Angliškai Nuorodos mūsų laikams knygų versijai
suteikti IMPRIMATUR ir NIHIL OBSTAT:
NIHIL OBSTAT: Gerbiamas kunigas John Canon Murphy

IMPRIMATUR: Didžiai gerbiamas Kilmoro (Airija) vyskupas Leo O‘Reilly

NIHIL OBSTAT ir IMPRIMATUR – tai oficialus pareiškimas, kad knyga ar bukletas neturi doktrininių bei moralinių klaidų ir kad yra suteiktas Bažnyčios leidimas juos
skelbti.

Didžiai gerbiamo vyskupo Leo O‘Reilly IMPRIMATUR
yra suteiktas tiktai angliškajai pasaulietės apaštalės Anne
raštų versijai.

Sekdamas Bažnyčios nuorodomis vyskupas O‘Reilly
subūrė vyskupijos komisiją, kurios tikslas yra tirti Anne
raštus ir įvertinti jos pranešimus apie iš Dangaus gautas
žinias. Oficiali vyskupijos komisija šiuo metu jau baigia
savo darbą, ir mes kartu su jumis ramiai laukiame
rezultatų.

Atsidavusių pasauliečių apaštalų pastangomis šie raštai
jus pasiekė jūsų gimtąja kalba.
Jei turite pastabų dėl vertimo, prašome pranešti šiuo
adresu:

Direction for Our Times
The Hague Building,
Cullies,
Cavan,
Co. Cavan
Ireland

Elektroninis paštas: contactus@dft.ie

Tinklapis: www.directionforourtimes.org

Penktoji knyga
jėzus atpirkėjas

Nuorodos mūsų laikams,
duotos Anne, pasaulietei apaštalei

PENKTOJI KNyGA

Nuorodos mūsų laikams,
duotos Anne, pasaulietei apaštalei.

iSBn: 978-1-940737-26-3

Kongreso bibliotekos numeris: pateikta paraiška

©Autorinės teisės 2018 Direction for Our Times.
Visos teisės saugomos. Jokia šio leidinio dalis
negali būti atgaminama, laikoma paieškos sistemose
bet kokia forma ir priemonėmis (elektroninėmis,
mechaninėmis, fotokopijavimo, įrašymo ar kt.) perleidžiama be išankstinio raštiško leidėjo sutikimo.
Leidėjas:
Direction for Our Times
9000 West 81st Street
Justice, Il 60458 USA
708-496-9300

www.directionforourtimes.org

Pagaminta Jungtinėse Amerikos Valstijose

Informacija apie tai, kaip kalbėti Rožinį, yra panaudota autoriams leidus. Autorinės teisės © Nekaltojo
Prasidėjimo marijonų kongregacija, Stockbridge,
MA 01263. www.marian.org.

Janiuszo Antoszo paveikslai Jėzus Kristus, Grįžtantysis Karalius ir Švenčiausioji Motina Bažnyčios
Karaliene, panaudoti autoriui leidus.
V0318

tURinyS

Pratarmė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ix

atsidavimo malda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiv
apie privačiųjų apreiškimų esmę . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv

Pirmoji dalis.
jėzus atpirkėjas i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 m. gegužės 3 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 m. gegužės 4 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 m. gegužės 5 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 m. gegužės 6 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 m. gegužės 7 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 m. gegužės 7 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 m. gegužės 10 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 m. gegužės 11 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 m. gegužės 12 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

antroji dalis.
Sveikinimai iš dangaus i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 m. gegužės 14 d. Šv. Teresė, Mažoji Gėlelė . . . . .
2004 m. gegužės 17 d. Šv. Kryžiaus Jonas. . . . . . . . . . .
2004 m. gegužės 18 d. Šv. Gertrūda Didžioji. . . . . . . . .
2004 m. gegužės 19 d. Šv. Dimpna . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 m. gegužės 20 d. Šv. apaštalas Andriejus . . . . . . .
2004 m. gegužės 21 d. Šv. Barnabas . . . . . . . . . . . . . . .
2004 m. gegužės 22 d. Šv. Ona . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vii

1
3
7
11
15
17
21
25
29
31
33
35
37
41
45
49
53
57

Penktoji knyga

trečioji dalis.
jėzus atpirkėjas ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 m. gegužės 24 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 m. gegužės 25 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 m. gegužės 26 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 m. gegužės 27 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 m. gegužės 28 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004 m. gegužės 29 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61
63
67
71
75
79
83

ketvirtoji dalis.
Sveikinimai iš dangaus ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
2004 m. gegužės 31 d. Šv. Pranciškus Asyžietis . . . . . . 89
2004 m. birželio 1 d. Šv. Joana Arkietė . . . . . . . . . . . . 93
2004 m. birželio 2 d. Šv. tėvas Pijus . . . . . . . . . . . . . . 97
2004 m. birželio 3 d. Šv. Marija, nežinoma šventoji . . 101
2004 m. birželio 4 d. Šv. Filomena . . . . . . . . . . . . . . . 105
2004 m. birželio 5 d. Šv. apaštalas Tomas . . . . . . . . . . 109

Priedai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Gairės apaštalams pasauliečiams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Maldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Kaip kalbėti Dievo Gailestingumo vainikėlį . . . . . . . . . . 119
Kaip kalbėti Rožinį . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

viii

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
sunkiausias dalykas, su kuriuo man yra tekę
x
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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
reikšmingas dalykas. Komunijų metu aš kalbėjausi
xi
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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.

Prašau melstis už mane man stengiantis ir toliau
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tarnauti Jėzui. Prašau Jam ištarti taip, nes Jam taip
reikia mūsų ir Jis yra toks geras. Jis atves jus tiesiai
į savo Širdį, jei tik Jam leisite. Aš meldžiuosi už jus
ir esu tokia dėkinga Dievui, kad Jis davė jums šiuos
žodžius. Kiekvienas, kuris Jį pažįsta, turi Jį įsimylėti – toks yra Jo gerumas. Jei jūs kovojate, tai yra
atsakymas jums. Jis ateina pas jus ypatingu būdu
per šiuos žodžius ir per malones, trykštančias iš jų.

Prašau nepakliūti į spąstus – nepradėkite manyti,
kad Jis būtent jums nėra numatęs aukštų šventumo
lygmenų. Kaip kažkur savo raštuose jau minėjau,
didingiausias laiko ženklas yra tai, kad Jėzus turi
veikti per tokią sekretorę kaip aš. Aš laikau save tik
antrine komanda, brangūs draugai. Prisijunkite prie
manęs, ir mes po truputėlį prisidėsime prie Jo darbų.

Žinutė, gauta iš Jėzaus iškart po to, kai užrašiau ką
tik čia išdėstytą biografinę informaciją:

Matai, Mano vaike, kad tu ir Aš kartu esame
jau labai seniai. Aš ramiai dirbau tavo gyvenime metų metais iki to laiko, kai tu pradėjai šį darbą. Anne, kaip Aš myliu tave. Tu
gali atsigręžti į savo gyvenimą ir pamatyti
tiek daug Man ištartų „taip“. Ar tai tavęs
nedžiugina? Tu pradėjai tarti Man „taip“
daug anksčiau, nei patyrei ypatingų malonių. Jei tu nebūtumei jų ištarusi, Mano
brangiausioji, Aš niekada nebūčiau galėjęs
suteikti tau šių malonių ar paskirti tau šios
misijos. Ar tu supranti, kaip svarbu buvo
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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.

Visų apaštalų pasauliečių
atsidavimo malda

Brangus Dieve Danguje, prisiekiu savo atsidavimą
Tau. Aš atiduodu Tau savo gyvenimą, savo darbą ir
savo širdį. Todėl prašau man suteikti malonę
paklusti kiekvienam Tavo nurodymui kiek įmanoma tobuliau. Amen.
xiv

Apie privačiųjų apreiškimų esmę

Skaitant šias žinias visuomet yra svarbu jas suprasti
Bažnyčios mokymo apie Apreiškimo visumą kontekste. Geriau suprasti privačius apreiškimus mums
padeda popiežiaus Benedikto XVI parašytas Fatimos žinios teologinis komentaras. Jis parašytas dar
tada, kada būsimasis popiežius Benediktas užėmė
Tikėjimo doktrinos kongregacijos prefekto pareigas.

„Fatimos žinia“ mums suteikia vertingų nuorodų
siekiant suprasti privačius apreiškimus bei jų
paskirtį. Kardinolas Ratzingeris teisingai nuspėja
klausimus, kurie iškyla juos apmąstant, ir suteikia
nuorodų, kaip privačius apreiškimus aiškinti išmintingai ir gerbiant Kristaus valią mums.

Kuo skiriasi viešasis ir privatusis apreiškimas?

Kardinolas Ratzingeris pradeda savo komentarus
pirmiausia išryškindamas viešojo Apreiškimo ir
privačiųjų apreiškimų skirtumus bei jų teologinį
statusą. Viešasis Apreiškimas, perteiktas Senajame
ir Naujajame Testamente, yra užbaigtas. „Kristuje
Dievas pasakė, būtent apie save, viską, ir todėl
Apreiškimas užbaigiamas Kristaus slėpinio įsipavidalinimu Naujajame Testamente.“ Apreiškimas –
Dievo savęs atskleidimas žmonijai – yra užbaigtas
ir pateiktas mums Evangelijose.
xv
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Vis dėlto, cituodamas Katalikų Bažnyčios Katekizmą, jis pažymi: „nors Apreiškimas užbaigtas, jo
turinys nėra iki galo iškeltas aikštėn; krikščioniškasis tikėjimas amžių tėkmėje turi laipsniškai suvokti
visą jo reikšmę“ (66). Šiame kontekste mes galime
suprasti privačių apreiškimų paskirtį. Jie turi vaidmenį suvokimo procese, kuris padeda laipsniškai
suprasti viešojo Apreiškimo turinį. Trumpai tariant,
privatieji apreiškimai, duoti tam tikru istoriniu laikotarpiu, mums padeda geriau suprasti, ką Dievas
jau apreiškė Kristuje ir kaip šiuo laiku gyventi
pagal Evangeliją.
Kaip turėtume atsiliepti į Apreiškimą?

Popiežius Benediktas kalba apie tai, kaip mes,
būdami Kristaus sekėjai, turėtume atsiliepti į
Apreiškimą. Viešasis Apreiškimas reikalauja katalikiškojo tikėjimo, dieviškojo tikėjimo pritarimo, nes
jame žmonių žodžiais mums kalba pats Dievas.
„Tikėjimas į Dievą ir jo žodį skiriasi nuo visokio
žmogiškojo tikėjimo, pasitikėjimo, manymo.“

Kalbėdamas apie bažnytinės valdžios pripažintus
privačiuosius apreiškimus, jis cituoja kardinolą
Lambertinį, vėliau tapusį popiežiumi Benediktu
XIV: „Katalikų tikėjimas neprivalo ir net negali
pritarti tokiems pripažintiems privatiesiems apreiškimams. Tokie apreiškimai veikiau reikalauja žmoniškojo tikėjimo pritarimo vadovaujantis
protingumo taisyklėmis, kurios mums juos pateikia
kaip tikėtinus ir įtikėtinus.“ Kalbėdamas apie privaxvi

Jėzus Atpirkėjas

čių apreiškimų vaidmenį, jis sako: „Tokia žinia gali
vertingai pagelbėti geriau suprasti ir išgyventi
Evangeliją atitinkamą valandą; todėl jos nederėtų
nerūpestingai nustumti į šalį. Ta pagalba yra siūloma, tačiau ja naudotis nėra privalu.“
Kaip turėtume suprasti pranašavimus?

Siekiant išmintingai paaiškinti privatųjį apreiškimą,
svarbu ne tik suprasti jo santykį su viešuoju Apreiškimu, bet svarbi ir pati privačiojo apreiškimo esmė.
Privačiojo apreiškimo turinį gali sudaryti dalys,
kurios gali būti suprantamos tiesiogiai, simboliškai
arba kartu ir vienaip, ir kitaip. Kalbėdamas apie
regėjimus kardinolas Ratzingeris cituoja kardinolą
Sodaną: „…[jie] nevaizduoja fotografijos prasme
būsimųjų įvykių smulkmenų, bet tame pačiame fone
sutankindami sutraukia faktus, kurių seka bei
trukmė laike neapibrėžiama“. Čia jis mums sako,
kad vaizdiniai ir vidiniai regėjimai privačiuose
apreiškimuose turi sluoksnius reikšmių, kurios
nebūtinai yra ribojamos laiko ir erdvės pagal mūsų
žmogiškąjį supratimą. Kardinolas Ratzingeris
toliau teigia: „Nebūtinai kiekvienas vaizdinis elementas turi turėti konkrečią istorinę prasmę. Regėjimas svarbus kaip visuma... centras yra ten, kur
regėjimas virsta kvietimu ir veda Dievo valios
link.“ Iš čia gauname įžvalgų į vaizdinių pobūdį bei
jų simboliškumą ir daugiaaspektiškumą, tačiau dar
svarbiau, kad mes suprastume jų tikslą kaip „kvietimą ir vedimą Dievo valios link“ ir „pagalbą
mums suprasti laiko ženklus bei tinkamai į juos
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atsiliepti tikėjimu“. Toliau jis teigia: „Būsimųjų
įvykių numatymas yra antraeilis... o svarbiausia
yra Dievo valios aiškinimas dabarčiai.“

Neseniai paskelbtame kreipimesi popiežius Benediktas XVI aptaria Jėzaus metaforinę kalbą, perteikiamą Evangelijos pagal Morkų 13 skyriuje.
Popiežius teigia:

„Dėl šios priežasties Jėzus neapibūdina pasaulio
pabaigos, o naudodamas apokaliptinius vaizdinius
Jis nesielgia kaip „pranašas“. Priešingai, jis nori,
kad jo visų epochų mokiniai liautųsi smalsavę dėl
konkrečių datų ar prognozių, ir vietoje to nori
suteikti jiems raktą į gilų, esminį skaitymą ir, svarbiausia, parodyti teisingą kelią, kuriuo reikia eiti
šiandien ir rytoj, kad įžengtum į amžinąjį gyvenimą.“

Mūsų „smalsumas“, nors ir suprantamas, neturėtų
atitraukti nuo gilaus asmeninio ir prasmingo kontakto, kuris mūsų laukia Evangelijoje ir link kurio
mus veda privatusis apreiškimas – „...svarbiausia
yra galutinis apreiškimo aktualizavimas, paliečiantis mane giliausiame lygmenyje“.

Kai kuriuose šio tomo skyriuose minima žemę
apsupsianti tamsa ir kalbama posakiais, panašiais į
daugelyje Šventojo Rašto vietų naudojamą apokaliptinį rašymo stilių. Todėl yra naudinga šiuos raštus suprasti visuotinio Apreiškimo, pateikto
Šventajame Rašte, kontekste. Rekomenduojame
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skaitant šią knygą perskaityti šias Šventojo Rašto
ištraukas: Mk 13, 24-27, 32; Mt 24, 29-31, 36; Lk
21, 25-28, 29-33; 2 Pt 3, 10; taip pat dažnai skaityti
įvairias Apreiškimo Jonui knygos vietas.
Santrauka:

• Dievas atskleidė Save per Dieviškąjį Apreiškimą. Šis Apreiškimas yra skelbiamas Šventajame Rašte bei Bažnyčios Tradicijoje.

• Atsakas, kurio Dieviškasis Apreiškimas reikalauja iš krikščionių, yra pritarti katalikų tikėjimui, t. y. dieviškajam tikėjimui.
• Dieviškasis Apreiškimas, įvykęs Kristuje, yra
užbaigtas, bet jo turinys dar nėra iki galo iškeltas aikštėn.

• Privatusis apreiškimas nieko naujo neprideda
prie tikėjimo esmės. Jo vaidmuo yra padaryti
Dieviškajį Apreiškimą aiškesnį. Taip pat jis
mums padeda tam tikru istorijos laikotarpiu
suvokti, ką mums Dievas jau apreiškė Kristuje
ir kaip šiuo metu gyventi pagal Evangeliją.

• Privatieji apreiškimai reikalauja žmoniškojo
tikėjimo pritarimo vadovaujantis protingumo
taisyklėmis, kurios mums juos pateikia kaip
tikėtinus ir įtikėtinus.
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• Privatusis apreiškimas – tai yra siūloma
pagalba, tačiau ja naudotis nėra privalu.
• Privačiojo apreiškimo turinį gali sudaryti dalys,
kurios gali būti suprantamos tiesiogiai arba
simboliškai.

• Regėjimai, būsimųjų įvykių numatymas yra
antraeiliai. Svarbiausia yra Dievo valios aiškinimas dabarčiai.
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Mano vaikai patiria daug baimių, susijusių su gyvenimu pasaulyje ir fiziniu saugumu. Vaikai, šį sykį norėčiau jums
priminti, kad jūsų kūnas* tėra laikina
jūsų sielos buveinė. Amžinoji jūsų dalis
yra siela. Kūno jums tereikės visai neilgai, palyginti su laiku, kurį gyvensite be
jo. Susitelkite ir ruoškite sielą. Jeigu
ruoštumėtės į ilgą kelionę, į užsienio šalį,
jums tektų visaip jai rengtis. Turėtumėte
pramokti kalbos, vildamiesi, kad tada,
kai ten nuvyksite ir kurį laiką pagyvensite, kalbą išmoksite geriau. Turėtumėte
sutvarkyti reikalus, susijusius su tos
šalies valiuta, jeigu ten ji kita, negu jūsų
krašte. Turėtumėte susipažinti su tos
šalies žmonių papročiais ir kultūra, kad
geriau ją suprastumėte ir bent jau žinotumėte, ko tikėtis. Mano mažosios sielos iš
šio neramaus pasaulio, štai ko dabar jūsų
prašau. Kai pajuntate baimę, mąstykite
apie dangų. Tarkite sau, kad verčiau reikia ne išgąsčiui pasiduoti, o pamąstyti,
kokios būklės turi būti jūsų siela, pereidama iš žemės į dangų.

Pirmiausia jums reikės pramokti kalbos.

*Tai yra jūsų žemiškasis kūnas.
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Kaip mes kalbame danguje? Kalbame apie
meilę ir džiaugsmą. Kalbame apie tai, ko
žemėje išmokome, ką paaukojome, apie tai,
kaip dieviškasis ryšys jungia skirtingus ir
įvairius pasaulių bruožus. Pakelkite akis
į dangų ir gėrėkitės Mano žvaigždėmis. Ar
žinojote, kad kiekvienam skirta padėtis ir
gyvenimo laikas yra tikslingas? Ar norėtumėte sužinoti, kodėl taip yra? Dabar
jums nepasakysiu. Sužinosite vėliau. Žvelkite į dangumi plūstančią tėkmę ir sužinosite daugybę dalykų apie tą tėkmę ir apie
tai, kas yra toje tėkmėje. Sužinosite apie
jos pradžią, pabaigą ir apie viską, kas
įvyksta tarp jų. Ar kada nors žavėjotės ir
gėrėjotės upe? O ežeru? O vandenynu? Ar
norėtumėte pajusti to pilnatvę? Vaikai, tai
net nėra pats dangaus kraštelis. Tai tėra
pats dangaus kraštelio kraštelis, ir Aš dar
nebaigiau. Noriu jums apie dangų papasakoti daugiau negu esu pasakojęs, nes noriu, kad suprastumėte: jūs keliaujate į didžiulę meilės, džiaugsmo ir nuostabos sritį.
Čia nėra baimės. Savo baimę patikėkite
Man. Ugdykitės dorybes. Minėkite šventąsias sielas, iškeliavusias pirma jūsų, tarp
jų ir šventuosius, apie kuriuos girdėjote ar
mokėtės. Taip jūs ne tik pasiruošite perėjimui, bet ir nekantriai to perėjimo lauksite.
Melsitės: „Viešpatie, aš pasiruošęs / usi. Pasiimk mane, kai tik man ateis laikas.“ Nebesilaikysite įsikibę šio gyvenimo, kaip
4
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skęstantysis kabinasi už grimztančios valties. Pasitikėjimo kupinomis sielomis jūs
patrauksite dangaus link, o Aš ateisiu ir
vesiu jus likusią kelio dalį. Neturite nerimauti dėl to, kad nesate tobuli. Jums tereikia keliauti dangaus link. Visa, kas būtina, Aš užbaigsiu, tad būkite ramūs.

