, jei savo širdyse atsisuks į Mus. Mano širdis yra minkšta ir atlaidi. Kaip ir bet
kuri kita gera motina, aš užmirštu savo vaikų klaidas
beveik akimirksniu. Aš galiu padėti vargšams nusidėjėliams atleisti patiems sau ir ieškoti mano Sūnaus atleidimo – atleidimo, kuris gydo ir stiprina. Nusidėjėliai
neturi bijoti. Jie turi užsimerkti ir pasakyti: ,,Dieve, aš
esu padaręs klaidų. Atsiprašau. Vis tiek esu tavo vaikas
ir ieškau vienybės su Tavimi.” Mano vaike, visas dangus verkia iš džiaugsmo, kai nors viena siela įvykdo šį
nuolankumo ir meilės aktą. Mes taip skubame padėti
šiai sielai ir apginti ją nuo piktojo puolimo. Mes maitiname ir vedame šią sielą tol, kol ši ir vėl patikimai grįžta
į kelią, vedantį pas Kristų. Nebijokite, brangiosios sielos. Ten nerasite kaltinimų. Tik meilę. Susitaikykite su
mylinčia širdimi mano Sūnaus, nuvesiančio jus pas
Tėvą. Koks bus mano džiaugsmas matyti jus saugius
su Jėzumi.”
91

DFOT LIT Vol 1_1 4/8/2010 2:45 PM Page 92

Pirmoji knyga

Šiandien per mišias jėzus man liepė eiti tiesiai
namo, užuot ėjus kryžiaus kelio stotis. jis norėjo,
kad aš rašyčiau. Paklausiau, ar pirma galėčiau apsiruošti namuose, o jis atsakė: „Taip. Pirmiausia
atlik savo pareigas.”

Aš stengiuosi būti atidi, nes Švenčiausioji motina
paprašė manęs nedirbti kompiuteriu rytais, nurodydama priežastį, kad mano vaikams manęs reikia.
Šįryt aš norėjau greitai pasitikrinti paštą ir tris kartus mėginau įjungti kompiuterį, bet šis neįsijungė.
galiausiai jis įsijungė, bet ir vėl „pakibo”. Susinervinusi aš vėl ir vėl mėginau jį įjungti. Tik tada
supratau, kad Švenčiausioji motina man bando kai
ką pasakyti.
Šįryt po komunijos jėzus pasakė: „Tu turi stengtis paklusti visiškai ir nedelsdama. Tavo
motina trokšta vesti tave ir tave formuoti.
Ateityje paklusk su sielos tyrumu.” ir vėl pasijutusi dviejų colių ūgio aš skubiai sutikau ir greitomis atsiprašiau.
jėzus: „Pradėk Mano Kančia. Jei sielos bent
kartą dienoje pasinertų į Mano Kančią, jos
išaugintų didesnę meilę Man. Meilė yra
auka. Šių dienų pasaulis mato auką kaip
kažką neigiama. Tai sukelia skyrybas, nes
tomis akimirkomis, kai žmogaus paprašoma
kažką paaukoti dėl kito, jis įsižeidžia ir jaučiasi taip, tarsi jo atžvilgiu būtų elgiamasi
neteisingai. Taip nėra. Auka atneša savo
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atlygį ir formuoja žmogaus charakterį kelyje
į šventumą. Netgi gimdytojiškos aukos atveju
žmonės prieštarauja. Dėl to daugelis vaikų
yra apleisti ir jais yra nesirūpinama. Tai liūdina Mane. Tai rūstina Mano Tėvą. Vaikai
yra dovana, iš tikrųjų, didžiausia dovana, o
pasaulis nori juos išmesti. Mes turime priminti žmonijai, kad gyvybė ateina iš Dievo ir
Dievas nusprendžia, kada žemiškoji viešnagė baigsis. Savižudybės atveju žmogus
dažnai yra vedamas tamsos. Mano gailestingumas yra tobulas. Paguoskite kitus begalinės Dievo gailestingumo gelmės tikrove.
Niekada nebijokite dėl mirusio žmogaus sielos. Melskitės už jas ir jų nepamirškite. Bet
jūs turite pasakyti sieloms, kad jos niekada
nebijotų dėl savo mylimųjų sielų išganymo.
Kartais vien tik jų maldų pakanka, kad
mylimojo ar mylimosios širdis su atgaila
atsiverstų į Mane. Mano širdis suminkštėja
akimirksniu, ir Aš priglaudžiu juos prie savo
krūtinės tam, kad niekada su jais nebesiskirčiau. Su meile mąstykite apie jūsų
Jėzaus gailestingumą ir jūsų dangiškųjų
draugų užuojautą. Prisiminkite, kad jūsų
broliai ir seserys danguje vaikščiojo tais
pačiais jūsų atsivertimo keliais. Šiuo požiūriu pasaulyje nėra nieko naujo. Vienintelis
naujas dalykas yra mastas tamsos, kurią
dabar siekiu išsklaidyti. Būkite ramūs ir
tebūna jūsų širdys pilnos Mano šviesos. Yra
norinčių padėti tau tavo misijoje, Mano
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mažutėle. Tu žinai, kas jie, nes jie ateina pas
tave įvairiais keliais. Pasinaudok jų
pagalba. Tu jauti, kad Aš šypsausi. Man
džiugu regėti savo vaikus dirbančius kartu
ir mylinčius vienas kitą. Laiminu tave.”

Viešpatie, padėk man niekada nebijoti, bet visada
būti atsargiai.
Ši diena prasideda negalavimais ir skausmu, bet
lengva dvasia. kaip džiugu yra tarnauti mūsų Dievui. iš tiesų, jo jungas yra švelnus ir našta lengva,
nes kuo labiau priartėji prie jo, tuo karštesnis tampa
tavo noras tarnauti. Tikrai mūsų Viešpaties tarnystėje esanti lengvumo dvasia ir malda pagyvina
sielą, o žmogus gali džiugiai žengti pirmyn. kankinystė – ne man. kai reikia, nevengiu pasiskųsti. Bet
jėzus sukelia tau šypseną. Tad būtų apgavystė
vaikščioti liūdnu veidu vien todėl, kad sergi. kartais, kai sergi, tau reikia labai daug drąsos pradėti
dieną. Bet kai tu pratiniesi priklausyti nuo jėzaus,
tu darai pažangą šioje srityje. Tada tu turi drąsos
pradėti sunkias dienas ar užduotis, nes tavo patirtis
užtikrina tave, kad jėzus ne tiktai vaikščios su
tavimi, bet ir dalinsis, o kartais ir visiškai prisiims
tavo kryžiaus svorį. kiekvieną rytą atsibudęs turi
galvoti: „Dievas turi man darbo. Šiandieną turiu
jam padaryti kažką ypatingai svarbaus. Aš esu čia
dėl šios dienos ir šių užduočių.” Šįryt, jausdamasi
džiugiai negaluojanti, pasakiau: „Viešpatie, šiandien turbūt nedaug tegalėsiu atlikti.”
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jis atsakė: „Lėčiau. Dirbk tolygiai. Vakar tu
įvykdei labai daug, bet šiandien atliksi dar
svarbesnį darbą. Kartais tavo užduotys yra
glaudžiau susijusios su meile. Tu galėtum
visą dieną likti lovoje, bet mylėti daugiau ir
pasiekti daug didesnių dalykų, negu lakstydama visą dieną nuo vienos užduoties prie
kitos tankiai plakančia širdimi. Mano kūriniai sutverti dirbti tolygiai. Pasaulis, atrodo,
reikalauja iš mūsų greito judėjimo. Atsisakykite šios piktojo vilionės. Jeigu esi genamas
per savo dienas nevaldomai, tai yra ženklas,
kad Aš noriu, jog tavo gyvenimas pasikeistų.
Tai yra svarbu, brangiosios sielos. Būkite
budrios. Aš noriu, kad jūsų gyvenimas judėtų
lėčiau. Aš noriu, kad jūs apmąstytumėte savo
dieną su Manimi. Kiekvieną dieną. Visada.
„Tai neįmanoma, Jėzau”, tu prieštarauji.
Bet, brangus vaike, viskas yra įmanoma su
Manimi. Lėčiau. Tu negali mylėti, jeigu bėgi.
Per daug Mano vaikų bėga per savo gyvenimus ir nebemato savo mylimųjų, net jei šie
yra šalia. Būkite su šalia jūsų esančiais žmonėmis. Klausykitės jų. Jau vien žmogaus
išklausymas sukuria ramybę. Sprendimas
klausytis priverčia jus liautis kalbėjus. Jūsų
protas ir toliau gali mėginti lenktyniauti, bet
paprašykite Manęs nuraminti jus, ir Aš tai
padarysiu. Aš sustabdysiu nevaldomą tavo
minčių persekiojimą, kad tu galėtumei savo
problemų krūvelę palikti Man, kur ji ir turi
būti, ir mylėti tuos, kuriuos Aš parinkau
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drauge su tavimi eiti per tavo gyvenimą, net
jei ir trumpam. Aš trokštu, kad Mano meilė
pripildytų šį pasaulį. Aš noriu pradėti
pasaulinį darbą, kuris prasideda nuo kiekvieno iš jūsų. Mylėkite kiekvieną žmogų,
šalia kurio jus pastačiau šiandien. Kuo jis
mažesnis, silpnesnis, labiau sužeistas, tuo
labiau Aš trokštu matyti JŪSŲ akyse jam
spinduliuojantį Kristų. Tik šiuo būdu aš
būsiu sugrąžintas į Man priderančią vietą.
Būkite įspėti. Piktasis, žvelgiantis į jus jūsų
brolio ar sesers akimis, pažins Mane jumyse.
Kartais jūs tapsite pajuokos objektu. Kaip
šios galimybės pradžiugino Mano šventuosius. Praktikuokite tokį požiūrį ir tos pačios
galimybės džiugins ir jus. Tai yra Mano
pažadas jums, Mano brangieji. Vaikščiokite
su Manimi, gyvenkite su Manimi ir daugiau
nebejausite gėlos, kurią pasaulis grasina
jums sukelti. Ji atšoks nuo jūsų kaip daugybė neužaštrintų strėlių. Ar jūs klausotės,
Mano vaikai? Šito Aš noriu iš jūsų. Nenuvilkite Manęs, ir visas džiaugsmas bus jūsų.
Jūsų Jėzus myli jus ir šiuo metu kalba tiesiai
jūsų širdims. Klausykitės Manęs. Aš esu čia,
su jumis.”

mūsų motina priduria: „Ar matote mano Sūnaus
plano grožį? Ar nejaučiate jo savo širdyse, mano vaikeliai? Kai einate dangaus link, nėra vietos liūdesiui bei
nusivylimui, tik laimei ir vilčiai, nežiūrint jūsų žemiškų
rūpesčių. Mes esame kiekviename kryžiuje, kurį jūs
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nešate. Jėzaus planas yra tobulas ir numatantis kiekvieną galimybę. Kartais galite Jį klausinėti, mano mažutėliai, bet niekada Juo neabejokite. Jūs nepažinosite
nusivylimo, jei seksite Mumis. Jėzus susirūpinęs dėl
šiandienos pasaulio greitumo. Pasaulis sukuria trikdžius ir verčia dvasią nuolat judėti, niekada nesustojant
ir neapmąstant savęs. Kaip tik todėl tiek daug Mūsų
vaikų kovoja su nerimu. Prisiminkite – nerimas niekada
neateina iš Dievo, jis yra ženklas, kad kažkas negerai
tavo gyvenimo būde. Dabar mes stengiamės tai
pakeisti. Jūs, išrinktieji, esate Mūsų tylos, ramybės ir
meilės judėjimo pradžia. Tai, ką šiuo metu jaučiate savo
širdyse, yra mano dovana jums. Būkite džiaugsmingi,
mano mažutėliai. Jūsų motina yra su jumis ir myli jus
neišmatuojamai.”
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Antradienis, birželio 24, 2003
Jėzus
Aš noriu, kad Mano išrinktosios sielos mąstytų apie paklusnumo vertę. Tik per paklusnumą Aš galiu tavyje atlikti judesį link
tobulumo. Jūsų dabartinis pasaulis šaiposi
iš paklusnumo. Netgi vaikai nepaklūsta
savo tėvams ir yra nebaudžiami už prasižengimus. Aš noriu, kad Mano sielos būtų
paklusnios, ir jos pamatys, kaip jų tikėjimas
sužydės tarsi gėlė. Iš tiesų, šiuo laiku Aš
joms atlyginsiu su niekuo nepalyginamais
mastais.
Noriu pabrėžti, kad sielos, būdamos nepaklusnios tikėjimo dalykuose, yra klusnios
savo kūno troškimams ir impulsams. Jūsų
kūnai daro jus savo vergais, Mano brangios
išrinktosios sielos. Tai neturi tęstis. Jūsų
kūnas turi jums paklusti, kad jūsų siela
būtų laisva mąstyti apie tikėjimo dalykus.
Ar jūs norite būti su Manimi? Aš esu čia dėl
jūsų. Bet jūs turite paruošti Man kelią. Jūs
turite Manęs klausytis. Tam, brangiosios išrinktosios sielos, jūs turite išsilaisvinti iš
šių prisirišimų, kurie laiko jus savo valioje.
Aš esu su jumis ir už jus Aš kovosiu šias kovas, jei tik jūs Man leisite. Tai reiškia būti
Mano sekėju. Jūs dėl nieko neturite rūpintis.
Už jus Aš kovosiu jūsų kovas ir per jus į
dangų atvesiu kitus. Į jūsų sielas Aš galiu
101

DFOT LIT Vol 1_1 4/8/2010 2:45 PM Page 102

Pirmoji knyga

įkvėpti pačių nuostabiausių dangiškų minčių, jei tik Man tai leisite. Aš taip laukiu pasirengęs priartinti tave prie savęs, Mano
mažoji siela. Ištark Man „taip”, ir Mes nuoširdžiai pradėsime Mūsų kelionę.
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Antradienis, birželio 24, 2003
Švenčiausioji Motina
Jėzus laukia tavęs, mano mažutėli. Aš padėsiu tau ir
parodysiu kelią. Melskis daugiau, melskis netgi tada,
kai nenori melstis. Melskis visada, netgi jei tai yra tik
paprastas sakinys, paprasta mintis. Mes esame jūsų
maldų vergai, mano brangios mažosios kovojančios
sielos. Mes girdime jūsų maldavimus ir skubame pas
jus su visa įmanoma pagalba. Atidžiai ieškokite atsakymų į savo maldas, ir jūs juos rasite. Niekada nesileiskite apkvailinami minties, kad jūsų maldos atsimuša į kurčias ausis. Mes dirbame ramiai, ir kartais
Mūsų laikas nėra tapatus žemiškajam laikui. Bet Mes
girdime jūsų maldavimus ir Mums artimi jūsų rūpesčiai. Būkite tikri, kad Mes turime atsakymus. Jie yra
čia, skirti jums. Mes nepaliksime jūsų be nuorodų.
Skirkite nedaug laiko savo problemų aptarimui su kitais žmonėmis. Dažnai jums geriausia yra klausytis
kitų žmonių. Jeigu turite problemą, ateikite pas mane,
savo dangiškąją motiną, ir aš jūsų išklausysiu, padėsiu rasti geriausią sprendimą. Jūs nesate vieni, mano
mažutėliai. Mes trokštame jums padėti ir atidžiai klausomės jūsų prašymų. Gražiausios maldos yra nuolankaus priėmimo maldos. Jūs esate teisūs, kai manote, kad kartais Dievas turi priimti sprendimus dėl
jūsų gerovės, ir tų dalykų pakeisti Mes negalime. Atvirumas Dievo valiai nuostabiu būdu akimoju priartina
jus prie Dievo. Visada siek šito, bet niekada nebijok
prašyti visko, ko tik nori ar ko tik tau reikia. Galiausiai
mes suteiksime tau ramybę šioje kelionėje. Mūsų dangiškoji draugija užtikrina, kad tu vaikštai šviesoje ir
šviesos link. Ar tu tai jauti, mano mažutėli? Aš iš tiesų
esu su tavimi šiandien ir prašau tavęs paklusnumo
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mano Sūnui. Tu neliksi nuvilta, mano širdies mažoji
siela.
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Trečiadienis, birželio 25, 2003
Aš kažką tikslinau su jėzumi ir jam beaiškindama
pasakiau: „jėzau, aš tik pasitikrinu. juk būtų labai
blogai manyti, kad girdi Dievo balsą, ir klysti.” jis
atsakė: „Tai būtų labai blogai, bet tavo atvejis
ne toks, tad rašyk.” Tai mane prajuokina.

