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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 spausdinimui.
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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
ix
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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
x
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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
xi
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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.
xii
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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 nenumatęs 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 ištaxiii
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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.

xiv
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Maldos Amžinajam
Dievui Tėvui
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.
Dieve, mano Tėve, padėk man suprasti. Amen.

xv
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Rugpjūčio 17, 2003
Jėzus
Mano vaikai, Aš kalbu jums iš savo Eucharistinės Širdies gelmių. Mano brangiausios
mažosios šio pasaulio sielos, jūs turite
sugrįžti pas Mane. Dabar, labiau nei bet
kada, Aš trokštu jūsų meilės ir noriu jus
apsaugoti. Kadangi Mūsų laikas yra kitoks
nei jūsų, Aš galiu bendrauti su jumis laiko
neribojamu būdu. Štai ką noriu jums pasakyti. Aš ketinu pasidalinti savo giliausiomis paslaptimis su jumis. Aš praskleisiu
tabernakulio uždangą taip, kaip niekada
anksčiau nesu daręs. Noriu, kad jūs Mane
pažintumėte. Noriu, kad pažintumėte
Mane stebuklingu konsekruotos Ostijos
pavidalu. Aš esu Gyvenimo Duona. Taip. Ir
taip pat Aš esu jūsų Jėzus. Aš buvau nuolankus Žmogus, išvaikščiojęs jūsų sunkumų, nepriteklių ir nepatogumų kelius.
Aš suprantu įžeidimo skausmą, nes ir su
Manimi daugelis elgėsi blogai. Aš
suprantu alkio skausmą, nes ir Mes
buvome neturtingi. Suprantu vienumos
skausmą, nes ir Aš buvau kitoks. Mažutėliai, Aš esu su jumis. Aš noriu jus išmokyti
dalykų, kuriuos praeityje sielos sužinodavo
tik atvykusios į dangų. Tai darau, nes
ketinu sukelti didžiulę krikščionių bangą,
kuri nuplautų krantą blogio, apėmusio šį
taip meilingai Mano Tėvo sukurtą pasaulį.
1
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Šis vyksmas išgrynins jūsų pasaulį, kuris
ir vėl taps saugia vieta Dievo vaikams. Aš
ketinu jums atnešti pažinimą, išmintį ir
meilę. Aš ketinu jus supažindinti su dieviškumu uždegdamas jūsų širdis tarsi deiviškos meilės židinius. Jums bus suteikta
galimybė dirbti su Manimi. Vaikai, eikite
su Manimi dabar. Vaikščiokite dieviškumo
takais su Manimi, jūsų Išganytoju. Kartu
Mes pakviesime kitus prisijungti prie
Mūsų. Taip Mes sukilsime prieš blogį ir
grąžinsime gėrį pasauliui, jo žmonėms ir
Dievui danguje. Aš esu visagalis. Bendradarbiaudami su Manimi jūs dalyvaujate
Mano galioje. Jūs išmoksite mylėti taip
kaip niekada iki šiol nemylėjote. Dabar Aš
atsiskleidžiu nauju būdu – taip, kaip niekada anksčiau nesu atsivėręs. Ateikite pas
Mane; kartu Mes atiduokime pagarbą ir
prisiekime paklusnumą Dievui Tėvui. Šis
darbas yra vykdomas Jo įsakymu. Dažnai
ir iš širdies dėkokite Jam už šias malones,
nes su jomis jūs padėsite Man išgelbėti
pasaulį.

2
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Rugpjūčio 18, 2003
Jėzus
Noriu savo vaikams parodyti Mano
didžiulį atsidavimą jiems. Aš gyvenu viso
pasaulio tabernakuliuose. Tai darau, nes
trokštu, kad Mano vaikai savo tarpe turėtų
gyvąjį Kristų. Toks šventumas yra pasiekiamas sieloms, kurios lanko ir garbina
Mane Eucharistijoje. Aš išgydau kiekvieną
ligą ir nuraminu kiekvieną audrą. Aš esu
paguoda bet kokiame sielvarte. Aš jums
parodysiu Gyvenimą kiekviename tabernakulyje, nes ketinu jus vesti ypatingu būdu.
Mano brangieji, jei tik jūs žinotumėte kiekvieno Manęs tabernakulyje aplankymo
vertę, jūs kasdien ir kasnakt lankytumėtės
čia miniomis. Šią minią Aš dabar kviečiu.
Brangieji šio pasaulio vaikai, Manęs, jūsų
Jėzaus, neriboja gamtos įstatymai. Aš
galiu daryti viską. Mano galios yra neįsivaizduojamos sieloms, nematančioms dangiškos vizijos. Kitais žodžiais tariant,
sieloms, gyvenančioms žemėje. Jūsų pasaulyje yra daug kalbama apie galią. Šis turi
tokią galią, anas kitokią. Vaikai yra klaidinami okultizmo įvaizdžiais ir magijos
galiomis. Aš noriu, kad baigtųsi susidomėjimas galiomis, kurios NĖRA dangiškos
galios. Mano vaikai ir netgi kai kurie iš
Mano šviesos vaikų sako, kad tai yra geri
arba bent jau nekenksmingi dalykai.
3
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Dabar Aš jums sakau su visa savo Dieviška
Didybe, kad jei galia nėra iš Manęs, ji yra
blogis. Kiekvieną dieną būkite budrūs
šioms apgavystėms ir šalinkite jas iš savo
gyvenimo. Jūs nepastebite žalos, bet Aš,
jūsų Išganytojas, užtikrinu, kad tai atveria
jūsų sieloje duris, kurias jūs norite laikyti
uždarytas. Jūsų vaikai turi būti apsaugoti
nuo „galias’’ vaizduojančių pramogų ir
žaidimų.
Aš noriu tave vesti šiuo konkrečiu būdu.
Noriu tave perspėti ir pataisyti. Noriu tave
mokyti. Labiau už viską Aš noriu tave
mylėti. Ar esi kada stipriai mylėjęs tą,
kuris tave atstūmė? Ar buvo tavo meilė
nerūpestingai atmesta? Jei taip, tu
supranti, kaip Aš jaučiuosi. Dauguma
žmonių Mane atstūmė. Aš dėl jų atidaviau
pačią gyvybę - tam, kad jų nuodėmės būtų
atleistos ir pamirštos. Žmonija, vargšė ir
kvaila žmonija, sviedžia šią dovaną Man
prie kojų tarsi sakydama: „Tavo dovana
yra bevertė. Ji nebeturi jokios prasmės.’’
Brangiausi vaikai, kai kuriais atvejais, tai
yra neišmanymas. Daugelis šių vaikų nesupranta, kad ta dovana, kurią jie numeta
šalin, yra jų amžinybė ir išgelbėjimas. Dažnai jie to nesupranta, nes jiems nėra pasakyta. Aš netrukus ištaisysiu šią padėtį
atsiskleisdamas pasauliui ir nepalikdamas jokios abejonės, kad Jėzus Kristus
gyvena ir Jėzus Kristus gelbėja. Tuo metu
4
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sielos Mane pažins ir galės pasirinkti pasiremdamos žinojimu. Mano mažutėli, kokią
paguodą Man suteiks sielos, kurios tai dienai dar neatėjus pasirinks Mane vedamos
tikėjimo. Šiuo metu Aš siunčiu savo Dvasią
į pasaulį. Ši Dvasia, kuri yra trečiasis Trejybės asmuo, pasilieka su kiekviena Ją
kviečiančia siela. Mano žodžiai turi būti
skleidžiami, ir kai jie pasieks sielą, kurioje
gyvena Šventoji Dvasia, ši siela nuostabiai
užsidegs. Iš tiesų, kiekvienos iš jų šviesa
pasieks dangų, kur triumfuojantys džiaugsis matydami dar vieną kareivį grįžtantį į
kovą. Būkite atidūs, brangieji, kiekvienam
Mano įgeidžiui. Atsakykite į Mano prašymus paklusnumu. Šiandien Aš jums
pažadu, kad jūs vaikščiosite ramybėje.
Garbinkite Mane Eucharistijoje ir Aš
mokysiu jus meilės.

5
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Rugpjūčio 19, 2003
Jėzus
Šiandien noriu jums kalbėti apie meilę. Aš
esu meilė. Visa meilė esu Aš. Mano vaikai
šiame pasaulyje turi vėl pažinti meilę, nes
daugumai jos esmė taip iškrypo, kad jie
nebevertina meilės ir nebesistengia jos
siekti. Meilė yra rami ir pastovi, Mano vaikai. Meile galima pasikliauti. Meilė nesumažėja išbandymų akivaizdoje. Žemėje yra
daug meilės rūšių ir kiekviena tikra meilė
turi savo vietą. Aš noriu, kad Mano vaikai
stengtųsi atpažinti meilės galimybes savo
gyvenime. Iš tiesų, šeima yra pirminis meilės šaltinis. Deja, daugelio šeimų nariai
nesugebėjo mylėti ir paskendę kartėlyje
atitolo vieni nuo kitų. Vaikai, mylėti
nereiškia nepatirti nuoskaudos. Atvirkščiai; dažniausiai, Aš turiu pasakyti, kad
paprastai pareiga mylėti užtikrina
skausmą ir kartu atneša pareigą atleisti.
Jei norėtum pamatyti tą, kuris yra įskaudintas, pažvelk į Mane. Tu nenusipelnei
būti įskaudintas, Mano mažutėli. Aš viską
matau ir suprantu. Aš taip pat nenusipelniau būti įskaudintas. Dabar jums sakau,
brangiausieji, kad jūs įskaudinote Mane
daugelį kartų. Vien tik tai, kad tu Mane
apleidi, žeidžia Mane siaubingai. Bet Aš
myliu tave. Aš suprantu, kad tu esi netobulas. Žvelgiu į tave, ir iš tiesų, Aš tau atlei7
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džiu. Prašau, priimk Mano atleidimą ir
pradėkime viską iš naujo. Prašau, brangus
sužeistas vaike, priimk Mano atleidimą į
savo širdį paversdamas ją atleidimo
namais. Svetingai ir nuoširdžiai priimtas
svečias nesukels nepatogumų šeimininkui,
nes toks svečias jausis tarsi savo paties
namuose. Jis pats patenkins savo poreikius ir pagelbės šeimininkui. Ar tai
netiesa, Mano brangusis? Aš esu tavo Svečias. Aš esu Svečias tavo sieloje. Priimk
Mane svetingai ir Aš gydysiu, maitinsiu ir
atgaivinsiu tavo sielą. Tavo širdis plaks
vien tik meile. Aš nuplausiu kartėlį ir
visam laikui pašalinsiu nuoskaudas. Aš
paliksiu tavyje tokią atleidimo gausybę,
kurios tau užteks dosniai dovanoti tave
įskaudinusiems. Brangūs vieno tikrojo
Dievo vaikai, ištieskite ranką jus įskaudinusiems žmonėms, ypatingai savo šeimose,
ir pasiūlykite jiems atleidimą. Tau nereikia šio atleidimo ieškoti. Prašyk Manęs,
brangus vaike, ir iš tiesų Aš tau jį duosiu.
Jei tai padarysi, tu išgysi. Galbūt tu sakysi:
„Jėzau, tai yra per sunku. Aš negaliu to
padaryti, nes esu per daug įskaudintas.’’
Mano vaike, ir vėl tau patariu praktikuoti.
Savo mintyse kartok atleidimo žodžius. Po
to pasakyk juos garsiai. Priprask prie jų
skambesio. Su Mano malonėmis tai bus ne
tik įmanoma, bet ir lengva. Pasitikėk
Manimi, nuoširdžiai tave mylinčiu ir siekiančiu tavo ramybės. Noriu, kad tarp
8
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Mūsų nebūtų jokių kartėlio kliūčių. Aš
noriu tave išgydyti. Aš noriu išgydyti šeimas. Nebijok. Jei kas nors atsisakys tavo
atleidimo, tai bus jo praradimas. Tu išgysi
ir tau bus atlyginta. Man nesvarbu, ką
gavėjas su tavo dovana darys. Kuomet vertinu tavo gyvenimą, Aš žiūriu tik į tai, kad
tu dovanojai. Taigi priimk Mane kaip savo
Svečią, Mano mylimasis. Aš įdėsiu į tavo
širdį tiek meilės ir atleidimo, kad tu
nespėsi jų dalinti. Aš esu tavo Dievas.
Tikėk Manimi.

9
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Rugpjūčio 20, 2003
Jėzus
Šiandien Aš noriu jums kalbėti apie vieningumą. Pasaulis yra didžiai nevieningas. Nevieningumas yra persmelkęs beveik
visą šiuolaikinį gyvenimą, bet dabar Aš
kalbu apie nevieningumą šeimoje. Aš
ketinu grąžinti vieningumą kiekvienai šeimai, kuri leis Man tai padaryti. Mano vaikai, kuomet šeima yra vieninga, jos nariai
patiria nuolatinį meilės srautą. Mano nuolat teikiama ramybė perneša šeimą per
neišvengiamus sunkumų laikotarpius;
tokių šeimų nariai yra ramūs ir pakantūs.
Malda kaipmat atneš vieningumą į šeimą.
Aš galiu apipilti malonėmis namus,
kuriuose bus nuspręsta suteikti pirmenybę
šeimyninei maldai. Šeimos atsidavusios
Mūsų Motinai suvokia, kad malda yra susijusi su šeimos vienybe. Aš to noriu visoms
šeimoms. Tvirtai apsispręskite, kuriuo
metu jūsų šeima kartu melsis. Jei atsiranda dalykų, kurie sutrukdo melstis
sutartu laiku, nepriimkite to kaip ženklo,
kad jūsų apsisprendimas melstis yra
klaida. Paprasčiausiai nustatykite kitą,
labiau tinkamą, laiką. Aš, jūsų Jėzus, stebiu. Aš viską suprantu. Jei jūs Man pasakysite, kad jūsų šeima niekada neturi
pakankamai laiko melstis, Aš jums padėsiu jo surasti. Gali būti, kad jūs esate per
11
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daug užsiėmę ir turėtumėt atsisakyti kai
kurių užsiėmimų. Mano vaikai, šiame veiklos pasaulyje jūs privalote suvokti labai
svarbų skirtumą tarp pramogos ir pareigos. Pareiga susitikti su draugais nėra
tokia svarbi, kaip pareiga šeimos maldai,
ir gali būti, kad jums reikia peržvelgti savo
pirmenybes. Nebijokite, Aš jums padėsiu.
Kartu mes tirsime jūsų gyvenimą ir nuspręsime, kuriuo metu yra tinkamas laikas
jūsų šeimai kartu melstis. Tikėkite
Manimi, kuomet jums sakau, kad dėl šio
apsisprendimo būsite gausiai palaiminti.
Aš atnešiu vieningumą į jūsų šeimą.
Vieningumas taip pat yra svarbus tapatybei. Ypač vaikams yra svarbu suprasti, kad
iš jų, kaip iš krikščionių, yra tikimasi kitokio požiūrio ir kitokio atsako į gyvenimą.
Tai prasideda jūsų namuose. Mano jauniausi vaikai šiame pasaulyje nesuvokia
savo paveldo. Daugelio Mano suaugusių
vaikų padėtis yra rimtesnė. Jie atsisakė
savo paveldo. Taigi Mūsų tikslas yra dvigubas. Mes privalome mokyti savo jaunimą
ir su meile kviesti suaugusius. Pažvelkite į
savo brolius ir seseris pasaulyje. Daugelis
patiria savo šeimose susiskaldymą ir
vaikšto kartėlyje. Jie neprašo Manęs
pagalbos. Jie tiesiog susitaiko su tuo, kad
žmonės taip elgiasi. Aš užtikrinu jus, Mano
vaikai, kad krikščionys taip nesielgia. Aš
ketinu sutelkti šeimas. Iš šeimos, šio sau12
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gaus meilės šaltinio, vaikai išmoks atsakomybės prieš Dievą ir kitus. Aš noriu, kad
tai ir vėl taptų norma. Ar jūs Man padėsite? Susitarkime, kad kiekviena šeima
atsakys į šį kvietimą pradėdama kartu
melstis. Pradėkite nuo mažai, vienu Tėve
Mūsų, jei kitaip neišeina. Po to ženkite
palaipsniui pirmyn. Aš norėčiau, kad šeimos kartu kalbėtų Rožinio maldą. Tebūnie
tai jūsų tikslas. Atsidavimas Mano motinai
kaipmat atves šeimą prie Manęs. Atsidavimas Mano motinai išgydys daugelį žaizdų.
Mano motina šiame darbe yra vieninga su
Manimi ir sugrąžina Man labai daug sielų.
Melskitės kartu šeimoje ir džiaukitės, nes
Aš atstatau vieningumą jūsų namuose.