Nieko nebijokite, mãžosios Tėvo sielos.
Jūsų Jėzus viskuo pasirūpins. Dabar
tereikia turėti viltį ir pasitikėti. Aš jus
myliu ir rūpestingai stebiu kiekvieną jūsų
žemiško laiko akimirką. Kai bus laikas,
Aš ateisiu jūsų pasiimti. Neleisiu užsibūti
ilgiau negu jums yra duota, nes taip
nebūtų teisinga. Palikite savo baimes ir
visą jums skirtą laiką mąstykite apie
dangų. Yra labai svari priežastis, kodėl
nė vienas iš dangaus gyventojų nenori
grįžti į žemę.
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Broliai ir seserys pasaulyje, leiskite Man
jūsų širdis pripildyti dangiškų dovanų. Jokiu būdu neturėtumėte gyventi toli nuo
Mano Karalystės. Jeigu tik norite, žemėje
galite gyventi būdami susivieniję su mumis
danguje. Tiesa, turite gyvenime praktikuoti tikėjimą. Tačiau tikėjimas, kaip ir
visa kita, jeigu tik yra praktikuojamas,
tampa įpročiu, taigi netrukus jums nebereikės net stengtis. Aš ir noriu, kad taip
darytumėte ir esu pasirengęs jums padėti,
už kiekvieną mažiausią tikėjimo aktą atlygindamas antgamtinėmis tikėjimo dovanomis. Taigi, kad sudarytumėte sąjungą
su dangumi, jums tereikia visai nedaug.
Kokios naudos gali duoti sąjunga su dangumi? Jūsų ramybė rečiau bus sudrumsčiama. Viskas, kas nutinka jūsų gyvenime,
jums atrodys laikina ir naudinga. Jeigu
susivienysite su Manimi ir su dangumi,
jums nebebus svarbu, ar kęsite skausmą,
ar patirsite džiaugsmą. Niekam jau nebeteiksi aiškios pirmenybės, brangiausioji
siela, nes būsi visiškai išsižadėjusi. Ar gali
tai įsivaizduoti? Tai įmanoma, jeigu tik
pasitikėsi Manimi ir pradėsi tai praktikuoti. Danguje esančios sielos žvelgia žemyn į savo brolius ir seseris žemėje ir dūsauja dėl jų, suprasdamos, ką reiškia
7
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gyventi tremtyje, neregint Dievo ir Jo nepažįstant. Jos atsimena, kaip sunku buvo
gyventi be aiškaus suvokimo, ir dar sunkiau, kai tenka gyventi tamsiais ir sudėtingais laikais. O tokių laikų buvo daugybė, nes per savanaudiškumą žmonija
krypsta į nuodėmę. Šie tamsieji laikai, – o
jūs taip pat tokiu laiku gyvenate, – suteikia
pačių gražiausių progų pasireikšti šventumui. Dairotės aplink, ir viskas atrodo
beviltiška. Koks tai iššūkis – vis tiek ir toliau neprarasti vilties ir atverti platų kelią
Mano džiaugsmui, kad jis lietųsi į jūsų pasaulio tamsą. Tai savaime yra proga atlikti
patį švenčiausią aktą, didvyriškiausią pasiaukojimo darbą.

Jeigu esi Mano draugė, tu tikriausiai kentėjai. Nemanyk, kad tai blogai. Žiūrėk į
tai kaip į danguje kraunamus ir tavęs laukiančius lobius, nes taip iš tikrųjų yra.
Tavo kančia, išgyvenama vienybėje su Manimi, artina Karalystę prie Dievo Tėvo.
Tavo kančia, išgyvenama vienybėje su Manimi, apvalo tavo sielą, nes ją atitraukia
nuo žemės ir sujungia su anuo pasauliu.
Tavo kančia, išgyvenama vienybėje su Manimi, išgelbėjo daugybę sielų, nors šito tu
dar negali suvokti. Daug ko tu dar negali
suvokti, ir jeigu tau viską parodyčiau, labai sumažėtų tavo kančios nuopelnai. Tu
to nenori, nes ši kančia, palengvindama
8
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kitiems, gausina tavo atlygį danguje. Tu
tikriausiai nepajėgi savo atlygio įsivaizduoti. Tremtyje atsidūrusiam vaikui sunku
įsivaizduoti, ko bus jam paruošusi šeima,
kai jis sugrįš namo. Privalai tikėti, kad šis
vaikas nebus apviltas. Dangiškoji tikrovė
džiaugsmo ir saugumo prasme yra taip toli
nuo žemiškosios tikrovės, kad tu negali to
suprasti. Aš ją tau bent truputėlį nušviesiu.
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Mano brangiosios sielos žemėje turi
kreipti savo žvilgsnį į Mane, lygiai kaip
jūreivis žvelgia į Šiaurės žvaigždę, kad jo
laivas nenukryptų nuo kurso. Jeigu jūsų
žvilgsnis nukreiptas į Mane, jūs visados
plauksite dangaus kryptimi. Vienur kitur
šiek tiek nukrypsite nuo kurso, bet apskritai judėsite vis artyn. Dabar kalbu tvirtai,
nes esu tikras, kad kito kelio jums nėra.
Jeigu nors akimirkai nukreipsite akis
nuo Manęs, jus tuojau pat nublokš į šalį, –
tokie jau yra tie pasaulio vėjai. Iš tiesų Aš
jus perspėju apie pavojų. Lygiai kaip Aš
stengiuosi jus apsaugoti ir sustiprinti
jūsų tikslą ir kelionę į jį, taip priešas stengiasi jus išmušti iš kurso, kad niekada
nepasiektumėte savo tikslo – dangaus.
Vaikai, dėl savo pačių išgelbėjimo turite
nebenukrypti į šalį. Aš sielų neverčiu
rinktis dangaus. Tai būtų prievarta, o ne
išgelbėjimas. Jūs patys turite rinktis
Mane. Jeigu renkatės Mane, sekite
Manimi. Tik tiek. Labai paprasta. Tad
kodėl mus kamuoja visi šie rūpesčiai?

Aš jums visiškai rimtai pasakysiu, kad
dauguma sielų renkasi tamsos pusę. Jie
šitai paneigs, šnekėdami kvailystes apie
sekuliarųjį humanizmą ir asmens pasi11
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rinkimo laisvę. Aš jus patikinu, kad žmogus neturi teisės rinktis to, kas yra priešinga Dievui. Tarp jums suteiktų
galimybių tokio pasirinkimo nėra. Taigi
kai siela pasirenka tai, kas yra prieš
Dievą, ji pasirenka sekti priešą. Ir vėl
labai paprasta. Melo tėvas patraukia sielas, bet tik tas, kurios sako „taip“ tamsai.
Pasirinkite Mane ir tada sekite Manimi.
Neturėtumėte rinktis Manęs, o tada
patraukti keliu, vedančiu nuo Manęs
tolyn. Daugelis elgiasi būtent taip, nes
jiems nepatinka žemiškos aukos, kurios
yra neišvengiamos žengiant Mano keliu.
Mažutėliai, jūs juoksitės iš šio pasaulio
menkniekių, kai mirsite kūnu ir atgimsite
amžinybei. Jeigu dėl šio pasaulio menkniekių paaukosite savo amžinybę ir savo
dangiškąjį vainiką, didis bus jūsų gailestis ir kartėlis. Tai ne jums. Jūs esate skirti
dangui, todėl noriu, kad viską sužinotumėte apie Mane, savo Atpirkėją, ir Dievą,
Mano Tėvą; ir viską apie mūsų šventuosius ir tikruosius tarnus. Noriu, kad sužinotumėte apie Mano Bažnyčią žemėje.
Noriu, kad rastumėte ką atsakyti, kai kas
nors paklaus, kodėl jūs sekate šį dailidės
Sūnų.
Turite jiems pasakyti: „Jėzus yra meilė.
Danguje tėra vien tik meilė. Noriu patekti
į dangų ir amžinai gyventi apsuptas
12
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džiaugsmo ir meilės.“ Ar jus išjuoks? Galbūt. Jie juokėsi iš Manęs, taigi atsidurtumėte puikiausioje draugijoje. Negi
rastumėte geresnę draugiją už Jėzaus
Kristaus? Šiais laikais nesate vieniši. Aš
turiu daug sekėjų ir jiems visiems numatyta dirbti drauge. Per kiekvieną iš Mano
sekėjų Mano meilės srautas liesis kitiems.
Jūs visi būsite Dievo nešiotojai ypatingu
būdu, taigi būsite pajėgūs šiuo išbandymų
metu vieni kitus paremti. Nieko nebijokite, tik tarnaukite, pasikliaudami ir
tikėdami. Esate toje pusėje, kuri jus atves
į dangų.
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Klausykitės Mano balso, pasaulyje esančios mažosios sielos. Tarnaukite Man.
Man labai reikia darbininkų, kurie tarnautų tyrai ir atsidavę. Visagaliam Dievui jūsų reikia. Ši mintis jus pripildys
pasiryžimo tarnauti. Dabar, kaip ir visados, Mano paskatos kyla iš meilės. Būtent
iš meilės Aš trokštu išgelbėti kiekvieną,
bet kurią sielą. Mano meilė yra beribė, ir
Aš jus pažįstu taip pat be ribų. Aš jus
sukūriau. Mano akyse esate žavūs. Myliu
jumyse viską. Myliu net jūsų silpnumą,
nes būtent įveikdami šį silpnumą jūs įgysite savo vietą danguje. Aš tave sukūriau
ne tam, kad nusidėtum, mažutėle. Ne. Aš
tave sukūriau ne nuodėmei.

Ar tikiuosi, kad tu nusidėsi? Taip.
Tikiuosi, kad patirsi savo silpnumą.
Manęs tai nestebina. Tačiau štai ko Aš
noriu – jog tu suprastum, kad tokie veiksmai yra nuodėmės, kad šie veiksmai įžeidžia Dievą ir kad tu privalai tinkamai
nusiteikti atgailai. Daugiau nebežiūrėsiu
į pasaulį, kuris išdidžiai puikuojasi nuodėme Mano tarnų akivaizdoje ir nuodėme
naudojasi kaip priemone tyčiotis iš dorų
ir šventų sielų. Nebestebėsiu šio reginio,
nes ketinu vaizdą pakeisti. Sugrįš šventu15
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mas ir dievobaimingumas. Galite tuo būti
tikri. Dabar užsimenu apie procesą, kuris
vyks nuo šiol, kai pasaulis atrodo būtent
šitaip, iki tol, kol pasaulis bus apvalytas
ir mes sugrįšime prie gėrio.

Vaikai, jūs patirsite, kas yra tamsa.
Tamsą patiriate dabar, kai neklusnumas
ir maištas pasiekė katastrofišką aukštumą. Dėl to jūsų pasaulį apgaubė tamsa,
ir krikščionių sieloms sunku išsaugoti
viltį. Artėja kita tamsa; tai bus fizinė
tamsa. Jūs ją pamatysite, fizinėmis regos
juslėmis. Šitai buvo išpranašauta ir kai
kurių iš jūsų nestebina, nes Aš Pats daugeliui leidau suprasti, kas bus ateityje.
Būkite ramios, šventosios sielos, nes
tamsa ir išbandymų laikas atitinka Mano
valią, o Savo vaikams Aš galiu norėti tik
gero. Tuo metu daugelį jūsų pasiimsiu į
dangų, o atlygis, kurį gausite, nepaprastai pranoks jūsų viltis. Už patirtąjį sunkmetį Aš jums atlyginsiu didžiausia ir
prakilniausia malone, kurią gausite pereidami iš šio pasaulio į kitą. Pamatysite,
kad jums nėra ko baimintis. Bijoti turėtumėte tik tada, jeigu pasirinkote eiti prieš
Mane ir toliau maištingai laikytis nuodėmės. Atgailaukite. Jau dabar, šiandien.
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Aplink Mano mažutėlius siautėja tamsa,
ir daugelis kenčia pačią didžiausią
baimę, nes jie yra priešo taikiniai. Vaikai,
išgirskite Mane. Klausykitės Manęs. Žmogus jūsų sielos pažeisti negali. Jūsų siela
priklauso jums, ji yra dieviškos prigimties
ir Mano saugoma. Trokštu, kad šiuo metu
išliktumėte dangiškoje egzistencijos pakopoje ir neduotumėte peno savo baimėms.
Ir Aš jaučiau baimę. Ką tuomet dariau?
Meldžiausi. Tada baimės nuo Manęs pasitraukė, ir Aš pajėgiau eiti jūsų atpirkimo
keliu. Patikinu: kai jums reikės Mano
pagalbos, Mano pagalba jus pasieks. Kai
jums reikės išskirtinių malonių, jas gausite. Visame kame pasitikėkite Manimi.
Tikėkite Mano artumu jūsų gyvenime, – ir
džiūgausite, nesvarbu, su kokiais sunkumais susidurtumėte. Noriu šiuos sunkumus aptarti.

Prieš ateinant fizinei tamsai, bus daugybė
neramumų, kai kurie kils iš dangaus, tai
tiesa, bet kai kurie – iš žmogaus sukelto
blogio. Bus metas, kai daugeliui sielų
trūks maisto. Taip, bus badmetis; ir anksčiau užeidavo bado metas. Tačiau šiuo
laiku maisto pakaks, tik priešas trukdys
žmonėms jį pasiekti. Jums tai nebus neti17
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kėta, sakysite: „Mūsų Viešpats apie šį
laiką kalbėjo, ir mums nėra ko bijoti.“ Kai
šitai įvyks, Aš jus vesiu ir kreipsiu labai
tikslia kryptimi. Tada turite būti drąsūs
ir dar uoliau skelbti Mano Žodį. Jūs esate
Mano pasiuntiniai. Jūs savo viduje nešiojatės Šviesą, ir ši Šviesa neužges. Tegu
jūsų šeima bus toji, kuri pasirinks verčiau
alkti negu atiduoti Mano Šviesą priešui,
nes galbūt šito Aš paprašysiu. Jūs tapsite
didžiais šventaisiais, o pirma jūsų išėjusius didžius šventuosius paskatinsite
atskubėti jums į pagalbą. Šviesos vaikai,
jūs buvote pažymėti paties Išganytojo
ranka. Vis labiau ir labiau aiškės, kad jūs
nešiojate Mano antspaudą. Jūs pamatysite netgi didesnį skirtumą tarp Šviesos
angelų ir sielų, einančių tamsos link. Dėl
šito nesielvartaukite, nes į viską privalote
žvelgti iš dangaus perspektyvos.

Laikas atėjo, kitaip nebūčiau leidęs, kad
tai įvyktų. Per daug sielų patraukia
tamsa. Jai turi ateiti galas. Jūs melsitės,
kad ji baigtųsi, daugelis jūsų jau meldėtės, kad ji baigtųsi. Šitokiu būdu mes su
šaknimis išrausime jos įtaką pasauliui.
Jūs kenčiate skausmą, būdami to liudininkai, bet jums bus atlyginta. Šlovinkite
Mane visame kame, ką tik regite. Kai
regite, kad gėris šmeižiamas ir persekiojamas, kai regite, kad gėris vadinamas
18
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blogiu, kai regite, kad už gėrį persekiojama ir baudžiama, – tada jūs turite Man
dėkoti, nes būtent tada laikas artinasi.
Jūs buvote išrinkti tapti šių laikų liudininkais. Nenorėkite būti niekur kitur, nes
Aš jus rūpestingai išsirinkau. Viskas yra
gerai. Jūsų Dievas jus patikina: viskas
gerai.
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Mano ištikimieji visuomet pasaulyje kentėjo, vienaip ar kitaip. Jeigu suprantate,
kad dabar yra kentėjimo laikas ir kad
jūsų kentėjimas iš prigimties yra atperkamasis, tai nesielvartausite dėl to, jog kenčiate. Daugelis Mano mažutėlių savo
kentėjimus dar sustiprina, skųsdamiesi,
kad apskritai tenka kentėti. Nekalbėkite
sau: „Nesąžininga ir neteisinga, kad aš
kenčiu.“ Visada sau sakykite: „Savo kentėjimą aukoju Jėzui vardan to darbo, kurį
Jis turi padaryti, kad išgelbėtų kitus.“
Sakykite sau: „Iš prigimties esu nusidėjėlis, nepaisant mano žinių ir tikėjimo į
Dievą, taigi kiekvienas mano kentėjimas
yra teisėtas, nes aš nusidėjau.“ Mažutėliai, daugybę kartų esu jums viską atleidęs. Daugeliui iš jūsų sunku suprasti
Mano atlaidžios prigimties gelmes, ir jūs
kartais ne po vieną sykį išpažįstate vis tą
pačią nuodėmę. Jau esate gavę atleidimą,
Aš jūsų nuodėmes jau pamiršau, bet jūsų
prašau kentėti ne dėl to, kad esate nuodėmingi kūriniai. Prašau jūsų kentėti dėl
to, kad dauguma sielų, su kuriomis kas
dieną dirbate ir gyvenate, gali pasirinkti
kelią į pragarą, jeigu Aš negalėsiu šiais
kentėjimais palaikyti didžiojo malonės
21
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srauto, būtino jiems atversti.*

Laiko mažai. Net atsižvelgiant į tai, kad
žemės ir dangaus laikai skiriasi, laiko
yra mažai. Daugelis jūsų šiuos didžiuosius pokyčius pamatysite. Daugelis iš jūsų
pamatysite žemėje tokią didžiulę permainą, kad milžiniškas plotas bus nuniokotas ir niekad nebetaps tinkamas
gyventi. Šiame plote nebus išsigelbėjimo,
jis nebus atgaivintas. Žala bus neatitaisoma. Tik šioms sieloms reikia pagelbėti,
ir tai bus tik vienas iš įvykių, paveiksiančių žmoniją tomis dienomis prieš didžiąją
tamsą. Žemė bus palaidota didžiojoje
tamsoje, bet kai kurie išsigelbės ir žemę
sugrąžins Dievui.

Turiu jums pasakyti, kad dangus bus pasiruošęs priimti didžiules sielų minias. Visi
danguje darbuosis, sutikdami mažutėlius,
kurie kentėjo pasaulyje. Kils džiaugsmas,
nepaprastas džiaugsmas, nes nujausti būsimus sunkumus visados būna sunkiau
negu juos iš tikrųjų patirti. Mano mažutėliai bijo permainų. Suprantu. Štai kodėl
siunčiu šiuos žodžius. Noriu, kad Mano ištikimosios sielos būtų pasiruošusios didžiajai permainai. Jeigu sekate Manimi, savo
*Plg. Kol 1, 24: „Dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais
už jus ir savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo Kūno.“
22

Jėzus Atpirkėjas

Jėzumi, vadinasi, esate pasiruošę. Nekaupkite žemiškų lobių, mažutėliai. Laiko nėra.
Viskas yra Mano. Būkite dosnūs stokojantiems Mano broliams ir seserims. Aš
trokštu, kad taip darytumėte, ir jūsų labui
prašau, kad būtumėte dosnūs. Vėliau būsite labai dėkingi. Likite susivieniję su Manimi, o visa kita bus suteikta.
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Mano vaikai jaučia, kad yra pažeidžiami,
bet šiandien jus patikinu, kad Manimi
sekančios sielos yra nepaprastai stiprios.
Jeigu einate į dangų, tai visiškai nėra dėl
ko bijoti. Ar bijotės alkio? Brangiosios sielos, Aš alkau labiau negu galite suvokti.
Mažų mažiausiai galite prisiminti, kad
Aš keturiasdešimt dienų pasninkavau.
Žinau, kas yra alkis, ir sakau jums, kad
jeigu alkdami meldžiatės ir viską aukojate Man, tai Aš taip greitai jus pakylėsiu
į aukštesnę šventumo ir dvasingumo
pakopą, kad jūs netversite džiaugsmu.
Alkio visiškai nereikia bijoti. Kai jūsų
kūnas neteks paskutinių jėgų ir gulės
visiškai išsekęs, Aš jūsų ateisiu. Tam tikromis aplinkybėmis, kai gamtoje kyla
suirutės, tokios kaip stiprios audros arba
anksčiau Mano apsakyti įvykiai, kai pati
jūsų žemė ima keistis, kai kurios sielos
mirs. Ar gailestingasis Dievas siekia
išgąsdinti Savo vaikus? Jūs žinote, kad Aš
to nenoriu. Nesu grasintojas. Tik noriu,
kad jūs suprastumėte ir pasiruoštumėte.
Kai šitai atsitiks, turėsite Man dėkoti.
Pasitikėkite Manimi, ir Aš būsiu su jumis,
malšinsiu jūsų baimes ir ruošiu jus perėjimui iš žemės į dangų. Jūsų fizinis kūnas
negali sielos laikyti labai ilgai, ir ateis
25
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diena, kai jūs mirsite. Visada tai žinojote.
Tavo siela tokia graži, mažutėle, kad
matydama ją išsivaduojant iš kūno tu
visiškai nesigailėsi, kad tavo laikas atėjo.
Tu džiūgausi – prašau Manimi patikėti.
Aš esu Tiesa ir negaliu apgauti. Aš Savo
mažutėlių negąsdinu. Iš tikrųjų – laukite
tos dienos, kai Aš jūsų ateisiu.