Jėzus
Aš noriu išnaikinti baimę savo vaikuose.
Baimė užgniaužia šventus instinktus, nes
Mano vaikai nenori garsėti kaip per daug
šventi. Pasaulio standartas daugelį laiko
įkaitais. Aš galiu visiškai ištrinti jūsų baimes, jei jūs pradėsite pasitikėti Manimi mažuose dalykuose. Dienos eigoje daugybę
kartų priimkite sprendimą nebijoti ir paaukokite šį sprendimą Man atsidavimo dvasioje. Jūs pamatysite pasikeitimus. Po truputį išsiugdysite įprotį pasitikėti Manimi
visuose dalykuose. Tada būsite laisvi apmąstyti savo dieną kaip vieni pirmųjų Mano
mokinių. Nesileiskite įbauginami šių dvasinių užduočių, Mano vaikai. Šventumas
yra procesas, ir, kaip ir daugumoje dalykų,
Aš savo dieviškumu galėčiau padaryti jus
šventais, bet kokį nuopelną iš to įgysite jūs?
Geriau jau Mano mažutėliai darytų mažus
meilės veiksmus, kad Aš matyčiau, kaip jūsų
valia atsigręžia į Mane. Tada Aš greitai pakylėčiau jus į aukštumas, kurias jūs tik įsi105
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vaizdavote. Pasikliaukite Manimi. Jūs nebūsite nuvilti. Mano vaikai, kurie viliasi
tapti šventais (o tai turėtumėte būti jūs visi)
turi skaityti Šventąjį Raštą. Nepraraskite
drąsos dėl savo silpnybių. Šventajame Rašte
jūs rasite, kad dvylika Mano išrinktųjų kovojo dideles vidines kovas iki tol, kol ant jų
nuostabiu būdu nusileido Šventoji Dvasia.
Taip bus ir jums. Jums reikia rūpintis tik
tuo, kad nuolatos kreiptumėte savo valią į
Mane. Dabar Man reikia, kad daugelis jūsų
atsigręžtų į Mane su visišku atsidavimu. Ar
ištarsi „taip” savo Jėzui? Pažvelk į Mano
atvaizdą ant kryžiaus ir atsimink, kad Jėzus ištarė „taip” dėl tavęs. Jūs esate mylimi,
brangieji. Nebijokite. Tik pasikliaukite Manimi.
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Trečiadienis, birželio 25, 2003
Švenčiausioji Motina
Kaip ir bet kuris kitas įprotis, vaikeliai, pasitikėjimas ateis lengvai net ir po trumpo pratybų laikotarpio. Aš
jums padėsiu. Imkite mano ranką ir leiskite man vesti
jus. Aš nenoriu, kad pasaulio baimė trugdytų mano
vaikams pasiekti jiems paskirtą vietą danguje. Pasaulis verčia jus galvoti, kad dėl šventumo jūs daug parandate. Jūs turite šaipytis iš šio pastebėjimo, vaikai,
nes jūs kaip tik daug įgyjate. Juk būtent pasaulis verčia jus daug ką aukoti. Per pasaulį jūs neįgyjate nieko,
išskyrus širdies skausmą, vienišumą ir šaltumą vienas
kitam. Šiandien tiek žmonių kenčia dėl šalia esančiųjų
širdžių šaltumo. Jūs esate suvesti su savo šeimos
nariais tam, kad juos mylėtumėte ir padėtumėte jiems
jų kelionėje į Kristų. Neatsukite nugaros tiems, kurie
jums skirti mylėti. Jei atsigręši į Jėzų, į tavo širdį Jis
įdės tokią meilę, kuri liesis per kraštus visiems, kuriuos tik sutiksi. Tavyje niekad nestigs meilės, ir meilė
taps tau džiaugsmu, o ne našta ar darbu. Ar klausydamasis mano žodžių nejauti meilės savo širdyje? Tai
yra tik mažiausias pavyzdys to, ką Mes su Jėzumi padarysime tau, jei ir toliau eisi Mūsų keliu. Iš tiesų pasaulis pasikeis per tavo meilę. Būk ramus. Tu esi mylimas ir saugomas. Jūsų motina padės jums, mano
vaikeliai, ir mes toliau ugdysime pasitikėjimą Jėzumi.
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Ketvirtadienis, birželio 26, 2003
Jėzus
Dažnai Mano žodžiai atsimuša į kurčias
ausis. Tikrai esama tų, kurie žiūri, bet nemato, klauso, bet negirdi. Šie broliai ir seserys turės atsakyti už abejingumą Mano
malonėms. Mano žodžiai atšoka nuo jų kaip
akmenys. Jums, Mano vaikai, buvo suteikta
malonė girdėti ir ausimis, ir širdimi. Todėl
jūs turite išgirsti Mano žodžius. Mano Dvasia ateis pas jus, ir jūs žinosite, ko Aš noriu.
Prašau, klausykitės Dievo balso savo širdyse ir ryžtingai Man atsakykite. Mano jungas švelnus, Mano našta lengva. Tikri Mano
pasekėjai pažįsta džiaugsmą ir ramybę, ir
tai atsispindi jų akyse. Šiuo laiku ieškokite
paramos vienas kitame. Ši šventa draugystė
yra Mano dovana jums, brangūs vaikai,
skirta padėti jums eiti Mano keliu dabar,
kai juo eina nedaugelis. Klausykitės Mano
žodžių ir leiskite Man pradėti jus naudoti
savo plane. Mano planas yra meilės ir tamsaus jūsų pasaulio išganymo planas. Ateinanti karta pažins Mane kitu būdu. Jūs būsite dėkingi Man už šią galimybę tarnauti.
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Ketvirtadienis, birželio 26, 2003
Švenčiausioji Motina
Jūs atsiliepiate mano Sūnui. Kokią laimingą darote
savo motiną. Kartu tyloje ir meilėje mes nueisime šį atsivertimo kelią. Pažvelkite, kaip jau pasikeitė jūsų širdys, mano vaikai. Koks didis yra mūsų Dievas, kad tiek
laiko skiria vesti savo vaikus atgal prie savęs. Jis yra
kantrus ir geras, ir jūs turite būti kantrūs ir geri. Šiandien pažvelkite į dangų su dėkingumu ir džiaugsmu,
nes jūsų Dievas pasirinko jus įgyvendinti savo dangiškąjį planą. Angelai ir šventieji yra pasirengę jums
padėti jūsų reikmėse. Jūs niekada neturite bijoti, mano
mažutėliai. Mes niekada jūsų nepaliksime.
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Penktadienis, birželio 27, 2003
Jėzus
Paulius iš Tarso kentėjo dėl Manęs. Jis, būdamas persekiotojų vadas, prarado regėjimą per vieną akimirką. Kitą akimirką Aš
jam jį grąžinau. Jūs neturite nerimauti dėl
savo sveikatos. Aš galiu suteikti jums gerą
sveikatą, jei noriu, kad ją turėtumėte. Kartais dėl ateinančios Mano Karalystės yra
svarbiau, kad jūs kentėtumėte. Kai Šventoji
Dvasia nusileido ant Pauliaus, jis troško
kentėti dėl Manęs ir daryti viską, kas reikalinga sielų atsivertimui. Tu irgi turi
dirbti dėl šito paties jausmo. Mano mažosios
išrinktosios sielos šiandien sunkiai priima
kančią, joms trūksta kantrybės. Atminkite,
Mano laikas yra tobulas. Jei mes siektume
viską pakeisti pagal jūsų troškimus, tai
būtų ne Mano, bet jūsų planas. Prisimink,
mažoji siela, koks tavo gyvenimas buvo be
Manęs, ir atnaujink savo įžadą tarnauti
Man, o ne sau pačiam. Mano laikas yra tobulas. Viskas įvyks taip, kaip turi įvykti,
bet Man reikia, kad sielos atsiverstų ir būtų
ištikimos dabar. Tau paruoštos malonės yra
beribės, kadangi gyveni tokiais laikais kaip
šie. O šie laikai reikalauja visiško atsivertimo ir paklusnumo. Kai Aš liepiu tau pasitikėti Manimi, Man reikia, kad bent jau pamėgintum. Mes tau padėsime užsiauginti
pasitikėjimą, nes pasitikėti yra sunku, kol
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neturi tokio įpročio. Bet tu privalai stengtis.
Visą dieną, Mano mažas išgąsdintas vaikeli, tu privalai sakyti Man, kad Manimi
pasitiki. O šios dienos pabaigoje Aš įdėsiu
pasitikėjimą į tave.
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Penktadienis, birželio 27, 2003
Švenčiausioji Motina
Mes sparčiai žengiame į priekį su jūsų sielomis, mažutėliai. Netgi už mažiausią jūsų pastangą yra gausiai
atlyginama. Dabar yra labai svarbu, kad jūs paliktumėte pasaulio rūpesčių daugybę ir susitelktumėte ties
Dievo valios jūsų gyvenime sekimu. Visada bus kažkas, kas atitrauks jus nuo maldos. Sekti paskui šiuos
trikdžius reiškia palikti kelią. Jei jūs žinote savo kelio
tikslą, vaikai, tikrai turite likti tame kelyje, kuris veda į
tą tikslą. Pradžioje kelias gali pasirodyti uolėtas ir
sunkus, bet nėra jokios priežasties keisti savo tikslą.
Tai yra kelias pas mane, mano mažutėliai. Aš esu čia.
Nebijokite. Aš nuvesiu jus pas Jėzų, ir jūs būsite laimingi ir pilni dėkingumo už kelią, į kurį jus kviečia Jėzus. Jūsų sunkumai tada jums atrodys visišku nieku.
Ištverkite remdamiesi pasitikėjimu. Jis ateis pas jus. Ir
vėl jums sakau, kad jūs turite pratintis. Nesitikėkite didelio šventumo be pastangų, bet net mažiausios jūsų
pastangos dabar yra atlyginamos. Pažvelkite į daugybę pasaulio keliais vaikštančių sielų, kurios bus
prarastos, jeigu Dievo išrinktieji vaikai neatsilieps. Tegul apie tai galvojant suminkštėja jūsų širdys, mano
mažutėliai, ir padėkite savo motinai saugiai jas sugrąžinti Jėzui. Tam mes dirbame ir to mes trokštame.
Būkite ramūs, nes jūsų motina jus myli ir visada saugos.
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Šeštadienis, birželio 28, 2003
Jėzus
Ir vėl jauti Mano kryžiaus svorį. Tu neturi
galvoti, jog jei esi praradęs drąsą ar jautiesi
nuvargęs, netarnauji Man tinkamai. Iš tiesų
kaip tik šiuo laiku Aš dažnai laikau tave išrinktuoju. Būk kaip Petras, kuris, paklaustas, ar rengiasi Mane palikti, atsakė: „Viešpatie, Tu esi vienas tikras Dievas. Kur gi
mes eitume?” Kadangi tavo ieškojimai yra
baigti ir tu radai vieną tikrą Dievą, būk ramus. Dievas neleis tau išeiti. Tu ištversi. Bet
tu turi dirbti su savimi ir pratintis pasitikėti Manimi, savo Jėzumi. Kai jautiesi praradęs drąsą ir negalintis tarnauti, taip yra
dėl to, kad kliaujiesi savimi, bet ne Manimi.
Brangiausieji vaikeliai, Mes kalbame jums
su tokia meile ir viltimi. Tegul malda jums
būna kaip valgis ir gėrimas. Kaip rūpestingai jūs maitinate savo kūną ir tenkinate jo
užgaidas. Jūs dažnai ilsitės, kad nejaustumėte fizinio nuovargio. Mano išrinktosios
sielos turi skirti bent jau tiek pat, o dažnai
ir daugiau dėmesio savo sieloms. Aš noriu,
kad tarnautumėte Man didingu būdu. Tai
reiškia, kad turite būti labai maži ir ramūs, kad jūsų Jėzus galėtų jums kalbėti ir
jus vesti. Aš pasirūpinsiu jūsų laikinaisiais
rūpesčiais, jei juos patikėsite Man. Jūsų pasaulis turi būti pakeistas ir Mano vaikai
turi dirbti su Manimi, kad tai įvyktų. Daž117
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nai, žvelgdamas į jūsų pasaulį Mano akimis, tu jauti blogumą. Kaip tik dėl to Aš įsiterpiu, vaikai. Jūs turite pasikliauti savo
Jėzumi. Skaitykite Evangeliją. Iš Manęs ten
gausite tik meilę ir supratimą. Aš ateinu ne
kaip teisėjas, bet kaip gailestingasis draugas, kuris regi tavo skausmą ir atneš tau palengvėjimą. Būk tarnas Man, savo Dievui, o
ne pasauliui. Ypač dabar, šiais laikais, tu
turi atsigręžti į dangiškuosius tikslus. Dabar apsidairyk pasaulyje išrinktosios sielos
akimis ir pamatysi Mano veikimą. Turėk tikėjimą ir apsupk save dangiškais žmonėmis ir bendravimu. Kalbėk su džiaugsmu
apie savo tikėjimą ir ramybę. Kai jauti kryžiaus svorį, šypsokis, nes kaip tik tada esi
glaudžiausioje vienybėje su Manimi.
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Šeštadienis, birželio 28, 2003
Švenčiausioji Motina
Aš esu su tavimi, brangus vaike. Aš matau tavo kančias. Motina pasirūpins, kad turėtumei viską, ko tau reikia, kad susitvarkytumei su savo užduotimis. Melskis,
ir aš užtarsiu tave visada, kai tik tau reikės, kad tik tinkamai galėtumei tarnauti savo šeimai. Jėzus taip tave
myli. Jis toks dėkingas, kad taip drąsiai sutikai savo kentėjimus. Tu neturi nuliūsti, kad tau reikia pagalbos. Brangusis mano širdies vaikeli, taip mes ištuštiname tave
tam, kad Jėzus galėtų tave dar daugiau pripildyti. Mes
neteisiame tavęs, kai tu svyruoji, bet skubame tau padėti. Kai tu mąstai apie šventųjų kentėjimus, žinok, kad
ir jie dažnai svyruodavo. Kaip tik todėl jie buvo nuolankūs. Jei jie būtų didvyriškai kentėję nuo pat pradžių,
be praktikos, be pastangų, tai nebūtų buvę sunku, ir tai
nebūtų buvęs didelis kryžius. Ar tu supranti? Tapimas
šventu yra ne rezultato klausimas, mažutėli, bet proceso. Tai yra procesas, kurio metu iš tavęs išdeginamas pasaulis, ir dangus paima viršų. Tu esi šiame procese ir Mes tau padedame. Kuo daugiau tu meldiesi,
tuo sparčiau Mes galime tau padėti judėti į priekį. Mažutėli, būk tikras, kad vienintelis kelias į tavo tikslą yra
uolėtas. Bet greitai tu skrisi virš akmenų, nejausdamas
darbo sunkumo. Stipriai kentėsi tik labai trumpai. Ir visados prisimink, kad šie sunkūs laikai praeina, o tada
ateina lengvas laikas. Mano širdis taip švelniai virpa meile tau. Aš laikau apglėbusi tave, o tavo karčios ašaros
yra mano asmeninis reikalas. Aš skaičiuoju jas, mano
brangus vaikeli, ir pasirūpinsiu, kad vėliau jos tau atneštų didelę garbę. Būk drąsus ir eik per savo dieną su
džiugia šypsena, nes Jėzus pasirinko tave, kad Jam tarnautumei nuostabiu būdu.

119

DFOT LIT Vol 1_1 4/8/2010 2:45 PM Page 120

DFOT LIT Vol 1_1 4/8/2010 2:45 PM Page 121

mintys
apie dvasingumą
–6–

DFOT LIT Vol 1_1 4/8/2010 2:45 PM Page 122

DFOT LIT Vol 1_1 4/8/2010 2:45 PM Page 123

Pirmadienis, birželio 30, 2003
Jėzus
Aš noriu, kad Mano vaikai išsiugdytų dvasinę drausmę. Tai reiškia, kad jūs turite
praktikuoti savo tikėjimą nepriklausomai
nuo to, kaip jaučiatės. Šiandien gerokai per
daug laiko yra skiriama jausmams. Pareiga
yra svarbiau. Mano vaikai pasaulyje mano,
jog jei jų jausmai pasikeitė, ir jų pareigos
turi būti atšauktos. Taip nėra, Mano vaikai.
Priešingai, jūs turite atlikti savo pareigas,
nepaisydami nuobodulio, nuovargio, nerimo. Priešas naudoja šiuos jausmus, kad
įtikintų žmones, jog šie neturi tarnauti savo
mylimiesiems. Pasaulis tai drąsina ir nelaiko žmonių atsakingais už tai, kad šie išsisukinėja nuo savo pareigų ar tampa išglebę bei aptingę. Iš tiesų netgi darbe Mano
vaikai skundžiasi ir mano, kad jiems turėtų būti suteikta laisvė. Jie vengia atlikti
pareigas visose savo gyvenimo srityse. Tik
pramogaudami jie liaujasi skundęsi ir daro
tai be saiko. Vaikai, ne tokį gyvenimą Aš
esu jums numatęs. Jūsų pareiga yra šventa,
ir joje jūs rasite savo kelią į šventumą. Kai
jūs nesate tikri, kokio elgesio Aš noriu iš
jūsų tam tikrą akimirką, ieškokite atsakymo savo pareigose. Ar jos susijusios su
vaikais, darbu, šeima, namais? Kiekvienas
turi pareigų ir jose ras kelią į išganymą. Aš
noriu, kad būtumėte drausmingi dabar. Per
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maldą ir pokalbį su Manimi nuspręskite,
kokias dvasines praktikas jūs turite įsisavinti. O tada turite nuosekliai laikytis šių
praktikų. Tik retais atvejais jūs galite panaikinti savo įsipareigojimą jas vykdyti.
Prašau, nemanykite, jog Aš nesuprantu
spaudimo jūsų gyvenime. Tačiau Aš stengiuosi pertvarkyti jūsų prioritetus ir sudėlioti juos pagal tvarką, labiau derančią su
jūsų sprendimu tarnauti Man. Jūs privalote klausyti Manęs, ir visi kartu Mes atliksime šią užduotį. Po to jūs žengsite į priekį
daug ramiau ir tikslingiau. Aš esu su jumis
ir padėsiu jums išsiugdyti šią dvasinę
drausmę, kuri pagreitins jūsų atsivertimą.
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Pirmadienis, birželio 30, 2003
Švenčiausioji Motina
Mano vaikai turi suprasti, kad labai greitai pareiga
tampa džiaugsmu. Tu tai patyrei, mažutėle, atlikdama
savo pareigas kaip motina ir žmona. Kai kiekvieną
dieną tarnauji Jėzui, mažiausios, kukliausios užduotys
tampa galimybe meilei ir sielų išganymui. Visai nesvarbu, ką esi pašaukta daryti. Tai nė trupučio nesvarbu. Šiuo būdu gatvių šlavėjas yra lygiai taip pat išaukštintas, kaip ir pramonės magnatas. O Mūsų, tavo
dangiškųjų draugų nuomone, gatvių šlavėjas gali turėti didesnių galimybių pasiekti didelį šventumą. Prašau, netrokškite pasaulio sveikinimų. Taip, tu turi gerai dirbti, stengtis kiek gali ir džiaugtis dovanomis,
kurias Dievas tau suteikė. Bet aš noriu, kad tavo tikslas būtų tarnauti Dievui ir padėti savo broliams ir seserims. Būtent eidami šia kryptimi jūs tapsite šventais,
mano mažutėliai, ir kaip tik to Mes jums ir norime. Jūs
matote, jog Jėzus susirūpinęs, kad Jo vaikai vykdytų
savo pareigas. Dabar sutelkite visą dėmesį į savo pareigas: ir pasaulietines, ir dvasines. Melskitės, melskitės ir melskitės, vaikai, nes per maldą jūs pamatysite
prieš jus nuostabiai atsiveriantį Dievo kelią. Nešykštėkite Jėzui, visą dieną vykdykite savo kuklias mažytes užduotėles. Paaukokite Jam su džiaugsmu, dosnia
ir lengva širdimi. Jis atlygins jums daug gausiau, nei
jūs galite įsivaizduoti, ir jūsų dvasinis gyvenimas paims viršų, kreipdamas jūsų mintis ir veiksmus ypatingu būdu. Kaip tik to mes siekiame jūsų atsivertimu,
mano brangieji. Jūs pamatysite, kokia lengva ir džiugi
yra jūsų tarnystė Dievui, kai einate šiuo keliu. Jūsų
motina yra su jumis ir padeda jums visuose dalykuose. Būkite ramūs.
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Antradienis, liepos 1, 2003
Jėzus
Mano mažiausi vaikai Manęs nepažįsta.
Praeityje labai daug dėmesio buvo skiriama
jaunų žmonių religiniam auklėjimui. Tuo
būdu visi jie įžengdavo į brandą su aiškiai
susiformavusiu suvokimu apie tai, kas Aš
esu ir kodėl visų geriausia yra tarnauti
Man. Jie taip pat būdavo įspėjami apie pavojus, kurie kyla atsiskyrusiems nuo Manęs
ir atsigręžusiems į pasaulį, jame ieškantiems malonumų ir pasitenkinimo. Vaikai
dabar yra neginami. Jie neturi žinojimo,
būtino apsisaugoti nuo pasaulio ir nuodėmės šauksmo. Jie yra blaškomi tų, kurie norėtų matyti jų sielas prarastas. Dėl šio dvasinio nežinojimo ir paruošimo trūkumo
Mano vaikai klajoja be tikslo. Buitiškai šnekant, jie neturi kompaso ir jaučia tuštumą,
kurios niekuo negali užpildyti. Pastangos
užpildyti šią tuštumą dažnai veda į pavojų
ir bėdą. Tėvai privalo pasistengti labiau.
Aš suprantu, kad dauguma šių tėvų patys
negavo tinkamo auklėjimo, ir Aš atsižvelgsiu į tai, kai jie bus teisiami. Kaip tik todėl
Mano išrinktosios sielos būtinai turi skelbti
Evangeliją. Gerąja Naujiena turi būti pasidalinta su visomis sielomis. Kokia ta žinia,
vaikai Mano? Aš noriu, kad visoms sutiktoms sieloms jūs sakytumėte, kad Jėzus jas
myli. Tai yra labai paprasta. Aš myliu juos.
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Aš noriu, kad jie būtų su Manimi. Aš trokštu
apginti juos ir apsaugoti nuo šiandieninio
pasaulio pavojų. Žmogus nenusipelno besaikio gailestingumo, kuriuo jį apipilu. Bet
Aš visas esu meilė ir Mano širdis sopa iš užuojautos toms sieloms, kurios buvo paliktos
pasaulio auklėjimui ir ugdymui. Mano
brangiosios išrinktosios sielos, jūs tikrai nežinote, kaip Mes džiūgaujame, matydami
šeimą, kuri suteikia savo vaikui tinkamą
ugdymą. Mes suteikiame visą galimą pagalbą, o vėliau panaudosime šiuos vaikus,
kad jie taptų dvasiniais lyderiais ateityje.
Jūsų darbas yra svarbus Mums. Aš negaliu
to pabrėžti pakankamai. Tėvai, jūs turite
dabar pat pažvelgti į savo pareigas labai
rimtai, nes Mums to reikia. Niekada nebūkite susirūpinę. Jūs turite tik gyventi paprastą gyvenimą ir melstis. Visa kita atliksiu Aš, padedant Mano motinai, angelams ir
šventiesiems. Man reikia jūsų dabar, Mano
išrinktosios sielos. Mes mylėjome vienas kitą
praeityje. Nenuvilkite Manęs.
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Antradienis, liepos 1, 2003
Švenčiausioji Motina
Vaikeliai, išgirskite mano Sūnų. Jis taip trokšta padėti
jums ir saugiai jus susigrąžinti. Prašau, nebijokite, jei
esate padarę klaidų. Mums įdomi tik ši diena; toks turėtų būti ir tavo požiūris. Apgailestauk dėl savo nuodėmių ir pasitrauk nuo jų. Dažnai piktasis stengiasi laikyti tave pririštą prie tavo praeities nuodėmių,
primindamas tau jas ir mėgindamas įtikinti, kad nusidėjėliai negali būti tikrosiomis išrinktosiomis sielomis. Koks juokingas teiginys! Pažvelkite į Bibliją. Jėzus atėjo dėl nusidėjėlių. Jėzus sugrįš dėl nusidėjėlių.
Ir mano mažosios išrinktosios sielos paruoš Jam kelią. Kiekvieną jūsų, kuris gaunate šią žinią, aš laikau išrinktąja siela. Koks bus tavo džiaugsmas. Pagalvok
apie tai, mano brangusis vaikeli. Kada tu paskutinį
kartą jautei džiaugsmą? Tavo motina parodys tau dangiškąjį džiaugsmą, jei tu dabar įdėmiai klausysiesi
Mūsų žinių. Nebijokite, mano mažutėliai. Šventumas
yra procesas, o iš esmės tavo pažanga šiame procese
priklauso nuo Jėzaus. Tiesiog dabar tu gali leisti Jėzui
formuoti tave ypatingu būdu. Mes ketiname viskuo
pasirūpinti. Tu turi tik mylėti Jėzų ir leisti Jam vadovauti tavo gyvenimui. Būk tarsi mažas žvirblis, gyvenantis tik šia akimirka, pasitikintis, kad Dievas suteiks viską, kas reikalinga kitai dienai, kitam metų
laikui, ateinantiems metams. Tavo motina laimina tave.
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Trečiadienis, liepos 2, 2003
Jėzus
Mano vaikai pernelyg dažnai pasikliauja
kitų mintimis. Vaikai, jūs privalote galvoti
patys. Kitų nuomonės dažnai yra ydingos ir
kyla iš pasaulio. Kokia nauda iš jų jums? Aš
noriu, kad kiek tik įmanoma daugiau savo
laiko jūs praleistumėte ramybėje. Neaptarinėkite kiekvieno savo gyvenimo aspekto.
Tai yra nebūtina ir dažnai palieka jus sutrikusius ir nusiminusius. Taip yra švaistoma jūsų energija, ir tiek pat mažiau jos
lieka maldai. Sukaupkite savo jėgas ir energiją tam, kad visą dieną galėtumėte Man
tarnauti. Prieš ką nors sakydami, paklauskite savęs, ar tai, ką rengiuosi sakyti, turi
kokią nors vertę. Prieš pasakydamas savo
nuomonę kitam, pagalvok, ar tikrai apsvarstei šią mintį. Neklaidink kitų, kaip ir
tave esu įspėjęs nesileisti kitų suklaidinamam. Kaip Mes jau sakėme, tyla dabar yra
būtina. Bergždi pokalbiai prisideda prie
nuolatinio triukšmo, kuris nepalieka dvasiai ramybės. Jūs nesuprasite, ko Man iš
jūsų reikia, brangieji vaikai, jei jūs nebūsite
ramūs ir susikaupę. Šis ramumas paskatina Mano Dvasią pasilikti jumyse, ir jūs
jausite tą buvimą. Tada jūs kalbėsite svariai ir teisingai. Tada pradėsite teikti nuomones ir patarimus, turinčius vertę ir
kryptį, užuot didinę pasaulyje ir taip vy131
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raujantį triukšmą. Dabar būkite ramūs visuose savo rūpesčiuose. Aš noriu, kad Mano
vaikai keliautų per savo dienas su pasitikėjimu, netgi jei jie ir neša savo kryžių dėl
Manęs. Kuo sunkesnis bus jūsų kryžius,
brangieji, tuo arčiau Aš būsiu. Nebijokite.
Jūs nebūsite palikti dykumoje. Aš šaukiu
savuosius pas save, ir Manieji Mane pažįsta.