13
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Rugpjūčio 21, 2003
Jėzus
Šiandien dar kartą noriu atkreipti dėmesį
į neramų šiuolaikinio pasaulio tempą. Vaikai, ateikite ir pabūkite su Manimi Eucharistijos Sakramente. Aš esu kiekviename
pasaulio tabernakulyje. Pamąstyk apie
tabernakulį ir pamatyk Mane jame. Ar Aš
turiu televizorių? Radiją? Žinoma, ne.
Tačiau iš tiesų Aš esu čia. Tu paklaustum:
„Ką Jis veikia?’’ Sakau tau, Mano vaike, Aš
nenuobodžiauju. Aš mąstau apie tave.
Nerimauju, jei tu esi toli. Kenčiu, jei pasirinkai eiti pasaulio keliais ir keli pavojų
savo sielai. Liūdžiu kiekvieną dieną, kai
nėra vilties, kad tu Mane aplankysi. Aš
prašau savo Tėvo, kad Jis tavęs pasigailėtų. Aš duodu nurodymus savo angelams,
kad jie tave saugotų, vis vildamasis, kad
vieną dieną tu pas Mane sugrįši. Mano
vaike, kiek kartų per dieną apie Mane
pagalvoji? Tu mąstai apie Mane dabar,
skaitydamas šiuos žodžius. Taigi kol esi su
Manimi, leisk Man pasakyti, kad Aš tave
myliu. Trokštu vien tik tavo laimės. Aš
galiu tau padėti visuose dalykuose. Galiu
išspręsti tavo sunkumus ir išgydyti tavo
žaizdas. Mano vaike, ateik ir pasėdėk priešais Eucharistijos Sakramentą, esantį
kiekviename tabernakulyje. Mano malonės
ir palaiminimai liesis į tave. Noriu, kad
15
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sėdėdamas tu pasinertum į tylą. Užsimerk
ir Aš užpildysiu tavo brangiąją galvą dangiškų minčių srautu. Taip daug kuo norėčiau su tavimi pasidalinti. Aš mačiau
kiekvieną tavo patirtą sužeidimą. Aš troškau tave paguosti. Leisk Man tai padaryti
dabar.
Aš ir vėl labai prašau, kad kiek įmanydami
vengtumėte triukšmo. Triukšmas neveda į
šventumą. Nors kartais esate priversti
pakęsti triukšmą pasaulyje, jūs galite jį
sumažinti savo namuose ir automobilyje.
Tyloje ateina ramybė, mažutėliai. Tyloje tu
atrasi Mane. Aš tavęs laukiu ir nė karto
nebuvau nuo tavęs nugręžęs savo žvilgsnio.
Tu turi žinoti, kad Aš viską tau atleidžiu.
Aš noriu tiktai tavo meilės.
Šiuolaikiniame pasaulyje pasiaukojanti
meilė yra taip dažnai pajuokiama, kad sielos tapo įtarios ir joms sunku tokią meilę
suprasti. Jos mąsto: „Kodėl Jėzus mane
myli? Aš juk nesu labai mielas?’’ Iš tiesų,
šiame pasaulyje daugelis sielų nemėgsta
net pačios savęs. Taigi joms yra sunku įsivaizduoti, kad kas nors, o ypač visų Dievas
galėtų trokšti joms gėrio ir jas tobulai
mylėti. Sakau tau, brangus vaike, kad
tiesa negali būti paneigta. Aš esu Tiesa ir
Aš myliu tave labiau, nei gali įsivaizduoti.
Mano vienintelis troškimas yra tave susigrąžinti pas save, kur galėčiau tave apsau16
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goti. Nebijok sugrįžti, tu nebūsi nubaustas
už savo prasižengimus; jei tik grįši pas
Mane dabar, Aš tau atleisiu tavo nuodėmes. Mes toliau keliausime, tarsi tu niekada nebūtum nusidėjęs. Nuodėmės
palieka sieloje nuosėdas. Ateik pas Mane
dabar, Mano mylimas vaike, ir dangišku
kvėpavimu Aš nupūsiu nuodėmės nuosėdas
palikdamas tavo sieloje džiaugsmą ir
atnaujinimą.* Aš esu tavo Dievas. Aš myliu
tave. Tai niekad nepasikeis.

* Žr. Trečiąją Knygą, 2003 metų rugpjūčio 9 dienos
žinutę, kurioje kalbama apie Sutaikinimo Sakramentą.
17
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Rugpjūčio 22, 2003
Jėzus
Meilė iš Mano širdies liejasi į jūsų pasaulį.
Su niekuo nepalyginamu būdu Aš dosniai
dovanoju malones sieloms. Mano vaikai, Aš
nebesutalpinu meilės savo širdyje. Matau
tiek daug tų, kuriems Manęs reikia, ir iš
tiesų, jie Mane turės. Neškite Mano žodžius
kenčiantiems. Mano žodžiai bus balzamas,
kuriuo jūs padėsite išgydyti sielas. Tarsi
dangiškieji slaugytojai, jūs uždėsite Mano
žodžius ant kiekvienos žaizdos ir pamatysite stebuklingus vaisius. Mano vaikai, Aš
veikiu per jus. Aš jus naudoju kaip gydomuosius įrankius. Jūsų pasaulis serga,
kankindamasis ligoje, daug baisesnėje nei
bet kuris kūno negalavimas. Pati pasaulio
siela stengiasi surasti jai taip reikalingą
išgydymo šaltinį. Aš esu čia. Aš ketinu išgydyti jūsų pasaulį. Noriu, kad jūs būtumėte
džiaugsmingi Eucharistinio Jėzaus atstovai. Eucharistinis Jėzus ryžtingai kviečia
savo vaikus. Aš šaukiu kiekvieną iš jūsų
vardu ir sakau: „Laikas sugrįžti pas
Mane.’’ Ateik pas Mane, laukiantį tavęs
tabernakulyje, ir Aš atsiskleisiu tokiu
būdu, kad tau neliks jokių abejonių. Tavo
širdis džiaugsis, o tavo sieloje bus ramybė.
Ilsėkis šalia Eucharistinės savo Išganytojo
širdies ir tau bus duota visa, ko tau reikės.
Tikėjimas yra dovana, Mano brangusis. Aš
19
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noriu tau šią dovaną dovanoti. Bet tam,
kad galėčiau tai padaryti, tu privalai į
Mane atsisukti. Mano širdis plaka vien tik
meile. Aš tau pažadu, kad nepriekaištausiu. Aš padėsiu tau suprasti, kad Dievo vaikui tinka tik džiaugsmas ir šviesa. Vieną
dieną tu grįši pas Mus. Paverskime ją
pačia džiaugsmingiausia diena tavo gyvenime. Ateik pas Mane, Mano vaike, ir Aš
tau parodysiu, kaip tai padaryti. Tu sakai:
„Jėzau, aš užmiršau, kaip reikia melstis.’’
Mano vaike, ar mažasis užmiršta verkti, jei
jam skauda? Žinoma, ne. Ateik pas Mane ir
išverk savo skausmą, kančią ir baimę. Tai
neįvyks per vieną dieną, bet pirmąjį
žingsnį Manęs link ženk ateidamas ir
būdamas Mano akivaizdoje. Ateik ir būk
Eucharistijos artumoje, ir Aš padarysiu
visa kita. Tai bus Mano darbas. Aš nedelsdamas susigrąžinsiu tave i tą savo Švenčiausios Širdies vietą, kuri yra saugoma
tiktai tau. Matai, Mano vaike, jei tu esi toli
nuo Manęs, ta vieta lieka tuščia. Aš, tavo
Jėzus, stipriai išgyvenau tą tuštumą vis
laukdamas tavęs sugrįžtant. Šis laukimas
žeidžia Mano širdį. Tad neleisk Man ilgiau
kentėti nė vienos akimirkos. Ar tu pradedi
suprasti? Aš myliu tave tobulai. Tau yra
skirta būti su Manimi. Neleisk, kad kas
nors trukdytų tau sugrįžti pas Mane. Aš
esu tavo ir visų Dievas. Pasaulis nori tave
atitraukti nuo tavo paveldo, bet Aš saugau
jį tau. Su Manimi jis yra saugus, Mano
20
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vaike, tad grįžk pas Mane dabar, kad galėčiau pradėti tave gydyti.

21
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Rugpjūčio 25, 2003
Jėzus
Mūsų darbas tęsiasi. Aš lieku kaliniu
tabernakulyje. Laukiu kiekvienos sielos,
kuri nėra su Manimi. Mano vaikai turi
suprasti, kad Aš traukiu sielas prie savęs.
Aš nebegaliu likti stebėtoju, matydamas
tiek daug amžinybei prarastų sielų. Praeityje maža buvo sielų, kurios pasirinkdavo
būti amžinai nuo Manęs atskirtos. Tiesa,
tai sukeldavo Man skausmą. Tačiau šiais
laikais į Mano viešpatavimą šiame pasaulyje žiūrima taip nerūpestingai, kad daugelis sielų, pasirinkdamos tamsą, mano,
kad tai yra nereikšmingas sprendimas. Jos
nesupranta pasekmių. Iš tiesų, kai kurie
Mano vaikai nesirūpina savo amžinybe,
nes jie mano, kad turės keletą gyvenimų
šiame pasaulyje. Aš jums sakau šiandien,
Mano vaikai, kad tai yra bedieviška nuomonė, kurią piktasis sukūrė ir paskleidė
norėdamas sumenkinti svarbą to, kaip jūs
išnaudojate savo laiką. Kiekvienai sielai
yra duotas tik vienas gyvenimas. Čia
negali būti jokių klausimų. Netikėkite, kad
jūs dar kartą sugrįšite į žemę tam, kad
turėtumėte naują galimybę. Šis gyvenimas,
kurį dabar gyveni, apspręs tavo amžinybę.
Taigi dabar, Mano vaikai, kai Mes visi
suprantame šiandienos ir jūsų ateities
dienų svarbą, apsispręskime, kaip jūs pra23
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leisite savo likusį laiką. Aš norėčiau, kad
tu Man padėtum. Žinau tikslų skaičių
dienų, tau likusių iki Mūsų susitikimo
kitame gyvenime. Aš turiu tau ypatingą
darbą, kuris turi būti atliktas. Iš tiesų, Aš
turiu po ypatingą darbą kiekvienai iš tavo
likusių dienų. Jei tu Man ištarsi „taip’’, Aš
galėsiu ilsėtis žinodamas, kad šios užduotys bus atliktos, o sielos priklausančios nuo
tavo veiklos, bus išgelbėtos. Be to, žinojimas, kad tu atsakai į Mano begalinę meilę,
suteiks Man džiaugsmą. Mano vaike, ateik
pas Mane ir daryk Mano darbą. Šiame
gyvenime tu nepažinsi didesnio džiaugsmo.
Paklausk tikrų Mano sekėjų. Jie pažįsta tą
palaimą, kurią jie išgyvena patirdami
savo sielose Mano šypseną. Aš noriu, kad ir
tu tai patirtum. Leisk Man tave užtikrinti,
kad dauguma atvejų, Mano tau paskirtą
darbą tu dirbsi ten, kur ir dabar esi. Aš
paprasčiausiai noriu, kad tu gyventum
ramybėje. Noriu, kad žinotum, jog esi mylimas. Aš noriu būti su tavimi tavo sunkumuose ir trokštu, kad tu būtum saugus.
Vienybėje su Manimi tu savo dienose jausiesi kitaip. Kas prieš tai sukeldavo
nerimą, dabar, su Mano ramybe, tau atrodys menkniekiai. Net mažiausius nuolankius tavo meilės ir paklusnumo veiksmus
Aš galiu panaudoti sielos išgelbėjimui.
Taigi, užuot vien tik gyvenęs savo laiką
žemėje, tu išnaudosi savo dienas, kurių
skaičius visuomet ribotas, gelbėjimui sielų,
24
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kurios gyvena be Manęs ir kartais net veikia prieš Mane. Mes privalome turėti viltį
kiekvienai sielai, Mano brangusis. Ilsėkis
Mano didžiulėje malonėje dabar, kai Aš
tau atskleidžiu savo didžias paslaptis.

25
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Rugpjūčio 26, 2003
Jėzus
Vaikai, Aš noriu jums kalbėti apie paklusnumą. Aš, jūsų Dievas, esu jums paklusnus.
Kuomet esu prašomas, Aš jus saugau.
Ateinu jums į pagalbą, kai Mane kviečiate.
Aš sukūriau jums gražų pasaulį tam, kad
mokydamiesi mylėti, jūs galėtumėte užsitarnauti dangų. Aš, jūsų Dievas, vykdau
savo dalį, o dabar prašau, kad jūs atliktumėte savąją. Mano vaikai, Aš taip kalbu
vien tik iš susirūpinimo. Jūsų iškreiptas
pasaulis siekia jus supainioti ir priversti
jus manyti, kad paklusnumas yra neigiama savybė, kuri paverčia jus silpnais.
Užtikrinu tave, Mano vaike, Aš esu visagalis. Aš esu Jėzus Kristus, ir jei tu pažvelgsi
į Mano gyvenimą žemėje, tu pamatysi, kad
Aš buvau paklusnus visiems tiems, kuriems
turėjau būti paklusnus. Aš buvau paklusnus Dievui. Aš buvau paklusnus to meto
valdžios įstatymams ir paklusau religiniams autoritetams. Taip pat paklusau
savo tėvams. Jei įsigilinsi į Mano gyvenimą, tu pamatysi, kad jis yra pilnas
švento nuolankumo ir paklusnumo. O vis
dėlto galingesnis žmogus niekada nevaikščiojo jūsų žemės paviršiumi. Noriu tau
parodyti, kad paklusnume glūdi didi stiprybė. Ateik pas Mane, esantą Eucharistijos
Sakramente, ir Aš mokysiu tave paklus27
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numo, atskleisdamas šios nesuprastos
dorybės grožį ir jėgą. Galbūt tau įdomu, ko
Aš iš tavęs prašau. Visų pirma, Aš tavęs
prašau paklusti savo Bažnyčiai. Šiuo metu
Mano Bažnyčia kenčia. Daugelis vaikų
pamanė, kad šis Bažnyčios sunkumų laikas suteikė jiems teisę būti nepaklusniems.
Vaikai, tai turi liautis. Tu esi pašauktas
paklusti savo Bažnyčiai, o paklusdamas
savo Bažnyčiai, esi paklusnus Man. Aš
nesiekiu tavo pražūties, Mano vaike. Aš siekiu tavo išgelbėjimo. Tai todėl daviau tau
šią Bažnyčią su visa jos išmintimi. Daugelis sielų sako, kad pasaulis pasikeitė ir
todėl Bažnyčia turi pasikeisti. Bet šiandien
jus užtikrinu, kad Aš nepasikeičiau. Dangus nepasikeitė. Vieną dieną tu tai patirsi
tiesiogiai. Tavo pasaulis pasikeitė, ir per
šią pranašę Aš ateinu pas tave šiandien
pasakyti, kad šie pasikeitimai žlugdo žmoniją. Žinoma, pasikeitimai ne visuomet yra
blogi, bet tavo pasaulis išsigimė, atėjo į
Nepaklusnumo Amžių ir per daug sielų
žūva. Aš veikiu nepaprastu būdu tam, kad
nurodyčiau jums kryptį ir atkurčiau
tvarką. Šiuo metu atidžiai klausykitės
Mano žodžių. Aš ateinu pas jus su meile,
Mano vaikai. Aš jums atnešu beribes malones. Nebijokite pakeisti savo gyvenimo,
nors tai ir reiškia, kad jūs turėsite pripažinti savo klaidas. Išmintingas žmogus
klaidų nebijo, nes žino, kad jos yra neišvengiamos. Iš tiesų, apmąstydami praeities
28
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klaidas, mes mokomės ateičiai. Man rūpi
jūsų ateitis. Aš noriu, kad ji būtų šlovinga.
Noriu jums tiktai gėrio. Aš turiu malones,
būtinas jūsų dvasinės sėkmės užtikrinimui. Tu neturi bijoti, kad nesi pakankamai šventas būti Mano sekėju. Mano vaike,
Aš žinau viską. Šaukiu tave, nes tau lemta
būti su Manimi. Aš esu tavo Dievas ir šaukiu tave vardu į dangiškąją tarnystę.
Nenuvilk Manęs. Pradėk nuo mažiausių
paklusnumo savo Bažnyčiai aktų ir Aš
nuvesiu tave į šventumo aukštumas,
kurioms tave sukūriau. Nebijok nieko. Būk
su Manimi tyloje, ir Aš pažadu, kad rodysiu
tau kelią. Tu turi tik ateiti pas Mane ir
pasikeitimai prasidės. Tu juos noriai priimsi. Pasaulis tau negali pasiūlyti ramybės. Ramybė ateina tik iš Manęs. Skubėk
grįžti pas Mane, nes tavęs laukia Mano
malonės.