Kadangi Aš jus ruošiu, turiu jums pasakyti, su kokia dar situtacija susidurs kai
kurie iš jūsų. Kaip jūs žinote, yra sielų,
kurios Manimi neseka, ir šios sielos atsidavusios seka Mano priešą, kuris yra ir
jūsų priešas ir visko, kas gera, šventa ir
teisinga, priešas. Šios tamsoje tūnančios
sielos siekia pasauliui primesti tuštumą,
kurioje nėra Dievo. Jos siekia visiškai
pašalinti Mane iš jūsų gyvenimo ir iš gyvenimo visų sielų, šiuo metu einančių savo
keliu. Kai kurie iš Mano sekėjų dėl to nerimaus. Čia nieko naujo, visą laiką taip
buvo. Būtent dėl šios priežasties dažnai
atiduodavo gyvybes Mano misionieriai.
Jūs ištversite; nebijokite; tačiau, kaip per
visą istoriją buvo, vienintelio tikrojo
Dievo sekėjai patirs priespaudą. Ko Aš
noriu iš jūsų, kai patirsite šiuos dalykus?
Noriu, kad žvelgtumėte į Mane kaip į
pavyzdį. Buvau kaip avinėlis, ir jūs turite
tokie būti. Aš jus vesiu, visur kur nurodydamas kryptį. Jūs Manęs neišsižadėsite, o
26
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Aš jums padėsiu ir atlyginsiu. Jūsų tvirtas tikėjimas, kad Aš esu, įžiebs atsivertimo liepsną tiems, kurie buvo apgauti.
Tai permainų laikai, bet gerųjų permainų. Vaikeliai, nesibijokite tamsos, nes
po tamsos ateina šviesa. Aš visados esu su
jumis. Tai nekintama.
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Brangioji siela, elkis oriai. Būk rami ir
susitelkusi. Viską atidžiai apmąstyk ir
sprendimus daryk maldingai, visuomet
klausdama Mano patarimo. Aš nenoriu,
kad Mano sekėjai pernelyg jaudintųsi.
Nenoriu, kad Mano sekėjai skleistų blogas
žinias ir keltų isteriją. Taip, permainos
ateina, bet šios permainos yra būtinos, ir
jūsų Jėzus visada ieško sielai geriausios
aplinkos, kurioje ji galėtų pasiekti aukščiausią šventumo laipsnį. Aš pasirūpinsiu
kiekviena situacija, kurią sutvarkyti jūs
atiduosite Man. Įpraskite nuolatos Man
pavesti savo rūpesčius, ir per sunkiuosius
laikus šis įprotis bus jau taip įsišaknijęs,
kad tiesiog savaime taip elgsitės.

Aš noriu gero ir noriu, kad šventos sielos
dažnai patvirtintų savo tikėjimą. Pavyzdžiui, Aš norėčiau, kad sielos, susidūrusios
su sitacija, kuri nėra šventa, savo vaikams
ir draugams sakytų: „Tai ne mums, nes
esame krikščionys.“ O tada, mažosios sielos, norėčiau pamatyti, kad jūs tokią situaciją atmetate. Jeigu kiekvienas krikščionis imtų šitaip gyventi – ar suprantate,
kokį galingą poveikį tai darytų kitiems?
Įsivaizduokite, koks būtų poveikis pra29
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mogų sričiai, jeigu krikščionys imtų elgtis
kaip krikščionys ir atsisakytų dažnų nekrikščioniškų pasilinksminimų. Tada tiesiog savaime kiltų permainos, kurios išgelbėtų daugybę sielų. Jeigu šeimos ir tėvai
nuolatos atsisakytų bet kokių nekrikščioniškų pramogų, vaikai augdami ugdytųsi
tokį įprotį, ir į jūsų pasaulį vėl įsiveržtų
šventumas. Šviesos vaikai, jūs dabar pat
privalote pradėti taip elgtis. Niekada nevėlu išgelbėti bent vieną sielą, o tokia praktika išgelbėtų daugelį. Ateina sunkūs laikai, tai tiesa. Bet ateinantiems laikams
kryptį nurodau Aš, nors ir akivaizdžiai atrodo kitaip. Žemėje tau nereikia tarti paskutiniojo žodžio. Paskutinį žodį tu tarsi
danguje, kai tapsi šventąja, kaip Aš ir buvau tau numatęs.
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Brangūs vaikai, jums į širdis Aš įdedu
supratimą. Taip pat jums į sielas Aš įdedu
dievišką ramybę, kad galėtumėte ramiai
eiti į priekį visuose reikaluose. Tai darbas, kurį reikia padaryti. Sielos turi būti
grąžintos prie Mano širdies, ir Aš noriu
tai padaryti būtent per jus, Mano tarnai.
Mano Motina pasiruošusi jums visada
padėti. Melskitės – dabar, nuolatos. Kiekvieną darbą, kad ir menkiausią, maldos
dvasioje paveskite Man, – ir sielai, kuri
jūsų pasaulyje klupinėja tamsoje, jis taps
dieviškuoju atpirkimu. Kiekvieną darbą
paveskite Man, ir Aš kiekvieną iš jų galėsiu panaudoti, suteikdamas paguodos ir
jėgų gerai šventai sielai, patiriančiai
priešo antpuolius. Šluojate grindis? Vairuojate automobilį? Maldoje paveskite
šiuos dalykus Man, vaikeliai. Aš juos
panaudosiu. Jūs gyvenate Man. Atiduokite Man visus savo gyvenimo dalykus, ir
Aš menkiausią darbelį galėsiu panaudoti
didžiausiam žygdarbiui nuveikti. Turiu
tau daugiau ką pranešti, bet šią akimirką
tu jau užtektinai sužinojai. Jūsų Jėzui
reikia sielų. Dabar, vaikai, Man reikia
Mano draugų, siekiančių Man padėti,
paguodos. Kartais Aš nuliūstu, kaip Getsemanės sode. Jeigu jūs jaučiatės taip
31

Penktoji knyga

pat, turėkite omenyje, kad jūsų Išganytojas jums leidžia patirti šiek tiek Savo liūdesio. Sakykite Man: „Jėzau, aš aukoju
Tau savo liūdesį kaip paguodą už Tavo
liūdesį.“ Brangiausieji mažutėliai, taip
jūs pasitarnausite savo Išganytojui. Negalite nė įsivaizduoti, kokį atlygį gausite už
tokio pobūdžio aktą. Aš siekiu vienybės su
Savo ištikimosiomis sielomis. Atverkite
Man savo širdį, ir Aš jumyse apsigyvensiu,
ir tada jūs iš tiesų atvesite Mane į šį
pasaulį.
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2004 m. gegužės 14 d.
Jėzus

Tėvas davė leidimą dangaus šventiesiems
dalyvauti šiame plane. Savo išmintimi ir
patirtimi jie padės pasaulyje esančioms
sieloms. Žinau, kad Mano vaikai yra
dėkingi už šią dovaną. Didžiai šlovinkite
Tėvą ir Jam dėkokite už šią tikrai išskirtinę malonę.

Šv. Teresė, Mažoji Gėlelė

Sveikinu jus, brangieji broliai ir seserys. Aš,
Teresė, jums siunčiu padrąsinimo žodžius. Esu
didelė visų jūsų užtarėja. Gyvendama žemėje,
užsibrėžiau tikslą visuose reikaluose atsiduoti į
Viešpaties rankas. Kas rytą atsikėlusi atiduodavau Jam savo valią, kad kiekvienas mano
darbas galėtų būti panaudotas dangaus labui.
Ir jums reikia pradėti taip daryti. Jeigu daugelis sielų kiekvieną rytą pradėtų šiuo aktu, Jėzus
turėtų daug sieloms prieinamų malonių. Broliai ir seserys, nebijokite permainų, ateisiančių
į pasaulį. Aš esu danguje ir patikinu, kad
būtent čia gyventi jūs norėtumėte. Pasaulis
toks laikinas ir, leiskite pasakyti, sunkus. Šiame
pasaulyje mes nuolatos esame traukiami tolyn
nuo Jėzaus. Aš taip stengiausi likti susivienijusi
su Dievo Valia, bet tam reikėjo narsių atsižadėjimo aktų. Mažutėliai, privalote džiaugtis.
Žvelkite į mane, kai reikės pavyzdžio ir pagal35
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bos. Žvelkite į mano gyvenimą. Pasaulio akyse
aš nenuveikiau nieko didingo, ir vis dėlto jūsų
Viešpats man leido padėti tūkstančių tūkstančiams sielų. Aš noriu jums padėti. Prašykite
mano užtarimo ir jį gausite. Skaitydami Jėzaus
ir Marijos žodžius, turite suprasti, ką Jėzus ir
Marija nori jais pasakyti. Žemėje žodžiai dažnai neperduoda tikrosios prasmės. Dažnai
žodžiais svaidomasi, lyg jų reikšmė būtų visiškai nesvarbi. Bet ne taip yra danguje, brangieji
broliai ir seserys. Kai Jėzus kalba, Jis kalba
tiesą. Kai mūsų dangiškoji Motina pažada, tai
reiškia, kad ji pažadą išpildys. Sakau jums,
pasikliaukite jų pažadais. Jeigu Dievo Motina
sako, kad pasirūpins jūsų reikmėmis, tai galite
būti tikri, jog taip ji ir padarys. Jeigu Jėzus
sako, kad Jis viskam nurodys kryptį, tai yra
Tiesa. Nebijokite. Dėkok Dievui už visas Jo
malones ir kiekvieną kiekvienos dienos akimirką būk uolus ir paslaugus vaikas. Aš tau
padėsiu.
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Svarbu, kad jūs, žemės vaikai, suprastumėte, jog kentėdami nesate vieni. Taip pat
jums svarbu suprasti, jog galite naudotis
daugybe ginklų. Vienas iš ginklų, kurį reikėtų panaudoti – tai šventųjų užtarimas.
Šventieji dar iki jūsų grūmėsi šiose
kovose. Matote, brangūs vaikai, jūsų
pasaulyje nėra nieko naujo, tokie patys
mūšiai buvo kovojami praeityje. Šventieji
vis iš naujo įveikdavo priešą. Įveiksite ir
jūs. Nieko nebijokite, tik tarnaukite.

Šv. kryžiaus jonas

Sveikinu visas sielas, trokštančias susivienyti
su Išganytoju. Ar jūs trokštate vienovės su
Dievu? Aš labai smarkiai kentėjau dėl to, kad
buvau atskirtas nuo Jėzaus. Vaikščiojau žeme,
širdyje jausdamas fizinį skausmą. Žinojau, kad
vieną dieną Jis manęs ateis, bet kol vykdai
žemiškąją misiją, sunku suprasti, kad laikas
eina ir kiekviena diena jus artina prie paskutinės dienos žemėje, po kurios jūsų laikas žemėje
baigsis. Aš tai sakau, kad jus paguosčiau,
brangieji broliai ir seserys, nes žinau, kad yra
sunku, ir žinau, kad jūs netenkate drąsos. Kai
netenkate drąsos, imate abejoti viskuo, kas,
kaip jūs žinote, yra tiesa. Leiskite jums papasakoti apie išbandymą, kuris vos nesužlugdė
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mano kelionės. Kai netekau drąsos, man pasidarė sunku melstis. Taip dažnai nutinka, ir
jums nereikia dėl to nerimauti. Aš tai žinojau,
bet vis tiek ėmiau vengti maldos. Matote, dažnai mes prisirišame prie dvasinių paguodų, o
kai jų netenkame, neteisingai nusprendžiame,
kad Dievas mūsų nesiklauso ar kad netekome
Jo malonės. Užuot dar labiau stengęsis ir
dėkojęs Dievui už dvasinį iššūkį, aš vis mažiau
ir mažiau meldžiausi. Apie tai skaitydami
galite numanyti, kas atsitiko. Vis labiau ir
labiau silpnėjo mano drąsa, Jėzus vis mažiau
begalėjo mane sustiprinti, nes aš pats užkirtau
Jam kelią, ir pamažu įpuoliau į tikėjimo krizę.
Ar aš norėčiau pakeisti bent vieną savo gyvenimo žemėje dieną? Ne. Ne tai svarbu. Svarbu
tai, kad šiuo požiūriu aš galėjau daugiau pasistengti. Nuo Jėzaus aš nenusigręžiau, bet
elgiausi taip, kad džiaugsmingai tarnauti man
darėsi vis sunkiau. Žinoma, ir toliau tarnavau,
bet kryžių, kurį nešiau dėl Kristaus, pats dar
labiau apsunkinau. Noriu, kad jūs, brangiosios
žemėje esančios sielos, nedarytumėte tos
pačios nuodėmės, todėl jus drąsinu, kad savo
maldos gyvenime būtumėte drausmingos.
Noriu, kad jausdami paguodos stoką sau sakytumėte, jog Jėzus su jumis elgiasi kaip su brandžiais dvasiniu požiūriu asmenimis, kuriems
nereikia nuolatinio sustiprinimo. Jūsų pasitikėjimas stums jus į priekį diena iš dienos ir padės
tarnauti su tikėjimu. Jeigu jaučiate, kad svyruojate, melskitės dar daugiau.
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Supraskite, kad mūsų Viešpats, kurį laiką
neteikdamas mums paguodų, vis tiek jūsų sielą
globoja. Tik to nejaučiate taip tiesiogiai. Šio
peno vaisiai išryškės jūsų darbe, ir jūs toliau
matysite, kaip jus užlieja Šventoji Dvasia. Ar
suprantate? Dėl jūsų klusnumo palaiminti bus
kiti, bet Jėzus saugo jums atlygį danguje, kol
ateis jūsų laikas.

Aš, Jonas, myliu jus visus. Čia esu tik vienas iš
daugybės trokštančių jums padėti. Kai maldos
gyvenime jums kyla sunkumų, kreipkitės pagalbos į mane. Aš jus užtarsiu Dievo akivaizdoje ir
Jo paprašysiu atsiųsti jums naujos drąsos ir
jėgos. Nenuslopinkite savo maldos, brangiosios sielos. Jėzus girdi, nesvarbu, ar jūs jaučiate Jo artumą, ar ne. Mes visi girdime jūsų
maldas, ir jeigu kuris nors iš mūsų galime kuo
nors pagelbėti, taip ir darome. Jūsų maldų
klausosi visas dangus, tad nesiliaukite prašyti,
nes jūsų tikėjimas vieną ar kitą dieną nusilpsta.
Liautis melstis būtų tas pat kaip lipant nuo
denio žemyn nuleisti laivo bures, nes apačioje
vėjo nejaučiate. Bet juk ar nejuokinga manyti,
kad vėjas nustoja pūsti ir plukdyti jūsų laivą,
jeigu nejaučiate jo dvelkiant jums į veidą? Toks
jūreivis jums keltų juoką, ir teisingai spėtumėte, kad savo tikslo jis nepasieks. Vėjas nesiliauja pūtęs, nesvarbu, ar jūreivis būtų ant
denio, ar apačioje. Taigi laivelis toliau plaukia
į priekį jūreivio užsibrėžtu kursu.
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Tokios pačios yra ir jūsų sielos, brangieji broliai ir seserys. Maldos yra jūsų burės, o vėjas
yra Dievo Dvasia. Jeigu melsdamiesi nejuntate
paguodų, galbūt kurį laiką būnate ne ant denio,
o apačioje. Tai visiškai nieko nereiškia, nes
Dvasia vis tiek dvelkia, plukdydama jūsų laivą
dangaus kranto link. Kai jaučiate paguodas,
dėkokite Dievui. Kai jų nejaučiate, Dievui vis
tiek dėkokite. Šlovinkite Dievą visur kur. Aš esu
čia, su Dievu, ir duodu jums savąjį meilės
kupiną žodį, kad jūs džiugausite dėl kiekvieno
mažiausio patarnavimo, kurį Jam skyrėte tarnaudami žemėje. Prašau, kreipkitės pagalbos į
mane. Kai kuriems iš mūsų šiuo laiku Dievas
suteikė didžių užtarimo galių, ir mes labai
norime šiomis malonėmis pasinaudoti. Mes
suprantame kiekvieną iš jūsų misijų ir suprantame, kaip jūsų misija paveiks Dangaus Karalystę. Mes žinome daugiau už jus. Kas dieną
prašykite mus pagalbos, ir nebūsite apvilti.
Dievas trokšta, kad darbuotumės išvien.
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Aš ir vėl Savo vaikus raginu skaityti ir
gilintis į šventųjų, išėjusių anksčiau už
jus, gyvenimus. Taip pamatysite, kad
nesate pirmoji siela, susidurianti su iškylančiais sunkumais. Tada ir ramiau pasijusite dėl to, kad prašote šventojo jus
užtarti, ypač jeigu šventajam teko patirti
panašių išbandymų.

Šv. Gertrūda Didžioji

Sveikinu savo brolius ir seseris. Jėzus man
leido su jumis kalbėtis, ir už tokią galimybę esu
dėkinga. Drauge su visais, esančiais čia, danguje, aš kartais stebiuosi, koks nuotolis skiria
šventumą ir vis dar gyvenančias sielas. Stebiuosi, nes negaliu suprasti, kaip tokia daugybė [sielų] gali gyventi be Dievo. Taip pat
regiu žemėje patiriamo nelaimingumo gelmę,
visiškai derančią prie gyvenimų be Dievo.
Mums labai liūdna tai stebėti. Ypač man gaila
mažų vaikelių, kurie turėtų savo vaikystę leisti
džiaugsmingai, bet jaučia tokią sumaištį ir
neviltį. Ne tokį pasaulį Dievas buvo sumanęs,
kaip jūs puikiai žinote.
Labiausiai noriu su jumis pasidalyti tuo, kad
aš, Gertrūda, patyriau daugybę dvasinių kovų.
Galėtumėte sakyti, kad aš kovojau daugiau
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negu dauguma žmonių. Mano prigimtis netiko
prie šventumo, nes buvau maištinga. Ir gerai,
nes galėjau stengtis sutvardyti savo savanaudiškus polinkius. Kas iš to gero? Čia, danguje,
buvau apdovanota didžia šlove. Mano atlygis
atsveria daugybę kovų, kuriose grūmiausi dėl
Dievo. Žinojau, kad Dievas tikrai yra ir kad Jis
yra geras. Tada, atsižvelgiant į tai, kad Dievas
tikrai yra ir kad Jis yra geras, neliko nieko kito,
kaip tik Jį sekti. Kiek svarstymų vyksta jūsų
žemėje! Vargiai begaliu sekti visas šnekas.
Mane pačią jos labai trikdytų, tad nuspręsčiau
nedalyvauti, kai tiek daug svarstoma apie dalykus, galiausiai neturinčius jokios įtakos kieno
nors šventumui ar dvasingumui. Nešvaistykite
tiek laiko, broliai ir seserys. Žvelgiu į jūsų
pasaulį ir girdžiu be paliovos šnekant, šnekant,
šnekant – o meilės labai mažai. Apie meilę aš
nesikartosiu triskart, nors ir norėčiau, nes
nenoriu įgrįsti savo skaitytojams, bet iš tiesų,
jeigu jūsų pasaulyje galima pakęsti bent vieno
žodžio kartojimą, tai tas žodis yra meilė. Meilės labai trūksta – manau, tai visiškai suprantama, kai tiek nedaug [sielų] myli Dievą.
Matote, Dievas, kaip visos meilės šaltinis, į
savo sekėjų širdis įdeda daug meilės. Jį sekančių [sielų] mažai, taigi jos nepriima tiek meilės, kiek Jis gali duoti. Vargšės, vargšės sielos,
tokios nemylimos. Mes danguje visas jus
mylime, ypač jus, sielos, kurios nepatiriate
žmonių meilės žemėje.
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Turite dar šiek tiek išbūti drąsios, brangiosios
sielos, nemylimos ir vienišos. Jūs nepatikėsite,
kaip labai mylimos ten būsite. Matau, kaip jūsų
veidus nutvieskia džiaugsmas, ir dėl to esu laiminga. Taip, aš trokštu visus jus mylėti. Esu
daugybės panašių kaip aš draugijoje, ir jus
padarysime tokius pat laimingus, kai įvesime į
dangaus pasaulį, kurį jūs vadinsite namais.