132

DFOT LIT Vol 1_1 4/8/2010 2:45 PM Page 133

Trečiadienis, liepos 2, 2003
Švenčiausioji Motina
Jūs matote, kad Jėzus nieko nepalieka atsitiktinumui.
Šiandien Jis nori vesti savo vaikus neįprastu būdu.
Viskas buvo numatyta, brangieji vaikai. Aš noriu, kad
jūs ištartumėte „ne” nerimui ir išsekimui. Šiomis dienomis, kai Jėzus vykdo savo pasaulio išgelbėjimo
planą, mano vaikai gali ramiai ilsėtis mano rankose.
Koks laimingas tu būsi, galėdamas jame dalyvauti.
Jėzus tave apdovanoja didelėmis malonėmis, prašydamas tavo pagalbos. Aš žinau, kad tu Jo nenuvilsi.
Visa, ką tau reikia daryti, kad Jam tarnautumei, tai išlikti ramiam ir klausytis Jo balso maldoje. Būkite tylūs,
mažutėliai, ir žinokite, kad Jis yra Dievas. Visa kita, visos smulkmenos, natūraliai liesis iš šio vienintelio
nurodymo. Ar girdi savo motinos balsą, mažutėli? Aš
beldžiuosi į tavo širdį ir prašau tavęs manimi pasitikėti
ir gyventi pagal mano žodžius. Tai yra rimti laikai, bet
aš esu su tavimi ir numalšinsiu visas tavo baimes. Dabar būk ramus ir savo širdyje leisk laiką su Jėzumi.
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Ketvirtadienis, liepos 3, 2003
Jėzus
Šiandien ir vėl kalbu sieloms. Mano vaikai,
jūs pradėsite atpažinti Mane savo gyvenime,
kai imsite Manimi sekti. Ieškokite Manęs ir
Mano troškimų, eidami per savo dieną. Žvelkite į viską kaip į galimybę šventumui. Žvelk
į viską kaip į galimybę būti arčiau Manęs.
Nebūk ūmus savo broliams ir seserims pasaulyje. Jie taip pat yra Mano vaikai ir Man
yra skaudu, kad juos taip griežtai teisi. Aš
suteikiau tau daug dovanų. Tikiuosi ataskaitos už jas. Jūs, Mano išrinktieji vaikai,
esate pašaukti į aukštesnį šventumo lygį nei
kiti. Jūs turite viską, ko reikia pasiekti tą
lygį, kurio Aš noriu. Tai nebus sunku, jei
klausysi Mano žodžių. Iš tiesų, kai pradėsi
sekti Manimi, tu pastebėsi, kad tavo gyvenimas tampa paprastesnis, lengvesnis,
džiaugsmingesnis. Tavo gyvenimas neturi
būti sudėtingas. Dievas nesukurtų sudėtingo pasaulio, kuris trikdytų Jo vaikus.
Jūsų Tėvas danguje yra ne toks. Skaitykite
Bibliją, Mano vaikai, ir jūs pažinsite savo
Dievą. Jis visas yra meilė. Jis viskuo pasirūpina dėl jūsų. Gyvenimas sukurtas būti
paprastas ir gražus, o jūs turėtumėte nuolatos mokytis. Šiuolaikinis pasaulis nori jus
įtikinti, kad gyvenimas yra sudėtingas. Dauguma dalykų yra paprasti. Pavyzdžiui,
abortas yra žmogžudystė, brangieji. Nesi135
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leiskite apkvailinami. Vaikai yra jūsų lobis
nepriklausomai nuo to, kada jūsų Dangiškasis Tėvas nusprendžia jums juos atsiųsti.
Šis dalykas nėra sudėtingas ir painus, ir
Aš noriu, kad Mano vaikai būtų narsūs, gindami negimusių Dievo vaikų gyvybes. Jūsų
karta patiria baisias negandas dėl šios ypatingai sunkios nuodėmės. Būkite budrūs,
Mano vaikai, ir Aš jus mokysiu jūsų vaidmens. Bet iš tiesų sakau jums: visas dangus
šaukia prieš šį nusikaltimą. Kiek ilgai jūsų
Dievas gali tylėti šių maldavimų akivaizdoje? Aš esu su jumis. Aš myliu jus. Aš pasiliksiu su jumis ypatingu būdu ir viskas, ko
jūsų paprašysiu padaryti dėl Manęs, bus lydima tokių malonių, kad tai atlikti bus
lengva. Bet jūs turite likti Mano artumoje.
Tik tada, kai atsiskiriate nuo Manęs, kai
jūsų ausys apkursta Man, jūsų gyvenimas
tampa sudėtingas ir painus. Būkite laimingi, brangieji. Visas dangus yra pasirengęs jums padėti.
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Ketvirtadienis, liepos 3, 2003
Švenčiausioji Motina
Aš esu vienas iš balsų, meldžiančių Dievą įsikišti ir apginti negimusių mano vaikų gyvybes. Aš negaliu apsakyti sielvarto, kurį man sukelia ši situacija. Būkite
stiprūs, vaikeliai. Jūs turite atstovauti Jėzų savo pasaulyje. Ši nuodėmė įvyko todėl, kad taip maža yra atstovaujančiųjų mano Sūnų. Mes pasakėme jums, kad
žmonės turi matyti Jėzų, žvelgiantį į juos jūsų akimis.
Tai yra tiesa. Jei būtų buvę daugiau Juo sekančiųjų,
aborto nusikaltimas niekada nebūtų įvykęs. Pasaulyje nėra pakankamai atstovaujančiųjų Kristų, kad galima būtų tinkamai pasipriešinti šiam smurtui. Bet aš
jau sakiau, kad tai keičiasi. Pasaulis gręžiasi į Dievą.
Pasaulis ieško atlėgimo savo skausmui ir liūdesiui.
Dievas atsiliepia su savo viską apglėbiančia meile ir
visu savo gailestingumu. Dievas nebeleis, kad Jo vaikai taptų aukomis. Būkite laimingi, mano brangieji.
Dievas keičia jūsų pasaulį, o Jo teisingumas užtikrins,
kad šviesos vaikai galėtų sekti savo Dievą Jo sukurtame pasaulyje. Jūsų motina yra su jumis ir jus saugo.
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Penktadienis, liepos 4, 2003
Jėzus
Aš noriu pašaukti sielas iš pasaulio. Dabar, kai pasaulis yra nuviliojęs jas nuo Manęs, Aš kviečiu sielas atgal prie savęs. Mano
Švenčiausioji Širdis, kuri plaka meile Mano
vaikams, šaukia iš meilės jiems. Daugelis
Mano vaikų išgirs Mano širdies šauksmą ir
seks Manimi. Kartu jie atsives ir kitas sielas.
Tai yra Manojo Atnaujinimo pradžia, ir įvykiai seks vienas kitą. Kuo daugiau sielų atsigręžia į šviesą, tuo labiau silpsta priešas.
Mano vaikams pradžioje būna sunku palikti pasaulio tuštumą. Tuštuma tampa
įpročiu, ir materializmas, kurį žmonės naudoja tuštumai užpildyti, irgi tampa įpročiu. Bet aš siūlau kai ką tokio kibirkščiuojančio, tokio amžino, tokio neliesto, ko ilgisi
siela. Aš siūlau gerumą ir laimę. Aš siūlau
ramybę, bet virš visko Aš siūlau meilę. Mano
meilė yra tikra. Vaikai, jeigu prieš priimdami sprendimą sugrįžti pas Mane jūs norite pamatyti Mano meilės pavyzdį, pažvelkite į Mano išrinktąsias sielas. Pažvelkite,
kaip jos myli viena kitą ir viena už kitą aukojasi. Tarp jų neišgirsite nuolat skambančių šiurkščių žodžių ir kaltinimų. Pamatysite jas pakenčiančias viena kitą su
kantrybe ir tolerancija. Mano išrinktosios
sielos vykdo savo pareigą. Yra ir kitas būdas
jas atpažinti. Jos dirba pasaulyje, jos rūpi139
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nasi savo šeimos nariais, jos kalba tiesą, o
suklydusios atsiteisia. Pažvelkite į Mano išrinktųjų sielų gyvenimus. Joms dažnai
tampa nuobodu ir baugu, kaip ir tebeklajojantiems Mano vaikams, bet jos ištveria, ir
siaubingas jausmas praeina. Jų sielos yra
sustiprintos jų pergale prieš šiuos gundymus. Mano išrinktos sielos turi rūpesčių
taip pat, kaip ir kitos. Bet įdėmiai stebėkite, kaip jos atliepia savo rūpesčius. Jos padeda viena kitai, jos kreipiasi į Mane, savo
Dievą, ir prisiima savo kryžių. Mano išrinktųjų sielų akyse tu rasi gerumą. Ar nori,
kad visa tai būtų ir tavo? Grįžk pas Mane.
Pasaulis tau nieko nesiūlo. Pasaulis tavęs
nemyli. Iš tiesų pasaulyje tu rasi tik atstūmimą ir neapykantą. Grįžk pas Mane ir ištyrinėk savo paveldą, kuris yra gėris, meilė,
amžinas saugumas ir džiaugsmas.
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Penktadienis, liepos 4, 2003
Švenčiausioji Motina
Jėzus jus šaukia su tokia meile ir kančia. Mažutėliai,
pajauskite meilę Jo žodžiuose. Jam taip trūksta tų
sielų, kurios klajoja pasaulio tamsybėje. Man taip pat
skauda dėl šių sielų. Būkite atsargūs ir niekada neatmeskite sielos kaip prarastos. Daugybę kartų mėginkite prišaukti jas atgal. Aš suprantu, kad į bėdą papuolusios sielos gali skaudžiai žeisti mano vaikus.
Aš to nenoriu ir apsaugosiu jus, jei į mane kreipsitės.
Dažnai jūs turėtumėte jas mylėti ir už jas melstis, palikdami jas Jėzui. Prisiminkite, kad daugelį sielų nuo
pražūties išgelbėti pakaktų jūsų gerų norų ir maldų.
Tad nebijokite. Visuomet šiose situacijose išlikite ramūs ir leiskite įsikišti savo dangiškiesiems draugams.
Tokiomis akimirkomis jūsų meilė jums gali atrodyti
kaip kryžius, ir, mano vaikai, tai yra tiesa. Meilė gali
būti našta, bet ji jūsų sielose sukuria stiprybę. Visuomet prisiminkite, kad Jėzus turi planą. Tai yra geriausias planas jums ir jūsų mylimiesiems, ir Jėzui atsiskaitys sielos, kurios atsisakė Jo malonių ir nusekė
paskui tamsą. Jūs turite atsakyti tik už savo sielą ir už
visų savo auginamų vaikų ugdymą. Jeigu jūsų vaikai
pasirenka tamsą, jūs melskitės už juos ir šaukitės manęs. Aš padėsiu jums dėl jūsų vaikų. Pažadu jums.
Kaip motina suprantu didžiulę motinos meilę ir rūpestį. Taip pat, jei klydote augindami savo vaikus,
šaukitės manęs. Aš užtarsiu jus prieš Dangiškąjį jūsų
Tėvo Sostą ir sušvelninsiu jūsų kaltes. Tuo būdu jūsų
vaikams neteks patirti visų jūsų nuodėmių pasekmių.
Ar jūs matote, kaip Mes jus mylime? Ar matote, kaip
Mes išlyginame jūsų kaltes ir nuodėmes? Mes esame
meilė, mano mažutėliai. Mes priimame jūsų žmogiš-
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kumą ir sunkumus, kuriuos jūs patiriate šitame iškreiptumo pilname pasaulyje. Dabar yra tik vienas kelias, ir tai yra Mūsų kelias. Grįžkite atgal prie Švenčiausiosios mano Sūnaus Širdies. Ten jūs rasite tik
meilę, supratimą ir džiaugsmą. Jūsų motina lieka su jumis ir visada yra pasirengusi jums padėti.
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Šeštadienis, liepos 5, 2003
Jėzus
Šiandien norėčiau kalbėti sieloms apie paklusnumo vertę. Mano išrinktieji galvoja,
kad jie turi viską suprasti. Tai ne visada
įmanoma. Esama situacijų, kai privalote
Man paklusti, nesuvokdami, kodėl Aš nusprendžiau paprašyti jūsų atlikti vieną ar
kitą darbą. Aš suvokiu, kad tai yra jums
sunku, ir kaip tik todėl Aš prašau jus lavinti
šią dorybę. Ateis laikas, kai Aš paprašysiu
jūsų paklusnumo, ir Man reikės atsako nedelsiant. Aš negaliu leisti, kad Mano išrinktieji švaistytų laiką klausdami, kodėl
Aš prašau jų atlikti tą ar kitą užduotį. Tad
dabar Mes mokysimės paklusnumo, brangieji. Aš noriu, kad savo kasdieniame gyvenime jūs nuolat svarstytumėte, ko Jėzus iš
jūsų prašo. Savo širdyje jūs žinosite, ko reikalauja Mano troškimai. Prašau, pradėkite
tai šiandien – mokykitės klusnumo neatidėliodami, net jei jūs ir nesuvokiate šio reikalavimo vertingumo. Kaip dažnai jūs vėliau
ištarsite: „Dabar suprantu, kodėl mano Jėzus prašė manęs atlikti šią užduotį.” Vaikai,
šiuo būdu jūs tapsite laisvi. Jūsų laisvė bus
tobula ir jūsų vergystė šitam pasauliui pasibaigs. Man reikia paklusnių tarnų. Ir vėl,
sakau jums, studijuokite Bibliją. Skaitykite
Evangeliją. Mano vaikai praeityje ne visuomet suprato, kodėl jų prašoma daryti dar143
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bus. Netgi Mano motina Marija ne visuomet
suprato savo veiksmų vertę. Šventasis Juozapas, Mane globojęs kaip tėvas, yra nuostabus pavyzdys pagarbos, kurią siela turi
jausti Dievo Valiai savo gyvenime. Prašykite šventojo Juozapo padėti jums išmokti
paklusti ir įgyti pasitikėjimo, taip būtino
klusnumui. Jis išgirs jus. Ir jūsų klusnumas augs. Dabar yra laikas išgirsti Mano žinią, vaikai. Aš sakau tai su visu rimtumu.
Žinokite: jūsų Dievas nori jus išgelbėti per
paklusnumą.

144

DFOT LIT Vol 1_1 4/8/2010 2:45 PM Page 145

Šeštadienis, liepos 5, 2003
Švenčiausioji Motina
Kaip gerai mano vaikai klauso šiomis dienomis. Jūsų
motina yra patenkinta jumis, brangieji, kadangi jūs
pradedate įsiklausyti į mano Sūnaus žodžius. Mes padedame jums ir esame šalia, trokšdami dar daugiau
padėti. Kaip siela dejuoja dėl šių pradžios pastangų.
Aš žinau, kad jūs jaučiate augimo skausmus, ir žinau,
kad dažnai tai yra sunku. Būkite drąsios, mažosios sielos. Tikėkite Mumis, kai Mes sakome, kad jūsų sunkumai bus trumpalaikiai. Ir jei galėtumėte pamatyti
jūsų laukiančią puotą, jūs nesuabejotumėte. Dabar
mes turime išpirkti kiek galima daugiau sielų. Mąstykite apie savo kentėjimus kaip apie niekį. Prisiminkite,
kad dėl jūsų atsivertimo turbūt kentėjo siela. Mažų
mažiausiai, pažvelkite į Nukryžiuotąjį ir pamatykite
jūsų galutinio išganymo kainą. Jėzus tai laiko niekiu.
Jis tai noriai pakartotų dėl jūsų. Jis myli jus, brangūs
mažutėliai. Jėzus nori jūsų klusnumą atlyginti žymiai
dosniau, nei jūs galite įsivaizduoti. Lavindami savo
klusnumą, jūs išmoksite paklusti be jokių pastangų.
Tai tampa įpročiu, o tuomet jūs apie tai nebegalvosite.
Visados išlikite ramūs ir kitiems rodykite, kokia laimė
yra tarnauti Kristui.
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Pirmadienis, liepos 7, 2003
Jėzus
Nepaprastai svarbu, kad sielos Manęs klausytųsi. Aš noriu nuvesti jas į šviesą. Priešas
siekia vesti jas tolyn nuo šviesos. Aš dėl to šitaip kenčiu. Vaikai, jūs turite suprasti, kad
jūs daugiau nebegalite eiti į kompromisą
su pasauliu. Kompromiso pasekmė yra sielų
pražūtis. Jei jūs, Mano išrinktosios sielos,
atsiliepsite Man puse širdies, drungnai, Mes
niekada neišgelbėsime sielų, kurios spiečiasi aplink pasaulį kaip galybė pasklidusių laužo žarijų. Ne. Dabar Mes turime labiau pasistengti. Aš noriu, kad jūs
nukreiptumėte savo žvilgsnius į dangų ir
prisiektumėte ištikimybę Mano Tėvui, kuris
visas yra meilė. Šis priims jūsų priesaiką ir
laikys jus šviesos kareiviais. Tik tada Mes
galime įvykdyti šią gelbėjimo misiją. Pagalvokite apie, kad yra daugybė sielų, kurioms skirta būti išgelbėtoms per jūsų auką
ir ištikimybę Man. Mano širdies vaike, šios
sielos bus prarastos. Tu sielvartausi dėl jų ir
gedėsi dėl savo silpno tikėjimo ir tingumo.
Aš nenoriu išgąsdinti savo vaikų, bet noriu
įspėti dėl šių laikų rimtumo. Dabar mes
siunčiame nesuskaičiuojamas malones, padėdami jums pasiruošti ateinančiai Dievo
Karalystei. Būkite Kristaus sekėjais šiais
laikais, ir jūs amžinai gyvensite Mane supančioje meilėje. Jūs galite baimingai iš149
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tarti: „Viešpatie, o ką aš galiu padaryti?
Esu tik vienas žmogus”. Prisiminkite, kad
viena siela yra neįkainojama. Jei viena
siela yra verta to, kad už ją numirčiau, o tai
yra tiesa, tai kaip svarbu yra, kad Man iš visos širdies atsilieptumei tam, kad per tave
Aš išgelbėčiau daugelį? Iš tikrųjų, jums pasiekiamos malonės yra nesuskaičiuojamos.
Tavo „taip”, Man ištartas šiandien, pelno visokeriopų malonių ir pradeda daugybės
sielų, šaukiamų iš tamsos, kaip ir Aš dabar
šaukiu tave, gelbėjimą. Aš ieškau tylos. Aš
ieškau ramaus Dievo gynimo. Ieškau nuoseklios tarnystės ir maldos. Aš nešaukiu
jūsų iš pasaulio. Kaip tik ten Aš jus pasiunčiau, vaikeliai, ir ketinu teisingai jus panaudoti ten, kur jus pasiunčiau. Keliaukite
per savo dienas pasitikėdami ir supraskite,
kad tai Aš, jūsų Jėzus, jūsų Dievas, prašau
jūsų pagalbos. Nenusigręžk nuo Manęs,
brangusis, nes Aš tave myliu ir noriu tave išgelbėti.
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Pirmadienis, liepos 7, 2003
Švenčiausioji Motina
Jūs galite suprasti, kad mano Sūnus kenčia. Ir aš kenčiu su Juo. Mes kenčiame todėl, kad daugybė sielų atmeta savo galimybę praleisti amžinybę šviesoje, kuri
yra dangus. Mažosios sielos, jūsų motina nekantrauja
jums padėti tučtuojau. Prašau atsiliepti savo meile ir
būti nuosekliais savo maldos gyvenime. Ir vėl Mes turime jus įspėti, kad jūsų jausmai nepakeičia tikrovės.
Mes neperrašome visos istorijos, jei jūs dienai praradote drąsą. Jūs turite priimti savo drąsos praradimą
kaip savo kryžiaus dalį. Kitą dieną jūs jausitės geriau,
ir jūs džiaugsitės tuo, kad ištvėrėte ir gerai pasitarnavote Kristui tą dieną, kai nesijautėte tokie šventi. Pamėginkite suprasti, kad Mes norime jūsų tarnavimo
kasdien, nepriklausomai nuo to, kaip jūs jaučiatės.
Kai kuriomis dienomis jums, žinoma, seksis geriau nei
kitomis. To reikėtų tikėtis, ir tai neturėtų jūsų liūdinti.
Bet labiausiai Mes norime, kad jūs išsikeltumėte maldos tikslus ir jų laikytumėtės. Nemanykite, kad jūsų
maldos vertė yra pagrįsta tuo, kaip jūs jaučiatės maldos metu. Kai kuriomis dienomis jūs galite ir nieko nejausti, bet jūs turite ištverti ir tikėti manimi, kai jums sakau, kad tomis dienomis, kai jūs nieko nejaučiate,
savo mažiausiomis maldelėmis jūs išgelbėjate lygiai
tiek pat daug sielų, kaip ir tomis, kai prieš jus, rodos,
prasiveria pats dangus. Šypsokitės dabar ir leiskite
kiekvienam sutiktajam jūsų veiduose matyti Jėzaus
šypseną. Tu esi siela, kuri yra laikoma arti mano širdies. Mano vaike, mano mažutėli, koks man esi brangus. Tikėk šiais žodžiais ir nuolankiai lauk, kol jie pakeis tavo gyvenimą. Tavo motina pasirūpins viskuo, ko
tik tau reikia, bet tu turi melstis.