29
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Rugpjūčio 27, 2003
Jėzus
Šiandien noriu kalbėti savo vaikams apie
dangų. Dangus yra tikras, Mano brangieji.
Tai yra vieta ir Aš esu čia. Danguje yra
dauguma jūsų mirusių šeimos narių kartu
su visais šventaisiais ir dar daugybe kitų,
kurių jūs nesate sutikę. Danguje yra nuostabi bičiulystė, ypatingai tarp sielų,
kurios Man tarnavo panašiais būdais. Čia
jūs nejausite skausmo ar nuovargio, bet
kartais ilsėsitės sąvokose ir idėjose tam,
kad galėtumėt jas pažinti. Matot, Mano
vaikai, jūsų pažinimas tęsiasi ir žinių troškulio numalšinimas yra dangiškojo būvio
dalis, nes čia kiekvienas gali pažinti tai,
kas tik jį sudomins. Pažinę dalykus, jūs
galėsite vis gilinti savo žinias ir pakilti į
dar aukštesnius pažinimo lygmenis. Jūs
nesijausite tarsi mokykloje. Tai bus
džiaugsmas ir nuostaba, meilė ir tyrumas.
Tai toks įėjimas į visatos paslaptį, kuris
jus įgalins padėti ją valdyti. Mano vaikai,
dėl jūsų riboto suvokimo, kuris yra būtinas, kol esate žemėje, Aš negaliu jums
pasakyti visko. Bet Aš norėjau su jumis
pasidalinti šia dalele dangaus, ir toliau
tai darysiu, kad jūs žinotumėte kur einate.
Yra gera žinoti kelionės tikslą, kad galėtumėte tinkamai pasiruošti. Aš, jūsų Jėzus,
padedu jums tai padaryti. Jei Manęs klau31
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sysite ir gerai pasiruošite, atėjus laikui jūs
būsite pasirengę dangui. Tokiu būdu jūsų
žemiškos mirties diena bus pati laimingiausia jūsų gyvenime. Tikėkite Manimi,
Mano vaikai, kai Aš jums sakau, kad Mes
visi danguje laukiame jūsų atvykimo. Mes
esame su jumis susiję. Mano vaikai žemėje
mėgsta manyti, kad pašaukimas į šventumą skirtas kažkam kitam. Jei dabar
Manęs klausaisi, tu supranti, kad šventumas yra tavo pašaukimas. Jei tavo tikslas
yra dangus, o taip ir turėtų būti, tu privalai pradėti ruoštis dabar. Juk nekeliautum
į svetimą šalį, prieš tai nors truputį nesusipažinęs su tuo, kas tavęs joje laukia. Taigi
išgirsk Mane, kai Aš tau sakau: tu norėsi
lavinti savyje dorybes dar būdamas žemėje.
Stenkis į tai žiūrėti kaip į dangiškos kalbos mokymąsi prieš tavo atvykimą į dangų.
Noriu jums pasakyti, Mano vaikai, kad
šiuo metu visi dangaus šventieji trokšta
jums padėti. Jūs gyvenate tamsiame laikotarpyje, ir daugelis jūsų užmigo dvasiniu
miegu. Simboliškai kalbant, Aš ruošiuosi
sukelti didžiulį triukšmą tam, kad pažadinčiau pasaulį. Tau, Mano vaike, geriau
švelniai atverti savo akis dabar ir pradėti
tarnauti skatinamam ne baimės, o meilės
ir paklusnumo. Jei seksi Mane dabar,
baimė beveik išnyks iš tavo gyvenimo.
Alyvų Sode ir tuomet, kai buvau nuteistas
mirčiai, Aš akimirkomis jutau žmogiškos
32
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baimės dūrius. Bet Mano tikėjimas ir žinojimas Mane užtikrino, kad žmogus gali
sužaloti tiktai kūną, kai tuo tarpu Mano
siela, priklausanti Dievui ir Jo dangiškam
pasauliui, lieka nepažeista. Taip bus ir
jums, vaikai. Jūs nieko nebijosite. Be to, jei
Mane seksite, gausite ypatingas malones,
kurios padės įveikti visa, kas jus gąsdina.
Aš susidorosiu su visomis jūsų baimėmis
dabar ir ateityje; Aš jums tai iškilmingai
pažadu. Aš taip pat jums suteikiu leidimą
būti tarsi maži vaikai, dažnai primenantys
savo tėvams apie jų pažadus: „Tu pažadėjai!’’
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Rugpjūčio 28, 2003
Jėzus
Mano vaikai, Aš esu su jumis. Jūs girdėjote
Mane tai sakant daugelį kartų. Galbūt
sakiau tai taip dažnai, kad jūs jau nebegirdite tikrosios šių žodžių reikšmės. Šiandien noriu, kad jūs juos išgirstumėte ir
suprastumėte. Aš esu su jumis. Ar tai reiškia, jog stebiu jus iš dangaus tikėdamasis,
kad viskas jums einasi gerai? Ar tai reiškia, kad žvelgiu į visą savo pasaulį matydamas tik didžiuosius įvykius? Ne. Aš esu
su tavimi. Aš esu su TAVIMI, Mano vaike.
Tai reiškia, kad Aš matau pasaulį tavo
akimis. Aš vaikštau tavo taku ir patiriu
tai, ką tu patiri. Aš esu su tavimi, kai tau
skauda. Aš jaučiu žmogiško grubumo
geluonį, kai jį patiri tu. Aš jaučiu skausmą
ir silpnumą tavo kūne, kuomet tu sergi.
Mano užuojautos žvilgsnis, toks pilnas
meilės ir supratimo, yra su tavimi kiekvieną dieną ir kiekvieną minutę. Aš tau
atleidžiu tavo nuodėmes net prieš tau nusidedant. Bet tu turi pripažinti savo klaidas
ir prašyti atleidimo. Mano vaike, nemanyk,
kad esi apleistas. Sakau tau su dievišku
iškilmingumu, kad Aš esu su tavimi.
Tad sutelk dėmesį į tai, kad tavo Jėzus yra
su tavimi kasdien ir kiekvieną akimirką.
Kalbėk su Manimi, brangus vaike. Aš turiu
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tiek daug tau papasakoti. Aš turiu atsakymus tavo sunkumams. Aš galiu paaiškinti
dalykus, kurių tu nesupranti. Aš turiu
meilę žmonėms, kuriems tu jos nejauti. Tad
jei tu sutelksi dėmesį į Mano nuolatinį
dalyvavimą tavo gyvenime, tu pradėsi
Manimi pasikliauti. Mano vaike, tuomet
prasidės pokyčiai. Tau pradėjus Manimi
pasitikėti, tavo gyvenimas palengvės ir
jame bus mažiau streso. Tu išbrisi net iš
pačių sunkiausių situacijų ir nuo jų
nueisi, vietoj to, kad nešiotumeisi rūpestį iš
vienos savo gyvenimo srities į kitą. Tame
atrasi tokį išsilaisvinimą, kad netrukus
pasitikėjimas Manimi tau taps įpročiu. Ir
tada, vaike, Aš veiksiu per tave. Kai šis
tikslas bus pasiektas, nebebus ribų tam, ką
tu gali padaryti. Šiandien ir vėl tau sakau,
kad norint turėti įgūdžius, yra privalu
praktikuoti. Tad šiandien sutelk dėmesį į
Mano nuolatinį buvimą su tavimi. Klausk
Manęs, ko Aš iš tavęs norėčiau. Klausk
Manęs, kuriuos žodžius Aš norėčiau kad tu
savo kalboje naudotum. Tada klausyk
Mano atsakymo. Mano Dvasia tau kalbės ir
savo sieloje tu girdėsi žodžius. Taip Mes
galime bendrauti visą dieną. Tikėk. Aš
dovanoju tau tikėjimą šiandien, kai tu
žengi pirmuosius žingsnius vienybės su
Manimi link. Nėra tokios padėties, kurioje
turėtum Mane palikti. Kreipkis į Mane
netgi pačiose sunkiausiose aplinkybėse.
Šaukis Manęs net ir nuodėmėje; turėčiau
36
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sakyti, ypač nuodėmėje. Aš bet kokiu atveju
esu su tavimi, Mano vaike. Tu negali
paslėpti savo nuodėmės ignoruodamas
Mane ir tikėdamasis, kad nuėjau šalin.
Taigi, kalbėk su Manimi. Sakyk: „Viešpatie, padėk man.’’ Tu nenusivilsi. Aš tau
padėsiu. Šiandien atnešu tau šiuos
žodžius, kad suprastum, jog Aš esu su
tavimi. Aš niekada tavęs nepaliksiu. Visuomet esu šalia ir laukiu tavo dėmesio, pasiruošęs tave užtikrinti, kad esi mylimas ir
kad nesiunčiau tavęs į žemę atlikti darbo,
kuris tau yra per sunkus. Jei tavo gyvenimas yra per sunkus, Mano mažoji siela, tai
yra todėl, kad stengiesi viską atlikti pats.
Tau reikia Manęs. Ir Aš esu čia. Taigi nebešvaistykime laiko. Jėzus, tavo Jėzus, prašo
tavo dėmesio. Kai tik sulauksiu tavo dėmesio, Mes keliausime toliau. Tu niekada
nesigailėsi pas Mane sugrįžęs. Nedvejok.
Ateik, atsisėsk prie Manęs, esančio tabernakulyje, ir Mes pradėsime.
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Rugpjūčio 28, 2003
Jėzus
Aš kviečiu sielas į savo Švenčiausiąją
Širdį. Tai yra vieta, kurioje jūs esate visiškai saugūs, Mano brangieji. Tai čia, Mano
meilėje, galite saugiai ilsėtis ir pradėti aiškiai matyti koks yra pasaulis. Aš jums
sakiau, kad matau pasaulį jūsų akimis,
nes visuomet esu su jumis. Noriu, kad ir jūs
viską matytumėte Mano akimis. Taip,
palaipsniui, tu ir Aš tapsime viena. Kuomet žvelgi į tave neraminančią situaciją,
Aš noriu, kad tu pagalvotum: „Ką mano
Jėzus apie tai pasakytų?’’ Jei nesi tikras,
paklausk Manęs. Aš tau pasakysiu. Taip
pat ir tave džiuginančiose aplinkybėse
klausk, ar Aš taip pat jaučiu džiaugsmą.
Mes tuomet galėsime džiaugtis kartu. Ir iš
tiesų, yra daug priežasčių džiaugtis, Mano
mažutėli. Aš, pavyzdžiui, džiaugiuosi dėl
tavęs. Aš matau tavo kovas, ir ar žinai
kodėl jas matydamas džiaugiuosi? Nes tu
stengiesi būti geras. Mes, esantys danguje,
stebime tavo pastangas tobulėti ir siunčiame tau atpildą ir visokeriopą pagalbą.
Mes esame su tavimi šioje kovoje labiau,
nei gali įsivaizduoti. Mano širdis plaka
taip švelniai, kai Aš stebiu tavo kovas.
Mano vaike, tu turi priimti šią kovą ne
kaip ženklą, kad tau nesiseka, bet kaip
ženklą, rodantį tavo sėkmę. Matai, blo39
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gume nėra kovojimo, o tik tylus, grėsmingas sutikimas. Tad nebijok. Kol turi troškimą Man tarnauti, Aš sutinku tave šiame
troškime atnešdamas viską, ko reikia, kad
tau pasisektų. Mano vaike, Aš padarysiu,
kad tau būtų paprasta. Mano prigimčiai
nėra būdingas siekimas supainioti, todėl
tu turi tikėti, kad susipainiojimas yra ne iš
Manęs. Baimė, nerimas, nekantrumas yra
ne iš Manęs. Kartėlis, neapykanta, apgavystė taip pat ne iš Manęs. Ar tai reiškia,
kad tu niekada nepatirsi šių būsenų? Ne.
Jų patyrimas yra žemiškojo kryžiaus dalis.
Aš tau sakau, kad turi atiduoti šias patirtis Man. Aš jas paimsiu ir tu būsi laisvas.
Gali būti, kad ir vėl susidursi su jomis, galbūt net nepraėjus nė valandai. Savo širdyje, kur Aš visuomet esu, vėl grįžk pas
Mane, ir Aš vėl jas iš tavęs paimsiu. Matai,
Mano brangus mažutėli, tavo sunkumai
dabar yra ir Mano. Aš esu stipresnis, išmintingesnis, galingesnis ir noriu tavyje pašalinti bet kokias neigiamas mintis. Siekiu
tave išgydyti ir atnaujinti. Aš galiu tai
padaryti, jei tik Man leisi. Nežadu to tik
šiai akimirkai, bet įsipareigoju visam tavo
gyvenimui. Kai tik patiri emocinius sunkumus, iš karto atnešk juos Man. Ir čia jie
pasibaigs. Aš nenoriu, kad Mano vaikai
būtų kankinami manijų. Aš dovanoju tau
šią teisę, kadangi tu priklausai Man ir
sieki Man tarnauti. Gali tai priimti kaip
išankstinę savo amžinojo paveldo patirtį.
40
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Aš ketinu tau dovanoti dalį ramybės, kuria
Mes džiaugiamės danguje. Tai yra Mano
dovana tau; išskirtinis palengvinimas
skirtas šiam sunkiam laikotarpiui, kuriuo
tu gyveni. Atnešk savo sunkumus Man,
mažoji Mano širdies siela. Aš, tavo Dievas,
trokštu suteikti tau palengvėjimą.
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Rugpjūčio 28, 2003
Jėzus
Šiandien maldauju, kad Mane išgirstų
visos šeimos. Kaip Mano Švenčiausia Širdis liūdi dėl tokios gausybės šeimų praradimo. Mano brangieji, šiuo metu Mes
turime kartu dirbti tam, kad sustiprintume Santuokos Sakramentą. Ant šio sakramento pamato Aš statau šeimą. Visuomet
būna atvejų, kuomet šeima neturi vieno
gimdytojo. Kartais tokia yra Mano valia:
taip yra, kai vienas iš tėvų miršta. Aš turiu
priežasčių leisti tam įvykti. Bet dažniausiai Mano valia yra moteriai ir vyrui,
sujungtiems Šventojoje Santuokoje, kartu
auginti vaikus. Mano brangieji, Aš turiu
tiek priežasčių būtent taip sutvarkyti jūsų
gyvenimą, kad Mes dienų dienas galėtume
kalbėti vien tik apie tai. Mūsų kalbą apie
šeimas pradėkime nuo to, kad Aš savo
valios šiuo klausimui nepakeičiau. Jūsų
pasaulyje manoma, kad šeimai nėra būtini
abu tėvai. Vaikai, tai yra netiesa. Tėvas
formuoja šeimą taip, kaip negali motina, o
motina suteikia šeimai tokių dalykų, kurių
negali suteikti tėvas. Aš suprantu viską.
Kaip Dievui, Man nereikalingi paaiškinimai. Šiandien yra tiek daug šeimų, kuriose
vienas iš tėvų yra priverstas prisiimti visą
atsakomybę. Kai kuriais atvejais tai yra
Mano valia, ir Aš tai darau nusprendęs,
43
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kad vienas iš tėvų kenkia vaikams. Jūs
esate atsakingi už moralinį ir fizinį jūsų
vaikų saugumą, ir jei vaikai yra aplinkoje,
kurioje jie yra nesaugūs, Aš leidžiu jums
palikti kenkiantį gimdytoją arba perkelti
vaikus iš aplinkos, kurioje yra griaunamas
jų nekaltumas. Aš esu su jumis ir visuomet
jums patarsiu šiame labai rimtame reikale. Noriu, kad jūsų vaikai būtų apsaugoti ir padėsiu jums tai padaryti.
Taip pat yra atvejų, kai tėvai tiesiog atsisako savo pareigų. Šios sielos nori pačios
būti vaikais ir siekia pratęsti savo vaikystę. Brangieji, jūsų vaikystė yra formavimosi laikotarpis. Jūs privalote suprasti,
jog, šiam laikotarpiui pasibaigus, Aš
tikiuosi, kad jūs paliksite vaikiškus užsiėmimus ir leisite savo laiką vykdydami
Mano valią. Jei dovanoju jums vaikus,
tikiuosi, kad globosite juos su visa meile,
kantrumu ir atsakomybe. Tai yra jūsų
šventa pareiga, o pareiga yra pirmoje vietoje. Būtent taip, per savo pareigos atlikimą, jūs pasieksite dangų. Aš noriu, kad
šeima būtų sustiprinta. Noriu, kad kiekviena iš Mano sielų sutelktų dėmesį į savo
šeimą ir visuomet laikytų šeimos interesus
pirmoje vietoje. Būkite dėmesingi savo
sutuoktiniui. Priimdami bet kokį sprendimą, pirmiausiai atsižvelkite į savo santuoką. Aš daviau jums sutuoktinį tam, kad
vestumėte vienas kitą į dangų ir padėtu44
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mėte vienas kitam pasiekti šventumo lygį,
aukštesnį už tą, kurį būtumėt galėję pasiekti be dalyvavimo šioje sakramentinėje
vienybėje. Taigi visuomet laikykite savo
santuoką šventa sandora, kurioje dalyvauju Aš. Jei taip darysite, Mano vaikai, Aš
liausiuosi nerimavęs dėl šeimų, nes jūsų
vaikai, kaip Aš ir noriu, bus gerbiami ir
mylimi.
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Rugpjūčio 29, 2003
Jėzus
Meilė, kurią jaučiu, veržiasi iš Mano
Eucharistinės širdies. Aš negaliu jos sulaikyti. Jau kuris laikas stebiu savo vaikus
svyruojančius ir klystančius. Matau jų
elgesį, žalojantį jų sielas ir sukeliantį
didžiulį skausmą. Aš trokštu juos išgydyti
ir jiems patarti, bet negaliu to padaryti,
nes jie neatsisuka į Mane. Taip jie eina per
gyvenimą vis klupdami, kartodami tas
pačias klaidas ir vis giliau krisdami į nuodėmę. Jie sukelia skausmą kitiems, nes
patys kenčia. Vaike, jei kalbu apie tave,
sakau tau dabar, kad laikas sustoti. Aš liepiu sustabdyti žalingą elgesį ir suteikiu
tau nepakartojamą galimybę. Grįžk pas
Mane dabar, Mano mažoji pasiklydusi
siela, ir Aš panaikinsiu visas tavo užsitarnautas bausmes. Atgailauk ir pulk į Mano
glėbį. Aš tau atleisiu nedelsiant. Aš tai jau
padariau. Bet tam, kad išgytum ir pritaptum danguje, tu privalai atgailauti ir
siekti atleidimo. Tu turi ateiti pas Mane
siekdamas Mano atleidimo. Turi ateiti ir jį
iš Manęs priimti. Aš esu čia, tabernakulyje.
Ateik pas Mane, ir Aš tau atleisiu visas
nuodėmes. Padarysiu tave tokį tyrą, tarsi
niekada nebūtum nusidėjęs. Mano vaikai,
visi esantys danguje, sudreba iš pagarbos
ir susižavėjimo matydami tokio pažado
47
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užmojį. Noriu, kad pamąstytum apie šį
pažadą kaip apie nepaprastą galimybę,
kuria turi pasinaudoti. Tu neturi amžinybės šioje žemėje; visa tai pasibaigs. Tu klydai ir palikai kelią, vedantį į dangų. Aš
maldauju tavęs sugrįžti pas Mane dabar,
kol dar nevėlu. Turi suprasti, kad tavo
siela gali pražūti. Jei per ilgai užsiliksi
mirtinoje nuodėmėje, Mano vaike, tu priprasi prie jos kaip vaikas pripranta prie
blogo įpročio. Laikas sugrįžti yra dabar. Aš
ateinu pas tave per šiuos žodžius, nes Mano
meilė nebegali likti be atsako. Ji ilgisi
guosti ir raminti, o tau, Mano vaike, reikia
paguodos ir nuraminimo. Jei leisi Man
kalbėti apie Mano meilę tau, pradėsi
suprasti, koks nepamainomas tu Man esi.
Tau yra duoti gabumai, dovanos ir talentai tam, kad tu kaip mylintis ir paklusnus
vaikas, besirūpinantis savo Tėvo reikalais,
plėstum Mano Karalystę žemėje. Tačiau
jau kuris laikas tu to nedarai. Vergaudamas priklausomybėms arba siekdamas
pasaulio gėrybių ir jausminių malonumų,
tu gyveni vien tik savo labui. Mano vaike,
žinau, jog manai, kad tai yra tavo reikalas, nes tu žaloji tik save patį. Sakau tau
dabar: tu esi Mano vaikas, Aš tave myliu ir
Man labai skaudu, kai tu save žaloji. Aš
liepiu tau sustoti. Sustabdyk bet kokį
elgesį, atskiriantį tave nuo Manęs. Ar nelabai supranti apie ką Aš kalbu? Ateik pas
Mane, esantį tabernakulyje, ir Aš tau tiks48
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liai paaiškinsiu, ką turiu omenyje. Skaitydamas šiuos žodžius, tu tai jau žinai. Tu
neturi leisti, kad žalingas elgesys taptų
tavo amžinojo gyvenimo praradimo priežastimi. Mano vaike, tu neturi to leisti. Tai
yra antroji priežastis, dėl kurios Aš primygtinai prašau tavęs grįžti pas Mane.
Trečioji priežastis, dėl kurios tu turi
pakeisti savo elgesį, yra ta, kad Man tavęs
reikia. Aš esu tavo ir visų Dievas, ir iš tiesų
sakau tau, kad Man tavęs reikia. Tavo
pasaulyje yra sielų, kurias tik tu gali išgelbėti. Tam, kad jas išgelbėtum, tu privalai
dirbti Man, nes Aš tau turiu pasakyti, kaip
joms padėti, o tu turi Manęs klausyti. Tad
prašau, mažosios Mano širdies sielos, ateikite pas Mane dabar, nes pirmoji priežastis, dėl kurios jūs turite pas Mane sugrįžti,
yra ta, kad Aš jus myliu ir jūsų atsiskyrimas skaudina Mano širdį.