Jėzus manęs prašė, kad savo mintimis pasidalyčiau su jumis. Jų tiek daug, jog atsirenku
svarbiausias. Norėčiau šaukte šaukti perspėjimą sieloms, kurios neseka Kristumi. Brangios
mažosios pražuvėlės, jūs keliaujate ten, kur
būsite dar nelaimingesnės. Prašau, išgirskite ir
tarnaukite Jėzui. Jis yra visas gėris. Juk jūs
nenorite eiti į tamsą – patikėkite manimi, nes
kitaip nenueisite ten, kur būtumėte laimingos.
Laimingos jūs būsite čia, aš jums pažadu. Mes
jus džiugiai pasitiksime ir jumis pasirūpinsime,
ir netrukus čia pasijusite taip gerai kaip tikruose namuose ir tokios laimingos, kad imsite
rūpintis kitomis. Mes esame šeima, o jūs – tos
šeimos dalis. Dievas mūsų Tėvas, nori, kad visi
saugiai pasiektume namus, o mums, šventiesiems, leidžiama sielas susigrąžinti. Taip, šis
laikas yra ypatingas, bet jums tereikia mus
sekti. Kreipkitės į mane pagalbos. Aš esu Gertrūda, kitados buvusi toli gražu ne tobula. Jeigu
jaučiatės netobuli, aš esu jūsų šventoji. Labai
atjaučiu tuos, kurie kovoja, kaip ir mes visi.
Nesidrovėkite. Dangus ir žemė šiuo metu taip
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glaudžiai susivienija, kad kartais jaučiate
mūsų artumą. Mes norime padėti. Džiūgaukite,
kaip mes visi čia džiūgaujame, ir tą džiaugsmą
galėsite pajusti, atsižadėdami nuo pasaulio.
Mano broliai ir seserys, turiu jums pasakyti,
kad danguje labai smagu. Dažnai girdžiu
žemėje kalbantis apie dangų ir juokiuosi. Dėl
Dievo, jeigu čia būtų taip nyku, kaip daugelis
galvoja, mes jūsų nedrąsintume čia ateiti.
Dabar iš visų jėgų pasistenkite sekti Jėzų, o
mes visi jums padėsime.
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Matote, kad jūsų broliai ir seserys danguje trokšta jums pagelbėti. Aš trokštu,
kad jūs visi, tiek žemėje, tiek danguje,
darbuotumėtės drauge. Taip pat turite
prisiminti, kad jums padeda skaistykloje
esančių sielų maldos. Nepamirškite šių
sielų, brangieji, nes tada ir jos jus prisimins, o jos meldžiasi be paliovos. Noriu,
kad dabar įsiklausytumėte, ką kalba
siela, jūsų žemėje mažai kam žinoma. Ir
vis dėlto danguje ji turi didelių užtarimo
galių.

Šv. Dimpna

Žemės sielos, aš trokštu jums pagelbėti. Pernelyg daug jūsų nuliūdote ir netekote drąsos.
Pamirštate, kad esate Dievo vaikai ir jūsų laukia didžiulis paveldas. Juk vargstate neilgai –
tiesą sakant, visai trumpai, – o tada jūsų laukia
šis nuostabus paveldas ir grįžimas namo. Jūsų
tėvynė – didžiulis nepaprasto grožio kraštas,
čia jūs praleisite visą likusį laiką – amžinybę,
apsupti jus mylinčių sielų. Jausite pilnutinį
džiaugsmą ir saugumą, prisimindami, kad
gyvendami žemėje Dievui tarnavote geriausiai,
kaip tik pajėgėte. Nebereikės nerimauti dėl
nuodėmių, kuriomis nusidėjote žemėje. Apie jas
nė negalvosite. Didžiausias džiaugsmas jums
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bus pagelbėti kitiems, nes jūs visiškai suprasite, kokius sunkumus patiria kiti. Taip dabar
yra man. Aš noriu padėti kitiems. Tokia jau esu,
kad man labai rūpi mano brolių ir seserų reikalai, ir jeigu nuliūstate ar išsigąstate, ateikite
pas mane. Prašykite manęs už jus melstis.
Jėzus mus labai myli, ir danguje visą laiką
esame su Juo. Kalbėdamasi su juo, pasakysiu:
„Jėzau, padėk šiai sielai, prislėgtai rūpesčio.
Prašau Tavęs, brangusis Jėzau, suteikti jai
ypatingą ir išskirtinę pagalbą.“ Brangieji
mano broliai ir seserys, mes nesidrovime
Jėzaus prašyti ir nesiliaujame prašę, kol gauname trokštamą atsakymą. Kartais šiek tiek
užtrunka, bet tai mums neatima drąsos. Turime
begalę laiko ir esame be galo atkaklūs. Jeigu
nerimaujate dėl kurios nors vargstančios sielos, kriepkitės į mane ir paprašykite tai sielai
padėti. Kartu imsime maldauti Jėzų malonės.
Nesiliausime, kol įsitikinsite, kad tos sielos
kančia praėjo.

Mažieji broliai ir seserys, jūsų niekad neprašoma, kad savo kryžių neštumėte vieni. To prašyti būtų per daug. Turiu jums pasakyti, kad
mes šventaisiais tapome dėl to, kad savo žemiškuosius kryžius mokėjome pavesti Jėzui. Todėl
pajėgėme nuveikti herojiškus darbus, nes nesistengėme jų atlikti patys. Tiesiog perduodavome juos Jėzui, ir linksmai (kartais linksmai,
bet turiu pasakyti, kad man ne visada būdavo
linksma) vėl tęsdavome savo žemiškąją kelionę.
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Tam reikia pasitikėjimo, nes tik pasitikėdami
pilnutiniu ir visišku Jėzaus gerumu galite tvirtai žengti, nešini didžiuliu kryžiumi. Todėl privalote mokytis pasitikėti. Aš jums padėsiu. Tuo
metu aš būsiu šventoji, padedanti sunkius kryžius patikėti Jėzui. Kai viskas atrodo niūru ir
jus apima baimė, kreipkitės į mane ir tarkite:
„Dimpna, suteik man daugiau pasitikėjimo,
kuo greičiau.“ Aš danguje tuoj pat imsiuosi
darbo. Jėzus nenusigręš, išgirdęs sielos prašymą sustiprinti pasitikėjimą Juo. Taip jūsų
kryžius iškart palengvės. O tada toliau teiksime
pagalbą, susijusią su kryžiumi.

Brangieji mano broliai ir seserys, esantys
šiame pasaulyje, nėra nieko, ko mes nepadėtume jums įveikti. Sielos galvoja, kad dangus
joms uždarytas, nes jos nusidėjo. Nesąmonė.
Nusidėję esame mes visi. Jūs klystate, brangiosios sielos. Kai esate patekę į mirtinos nuodėmės būklę, turite iškart kreiptis pagalbos į
dangų. Į mus, šventuosius, kreipkitės bet kokios
pagalbos, ir ją gausite. Šiuo laiku priešas aktyviai veikia jūsų žemėje. Jėzaus sprendimu aktyviai veiksime ir mes, dangaus išrinktieji. Tokia
veikla mums teikia neapsakomą laimę, nes
nieko mums nėra brangiau kaip išrūpinti malones jums, žemės sielos. Dažnai mūsų šaukitės.
Įpraskite tai daryti nuolatos per visą dieną.
Šiuo laiku dangus ir žemė susijungia, ir mes
kiekviename mūšyje kausimės jūsų pusėje.
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Tiek daug turiu jums pasakyti, mano broliai ir
seserys, šiuo metu esantys žemėje. Iš pradžių
norėčiau jums papasakoti, kad visas dėmesys
yra sutelktas į jus ir į kovas, kurias jums tenka
patirti. Mes visi iš dangaus jus lydime šioje
kelionėje. Žinau, kad Dievas jums tai labai aiškiai atskleidžia. Tai svarbu, nes jūs gyvenate
neramiais laikais – tokie buvo ir mano laikai.
Kai praeis šitas vargas, iškils nauja, atnaujinta
Bažnyčia. Be abejo, Dievas visada triumfuos,
ir gera yra tai prisiminti, gyvenant tamsiaisiais
laikais. Būtent apie šitai ir noriu pakalbėti.

Kadangi gyvenate tamsiais laikais, galbūt jums
sunku įsivaizduoti pasaulį, kuriame Bažnyčia
vadovauja tikrai trokštančiųjų tarnauti Dievui
daugumai. Broliai ir seserys, toks yra jūsų tikslas. Kad ir kokiu akmenuotu taku jums teks
keliauti, galiausiai jūs pamatysite Bažnyčią
triumfuojant. Vaikščiodamas žeme aš žinojau,
kad Dievas visada nugali blogį. Man buvo taip
pasakyta, ir visa širdimi tuo tikėjau. Vis dėlto
savo žmogiškame gyvenime kartais blogio
jėgos taip mane prispausdavo, kad beveik
palaidodavo mano įsitikinimus. Kai susiduriate
su tokia situacija, kai viskas atrodo pražuvę ir
susvyruoja net jūsų tikėjimas, turite šauktis
dangaus. Ten mes visi esame su jumis ir laukiame bent mažiausio jūsų prašymo. Sutartinai
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pulsime veikti, kad gautume visų įmanomų drąsos ir tvirtumo malonių. Nemanykite, kad savo
keliu privalote eiti vieni.

Didelės drąsos reikia, kad kovotum gerą kovą.
Šį teiginį paliudija mano gyvenimas, ir aš
žinau, ką reiškia jausti, kad drąsa išseko. Kai
taip jaučiausi ir jau atrodė, kad pasiduosiu
moraliniam silpnumui, sukilęs prieš savo žmogiškumą ėmiau Jo šauktis. Prašiau man suteikti
bent truputį tos tvirtybės, kurią Jis parodė Kalvarijoje. Ir žinote, kas nutiko, brangieji broliai
ir seserys? Mane užplūdo stiprybė ir drąsa.
Tapau ramus, įžvalgus, ir mano esybę pripildė
visokeriopa išmintis. Visi stebėjosi mano laikysena. Taip atsitiko dėl to, kad šaukiausi Jėzaus
ir pasiklioviau Jo malonėmis, užuot kliovęsis
vien savo gebėjimais. Be Jo esame tik priešo
žaisliukai. Tegu dvasinė puikybė niekados jums
netaps kliūtimi besąlygiškai paklusti Išganytojui.

Žemės sielos, aš esu jūsų brolis. Dėl Bažnyčios
patyriau didžiulių išbandymų. Daugelis mūsų
už Bažnyčią praliejome kraują. Dabar mums
nėra malonu stebėti, kad Bažnyčia, už kurią
paaukojome savo gyvybes, beveik nėra
ginama. Dievo Bažnyčia nuolatos puolama.
Žinoma, visados taip buvo, nes priešas nesnaudžia. Bet dar nebuvo tokių laikų, kai antpuoliai
taiko į pačią Dievo Bažnyčios širdį ir tesulaukia visai silpnučio atsako, o kartais ir apskritai
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jokio nesulaukia. Trūksta moralinės drąsos,
broliai ir seserys.

Aš esu Andriejus ir labai švelniai jus myliu.
Esu tvirtai pasiryžęs jums padėti, ir Dievas
man davė leidimą. Jūs privalote ginti savo Bažnyčią. Aš jums padėsiu. Šaukitės manęs ir
klauskite, kaip apsiginti nuo konkretaus antpuolio. Aš jums atsakysiu. Iš aukštybių sosto
parūpinsiu jums reikiamą drąsą ir kovosiu
lygia greta su jumis. Kai susvyruosite, būsiu
šalia. Šauksiuosi Jėzaus ir bemat gausiu jums
daugiau drąsos bei išminties. Aš, Andriejus,
šiuo laiku ginsiu Dievo Bažnyčią drauge su
jumis. Pasinaudokite manimi. Jūs nesigailėsite,
gavę mano pagalbą.
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Aš, Barnabas, siunčiu savo švelniausius sveikinimus visiems, ieškantiems Dievo valios. Gali
būti sunku priimti Jo valią, nes dažnai pareikalaujama aukų. Mes, danguje esančios sielos,
gyvai prisimename, ką patyrėme, kaip sunku
buvo aukotis, kai buvome tam pašaukti dėl
Kristaus. Tačiau atsigręždamas į savąjį žemėje
praleistą laiką turiu pasakyti, kad tai, ką dėl Jo
paaukojau, man teikia didžiausią džiaugsmą
čia, danguje. Tarsi būtum šį tą padėjęs į šalį,
kad galėtum tuo pasidžiaugti vėliau, žinodamas, jog tas dalykas tau suteiks tūkstanteriopai
daugiau džiugesio, jeigu dabar jį atidėsi ir
išsaugosi ateičiai. Viliuosi, kad kalbu aiškiai,
mat iš jūsų vargų aš matau, jog daugelis iš jūsų
sunkiai tvarkosi su materialinėmis gėrybėmis,
mėgsta persivalgyti ar per daug gerti. Jums
sunku net pagalvoti, kad šitie patogumai ir
malonumai gali būti iš jūsų atimti. Tarnaudamas Dievui aš turėjau apsieiti be visų šių
dalykų, ir patikinu, kad jie tėra tik našta. Kai
būsite išlaisvinti, jų nebeprireiks. Tai nereiškia,
kad reikėtų nevilkėti drabužių ar palikti savo
namus. Aš taip nesakau. Bet sakau, kad turite
atsižadėti pasaulio gėrybių, į jas kreipti mažiau
dėmesio. Taip, turite valgyti, kad pasistiprintumėte, bet neturite valgyti tiek, kad maistas imtų
jums kenkti. Maistas ir gėrimas gali jus atitraukti nuo Dievo, nes savo kūno reikmėmis
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imate rūpintis labiau negu sielos reikmėmis.

Padarykite štai kokį bandymą. Vieną dieną
melskitės, o valgykite ir gerkite tiek, kiek jūsų
širdis geidžia. Kitą dieną melskitės, griežtai
ribodami valgį ir gėrimą, vartodami tik tiek,
kiek reikia jūsų kūnui palaikyti. Trečią dieną
palyginkite dviejų dienų maldos gyvenimą. Esu
tikras, kad nuspręsite, jog Dievo artumą stipriau išgyvenote tą dieną, kai valgėte tik tiek,
kiek būtina. Broliai ir seserys, taip yra ne dėl
to, kad būdami alkani geriau meldžiatės. Tai
yra dėl to, kad tuomet, kai nesate persivalgę ar
prisigėrę, Dievas gali veiksmingiau bendrauti
su jūsų siela. Jeigu pernelyg rūpinatės pasaulio gėrybėmis, gali būti, kad jums nepakankamai rūpi ano pasaulio, kuriame materialūs
turtai nieko neverti, gėrybės. Aš sakau tiesą, ir
tiesą kalbu tam, kad jums padėčiau, nes stebėdamas žemę ir jos gyventojus matau, kad šitai
daugeliui jūsų smarkiai trukdo.

Prašau atkreipti dėmesį į žodžius to, kuris išėjo
pirma jūsų ir trokšta jums padėti. Mes jus patikiname, kad norime jūsų kovose dalyvauti.
Leiskite štai ką jums pažadėti. Jeigu norite
keisti įpročius, susijusius su valgiu, gėrimu ar
materializmu, privalote šauktis manęs. Aš jums
padėsiu. Tiesiog manęs paprašykite, kad jums
parūpinčiau reikiamų malonių, ir aš tai padarysiu. Būsiu jūsų vadovas perdėto vartojimo
klausimais. Jeigu rūpinatės, kad šioje srityje
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jums reikėtų patobulėti, tai darbuokimės
drauge. Jaučiu jums pačią švelniausią meilę, ir
Jėzus nori jus vesti ir mylėti. Jūsų sunkumai
gali būti susiję su materialiniais rūpesčiais,
taigi galime tai ištaisyti, ir tada Jėzus galės
jūsų sielą pripildyti didžiausių dvasinių malonių. Šaukitės manęs, sielos. Aš čia.
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Sveikinu visas žemėje esančias sielas. Esu
dėkinga už galimybę jums pasiųsti padrąsinimo žodžius. Tai leidžiama per didžią Dievo
Tėvo malonę, ir jūs visi nepamirškite Jam
dėkoti už šią ir visas kitas jums suteiktas malones.

Gyvendama žemėje, labai aiškiai suvokiau,
kokios malonės man buvo išlietos iš dangaus.
Man, Dievo Karalystės gražiausiojo brangakmenio, Marijos, motinai nebuvo sunku visą
laiką suvokti Dievo malonę, nes mano mažajai
Marijai dar kūdikystėje buvo gausiai išlieta
didelių malonių. Taip, tai tiesa. Marija nuo pat
pradžių priėmė jai besiliejančią Dievo malonę.
Toks yra tyrumas.

Pasaulio vaikai, jūs turite atgauti Dievo
tyrumą. Tyrumas neieško netyrų pramogų.
Tokių dalykų tyrumas vengia. Jūsų pasaulyje
Dievo vaikai šiandien yra apsupti purvo ir taip
prie jo priprato, kad dauguma nebesipriešina
nuolat plūstančiam jo srautui. Jūsų sielai ir
jums reikiamų dorybių ugdymui būtų išganinga, jeigu pradėtumėte atmesti visa, kas
netyra ar nurodo į netyrus dalykus. Iš tiesų kai
kuriais atvejais teks pakeisti savo pramogas,
bet, vaikai, dažnai jūs gerokai per daug laiko
praleidžiate pramogaudami ir kur kas per
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mažai meldžiatės, mąstote apie Jėzų ir ko Jis iš
jūsų nori. Pasėdėkite tylomis, ir atsikelsite
paguosti, taikūs ir ramūs. Jeigu tiek pat laiko
skiriate žiūrėti pramoginėms laidoms, kurių
netiktų rodyti danguje, vadinasi, atsitraukiate,
tolstate nuo Jėzaus, nuo Jo valios ir beveik
panyrate į tamsą, nes jūsų protas ką tik leido
laiką draugijoje, kuri netarnauja Dievui.

Vadovaukitės šiuo pavyzdžiu. Kai stebite pramoginę laidą – prašau, pasistenkite įsivaizduoti, kad su jumis sėdi Jėzus. Ar Jam patiktų
ši laida? Jeigu ne, tai ji netinka ir jums. Tėveliai, aš taip pat buvau motina. Suprantu, kad
auklėjimas nenutrūkstamai tęsiasi tol, kol jūsų
vaikai auga ir bręsta. Privalote pradėti savo
vaikams drausti netinkamai pramogauti, pasitelkdami tą patį mano pasiūlytą paprastą patikrinimą. Paklauskite Jėzaus, ar tas dalykas
tinka jūsų vaikams. Jis atsakys. Tada, jeigu
būtina, privalote tai iš karto uždrausti.

Tėvai, nebijokite, kad vaikai supyks. Dievas su
jūsų pykčiu kasdien susiduria, nes Jo vaikai
žemėje be paliovos protestuoja, užsigeisdami
tai šio, tai ano, tai visko iš karto. Dievas žino,
kas jums geriausia, ir atitinkamai veikia. Jis
nebijo, kad jūs supyksite. Jums, žemiškiesiems
tėvams, kyla iššūkių, nes daugelyje Dievo
pasaulio sričių sielos taikstosi su pramogų,
drabužių ir kalbos netyrumu. Grįžti prie
tyrumo yra sunkiau negu apskritai neduoti
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šiems dalykams kelio, ir tai padaryti pavieniui
būtų labai sudėtinga. Štai kodėl šiuo laiku Dievas siunčia tiek daug pagalbos.

Aš, Ona, maitinau ir mylėjau tyriausią iš visų
kada nors sukurtų būtybių. Marija, dangaus
sprendimu jūsų ir mano motina, jums padės į
savo namus ir šeimas sugrąžinti tyrumą. Aš
pati taip pat jums pagelbėsiu. Turite nuolatos
manęs šauktis, ir aš jus užtarsiu, kad gautumėte reikiamų malonių ir galėtumėte atskirti
netyrus dalykus ir juos pašalinti iš savo namų
bei gyvenimo. Turite manimi pasiliauti, nes esu
visko mačiusi ir nesibaiminu net pačių niekingiausių netyrumo pavyzdžių. Šaukitės manęs.
Aš jums padėsiu. Mažoji siela, kai iš savo gyvenimo pašalinsi netyrumą, tave vis labiau ir
labiau užplūs pačios gražiausios dangiškos
mintys. Tavo šeima taps ramia užuovėja, kaip
Dievas ir norėjo. Kuo labiau atsikratysi netyrumo, tuo aiškiau jausi, kad jis įžeidžia Dievą.
Tada – o tai yra gerai – panorėsi visomis jėgomis priešintis, kai tau primetamas netyrumas.