151

DFOT LIT Vol 1_1 4/8/2010 2:45 PM Page 152

DFOT LIT Vol 1_1 4/8/2010 2:45 PM Page 153

Antradienis, liepos 8, 2003
Jėzus
Šiandien ir vėl Aš šaukiu savo išrinktąsias
sielas. Brangioji siela, Aš kviečiu tave Man
tarnauti. Nebijok, kad kviečiu tave atlikti
neįmanomą užduotį. Ir vėl tau sakau, padarysiu taip, kad visa, ko tavęs prašau, tau
bus lengva. Aš nenoriu, kad Mano mažosios
sielos negalėtų tarnauti Man dėl to, kad jos
bijo. Patikėkite Manimi, kai Aš jums sakau,
kad Mano planas yra tobulas, kad tai yra
pats geriausias planas jums. Visos aplinkybės Mano Dieviškosios Apvaizdos iš anksto
buvo paskirtos būtent tau. Brangiausias
Mano širdies vaikeli, ko tu apskritai gali bijoti? Tavo Jėzus tavęs neapleis. Tavo Jėzus,
paskyręs tau užduotį, nepaliks tavęs be malonių, reikalingų tai užduočiai atlikti. Aš
viskuo pasirūpinau. Tau reikia tik melstis
ir paklusti. Ar tu Man šitai atsakai? Aš noriu parodyti pavyzdį tavo broliams ir seserims, kurie dar negrįžo pas Mane. Žiūrėdami į tave jie turi trokšti lenktyniauti su
tavimi, trokšti turėti tai, ką turi tu. Tu turi
tikėti, nes tik taip Aš galiu įlieti ramybę į
tavo širdį, o kaip tik ramybė yra tokia patraukli tiems, kurie vis dar neramiai klajoja
po pasaulio tamsybes. Būk ramus dabar dėl
savo apsisprendimo tarnauti Man. Visas
dangus stebi ir trokšta pamatyti tavo sėkmę.
Tau skirta begalinė pagalba. Piktasis bus
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nugalėtas, Mano vaike, o Mano išrinktos
sielos bus pagalbininkės šiame procese. Nebijok, kad tarnavimas Man pareikalaus iš
tavęs daugiau, negu tu gali duoti. Tavo Jėzus dabar šaukia tave iš pasaulio priimti Jo
nurodymą. Tu turi melstis, o Aš užpildysiu
tavo širdies ilgesį.