49

DFOT LIT Vol 2_1 1/21/2010 9:05 AM Page 50

DFOT LIT Vol 2_1 1/21/2010 9:05 AM Page 51

Rugpjūčio 29, 2003
Jėzus
Noriu kalbėti savo vaikams apie jų kalbą.
Mano vaikai, ar jūsų kalba tiksliai
atspindi tai, kuo jūs norite tapti? Aš noriu,
kad jūs trokštumėt šventumo. Noriu, kad
jūsų kalba būtų šventos sielos kalba. Mano
vaike, Aš žinau, kad tu kovoji ir dažnai
nesijauti šventu. Mes leidžiame tau taip
jaustis, siekdami apsaugoti tavo nuolankumą. Bet Aš noriu, kad tu kalbėtum taip,
tarsi jau būtum pasiekęs tą šventumo lygį,
kurio tau trokštu. „Jėzau, ką tu turi omenyje?’’, - girdžiu tave klausiant. Aš esu su
tavimi, ir tu esi su Manimi. Tavo kalba turi
rodyti Mūsų vienybę. Nemanyk, kad gavęs
šią vienybę, turi laikyti ją paslaptyje. Mano
vaike, taip iškiltų grėsmė tai daliai Mūsų
tikslo, kad kiti žvelgdami į tave matytų
Mane. Taip pat ir tavęs klausydami, kiti
turi girdėti Mane. Mūsų priimtoje praktikavimo dvasioje, siūlau tau šventą pratimą: noriu, kad klausytumeisi savo
kalbos. Klausykis savo balso. Suprask, kad
ir Aš klausausi kartu su tavimi. Atkreipk
dėmesį ne tik į savo žodžius, bet taip pat ir
į savo toną ir balso intonaciją. Ar tavo
žodžiai, tonas ir balso intonacija išreiškia
meilę? Ar jie tiksliai atspindi Dievą, kurį
tu nešioji savyje? Esu tikras, kad tu pastebėsi, jog tavo kalba ne visuomet atspindi
51

DFOT LIT Vol 2_1 1/21/2010 9:05 AM Page 52

Antroji Knyga

Mane. Nenusimink dėl to, Mano mažoji
besimokanti siela. Tam Mes ir tikrinamės.
Mes padarysime viską, kad užtikrintume
tavo nuostabų atlygį danguje. Tad jei savo
kalboje pastebi tokius dalykus, kuriems Aš
nepritariu, prašyk Manęs, kad parodyčiau
tau kaip tą dalyką pasakyti kitaip. Mano
vaike, tu skaitai Mano žodžius ir girdi juos
savo širdyje. Aš to noriu, nes trokštu, kad
Mane pažintum. Juk Aš esu tavo Išganytojas. Tau dera artimai Mane pažinti. Tad
dabar, tau Manęs pasiklausius, noriu, kad
kalbėtum su kitais taip, kaip Aš kalbu su
tavimi. Pasitikrinkime. Aš kalbu tiesą.
Visada. Vaikai, nemeluokite. Melas yra
nuodėmė ir nepamirškite, kad nuodėmė
reikalauja atgailos. Aš kalbu labai švelniai. Esu švelnus, tačiau neslepiu tiesos,
Mano vaike, nes bijau tavo pykčio. Jei esi
pašauktas pataisyti klystantį, taip ir padaryk. Patark savo draugui ar šeimos nariui
moralės klausimuose, jei jauti, kad jis
klysta. Klausk Manęs, ar iš tavęs to noriu,
ir Aš tau pasakysiu. Dažnai Aš paraginu
sielą, kad ji pataisytų savo artimą.
Suprantu, jog tai reikalauja drąsos, bet,
jei vykdysi Mano valią, Aš pasirūpinsiu,
kad tau jos netrūktų. Kalbėk su didžiule
meile, švelnumu, ir kalbėk tiesą. Siela, girdėdama tiesą, dažnai pajus pyktį. Išlik
ramus ir mylintis šio pykčio akivaizdoje ir
žinok, kad dažnai žmonės pykdavo ir
pyksta ant Manęs.
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Vaikai, nekalbėkite apie kitus nemalonių
dalykų, net jeigu tai ir tiesa. Tylėkite,
išskyrus tuos atvejus, kai kalbate norėdami apginti kitą. Jūs neturėtumėte kalbėti apie jūsų brolių ir seserų nuodėmes,
kadangi turite pakankamai savųjų nuodėmių už kurias turite atgailauti. Kalbėkite
apie jus džiuginantį kitų gerumą, pasiaukojimą ir meilę. Sutelkite savo dėmesį į
daugybę kituose žmonėse esančių gerų
savybių. Prisiminkite, kad, jei siela nėra
vienybėje su Manimi, ji išgyvena tuštumą,
vienišumą ir liūdesį. Brangiausi vaikai,
esantys arti Mano širdies, užjauskite kitus
ir būkite jiems gailestingi, kaip ir Aš jus
užjaučiu ir esu jums gailestingas.
Aš esu jūsų Dievas. Aš asmeniškai, savo
paties gerumu jums atlyginsiu už kiekvieną kartą, kai esate geri kitiems. Atidžiai
saugokite savo kalbą, Mano mažutėliai.
Tegul jūsų kalba atneša kitiems vien tik
Mane. Aš padėsiu. Kartu Mes užtikrinsime,
kad jūsų kalba pasitarnautų dangui.
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Rugpjūčio 29, 2003
Jėzus
Mano vaikai, ar norite žinoti, kaip Mane
pradžiuginti? Ar norite žinoti, kas Mane
guodžia ir ramina taip išplitusio nepaklusnumo ir neapykantos akivaizdoje?
Nuolankumas Mane guodžia. Nuolankumas Mane ramina. Iš tiesų, Mano išrinktųjų sielų nuolankumas suminkština Mano
širdį ir nukreipia bausmę nuo šalto ir
nenusipelniusio Dievo gailestingumo
pasaulio. Mano vaikai, kuo labiau prie
Manęs priartėjate, tuo labiau pažįstate
Mano gerumą. Jūsų protas automatiškai
lygina jūsų šventumo lygį su Mano tobulumu, ir to palyginimo rezultatas yra nuolankumas. Tai yra gerai. Nesibaiminkite
suvokimo, kad esate netobuli ir turite tobulėti. Toks yra tavo kelias, Mano vaike. Kai
Aš vaikščiojau jūsų žeme, žmonės vadino
Mane Mokytoju. Aš tebesu Mokytojas ir
dabar mokau tave. Kaip ir dauguma mokytojų, Aš mokau pavyzdžiu. Mano vaike, kai
skaitai Šventąjį Raštą, tu susipažįsti su
Mano gyvenimu. Tu turi skaityti Šventąjį
Raštą kasdien, nes tai darydamas pažinsi
Mane. Dienos eis, tavo gyvenimas skleisis
prieš tave, o tu vis labiau panašėsi į Mane.
Tavo širdis gailės žmonijos, kaip ir Mano
širdis jos gailėjo. Tu sutiksi įžeidimus kilniai, supratingai ir nesiekdamas keršto.
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Taip, tu pasikeisi. Kaip tik pasikeitimo,
Mes kartu ir siekiame. Tu negali tapti
šventu nepasikeitęs. Tai būtų neįmanoma.
Pats pašaukimas į šventumą (Aš žinau,
kad tu, Mano mažoji siela, supranti, jog
kalbu tau) reikalauja keitimosi. Tu esi
tapimo šventuoju vyksme, kurį Aš tau esu
paskyręs.
Mano vaike, tu neturi pavydėti kitiems
šventumo. Aš daviau kiekvienam iš savo
vaikų skirtingas dovanas, atitinkančias
Mano jiems paskirtas užduotis. Būtų
nenaudinga duoti tau dvasines dovanas,
skirtas tavo artimui, ir tikėtis, kad tu vykdytum kitokių dovanų reikalaujančias
užduotis. Mano veikimas yra tobulas.
Mano planas yra tobulas. Aš esu tobulas.
Patikėk Manim, tu nori būti Mano draugu,
Mano mažoji siela. Aš esu vienintelis
Kelias. Greitai tu tai sužinosi, bet Aš noriu,
kad suprastum ir priimtum šią tiesą
dabar. Išgirsk Mane, imk Mano ranką, ir
Aš nuvesiu tave tuo keliu, kurį esu nutiesęs
tau. Tu jausiesi jame teisingai ir gerai, nes
šis kelias, tave tobulai pažįstančio Dievo,
yra paskirtas vien tik tau. Ramybė yra
Mano valia tau, ir ji pas tave ateis, kai pradėsi Mane sekti. Mano vaike, Aš turiu daug
priešų ir mažai draugų. Ar galiu vadinti
tave savo draugu? Ar tu būsi su Manimi
šiomis nepaklusnumo dienomis? Prašau,
sujunk savo širdį su Manąja širdimi, o
56

DFOT LIT Vol 2_1 1/21/2010 9:05 AM Page 57

Pokalbiai su Eucharistine Jėzaus Širdimi

savo valią - su Manąja valia. Kartu Mes
galėsime gelbėti sielas. Mano dėkingumas
liejasi į tave ir tu niekada iki galo nesuprasi dėkingo Dievo galybės. Iš tiesų, Aš
esu vergas tų vaikų, kurie Man tarnauja
nepaisydami sunkumų ir pajuokos. Jei Aš
neščiau kryžių per tavo miestą piktos
minios apsuptyje, ar tu stebėtum Mane iš
saugaus atstumo? Ar tu stovėtum šalia
Manęs dalindamasis su Manimi kryžiaus
svoriu? Mano vaike, nesibaimink, jei atsakei paakintas silpnumo. Jei ateisi pas
Mane ir leisi Man tave pakeisti, Aš paversiu tave ištikimiausiu ir drąsiausiu tarnu.
Aš esu su tavimi, kai tu stengiesi atsiskirti
nuo pasaulio ir prisijungti prie Mano ištikimų sekėjų būrio. Sutelkiu jus kartu tam,
kad vienas kitą stiprintumėte. Būkite
ramybėje. Aš esu Dievas ir šaukiu savo
pasaulį sugrįžti pas Mane.