Prašau atidžiai rinktis aprangą. Jeigu moteris
rengiasi taip, lyg ketintų nusidėti, šitai kitus
padrąsins galvoti apie nuodėmę ir jai ryžtis.
Prašau pasitikrinti jau minėtu būdu. Kai apsirengi, apžiūrėk savo drabužius ir tark sau: „Ar
Jėzui patiktų mano rūbai?“ Jeigu ne, brangios
mažutėlės, turite persirengti ir apsivilkti taip,
kad drabužiai patiktų Jėzui ir visiems skelbtų,
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jog jūs Juo sekate.

Aš esu Ona ir noriu jums padėti į pasaulį grąžinti tyrumą. Buvau liudininkė, kaip jūsų
pasaulyje netyrumas vis labiau įsigali.
Nesmerkiu, nes tai dera tik Dievui, tačiau maldauju atsižvelgti į mano žodžius. Už netyrumą
teks sumokėti pernelyg didelę kainą, Dievo vaikeliai. Atitinkamai didžiulis atlygis laukia tų,
kurie per šiuos laikus liks tyri ar atskratys netyrumo.

Galbūt mano žodžiai jums skamba griežtai, bet
taip kalbu dėl to, kad esu motina, o motina
būna griežta, kai mato kylant pavojų tiek savo
vaikams, tiek kitų tėvų vaikams. Aš esu visiškai
atsidavusi savo žemiškosios dukters ir dangiškosios motinos Marijos tarnaitė. Jai rūpi kiekvienas iš jūsų. Kartu su ja aš jums padėsiu
susitvarkyti su šia baisiai nemalonia jūsų gyvenimo sritimi.
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Naudojuosi šia proga, kad patarčiau
Savo broliams ir seserims dėl įvykių, ištiksiančių pasaulį. Tada, kaip jau sakiau,
jūs nebijosite, nes žinosite, kad Aš numačiau tai įvyksiant, ir suprasite, kad Dievo
ranka yra arti.

Šiandien norėčiau pakalbėti apie nesantarvę vienatinėje tikrojoje Mano Bažnyčioje. Ateina dar didesnio neklusnumo
laikas, kai nuo Mano Bažnyčios nusigręš
daug daugiau [žmonių]. Dėl to dar daugiau sunkumų kils Šventajam Tėvui,
kuris, klausydamas Mano įsakymo, siekia
išsaugoti vienybę. Maištingos sielos dažnai kaltę dėl savo neklusnumo suverčia
kam nors kitam; taip bus ir šiuo metu.
Vaikai, daugelis iš jūsų tapsite šių įvykių
liudininkais, didelių skilimų liudininkais. Nesibaiminkite, kad būsite palikti
be ganytojo, nes Aš esu jūsų Ganytojas.
Taip, sumaišties laikais privalote likti
ištikimi Mano Bažnyčiai ir tiems jos vadovams, kurie išsaugos ištikimybę Mano
išsirinktajam Vietininkui. Tai visiškai
nesunku, ir jūs nebūsite suklaidinti, nes
seksite Mane. Tegu kiti svarsto, kaip jūsų
neramiame pasaulyje yra įprasta. Jums
nėra reikalo svarstyti. Jums tereikia šlo63
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vinti Tėvą ir eiti keliu, kurį jums rodau.
Ar suprantate, kodėl taip svarbu, kad sielos atsiverstų iki didžiosios sumaišties?
Jeigu siela Mane jau seka, tai tada, kai
kelionėje susiduria su iššūkiais, ji jau
būna išmokusi likti ištikima pasirinktam
keliui. Tokia dvasinė patirtis šiuo laiku
Mano vaikams teiks didžiausią paguodą.
Aš jus visus labai stipriai myliu ir labai
gerai pažįstu. Būsite apsirūpinę viskuo,
ko reikia jūsų dvasiai, kad iškilus reikalui mokėtumėte teisingai pasirinkti.

Mano Bažnyčia jau kovoja, sukilus grėsmingam maištui – tarsi daugybė rankų
bandytų ją nutempti į užmarštį. Tai niekada neįvyks. Bandantieji tai padaryti
maištauja ne tik prieš Mano Bažnyčią, bet
ir asmeniškai prieš Mane. Su jais bus elgiamasi atitinkamai. Jeigu esate iš tų, kurie nusprendė, kad yra aukščiau už Mano
Bažnyčią, vadinasi, aukščiau ir už Mane,
– būkite budrūs. Nors ir stengsitės sugriauti Mano Bažnyčią žemėje, jums nepasiseks, ir brangiai sumokėsite už savo
veiksmus, nukreiptus prieš ją. Atsisakykite
šio pražūtingo kelio. Žmogui visada reikia
būti budriam, kad nepapultų į pinkles, paspęstas puikybės, kuri gali sielą nuvilioti
nuo Manęs. Jeigu žmogus pradėjo eiti šiuo
keliu, sunku jį atitraukti, nes tokia jau yra
šios nuodėmės prigimtis.
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Prašau: jeigu esate pašaukti tarnauti
Mano Bažnyčioje, tai privalote tarnauti.
Jeigu esate pašaukti vadovauti, tai privalote vadovauti. Be paliovos melskitės,
Dievo vaikai, kad šioje srityje jums nereikėtų patirti išbandymų. Daugelis nesate
apsiginklavę ir galite pakliūti į pinkles.
Garbinkite Mane Švenčiausiajame Sakramente. Ten Aš atsakysiu į visus jūsų klausimus. Šiandien jums iškilmingai sakau:
bet kuris kunigas, žodžiais ar pavyzdžiu
atitraukiantis sielas nuo Mano Bažnyčios, turės galutinai atsakyti už visas iki
vienos sielas.
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Būkite pasiruošusios priimti Mano patarimus, Karalystės mažosios sielos. Juos
pajusite daugelyje savo gyvenimo sričių,
bet geriausiai juos girdėsite savo sielos
tyloje. Kasdien daug laiko turite skirti
tylai. Kaip jau esu jums sakęs, pasaulis
tylos nemėgsta ir bandys kenkti, kai
stengsitės šią tylą pasiekti. Mažutėlės,
turite uoliai stengtis, nes tam, kad galėčiau jus vesti, jūs turite Mane sekti. Jeigu
kiekvieną savo gyvenimo dieną ištvermingai nesiklausote Mano balso, vadinasi,
esate pažeidžiami, ir pasaulio vėjai gali
jus paklaidinti. Kartu su Manimi pabūkite tyloje, ir išgirsite Mano balsą. Jeigu
esi siela, trokštanti Mano patarimų, tu
niekada nebūsi apvilta. Savųjų Aš neapleisiu.

Dabar noriu tau papasakoti šį tą, kas
susiję su Manimi. Daugelis skelbiasi esantys Mano sekėjai. Kai kurie iš jų tikrai
eina ten, kur Aš vedu, bet kai kurie – ne.
Jie vadovaujasi vien savo valia, prisidengdami apsimestiniu klusnumu. Šis
klusnumas yra apsimestinis, nenuoširdus, nes jie atstūmė Mano Bažnyčią,
manydami žinantys didesnę išmintį negu
siela, Mano išsirinkta, kad atstovautų
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Man. Dievo vaikai, jūs esate atsakingi.
Negi manote, kad Aš suklydau, paprašęs
šio vyro būti dabartiniu Mano Vietininku
žemėje? Ką gi, teks tai su Manimi aptarti,
kai pasieksite įėjimą į Mano Karalystę.
Tada bus tinkamas metas pakalbėti apie
klaidas, kurias, jūsų nuomone, Aš padariau. Iki tol jus kviečiu gerbti šį žmogų,
jūsų Popiežių, būti jam klusniems ir jį
palaikyti.

Ypač kunigai nesielgia kaip Mano tarnai,
kai kitus skatina abejoti Šventuoju Tėvu.
Sielos galvoja, kad kunigai išmintingesni
už kitus, ir dažniausiai tai tiesa, jeigu
kunigas klausosi Mano balso. Tačiau
kunigai, klausantys Mano balso, su Mano
Bažnyčios vadovu nesielgia neklusniai ir
nepagarbiai, net jeigu ne visada sutinka
su jo vadovavimo būdais. Brangiosios sielos, tikroji Dievo Dvasia neapsireiškia
cinizmo pavidalu, tad kai pajuntate
cinišką požiūrį, galite būti tikri, kad
Manęs ten nėra ir ne Aš kreipiu pokalbį.
Jūsų pasaulyje to daugės. Nenoriu jums to
sakyti, bet privalau. Visada turite budriai
pastebėti šiuos ženklus. Noriu, kad
cinizmo akivaizdoje jūsų atsakas būtų
ramus tvirtumas.

Kai sielos kritikuoja Mano Bažnyčią ir jos
vadovus, turite jas nukreipti pas Mane.
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Jie niekada neturėtų tarp Mano sekėjų
skleisti nesantarvės. Jeigu jie melsdamiesi Man paves savo rūpesčius, Aš jiems
atsiųsiu šviesos, kad jie aiškiai suprastų,
kas vyksta ir kodėl tai būtina. Patikinu
jus: Aš neapleidžiu Savo Bažnyčios, ir
nuolatiniai jos vadovų kritikai kalba lyg
mažatikiai, nes jeigu aš leisčiau vadovams sugriauti tai, ką Petras pradėjo dėl
Manęs, tai būtų tas pat, kaip patikėti Bažnyčią nedorėliams.

Būkite Bažnyčios gynėjai. Parodykite, kad
nepakęsite, jog Mano Bažnyčia būtų neteisingai išjuokiama ir menkinama. Patys
neklusnieji kunigai, skatinantys susiskaldymą, dažnai būna tie kunigai, kurie nuolatos prieš Mane nusidėdavo. Melskitės už
juos, bet nuo šiol ginkite Mano Bažnyčią.
Aš jums padėsiu ir parodysiu, kaip pagal
Mano valią jums atsiliepti į antpuolius,
kurių liudininkai esate. Turite pasitelkti
maldos ginklus ir suprasti, kad vyksta
dvasinė kova. Aš su jumis esu ir su jumis
liksiu.
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Šiandien kalbu Savo vaikams kaip Prisikėlęs Kristus. Iš Mano žaizdų nebeteka
Mano kūno kraujas, tačiau jos vis tiek
tebėra. Būtent šiomis žaizdomis Aš jus
atskyriau nuo tamsos, brangiosios sielos.
Nepaniekinkite šios aukos. Kiekvienas iš
jūsų tegu skiria savo dienos dalelę Mano
Kančiai, nes per ją buvote išgelbėti. Tai
jūsų tikėjimo kertinis akmuo, štai kodėl
Bažnyčios gyvenimas taip sutelktas į šį
atpirkimo aktą. Dangaus vaikai, mokykitės apie Mano Kančią. Kančios mokyklos
niekada nepabaigsite, nes mokydamiesi
apie Kančią visados galite įgyti dar daugiau. Didžiausių malonių ir išminties
išliesiu tiems, kurie šiam tikslui skirs
Man dalį savo dienos. Galite nueiti Kryžiaus kelią. Galite kalbėti šventojo Rožinio skausminguosius slėpinius. Galite
tyliai pasėdėti, apmąstydami kryžių. Arba
tiesiog užsimerkti ir Manęs paprašyti, kad
jus priimčiau į savo draugiją. Prisiminkite, kad kasdien per Mišių auką galite
išgyventi Kančią kartu su Manimi. Vaikai, Aš niekados jūsų neapleisiu. Ir dabar
nesu jūsų apleidęs. Įsitikinkite, ar jūs
Manęs neapleidžiate.

Norėčiau jums papasakoti apie dar vie71
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nas pinkles, į kurias gali įkliūti Mano
sekėjai. Jūs turite likti laisvi nuo priešo
įtakos. Žinau, kad tai gali būti sunku,
tačiau taip nebus, jeigu jūs ištikimai laikysitės Mano visiems krikščionims nurodytos krypties. Šiuo laiku daugelis
trokšta, kad juos kas nors vestų. Todėl,
kad daugybė [krikščionių] yra pasiklydę,
ir aš suprantu, kad priežastis glūdi čia.
Tačiau sielos nesikreipia į Mane, kad jas
vesčiau, bet kreipiasi į Mano priešą. Taip
jie elgiasi tada, kai kuria savęs tobulinimo strategijas, kuriomis stengiamasi
sielą paversti jos pačios dievuku. Brangieji, jeigu norite tobulėti ir augti, – o Aš
sutinku, kad privalote tai daryti, – tam
turite pasitelkti strategijas, kurias Aš
jums įdiegiau, o ne priešo sukurtą savęs
tobulinimo versiją. Būkite budrūs.

Kunigai, šiuo svarbiu klausimu jūs turite
nurodyti sieloms kryptį. Aš esu Viešpats,
jūsų Dievas. Neturėkite kitų dievų, tik
Mane vieną. Labai rimtai jums sakau,
kad sielos sulauks bausmių už tą laiką,
kurį praleidžia žaisdamos su priešo
pakištais žaisliukais. Jūsų siela priklauso Man. Taip darydami rizikuojate
ar bent jau švaistote laiką mėgindami
pažinti save, užuot gavę naudos iš
pastangų pažinti Mane. Ar norite tobulėti,
brangiosios sielos? Mano akyse tai pagir72
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tina. Turite tapti panašesnės į Mane. O
kas yra panašus į Mane? Mano šventieji ir
sekėjai. Ar jums nelabai aišku, kas Mane
seka? Ieškokite gerumo, tylaus džiaugsmo
ir tvirto ryšio su dangumi. Visų pirma ieškokite to, kas visada kalba Mano vardu.
Toji siela Mane seka. Yra tokių, kurie
kalba Mano vardu, bet turi per daug
pagiežos ir skleidžia pyktį bei priešiškumą. Šitokia siela nesilaiko Tiesos. Aš
nepaliksiu jums abejonių. Vesiu jus
visada ir visur. Bet ir vėl jums sakau:
būkite budrūs ir nesibičiuliaukite su
Mano priešu.

73

2004 m. gegužės 27 d.
Jėzus

Pasaulio vaikai, kreipiuosi į jus, kad perspėčiau. Aš netrokštu stebėti, kaip jūsų
pasaulis vis labiau nyra į tamsą. Aš Savo
angelams leidžiu įsiterpti į pasaulį, kad
jie sielas atitrauktų nuo jų žemiškų siekių
ir jų dėmesį nukreiptų į Dievą. Kai siela
ruošiasi mirti, pasaulio gėrybės jai
nerūpi, tada ji galvoja apie ano pasaulio
gėrybes. Žmogus, kadangi buvo apgautas,
visai negalvoja apie kitą pasaulį. Pasaulio įsikibusios sielos savo dėmesį yra
nukreipusios beveik vien tik į save, nuolat
ir be paliovos galvoja apie save. Žinoma,
šitai baigsis, kai žmogus bus priverstas
pakelti akis į dangų, nes dangus atsivers
ir prapliups perspėjimais ir bausmėmis.
Aš siekiu ne keršto, brangieji, tik teisingumo ir tamsos pabaigos. Jums buvo pranešta apie artėjančią fizinę tamsą, kuri
palaidos žemę. Iki to laiko jūs gausite perspėjimų, kuriuos parodys dangų drumsčiantys
reiškiniai.
Mėnulis
sušvis
raudonai, lengva bus tai pamatyti. Žmonės mėgins moksliškai paaiškinti šį reiškinį. Jūs žinosite, kad tai perspėjimas.
Kai šitai išvysite, ruoškitės tamsos metui,
nes jis artėja.

Kad pasiruoštumėte, turite likti susitelkę
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maldoje. Mąstykite apie dangų ir savo
perėjimą iš žemės į dangų. Esame apie tai
daug kalbėjęsi, ir žinote, kad jums nėra
ko bijoti. Aš jūsų niekada neapleisiu ir
kiekvieną akimirką būsiu su jumis. Pasilikite malonės būklėje, kad Mano malonės
galėtų laisvai jums lietis. Būkite susitaikę
su tais, kuriuos mylite, ir atsikratykite
pagiežos. Jeigu Aš panorėsiu, kad ruoštumėtės praktiškai ir konkrečiai, jums bus
apie tai pranešta. Aš viskuo pasirūpinsiu.

Brangieji, sakau jums šiuos žodžius, nes
kai kurie iš jūsų taps šių įvykių liudininkais. Tai malonės metas, ir šie žodžiai priklauso prie tų malonių, kurios buvo
sukauptos šiam laikui. Jums naudingai
pagelbsti malonės, įgytos pirmiau už jus
išėjusių sielų. Privalote už šias malones
dėkoti, nes per jas išgelbstima daug sielų.

Be to, sakau jums šiuos perpėjimus, kad
jūsų paisytumėte šiais pranešimais perduodamų žodžių ir atitinkamai ruoštumėte savo sielas. Jūs žinote, kad žemėje
neliksite amžinai. Visados tai žinojote. Aš
tiesiog noriu, kad jūs suprastumėte, jog
gyvenate sunkiu laiku, kai teks patirti
daugelį permainų. Jeigu sekate Manimi,
jūs nebijosite. Sveikinsite permainas, nes
sveikinsite tamsos pabaigą. Vien tikrieji
Mano sekėjai atpažins tamsos mastą ir
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Mano nusivylimo bei pasipiktinimo
mastą. Būkite ramūs. Ir toliau melskitės,
nes jūsų maldos keičia įvykių eigą žemėje,
ir dėl teisiųjų maldų daugelis sielų išvengia amžinojo ištrėmimo. Kaip gausiai
jums bus atlyginta, brangūs sekėjai. Kaip
labai jūs būsite išaukštinti. Jeigu dauguma šventai elgiasi, lengviau būna tapti
šventuoju. Jeigu dauguma elgiasi blogai,
tai padaryti daug sunkiau. Dievas jums
dėkingas už kiekvieną auką ir kiekvieną
apsisprendimą dangaus labui.
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2004 m. gegužės 28 d.
Jėzus

Pasaulio vaikai, klausykitės Mano balso.
Aš kalbu ne vien šiais žodžiais, bet ir tiesiai į jūsų sielą. Kalbu pranašų lūpomis,
bet ir per malones, srūvančias iš Švenčiausiojo Sakramento. Klausykitės Mano
balso, Dievo sekėjai. Kreipiuosi į visus
šiuo metu gyvenančius geros valios žmones. Girdėdami Mano žodžius, turite jų
klausytis širdimi, nes tik tada jūs ištaisysite savo gyvenimus ir seksite Išganytoją.
Aš miriau už jus. Jūs buvote atpirkti ir
turite teisę paveldėti dangų. Neatsižadėkite šios teisės dėl nuodėmės. Nuodėmė
jums netinka. Kai žvelgiate į dangų, priešais jus atsiveria šlovingas reginys. Visos
amžinybės nepakanka Dangaus Karalystės gėrybėms ištyrinėti ir jomis atsigėrėti.
Ieškokite Mano akių savo sieloje, geros
valios žmonės. Iš tiesų Aš jūsų klausiu: ką
jūs įgysite? Jeigu pasirinksite dangų – be
abejo, privalote jį pasirinkti – tada šiandien pat privalote viską palikti ir sekti
paskui Mane. Nelaukite iki rytojaus, nes
gyvenimas gali baigtis jums dar tebesidairant į tamsą. Gali atsitikti taip, kad tada
jūs dar būsite atsidavę nuodėmei, o ne šito
Aš jums noriu.
Per tą laiką, kai žemėje stos fizinė tamsa,
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Šviesos nepažįstančiuosius apims neapsakomas siaubas. Kur jiems bėgti? Kur pasislėpti? Jiems atrodys, kad atpažįsta
piktąsias dvasias, nes su tomis dvasiomis
buvo susipažinę gyvenime. Tai jiems nepadės, nes tamsos dvasios nėra malonios.
Daugiau nesakysiu. Tie iš jūsų, kurie šias
dvasias pažįstate, visa kita įsivaizduokite
patys. Ar manote, kad Jėzus kalba abejingai? Ar Aš rūstus?