154

DFOT LIT Vol 1_1 4/8/2010 2:45 PM Page 155

Antradienis, liepos 8, 2003
Švenčiausioji Motina
Brangiausieji vaikai, jūsų motina nori jus patikinti,
kad viskas bus gerai. Kai žvelgiate dangaus link, jūs
nebijote. Taip yra todėl, kad jūs matote pasaulį kaip
praeinantį būvį. Ne pasaulyje jums yra lemta praleisti
amžinybę, o danguje. Kaip tik todėl, mano brangūs vaikai, jūs turite rūpintis dangiškais reikalais ir dangiškais
dalykais. Brangieji, prisiminkite, kaip jus atnaujina ir
padeda jums atsigauti pokalbis su panašiai mąstančia
siela. Dangus yra pilnas tokių sielų, kurios kovojo už
gėrį. Jos yra budrios kovoms žemėje, taip pat ir toms
kovoms, kurias jūs asmeniškai kovojate. Ten jums
siūloma didelė meilė ir didelė parama. Kaip trokštu aš,
kad jūs tarnautumėte mano Sūnui, kad vėliau galėtumėte džiaugtis dangumi. Mažosios sielos, jūsų pati
drąsiausia svajonė apie dangų yra tik labai maža tikrovės dalis. Tokia laimė bus jūsų. Ir Jėzus prašo tiktai
ištarti „taip” Jam ir norėti tarnauti. Jūsų motina laimina
jus.
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Trečiadienis, liepos 9, 2003
Jėzus
Šiandien Aš kalbu savo išrinktosioms sieloms. Dangus laukia jūsų, brangiosios sielos. Jūs neturite laukti jo iki savo mirties.
Vienybė su Manimi yra dangus, tad jūs galite pradėti jį patirti jau čia, žemėje. Kai Aš
tave patrauksiu arčiau savo širdies, tu suprasi, kodėl Mano šventieji prarado bet kokį
susidomėjimą pasauliu, o vienintelis jų tikslas buvo gelbėti sielas. Jie rūpinosi tik Mano
troškimais, kurie į pirmą vietą iškėlė pareigą jų gyvenime. Šiandien Mano vaikai
rūpinasi įvairaus pobūdžio nesąmonėmis.
Vaikai, jūs privalote matyti šiuos dalykus
tokius, kokie jie yra. Tai yra atitrūkimas
nuo Manęs. Piktasis trokšta atitraukti jus
nuo maldos, nuo apmąstymų, ir iš tiesų –
nuo dangaus. Aš grąžinu jus atgal į šviesą.
Pajauskite dangaus trauką, kai šaukiame
jus trokšdami įspėti. Jūsų nuodėmės Man
yra niekas, brangiosios sielos, bet jūs turite
atgailauti. Aš visas esu gailestingumas. Aš
tik noriu jus saugiai parvesti namo. Būkite
kuklūs ir nuolankūs Man, kad Aš galėčiau
pripildyti jus savo malonių. Būkite tikri,
kad Aš esu paskyręs jums darbų. Kiekviena
siela yra svarbi ir jai yra paskirtas vaidmuo
Mano Karalystės atėjime. Ar jūs paliksite
savo darbus kitiems, brangiosios sielos? Ne
tokia yra Mano valia. Aš paskyriau jums
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šitą laiką tarnauti Man ypatingu būdu. Ištark Man „taip”, brangioji siela, ir Mes
drauge pradėsime.
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Trečiadienis, Liepos 9, 2003
Švenčiausioji Motina
Nepamirškite melstis, vaikai. Šiuo būdu kiekvienas
jūsų dienoje atliktas veiksmas bus pašventintas. Pagalvokite apie mažas užduotis, kurias atliekate nė nesusimąstydami. Jei jūs su meile jas paaukotumėte
Mums, Mes net menkiausius jūsų veiksmus galėtume
panaudoti nusidėjėlių gelbėjimui. Dabar yra laikas atkreipti dėmesį. Neleiskite Mūsų žodžiams nugrimzti užmarštin. Aš noriu, kad elgtumėtės paklusdami Mūsų
žodžiams ir leistumėte jiems keisti jūsų gyvenimus.
Natūraliausias dalykas pasaulyje jums bus jūsų tapimas šventais. Jei sykį apsisprendei, pradėk melstis.
Jei pradėsi melstis, paklusnumas ateis natūraliai. Kai
įgysi paklusnumą, Mes galėsime labai greitai pakylėti
tave į didelį šventumą. Mano brangusis, tada tu pamatysi besiartinant Dievo Karalystę. Kuo labiau tu paklūsti, tuo daugiau Mes galime tau apreikšti. Yra daug
sielų, leidžiančių priešui vadovauti jų gyvenimui. Jos
paskui save veda ir kitus. Tai turi baigtis. Ištark „taip”
savo motinai ir pajausk Jėzaus, mano Sūnaus, artumą. Jis pakeis tave, o tavo gyvenimą pripildys nuostabaus grožio. Būk ramus savo šventumo kelyje.
Mes esame su tavimi ir tavęs prašome tik pačių didžiausių tavo pastangų.
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Ketvirtadienis, liepos 10, 2003
Jėzus
Šiandien Aš prašau savo vaikų išgirsti
Mano žodžius. Pasaulyje yra daug sielų, kurias reikia tik pakviesti prie Mano stalo.
Tai yra minkštaširdės sielos, ieškančios
krypties ir gairių. Jūs, Mano išrinktosios
sielos, turite suteikti joms tas gaires ir jas
nukreipti. Kaip tik todėl jūs susitiksite daugelį sielų. Kalbėkite Mano vardu laisvai ir
su meile. Kalbėkite Mano vardu natūraliai
savo pokalbiuose. Kalbėkite Mano vardu
dažnai, tik nenaudokite Mano vardo prakeikti kitus. Jei šios sielos, kurios yra bekryptės dėl to, kad Mano vaikai aplaidžiai
nesuteikė joms krypties, išgirs pagarbiai ir
su meile tariamą Mano vardą, jų širdys pašoks kaip Jono Krikštytojo širdis pašoko jo
motinos įsčiose. Jie žinos, kad tai apie jų Išganytoją yra šnekama su tokia meile. Ir jie
žiūrės į tave, brangioji siela, stebėdami ką
tu darai, kaip tu elgiesi, kalbi, bendrauji su
kitais. Šios sielos, vos šiek tiek nukreiptos,
seks paskui tave. Jų nereikės šaukti metų
metus, kaip metų metus teko šaukti daugelį
jūsų. Jiems reikia tik teisingos krypties, ir
jie eis link Manęs nesvyruodami. Ar galite
įsivaizduoti, Mano brangieji, kaip Aš sielvartauju, kad daugelis jų negyvena krikščionio gyvenimo? Ir ar galite įsivaizduoti,
kiek sielų, kurioms lemta būti jų pakvies161
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toms, buvo paliktos pasaulyje? Ar matote,
mažutėliai, kokia būtina Mano Karalystei
yra kiekviena siela? Mes nenorime, kad
Mūsų broliai ir seserys būtų apleisti dėl jūsų
pareigų apleidimo ir nevykdymo. Kokie palaiminti jūs esate, kad buvote pašaukti, kad
jums buvo suteiktos šios žinios. Vaikeli, tu
esi krikščionis todėl, kad kažkas įvykdė savo
pareigą. Dabar tu turi atlikti savo pareigą
ir šaukti kitus su meile ir rūpesčiu. Nepalikite neatlikto nė vieno darbo, kuris galėtų
atvesti sielą pas Mane. Tegul tie, kurie iš pasaulio šaiposi iš jūsų, jei jie drįs. Dangaus
gyventojai jus girs. Jei išgirsite Mano vardą,
tariamą su pykčiu ir pašaipa, nusisukite
nuo kalbančiojo, melsdami Manęs atleidimo
tam žmogui. Tada vietoj to, kad jūsų Dievas
būtų pašieptas ir atstumtas, Jis bus pagarbintas. Mano vaike, noriu, kad darytumei
būtent tai. Būk džiugus. Būk patenkintas.
Tu esi Mano išrinktasis ir Mano malonė bei
Dvasia lieka su tavimi.
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Ketvirtadienis, liepos 10, 2003
Švenčiausioji Motina
Aš labai sielvartauju dėl to, kaip šiandien yra tariamas
mano Sūnaus vardas. Vaikai, Jėzus yra jūsų Dievas. Kito
nėra. Piktnaudžiavimo Jo vardu rimtumas turėtų priversti jus drebėti iš baimės. Reikės atsiskaityti už šias
sunkias nuodėmes, kurios šiandieniniame pasaulyje daromos taip lengvabūdiškai ir įžūliai. Aš turiu jums pasakyti, kad didžiausia tokio kalbėjimo sukeliama bėda
yra žala, kuri yra padaroma kitų atsivertimui. Jūs to nematote, bet tai, kad Jėzaus vardas yra valkiojamas lygiai taip, kaip ir keiksmai, atneša į jūsų pasaulį įvairiausio pobūdžio tamsą. Jūs turite džiuginti dangaus
angelus, vaikai, o ne tamsos angelus. Būk tokiu žmogumi, kuris to netoleruos. Aš žinau, kad tai įžeidžia tave,
kaip įžeidžia ir mane. Vaikai, dažnai melskitės, ir tai išnyks. Daugiau mes nebegalime to leisti. Prisiminkite,
kad bet kokia bjauri kalba yra iššvaistyta kalba. Ji nenuveikia nieko Mūsų tikslo labui ir dažnai veikia priešingai Mūsų darbui. Brangus vaike, tu sąmoningai ir
tikslingai nedarytum nieko, kas atitolintų tavo Dievo Karalystės atėjimą. Tad nekalbėk bjauriai, nes, kad ir netyčia, vis tiek tai darai. Daryk viską, ką gali, mano Sūnaus garbei, įskaitant ir gražią kalbą. Motina nori, kad
jūs žinotumėte, jog netgi šie maži dalykai yra labai svarbūs Mums, labai svarbūs jūsų sieloms ir jūsų sielų kelionei į dangų. Prisiminkite, kad Mes šiuo laiku vedame į dangų kitus. Mažosios sielos, tai yra mūsų tikslas, tad išnaudokime visas galimybes. Mes jums padėsime, ir, jei jūs turite klausimų, jūs galite klausti Mūsų.
Mes norime jus vesti šiuo būdu, o atsakymą jūs rasite priešais jus ar jumyse. Leiskite Mums jums padėti.
Jūsų motina linki jums tik ramybės ir palaiminimo.
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Sekmadienis, liepos 13, 2003
Švenčiausioji Motina
Brangūs vaikai, tai aš, jūsų motina, jums kalbu, norėdama įspėti. Priešas mėgina nutraukti šį darbą ir sugriauti malones, kurias mano Sūnus stato šioje sieloje.
Dabar labiau nei kada nors anksčiau, jūs turite melstis, kad būtų įvykdyta mano Sūnaus valia. Mažutėliai,
jūsų motina yra sunerimusi dėl jūsų išganymo. Jūs nesuvokiate pavojaus, kuris jus supa ir spaudžia. Tik
Mūsų tarpininkavimo ir globos dėka jūs galite tęsti šį
darbą. Būkite budrūs ir ištverkite. Negalvokite apie
save ir savo žemiškuosius troškimus. Mes dabar turime dirbti dangui. Aš noriu, kad ši negausi kuopelė
būtų pavyzdžiu kitiems. Šiam kartui tik tiek. Jūsų motina jus laimina ir lieka su jumis. Tačiau gera motina
skuba įspėti savo vaikus apie neregimą pavojų. Kaip
tik tai aš ir darau. Melskitės už Dievo Karalystės atėjimą ir šio darbo sėkmę. Mano brangūs vaikai, kalbėkite Rožinį kiekvieną dieną mano intencijomis, kurios
visada atspindi mano Sūnaus valią.
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Pirmadienis, liepos 14, 2003
Jėzus
Brangūs Mano vaikai, prisiminkite, kad
jūsų jausmai nenulemia jūsų veiksmų, taip
kaip jūsų kūnas nevadovauja jūsų sielai.
Siela privalo valdyti kūną, antraip gali kilti
didelių sunkumų. Mano išrinktosios sielos
apsisprendė ir pasirinko kryptį. Jūs nusprendėte tarnauti Man, Mano mažutėliai.
Dabar jūs privalote tarnauti Man netgi nusigręždami nuo savo jausmų. Koks skirtumas, ar jūsų nuotaika gera ar prasta, ar
esate pakylėti ar nusiminę, jei jūs esate savo
kelyje ir sekate Mano valią savo gyvenime?
Pasigilinę jūs pamatysite, kad šventosios
sielos kilo kiekvieną rytą ir ėjo ta kryptimi,
kurią nulėmė jų sprendimas sekti Mane,
savo Dievą. Jos nebuvo permainingos kaip
šio pasaulio dalykai. Vaikai, išlaikykite
savo kryptį. Nesidairykite nei į kairę, nei į
dešinę. Laikykite Mano žodžius savo širdyse,
ir Aš jus sutvirtinsiu. Jūs pažinsite Mano išrinktąsias sielas iš jų elgesio nuoseklumo.
Aš nebenoriu, kad jūs nueitumėte ir vėl sugrįžtumėte, priartėtumėte ir nutoltumėte,
kaip galbūt darydavote praeityje. Mes dabar
esame viena komanda, ir Aš noriu žinoti,
kad dabar galiu tavimi pasikliauti, kaip ir
tu visada gali pasikliauti Manimi. Kai atsibundi ir jautiesi blogai, ar kai atsibudęs
nesijauti šventas ir ilgiesi pasaulio dalykų,
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ryžtingai ir ramiai ženk į savo dieną, ir tavo
jausmai pasikeis. Šis pasaulis yra papuolęs
į didelę bėdą, ir iš dalies taip yra dėl to,
kad žmonija iš dienos į dieną yra genama
savo jausmų. Gana. Mes pradėjome kelionę
pasirinkta kryptimi. Tad ženkime pirmyn
nuosekliai ir ryžtingai nepriklausomai nuo
to, kaip jaučiamės vieną ar kitą dieną. Ar tu
supranti, Mano išrinktasis? Tu privalai nekreipti dėmesio į savo besikeičiančius jausmus. Dėmesį kreipk tik į Mane ir į Mano valią tau. Dabar Aš tave laiminu, ir kartu Mes
pradėsime.
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Pirmadienis, liepos 14, 2003
Švenčiausioji Motina
Brangios mažosios sielos, kaip sunku jums gali būti
pasaulyje, bet ne iš pasaulio. Nemanykite, kad mes neužjaučiame jūsų dėl patiriamų sunkumų. Iš tiesų, kaip
tik dėl šios priežasties mes raginame jus nuolatos
melstis. Malda turi būti jūsų gyvybinės jėgos šaltinis.
Mes galime parūpinti jums nuolatinę malonių ir gėrio,
pasitikėjimo bei drąsos srovę, jei tik jūs dažnai melsitės. Ar jūs išsikėlėte sau maldos tikslus? Padvigubinkite juos. Ko gi aš jūsų prašau? Vaikai, aš jūsų prašau,
kad malda taptų jūsų gyvenimo norma. Aš trokštu, kad
jūs maldoje būtumėte nuolat, nepriklausomai nuo to,
ką tuo metu veikiate. Jei jūs vairuojate, paaukokite tai
Jėzui. Jei jūs dirbate, paaukokite tai Jėzui. Jei atliekate
vergišką darbą, aš galiu paversti jį dangiška užduotimi.
Įsivaizduok, brangus vaike, kad kiekvieną užduotį tu
gali suvienyti su mano Sūnumi Jo Karalystės priartinimui. Mažoji siela, jo Karalystė artinasi ir man reikia
tavo pagalbos. Esama užsispyrusių sielų, kurios padarys bet ką, kad tik atmestų Dievo valią ir sugriautų
Jo planą. Mes negalime to leisti. Dabar mes turime
stipriai veikti gerumu ir meile. Tuo būdu motina galės
įsilieti į pasaulį ir ištraukti daugelį sielų iš žalos kelio.
Mano mielas brangus vaikeli, kažkas pasiaukojo dėl tavęs, ir tavo motina galėjo apsaugoti tave. Daryk tą
patį. Kalbėk su manimi visą savo dieną. Tai yra malda.
Užsimerk ir mąstyk apie Jėzų ant kryžiaus. Galvok
apie Jį ant kryžiaus, budrų, kenčiantį valandų valandas. Ar iš tiesų per daug prašau, jei noriu, kad tu liktum su Juo visą savo dieną, kad Jis pripildytų tave
džiaugsmo ir dieviškos paguodos? Jūsų dangiški
draugai yra su manimi ir ragina jus tapti šviesos ka-
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riais, didžiausio paklusnumo kariais. Žingsnelis po
žingsnelio, ir pajudėsime. Negalvok, kad mes apsirikome ir kviečiame ne tą asmenį. Mes kviečiame būtent
tave. Mes šaukiamės tavęs su meile ir įspėdami bei ragindami tave atsiliepti į šį šaukimą kariuomenėn, kurios ginklas yra malda.
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Antradienis, liepos 15, 2003
Jėzus
Šiandien, kai Aš siekiu priartinti savo vaikus prie savęs, norėčiau kalbėti jiems apie
tikėjimą. Brangūs vaikai, tegul tikėjimas
valdo jūsų širdis. Ir vėl jums paaiškinsiu,
kad tikėjimas, kuris yra dovana, kartu yra
ir praktika, ir gyvenimo būdas. Tu priimi
sprendimą, ištardamas sau: „Aš privalau
savo gyvenimą grįsti tikėjimu ir gyventi dėl
savo tikėjimo”. Visi sprendimai ir veiksmai
turi kilti iš jūsų tikėjimo ir būti šio tikėjimo tąsa. Kai tu eini į bažnyčią šiokiadienio rytą, tai yra sprendimas, pagrįstas tavo
tikėjimu. „Aš tikiu Dievu, aš tikiu, kad Jėzus
mane šaukia, aš tikiu, kad mano Švenčiausioji Motina paprašė mano pagalbos, todėl
aš einu melstis šiandien ir bet kurią kitą
savo dieną.” Manau, kad tai yra suderinta
su Dievo tau skirtomis pareigomis. Jeigu Aš
nekviečiu jūsų dalyvauti kasdieninėse Mišiose ar Adoracijoje, tai pasakysiu, kada Aš
norėsiu, kad jūs melstumėtės. Dabar Aš
kalbu apie maldą bažnyčioje ir apie struktūrizuotą maldą. Kaip pasakė Mano motina, kuo dažniau savo dienose jūs turite
melstis vienijančios formos malda. Bet Mes
padauginame ir struktūrizuotas jūsų maldas, jei Mums yra būtina tai padaryti. Daugelis Mano vaikų liovėsi lankęsi bažnyčiose.
Jie sako, kad gali melstis namuose. Bet,
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deja, jie nesimeldžia. Tai yra dar vienas Didžiojo Nepaklusnumo ženklas. Mano vaikai, kurie taip kalbate, Aš jus tvirtai kviečiu. Aš neprašiau jūsų melstis namuose
Šabo dieną. Aš prašiau jūsų atlikti savo religines pareigas. Kai jūs mirsite ir sutiksite
Mane, Aš paklausiu, ar jūs vykdėte šias pareigas. Vargas bus tiems, kurie išdrįso kurti
savo taisykles ir iškelti jas virš Dievo įstatymo. Kokią įžūlią drąsą jie rodo. Kokį blogą
pavyzdį jie rodo kitiems. Ir vėl Aš sakau:
,,Daugiau neturi to būti.” Dievo įstatymas
triumfuos, vaikai. Aš norėčiau, kad tuoj pat,
nedelsiant atsilieptumėte Man, savo Dievui,
kuris jus šaukia. Dabar pat įdėmiai pažvelkite į savo gyvenimą. Maldingai nuspręskite, kas sudaro jūsų pareigas kiekvienoje gyvenimo srityje, o tada vykdykite
šias pareigas. Man nereikia pasiteisinimų.
Aš noriu, kad savo pareigas jūs vykdytumėte su užsidegimu ir meile. Pradžioje tai
gali būti jums sunku. Bet Aš būsiu šalia.
Mažutėli, prašydamas tavęs ko nors, Aš niekada nesulaikau savo malonių, reikalingų
Mano duotai užduočiai atlikti. Taip niekada neatsitiks. Tu pažvelgsi aukštyn į
dangų ir pasakysi: „Mano Dieve, tai man
yra per sunku. Aš negaliu to padaryti.” Pirmiausia, būk tikras, kad Aš iš tikrųjų prašau padaryti šį dalyką. Tuomet sėdėk tylumoje, kol Aš apdovaosiu tave ramybe, ir
mėgink vėl. Jei mes žengsime į priekį
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drauge, Mano palaimintoji mažoji siela, tau
tavo užduotis pasirodys lengva. Tai yra
Mano pažadas tau, ir, jeigu pažvelgsi į Manąjį pasaulį ir skaitysi Mano Šventąjį
Raštą, tu atrasi, kad Aš niekuomet nesu sulaužęs pažado. Šis dalykas netgi nėra įmanomas. Aš esu tavo Dievas. Šiandien klausyk Mano meilės ir vadovavimo žodžių.
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Antradienis, liepos 15, 2003
Švenčiausioji Motina
Vaikeli, klausykis Jo žodžių. Jis kalba su tokia meile ir
išmintimi. Tu nerasi šios išminties žemėje, jokiame žemiškame šaltinyje. Tu nerasi laimės žemėje ar iš žemiško šaltinio. Ar tu nori būti laimingas? Ar jau pavargai būti išsekęs, netekęs drąsos ir bedžiaugsmis?
Klusniai grįžk pas Mus dabar, ir Mes padėsime tau tavo
nuovargyje ir liūdesyje. Mes tave atgaivinsime, o po to,
kai atgaivinsime ir išgydysime tave, Mes kartu imsimės pasaulio gelbėjimo. Tu daugiau niekada nebūsi
vieniša, mažoji siela. Mes atleidžiame tau viską. Kartu
mes žengsime tolyn, už nugaros palikdami tavo praeities nuodėmes ir klaidas. Imk mano ranką, mažasis
mano širdies vaikeli, ir tavo motina nuves tave į kokią
tik reikia dvasinę sėkmę. Iš tikrųjų tu netgi nepatikėtum, kaip Mes ketiname pakeisti tavo gyvenimą. Aš noriu, kad tu būtum didis dvasinis vadovas. Aš noriu, kad
garbingai ir tvirtai neštumei Mozės lazdą, traukdamas
mano vaikus iš smilkstančių šio pasaulio griuvėsių.
Neatmesk šio savo motinos prašymo. Tu būsi drąsus
ir tikras šiam pašaukimui, mažasis vaikeli. Nebijok.
Stiprybė bus suteikta tau kaip dovana. Tad ženk šiuos
pirmus nedrąsius žingsnius tikėjime, ir tu būsi apipiltas gausybe įvairiausių malonių. Mano motiniška ramybė liejasi į tave, netgi dabar mums bekalbant. Aš laiminu tave ir šaukiu kaip savą.
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Antradienis, liepos 15, 2003
Švenčiausioji Motina
Mano brangusis mažutėli, kaip mane džiugina tavo
klusnumas. Aš noriu įspėti savo vaikus apie pavojų,
gresiantį jų dvasiniam atnaujinimui. Priešas stengiasi
atitraukti jus nuo kelio, siūlydamas pasaulio malonumus. Aš noriu, kad jūs melstumėte įžvalgumo, kai prieinate kryžkelę savo karjeros, buitiniame ar šeimos gyvenime. Aš privalau jums pasakyti, kad trokštu jus
apsaugoti ir tai darau. Šie išpuoliai gali būti įvilkti į kokį
nors gėrį, bet jūs niekada nebūsite apkvailinti, jeigu
tarsitės su Jėzumi ir melsite įžvalgumo. Vaikai, ar jūs
suprantate, kodėl jūsų motina prašo jūsų melstis tam
tikru konkrečiai apibrėžtu būdu? Jeigu jūs nustojate ir
vėl pradedate, jūs suteikiate priešui erdvės veikti ir palaipsniui galite nuslysti labai toli. Tada jūs esate tarsi
užmigdyti ir dvasiškai apgirtę. Budėkite šiomis apsisprendimo dienomis. Būkite džiugūs. O labiausiai būkite budrūs laikydamiesi nusistatytų maldos tikslų.
Jūsų motina veda jus, ypatingai saugo ir siunčia jums
įžvalgumo palaiminimą.
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Trečiadienis, liepos 16, 2003
Jėzus
Šiandien Aš noriu kalbėti apie ištvermę sunkiais ar krizės laikais. Mano vaikai, būtent
tokiais laikais jūsų ryšys su Manimi turi didžiausią vertę. Nepamirškite Manęs, kai jūs
patiriate žmogiškąjį išsekimą ar didžius
perversmus, o taip pat ir ligas. Liūdna, kad
net daugelis Mano išrinktųjų sielų pamiršta, jog Aš esu su jomis ir trokštu padėti
joms išgyventi krizę ar ligą. Aš suprantu.
Kai gyvenimas staiga pasikeičia ar fiziškai
jaučiatės prastai, kartais sunku prisiminti
ir laikytis savo tikėjimo. Bet dabar Aš jums
sakau: ,,Laikas sugrįžti iš pasaulio dar arčiau Manęs ir leisti Man viskam vadovauti.”
Jeigu jūs gyvenate Kristaus sekėjo gyvenimą, jums tai nebus labai sunku. Šiuo
laiku ant jūsų pasipils Mano malonės. Jūs
visada turite klausti savęs, ką Jėzus nori
parodyti ar pasakyti per nelaimę ar ligą.
Vaikai, Aš nemėginu jums pasakyti, kad
jūsų Dievas yra šalta ir griežta Būtybė. Priešingai, jūsų Dievas myli jus ir kreipia visa,
dažnai įsikišdamas tam, kad išgelbėtų jus
nuo jūsų nuodėmės ir klaidos beprotybės.
Pastebima, kad žmonės šiandien kaltina
Dievą dėl visokiausių sunkumų ir blogybių.
Nuodėmės vaisius jie naudoja pasiteisindami dėl atsisakymo tarnauti Man. Vaikai,
tas, kas atnešė šią tamsumą į pasaulį, tikrai
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nebuvau Aš. Tai padarėte jūs savo nuodėme
ir atsisakymu tarnauti. Pasaulyje yra pakankamai maisto. Neturėtų būti ir alkio.
Medicininė pagalba taip pat galėtų būti teikiama daug veiksmingiau. Humanitarinė
pagalba jūsų neturtingoms ir mažiau išsivysčiusioms bendruomenėms yra gailestingumo veiksmas, o tie, kurie ją teikia, vykdo
Mano valią, nepriklausomai nuo to, ar jie
tai žino, ar ne. Iš tiesų Aš noriu iš jūsų šių
gailestingumo darbų. Noriu, kad nustotumėte kaltinti Dievą dėl savo klaidų. Neleiskite ir kitiems to daryti. Ginkite Mane, Mano
kunigus ir vienuoles. Jūsų pažangesnėse visuomenėse yra sumažėję pašaukimų. Aš
siunčiu jums šventas sielas, tačiau jūs jų
neugdote. Jų niekas neugdo ir nenukreipia,
ir jų dovanos nėra atskleidžiamos. Vaikai,
brangūs vaikai, dabar Man reikia vedlių.
Man reikia kiekvieno iš jūsų, Man reikia,
kad atgręžtumėte savo veidus į dangų ir sutiktumėte tarnauti Man visu savo gyvenimu.
Planas, kurį jums turiu, jus nustebins. Būkite paklusnūs ir leiskite Jėzui veikti. Tuo
būdu laimė ir palengvėjimas pasieks tiek
daug žmonių. Tai įvyks, Mano vaikai. Tamsos laikas jau baigiasi, o Aš pasaulyje tvarkysiuosi savaip. Jūs turite pasirūpinti, kad
tai vyktų jūsų kieme. Ar esi pasiruošęs eiti
su Manimi? Mano vaike, Aš šaukiu tave.
Daugiau nebešvaistyk laiko. Atsiliepk Man
dabar.
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Trečiadienis, liepos 16, 2003
Švenčiausioji Motina
Vaikai, Jėzus mėgina jums švelniai pasakyti, kad jūs
turite prisidėti prie Jo dabar. Ne vėliau, o dabar. Tamsybių laikas gailestingai artėja prie pabaigos, ir Jėzus
ketina įsiterpti į pasaulį ypatingu būdu. Jūs turite būti
pasirengę, ir kaip tik todėl Mes siunčiame jums šias žinias. Neatstumkite pranašų, kuriuos jums siunčiame
tiesdami gailestingumo ranką. Ar galite įsivaizduoti,
kaip jausitės, jei neatsiliepsite, nors buvote įspėti? Ar
galite nekreipti dėmesio į Jėzų, kai Jis parodė jums
tiek daug meilės? Ar galite ir toliau likti nuo Jo nusigręžę? Be abejo, ne. Dėl to, kad savo širdies gilumoje
žinote, jog Jėzus yra jūsų Kelias ir kad Jis šaukia jus
paskutinį kartą šiame pasaulyje. Mano vaikai turi paklusti savo Dievui ir skubėti Jam patarnauti. Būk Mūsų
pusėje, brangus vaike. Mūsų pusė yra meilės pusė.
Mūsų pusė yra klusnumo pusė. Mūsų pusė yra šviesos, laimės ir tarnavimo kitiems pusė. Tau nėra jokio
kito tikro pasirinkimo. Tavo Dievas šaukia tave, o tu
privalai atsiliepti. Aš, tavo dangiškoji motina, tau padėsiu. Mes darome viską. Mums reikia tik tavo „taip”,
kad galėtume apipilti tave įvairiausiomis malonėmis.
Tavo motina laimina tave ir padeda tau priimant kiekvieną sprendimą, o taip pat ir sprendimą tarnauti. Būk
ramus savo tarnystėje Kristui, mažutėli, nes tai yra vienintelis teisingas sprendimas.
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Trečiadienis, liepos 16, 2003
Švenčiausioji Motina
Brangūs vaikeliai, pasaulis siekia sugriauti jūsų ramybę. Jūs turite ištvermingai laikytis savo dangiškosios ramybės. Kad ir kaip jus blaško įvykiai, atiduokite
situaciją Mums. Yra teisingas atsakas ir tinkamas būdas susidoroti su sunkumais, o Mes pasirūpinsime,
kad jūs būtumėte vedami šiose situacijose. Tai leis
jums nusišalinti nuo situacijų ar žmonių, kurie jus
blaško, išlaikant žinojimą, kad jūs pasielgėte tinkamai,
atsižvelgiant į jūsų įsipareigojimą Kristui. Nemanykite, kad šioje žemėje yra bent viena situacija, kuri
būtų mums nežinoma ar į kurią Mes neturime savo atsakymų. Tai yra tiesiog neįmanoma. Šis santykis, kurį
Mes su tavimi kuriame, turi neapsakomą vertę ir
naudą. Vienas iš naudos aspektų yra tas, kad Mes
perimsime tavo sunkiąsias akimirkas ir žmones. Tu jau
nebesi vienas. Tau nebereikia tęsti atsakymų paieškos.
Su visu švelnumu, rūpesčiu ir meile Mes nukreipsime
tave link švento atsakymo į visas gyvenimo dilemas.
Būk ramus dabar žinodamas, kad tavo tarnavimas
Viešpačiui suteikia tau visas malones ir palaiminimą.
Naudok šias malones ir palaiminimą savo ramybės atstatymui ir palaikymui. Iš tiesų aš esu su jumis jūsų
sunkiausiuose darbuose ir kovose. Judėkite lėtai , ir
jūs nesuklysite.
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Ketvirtadienis, liepos 17, 2003
Jėzus
Mano vaike, šiandien Aš kalbu visoms atkritusioms sieloms. Dabar yra laikas sugrįžti pas Mane. Aš šaukiu tave. Tu girdi
Mano balsą ir žinai, kad tai Aš, tavo Jėzus
Kristus, kuris šaukia tave. Tai, kad pažįsti
Mano balsą, sako tau, kad tu priklausai
Man. Kadangi priklausai Man, mažoji siela,
dabar tu turi pas Mane sugrįžti. Aš noriu,
kad tu atgailautumei dėl savo nuodėmių.
Šaukis Manęs, ir Aš tave išgirsiu. Aš duosiu
tau tikslius nurodymus, kaip tau sugrįžti į
Mano avidę. Brangioji pasiklydusioji siela,
Aš girdėjau tavo dejavimus, tad dabar atsiliepiu į tavo skausmą. Piktasis kariauja dėl
Mano vaikų sielų ir nori nuvilioti jas nuo
Manęs. Bet priešas tau nieko nesiūlo. Tik
tuštumą. Mažoji siela, dabar tu matai tai,
tad grįžk pas Mane. Aš siūlau tau visa, kas
yra gražu, kilnu ir amžina. Tu NIEKAD nesigailėsi, kad sugrįžai pas Mane. Ar tu klausaisi? Ar tu leidi savo vargšei susirūpinusiai
širdžiai Man atsiliepti? Aš gydau tave. Aš
noriu išgydyti tave dar labiau, gydyti tol, kol
tavo siela bus tokia tyra, kokia ji turi būti,
kad įžengtų į Mano Karalystę. Brangusis
vaike, ar nori amžinybę praleisti laimėje,
džiaugsme ir kitų gerume? Aš nekalbu apie
veidmainišką kai kurių tavo žemiškų bendrakeleivių gerumą. Tas netikras gerumas
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nuvylė tave praeityje ir yra tavo kartėlio
priežastis. Nebijok. Tą gerumą nuplieks
šviesa ir parodys, kad tai yra blogis. Aš
kalbu apie tikrą gerumą, kuris apima visas
dorybes. Dabar Aš kalbu apie drąsos dorybę
akivaizdoje pasaulio, niekinančio Dievą ir
visa, kas gera. Mano vaikai buvo sugundyti
beverčiais materializmo mažmožiais, kuriais jie puošiasi, siekdami būti įvertinti.
Vaikai, tai Mano vertės jūs turite siekti, o
pasaulis to nesiūlo. Ši vertė kyla iš vienintelio šaltinio – Manęs, Jėzaus Kristaus. Aš
esu tas, kuris mirė už jus, ir Aš vėl ketinu jus
išgelbėti. Šią dieną Aš šaukiu tave iš pasaulio ir reikalauju tavęs kaip savo. Nuo
šios akimirkos Aš apsaugosiu tave, brangus
mažasis sūnau paklydėli, o tavo nuodėmės
bus nušluotos šalin, į niekį. Tai yra Mano
pažadas tau. Aš pamiršiu tavo nuodėmes.
Grįžk pas Mane. Tu niekada nesigailėsi tai
padaręs.
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Ketvirtadienis, liepos 17, 2003
Švenčiausioji Motina
Ar jūs girdite mano Sūnaus balsą? Jis šaukia savo vaikus savo galia. Brangūs mažutėliai, Jis daro tai, stengdamasis juos išgelbėti. Mano Sūnaus balsas turi galią,
todėl Jis sako, kad Jo vaikai supras, kad tai Jis, jų Dievas, juos šaukia. Mano mažutėliai dabar turi pasirinkti.
Jie turi pasirinkti Dievą ir visa tai, kas yra gera. Išrinktieji, dabar yra laikas melstis; jūs buvote pašaukti
melstis. Prisidėkite prie savo motinos šioje atkritusių
savo brolių ir seserų pasigailėjimo misijoje. Kartu Mes
padėsime jų sieloms, paruošdami jas, suminkštindami jas meile Dieviškajam Gelbėtojui, kuris siekia jų
šiuo metu. Iš tiesų mes šaukiame jus ypatingai skubiai. Jūs jaučiate tai savo širdyse, ir tai yra teisingas,
tikras Dievo suteiktas žinojimas. Būkite džiugūs, mažutėliai. Dievas pasirinko jus Jam padėti, o tai yra
nuostabu jums ir kiekvienai jūsų sutiktai sielai. Per jus
aš pasieksiu daugelį. Aš padedu Jėzui su visomis malonėmis, pasiekiamomis man šiuo metu. Daugelis šių
malonių ateina dėl jūsų maldų, didelių ir mažų aukų.
Nešykštėkite man šių dovanų. Vaikai, aš ypatingu
būdu naudoju daugelio šventų ir man pasišventusių
žmonių gyvenimus. Kunigai ir vienuoliai, šventi vyrai
ir moterys paguodžia mano širdį tiesiog dabar, ir aš padidinu nuostabias malones, kurias gaunu dėl šių teisiųjų sielų. Vienuoliai pasaulyje yra puolami. Būkite
drąsios, vienuolių sielos. Jūsų motina gina jus kaip savas. Greitai jūs būsite pakylėtos į jums priklausančią
ir derančią vietą. Užuot gerbiami, jūs esate užgauliojami ir šmeižiami. To daugiau nebus. Aš noriu pasakyti,
kad esama tokių vienuolių, kurie nuvylė mano Sūnų ir
atsigręžė į piktąjį. Šėtono sielos, nemanykite, kad jūs
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išvengsite dieviškojo teisingumo. O jūs, kurie sužalojote nekaltas sielas? Visas dangus dreba nuo atpildo,
kuris laukia jūsų. Aš sakau tai jums su ypatingu rimtumu. Atgailaukite. Išpažinkite savo nuodėmes ir apsivalykite. Tik taip jūs įeisite į Dievo Karalystę. Vaikai,
susimąstykite šiuo laiku. Mes esame su jumis ir ruošiame pasaulį ženkliam pasikeitimui. Aš laiminu jus visus ir trokštu nuvesti jus pas savo Sūnų.
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Ketvirtadienis, liepos 17, 2003
Švenčiausioji Motina
Aš noriu, kad mano vaikai pradėtų atsiskirti nuo pasaulio. Mano vaikai, tam jūs turite riboti laiką, kurį
praleidžiate žiūrėdami televiziją. Televizija, be jokios
abejonės, įviliojo sielas į netikrą pasaulį, kuris iškraipo
tikrovės vaizdą. Labai mažas skaičius programų vaizduoja žmones, kurie yra tinkamas pavyzdys šviesos
vaikams. Televizijoje jūs nerasite gairių, o daugeliu atvejų vaikai taip yra suklaidinami ir jiems yra padaroma žala. Mano vaikai, taip pat ribokite apsipirkimui
skiriamą laiką. Pirkite tik būtinus dalykus ir visą dėmesį skirkite savo šeimai ir pareigai. Gyvenkite sveiką
gyvenimą, ribodami pramogas. Rinkitės maldą ir apmąstymus. Greitu laiku jūs nebepasigesite šitų dalykų ir teisingai laikysite juos niekais. Leiskite laiką su
savo šeima vaikščiodami, kalbėdamiesi, džiaugdamiesi Dievo sukurtais dalykais. Rodykite romumo pavyzdį. Studijuokite šventųjų gyvenimus. Jūs turite galybę dvasinių draugų, ir kas valandą tas skaičius auga.