57

DFOT LIT Vol 2_1 1/21/2010 9:05 AM Page 58

DFOT LIT Vol 2_1 1/21/2010 9:05 AM Page 59
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Jėzus
Aš esu su savo vaikais. Mano buvimas yra
tylus, bet pastovus. Aš nukreipiu nereikšmingais atrodančius jūsų gyvenimo įvykius taip, kad Mano valia galėtų būti
įvykdyta. Mano vaikai gyvena tikėjimu ir
tai Man patinka. Bet Mano apsauga yra
tokia didžiulė, kad ji viršytų netgi beribį
Mano vaikų tikėjimą Manimi. Mano ištikimieji, besistengiantys Man tarnauti ir siekiantys šventumo, prašau, pasitikėkite
Manimi, nes Aš esu su jumis. Aš prižadėjau
jumis rūpintis ir nepaliksiu jūsų be apsaugos. Kai esate išsigandę ar abejojate, melskitės Man, ir uždėdamas ant jūsų savo
raminančias rankas, Aš jus sustiprinsiu ir
nuraminsiu. Atsigręžę į šį tarnavimo Man
laiką, jūs būsite tokie dėkingi, kad ištarėte
savo Dievui „taip’’. Mano vaikai, jūs matysite tiek daug su jumis besidalijančių
amžinybe sielų, kurių nebūtų danguje, jei
ne jūsų tarnystė. Ar galite įsivaizduoti,
kaip jūs džiaugsitės kartu su šiomis sielomis? Tad būkite drąsūs ir tarnaukite Man,
eidami Mano jums nušviestu keliu. Šiame
kelyje jūs rasite ramybę ir savo raktą į
amžinybę.
Šiai dienai noriu jus perspėti dėl vieno
pavojaus. Dažnai Mano vaikai trokšta
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atlikti didžius darbus; iš tiesų dideli darbai yra būtini, ir jų bus iš jūsų paprašyta.
Tačiau tavo šventumas, brangioji siela,
priklauso nuo mažų dalykų. Tau atliekant
mažas, nepastebimas, Mano tau pašnibždėtas užduotis ir pareigas, Aš tave po truputį
lipdau ir tobulinu. Tu nejauti šių pokyčių,
nes jie tokie subtilūs, bet, Mano vaike, jie
įvyksta mažuose dalykuose. Tad aukoki
Man savo kasdieninę monotoniją. Atlik
mažus nuolankius veiksmus su meile ir
kantrybe tam, kad Aš galėčiau daryti savo
darbą tavo sieloje kiek įmanoma greičiau.
Taip, Mes išgelbėsime daug sielų ir grąžinsime pasauliui šviesą. Tačiau pradėkime
palengva, po vieną sielą. Šiuo metu Aš
noriu pradėti nuo tavęs. Tad atsiduok į
Mano rankas, kad Aš galėčiau pakeisti
pasaulį. Tu ir Aš, kartu Mes privalome
tobulinti tavo gražiąją sielą užtikrindami,
kad ji pasieks savo galimybių pilnatvę
žemėje ir danguje. Ar tu pasitiki Manimi,
Mano vaike? Pasitikėti nėra lengva, bet
šiuo ypatingu laiku tu gali žingsniuoti
tvirtai pasitikėdamas, nes Aš neleisiu tau
kristi. Aš esu čia, pasirengęs tave išgelbėti.
Aš taip ilgai laukiau šios dienos, Mano
vaike. Mano širdis maudžia meile tau ir,
kai stebiu tave skaitant šiuos žodžius, dar
didesnė meilė užgimsta joje. Aš tavimi
pasirūpinsiu; tu gali užmerkti akis ir ilsėtis Mano širdyje. Tu kentėjai dėl Mus skyrusio nuotolio. Dažnai nesuprasdavai iš
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kur kyla skausmas, bet, užtikrinu tave,
kančia prasidėjo tada, kai tu nusisukai
nuo Manęs. Dabar Mūsų siekiai turi būti
dideli, nes Aš trokštu tavo laimės. Šiandien
įvedu tave į savo širdį ir noriu, kad joje
pasiliktum. Aš tau padėsiu, Mano brangus
vaike. Tu esi Man be galo brangus ir, jei
parodysi nors mažiausią troškimą, Aš tvirtai laikysiu tave prie savęs netgi vėjuose,
kurie siekia nublokšti tave šalin. Neabejok,
kad šiomis sunkumų dienomis kiekvienas,
net ir mažiausias tikėjimo veiksmas, bus
atlygintas. Šioje sielų gelbėjimo misijoje
dangus yra su jumis. Visa pagalba yra
pasiekiama išgelbėjimo ieškančiai sielai.
Dabar būk ramybėje, Mano mažoji siela. Aš
laikau tave tvirtai.
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Aš noriu, kad Mano vaikai būtų ramūs. Net
ir Man tarnaudami Mano vaikai linkę skubėti, tarsi gyvenimas būtų lenktynės. Mano
vaikai, kai skubate, Aš negaliu jums padėti
klausytis. Galbūt Aš noriu jums patarti ar
pašnibždėti jūsų sielai padrąsinimo ir meilės žodžius, jei esate skaudinami. Kai skubate, jūsų protas ir širdis dažnai yra
susitelkę ties nauja užduotimi, kai tuo
tarpu ankstesnis darbas lieka neužbaigtas
ar netinkamai atliktas. Tad neskubėkite,
brangieji, kad galėtumėte būti tikrai vieningi su savo Jėzumi visuose darbuose ir
poilsyje. Jūs nešiojate Mane savyje, o Man
nepatinka skubėti. Kartais, Mano vaike, Aš
norėčiau per tave patarti kitam žmogui
bėdoje ar nuraminti sielvartaujančią
sielą. Skubėdamas tu nepastebėsi Mano
ženklo, ir kenčianti siela liks be būtinos
paguodos ir patarimo. Vaikai, skubėjimas
šiuo metu yra paplitęs visame jūsų pasaulyje. Ar pastebite, kad neviltis ir vienišumas yra visur? Vaikai, ten kur esu Aš, jūs
nerasite nevilties ir vienišumo. Iš tiesų, ten,
kur esu Aš, netgi pačiose nelaimingiausiose situacijose, jūs matysite besišypsančias, gerumu spindinčias akis; net kančios
ir mirties akivaizdoje jūs matysite didžiulę
viltį. Tad ko trūksta jūsų pasauliui? Jūsų
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pasauliui trūksta Manęs. Maža yra sielų,
leidžiančių Man per jas veikti. Kai Man leisite, jūs ir vėl pamatysite besiskleidžiančią
viltį. Žmonių veidai spindės ramybe ir
džiaugsmas natūraliai liesis iš vienos sielos į kitą. Suteiksiu jūsų veidams tiek daug
džiaugsmo, kad nepajėgsite paslėpti savo
vienybės su Manimi. Jūs suprasite savo
kryžiaus prasmę ir jis jums jausis lengvesnis. Vaikai, šiais žodžiais ir Mano nuolatiniu buvimu jūsų gyvenime Aš galiu duoti
jums tiek daug. Tad nenusisukite nuo
Manęs nė vienai dienai. Prisiartink prie
Manęs ir Mes galėsime leistis pirmyn. Kas
dabar, tau žvelgiant į artėjančius tavo
gyvenimo pokyčius, atrodo sunku, taps
lengva. Tai dar vienas dalykas, kurį tau
pažadu. Mes būsime tokie artimi, kad tu
tarsiesi su Manimi kiekvienu klausimu.
Tavo gyvenimas atspindės dangų. Tai
patrauks prie tavęs sielas ir tu joms atspindėsi Dievą. Džiaukis, nes Mano planas jau
pradėtas vykdyti ir visa kūrinija laukia
Mano atėjimo. Tu matysi pokyčius savo
pasaulyje; tu juos suprasi ir priimsi kaip
ženklą, bylojantį, kad tavo Jėzus išgirdo
savo vaikų maldas ir su meile į jas atsako.
Būk ramus, Mano vaike, visų sunkumų akivaizdoje, nes Aš valdau pasaulį. Noriu,
kad Mano vaikai ugdytų ramų ir dėmesingą požiūrį į kiekvieną dieną ir į kiekvieną valandą. Jūsų mintys, žinoma,
turėtų būti nukreiptos į Mane kada tik
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įmanoma. Trumpa širdies maldelė įžiebs
tavo sieloje sugrąžinantį ramybę pasitikėjimą. Tokiu būdu, vienybėje su savo
Jėzumi, tu drąsiai sutiksi savo gyvenimo
sunkumus. Kaip pasikeitęs tau atrodys
gyvenimas; koks jis bus džiaugsmingas ir
ramus. Noriu, kad skubėtum kiek įmanoma rečiau. Vos pastebėjęs savyje skubos
antplūdį, nedelsdamas kreipkis į Mane. Aš
atstatysiu tavo ramumą ir tu galėsi Man
tarnauti visu savimi.
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Mano vaike, su kokiu dėkingumu Aš žvelgiu į tavo pastangas. Aš laukiu tavęs čia,
tabernakulyje, norėdamas tave padrąsinti
ir tau padėkoti. Tu stengiesi Man tarnauti,
bet tai ne visuomet lengva. Tol, kol dar nesi
pasiekęs visiško atsidavimo Mano valiai ir
vienybės su Manimi, tu kovoji su pasaulio
trauka, siekdamas savyje nugalėti potraukį pasaulio siūlomoms pramogoms ir
trikdžiams. Tai sukuria tavyje prieštaravimą, nes Aš kviečiu tave eiti kita kryptimi.
Dėl šito vidinio konflikto tu, brangusis,
jautiesi praradęs drąsą, tačiau neturėtum
leisti šiam jausmui tavyje užsilikti. Augimas visuomet sukuria šiek tiek nepatogumo. Tad kai jautiesi neramus ir ilgiesi
senų įpročių, atmink, kad su šiais įpročiais
tu siekdavai save paguosti tuštumos akivaizdoje. Dabar Aš užpildau šią tuštumą ir
tau jau nebereikia griebtis senų įpročių.
Pasaulio siūlomi užsiėmimai ar priklausomybės nepadarė tavęs laimingos, Mano
mažoji siela. Be Manęs tu jautei kartėlį ir
nuovargį. Dabar, su Manimi, tu pradedi
patirti tikrą, iš dangaus ateinančią
ramybę. Ji yra ženklas, kad siela vadovauja tavo kūnui, kaip ir yra skirta žmogui. Kūnui vadovauja siela, o tavo
brangiai ir nepamainomai sielai vado67
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vauju Aš. Tokiu būdu tavo sieloje, šiame
mažame kampelyje, pasaulis yra toks, koks
ir turėtų būti. Tu priklausai Man, vaike, ir
nepaisant tavo laikino abejingumo Man,
Aš aistringai tave gyniau ir saugojau. Mes
judame pirmyn, Mūsų vienybės link. Galbūt jauti, kad pokyčiai tavo sieloje vyksta
neįprastai greitai. Nesibaimink dėl to, nes
Aš pats nustatau tokį tavo kilimo tempą,
koks Man yra reikalingas. Jei būtum gyvenęs kitame laikotarpyje, galimas dalykas,
tavo atsivertimas būtų įvykęs švelniai ir
palengva. Šiuo metu Mano valia ir reikalavimai yra kitokie. Mano kareiviai turi
būti paruošti nedelsiant. Kadangi esu Dievas ir visa kūrinija Man lenkiasi, Aš galiu
greitai paruošti tokią kaip tu sielą, kuri
stengiasi Man padėti ir meilingai įtikti.
Mano vaike, niekada nebijok šventumo. Jei
abejoji, atlik Mano tau paskirtas pareigas
ir išlik ramus laukdamas, kol Aš panaikinsiu tavo abejones. Kartais tau teks nešti
nedidelį baimių ir abejonių kryžių, bet tai
ir vėl yra naudinga tavo sielai praktika.
Aukokite mažus tikėjimo Manimi veiksmus
ir abejonės praras galią atitraukti jūsų
dėmesį nuo tarnystės Man.
Aš esu su jumis, Mano mažosios sielos, ir
Mes jau tiksliai aptarėme, ką turiu omenyje tai sakydamas. Tu esi su Manimi ir
Mes kartu keliaujame per tavo gyvenimą.
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Ieškok galimybių Man tarnauti, padėdamas žmonėms, kuriuos Aš siunčiu į tavo
gyvenimą. Jei jauti, jog noriu, kad padėtum sielai, leisk savo dvasiai pabūti tyloje,
kol Aš įkvėpsiu tavo širdį ir protą. Tada tu
galėsi atsiliepti į šios sielos poreikį, atnešdamas jai Mano žodį ir Mano artumą.
Brangi mažoji siela, taip trokštanti Man
tarnauti, ar gali įsivaizduoti tokį pasaulį,
kuriame nors nedaugelis žmonių taip
gyventų? Jūsų pasaulis pasikeistų - ir kaip
tik to Aš ir siekiu. Būk ramybėje. Tavo Dievas yra tavimi patenkintas.
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Noriu, kad Mano vaikai gyventų ramybėje.
Jūs tai žinote, vaikai, nes dažnai jums tai
sakau. Šiandien Aš jus išmokysiu, kaip
visuomet išlaikyti ramybę savo širdyje.
Mano vaikai, kuomet motina supa savo
kūdikį ir dainuoja jam švelnią lopšinę,
kūdikis jaučia tokią ramybę, kad dažnai
jis užsimerkia ir lengvai užmiega ramiu
miegu. Mano vaikai, Aš laikau jus savo glėbyje. Aš švelniai jus supu. Noriu, kad daug
kartų per dieną trumpam stabtelėtumėte
savo veikloje ir užmerktumėte akis. Aš tuoj
pat švelniai nuraminsiu jūsų sielą, ir nors
akimirksniui jūs pajusite ramybės miegą.
Žinoma, visi jūsų pojūčiai išliks, bet siela
ilsėsis vienybėje su Manimi, ir visa jūsų
būtis bus atnaujinta ir subalansuota.
Mano vaikai, štai taip Aš ketinu išlaikyti
jus ramybėje. Jūs turite nebijoti nieko,
netgi mirties. Kodėl mirtis turėtų gąsdinti
sielą, kuriai lemta amžinai gyventi su
Manimi? Tu tiktai grįžti namo, Mano
vaike, o mirtis yra tik perėjimo akimirksnis. Ne, nebijok mirties. Tai atitrauktų
tavo dėmesį nuo gyvenimo, o Mes nenorime,
kad kas nors trikdytų tavo žemiškų
pareigų atlikimą.
Mano vaikai, ar stengiatės išlikti su
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Manimi savo dienoje? Prisiminkite, jog jūs
praktikuojate stengdamiesi atsižvelgti į
Mano nuolatinį buvimą su jumis ir klausytis, kaip Aš kalbu. Jūs dažnai klausiate
Manęs, ko Aš iš jūsų norėčiau. Toks yra
jūsų kelias, vaikai. Ar pastebite, kaip Aš
keičiu jūsų sielą? Ar matote, kaip keičiasi
jūsų požiūris į brolius ir seseris? Jūs
suprantate, jog tai Aš vykdau šiuos pokyčius, o jūs galite Manimi pasikliauti, nes
Aš laikausi savo pažadų. Mes darome
pažangą, Mano vaike, ir tai Man patinka.
Pasaulis truputėlį pakinta kiekvieną
kartą sielai su pasitikėjimu artėjant
Manęs
link.
Noriu,
kad
jaustum
džiaugsmą, Mano vaike. Tavo pasaulis
neturi ramybės, bet tu privalai būti ramybėje. Aš duosiu jūsų sielai ramybę, o pasaulis maitinsis jūsų ramybe tarsi kūdikis iš
motinos. Tai todėl prašau, kad savo dienose ateitumėte pas Mane dažnai. Kai
pasaulis paims iš jūsų ramybę tam, kad
nuramintų savo siaubingą nerimą, Aš
jums ją sugrąžinsiu. Tad nesijaudinkite,
jei pasaulis paima jūsų ramybę. Tam jums
ją ir duodu, kad dalintumėte pasauliui;
turiu jos neišsemiamus išteklius, kuriais
jus pripildysiu. Ar pradedate suprasti
Mano plano gelmę? Man reikia daug sielų,
kurios Man padėtų, o šiuo metu jų trūksta.
Tad Mes turime perduoti Mano prašymą
pasauliui, kad visos geros valios sielos,
atsakydamos į šį kvietimą, ateitų Man į
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pagalbą. Yra teisinga, Mano vaike, kad
kiekvienam būtų suteikta galimybė atsakyti už save patį. Aš kviečiu, o kiekviena
siela turi atsiliepti. Sielos savo esmėje žino,
kad yra prašomos pasirinkti ir jos pasirenka. Aš esu Dievas. Aš žinau viską. Man
reikia sielų. Nuo Manęs neįmanoma pasislėpti. Jei siela atmeta Mane čia, ji yra pražuvusi. Atstumdami savo Dievą jūs
negalite reikalauti dangaus kaip savo
paveldo. Būk ramybėje, Mano mažutėli.
Tavo Dievas ištaiso visas klaidas.
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Mano vaikai, šie žodžiai yra meilės pamokos. Aš siekiu jus išmokyti, kad meilė yra
pasiaukojimas. Žvelgiant iš dangiškos perspektyvos šie du žodžiai yra beveik neatskiriami. Jei myli, tu esi pasiruošęs
pasiaukoti dėl savo mylimojo gerovės.
Žemiškai kalbant, jei daiktą vertini, esi
pasiruošęs dirbti, taupyti ir planuoti tam,
kad jį įgytum. Kalbėdami apie tą patį iš
dangiškos perspektyvos paimkime dorybę,
tarkime paklusnumą. Jei paklusnumas
jums yra vertybė, kurios trokštate, jūs dirbsite, aukositės ir būsite kantrūs tol, kol įgysite šią dorybę. Taip ir visos dangiškos
dorybės. Noriu, kad šios dorybės jums būtų
labai svarbios ir reikšmingos. Aš, jūsų
Jėzus, sakau, jog jūs iš tiesų turėsite jas
įgyti tam, kad pasiektumėte dangų. Jūs
Manimi tikite ir žinote, jog kalbu vien tik
tiesą. Tad turite sutelkti savo dėmesį į dangiškų dorybių siekimą. Jūs turite aukotis,
kad jas įgytumėte. Kai ugdote dorybes, jos
jums po truputi tampa antra prigimtimi.
Jūs pastebite jas savo kasdienybėje ir jūsų
elgesys keičiasi. Mes kartu dirbame stiprindami jūsų kantrybę. Dirbame ugdydami
jūsų pasitikėjimą. Kartu siekiame jūsų
tvirtybės. Jūs tampate geresni ir labiau
užjaučiantys kitus. Mano vaikai, viskas
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vyksta taip, kaip ir turėtų. Aš sakau, kad
jums yra skirtas didis šventumas, ir jūs jį
pasieksite, jei išliksite vienybėje su
Manimi. Jūs jį pasieksite, nes Aš jus apsaugosiu.
Vaikai, nesistenkite pagerinti kitų žmonių
nuomonės apie jus. Tai yra nereikšminga.
Prašau, neleiskite laiko apie tai mąstydami ar dėl to nerimaudami. Žemiškos
nuomonės kinta kartu su vėju, ir žmogus
vieną dieną gali galvoti apie jus gerai, o
kitą dieną jus apšmeižti. Jūs neturite remtis kitų nuomonėmis ieškodami sau ramybės, nes, kaip ir jau ankščiau patyrėte,
būsite nuvilti. Verčiau pasikliaukite
Manimi - tuo, kuris nesikeičia. Mano nuomonė apie jus yra pastovi. Aš visada jus
mylėsiu. Aš visuomet sieksiu jūsų gėrio. Aš
visuomet jums padėsiu, o jūsų rūpesčius
laikysiu savais. Tad neleiskite laiko puoselėdami sielvartą, kad pasaulis jūsų nevertina. Jūs būsite įvertinti danguje, ir iš
tiesų, taip yra jau dabar. Dangus džiaugiasi dėl šventų sielų ir siekia joms padėti.
Jūsų dangiški draugai jums pravers
labiau, nei žemiški draugai, kurie neįsišakniję Dieve. Būkite ramūs, brangieji, nes
Aš jus perspėsiu, jei kas nors sieks jums
pakenkti. Aš jus apsaugosiu. Būkite tikri,
kad, jei sekate Mane, viskas, kas vyksta
jūsų gyvenime, yra skirta jūsų sielos tobulinimui ir ugdymui dorybių, kurias noriu,
76