Sielos, jeigu Manęs klausotės širdimi, jūs
turite žinoti, kad Savo širdyje nešiojuosi
tik didžiulę meilę kiekvienam žemėje
esančiam kūriniui. Tačiau jūsų Viešpats
nėra kvailas, o tik kvailys galėtų nepaisyti Jo priešo ir žalos, kurią Jo priešas
daro Jo vaikams. Aš jus prašiau ir maldavau grįžti pas Mane. Jeigu jūs renkatės
negrįžti, palieku jums pasirinkimo laisvę.

Sielos, pažįstančios Šviesą, be abejo, taip
pat patirs baimę, nes tai bus nežinios
metas, ir niekas nebus visiškai pasiruošęs
tokiai patirčiai. Aš esu su visomis sielomis, pažįstančiomis Šviesą. Kiekvienai iš
šių sielų Mano malonė liesis nepaliaujamu paguodos ir patarimų srautu.
Būsime taip susivieniję, kad žmonės per
maldą nuolatos su Manimi bendraus. Bet
kuris Kristų sekantis žmogus bus paguostas. Bet kuris žmogus, atlikęs gailesčio ir
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atgailos už savo nuodėmes aktą, iš karto
atpažins Mane, gaus Mano šviesą ir bus
Mano vedamas. Aš visų pirma esu gailestingumo Dievas, tačiau taip pat esu ir teisingumo Dievas. Į jūsų pasaulį liesis
Mano teisingumas, kurį švelnins gailestingumas. Džiūgaukite, dangaus sekėjai,
nes jūsų maldos bus išklausytos, o jūsų
sielos – išlaisvintos.

81

2004 m. gegužės 29 d.
Jėzus

Pasaulio sielos, būkite atidžios. Jėzus
sugrįš. Mano sugrįžimas jau yra prasidėjęs, bet ateina sunkūs laikai. Tie iš jūsų,
kurie savo žvilgsnį kreipiate į dangų, perėjimo laiką ištversite. Jis tik labiau jus
priartins prie Manęs. Tie iš jūsų, kurių
žvilgsnis nukreiptas į šio pasaulio dalykus, patirsite vargų. Prisiminkite vieną
Tiesą, būtent tą, kad kurią nors dieną visi
mirsite. Kad ir kas atsitiktų tarp anos dienos ir šios dienos, jūsų laukia ta pati
pabaiga. Galų gale turėsite palikti viską,
ką įsigijote. Išliks tik jūsų geri arba blogi
darbai. Atsisakykite šio pasaulio daiktų.
Noriu, kad Mano vaikai gyventų paprastai. Tegu jūsų tikslas bus jūsų vaidmuo
Dangaus Karalystėje, ir jį pasieksite. Aš
jus pamokiau, kaip melstis ir kaip Mane
rasti. Nenoriu jūsų gąsdinti, ir jeigu esate
pernelyg išsigandę, galbūt tai reiškia, kad
bijote prarasti materialius turtus. Jums
turėtų rūpėti, ko Aš iš jūsų noriu, ir kaip
kasdien vykdyti Mano valią. Brangieji
Mano, jūsų Jėzus dabar yra su jumis, ir Aš
su jumis būsiu kiekvieną dieną, kol gyvensite žemėje.

Noriu dar šį tą pranešti, kad jūs galėtumėte atpažinti tuos laikus. Kai mėnulis
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sušvis raudonai, kai pasikeis žemė, ateis
netikras gelbėtojas. Jis skelbsis esąs iš
dangaus, bet Aš iškilmingai pareiškiu,
kad šito žmogaus nebūsiu pasiuntęs. Jis
bus apsišaukėlis mesijas, pasiųstas
priešo. Daugelis juo seks, nes nenorės kentėti. Jūs, Mano vaikai, juo nesekite. Nebūsite sutrikę, nebijosite. Kurie klausys
Mano balso, jį aiškiai išgirs, ir jūs žinosite, kad šitas žmogus sielas veda tolyn
nuo dangaus.

Kai melsdamiesi būnate su Manimi, pradedate Mane pažinti. Jūs žinote, kaip Aš
kalbu, ką galvoju, kaip atsiliepiu į jūsų
gyvenimo sunkumus. Lygiai taip pat
svarbu, kad jūs žinote, ko Aš nedarau.
Žinote, kaip Aš nekalbu, kaip negalvoju,
kaip neatsiliepiu. Žinote, kad nelinkiu
jums valdžios, o jeigu suteikiu valdžią, tai
ir visokeriopai jums vadovauju, kad
apsaugočiau nuo puikybės.

Vaikai, būkite atidūs. Šis žmogus nei kalbės, nei galvos, nei į gyvenimo sunkumus
neatsilieps taip, kaip Aš. Jūs žinote, kad
nesu arogantiškas, o šitas žmogus bus
arogantiškas. Argi Aš siųsčiau pasipūtėlį,
kad jus išvestų iš sunkmečio. Ne, sakau
jums. Tikrai ne. Dėl šito nebijokite.
Pasaulio istorijoje buvo ir kitų, kurie
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siekė iš Manęs paveržti didžiules minias.
Taip nenutiks. Mano sekėjai yra gerai
pasiruošę ir atlaikys bet kurį tikėjimo ir
meilės išbandymą. Viskas gerai, brangieji. Kiekviena dangaus būtybė pasiruošusi jums pagelbėti, bet kokiems gyvenimo
sunkumams iškilus. Aš, Jėzus Kristus,
šiandien jus patikinu, kad viskas bus
gerai.
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Sveikinimai iš dangaus ii

2004 m. gegužės 31 d.
Šv. Pranciškus Asyžietis

Siunčiu džiaugsmingiausius sveikinimus savo
broliams ir seserims žemėje. Šlovinu Dievą už
galimybę kreiptis į jus šiuo metu, kai daugeliui
taip sunku pasirinkti, kuria kryptimi eiti. Jėzus,
prisiėmęs mūsų žmogiškumą, supranta, kad
žemėje esančioms sieloms reikia padrąsinimo.
Štai kodėl Jis leido tokį bendravimą. Broliai ir
seserys, kiekvieną dieną nepaliaukite džiaugtis.
Dairausi po dangaus Karalystę ir žinau, kad
jūs čia būsite kartu su manimi. Ir tada mano
mintys būna labai džiugios. Šiomis džiugiomis
mintimis noriu pasidalyti su jumis, kad suprastumėte, kas bus ateityje, – nesvarbu, ką matote
dairydamiesi savo žemėje. Brangiosios sielos,
manęs čia nebūtų, jeigu per visą savo gyvenimo žemėje laiką nebūčiau tarnavęs Jėzui.
Nesigailiu nė vienos akimirkos, kurią atidaviau
Jėzaus tarnystei. Jeigu Viešpats leistų danguje
apgailestauti, tai apgailestaučiau dėl kiekvienos akimirkos, kurią man nepavyko tarnauti
Jėzui.

Noriu šiek tiek jums pakalbėti apie Jėzų ir
didžiulę Jo meilę jums. Kai su Juo susitiksite,
tapsite sklidini nuolankumo ir laimės. Tarsite:
„Žinom. Tai Jėzus. Štai kodėl žemėje mano širdis nuolatos nerimavo. Norėjau būti su Juo.“
Jis yra tikroji kantrybė ir tikroji meilė, tačiau
privalote suprasti, kad Jėzus turi jausmus.
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Jeigu jų neturėtų, tai nebūtų žmonijai suteikęs
galimybės jausti kančią ir skausmą. Jėzus
trokšta būti jūsų mylimas, nes tai būtų atsakas
Jam į didžiąją meilę, kurią Jis siunčia kiekvienam iš mūsų. Galutinai suprasite tada, kai
paliksite šį pasaulį, bet aš jums sakau, kad ir
žemėje supratimas yra įmanomas, jeigu jūs be
paliovos save pavedate Jėzui. Būtent tai dariau
aš. Skaičiau Raštą ir klausiau: „Viešpatie, ką
nori man pasakyti?“ Jis man atsakė per Šventojo Rašto grožį, ir jums Jis tokiu pat būdu
atsakys, taip pat per Šventąją Dvasią, kuri liejasi Jo žodžiais. Rašto žodžiai ateina iš dangaus, vaikai. Nesuklyskite. Jėzus neleidžia, kad
šiuose raštuose būtų klaidų, nes Šventoji Dvasia jūsų nesuklaidins. Žmonės dažnai susidaro
nuomonę apie Jėzų pagal savo įsivaizdavimą,
ir aš jus patikinu, kad tokia nuomonė nėra tinkama. Tai sakydamas šypsausi, nes kol tebesame pasaulyje, mūsų regėjimas yra ribotas.
Net panirus į kontempliaciją sunku suvokti
dangiško plano didingumą arba Dievo didybę
ir gerumą. Tačiau turime stengtis, ar ne? Skirkite laiko dangaus apmąstymui. Žvelkite į
Dievo kūrinius ir nuolatos dėkokite ir šlovinkite Tą, kuris gali sugalvoti gėlę! Mąstykite
apie debesis, mažosios sielos. Kaip jūs skriesite
tarp tokių debesų, kai pasieksite dangaus
Karalystę. Kiekvieno debesies forma yra
nupiešta Dangiškojo Meistro. Ar norėtumėte
nupiešti debesį, o paskui stebėti, kaip jis plauko
danguje? Vaikai, dangaus sielai tai visiškas
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menkniekis. Danguje mums suteiktos pačios
didžiausios galimybės.

Aš, Pranciškus, esu dangiško džiaugsmo šventasis, nes kentėdamas žemėje leidau Jėzui pripildyti mane dangiško džiaugsmo. Ir jums
reikia taip daryti – tada mažai dėmesio
bekreipsite į žemiškus nepatogumus. Argi kas
galėtų atimti iš jūsų debesis? Vargu, nebent jus
įkalintų, bet progų garbinti Dievą iš kalėjimo
kameros yra tiek daug, kad negaliu visų jų
išvardyti. Jeigu esate įkalinti, – ar kūne dėl
ligos, ar pastate, suvaržančiame jūsų laisvę, –
privalote dėkoti Jėzui, nes žvelgdami iš dangaus perspektyvos jūs pamatysite, kad per savo
buvimo žemėje laiką turite didžiausią galimybę
paaukoti Jėzui savo įkalinimą. Niekas negali
atimti jūsų džiaugsmo, jeigu gyvenate kaip aš,
kiekvieną mielą dieną tarnaudami Dievui
pagal Šventąjį Raštą. Aš esu išlaisvinto
džiaugsmo siela. Kreipkitės į mane bet kokiomis aplinkybėmis, kai nejaučiate džiaugsmo, ir
aš jums parodysiu, kaip jį pajusti. Aš, Pranciškus, myliu jus visus ir pritariu jūsų pastangoms
dalytis Kristaus džiaugsmu. Esu jums prieinamas. Kuo dažniau manęs šaukitės.
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2004 m. birželio 1 d.
Šv. Joana Arkietė

Siunčiu didžiausius linkėjimus visoms iki vienos žemėje esančioms sieloms. Danguje mes
stebime pasaulio įvykius, nes jūs esate mūsų
broliai ir seserys, ir namie vis dar nesijaučiate
saugūs. Jus stebėdami labai rimtai atsižvelgiame į sunkumus, su kuriais jūs susiduriate,
ypač šiais neklusnumo laikais. Gerosios ištikimosios sielos, tesuteiks jums stiprybės mano
žodžiai ir kartu su manimi triumfuojančių
bičiulių žodžiai – visi mes trokštame jus
paguosti ir jums padėti.

Jūsų laikas žemėje greitai baigsis, tad kiekvienas gyvenimas, kad ir kiek jis truktų, tėra tik
mirksnis, palyginti su amžinybe. Gyvenant
žemėje man atrodė, kad laikas prabėgo labai
greitai. Tai buvo malonė, nes aš norėjau būti su
Dievu. Patyriau abejonių, kaip ir mes visi, bet
norėjau, kad mano žemiškoji tremtis baigtųsi.
Galbūt jūs to nejaučiate. Galbūt jus gąsdina
perėjimas iš žemės į dangų, tai yra jūsų kūno
mirtis. Daug kas tą baimę patiria, taigi nesate
vieniši. Noriu jums pasakyti, kad nebijotumėte,
ypač jeigu einate Kristaus keliu. Daug kas
pasakytų, kad mano mirtis buvo siaubinga, bet
jau sprendžiant pagal žemiškąjį mąstymą. Leiskite man pasidalyti patirtimi, kad sužinotumėte
tiesą.
93

Penktoji knyga

Mirdama buvau apimta didžiausio džiaugsmo.
Žinojau, kad su manimi eina Jėzus. Aš tai žinojau. Ar žinojau dėl to, kad buvau patyrusi regėjimų ir antgamtinių pažadų? Ne. Žinojau, kad
Jis ateina, dėl to, kad Jis pats mums sako, kad
ateina. Skaitykite Raštą ir į savo širdį priimkite
kiekvieną Jo pažadą. Jis rengia jums vietą. Argi
Jis pamirštų jus paimti, kai taip rūpinosi jums ir
tik jums sukurti gražų ir tobulą būstą danguje?
Broliai ir seserys, prašau: pasitikėkite Jėzumi.
Pasitikėjimo negali būti per daug – tai tiesiog
neįmanoma. Sunkumų kelia vien tai, kad Juo
nepakankamai pasitikite. Man patiktų, jeigu
žmonės tvirtai pasikliautų Jėzumi, – tada jie
nejaustų baimės. Noriu, kad jūs vis labiau ir
labiau pasitikėtumėte Jėzumi, nuo pat šios dienos. Aš, Joana, jums pagelbėsiu.

Kai pasitikite Jėzumi, baimė išnyksta. Kai pasitikite Jėzumi, įgyjate didžiausią pasitikėjimą,
kreipiantį jus dangaus link. Kai pasitikite
Jėzumi, galite žvelgti į melo skleidėjus ir tuojau
pat atpažinti ir atskleisti jų melagystes. Jame
randate tokią didelę paguodą, kad gebate visai
be pastangų Jam atstovauti. Tada, kai ateina
mirties valanda, jūs nesibaiminate, o pasitikite.
Apžvelgiate žemę, visus Jam skirtus savo darbus ir sakote: „Pagaliau viskas baigta. Aš pasiruošęs / usi.“ Taip, jums gali pasirodyti, kad
per mažai dėl Jo padarėte. Nesvarbu, ar padarėte nedaug, ar dėl Jo įvykdėte tikrų žygdarbių,
– šiandien privalote nuoširdžiai Jam tarnauti.
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Galbūt labai trokštate tarnauti, bet nesuprantate, ko Jėzus iš jūsų prašo. Tyliai pasimelskite
ir Jo paklauskite. Tada kelkitės ir visiškai pasikliaudami eikite pasitikti kiekvienos naujos
dienos. Kadangi Jo prašėte, Jis atskleis jums
savąją valią, įgalindamas jus kiekvieną konkrečią akimirką teisingai nuspręsti, ko Jis iš jūsų
nori. Galbūt jūs nežinote, ko Jis iš jūsų panorės
po dvejų metų ar dviejų mėnesių, ar dviejų
dienų, tačiau žinosite, ko Jis prašo šiandien, ir
vien tik tai turi jums terūpėti. Vargu ar jums
pavyks peršokti prie kitų metų užduočių, ar ne?
Likite šioje dienoje, kurioje Jo valia dabar
esate, ir Jam tarnaukite.

Aš, Joana, noriu jums padėti suvokti Jo valią.
Kai abejojate, klauskite manęs. Sakykite:
„Joana, Jėzaus valia tau buvo ypač svarbi;
parodyk man, ko Jis manęs prašo.“ Ir viskas.
Aš skubėsiu jums išrūpinti įžvalgos malonę,
kad jūs suprastumėte, ką padaryti dėl Jo Karalystės jūsų prašo Viešpats. Aš jus visus myliu.
Žaviuosi jūsų drąsa. Prašau prisiminti, kad
nors garsėjau didžia drąsa, iš tiesų ja nepasižymėjau. Aš, Joana, nebuvau drąsi. Tačiau
Jėzus Kristus taip sklidinai mane pripildė Savo
drąsos, kad aš ją gausiai dalijau savo tarnams.
Ir jūs galite tai padaryti. Tereikia tik noro. Visu
kuo kitu pasirūpins Jėzus. Ateikite pas mane,
broliai ir seserys, ir aš jums padėsiu.
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2004 m. birželio 2 d.
Šv. tėvas Pijus

Siunčiu sveikinimus iš dangaus, brangiosios
sielos. Aš esu šventasis tėvas Pijus iš Pietrelčinos. Ateinu pas jus nešinas didžiausia ramybe,
meile ir padrąsinimu. Savo žemiškąją kelionę
esu jau pabaigęs, bet nepamirštu savo draugų,
tebekovojančių su tamsa, kuri kyla iš nuodėmės, dabar laisvu srautu plūstančios į pasaulį.
Priešingai, visada apie jus galvoju ir be perstojo užtariu sielas. Ir toliau kvieskitės mane į
pagalbą, brangūs broliai ir seserys. Pamatysite, kad aš visada esu pasirengęs priimti jūsų
prašymus ir sunkumus. Per man skirtą žemės
laiką stengiausi savo gyvenime priimti Jėzaus
Kristaus valią. Stengiausi Jo valią priimti
visame kame, net mažiausiuose dalykuose.
Kartais Jėzus sakydavo, kad leidžia man pailsėti, ir aš, turiu jums prisipažinti, jausdavausi
nusivylęs. Didžiausia paguoda man buvo galvoti, kad aš kenčiu, – ir tam, kad paguosčiau
Jėzų, ir tam, kad gelbėčiau savo bendrakeleivių
žmonių sielas nuo pražūties. Visas buvau taip
susitelkęs vien į šiuos tikslus, kad kentėjimas
man teikė džiaugsmą. Kartais man tai kėlė
nerimą, nes suabejodavau, ar kentėjimas iš
tiesų yra tikras, jeigu kentėti patinka. Tačiau
leiskite man paaiškinti ir pasakyti, kad mano
žmogiškai prigimčiai nepatiko kentėti, bet
patiko mano dvasinei prigimčiai, kurią pačia
didžiausia dovana palaimino Jėzus Kristus,
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mano Dievas ir mano viskas. Jis buvo man
labai dosnus, štai kodėl mano pašaukimo teikiama ramybe aš žemėje nuveikiau didelių
darbų. Neturėtumėte, žvelgdami į mano gyvenimą, sakyti? „Jis? Aš negaliu būti toks kaip
jis.“ Žvelgdami į mano gyvenimą jūs turite
sakyti: „Dievas manęs neprašo būti tokiu kaip
jis. Dievas manęs prašo būti savimi. Ką tai
reiškia? Kokios tarnystės iš manęs reikalauja
Dievas?“ Tada privalote melstis iš visos širdies, kad galėtumėte ištarti „taip“ Dievui,
kuris jus nepaprastai švelniai myli ir kuriam
taip labai jūsų reikia.

Kodėl Jam taip jūsų reikia? Kodėl Dievas, visų
Viešpats, taip nusižemina, kad Jam reikia Jo
kūrinių? Todėl, kad Jis yra be galo išmintingas
ir nori jums leisti, kad padėtumėte gelbėti daugybę sielų. Mažoji siela, Jis tau suteikia priemonių dangaus garbei įgyti, ir tu dalyvausi
įvykdant atnaujinimą žemėje, kur taip sunkiai
nusidedama. Jo akyse tai turi neįkainojamą
vertę. Ar jūs savęs klausiate: „Ką tas žmogus
čia šneka? Nesuprantu.“ Ką gi, iš tiesų tau
sakau: kad Dievui tarnautum, tau nebūtina
visiškai suprasti Dievo sumanymo, tačiau kol
apie jį mąstai ir bandai išsiaiškinti, tarnauk
nedvejodama. Tarnauk dabar. Tarnauk besąlygiškai. Aš esu tarnystės šventasis, nes stengiausi visada sakyti „taip“, o tada toliau
ieškodavau, ką dar pridėti prie savo kančių ir
aukų. Norėjau duoti daugiau negu Jis prašė,
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nes Jį be galo mylėjau ir labai skausmingai
jaučiau, kokią meilės stoką Jis patyrė žemėje.
Stengiausi už ją atlyginti.