Iš tiesų jūs pradėsite tai matyti, ir tai jus sustiprins. Žydėk ten, kur esi pasodinta, mažoji siela, nebent Jėzus
rodo kitaip. Aš esu su tavimi; budžiu laukdama ženklo,
kad tau manęs reikia. Iš tiesų tavo motina yra arti tavęs.
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Penktadienis, liepos 18, 2003
Jėzus
Šiandien Aš kalbu sieloms apie meilę. Meilė
yra svarbi. Iš tiesų ji yra svarbiau už viską.
Kaip tik todėl ji yra taip iškreipta jūsų šiuolaikiniame pasaulyje. Tamsybių pusė norėtų matyti meilę sugriautą. Šiuolaikinis
pasaulis į jos vietą padėtų savo iškreiptą
versiją, kad niekas negalėtų rasti meilės, o
žmonių širdys taptų kaip ledas. Daugelis
Mano vaikų nepažįsta tikros, neiškreiptos
meilės. Kaip tik dėl šios priežasties vaikai
yra nelaukiami, išskyrus tuos atvejus, kai
jie tenkina savo tėvų poreikius. Mano brangieji, jei seksite Mane, jūs pažinsite tikrąją
meilę, kuri siūlo neapsakomus vaisius ir galimybes augti. Pavyzdžiui, santuoka (Aš
kalbu apie sakramentinę sąjungą), Mano
laiminama ir palaikoma, suteikia didžiulę
galimybę pažinti meilę, nes tai yra nuolatinis savo valios jungimas prie kito valios.
Tai reikalauja aukos ir kompromiso. Tam,
kad patirtumei Santuokos Sakramentą, tu
turi duoti, duoti ir duoti. Jūsų pasaulis, kuriame meilė yra iškreipta, suvokia davimą
kaip silpnybę, nebent esi tikras, kad gausi
ką nors atgal. Vaikai, tai yra juokinga. Jei
jūs norite būti tikri, kad gausite ką nors atgal, jūs ne duodate, o perkate arba įgyjate.
Davimas turi būti tyras, ir jei jūs savo laiką
žemėje naudosite teisingai, duodami ir mo193
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kydamiesi dangiškųjų dalykų, Aš išmokysiu jus mylėti ir paruošiu jus meilės tyrumui, kurį jūs patirsite kitame pasaulyje. Aš
leisiu jums laipsniškai patirti Manąją
meilę, kuri yra tikra ir kuri yra tavo laiko
čia, pasaulyje, tikslas ir paskirtis. Mokykis
iš Manęs. Studijuok Mane ir tu išmoksi. Tu
pamatysi, kaip keičiasi tavo santykiai. Tu
pamatysi, kaip keisis tavo požiūris į pasaulį. Tu sužinosi, kad daugelis dalykų, vadinamų meile šiame Neklusnumo Amžiuje,
iš tikrųjų yra išnaudojimas, kuris nė iš tolo
nepanašus į meilę. Aš atversiu tau akis, vėliau jas atversiu dar labiau, ir taip darysiu
tol, kol tu pradėsi matyti Mano akimis. Tuomet tu pamatysi, kokia reikalinga yra toji
permaina, kurią Aš ruošiu. Kuo daugiau tu
matysi, Mano mažasis vaikeli, tuo karštesnis bus tavo noras Man padėti. Tad kaip
galėdamas stenkis gerai atlikti savo dvasines pareigas, mažoji siela, kad Aš galėčiau
išmokyti tave meilės.
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Penktadienis, liepos 18, 2003
Švenčiausioji Motina
Dažnai ši pamoka lengvesnė motinoms, nes jos dažniausiai nešioja meilę savyje. Brangiosios motinos,
dabar iškilmingai kalbu jums. Jūs turite būti aktyvios,
saugodamos savo vaikus. Per daug motinų užleidžia
savo pareigas pasauliui, lyg šis šiuolaikinis pasaulis
galėtų pakeisti motinos meilę. Taip yra dėl meilės sau,
dar vieno šių dienų iškrypimo. Taip, vaikai, jūs turite
mylėti save kaip Šventosios Dvasios šventovę ir Jėzaus Kristaus atstovą, bet jūs neturite savęs mylėti
savo pareigų, meilės kitiems ir tarnavimo Viešpačiui
sąskaita. Bet kaip tik tai aš regiu, ir tai mane labai liūdina. Aš sakau jums, vaikai, kad tai yra neteisinga. Tai
yra klaida. Jūs viską turite pradėti iš naujo ir mokytis
meilės iš Mūsų, savo dangiškųjų vedlių. Dievas, jūsų
Tėvas, yra geriausias meilės pažinimo šaltinis. Jis sukūrė mus, savo vaikus, tyroje meilėje. Jis sukūrė šį
nuostabų pasaulį, kad jame mes galėtume pažinti artimo meilės kainą. Jis šaukia mus atgal į tyrą meilę,
dangišką meilę. Mūsų išrinktieji turi rodyti meilės pavyzdį ir tuo būdu atpažinti ydas savo veiksmuose ir patirtyse. Jų širdys pradės tirpti, o kai ledas ištirpsta, jis
tampa vandeniu. Šis vanduo, atitirpimo rezultatas,
maitins meilės sėklas, kurias Dievas juose pasėjo.
Jos sudygs labai sparčiai, ir, kadangi dabar yra ypatingi laikai, šis augimas išsprogs nuostabiausiais meilės žiedais. Pasaulio vaikai šiandien yra palaiminti,
nes jiems suteikta didi galimybė. Aš esu su jumis,
brangūs vaikai. Jūsų motina saugo jus ir išmokys jus
meilės.
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Penktadienis, Liepos 18, 2003
Švenčiausioji Motina
Mano vaikai, skubėkite, kai jaučiate, kad esate kviečiami dirbti Mums. Jėzui reikia atlikti daugybę dalykų;
Jam reikia, kad jūs, Jo išrinktieji, atliktumėte šiuos darbus. Tarnavimas mano Sūnui yra džiugi tarnystė, ir
visa tikroji laisvė glūdi šioje tarnystėje. Matote, mažutėliai, galima tarnauti tik vienam šeimininkui, ir, kai
jūs nustojate tarnavę Jėzui, jūs imate tarnauti pasauliui. Ne to aš noriu tau, mano brangusis, ir ne to Jėzui
reikia iš tavęs. Jam reikia tavo ištikimybės ir tavo veikimo. Jam reikia, kad tavo pareiga būtų atlikta taip, kad
neliktų vietos klausimui, kur yra tavo atsidavimas. Dabar, vaikai, būkite labai kruopštūs vykdydami šiuos
prašymus. Daugybė, daugybė sielų priklauso nuo jūsų
atsako į šį kvietimą. Aš esu su jumis ir stengsiuosi,
kad viskas jums būtų aišku. Prašykite mano pagalbos,
kai jaučiate, kad jums jos reikia, ir aš jums padėsiu.
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Šeštadienis, liepos 19, 2003
Jėzus
Aš noriu kalbėti savo vaikams apie pasitikėjimą. Šiuo laiku Mes laviname jūsų pasitikėjimą, nes jūsų gyvenime ateis laikas, kai
pasitikėjimas suteiks jums visokeriopą dvasinį komfortą ir saugumą. Iš tiesų ateis laikas, kai šviesos vaikai bėgs pas savo pasitikėjimą ir apsisups juo tarsi apsaugančia
skraiste. Perversmo metu pasitikėjimas
Dievu natūraliai ateis tiems, kurie jį lavino.
Aš siekiu vienybės su savo vaikais pilnatvės.
Šiuo būdu tarnystė Dievui tampa lengva.
Jūs nepasitikėtumėte tuo, kurio nepažįstate;
tuo, kuris yra jums svetimas. Todėl jūs turite
Mane pažinti. Per maldą jums santykis su
Manimi taps vis lengvesnis, nežiūrint Mano
dieviškumo. Niekada nebuvo numatyta žmonijai gyventi atskirai nuo Dievo. Kaip tik dėl
šios priežasties pasaulis išgyvena tokią begalinę tamsą. Pasaulis pasitraukė iš Mano
širdies. Pasaulis yra suklaidintas galvojimo, kad vienybė su Dievu yra nepasiekiama, ir, dar liūdniau, nesvarbi. Dvasingumas ir jūsų santykis su visų Dievu nėra
kažkas papildoma, tarsi hobis. Jis turi būti
jums kompasu, visuomet nulemiančiu kryptį
jūsų gyvenimo kelionėje. Jums reikia tik apsidairyti aplink, kad pamatytumėte gyvenimo be šios meilės ir gairių vaisius. Žmogus, kuris teigia, kad pats pasirūpina savo
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poreikiais, mirtinai badauja dykumoje be
meilės. Žmogus, kuris save myli tikra meile,
Dievą suvokia kaip savo draugą, savo sąjungininką, myli visus jį supančius. Žmogus, mylintis save tikra meile, pamiršta save
tarnaudamas kitiems. Apmąstykite tą mintį,
Mano vaikai, nes joje glūdi atsakymas visatai. Aš paaiškinsiu jums visa tai, jei paprašysite to Manęs maldoje. Būkite laimingi,
brangūs vaikai, nes jūsų Jėzus jus myli ir
veda jus su džiaugsmu.
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Šeštadienis, liepos 19, 2003
Švenčiausioji Motina
Aš esu geras pasitikėjimo pavyzdys, brangieji šviesos
vaikai. Mano laikas žemėje buvo pilnas akimirkų, kai
man buvo būtina dangiškoji perspektyva. Jei pasaulį
matysite iš pasaulio perspektyvos, gana dažnai jūs
jausite baimę. Bet dangiškoji perspektyva dovanoja ramybę ir emocinį saugumą. Pasitikėjimas Dievu, Jo
tikslu ir valia, veikiančiais jūsų gyvenime, suteikia
jums atsitolinimą, kuris išlaisvina jūsų dvasią ir suteikia laisvę daryti daugelį dalykų. Jūs galite atsisakyti
pirkimo karštinės, kuri apėmusi didelę dalį pasaulio.
Brangūs vaikai, kurie buvote palaiminti didele gerove,
dabar atsitolinkite nuo materialinių dalykų. Jie kliudo
jūsų akiračiui ir pažangai. Prisiminkite: nei jūs nusinešite šių daiktų į dangų, nei jų ten jums reikės. Tai yra
niekas ir jiems neturėtų būti priskiriama jokia reikšmė.
Jei neteiksite jokios reikšmės materialiniams dalykams, jums nebus jokio reikalo juos įsigyti. Tai yra labai paprasta. Laimingiausiems žmonėms reikia labai
mažai, bet kuo daugiau jūs įsitraukiate į ieškojimą dalykų, kurie neturi dangiškosios vertės, tuo sunkiau
jums būti laimingiems. Jūsų siela ieško duonos, o jūs
ją maitinate materializmu. Tai nėra išeitis, mano mažieji
nelaimingieji vaikai. Visada lyginkite save su tais, kurie turi mažiau, ir būkite dėkingi. Lyginimas savęs su
tais, kurie turi daugiau, sukuria pavydą, o to mes privalome išvengti. Atiduokite savo pavydą Jėzui, ir Jis
sudegins jį savo Švenčiausiosios Širdies liepsnose.
Šalin nuo pavydo, vaikai. Yra priežasčių, kodėl jūs
neturite daikto, kurio geidžiate. Aš esu su jumis ir
kalbu jums kaip motina, trokštanti, kad jos vaikai suprastų, iš kur kyla jų nelaimingumas. Mažieji vaikeliai,
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laikykitės nuošaliai nuo medžiagiškų dalykų, kad aš
galėčiau jums parodyti vienybės su mano Sūnumi
džiaugsmus. Jūsų motina myli jus ir trokšta jums laimės.
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Šeštadienis, liepos 19, 2003
Švenčiausioji Motina
Mano brangūs vaikai, aš noriu pripildyti jūsų šeimą
meilės. Sekite Šventosios Šeimynos pavyzdžiu. Mes
buvome pakantūs vieni kitiems, nes savo gyvenime
sekėme Tėvo valia. Mes žinojome, kad kiekvienas iš
mūsų yra individualus, sukurtas tarnauti Tėvui savu
būdu. Mūsų kaip šeimos tikslas buvo remti vieni kitus,
palaipsniui atrandant Tėvo valią savo gyvenime ir einant savo likimo link. Kiekvienoje jūsų šeimoje turi
būti taip pat. Jūs buvote suvesti su jus supančiais
žmonėmis tam, kad priartintumėte vienas kitą prie
Kristaus ir padėtumėte vieni kitiems priimti Dievo valią savo atžvilgiu. Būkite kantrūs savo šeimos narių
ydoms, bet netoleruokite amoralumo savo šeimose.
Amoralumas sugriaus jūsų šeimą, jeigu jūs jo nekontroliuosite. Būkite budrūs saugodami Dievo Dvasią
savo namuose. Aš jums padėsiu, jeigu jūs manęs paprašysite. Aš apsaugosiu jūsų vaikus ir vesiu jus šalin nuo pavojingų ir grėsmę keliančių įpročių. Vaikai,
namai yra ta vieta, kur vyksta sielos ugdymas. Jie turi
būti palankūs dvasiniam augimui ir vystymuisi. Būkite
tikri, kad Dievas įdėmiai stebi įvykius namuose. Jėzus
nori būti jūsų šeimos dalimi. Elkitės su mano Sūnumi
kaip su šeimos nariu, o Jis iš tiesų ir yra jūsų šeimos
narys. Priimkite Jį į savo namus, ir Jis suburs visus jus
draugėn ir laikys jus sutvirtintus malonėje. Kai šeimos
narys yra dvasiniame pavojuje, paveskite tą asmenį
Jėzaus ir mano globai, ir Mes padėsime jums susigrąžinti jūsų mylimąjį. Elkitės Šventosios Šeimynos
pavyzdžiu, ir malonės pasipils ant jūsų ir jūsų šeimų.
Jūsų motina laimina jus ir džiugiai šypsosi, matydama, kaip jūs mylite vienas kitą.
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Sekmadienis, liepos 20, 2003
Švenčiausioji Motina
Brangūs vaikai, vaikščiokite su mano Sūnaus, Jėzaus
Kristaus, autoritetu. Kadangi jūs sekate Juo, jūs turite matyti pasaulį Jo akimis ir atsiliepti į situacijas Jo
širdimi. Tai skiriasi nuo to, ką jūs darydavote, kol dar
nebuvote Jėzaus pasekėjai. Tai yra pokytis, tai kažkas
nauja. Kai jūs pradedate daryti ką nors nauja, jūs turite tai daryti atsargiai ir lėtai, kol įgysite pasitikėjimo
savimi ir žinosite, kad darote tai gerai. Lėtai judėk savo
tarnystėje Kristui, brangus vaike, nes tu turi gauti nurodymus ir kreipimus visame savo kelyje. Šie nurodymai
gali būti tau suteikiami tik tada, kai tu klausaisi mano
Sūnaus, kada jis tau kalba. Brangus vaike, iš tiesų tau
nėra jokio kito kelio. Tu esi geros valios žmogus, todėl turi liautis vaikščiojęs pasaulio takais. Mes nukreipsime tavo žingsnius, bet tu turi klausytis. Aš žinau, kad tu nori sekti Mūsų dangiškosiomis gairėmis,
ir iš tiesų sakau tau, kad Mums reikia, jog dabar sektumei Mūsų nuorodomis. Tam, kad galėtumei tai padaryti, tu turi praleisti daug laiko melsdamasis. Laikyk
maldą pokalbiu. Juk nepradėtum vykdyti nepažįstamos
užduoties negavęs nurodymų, o jei pradėtumei, tai būtų
didelė tikimybė, kad atliksi ją neteisingai. Kalbėkis su
Jėzumi kasdien, po kelis kartus, ir tu atliksi užduotis,
kurias Jis parenka tau su tobulu tikslingumu. Tada tu
galėsi nueiti šalin, žinodamas, kad Dievo valia buvo įvykdyta. Kartais tu pamatysi vaisius, o kartais tik pasėsi
sėklas. Vaisiai sunoks vėliau, už tavo stebėjimo laiko
ribų. Ir tuo, ir kitu atveju tu būsi įvykdęs Dievo valią ir
galėsi ramiai ilsėtis. Būk ramus šią dieną, kai Mes suteikiame tau nuorodas tavo tarnystei Dievui. Aš siunčiu tau savo palaiminimą ir siūlau tau Dievo malonę.
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Pirmadienis, liepos 21, 2003
Jėzus
Mano vaikai privalo pasiruošti dvasiniam
karui. Protinga yra būti pasirengusiam, kai
prieš akis tau šmėkščioja mūšis. Tuo būdu
pasirengęs kareivis išlieka ramus kautynėse
ir nepasiduoda panikai tiesiog naudodamas įgūdžius, kuriuos jis buvo parengtas
naudoti. Atomazga yra užtikrinta, brangūs
vaikai. Aš, jūsų Dievas, nugalėsiu šviesos
priešą, ir Mano vaikai bus išgelbėti. Tačiau
vis vien šis mūšis turi būti iškovotas, ir Man
reikia, kad jūs būtumėte pasiruošę. Jūs
klausiate, kaip vyksta pasiruošimas? Žinoma, jūs turite melstis, ir melstis disciplinuotai, ugdydami Šventąjį Nesidomėjimą.
Nekreipkite dėmesio į „kodėl”, slypinčius po
Mano prašymais. Jums turi būti gana žinojimo, ko būtent Aš jūsų prašau. Kareiviui ne
visada reikia matyti bendrą karo veiksmų
plano vaizdą; jis supranta, kad atėjus laikui jam bus viskas atskleista. Aš esu su jumis. Nepraraskite drąsos, matydami priešo
stiprybę. Aš esu begaliniai stipresnis. Situacija turi būti atbaigta, žinoma, ir Mano
šviesos vaikai turi atlikti savo vaidmenis.
Kaip tik dėl šios priežasties paskyriau tave
ten, kur dabar esi, ir dėl šios priežasties Aš
vedu tave šiuo keliu. Aš ruošiu tave mūšio
laikui, kai tau bus suteikta galimybė pasitarnauti Man ir Mano Karalystei. Džiūgauk,
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kad esi išrinktas būti Mano tarnu, nes iš
tiesų mažiausiasis iš Mano tarnų danguje
yra išaukštintas taip, kaip Didžiojo Gėrio
vaikas. Mano vaikai girdi Mano balsą, ir iš
tiesų dabar Aš šaukiu juos. Išgirsk Mano
balsą savo širdyje dabar, kai drauge pradedame šią meilės kelionę. Būk nuoseklus.
Visada turėk įprotį nuolatos prašyti Manęs
atskleisti tau Mano valią, ir Aš tai padarysiu. Kaip tik dėl šios priežasties Aš tave šaukiu. Man reikia norinčių klusniai tarnauti
kareivių. Tu turi atsiriboti nuo pasaulio
įtakos ir pasirengti būti klusniu Man, tavo
Dievui, kuris siekia sugrąžinti šį pasaulį
gėriui ir dvasiniam saugumui. Jūsų vaikai
patirs pasaulį kitaip, ir už tai jūs galite
giedoti šlovės giesmę savo Kūrėjui ir Jam dėkoti. Pasiruoškite dabar tarnauti Man su
meile ir klusnumu. Jūs visada džiaugsitės,
kad pasirinkote šviesos pusę.
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Pirmadienis, liepos 21, 2003
Švenčiausioji Motina
Mano vaikai, prašau jūsų pamėginti suprasti, kokią didžią malonę Dievas suteikė, su meile duodamas tokius
detalius pamokymus. Prašau padėkoti Jam už šias
malones, kad Jis ir toliau galėtų jus taip vesti. Jūsų
motina yra su jumis ir, kaip ir bet kuri kita motina, ji įdėmiai stebi, ar jos vaikai auga taip, kaip turėtų. Dabar
šaukiuosi jūsų motiniškai įspėdama. Nusigręžkite nuo
pasaulio. Daugelis mūsų didžiųjų išrinktųjų praleido
visą savo gyvenimą pasaulyje, bet nebuvo iš pasaulio.
Jeigu tu esi pašauktas tai daryti, nesikratyk šio darbo.
Kaip tik dėl šios priežasties tu ir esi paskirtas būti ten,
kur dabar esi, kad būtumei Jėzaus ausimis, akimis ir
širdimi būtent šioje vietoje. Iš tikrųjų, jeigu daugiau
žmonių tai nuolatos darytų, kaip jiems ir yra paskirta,
pasaulis būtų vieta, pilna didingos šviesos ir paguodos. Visi Dievo vaikai turėtų maisto ir švaraus vandens, gyventų giedrą ir mielą gyvenimą, ugdydami
savo sielas ir ruošdamiesi atėjimui į dangų. Deja, taip
nėra, tad jūsų Dievas siekia išvalyti pasaulį ir iš naujo
paskleisti savo šviesą kiekvienam pasaulio kampeliui. Tai, be abejo, yra procesas, kaip ir jūsų augimas
šventumo link. Kaip ir jūsų augimas šventumo link, jis
negali vykti be didesnių ar mažesnių sunkumų ir aukų.
Tai ir turi įvykti, kad jūsų pasaulyje iš naujo būtų paskleista šviesa. Mes turime būti ramūs, drąsūs ir pasirengę atlikti savo darbo dalį, didžiausią reikšmę teikdami Dievui ir Jo dangiškajam planui. Brangūs vaikai,
jūs esate palaiminti tuo, kad buvote pašaukti, tad nedvejokite ir atiduokite visą save Jėzui. Jūs turite duoti,
duoti ir duoti. Aš esu su jumis ir pasiliksiu su jumis,
nes iš tiesų nė vienas vaikas nebebijo, kai šalia yra jo
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motina. Aš laiminu jus ir tiesiu virš jūsų savo rankas
jus apsaugodama ir pažymėdama jus kaip savus. Dievas suteikia man dangišką galią kaip Išganytojo motinai, o aš naudoju šią galią, atsistodama tarp kiekvieno iš mano vaikų ir tamsos. Aš esu moteris,
apsisiautusi saule, ir nešu Dievo šviesą į šį pasaulį, o
mano ginklas yra visa dangaus galybė. Būkite ramūs,
nes jūsų motina iš tiesų laiko nenugalimą skydą, saugantį jus nuo priešo. Galvokite apie tai, ir jūs niekada
nebijosite. Šaukitės manęs, ir aš jus išgirsiu.
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Pirmadienis, liepos 21, 2003
Švenčiausioji Motina
Mano brangūs vaikai, aš noriu, kad kiekvieną dieną jūs
skirtumėte laiko apmąstymui, kokia yra Dievo valia šiai
jūsų dienai. Jūs turite daryti tai tyloje. Jums gali kilti
daugybė klausimų, ir štai šioje tyloje, tavo širdyje,
Mes galėsime atsakyti į juos. Antraip jūs neišgirsite
Mūsų per pasaulio triukšmą. Dauguma Mūsų vaikų
negirdi Mūsų, nors Mes ir labai stengiamės užmegzti
su jais pokalbį. Netgi daugelis Mūsų išrinktųjų sielų
apleidžia šią kontempliatyviosios maldos formą. Vaikai, vien tik šioje maldoje jūs rasite ramybę ir gaires,
kurių jums taip reikia. Aš noriu, kad kiti matytų Kristų
jūsų veide. Kad tai įvyktų, jūs turite būti sujungti su
Kristumi. Kaip visada, aš laiminu jus ir su meile tiesiu
virš jūsų savo rankas.
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Antradienis, liepos 22, 2003
Jėzus
Šiandien Aš noriu kalbėti savo sieloms apie
meilę, kuria pagal Mano norą jie turi mylėti
savo artimą. Kaip Mes jau sakėme, Mano
šviesos vaikai turi mąstyti dangiškai. Tai
reiškia, kad jūs turite matyti pasaulį iš
Mano taško. Jūsų sielose Aš auginu didžiulę
meilę visai žmonijai. Neslopinkite šio proceso. Puoselėkite šią meilę, kai ją jaučiate,
nes tai yra iš Manęs kylantis darbas ir Aš jį
vykdau. Gailėkitės savo brolių ir seserų visame pasaulyje, kaip ir Aš gailėjausi Jeruzalės moterų. Jūs pamatysite tokią kančią,
kai į pasaulį pasižiūrėsite Mano akimis. Iš
tiesų ligos ir netekties sunkumas yra didelis.
Bet dažnai šios sielos atgręžia savo žvilgsnį
į dangų, o tada Aš galiu jas paguosti. Jų laikas danguje yra užtikrintas. Daug tragiškesnė yra tuštuma, kurią Aš regiu turtingesnėse pasaulio dalyse. Brangūs vaikai,
pažvelkite į savo brolių ir seserų akis. Dažnai jūs pamatysite lėkštumą ir tuštumą. Tegul tai sukelia jūsų širdyse visokeriopą atjautą, nes šios sielos yra nemylimos. Joks
meilumas ar švelnumas neuždegė dieviškumo jų gelmėse, ir jos tapo šaltos. Tai,
brangūs vaikai, yra tikroji tragedija. Visa
karta prarasta dėl pertekliaus. Ar jūs suprantate, kodėl Aš turiu atsiliepti ir atimti
šį turtą, kuris užtveria šviesai kelią į šias
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sielas? Iš tiesų jūs visi turite būti kaip vaikai, kurie pasitiki Manimi visuose dalykuose. Vaikas, naktį paguldytas ilsėtis, užmerkia akis. Jo mintys yra taikios, jos
sukasi apie jo motiną, tėvą ir praėjusią
dieną. Jis neguli atmerktomis akimis, apimtas troškimo užvaldyti dar daugiau turto.
Jis nesirūpina, kaip išlaikyti turtus, kuriuos jau yra įgijęs. Mano sielos pasaulyje
turi būti kaip vaikai, kurie turi ilsėtis žinodami, kad Aš už juos pasirūpinsiu jų poreikiais. Aš pasirūpinsiu jumis, brangūs vaikai. O jūs savo ruožtu pasirūpinkite Mano
poreikiais, kurie visada yra susiję su sielomis. Aš įdedu meilę į jūsų širdis. Prašykite
Manęs daugiau – Aš atsiųsiu jums daugiau.
Visą savo dieną melskite Manęs meilės net
pačioms neapkenčiamiausioms sieloms, ir
jos gausite. Taip tuštuma nemylimų sielų
veiduose ims nykti ir ją pakeis džiaugsmo
kupinas žvilgsnis; žvilgsnis sielos, kuri sugrįžo į gyvenimą ir tęsia savęs pažinimo kelionę, nes ji pažino meilę. Aš esu su tavimi,
ir jeigu skaitysi Mano Evangeliją, tu suprasi, kad tavęs prašau daryti būtent tai, ką
Aš dariau. Tu turi tapti panašus į Mane.
Toks yra Mano planas.
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Antradienis, liepos 22, 2003
Švenčiausioji Motina
Tegul jūsų širdys džiūgauja dėl šio nuostabaus ir tobulo dangiškojo plano. Jėzus yra visas gėris, visas
švelnumas ir visa meilė. Kai aš sakau ,,visa meilė”, mažutėliai, aš turiu omenyje tai, kad kiekvienas Jo veiksmas, kiekviena Jo paskata, kiekvienas svarstymas
kyla iš meilės. Jis šaukia jus iš meilės. Jis veda jus iš
meilės, ir dažnai Jis pataiso jus iš meilės. Jis mato šį
pasaulį, kuriame meilės srovė buvo nutrūkusi, ir, kadangi Jis myli taip tobulai ir giliai, Jis kenčia. Jis sielvartauja. Daugybė sielų yra pasiklydusios šiuo tamsiu
metu, ir Dievas jau davė ženklą savo angelams. Pokyčiai artinasi. Jūs turėtumėte melstis už šiuos pokyčius ir džiūgauti dėl jų, nes jie yra valia Dievo, kuris
siekia išgelbėti savo vaikus ir atkurti pasaulyje pirmykštį grožį ir džiaugsmą. Ar galite įsivaizduoti, mano
brangieji, pasaulį, kuriame kiekvienas myli Dievą ir
vienas kitą? Ar jūs galite įsivaizduoti pasaulį, kurio pagrindinis rūpestis yra ėjimas šventumo ir dangaus
link? Visi padeda vieni kitiems siekti bendro tikslo –
sielos persimainymo, kuris vyksta jai besirengiant
pereiti į dangų ir amžinybę. Vaikai, toks yra Dievo planas. Pasaulis jau buvo toks kadaise, o dabar atėjo laikas pasauliui sugrįžti į šį būvį. Būkite laimingi, nes
Tėvo ranka vadovauja šiems pokyčiams ir visi jie yra
į gera. Šviesos vaikai, atlikite savo vaidmenį pasitikėdami. Jei jūs paprašysite, Mes atsiųsime jums degantį
troškimą regėti įvykdytą Dievo valią. Melskite šios malonės, ir Mes džiaugsimės. Aš dalinuosi su jumis šiais
Dievo plano kontūrais tam, kad jūs nebijotumėte. Ne
to Mes norime. Mes norime, kad jūs susitelktumėte ties
šios dienos šventąja pareiga, atlikta vienybėje su Jė-
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zumi. Aš laiminu jus ir šypsausi jums dabar, o mano
širdis yra pilna meilės ir švelnumo jums. Būk rami, mažoji siela. Tavo motina yra netoliese.
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Antradienis, liepos 22, 2003
Švenčiausioji Motina
Brangūs vaikai, tai aš, jūsų dangiškoji motina, kalbu
jums šiandien. Nebijokite aukos. Daugelis Mūsų išrinktųjų sielų stipriai laikosi pasaulio turtų. Kaip tik šį
paskutinį užtvarą aš ir noriu panaikinti. Laikykite medžiagiškus turtus visiškais niekais, kaip jau esu daug
kartų sakiusi. Mano mažosios sielos, kartais jūs turite
laikyti medžiagiškus turtus kažkuo dar grėsmingesniu.
Jūs turite laikyti juos priešo žaislais, kuriais jis siekia
nuvilioti jus nuo kelio pas Jėzų. Kuo mažiau jūs turite,
tuo laimingesni galite būti. Nesirūpinkite. Aš parodysiu jums, ko aš noriu, kad jūs turėtumėte, ir ko noriu,
kad atsisakytumėte. Jeigu jūs paprašysite manęs, aš
labai rūpestingai vesiu jus šiame reikale, nes jis yra labai svarbus. Būkite pripildyti džiaugsmo, kad esate pašaukti, ir kartu pašalinkime bet kokią kliūtį, vis dar skiriančią jus nuo mano Sūnaus. Šiandien aš jus laiminu
su džiaugsmu, matydama jūsų ryžtingas pastangas
tarnauti savo Dievui.
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Trečiadienis, liepos 23, 2003
Jėzus
Šie žodžiai, kuriuos jums atnešu, yra dar
viena Geroji Naujiena. Aš noriu, kad jūs
dalintumėtės šiais žodžiais taip, kaip dalintumėtės Gerąja Naujiena. Jeigu jūs ruošiate didelę šventę su puikiausiu maistu,
jūs nesėdate prie stalo vieni visko ragauti ir
mėgautis. Jūs kviečiate draugus ir mylimuosius, norėdami pasidalinti ir džiaugtis
švente kartu su jais. Aš noriu, kad lygiai
taip pat jūs pasidalintumėte Mano žodžiais.
Aš užtikrinsiu būtinus leidimus, o tada jūs
turėsite paklusti raginimams, kuriuos atsiųsiu į jūsų širdis. Viskuo bus pasirūpinta.
Aš reikalauju tik jūsų paklusnumo. Aš siunčiu šiuos žodžius kviesdamas žmoniją sugrįžti atgal į šviesą. Aš, jūsų Dievas, veiksiu
staigiai, kai ateis tinkamas laikas. Mano
valia yra tokia: sielos turi būti pasirengę.
Tai yra didelis Mano gailestingumas, ir Aš
nenoriu, kad žmonija į tai žiūrėtų atsainiai. Būkite tikros, brangiosios sielos, kad
Aš nugalėsiu. Mano didingas planas jau
pradeda pildytis, ir, jei jūs Manęs paprašysite, Aš atversiu jums akis ir pažadinsiu
jūsų sielas iš nuovargio savo dievišku prisilietimu. Tik paprašykite Manęs. Aš dabar
šaukiu jus ir su meile noriu įtraukti jus į
savo planą. Atsiliepkite Man, skirdami visą
savo energiją ir meilę.
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Trečiadienis, liepos 23, 2003
Švenčiausioji Motina
Brangūs vaikai, Jėzus siunčia jums šiuos vadovavimo
ir meilės žodžius kaip didžiausio gailestingumo ženklą.
Iš tiesų tai yra dangiška neišmatuojamo didingumo dovana. Mes ją kuo veiksmingiau panaudosime ir išgelbėsime nesuskaičiuojamą daugybę sielų. Būkite šventos, brangios mažosios išrinktosios sielos. Būkite
drąsios. Aš kviečiau jus prisidėti prie gailestingumo
misijos ir trokštu jūsų bendradarbiavimo. Šiandien
būkite ramios, žinodamos, kad Mūsų darbas tuojau pat
prasidės. Aš laiminu jus ir užtikrinu, kad gausite visas
jums reikalingas malones. Kai jūs jaučiate baimę, skubėkite prie mano Nekaltosios Širdies, kuri priglobs
jus, apsaugos ir palaikys. Tai viskas, mano vaike. Tu
gerai Mums pasitarnavai šiomis savo pastangomis.
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Trečiadienis, sliepos 23, 2003
Švenčiausioji Motina
Brangūs mano vaikai, jūs galite būti tikri, kad mano palaikymas visada yra su jumis. Aš esu liudininkė jūsų
kovų, kuriomis stengėtės įvykdyti mano Sūnaus valią
savo gyvenime. Jūs gyvenate tamsos laikais, dėl to
jums sunku būti kitokiems. Amžių bėgyje Mes kvietėme kai kurias sielas į aukštesnius šventumo lygius.
Dabar Mes šaukiame ir jus, brangieji. Sutelktos pastangos yra būtinos tam, kad skleistume šviesą; šviesą,
kuri ateis į pasaulį per šiuos žodžius. Būkite tikri, kad
jūs esate pergalės pusėje, nežiūrint regimos tamsos
stiprybės. Netoli tas laikas, kai mano Sūnus veiks
taip, kad niekas nesuabejos Jo viešpatyste šiam pasauliui ir visai žmonijai, gyvenančiai šiame pasaulyje.
Daugelis atsivers ir bus išgelbėti. Dabar mes turime
padidinti tą skaičių savo pastangomis. Mano Sūnus
kiekvienam iš jūsų atskleis savo valią kiekvieno jūsų
širdyje. Jo planas šiam pasauliui atsiveria prieš jus.
Tuo pat būdu Jo planas kiekvienam iš jūsų taip pat atsivers jūsų širdies tyloje, kur jūs turite įprasti ieškoti
Jo dieviškosios valios. Brangūs vaikai, niekada nebijokite. Nėra jokio reikalo. Visas dangus dabar yra pasirengęs kovoti už sielas. Iš tiesų, prašykite pagalbos,
ir pagalba ateis pas jus. Nešvaistykite šių nuostabiųjų
malonių. Tai yra dovana, pačios didingiausios ir brangiausios malonės, kokias tik sielos gali gauti dar gyvendamos žemėje. Aš esu su jumis, brangieji. Būkite
laimingi ir pilni vilties dabar, kai dangus šaukiasi savo
vaikų.
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Ketvirtadienis, liepos 24, 2003
Švenčiausioji Motina
Mano vaikai, prašau priimkite Šventąją Dvasią į savo
gyvenimus. Jūs turite save ugdyti šiai Dievo Dvasiai,
padarydami savo sielas tinkamas gyventi šitokiam
gėriui. Prašykite manęs užtarimo, ir aš jus užtarsiu. Aš
norėčiau, kad visi mano vaikai melstų Šventosios Dvasios dovanų. Jūs gausite šias dovanas ir su jomis
tarnausite Jėzui. Aš laiminu jus, brangūs vaikai. Aš visada gyvenu šalia jūsų.
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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.
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Gairės apaštalams pasauliečiams
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.
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.
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Malda už Šventąjį Tėvą
Švenčiausioji Marija, Jėzaus Motina, globok Šventąjį
mūsų Tėvą Benediktą XVI ir laimink visas jo intencijas.
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.
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.
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Maldos
Maldos Dievui Tėvui
„Kaip aš galiu pasitarnauti savo Tėvui danguje?”
„Aš pasitikiu Tavimi, Dieve. Aš aukoju Tau savo
skausmą nuolankumo dvasioje. Aš tarnausiu Tau bet
kokiomis aplinkybėmis.”
„Dieve, mano Tėve danguje, Tu esi gailestingumas.
Tu myli mane ir matai kiekvieną mano nuodėmę.
Dieve, dabar aš Tavęs šaukiuosi kaip Gailestingojo
Tėvo. Atleisk man kiekvieną mano nuodėmę.
Nuplauk mano sielos dėmes, kad aš ir vėl galėčiau
džiaugtis tobula nekaltybe. Aš pasitikiu Tavimi, Tėve,
kuris esi danguje. Aš Tavimi pasikliauju. Aš Tau
dėkoju. Amen.”
„Dieve, mano Tėve, nuramink mano dvasią ir
nukreipk mano kelią.”
„Dieve, aš klydau. Aš gailiuosi. Vis tiek esu Tavo vaikas ir trokštu būti suvienytas su Tavimi.”
„Aš tikiu Dievu. Tikiu, kad Jėzus šaukia mane. Aš
tikiu, jog mano Švenčiausioji Motina paprašė mano
pagalbos. Todėl melsiuosi šią dieną ir kiekvieną kitą
dieną.”
„Dieve, mano Tėve, padėk man suprasti.”
Maldos Jėzui
„Jėzau, aš aukoju Tau savo dieną.”
„Jėzau, kaip Tu norėtumei panaudoti mane šiandien?
Manyje Tu turi ištikimą tarną, Jėzau. Leisk man dirbti
Tavo Karalystės labui.”
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„Viešpatie, ką aš galėčiau padaryti šiandien, kad pasiruoščiau Tavo atėjimui? Nukreipk mane, Viešpatie, ir
aš pasirūpinsiu Tavo norais.”
„Viešpatie, padėk man.”
„Jėzau, mylėk mane.”