DFOT LIT Vol 2_1 1/21/2010 9:05 AM Page 77

Pokalbiai su Eucharistine Jėzaus Širdimi

kad ugdytumėt. Ypač jei esate ligoje, leiskite savo dienas su Manimi, ir Aš jums
parodysiu kvapą gniaužiančias šventumo
aukštumas. Aš dirbu su didžiule jėga sieloje to, kuris fiziškai kenčia. Pasitikėkite
Manimi, prašau, visuose dalykuose, nes Aš
meilingai jumis rūpinuosi.
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Šiandien Mes privalome kalbėti apie skaistumą. Mano vaikai, skaistumo trūkumas
yra labai rimta problema jūsų pasaulyje.
Aš ieškau skaistumo ir retai kur jo randu.
Mes turėsime labai daug dirbti, kadangi
pakantumas neskaistumui jūsų pasaulyje
yra taip giliai įsišaknijęs. Skaistumas privalo būti atstatytas kiekvienoje žemiško
būvio srityje. Pirmiausiai Aš kalbu apie
skaistumą jūsų aprangoje. Nesirenkite
taip, kad kiti manytų, jog jūs elgsitės nuodėmingai. Renkitės taip, kaip dera Mano
tarnui, siekiančiam Mano valios. Rengtis
taip, kad kiti būtų gundomi, niekada nėra
Mano valia. Vaikai, jūs žinote apie ką
kalbu, ir Aš noriu, kad tai liautųsi. Drovumas privalo būti atstatytas. Kalbėdami
dažnai naudokite šiuos žodžius tam, kad
primintumėte žmonėms, jog skaistumas ir
drovumas turi būti pripažįstami ir vertinami.
Toliau Aš kalbu apie kalbos skaistumą.
Jūs turite kalbėti kaip krikščionys, kad
jūsų kalba būtų verta jūsų sielos ir darbo,
kurį Aš joje darau. Priešas dažnai naudoja
kalbą tam, kad skleistų neskaistumo
užkratą. Naudokite Mane šlovinančius
žodžius. Jei minėsi Mano vardą keikda79