Dar sykį sakau: jūs esate pašaukti ne tam, kad
būtumėte manimi, Jūs esate pašaukti būti
savimi. Aš jums padėsiu būti kiek įmanoma
geresniems. Kad tai pasiektumėte, jums prireiks didelių malonių. Šiandien jums sakau,
kad šios malonės paruoštos, tereikia paprašyti.
Čia, danguje, sukrautos į didžiulę šūsnį, tik ir
laukia, kada jų panorėsite. Dabar pat pradėk,
mano drauguže: kreipkis su prašymu, kad aš,
tėvas Pijus, iš dangiškosios šūsnies jums
išrinkčiau malonę. Gerai tave pažįstu, nes
kartu su kitais dangaus rūmų gyventojais tave
stebėjau, ir parinksiu tokią malonę, kokią, kaip
žinau, tau suteikti norėtų Jėzus. Ji bus išlieta
tavo sielai, ir tavo tobulėjimas prasidės. Jėzus
bus manimi ir tavimi patenkintas. Nepamiršk,
jog būtent Jėzus nori, kad gautum šių malonių.
Aš esu lyg pašto tarnautojas – pagal Jo užsakymą sukraunu malones į dėžę ir išsiunčiu tau.
Mėgstu savo darbą ir myliu tave.
Turiu tau pasakyti, kad Jėzaus Kristaus meilė
tokia didžiulė, jog negaliu tau jos apsakyti.
Vieną dieną tu pas mus ateisi ir tarsi: „Ačiū,
Dieve, kad galėjau bent tiek Tau pasitarnauti.“
Taip ir aš pasakiau. Prašykite manęs parūpinti
malonių, ir aš tuojau pat peržiūrėsiu jūsų šūsnį
ir išrinksiu malonę, kurios jums reikia labiau99
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siai. Tada ją parodysiu Jėzui ir pasakysiu: „Ar
galėčiau šią malonę nusiųsti šiai sielai? Prašau.“ Jis atsakys „taip“, nes Jis mane myli, ir
aš, kol buvau žemėje, darbavausi Jo labui.
Kada nors, Dievo padedami, ir jūs iš dangaus
užtarsite žemėje esančias sielas. Kreipkitės į
mane ir prašykite mano pagalbos, nes Dievui
tai patinka. Aš jums siunčiu didžiausius linkėjimus ir visus dangiškuosius palaiminimus,
kokius tik galiu parūpinti.

Nepamirškite Marijos, mūsų dangiškosios
Motinos. Šiuo laiku ji yra didžiausia jūsų užtarėja ir jus besąlygiškai myli. Ji yra dangaus
gėlė, ir kai ji žengia, priešais ją liejasi
džiaugsmo ir laimės srautas. Aš esu jums prieinamas, taigi neatstumkite mano pasiūlymo.
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2004 m. birželio 3 d.
Šv. Marija, nežinoma šventoji

Brangieji žemėje esantys vaikai, jums liejasi
sveikinimai iš dangaus. Be paliovos dėkoju
Dievui už šią didžią ir nuostabią malonę, kurią
Jis suteikė sieloms. Labai neįprasta, kad Jis
mums leidžia šitokiu būdu su jumis bendrauti.
Aš esu Marija, nežinoma šventoji. Daug danguje yra panašių sielų kaip aš. Mes nebuvome
pašauktos vesti didžiulių minių. Buvome
pašauktos tarnauti Dievui savo namų tyloje,
kaip žmonos ir motinos. Brangios motinos,
kreipiuosi į jus ir perspėju: vaikai jums turi
būti svarbiau už bet ką kitą. Pasaulis stengiasi
jus išstumti iš namų ir atitolinti nuo jūsų mažylių. Prašau, atsispirkite šiam spaudimui, nes
jūsų vaikams bus sunku, jeigu nebūsite jų
atrama. Jeigu jūs būtinai turite dirbti, kad išgyventumėte, tada supraskite, kad kiekvieną
minutę, kai neprivalote būti kur nors kitur,
turite leisti su savo vaikais. Į veiklas, stumiančias jus iš namų, žiūrėkite kaip į gundymus ir
jiems atsispirkite. Aš visada stengiausi, kad
mano kaip žmonos ir motinos pašaukimas man
būtų svarbiausias. Būtent dėl šios priežasties
taip greitai buvau paimta į dangų ir gavau leidimą bendrauti su jumis. Aš esu ta šventoji,
kuri jums padės priimti motinystės pašaukimą.
Šaukitės mano patarimo, kai savo motinystėje
ar santuokoje susiduriate su iššūkiais, ir aš
tuojau pat nueisiu prie Sosto ir melsiu jums
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malonių. Papasakosiu Dievui, kokius sunkumus patyriau ir kokį pasaulio spaudimą jaučiau. Tikrai nesiliausiu, kol neišrūpinsiu jums
reikiamų malonių, kad galėtumėte rūpintis
savo vyru ir vaikais. Dabar norėčiau kreiptis į
vyrus.

Mielieji vyrai ir tėvai, jums pavyzdys tegu būna
šventasis Juozapas. Jis yra vyrų vadovas, danguje gavęs didžiausią šlovę. Jis švelnus ir
geras, o kalba tik gerai apgalvojęs. Rūpestingai rinkite žodžius, tėvai, nes galite net patys to
nesuprasdami sužeisti jūsų globai patikėtas
sielas. Prisiminkite, kaip galbūt jus buvo įžeidęs tėvas, ir pasiryžkite šių klaidų nekartoti.
Pamąstykite, kokių nuostabių dalykų yra padaręs jūsų tėvas, ir pasiryžkite šiais poelgiais
sekti. Jėzui turėsite atsiskaityti už savo vaikų
ugdymą. Daugelis jūsų pasaulio tėvų mano,
kad tai motinos darbas. Brangieji Dievo vyrai,
jeigu šiame darbe nedalyvausite ir jūs, jūsų
žmonai našta taps per sunki ir ji neteks drąsos.
Kai tik įmanoma, turite ant savo pečių užsikrauti savąją šios užduoties dalį. Jėzui reikia
atsidavusių krikščionių, kurie Jam talkintų, ir
Jis deda viltis į jus, kad tokius išugdysite. Taigi
niekada neturėtumėte galvoti, kad vaikus ugdydami esate vieni. Būkite nuolankūs ir savo dangiškiesiems draugams leiskite jus vesti vaikų
auklėjimo darbe. Turėjau daug vaikų ir kiekvieną iš jų labai švelniai mylėjau. Kai gimė
vaikai, atidėjau savo asmeninius siekius ir troš102
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kimus, kad rūpinčiausi jais. Ar dėl to jaučiau
kartėlį ir apmaudą? Ne, visai ne. Supratau, kad
mano vaikams reikia mano dėmesio ir kad
laiko siekti pašalinių tikslų teturiu labai mažai.
Tuo nenoriu pasakyti, kad motinoms nereikia
rūpintis savimi, ir jūs žinote, kad būtinai turite
tai daryti. Noriu pasakyti, kad šiuo laiku Jėzus
mato, kaip dažnai Jo atsiųstiems vaikams
trūksta globos. Jis trokšta, kad tokia padėtis
pasikeistų, ir aš žinau, kad jūs visi Jam atsiliepsite. Kreipkitės į mane patarimo visais su
jūsų brangiosiomis šeimomis susijusiais klausimais, ir aš jums padėsiu.
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2004 m. birželio 4 d.
Šv. Filomena

Sveikinu visus savo draugus žemėje. Kiekvieną,
esantį žemėje, laikau savo draugu, nes mes visi
esame Kūrėjo vaikai. Mes kartu sudarome
Dievo šeimą, o šeimos nariai visada privalo
vieni kitiems padėti. Aš noriu jums padėti,
brangieji broliai ir seserys.

Aš esu Filomena, tikėjimo kankinė. Aš
suprantu, ką reiškia kentėti. Suprantu, ką reiškia gundymas nusileisti pasaulio geismams,
kad neatkreiptume dėmesio ir išvengtume persekiojimo. Tačiau šis kelias mums netinka.
Kaip Kristaus kariai privalome niekada nebijoti kovos su pasauliu. Dėl savo tikėjimo
būsime pastebėti, ir aš jus patikinu, mano
bičiulės kenčiančios sielos, kad tada, kai pasieksite dangų, būsite sveikinamos už visas
aukas, kurias padarėte vardan Jėzaus Kristaus.

Jūs gyvenate sukilimo laikais, todėl privalote
keltis. Kreipkite akis aukštyn, į Jėzų, ir sakykite: „Jėzau, pažvelk į mane. Aš čia laukiu
kiekvieno Tavo prašymo. Ištvermingai nešiu
Tavo vėliavą iki pat galo.“ Jūsų pasisiūlymas
nenueis veltui, nes Jėzui reikia sekėjų, kurie
atliktų savo pareigą.

Niekad nebijokite priešo atoveiksmio. Tarnaudami Jėzui, sulaukiate stiprių priešo smūgių,
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tačiau galų gale priešas netenka galios. Blogio
jėgoms siautėjant, žinokite, kad geroji valia
galiausiai nugali.

Matote, kad aš kalbu kariniais terminais. Taip
kalbu dėl to, broliai ir seserys, kad žemėje
vyksta kova dėl sielų, bet ji kovojama ir iš dangaus. Įsivaizduojate, kad esame labai toli,
tačiau anaiptol taip nėra. Erdvė mūsų neriboja, todėl galime būti su jumis. Matome jus
visur, kad ir kur bebūtumėte, net jeigu jūs mūsų
ir nematote. Žinoma, patys aiškiai žinome, kad
esame arti vieni kitų, taigi jūs į savo aplinką
prisikviesti kuo daugiau dangaus gyventojų.
Mums bus be galo džiugu jus globoti, kai mūsų
bus tiek daug. Dažnai mūsų šaukitės, mūsų
visų.

Dažnai jums iškyla sunkumų; tada prisiminkite
šventąjį. Kreipkite dėmesį į šiuos raginimus.
Dažnai šventasis nori sielai pagelbėti išspręsti
kokią nors konkrečią problemą, taigi tas šventasis ar šventoji duos sielai žinią apie save.
Šitai mes darome labai kūrybingai ir įvairiai,
pavyzdžiui, palikdami jums vizitines korteles,
siųsdami jums knygas arba tiesiog nuvesdami
jus ten, kur galite mus pastebėti. Sakykite:
„Sveikas, brangus šventasis, sveika, brangi
šventoji, gera tave matyti. Kaip galėtum man
padėti?“ Mes jums atsakysime, nors mūsų bendravimas neišvengiamai yra apribotas. Paaiškinsiu, nes žemės sielas dažnai riboja jų
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ribotas tikėjimas. Mes esame su jumis. Jūs
mūsų nematote, bet taip yra dėl to, kad jūs
tebesate žemėje. Mes norime jums padėti ir
esame atsidavę jūsų reikalui. Turite į mus
kreiptis ir paprašyti. Santykiai su dangiškaisiais draugais jūsų gyvenime tebūna tokie pat
aiškūs, kaip ir santykiai su žemiškaisiais draugais. Tokia jūsų tikrovė, nes mes jums padėsime
tobulėti, kuriant santykius su Dievu, ir taip
tobulėdami jūs pradėsite mąstyti iš dangiškojo
pasaulio, susijusio su jūsų pasauliu, perspektyvos.

Kai jūs nekreipiate dėmesio į Jėzų ar į Mariją,
į angelus ar į šventuosius, atrodote lyg vaikščiojantys per miegus. Stovime priešais jus ir
šaukiame, sakydami: „IŠGIRSKITE, MES
ČIA.“ Tačiau jūs praeinate pro šalį, liūdnai
galvodami, kad niekas jūsų maldų negirdi.
Dabar jus paerzinau, bet neįsižeiskite, verčiau
drauge pasijuokime. Iš tiesų jums reikia tos
tikėjimo kruopelytės, ir privalote mumis pasitikėti. Mes niekada jūsų neapvilsime. Kartais jūs
mus prašote kokios nors pagalbos, o Jėzus
sako, kad jūsų prašymas jus atitolintų nuo Jo
dieviškosios valios. Tokiais atvejais mes stengiamės kaip įmanydami švelniau jums atsakyti
neigiamai, dažnai už tai atlygindami kokiu
nors kitu džiaugsmu ar malone. Mes jus labai
mylime ir labai džiaugiamės jūsų dvasiniais
laimėjimais. Visada stengiamės jums padėti
toliau kopti į kalną taku, vedančiu į dangų. Kuo
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labiau priartėjate, tuo aiškiau galime jums
pasirodyti. Pradėkite nuo dabar, brangiosios
sielos. Pakelkite akis į dangų, pasakykite Dievui, kad esate pasiruošę rimtai leistis į kelionę,
ir sakykite: „Filomena, ateik ir vesk mane į
kalną.“ Iškart ateisiu ir drauge žengsime pirmyn.
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2004 m. birželio 5 d.
Šv. apaštalas Tomas

Sveikinu Viešpaties Jėzaus Kristaus sekėjus. Aš
taip pat esu sekėjas, bet mano žemiškasis laikas baigėsi. Todėl galiu pasiremti praeities
patirtimi. Manau, daugelis iš jūsų spėjate, kad
kalbėsiu apie tikėjimą. Jūs neklystate. Iš tikrųjų
aš turėjau didžiausią žemėje tikėjimą, bet kai
gyveni žemėje ir seki Jėzų, kartais jūsų paprašoma tikėti tuo, kas ribotam žmogaus mąstymui
atrodo nesuvokiama. Būtent tada jūs turite
džiaugsmingai atsigręžti į dangų ir sakyti:
„Jėzau, pasitikiu Tavimi, tikiu Tave, seksiu
Tave.“ Šiuos paprastus žodžius reikia nuolat
kartoti per visą dieną. Kartais ateis toks laikas,
kai jūsų tikėjimas susvyruos. Tai visiškai įprastas dalykas, brangieji sekėjai. Galite tikėtis,
kad per savo tarnystės laiką kartais susidursite
su abejonėmis. Tai jokiu būdu neturi daryti įtakos jūsų tarnystei. Tarkite šiuos žodžius ir šaukitės manęs, Tomo, ir aš jus paguosiu ir
nuraminsiu, kartu kreipdamasis į Dievo Sostą
ir melsdamasis, užtardamas jus, kol iššūkio
metas praeis.
Aš labai mylėjau Jėzų. Jis buvo pats švelniausias, geriausias ir maloniausias žmogus, kaip
turbūt ir supratote skaitydami Šventąjį Raštą.
Jo akyse atsispindėjo visa, kas šventa. Praeiviai kelyje į Jį atsigręždavo, nes žinojo, kad Jis
ypatingas. Jo laikysena buvo kupina didžiausio
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kilnumo. Turiu jums pasakyti, kad būnant šalia
Jėzaus, būti toli nuo Jo atrodė nepakeliama.
Per atskirties laiką nuolatos galvodavai apie
susitaikinimą su Juo ir apie tai, ką Jam papasakosi, kai grįši į Jo artumą. Mums Jis buvo
viskas.

Dabar įsivaizduokite, kaip mes jautėmės, kai
Jis buvo nukryžiuotas. Ne tik dėl to, kad Jis
mirė, bet ir dėl to, kad šitokiu būdu! Buvome
tiesiog paklaikę. Tada Jis prisikėlė. Ką gi, kai
jūsų gyvenime įvyksta kas nors siaubinga, jūs
dažnai mintyse tai neigiate ir sakote: „Galbūt
to neatsitiko.“ Be abejo, žinote, kad atsitiko,
tačiau jūsų dalis norėtų tikėti, kad to nebuvo.
Aš esu praktiškas žmogus, kai su manimi susipažinsite, tai suprasite. Štai kodėl pirmoji
mano užduotis buvo praktiškai jus paruošti,
kad ir sakant šiuos žodžius. Tačiau kai praktiškas žmogus susiduria su mistiniu įvykiu, tokiu
kaip Prisikėlimas, tada metamas iššūkis visai
jo esybei. Gal kai kurie iš jūsų dabar panašiai
jaučiatės.

Galbūt jūs esate geri krikščionys, tačiau nesuprantate privačių apreiškimų. Ko gero, stebitės, kaip Jėzus gali tokią svarbią užduotį
patikėti žmonėms. Šypsausi, jums primindamas, kad ir mes buvome žmonės, ir Jis mums
patikėjo pradėti ir plėsti ankstyvają Bažnyčią.
Tai buvo didis darbas. Įtikėjęs, kad Jėzus prisikėlė iš mirusiųjų, aš niekada nebesuabejojau
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mistiniais dalykais. Ir kaip būčiau galėjęs po
to, kai pamačiau, ką gali padaryti mūsų Dievas? Galbūt tu tuo netiki, brangus tarnystės
bičiuli, bet aš pagarsėjau savo nepajudinamu
tikėjimu.

Aš esu šventasis, padėsiantis jums įveikti abejones. Turite dažnai manęs šauktis, kai tik jums
iškils abejonių, ir aš pas jus atskubėsiu, nes aš
suprantu, koks skausmas ir sielvartas apima,
kai norisi tarnauti, bet sunku tikėti. Turite
suprasti, kaip labai jus myliu. Patikėk, brangioji siela, kad gyveni permainų laikais. Tai
malonė, ir tu privalai už ją dėkoti dangui. Esi
tam ruošiama, o ši galimybė sustiprinti žemės
ir dangaus vienovę yra šios malonės dalis.
Kiekvieną akimirką esame su jumis. Danguje
turite daugybę draugų. Pasitelkite juos.

Aš, Tomas, pasižadu abejonių metu jus lydėti,
kad jūsų tarnavimas Karalystei nebūtų pažeistas. Tokiomis aplinkybėmis jūs įgyjate galingiausią iš malonių ir atlygį, nes daug sunkiau
tarnauti tada, kai tenka kovoti. Ką jūs privalote
daryti – tai visada likti susitelkę į tarnystę. Aš
tarnausiu! Nuolat kartokite šiuos žodžius. Dievas gali nuveikti didžių darbų su siela, kuri visą
dieną taip kalba.
Jūsų brolis Kristuje, Tomas, davė jums patarimą. Be to, jums, skaitantiems šiuos žodžius,
siunčiu dangaus malonių ir prašau Jėzaus
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sustiprinti jūsų tikėjimą. Aš jus jau užtariau.
Dažnai kreipkitės į mane, ir aš jums padėsiu.
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Priedas

Grįžtančiojo Karaliaus Jėzaus
Kristaus apaštalai pasauliečiai

Mes siekiame būti suvienję su Jėzumi savo kasdieniame darbe ir savo pašaukimuose tam, kad gauti
malonių nusidėjėlių atsivertimui. Per savo bendradarbiavimą su Šventąja Dvasia leisime Jėzui per mus lietis į pasaulį, nešdami Jo šviesą. Mes darome tai
vienybėje su Marija, mūsų Švenčiausiąja Motina,
šventųjų bendruomene, visais Dievo angelais ir su
visais apaštalais pasauliečiais.

Priedas

Gairės apaštalams pasauliečiams

Mes, Grįžtančiojo Karaliaus Jėzaus Kristaus apaštalai
pasauliečiai, sutinkame vykdyti esmines savo kaip katalikų pareigas. Be to, mes prisiimame šias dvasines praktikas ir įsipareigojame atlikti jas kaip galima geriau:

1. Rytmečio aukojimą ir atsidavimo maldą bei
trumpą maldą už Šventąjį Tėvą
2. Kassavaitinę vienos valandos trukmės Eucharistijos adoraciją.
3. Kartą į mėnesį dalyvauti pasauliečių apaštalų
maldos grupėje, kurioje kalbami šventojo
Rožančiaus Šviesos slėpiniai ir skaitoma mėnesio žinia.
4. Išpažintį kartą per mėnesį.
5. Toliau sekti Jėzaus Kristaus pavyzdžiu, kaip
nurodyta Šventajame Rašte, atsigręžiant į kitus
su Jo kantrybe ir švelnumu.

Atsidavimo malda
Brangus Dieve Danguje, prisiekiu savo atsidavimą
Tau. Aš atiduodu Tau savo gyvenimą, savo darbą ir
savo širdį. Todėl prašau man suteikti malonę paklusti
kiekvienam Tavo nurodymui kiek įmanoma tobuliau.
Amen.

Rytmečio aukojimas
O Jėzau, per Nekaltąją Švenčiausiosios Marijos Širdį
aš aukoju Tau šios dienos maldas, darbus, džiaugsmus
ir kentėjimus visomis Tavo Švenčiausiosios Širdies
intencijomis vienybėje su Šventųjų Mišių auka
visame pasaulyje mano nuodėmių atitaisymui ir Šventojo Tėvo intencijomis. Amen.
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Malda už Šventąjį Tėvą
Švenčiausioji Marija, Jėzaus Motina, globok Šventąjį
mūsų Tėvą Benediktą XVI ir laimink visas jo intencijas.
Penki Šviesos slėpiniai:
1. Jėzaus krikštas Jordane
2. Jėzaus apsireiškimas vestuvėse Kanoje
3. Dievo Karalystės skelbimas raginant atsiversti
4. Jėzaus atsimainymas ant Taboro kalno
5. Eucharistijos įsteigimas.