Maldos angelams
„Dangaus angelai, rodykite man kelią.”
„Brangiausiasis angele sarge, aš trokštu tarnauti
Jėzui išlikdamas ramus. Prašau tavęs išmelsti man
malonių, būtinų išlaikyti Jo dievišką ramybę mano
širdyje.”
Malda už kovojančią sielą
„Jėzau, ką Tu galvoji apie visa tai? Jėzau, ką turėčiau
padaryti dėl šios sielos? Jėzau, parodyk man, kaip į šią
situaciją atvesti Tave?”
„Angele sarge, dėkoju tau už nuolatinį budėjimą šalia
šios sielos. Šventieji danguje, prašau padėti šiam
brangiam angelui.”
Vaikų maldos
„Dangaus Dieve, Tu esi visa ko Sutvėrėjas. Prašau
siųsti savo malones šiam pasauliui.”
„Jėzau, aš myliu Tave.”
„Jėzau, aš Tavimi pasitikiu. Jėzau, aš Tavimi pasitikiu. Jėzau, aš Tavimi pasitikiu.”
„Jėzau, aš aukoju Tau savo dieną.”
„Motina Marija, padėk man būti geram.”
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Kaip kalbėti Dievo Gailestingumo
vainikėlį
Dievo Gailestingumo vainikėlis yra kalbamas naudojant penkių dalių Rožinio karoliukus. Vainikėlis
pradedamas dviem pradžios maldomis iš šventosios
Faustinos dienoraščio ir baigiamas baigiamąja
malda.
1. Persižegnokite
Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.
2. Pradžios malda (nebūtinai)
Tu numirei, Jėzau, bet sieloms ištryško gyvybės šaltinis, ir visam pasauliui atsivėrė gailestingumo vandenynas. O Gyvybės Šaltini, neišmatuojamas
Dieviškasis Gailestingume, apgaubk visą pasaulį ir
išliek Save mums.
O, Kraujas ir Vanduo, iš Jėzaus Širdies ištekėję mums
kaip Gailestingumo šaltinis, aš pasitikiu jumis!
3. Tėve mūsų
Tėve mūsų, kuris esi danguje! Teesie šventas Tavo
vardas, teateinie Tavo karalystė. Teesie Tavo valia
kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir
atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame
savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
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4. Sveika, Marija
Sveika, Marija, malonės pilnoji! Viešpats su Tavimi!
Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo Motina, melsk už mus, nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
5. Apaštalų tikybos išpažinimas
Tikiu Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją, ir Jėzų Kristų, vienatinį Jo Sūnų, mūsų Viešpatį,
kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas; nužengė į
pragarus; trečiąją dieną kėlėsi iš numirusiųjų; įžengė į
dangų; sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis
gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
Tikiu Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią,
šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš
numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.
6. Amžinasis Tėve
Amžinasis Tėve, aukoju Tau mieliausiojo Tavo
Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Kūną ir
Kraują, Sielą ir Dievystę permaldauti už mūsų ir viso
pasaulio nuodėmes.
7. Kiekvienos dalies maži karoliukai
Dėl skaudžios Jėzaus kančios būk gailestingas mums
ir visam pasauliui.
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8. Visos kitos dalys
Kalbėkite „Amžinasis Tėve” (6) ties „Tėve mūsų”
karoliukais, o tada – „Dėl skaudžios Jėzaus kančios”
(7) ties „Sveika, Marija” karoliukais.
9. Pabaikite „Šventas Dieve” malda
Šventas Dieve, šventas Galingasis, šventas Amžinasis, pasigailėk mūsų ir viso pasaulio (3 kartus).
10. Baigiamoji malda (nebūtinai)
Amžinasis Dieve, kurio gailestingumas yra begalinis
ir užuojautos lobis neišeikvojamas, meiliai pažvelk į
mus ir padidink mumyse savąjį gailestingumą, kad
sunkiomis akimirkomis mes pajėgtume nenusiminti ir
netaptume prislėgti, bet su didžiu pasitikėjimu atsiduotume Tavo šventajai valiai, kuri pati yra Meilė ir
Gailestingumas.