DFOT LIT Vol 2_1 1/21/2010 9:05 AM Page 80

Antroji Knyga

mas, Aš, Mano vaike, būsiu asmeniškai
įžeistas, o tu turėsi atitaisyti Man padarytą žalą.
Mano vaikai, Aš prašau, kad jūs piktintumėtės neskaistumais bet kokio pobūdžio
pramogose. Nebesėdėkite rankų sudėję, kol
kiti, vadinantys save menininkais, Mane
niekina. Ginkite Mane. Aš jūsų Dievas.
Noriu girdėti jūsų pasipiktinimo šauksmą,
jei esu šmeižiamas. Jei jūs, Mane taip gerai
pažįstantys, Manęs neginsite, tai kas tai
padarys? Tuoj pat kalbėkite, jei muzika,
televizija, knygos, spauda, menas ar kitos
pramogos jus piktina. Neleiskite priešui
manyti, kad jis nugalėjo visą krikščionišką
mąstyseną. Už jūsų pastangas kovose prieš
neskaistumą, Aš jums atlyginsiu dosniau
nei galite įsivaizduoti. Jūsų jaunimas yra
nuodijamas ir Mes turime tai sustabdyti
apsispręsdami prieš neskaistumą dabar.
Neskaisčios mintys gali būti sunkesnis
atvejis, nes dažnai jūs jų nenorite ir jos
jums yra kryžius. Tačiau jei Mes pašalinsime neskaisčią aprangą, kalbą ir pramogas, jūs pamatysite, kad ir neskaisčių
minčių kaipmat sumažės. Nuolatinis susidūrimas su neskaistumu aplinkoje skatina
šias mintis. Nežiūrint to, Mano mažutėliai,
ramiai stumkite nuo savęs neskaisčias
mintis. Išblaškykite save nuo šių minčių,
nusigręždami nuo neskaistumo objektų.
80
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Prašykite Mano pagalbos ir Aš jums padėsiu. Malda ir nuolatinis dalyvavimas sakramentuose bus jūsų ginklai kovose prieš
neskaistumą.
Noriu, kad suprastumėt, jog tai, kad gyvenate tokiame pasaulyje, nebus laikoma
svariu pasiteisinimu nei dėl jūsų pačių
neskaistaus elgesio, nei dėl jūsų įtakos kitų
žmonių neskaistumui. Aš laikau kiekvieną
sielą atsakingą už sąmoningai atliekamus
veiksmus. Tėvai, mokykite savo vaikus
skaistybės ir rodykite jiems tinkamą
pavyzdį. Vaikai, klausykite savo tėvų ir
žinokite, kad Aš visuomet esu su jumis. Mes
dirbsime šioje srityje kartu, o kartu pasiaukojančiai ir ryžtingai atsidavę tikslui,
Mes nugalėsime neskaistumą. Aš esu su
jumis, ir tiksliai jums parodysiu, ko iš jūsų
noriu. Mano vaikai, dabar ir visuomet
noriu jums padėkoti už jūsų paklusnumą
ir tarnystę Man. Jums bus atlyginta už
kiekvieną pastangą. Kai vertinant jūsų
gyvenimą Man bus pristatomos jūsų nuodėmės, Aš nusisuksiu šalin. Štai kaip Aš jums
atlyginsiu už pastangą Man tarnauti.
Būkite ramybėje dabar ir neleiskite, kad
praeities neskaistumo nuodėmės jus jaudintų. Viskas yra atleista ir Mano atmintis
yra trumpa Mano tarnų nuodėmėms.
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Jėzus
Noriu kalbėti sieloms apie artimo meilę.
Mano vaikai, žmonės yra brangūs. Kiekvienas žmogus žemėje turi begalinę vertę Man
ir Mano dangiškam planui. Tačiau dėl
pasaulietiško požiūrio į gyvenimą dažnai į
šią vertę žvelgiama pro pirštus. Jei jau
paskyriau žmogui gyventi žemėje, tai esu
numatęs, kad tas žmogus būtų pakankamai maitinamas. Jūs turite patys padaryti
išvadas. Brangi mažoji siela, taip trokštanti Man tarnauti, jei žinai tokią sielą,
kuri nėra maitinama, gali būti, kad Aš
noriu, jog tu ją maitintum, ir todėl atskleidžiau tau tos sielos sunkią būklę. Susimąstyk, kai girdi apie alkaną žmogų ar
žmonių grupę. Po to klausk Manęs, ko Aš iš
tavęs norėčiau. Galbūt Aš tik laukiu tavo
maldų. Galbūt padedu tau suprasti, kiek
daug tau yra duota. Galbūt Aš prašau, kad
tu pasidalintum savo gerove paremdamas
Mano darbininkus, kurie stengiasi pamaitinti alkanas sielas. O galbūt Aš noriu, kad
tu tiesiogiai tarnautum nelaimingiesiems,
kuriems trūksta išgyvenimui būtinų
dalykų. Tau yra skirtas vaidmuo, ir tu turi
prašyti Manęs, kad tau jį atskleisčiau tam,
kad sielos žemėje nebūtų kūnuose negalinčiuose išsivystyti dėl maisto trūkumo. Aš
matau visus kiekvienos žemėje esančios sie83
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los poreikius. Tokia yra Mano valia, kad
Mano vaikai siektų šventumo vienas kitam
tarnaudami. Šiandien jūsų pasaulyje yra
daug badaujančių. Mano vaikai, tai yra
dar vienas požymis Neklusnumo Amžiaus,
kuriuo daugiau sielų Man nepaklūsta nei
tarnauja. Aš nenoriu, kad žmonės
badautų. Klausk Manęs, kaip tu galėtum
jiems padėti.
Vaikai, noriu, kad pagalvotumėt apie
žmogų, kurio labiausiai nemėgstate. Jūs
turite daugybe priežasčių šio žmogaus
nemėgti. Galbūt esate sužeisti ir jums
sunku pamiršti tą skausmą. Galbūt bijote,
kad jums pamėginus susitaikyti, tas žmogus ir vėl jus sužeis. Tačiau Aš prašau jūsų
mylėti savo artimą. „Jėzau,’’ tu klausi, „ko
iš manęs nori?’’ Sakau tau, Mano vaike, Aš
bijau, kad tavo kartėlis, nesvarbu iš kur jis
kyla, sutrikdys tavo dvasinį vystymąsi.
Kadangi kartėlis dažnai ateina per kitą
sielą, Aš noriu, kad tu įdėmiai pažvelgtum
į kartėlį savo širdyje. Jei tikrai taip padarysi ir pajėgsi atpažinti sukėlusį tau žalą
asmenį, noriu, kad praleistum šią dieną
melsdamasis už tą žmogų. Mano vaike,
prašyk Manęs, kad jo pasigailėčiau. Mano
teisumo rūstybė yra baisus dalykas, ir tu
nenorėtum, kad ji būtų nukreipta į tave.
Taigi turėtum linkėti ir kitiems išvengti
tokio likimo. Artimo meilė džiugina Mane.
Gailestingumas ir užuojauta dovanojami
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kitiems, džiugina Mane. Atleidimas? Man
nereikia ir sakyti, kokią laimę patiriu,
matydamas sielas, dovanojančias viena
kitai atleidimą. Supraskite, mažosios sielos, kad žmones į jūsų gyvenimus Aš siunčiu turėdamas tikslą ir viltį - dangišką
viltį. Neskubėkite pabėgti nuo sielos vien
todėl, kad ji jums nepatinka. Siek Mano
valios ir dėl kiekvieno žmogaus būtinai
pasiklausk Manęs, ar turiu tau su juo susijusią dangišką užduotį. Taip per artimo
meilę, Aš atnešiu meilę kiekvienai sielai.
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Jėzus
Mano vaikai, dažnai tirkite savo ketinimus, siekdami veiksmų grynumo. Noriu,
kad veiktumėte iš širdies, o kai rezultatai
nuvilia, ateikite pas Mane ir Aš jus paguosiu. Dažnai savo gyvenime jūs Man paklusite laikydamiesi išankstinės nuomonės dėl
būsimų rezultatų. Mano tikslas ar trokštamas rezultatas gali būti kitoks, nei jūs tikitės. Nenusivilkite, kai jūsų gyvenimo
įvykiai pasuka kita linkme, nei jūs esate
numatę. Mano valia yra vykdoma, jei tu iš
visų jėgų stengiesi Man paklusti. Rūpinkis
tik tuo, ko Aš iš tavęs prašau. Taip tu gali
vaikščioti džiaugsme, lengvumo ir laimės
dvasioje, nes tarnauji savo Dievui ir atlieki
savo darbą plėsdamas Mano Karalystę.
Mano vaike, koks Aš esu tau dėkingas.
Kaip arti tavęs yra tavo dangiškieji draugai. Būk džiaugsmingas.
Žvelk į Mane, kai turi priimti sprendimus.
Kartais tau reikės gerai apmąstyti, kodėl
renkiesi vieną ar kitą veikimo kryptį. Aš
tave įspėju, nes noriu, kad pradėtum gilintis į savo motyvus. Taip tu galėsi išvengti
veiksmų kylančių iš žmogiško silpnumo, ir
savo gyvenime sieksi vien tik dieviškų ir
šventų dalykų. Priešas stengiasi atitraukti
tave nuo sprendimo tarnauti Man, bet Mes
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daugiau nebeleisime tau nuklysti nuo dangiško kelio. Mes kartu sieksime tik dangiškų tikslų ir kiekviena tavo atliekama
užduotis tobulins tavo sielą ir pildys Mano
valią. Mano jungas švelnus, Mano našta
lengva. Aš leidžiu tau pajausti kryžiaus
svorį tam, kad tu tobulėtum ir mokytumeisi
nuolankumo. Jei jauti, kad tavo kryžius
yra tau per sunkus, gali prašyti palengvinimo. Aš dėl to neįsižeisiu, Mano vaike. Ir,
jei nėra būtina, kad tu šį kryžių išlaikytum, Aš jį iš tavęs paimsiu arba palengvinsiu jo svorį. Mes esame vienybėje ir galime
viską aptarti. Dažnai tu plūstiesi dėl savo
aplinkybių, bet neateini pas Mane dėl jų
paprieštarauti. Kokia nauda iš skundimosi kitiems? Jie negali paimti tavo kryžiaus ar palengvinti tavo naštos. Kalbėk
Man, o kitų klausykis. Taip tu neįpulsi į
liežuvio nuodėmes, kurios daro didžiulę
žalą šiame pasaulyje. Aš esu čia, pasirengęs išklausyti tavo kiekvieną skundą. Kiekvienas tavo sielvartas atranda šiltą ir
jaukią vietą Mano širdyje, ir iš tiesų, tavo
skausmas sumažėja, kai pasidalini juo su
Manimi. Aš noriu tau duoti dangaus akis.
Noriu, kad matytum savo gyvenimą,
pasaulį ir žmones dangaus akimis tam,
kad pradėtum atsiliepti taip, kaip Aš, tave
taip karštai mylintis, tavo Jėzus. Mano
vaike, Aš siūlau tau šį naują regėjimą. Ar
priimsi iš Manęs šią nuostabią dovaną? Iš
tiesų, tu būsi apstulbęs kaip šis regėjimas
88
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pakeis tavo gyvenimą. Dauguma dalykų,
anksčiau tave neraminusių, paprasčiausiai išnyks iš tavo akiračio, nes pasirodys
tau tokie nereikšmingi. Ar tu to nori? Aš
taip viliuosi, kad tu pasakysi „taip’’. Aš
taip noriu, kad tu matytum pasaulį Mano
akimis. Aš galiu tave išmokyti tokių didžių
dalykų, Mano brangusis. Ir jei tu matysi
viską Mano akimis, Mes galėsime taip laisvai kalbėtis, tarsi būtume viena siela. Prašau, padaryk tai dėl Manęs. Leisk Man
nušviesti tavo požiūrį.
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Jėzus
Aš noriu kalbėti savo sieloms apie dangaus
džiaugsmus. Mano vaikai, danguje nėra
kartėlio. Kartėlis ir sielvartas nėra tau
skirti, netgi ir tau gyvenant žemėje. Šiuos
dalykus vienu ar kitu gyvenimo žemėje
metu patiria kiekviena siela, bet sielos
neturėtų laikyti kartėlį ir sielvartą pagrindiniais gyvenimo bruožais. Mano vaike, jei
jauti, kad dažnai kovoji su šiais dalykais,
tu turi leisti laiką su Manimi. Aš esu Dieviškasis Gydytojas. Aš galiu panaikinti
visą jūsų širdžių kietumą, padarydamas
jus laisvus mylėti be jokių kliūčių. Taip
tavo tarnystė bus veiksmingesnė, nes tu
tapsi atviras ir priimti meilę, ir ją dovanoti kitiems. Mano vaike, Aš nenoriu padidinti tavo sielvarto. Tu nebūsi nuviltas, jei
sieksi santykio su Manimi. Priimk šį santykį su džiaugsmu, nes pasisekimas užtikrintas. Aš, visų Dievas, tau tai laiduoju.
Galbūt tu bijai nesėkmės, nes praeityje tau
nepasisekė. Pagalvok, Mano brangiausias,
apie tai, kad galbūt tu laikai nepasisekusiais dalykus, kurie iš tikro tokie nėra.
Kitaip tariant, kai pradėsi vaikščioti vienybėje su tave mylinčiu Dievu, tu aiškiau
suprasi sėkmę ir nesėkmę. Ką praeityje laikei nesėkme, tau gali pasirodyti sėkme, kai
žvelgi Mano akimis. Aš žvelgiu į pastangą,
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o ne į rezultatą. Rezultatas yra Mano reikalas, ir tu turi tai palikti Man. Tad
apmąstymo vardan, pažvelk į savo gyvenimą. Pagalvok apie tave persekiojančias
klaidas ir nesėkmes. Ar tu stengeisi? Ar
darei viską, ką galėjai? Ar mėginai
pakeisti savo elgesį, kai matei, kad viskas
griūna? Galbūt tavo pralaimėjimai visai
nebuvo pralaimėjimai. Galbūt tu tik ieškojai ir neradai. Būk ramybėje. Dabar tu
radai Mane ir Aš tau atnešiu pasisekimą,
nepaisant to, kaip pasaulis vertins tavo
pastangas. Tau sekasi dabar, Mano mylimas vaike, nes tu ramiai sėdi, kol Aš tarnauju tavo sielai ir gydau tavo žaizdas.
Taip, Mums sekasi. Kartu Mes nepralaimėsime. Šiandien tu pradedi. Pradėk viską iš
naujo su Manimi ir prieš tave atsiskleis
visos galimybės. Tau maudžia širdį, ir tu
tai išgyveni beveik kaip skausmą, bet tokį
skausmą, nuo kurio nebėgtum. Tai yra dieviška meilė, mažoji siela. Taip jautiesi, kai
leidi savo Dievui tave mylėti. Jauti ilgesį.
Tavo širdis ieško, nes ne iš karto suvokia
šio ilgesio priežastį. Tai yra pradžia
tapimo šventu, Mano vaike. Šis pradinis
jaudulys yra vienybės su Dievu troškimas,
kuris vis stiprėja ir auga, o ilgesiu ir mauduliu tu gali išmatuoti savo šventumą, jei
tai būtų būtina. Su visa savo Dieviška
didybe, Aš tau iškilmingai sakau, kad tu
pasieksi šio ilgesio išsipildymą danguje.
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Jėzus
Aš ateinu valyti sielų. Panašiai kaip
motina valo namus, Aš, Mano vaike, valau
ir tvarkau tavo sielą. Jei tu buvai toli nuo
Manęs, Mes turime daug darbo. Dabar tu
turi kitaip pažvelgti į savo praeities įvykius. Tai yra svarbi užduotis ir todėl Aš
skiriu tam laiką. Kai nesimeldi, įvykiai
gali palikti tavo širdyje žymes. Taigi Mano
tikslas yra nuvalyti šias žymes, kad tavo
širdis galėtų laisvai dovanoti ir priimti
meilę. Kai meldiesi, Mano vaike, Aš tau
padedu išsijoti tavo gyvenimo patirtis. Galbūt šiandien tu esi nusivylęs. Jei nepriimi
Mano pagalbos, tu turbūt jautiesi liūdnas
ir praradęs drąsą. Jei esi išdidus, kaip ir
daugelis kitų kenčiančių nuo išdidumo (o
daugelis kenčia nuo išdidumo), tu greičiausiai nepasidalinsi savo liūdesiu ir
nusivylimu netgi su kita siela. Visa tai
pasilieka tavo vargšėje širdyje ir po kiek
laiko pavirsta kartėliu. Kadangi gyvenimas žemėje ir žmonės savo kelyje į šventumą yra netobuli, tu ir vėl patiri
nusivylimą ar išdavystę. Išdidumui nugalėjus, tu ir vėl nepasidalini savo sielvartu.
Dar vienas nusivylimas pavirsta kartėliu
ir užkloja vis didesnį tavo vargšės širdelės
plotą. Mano vaike, šiam vyksmui besitęsiant, tavo širdis užsidaro kartėlyje. Šir93
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džiai reikia meilės taip pat, kaip plaučiams oro. Tokia yra tavo širdies paskirtis,
brangiausiasis, o jei ji yra uždara, meilė
yra blokuojama. Koks dvasiškai neįgalus
tu esi. Kaip Man skaudu matyti tave tokį
sutrikusį ir nelaimingą. Mano mažutėli, Aš
ateinu nuvalyti visas žymes nuo tavo širdies, kad tu mylėtum laisvai - taip, kaip ir
Aš myliu. Nemanyk, kad tai yra neįmanoma užduotis. Aš esu Jėzus. Aš esu Dievas.
Jei Man leisi, Aš galiu kaipmat nuvalyti
tavo širdį. Aš atstatysiu tvarką tavo sieloje,
suderinsiu tavo mąstymą ir įdėsiu į tavo
širdį tiek tikros meilės, kad ji atsispindės
tavo akyse. Visi tave sutikę pajus šią meilę
ir žinos, kad ji yra iš Manęs. Mano vaike,
Mano vaike, kaip Man skaudu, kad tavęs
nemylėjo tie, kurie turėjo tave mylėti. Man
liūdna dėl kiekvieno tavo patirto sielvarto.
Bet tu turi suprasti, kad kančia Mums gali
atnešti naudą. Leisk Man tau parodyti,
kaip panaudoti kiekvieną tave sužeidusį
blogį tavo labui. Kalbėk su Manimi. Išliek
viską Man ir Aš tau suteiksiu ramybę,
atlaidumą ir tvarką visiems tavo gyvenimo
įvykiams. Aš privalau tau pasakyti, kad,
kai tu savo gyvenime patiri nusivylimą ir
atiduodi jį Man, Aš bematant padedu tau
viską suprasti ir atsigauti. Gali būti, kad
išgijimo laikas bus tavo augimo laikotarpis, per kurį Mes tapsime artimesni ir
labiau vienas kitu pasikliausime. Mano
vaike, ar tu šykštėtum Man šio laikotarpio,
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reikalingo tam, kad padaryčiau iš tavęs
šventąjį, gebantį atlikti Mano jam paskirtą
darbą? Žinoma, tu to nedarytum, nes sieki
Mano valios. Jei melsies, Aš neleisiu tau
kentėti, jei tai nebūtina. Tai yra Mano
pažadas, kurį šiandien tau duodu. Prašau,
priimk jį į savo širdį. Jei melsies Man, Aš
tau neleisiu be reikalo kentėti. Jei kenti,
prašyk Manęs palengvėjimo, ir jei kentėjimas neduoda tau naudos, Aš jį pašalinsiu.
Būk ramybėje ir kalbėkis su Manimi apie
viską, kas vyksta tavo gyvenime. Kartu Mes
užtikrinsime, kad ateityje tavo minkšta širdis nebūtų blokuojama.
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Jėzus
Mano vaikai, Aš noriu, kad jūs taptumėte
Mano patikimais draugais. Aš noriu jumis
pasikliauti. Tu svarstai ką tai reiškia, tad
Aš tau paaiškinsiu. Tai yra tiesa: Aš su
jumis vaikštau. Aš dalinuosi jūsų gyvenimu ir rūpesčiais. Jūsų reikalai yra Mano
ir Aš jums padedu viskame. Nė viena
smulkmena nėra per maža, tam, kad ja su
Manimi pasidalintumėte ir siektumėte
Mano pagalbos. Jūs visada Mane čia
rasite. Jūs žinote, kad niekada jūsų nepalieku. Tu Mano vaike, elgiesi išmintingai
taip Manimi pasitikėdamas, nes šis pasitikėjimas remiasi tiesos uola. Aš esu ta uola
ir Aš esu ta tiesa. Aš, suprasdamas tavo
trapų žmogiškumą ir žemiškas pareigas,
noriu, kad ir tu vaikščiotum su Manimi.
Norėčiau žinoti, kad maldoje tu ateisi pas
Mane kiekvieną dieną. Mes kartu pradedame kelionę, o tada tu dingsti. Žinoma, Aš
lieku su tavimi. Aš esu tavo Dievas ir tavęs
nepaliksiu. Bet Mes privalome užbaigti
pradėtą darbą. Neleisk, kad tavo laikas su
Manimi būtų nulemtas atsitiktinumų. Tu
esi užimtas ir Aš tai suprantu, nes dažnai
pats esu tau davęs tavo pareigas. Bet jei
neturi pakankamai laiko melstis, kažkas
tavo gyvenime einasi ne taip, ir Aš noriu,
kad tai nedelsiant būtų sutvarkyta. Man
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reikia tavęs. Tu esi Mano draugas ir Man
reikia, kad dabar Mano draugai būtų Man
ištikimi. Tad nebenueik nuo Manęs. Prašau, pasilik vienybėje su Manimi, kad Mes
kartu galėtume atlikti užduotis, kurias
kiti paliko neužbaigę. Mano vaike, turi
suprasti, kad Aš esu paguodžiamas jei nors
ir trumpam tu ateini pas Mane maldoje.
Mano širdis būna nuraminta. Tai ne tik
leidžia Man dovanoti tau nenusakomas
malones; tavo malda suminkština Mano
teisingumą tiems, kurie niekada Manęs
neieško. Kai susitiksi Mane veidu į veidą,
tu aiškiai pamatysi kiekvieną džiaugsmą,
kurį Man sukėlei. Man tavęs reikia ir Aš
esu toks dėkingas už kiekvieną ištikimybės
Man veiksmą. Jau vien dėl atlygio tu turėtum ateiti pas Mane dažnai, nes Aš atlyginu kiekvieną maldą, kiekvieną žvilgsnį,
kiekvieną prašymą daug dosniau, nei tu
gali įsivaizduoti. Prašau, nesijaudink jei
nesijauti taip, kaip manai, kad turėtum
jaustis. Mano vaike, kaip darbuodamasis
žemėje jaučiasi šventas žmogus? Labai
dažnai Mano šventosios sielos jaučiasi
pavargusios. Jos taip jaučiasi, nes dirba.
Bet jos dar yra ir ryžtingos. Šios šventosios
sielos grįžta pas Mane maldoje, net ir nesijausdamos šventos kiekvieną akimirką.
Neleisk, kad jausmai diktuotų tavo maldos
laiką. Įsivaizduok santuoką, kurioje žmonės vienas kitam tarnautų tik romantinės
meilės akimirkomis. Net nereikia sakyti,
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kad tokia santuoka pražūtų. Taip pat yra
tavo santykiuose su Manimi. Tarnauk Man
visuomet, nepaisant to, kaip jautiesi. Ar
gali įsivaizduoti, Mano vaike, kad tu ateitum pas Mane maldoje, o Aš nuo tavęs nusisukčiau? Nejau Aš sakysiu: „Eik šalin, nes
tu nesijauti esąs pakankamai šventas su
Manimi kalbėti?’’ Ar vyras sako savo žmonai: „Eik šalin, mano žmona, tu nejauti
man pakankamai meilės?’’ Kaip kvaila.
Ypač tada, kai tu nesijauti šventas, Aš privalau tavęs klausyti, tave mylėti ir nuraminti. Mes turime būti artimi draugai, o
tai reiškia, kad Mes esame draugai dvasiniame džiaugsme. Bet Mūsų draugystė taps
dar brangesnė, vertingesnė ir nepakeičiamesnė tais laikotarpiais, kai tu išgyvensi
dvasinę sausrą. Būk ramybėje. Aš dabar
siekiu tau viską paaiškinti nepalikdamas
jokių klausimų ir skaudžių žymių tavo širdyje.
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Rugsėjo 4, 2003
Jėzus
Mano vaikai, Aš nesu karingas, išskyrus
tuos atvejus, kai vienas iš Manųjų yra puolamas ir jam reikia Mano apsaugos.
Paprastai Aš esu švelnus ir neskubantis
pykti. Savo dienose tu pažinsi Mane kaip
ramų gyvenimo palydovą. Aš aiškiai matau
įvykius ir galiu įžvelgti kitų sielų ketinimus. Tad Aš esu geras patarėjas tavo sunkumuose. Jei būsi be reikalo nusiminęs dėl
kito žmogaus, Aš tau pasakysiu. Esu labai
kantrus su savo vaikais, ypatingai, kai jie
yra nuo Manęs nusisukę. Aš siunčiu daugelį išrinktųjų sielų tam, kad atkreipčiau
jų dėmesį. Bet jų valia yra laisva, ir Aš
negaliu nulemti jų atsako. Neduočiau jums
dovanos tam, kad vėliau ją atsiimčiau. Jei
siela tave atstumia, tu turi išlikti ramus.
Padėdamas sielai dažnai tarkis su
Manimi. Melskis už ją. Mylėk ją. Pavyzdžiu
rodyk, koks yra Mano pasekėjo gyvenimas.
Ar esi ramus? Ar esi taikus? Šie dalykai yra
labai patrauklūs sielvartaujančiai sielai.
Tu privalai perteikti vargstančiai sielai,
kad atsakymas į viską esu Aš. Galbūt ji
sakys, kad tu nesupranti jos problemų rimtumo, sudėtingumo ir neišsprendžiamumo.
Gali būti, kad ji paminės priežastis dėl
kurių ji neseka Manimi, ir tai darydama ji
visuomet kaltins kitus. Visi atsakymai yra
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Manyje. Nėra jokios priežasties atmesti
Dievą. Teismo dieną nebus priimami jokie
pasiteisinimai. Aš niekada neparodžiau
sielai atmestinumo ar žiaurumo. Aš nusipelnau meilės, ištikimybės ir pagarbos.
Suprask Mano galią ir tu pradėsi suprasti
Mano švelnumą. Kvailos sielos sumaišo
švelnumą su silpnumu. Kas iš tiesų yra
stiprus, tas yra ir pakankamai išmintingas
būti švelniu. Tad būkite švelnūs savo broliams ir seserims, ypač tiems, kurie nėra
vienybėje su Manimi. Jie yra tokie pažeidžiami. Jie neturi Manęs, kad kančioje
juos paguosčiau. Ar gali įsivaizduoti tokį
vienišumą? Tu nenorėtum vėl gyventi
pasaulyje, kuris Manęs visiškai neįsileidžia. Net neįsivaizduok tokio dalyko, nes
Aš pažadėjau tavęs nepaleisti. Aš iš tiesų to
nepadarysiu. Bet tu užjausk kitus.
Mano vaike, nesibaimink dėl savo ateities.
Nešvaistyk laiko įsivaizduodamas tai, kas
tau atsitiks ir ko Aš iš tavęs paprašysiu
ateityje. Toks jaudinimasis yra nenaudingas. Verčiau leisk laiką mąstydamas apie
Mano kančią. Tai yra vaisinga, ir per tai
Aš galiu vis labiau tau atsiskleisti. Mūsų
vienybė gilės, o tu tiek daug įgysi. Tu
džiaugsiesi žinodamas, kad likai su
Manimi, kai kiti pabėgo. Aš negaliu
išreikšti džiaugsmo, kurį tu dėl to patirsi.
Leisk Man pasakyti tai, kad tave tai džiugins visą amžinybę. Tau yra sunku įsivaiz102
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duoti amžinybę, bet kuo labiau priartėji
prie Manęs, tuo tikroviškesnė ji tau tampa.
Tavo atskyrimas nuo Mūsų šioje žemėje yra
išbandymo laikotarpis. Nesuklupk šiame
išbandyme švaistydamas galimybes. Nesuklupk skirdamas savo šiandieną nerimui
dėl praeities. Ar Aš neužtikrinau tavęs, kad
nesinešioju pagiežos širdyje? Tavo klaidos
bus užmirštos, vaike. Tik nenusisuk nuo
Manęs dabar. Aš labai tavimi pasitikiu,
nes Aš, tavo Dievas ir Išganytojas, tave
pažįstu. Aš žvelgiu į tavo žmogiškumą ir
žinau tavo kiekvieną galimybę. Tu gebi
atlikti didžius darbus, Mano mažasis
tarne, bet ne be Manęs. Tu esi sutvertas
dirbti su Manimi. Be Manęs tavo darbas
liks nepadarytas, nes tu nepajėgsi jo atpažinti, o juo labiau jo atlikti. Jei taip atsitinka, nors sakau tau, kad iš tavęs to
nesitikiu, kiti privalo nešti sunkesnes naštas ir atlikti ne tik savo, bet ir tavo darbus.
Tai dėl to Mano tikrieji tarnai neša didžiules naštas. Tačiau Mano valia yra vykdoma
ir Mano atnešamas atnaujinimas artinasi.
Nebijok. Aš susigrąžinu savo pasaulį.
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Rugsėjo 5, 2003
Jėzus
Aš noriu, kad Mano vaikai būtų pasiruošę.
Šiandien noriu padėti savo vaikams
suprasti laikotarpį, kuriuo jie gyvena. Vaikai, jūs esate arti Manosios širdies. Aš
pasiunčiau jus į žemę šiuo metu tam, kad
jūs Man tarnautumėte ir padėtumėte Man
skelbdami Mano Karalystę. Tamsos laikas
pasigrobia paskutiniąsias sielas, o Aš ruošiuosi sugrįžti. Kaip jums dažnai primenu,
pergalė yra užtikrinta. Tačiau nėra
nuspręsta kiek sielų pasirinks šviesą ir
kiek tamsą. Būkite įtakingi, Mano vaikai.
Darykite įtaką savo tyliu, ramiu šventumu
ir Mano gerumu spindinčiomis akimis. Kiti
žmonės turi matyti vis daugiau ramių
Mano vaikų, tvirtai stovinčių Mano akivaizdoje. Taip Aš juos patrauksiu prie
savęs. Tai yra Mūsų misija. Mano žodžiai
šiuose puslapiuose yra skirti jums padėti
šventėjimo procese. O tapimas šventu yra
procesas, Mano brangieji. Ar galėsi kada
pasakyti, kad jau esi pakankamai šventas?
Žinoma ne. Kol esi žemėje, Aš turiu tau dievišką darbą, kuris turi būti vykdomas tavo
sieloje ir pasaulyje. Niekada nepasitenkink tuo, kad vakar savo darbą atlikai
gerai. Būti patenkintam savo dvasingumu
reiškia pradėti slysti atgal į pasaulį. Mūsų
siekiai yra aukšti, bet tu gali ir su Manimi
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tau pasiseks. Aš esu su tavimi kiekvieną
dieną, kiekvieną valandą ir kiekvienoje
tavo patirtyje. Prašau, šlovink Mūsų Tėvą
danguje už Jo nesuskaičiuojamas malones,
dovanojamas šiuo laiku. Jam yra nusižengiama kiekvienoje žmogiškumo srityje, o
Jis vis rūpinasi savo vaikais. Brangieji, Aš
jus gerai paruošiau. Jūs atsakote į Mano
malonę ir šventėjate. Koks Aš patenkintas
dėl jūsų pažangos ir dėl jūsų užsidegimo
dalintis Mano žodžiais. Aš kviečiu, o jūs
atsiliepiate. Aš jums paskiriu užduotis, o
jūs jas atliekate. Kai tai darote, jūsų siela
yra ramybėje. Nebijokite. Nieko nebijokite.
Ar Aš jūsų neužtikrinau savo galia? Dažnai ateikite pas Mane ir kalbėkitės su
Manimi apie kiekvieną savo rūpestį,
džiaugsmą ir kiekvieną priimamą sprendimą. Tokiu būdu bus užtikrinta, kad jūs
tarnausite Man, o ne pasauliui. Dažnai
dienoje Aš laukiu tavo žvilgsnio, ir vos tau
pažvelgus, Mano malonės liejasi į tave. Aš
išsaugosiu tave savo malonėje. Aš parodysiu tau kelią. Aš laikysiu tavo priešus
savais ir tavo reikalai bus Mano. Mes
esame vienybėje. Visuomet tai atmink. Tu
ir Aš esame viena. Iš tiesų, Mano vaike, tu
nešiojiesi Mane, savo Jėzų, savo Išganytoją. Šiam kartui Aš tave palieku su šiuo
teiginiu, nes visą savo gyvenimą tu turi
gyventi šia tiesa. Tarnauk Mano Karalystei
ramybėje.
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Švenčiausioji Motina
Brangiausi vaikai, įsikūrę mano Nekaltojoje
Širdyje, jūs turite gyventi džiaugsmingai.
Jėzus, mano mylimas Sūnus, davė viską ko
jums reikia tam, kad taptumėte tikrais tarnais. Kad šioje žemėje turėtumėte ramybę,
jūs privalote tarnauti Jam, kuris yra visa
šviesa ir visas gėris. Aš esu Jo motina. Taip
pat esu ir jūsų motina. Šaukitės manęs dažnai, šio pasaulio vaikeliai. Daugeliui sielų
esu padėjusi pasiekti dangų; padėsiu ir tau.
Patikėk man savo baimes ir aš tave nuraminsiu. Motiniška širdis supranta kiekvieną
savo vaikų silpnybę ir gali jiems padėti
nugalėti įpročius, kurie trikdo jų vienybę su
Dievu. Vaikai, leiskite jums padėti. Bėkite
pas mane, kai bijote, kad netarnaujate Jėzui,
ir aš nuvesiu jus tiesiai Jo specialiai jums
nutiestu šventu keliu. Mes esame šalia jūsų
visada ir viskame. Iš tiesų dangus ir žemė
yra sujungti, kaip niekada anksčiau. Naudokitės tokia galimybe. Danguje visi yra laimingi, brangiausi vaikai, nes ten yra Dievas.
Bet jūs ir žemėje galite būti laimingi, nes
Dievas dabar su jumis. Kuo labiau Jo siekiate, tuo labiau Jis jums asmeniškai atsiskleidžia. Viskas gerai. Mes nepavargdami
saugome jus ir jūsų mylimuosius, o jūs
pamatysite, kad jūsų tarnystė dangui atneša
jums vis daugiau džiaugsmo. Būkite su
Jėzumi, vaikai.
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Rugsėjo 5, 2003
Švenčiausioji Motina
Mano vaikai, aš karštai trokštu, kad jūs išsilaikytumėte savo atsivertime. Daugybė
malonių yra jums prieinamos tam, kad jūs
išsilaikytumėte kelyje į šventumą. Kadangi
esu motina, jūsų motina, aš numatau mano
mažutėliams gresiančius pavojus. Saugokitės dvasinio išdidumo. Jėzus ketina kiekvieną iš jūsų nuvesti į aukštus šventumo
lygmenis per palyginti trumpą laiką. Niekada
neturėtumėte manyti, kad šventumas kyla iš
jūsų pačių. Jūsų tikėjimas ir meilė Dievui yra
Jo dovanos jums. Tad nelaikykite savęs
aukščiau savo brolių ir seserų, kurie neatsiliepia į Dievo kvietimą taip pilnai, kaip jūs, ir
todėl jie negauna tiek pat malonių. Mano
mažutėli, tu galbūt mąstai, koks yra tavo
indėlis, jei viskas kyla iš Jėzaus. Tu dovanoji
savo laisvą valią. Tu aukoji savo laiką
žemėje. Tu dovanoji Jėzui savo širdį ir sakai:
„Taip, Jėzau, aš noriu būti šventas.’’ Iš tiesų,
mažasis mano širdies vaikeli, Jėzus gali
pasiekti bet ką su tokia kaip tavo, apsisprendusia už dangų, siela. Nuo šiol laikyk
save šviesos kariuomenės kariu. Tokiu aš
tave patepu ir tu dirbsi vien gėriui. Malda yra
tavo ginklas ir tu esi apsišarvavęs per
paklusnumą pasiektu šventumu. Joks blogis negali tavęs nugalėti. Štai tokia galia yra
tavo rankose, kuomet Jėzus yra tavo vadas.
Nieko nebijok. Mes esame su tavimi. Ieškok
atsakymų maldoje, tad keičiantis laikams
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Mes galėsime maldoje tau viską nurodyti.
Mes esame tau visuomet pasiekiami. Aš
dabar laiminu ir patikiu tave savo Sūnui
Jėzui Kristui. Ištikimai Jam tarnauk ir tu
pažinsi dangų. Tau bus taip gausiai atlyginta
už ištikimybę. Iš tiesų, vaikai, jūs būsite nustelbti laimės. Mes turime visus atsakymus,
tad atneškite Mums kiekvieną savo bėdą. Aš
esu su jumis ir trokštu jums padėti, kaip
motina trokšta padėti savo vaikams sunkiais
laikais. Kai jums manęs reikės, brangieji, aš
būsiu šalia, su šiems laikams skirtomis
papildomomis nuorodomis.
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Malda į Jėzaus Širdį
Švenčiausiame Sakramente
Tegul Jėzaus Širdis, esanti Švenčiausiame
Sakramente, būna šlovinama, garbinama ir mylima
su dėkingu prieraišumu kiekvieną akimirką,
visuose pasaulio tabernakuliuose iki pat laikų
pabaigos.
Palaimintasis Popiežius Pijus IX, 1868 metais,
suteikė šiai maldai atlaidus.
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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 su visomis Tavo Švenčiausiosios Širdies
intencijomis vienybėje su Šventųjų Mišių auka
visame pasaulyje mano nuodėmių atitaisymui ir visomis Šventojo Tėvo intencijomis. Amen.
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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 ir kvietimas 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 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.”
„Jėzau, kaip tu norėtum mane panaudoti?”
„Viešpatie, padėk man.”
„Jėzau, ką Tu galvoji apie visa tai? Jėzau, ką
turėčiau padaryti dėl šios sielos? Jėzau, parodyk
man, kaip į šią situaciją atvesti Tave?”
„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
„Angele sarge, dėkoju tau už nuolatinį budėjimą
šalia šios sielos. Šventieji danguje, prašau padėti
šiam brangiam angelui.”
Vaikų maldos
„Jėzau, atleisk jiems.”
„Motina Marija, padėk man būti geram.”
„Dangaus Dieve, Tu esi visa ko Sutvėrėjas. Prašau
siųsti savo malones šiam pasauliui.”
„Jėzau, aš myliu Tave.”
„Jėzau, aš aukoju Tau savo dieną.”
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Kaip kalbėti Dievo Gailestingumo
vainikėlį
Dievo Gailestingumo vainikėlis yra kalbamas
naudojant paprastus 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 visam pasauliui.
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8. Visos kitos dalys
Kalbėdami „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. 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
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 Ðirdimi