Jėzaus pažadas apaštalams pasauliečiams:

Gegužės 12, 2005
Jūsų žinia sieloms lieka nepakitusi. Sveikinkite ir kvieskite kiekvieną sielą į išgelbėjimo misiją. Galite patikinti kiekvieną
pasaulietį apaštalą, kad tuomet, kai tik
jis rūpinsis Mano reikalais, Aš rūpinsiuos
jo reikalais. Jie bus Mano Švenčiausioje
Širdyje, Aš juos saugosiu ir ginsiu. Aš
sieksiu kiekvieno jų mylimojo visiško atsivertimo. Tad sielos, kurios tarnaus šioje
išgelbėjimo misijoje kaip Mano mylimi
apaštalai pasauliečiai, pažins ramybę.
Pasaulis negali to žadėti, nes tik dangus
gali suteikti sielai ramybę. Tai iš tiesų yra
dangaus misija, ir Aš kviečiu kiekvieną
dangaus vaiką Man padėti. Jums bus
atlyginta, Mano brangieji.
116

Maldos

Priedas

Maldos Dievui Tėvui
„Kaip aš galiu pasitarnauti savo Tėvui danguje?“
„Aš pasitikiu Tavimi, Dieve. Aš aukoju Tau savo
skausmą nuolankumo dvasioje. Aš tarnausiu Tau bet
kokiomis aplinkybėmis.“
„Dieve, mano Tėve danguje, Tu esi gailestingumas.
Tu myli mane ir matai kiekvieną mano nuodėmę.
Dieve, dabar aš Tavęs šaukiuosi kaip Gailestingojo
Tėvo. Atleisk man kiekvieną mano nuodėmę.
Nuplauk mano sielos dėmes, kad aš ir vėl galėčiau
džiaugtis tobula nekaltybe. Aš pasitikiu Tavimi, Tėve,
kuris esi danguje. Aš Tavimi pasikliauju. Aš Tau
dėkoju. Amen.“
„Dieve, mano Tėve, nuramink mano dvasią ir
nukreipk mano kelią.“
„Dieve, aš klydau. Aš gailiuosi. Vis tiek esu Tavo vaikas ir trokštu būti suvienytas su Tavimi.“
„Aš tikiu Dievu. Tikiu, kad Jėzus šaukia mane. Aš
tikiu, jog mano Švenčiausioji Motina paprašė mano
pagalbos. Todėl melsiuosi šią dieną ir kiekvieną kitą
dieną.“
„Dieve, mano Tėve, padėk man suprasti.“
Maldos Jėzui
„Jėzau, aš aukoju Tau savo dieną.“
„Jėzau, kaip Tu norėtumei panaudoti mane šiandien?
Manyje Tu turi ištikimą tarną, Jėzau. Leisk man dirbti
Tavo Karalystės labui.“
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„Viešpatie, ką aš galėčiau padaryti šiandien, kad pasiruoščiau Tavo atėjimui? Nukreipk mane, Viešpatie, ir
aš pasirūpinsiu Tavo norais.“
„Viešpatie, padėk man.“
„Jėzau, mylėk mane.“

Maldos angelams
„Dangaus angelai, rodykite man kelią.“
„Brangiausiasis angele sarge, aš trokštu tarnauti
Jėzui išlikdamas ramus. Prašau tavęs išmelsti man
malonių, būtinų išlaikyti Jo dievišką ramybę mano
širdyje.“

Malda už kovojančią sielą
„Jėzau, ką Tu galvoji apie visa tai? Jėzau, ką turėčiau
padaryti dėl šios sielos? Jėzau, parodyk man, kaip į šią
situaciją atvesti Tave?“
„Angele sarge, dėkoju tau už nuolatinį budėjimą šalia
šios sielos. Šventieji danguje, prašau padėti šiam
brangiam angelui.“

Vaikų maldos
„Dangaus Dieve, Tu esi visa ko Kūrėjas. Prašau siųsti
savo malones šiam pasauliui.“
„Jėzau, aš myliu Tave.“
„Jėzau, aš Tavimi pasitikiu. Jėzau, aš Tavimi pasitikiu. Jėzau, aš Tavimi pasitikiu.“
„Jėzau, aš aukoju Tau savo dieną.“
„Motina Marija, padėk man būti geram.“
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Kaip kalbėti Dievo Gailestingumo
vainikėlį

Dievo Gailestingumo vainikėlis yra kalbamas naudojant penkių dalių Rožinio karoliukus. Vainikėlis
pradedamas dviem pradžios maldomis iš šventosios
Faustinos dienoraščio ir baigiamas baigiamąja
malda.
1. Persižegnokite
Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

2. Pradžios malda (nebūtinai)
Tu numirei, Jėzau, bet sieloms ištryško gyvybės šaltinis,
ir visam pasauliui atsivėrė gailestingumo vandenynas.
O Gyvybės Šaltini, neišmatuojamas Dieviškasis Gailestingume, apgaubk visą pasaulį ir išliek Save mums.
O Kraujau ir Vandenie, kurs ištryškai iš Jėzaus Širdies
kaip gailestingumo mums versmė, pasitikiu Tavimi!

3. Tėve mūsų
Tėve mūsų, kuris esi danguje! Teesie šventas Tavo
vardas, teateinie Tavo karalystė. Teesie Tavo valia
kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir
atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame
savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
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4. Sveika, Marija
Sveika, Marija, malonės pilnoji! Viešpats su Tavimi!
Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo Motina, melsk už mus, nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.

5. Apaštalų tikybos išpažinimas
Tikiu Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją, ir Jėzų Kristų, vienatinį Jo Sūnų, mūsų Viešpatį,
kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas; nužengė į
pragarus; trečiąją dieną kėlėsi iš numirusiųjų; įžengė į
dangų; sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis
gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
Tikiu Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią,
šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš
numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.
6. Amžinasis Tėve
Amžinasis Tėve, aukoju Tau mieliausiojo Tavo
Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Kūną ir
Kraują, Sielą ir Dievystę permaldauti už mūsų ir viso
pasaulio nuodėmes.
7. Kiekvienos dalies maži karoliukai
Dėl skaudžios Jėzaus kančios būk gailestingas mums
ir visam pasauliui.
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8. Visos kitos dalys
Kalbėkite „Amžinasis Tėve“ (6) ties „Tėve mūsų“
karoliukais, o tada – „Dėl skaudžios Jėzaus kančios“
(7) ties „Sveika, Marija“ karoliukais.
9. Pabaikite „Šventas Dieve“ malda
Šventas Dieve, šventas Galingasis, šventas Amžinasis, pasigailėk mūsų ir viso pasaulio (3 kartus).

10. Baigiamoji malda (nebūtinai)
O amžinasis Dieve, Tavo gailestingumas neįsivaizduojamas ir gailesčio lobynas neišsemiamas, tad
palankiai pažvelk į mus ir būk mums gailestingas,
kad ištikus sunkumams neprarastume vilties ir neišsigąstume, bet didžiai pasitikėdami atsiduotume Tavo
šventajai valiai, kuri yra Meilė bei Gailestingumas.

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

1. Persižegnokite ir
sukalbėkite
9→
„Apaštalų tikybos
išpažinimą“.
5→
4→
2. Sukalbėkite „Tėve
6→
3→ 
mūsų“.
3. Tris kartus
sukalbėkite „Sveika,
2→
7→
8→
Marija“.
4. Sukalbėkite „Garbė
1→
Dievui Tėvui“.
5. Paskelbkite pirmąjį
slėpinį, tada
sukalbėkite „Tėve mūsų“.
6. Apmąstydami slėpinį, dešimt kartų sukalbėkite
„Sveika, Marija“.
7. Sukalbėkite „Garbė Dievui Tėvui“. Po
kiekvienos dekados sukalbėkite šią maldą,
kurios pageidavo Švenčiausioji Mergelė Marija
Fatimoje: „O mano Jėzau, atleisk mums mūsų
kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies,
nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms
labiausiai reikalingas Tavo gailestingumas.“
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 medalikėliu
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, 2002 m. spalio 16 d.
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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, gailestingumo 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
Elzbieta 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 pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos
užeigoje.
(Lk 2,7)
Vieną kartą „Tėve mūsų“, dešimt kartų „Sveika,
Marija“, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui“.
Slėpinio vaisius: neturtas.
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Ketvirtasis Džiaugsmo slėpinys:
Paaukojimas
Pasibaigus Mozės įstatymo numatytoms apsivalymo dienoms, Juozapas ir Marija nunešė kūdikį į
Jeruzalę paaukoti Viešpačiui, – kaip parašyta Viešpaties įstatyme: Kiekvienas pirmgimis berniukas
bus pašvęstas Viešpačiui.
(Lk 2,22–23)
Vieną kartą „Tėve mūsų“, dešimt kartų „Sveika,
Marija“, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui“.
Slėpinio vaisius: paklusnumas.

Penktasis Džiaugsmo slėpinys:
Marija ir Juozapas randa Jėzų šventykloje
Pagaliau po trijų dienų rado jį šventykloje, sėdintį
tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį.
(Lk 2,46)
Vieną kartą „Tėve mūsų“, dešimt kartų „Sveika,
Marija“, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui“.
Slėpinio vaisius: džiaugsmas atrandant Jėzų.

Pirmasis Šviesos slėpinys:
Jėzaus krikštas
Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Staiga
jam atsivėrė dangus, ir jis pamatė Dievo Dvasią,
sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant
jo. O balsas iš dangaus prabilo: „Šitas yra mano
mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi.“ (Mt 3,16–17)
Vieną kartą „Tėve mūsų“, dešimt kartų „Sveika,
Marija“, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui“.
Slėpinio vaisius: atvirumas Šventajai Dvasiai.
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Antrasis Šviesos slėpinys:
Vestuvės Kanoje
Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums
lieps.“ …Jėzus jiems liepė: „Pripilkite indus vandens.“ Jie pripylė sklidinus.
(Jn 2,5–7)
Vieną kartą „Tėve mūsų“, dešimt kartų „Sveika,
Marija“, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui“.
Slėpinio vaisius: per Mariją pas Jėzų.

Trečiasis Šviesos slėpinys:
Dievo Karalystės skelbimas
Eikite ir skelbkite, kad prisiartino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusiuosius,
apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus.
Dovanai gavote, dovanai ir duokite! (Mt 10,7–8)
Vieną kartą „Tėve mūsų“, dešimt kartų „Sveika,
Marija“, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui“.
Slėpinio vaisius: atgaila ir pasitikėjimas Dievu.

Ketvirtasis Šviesos slėpinys:
Atsimainymas
Besimeldžiant jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. O iš debesies aidėjo
balsas: „Šitas mano išrinktasis Sūnus, jo klausykite!“
(Lk 9,29.35)
Vieną kartą „Tėve mūsų“, dešimt kartų „Sveika,
Marija“, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui“.
Slėpinio vaisius: šventumo troškimas.
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Penktasis Šviesos slėpinys:
Eucharistijos įsteigimas
Ir, paėmęs duonos, jis sukalbėjo padėkos maldą,
laužė ją ir davė apaštalams, tardamas: „Tai yra
mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Tai darykite
mano atminimui.“ Lygiai taip po vakarienės jis
paėmė taurę, sakydamas: „Ši taurė yra Naujoji Sandora mano kraujyje, kuris už jus išliejamas.“
(Lk 22,19–20)
Vieną kartą „Tėve mūsų“, dešimt kartų „Sveika,
Marija“, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui“.
Slėpinio vaisius: adoracija.

Pirmasis Kančios slėpinys:
Agonija Alyvų kalne
Mirtino sielvarto apimtas, jis dar karščiau meldėsi.
Jo prakaitas pasidarė tarsi tiršto kraujo lašai, varvantys žemėn. Atsikėlęs po maldos, jis atėjo pas
mokinius ir rado juos iš liūdesio užmigusius.
(Lk 22,44–45)
Vieną kartą „Tėve mūsų“, dešimt kartų „Sveika,
Marija“, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui“.
Slėpinio vaisius: gailestis dėl nuodėmės.

Antrasis Kančios slėpinys:
Jėzaus nuplakimas
Tuomet Pilotas ėmė ir nuplakdino Jėzų. (Jn 19,1)
Vieną kartą „Tėve mūsų“, dešimt kartų „Sveika,
Marija“, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui“.
Slėpinio vaisius: tyrumas.
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Trečiasis Kančios slėpinys:
Vainikavimas erškėčiais
Jie išrengė jį ir apsiautė raudona skraiste. Nupynė
erškėčių vainiką, uždėjo jam ant galvos, o į jo
dešinę įspraudė nendrę.
(Mt 27,28–29)
Vieną kartą „Tėve mūsų“, dešimt kartų „Sveika,
Marija“, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui“.
Slėpinio vaisius: drąsa.

Ketvirtasis Kančios slėpinys:
Kryžiaus nešimas
Nešdamas savo kryžių, jis ėjo į vadinamąją Kaukolės vietą, hebrajiškai Golgotą.
(Jn 19,17)
Vieną kartą „Tėve mūsų“, dešimt kartų „Sveika,
Marija“, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui“.
Slėpinio vaisius: kantrumas.

Penktasis Kančios slėpinys:
Nukryžiavimas
O Jėzus galingu balsu sušuko: Tėve, į tavo rankas
atiduodu savo dvasią. Ir su tais žodžiais numirė.
(Lk 23,46)
Vieną kartą „Tėve mūsų“, dešimt kartų „Sveika,
Marija“, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui“.
Slėpinio vaisius: ištvermė.
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Pirmasis Garbės slėpinys:
Prisikėlimas
Nenusigąskite! Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus
Nazarėno. Jis prisikėlė, jo čia nebėra. Štai vieta, kur
jį buvo paguldę.
(Mk 16,6)
Vieną kartą „Tėve mūsų“, dešimt kartų „Sveika,
Marija“, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui“.
Slėpinio vaisius: tikėjimas.

Antrasis Garbės slėpinys:
Dangun žengimas
Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į
dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje.
(Mk 16,19)
Vieną kartą „Tėve mūsų“, dešimt kartų „Sveika,
Marija“, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui“.
Slėpinio vaisius: viltis.

Trečiasis Garbės slėpinys:
Šventosios Dvasios atsiuntimas
Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo
kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė
prabilti.
(Apd 2,4)
Vieną kartą „Tėve mūsų“, dešimt kartų „Sveika,
Marija“, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui“.
Slėpinio vaisius: Dievo meilė.
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Ketvirtasis Garbės slėpinys:
Marijos dangun ėmimas
Tu esi Jeruzalės garbė! Tu esi didis Izraelio
pasididžiavimas! Tu esi nuostabi mūsų tautos
šlovė! Savo ranka visa tai padarei, nuostabų žygį
įvykdei Izraeliui, – Dievas juo gėrisi. Telaimina
tave VIEŠPATS Visagalis per amžių amžius!
(Jdt 15,9–10)
Vieną kartą „Tėve mūsų“, dešimt kartų „Sveika,
Marija“, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui“.
Slėpinio vaisius: laimingos mirties malonė.

Penktasis Garbės slėpinys:
Vainikavimas
Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris,
apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos
dvylikos žvaigždžių vainikas.
(Apr 12,1)
Vieną kartą „Tėve mūsų“, dešimt kartų „Sveika,
Marija“, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui“.
Slėpinio vaisius: pasitikėjimas Marijos užtarimu.
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Priedas

Ši knyga yra pelno nesiekiančios misijos dalis.
Mūsų Dievas norėjo, kad šiuos žodžius
paskleistume tarp tautų.
Prašome mums padėti.

Jei norėtumėte paremti mus finansiškai,
prašome kreiptis adresu:
JAV:
Direction for Our Times
9000 West 81st Street
Justice, Illinois 60458
1-708-496-9300
Airijoje:
Drumacarrow
Bailieborough
Co. Cavan.
Republic of Ireland

Tel.: 011-353-42-969-4947
arba 011-353-42-969-4734
contactus@dfot.ie
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Knygos

Nurodymai mūsų laikams,
duoti Anne, pasaulietei apaštalei.

Pirmoji knyga:

Mintys apie dvasingumą

Trečioji knyga:

Dievas Tėvas kalba savo
vaikams
Švenčiausioji Motina
kalba savo vyskupams,
kunigams ir tikintiesiems

Antroji knyga:

Ketvirtoji knyga:
Penktoji knyga:
Šeštoji knyga:

Septintoji knyga:
Aštuntoji knyga:
Devintoji knyga:

Dešimtoji knyga:

Pokalbiai su Eucharistine
Jėzaus Širdimi

Jėzus Karalius
Dangus kalba kunigams
Jėzus kalba nusidėjėliams
Jėzus Atpirkėjas

Dangus kalba šeimoms

Sveikinimai iš dangaus

Besiilsint Jėzaus Širdyje

Angelai

Jėzus kalba savo
apaštalams

Šias knygas galite nusipirkti internete adresu
www.directionforourtimes.org.
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Dangus kalba bukletai

Nuorodos mūsų laikams,
duotos Anne, pasaulietei apaštalei.

Šie bukletai priklauso serijai Nuorodos mūsų
laikams, duotos Anne, pasaulietei apaštalei. Juos
galite gauti individualiai iš Nuorodos mūsų
laikams, leidėjų:

Dangus kalba apie abortus
Dangus kalba apie priklausomybes
Dangus kalba nukentėjusiems nuo dvasininkų
Dangus kalba kunigų ir vienuolių sieloms
Dangus kalba apie depresiją
Dangus kalba apie skyrybas
Dangus kalba kaliniams
Dangus kalba kariams
Dangus kalba apie stresą
Dangus kalba jauniems žmonėms

Dangus kalba atsiskyrusiems nuo Bažnyčios
Dangus kalba mąstantiems apie savižudybę
Dangus kalba mirštantiems
Dangus kalba nepažįstantiems Jėzaus
Dangus kalba išgyvenantiems tragediją
Dangus kalba bijantiems skaistyklos
Dangus kalba atstūmusiems Dievą
Dangus kalba tiems, kurie stengiasi atleisti
Dangus kalba kenčiantiems nepriteklių
Dangus kalba tėvams, nerimaujantiems dėl vaikų
išganymo
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Kitos Anne, pasaulietės apaštalės, knygos
Kopimas į kalną

Ieškant kelio į šventumą.
Anne aprašo dangaus patirtis.

Gailestingumo migla

Dvasinis Karas.
Anne aprašo skaistyklos patirtis.

Ginant paklusnumą ir
apmąstymai apie kunigystę

Apmąstymai temomis, artimomis Jėzaus Širdžiai

Interviu su Anne, pasauliete apaštale

VHS ir DVD formato įrašus, padarytus Focus
Worldwide Network, galite įsigyti aplankę mūsų
tinklalapį www.directionforourtimes.com.
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Jėzus per Anne perduoda žinią pasauliui
kiekvieno mėnesio pirmąją dieną.
Šias žinias kas mėnesį rasite mūsų
žiniatinklio puslapyje adresu
www.directionforourtimes.org
arba paskambinkite mums, kad
įtrauktume jus į savo elektroninio pašto
adresus, telefonu 1-708-496-9300.
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Leidėjo pastaba dėl vertimo

Ši knyga yra vertinys iš anglų kalba parašyto teksto, kurio
paskelbimui leidimą suteikė didžiai gerbiamas Kilmoro
(Airija) vyskupas Leo O‘Reilly.
Direction for Our Times leidėjai labai stengėsi užtikrinti,
kad šis vertimas kiek įmanoma tiksliau atspindėtų originalų
tekstą. Tačiau vertimo procese tekstas visuomet daugiau ar
mažiau interpretuojamas. Radusius vertimo klaidų, galimai
darančių šį tekstą nesuderinamu su Katalikų Bažnyčios
mokymu, prašome pranešti mums, kad galėtume apie tai informuoti už vertimus atsakingą kunigą.
Pastabas dėl vertimo klaidų prašome siųsti vertimų koordinatoriui į vieną iš šių Direction for Our Times filialų:
JAV:
Direction for Our Times
9000 West 81st Street
Justice, Illinois 60458
contactus@directionforourtimes.com
Airijoje:
Direction for Our Times
Drumacarrow
Bailieborough
Co. Cavan
Republic of Ireland
contactus@dfot.com