Norėdami sužinoti daugiau apie Dieviškojo Gailestingumo atvaizdą, Dieviško Gailestingumo Vainikėlį bei apreiškimus Šventajai Faustinai Kovalskai,
prašome kreiptis:
Marians of the Immaculate Conception
Stockbridge, Massachusetts 01263
Tel. 1-800-462-7426
www.marian.org
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Kaip kalbėti Rožinį

1. Persižegnokite ir
sukalbėkite
9→
„Apaštalų tikybos
išpažinimą”.
5→
4→
2. Sukalbėkite „Tėve
6→
3→ 
mūsų”.
3. Tris kartus
sukalbėkite „Sveika,
2→
7→
8→
Marija”.
4. Sukalbėkite „Garbė
1→
Dievui Tėvui”.
5. Paskelbkite pirmąjį
slėpinį, tada
sukalbėkite „Tėve mūsų”.
6. Apmąstydami slėpinį, dešimt kartų sukalbėkite
„Sveika, Marija”.
7. Sukalbėkite „Garbė Dievui Tėvui”. Po
kiekvienos dekados sukalbėkite šią maldą,
kurios pageidavo Švenčiausioji Mergelė Marija
Fatimoje: „O mano Jėzau, atleisk mums mūsų
nuodėmes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies,
nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurios
labiausiai reikalingos Tavo gailestingumo.”
8. Paskelbkite antrąjį slėpinį, tada sukalbėkite
„Tėve mūsų”. Pakartokite 6 ir 7 žingsnius ir
toliau tuo pat būdu tęskite trečią, ketvirtą ir
penktą slėpinius.
9. Užbaigę penkias dalis, ties medalėkėliu
sukalbėkite „Sveika, Karaliene”.



Paprastai, priklausomai nuo metų laiko, Džiaugsmo
slėpiniai yra kalbami pirmadieniais ir šeštadieniais,
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Kančios slėpiniai – antradieniais ir penktadieniais,
Garbės slėpiniai – trečiadieniais ir sekmadieniais, o
Šviesos slėpiniai – ketvirtadieniais.

Popiežiaus apmąstymai
slėpinių tema
Džiaugsmo slėpiniai
Džiaugsmo slėpiniai yra pažymėti džiaugsmo,
kylančio iš Įsikūnijimo įvykio. Tai tampa aišku nuo
pat pirmojo slėpinio – apreiškimo, kur Gabrieliaus
pasveikinimas Nazareto Mergelei yra susiejamas su
mesijo laukimo džiaugsmu: „Džiūgauk, Marija”.
Visa išganymo istorija vedė prie šio pasveikinimo
(meldžiamasi pirmadieniais ir šeštadieniais, o
Advento ir šv. Kalėdų laikotarpiu – ir sekmadieniais).
Šviesos slėpiniai
Pereidami nuo paslėptos Jėzaus kūdikystės ir vaikystės Nazarete prie viešojo Jėzaus gyvenimo,
mūsų apmąstymai nuneša mus į tuos slėpinius,
kurie gali būti pavadinti Šviesos slėpiniais. Iš tikrųjų, visas Jėzaus slėpinys yra Šviesos slėpinys. Jis
yra „Pasaulio Šviesa” (Jn 8:12). Tačiau ši tiesa ypatingai nušvinta Jo viešojo gyvenimo metu (meldžiamasi ketvirtadieniais).
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Kančios slėpiniai
Evangelija ypatingą reikšmę teikia Kančios slėpiniams. Nuo pat pradžių krikščioniškasis pamaldumas, o ypač Gavėnios metu atsidavimas Kryžiaus
keliams buvo sutelktas į atskirus Kančios momentus, suvokiant, kad kaip tik ji yra Dievo meilės
apreiškimo aukščiausias taškas ir mūsų išganymo
šaltinis (meldžiamasi antradieniais ir penktadieniais, o taip pat – sekmadieniais Gavėnios metu).
Garbės slėpiniai
„Mąstymas apie Kristaus veidą, negali sustoti ties
Nukryžiuotojo paveikslu. Jis yra Prisikėlusysis!”
Rožinis visada išreiškė šį žinojimą, gimusį iš tikėjimo, ir kvietė tikintįjį prasibrauti pro kančios
tamsą, kad galėtų pažvelgti į prisikėlusiojo ir dangun žengiančiojo Kristaus garbę... Pati Marija buvo
pakylėta į tą pačią garbę dangun ėmimu (meldžiamasi trečiadieniais ir sekmadieniais.)
Iš Apaštališkojo laiško Mergelės Marijos Rožinis,
Popiežius Jonas Paulius II, spalio 16, 2002.
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Rožinio maldos
Persižegnojimas
Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.
Apaštalų tikybos išpažinimas
Tikiu Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją, ir Jėzų Kristų, vienatinį Jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš
Mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto,
buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas;
nužengė į pragarus; trečiąją dieną kėlėsi iš numirusiųjų; įžengė į dangų; sėdi visagalio Dievo Tėvo
dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
Tikiu Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą,
kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.
Tėve mūsų
Tėve mūsų, kuris esi danguje! Teesie šventas Tavo
vardas, teateinie Tavo karalystė. Teesie Tavo valia
kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir
atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame
savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
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Sveika, Marija
Sveika, Marija, malonės pilnoji! Viešpats su
Tavimi! Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas Tavo
Sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo Motina, melsk už mus,
nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
Garbė Dievui Tėvui
Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per
amžius. Amen.
Sveika, Karaliene
Sveika, Karaliene, gailestingoji Motina, mūsų
gyvybe, paguoda ir viltie, sveika! Tavęs šaukiamės
ištremtieji Ievos vaikai, Tavęs ilgimės, verkdami ir
vaitodami šiame ašarų klonyje. Todėl Tu, mūsų
Užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki ir
Jėzų, garbingą, mylimąjį Sūnų, mums po šios tremties parodyk. O geroji, o malonioji, o mieliausioji
Mergele Marija!
Melski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja, kad taptume verti Kristaus žadėjimų.
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Slėpiniai
Pirmasis Džiaugsmo slėpinys:
Apreiškimas
Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis
apdovanotoji! Viešpats su tavimi!”
(Lk 1:28)
Vieną kartą „Tėve mūsų”, dešimt kartų „Sveika,
Marija”, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui”.
Slėpinio vaisius: nuolankumas.
Antrasis Džiaugsmo slėpinys:
Aplankymas
Elžbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios. Ji
balsiai sušuko: „Tu labiausiai palaiminta iš visų
moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius!”
(Lk 1:41-42)
Vieną kartą „Tėve mūsų”, dešimt kartų „Sveika,
Marija”, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui”.
Slėpinio vaisius: artimo meilė.
Trečiasis Džiaugsmo slėpinys:
Jėzaus gimimas
Ji pagimdė savo pirmagimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos
užeigoje.
(Lk 2:7)
Vieną kartą „Tėve mūsų”, dešimt kartų „Sveika,
Marija”, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui”.
Slėpinio vaisius: neturtas.
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Ketvirtasis Džiaugsmo slėpinys:
Paaukojimas
Pasibaigus Mozės įstatymo numatytoms apsivalymo dienoms, Juozapas ir Marija nunešė kūdikį į
Jeruzalę paaukoti Viešpačiui, - kaip parašyta Viešpaties įstatyme: Kiekvienas pirmgimis berniukas
bus pašvęstas Viešpačiui.
(Lk 2:22-23)
Vieną kartą „Tėve mūsų”, dešimt kartų „Sveika,
Marija”, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui”.
Slėpinio vaisius: paklusnumas.
Penktasis Džiaugsmo slėpinys:
Marija ir Juozapas randa Jėzų šventykloje
Pagaliau po trijų dienų rado jį šventykloje, sėdintį
tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį.
(Lk 2:46)
Vieną kartą „Tėve mūsų”, dešimt kartų „Sveika,
Marija”, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui”.
Slėpinio vaisius: džiaugsmas atrandant Jėzų.
Pirmasis Šviesos slėpinys:
Jėzaus krikštas
Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Staiga
jam atsivėrė dangus, ir jis pamatė Dievo Dvasią,
sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią
ant jo. O balsas iš dangaus prabilo: „Šitas yra mano
mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi.”(Mt 3:16-17)
Vieną kartą „Tėve mūsų”, dešimt kartų „Sveika,
Marija”, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui”.
Slėpinio vaisius: atvirumas Šventajai Dvasiai.
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Antrasis Šviesos slėpinys:
Vestuvės Kanoje
Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums
lieps.” …Jėzus jiems liepė: „Pripilkite indus vandens.” Jie pripylė sklidinus.
(Jn 2:5-7)
Vieną kartą „Tėve mūsų”, dešimt kartų „Sveika,
Marija”, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui”.
Slėpinio vaisius: per Mariją pas Jėzų.
Trečiasis Šviesos slėpinys:
Dievo Karalystės skelbimas
Eikite ir skelbkite, kad prisiartino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusiuosius,
apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus.
Dovanai gavote, dovanai ir duokite! (Mt 10:7-8)
Vieną kartą „Tėve mūsų”, dešimt kartų „Sveika,
Marija”, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui”.
Slėpinio vaisius: atgaila ir pasitikėjimas Dievu.
Ketvirtasis Šviesos slėpinys:
Atsimainymas
Besimeldžiant jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. O iš debesies aidėjo
balsas: „Šitas mano išrinktasis Sūnus, jo klausykite!”
(Lk 9:29, 35)
Vieną kartą „Tėve mūsų”, dešimt kartų „Sveika,
Marija”, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui”.
Slėpinio vaisius: šventumo troškimas.
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Penktasis Šviesos slėpinys:
Eucharistijos įsteigimas
Ir, paėmęs duonos, jis sukalbėjo padėkos maldą,
laužė ją ir davė apaštalams, tardamas: „Tai yra
mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Tai darykite
mano atminimui.” Lygiai taip po vakarienės jis
paėmė taurę, sakydamas: „Ši taurė yra Naujoji Sandora mano kraujyje, kuris už jus išliejamas.”
(Lk 22:19-20)
Vieną kartą „Tėve mūsų”, dešimt kartų „Sveika,
Marija”, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui”.
Slėpinio vaisius: adoracija.
Pirmasis Kančios slėpinys:
Agonija Alyvų kalne
Mirtino sielvarto apimtas, jis dar karščiau meldėsi.
Jo prakaitas pasidarė tarsi tiršto kraujo lašai, varvantys žemėn. Atsikėlęs po maldos, jis atėjo pas
mokinius ir rado juos iš liūdesio užmigusius.
(Lk 22:44-45)
Vieną kartą „Tėve mūsų”, dešimt kartų „Sveika,
Marija”, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui”.
Slėpinio vaisius: gailestis dėl nuodėmės.
Antrasis Kančios slėpinys:
Jėzaus nuplakimas
Tuomet Pilotas ėmė ir nuplakdino Jėzų. (Jn 19:1)
Vieną kartą „Tėve mūsų”, dešimt kartų „Sveika,
Marija”, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui”.
Slėpinio vaisius: tyrumas.
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Trečiasis Kančios slėpinys:
Vainikavimas erškėčiais
Jie išrengė jį ir apsiautė raudona skraiste. Nupynė
erškėčių vainiką, uždėjo jam ant galvos, o į jo
dešinę įspraudė nendrę.
(Mt 27:28-29)
Vieną kartą „Tėve mūsų”, dešimt kartų „Sveika,
Marija”, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui”.
Slėpinio vaisius: drąsa.
Ketvirtasis Kančios slėpinys:
Kryžiaus nešimas
Nešdamas savo kryžių, jis ėjo į vadinamąją Kaukolės vietą, hebrajiškai Golgotą.
(Jn 19:17)
Vieną kartą „Tėve mūsų”, dešimt kartų „Sveika,
Marija”, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui”.
Slėpinio vaisius: kantrumas.
Penktasis Kančios slėpinys:
Nukryžiavimas
O Jėzus galingu balsu sušuko: Tėve, į tavo rankas
atiduodu savo dvasią. Ir su tais žodžiais numirė.
(Lk 23:46)
Vieną kartą „Tėve mūsų”, dešimt kartų „Sveika,
Marija”, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui”.
Slėpinio vaisius: ištvermė.
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Pirmasis Garbės slėpinys:
Prisikėlimas
Nenusigąskite! Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus
Nazarėno. Jis prisikėlė, jo čia nebėra. Štai vieta, kur
jį buvo paguldę.
(Mk 16:6)
Vieną kartą „Tėve mūsų”, dešimt kartų „Sveika,
Marija”, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui”.
Slėpinio vaisius: tikėjimas.
Antrasis Garbės slėpinys:
Dangun žengimas
Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į
dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje.
(Mk 16:19)
Vieną kartą „Tėve mūsų”, dešimt kartų „Sveika,
Marija”, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui”.
Slėpinio vaisius: viltis.
Trečiasis Garbės slėpinys:
Šventosios Dvasios atsiuntimas
Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo
kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė
prabilti.
(Apd 2:4)
Vieną kartą „Tėve mūsų”, dešimt kartų „Sveika,
Marija”, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui”.
Slėpinio vaisius: Dievo meilė.
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Ketvirtasis Garbės slėpinys:
Marijos dangun ėmimas
Tu esi Jeruzalės garbė! Tu esi didis Izraelio
pasididžiavimas! Tu esi nuostabi mūsų tautos
šlovė! Savo ranka visa tai padarei, nuostabų žygį
įvykdei Izraeliui, - Dievas juo gėrisi. Telaimina
tave VIEŠPATS Visagalis per amžių amžius!
(Jdt 15:9-10)
Vieną kartą „Tėve mūsų”, dešimt kartų „Sveika,
Marija”, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui”.
Slėpinio vaisius: laimingos mirties malonė.
Penktasis Garbės slėpinys:
Vainikavimas
Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris,
apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos
dvylikos žvaigždžių vainikas.
(Apr 12:1)
Vieną kartą „Tėve mūsų”, dešimt kartų „Sveika,
Marija”, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui”.
Slėpinio vaisius: pasitikėjimas Marijos užtarimu.
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Priedas

Ši knyga yra pelno nesiekiančios misijos dalis.
Mūsų Dievas norėjo, kad šiuos žodžius
paskleistume tarp tautų.
Prašome mums padėti.
Jei norėtumėte paremti mus finansiškai,
prašome kreiptis adresu:
JAV:
Direction for Our Times
9000 West 81st Street
Justice, Illinois 60458
1-708-496-9300
Airijoje:
Drumacarrow
Bailieborough
Co. Cavan.
Republic of Ireland
Tel.: 011-353-42-969-4947
arba 011-353-42-969-4734
contactus@dfot.ie
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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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Priedas

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 mirštantiems
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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Kitos Anne, pasaulietės apaštalės, knygos
Kopimas į kalną

Ieškant kelio į šventumą.
Anne aprašo dangaus patirtis.

Gailestingumo migla

Dvasinis Karas.
Anne aprašo skaistyklos patirtis.

Ginant paklusnumą ir
apmąstymai apie kunigystę

Apmąstymai temomis, artimomis Jėzaus Širdžiai

Interviu su Anne, pasauliete apaštale
VHS ir DVD formato įrašus, padarytus Focus
Worldwide Network, galite įsigyti aplankę mūsų
tinklalapį www.directionforourtimes.com.
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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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Leidėjo pastaba dėl vertimo
Ši knyga yra vertinys iš anglų kalba parašyto teksto, kurio
paskelbimui leidimą suteikė didžiai gerbiamas Kilmoro
(Airija) vyskupas Leo O‘Reilly.
Direction for Our Times leidėjai labai stengėsi užtikrinti,
kad šis vertimas kiek įmanoma tiksliau atspindėtų originalų
tekstą. Tačiau vertimo procese tekstas visuomet daugiau ar
mažiau interpretuojamas. Radusius vertimo klaidų, galimai
darančių šį tekstą nesuderinamu su Katalikų Bažnyčios
mokymu, prašome pranešti mums, kad galėtume apie tai informuoti už vertimus atsakingą kunigą.
Pastabas dėl vertimo klaidų prašome siųsti vertimų koordinatoriui į vieną iš šių Direction for Our Times filialų:

JAV:
Direction for Our Times
9000 West 81st Street
Justice, Illinois 60458
contactus@directionforourtimes.com

Airijoje:
Direction for Our Times
Drumacarrow
Bailieborough
Co. Cavan
Republic of Ireland
contactus@dfot.com