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

Šias knygas galite nusipirkti internete adresu
www.directionforourtimes.com.
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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 klerikalinio piktnaudžiavimo aukoms
Dangus kalba kunigų ir vienuolių sieloms
Dangus kalba apie depresiją
Dangus kalba apie skyrybas
Dangus kalba kaliniams
Dangus kalba kariams
Dangus kalba apie stresą
Dangus kalba jauniems žmonėms
Dangus kalba galvojantiems apie savižudybę
Dangus kalba atsiskyrusiems nuo Bažnyčios
Dangus kalba mirštantiems
Dangus kalba nepažįstantiems Jėzaus
Dangus kalba išgyvenantiems tragediją
Dangus kalba bijantiems skaistyklos
Dangus kalba atstūmusiems Dievą
Dangus kalba besistengiantiems atleisti
Dangus kalba kenčiantiems finansinius nepriteklius
Dangus kalba tėvams, nerimaujantiems dėl vaikų
išganymo
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Kitos Anne, pasaulietės apaštalės, knygos

Kopimas į kalną

Parašyta Anne, pasaulietės apaštalės
Su dideliu džiaugsmu Direction for Our Times pristato knygą „Kopiant į kalną”. Ši knyga minkštais
viršeliais pasakoja užburiančią istoriją, kaip prasidėjo Grįžtančiojo Karaliaus Misija ir kaip ji išaugo
į visame pasaulyje pasklidusią apaštalystę, įdėmiai
prižiūrimą Bažnyčios, kuriai visiškai paklūsta. Be
to, pirmą kartą atspausdinti mistinės Anne dangaus
patirtys sykiu su jos pašaukimo į šventumą, kurį
kiekvienas mūsų privalo išgirsti, vizijos aprašymu.
Knygoje rasite:
Anne – žmonos, motinos ir apaštalės pasaulietės – istoriją.
Anne kelionės į Šventumo Kalną pasakojimą
Dangaus patirties aprašymą
Visą Dangus kalba rinkinį: Abortai, Priklausomybės, Depresija, Skyrybos, Kunigų ir vienuolių sieloms, Kaliniai, Seksualinis
išnaudojimas, Kareiviai, Stresas, Jaunimas.
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Priedas

Gailestingumo migla

Parašyta Anne, pasaulietės apaštalės
Dar viena prikaustanti pasaulietės apaštalės Anne
knyga. Anne labai smulkiai aprašo Dvasinį Karą ir
daugybę subtilių ir ne tokių subtilių būdų, kuriais
šėtonas stengiasi nuvilioti nuo šventumo kelio.
Anne parodo, kaip atpažinti pasipriešinimą ir kaip
nedelsiant jį nugalėti. Antroje dalyje Anne pasakoja savo patyrimą, kaip Jėzus nusiveda ją į Skaistyklą ir parodo jai ypatingas malones, kurias
suteikia ten atėjusioms sieloms. Jūsų įsivaizdavimas apie Skaistyklą ir gailestingą Dievo teisingumą niekada nebebus toks pat kaip anksčiau. Tai
yra dvasią pakylėjantis, įkvepiantis darbas.
Knygoje rasite:
Kaip atpažinti ir atremti dvasinį puolimą.
Tikrovės atspindžiai.
Skaistyklos patirties aprašymą.
Kasmėnesines Jėzaus Kristaus, Grįžtančiojo
Karaliaus, žinias.
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 Annie perduoda žinią pasauliui
kiekvieno mėnesio pirmąją dieną.
Šias žinias kas mėnesį rasite mūsų
žiniatinklio puslapyje adresu
www.directionforourtimes.com
arba paskambinkite mums, kad
įtrauktume jus į savo elektroninio pašto
adresus, telefonu 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

