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Pratarmė

Brangus skaitytojau,

aš esu žmona, šešių vaikų motina ir pranciškonė 
pasaulietė.

Būdama dvidešimties dėl svarbios priežasties 
išsiskyriau su savo vyru, turėdama pastoracinį šio 
sprendimo palaikymą. Trečiojo savo dešimtmečio 
viduryje aš buvau dirbanti ir auginanti dukterį 
vieniša motina. Kaip kasdienė Mišių dalyvė aš 
suvokiau, kad mano tikėjimas mane palaiko, ir 
pradėjau savo kelionę vienybės su Kristumi link: 
tapau pasauliete pranciškone – tretininke.

Mano sesuo nuvyko į Medjugorję ir namo grįžo 
užsidegusi Šventąja Dvasia. Išgirdusi apie 
nuostabiąją jos piligrimystę, aš išgyvenau dar 
gilesnį atsivertimą. Vėliau patyriau įvairius 
maldos gylio lygius, o taip pat susapnavau sapną, 
kuriame Švenčiausioji Motina manęs paklausė, ar 
sutikčiau dirbti Kristui. Sapne ji parodė man, kad 
šis ypatingas dvasinis darbas reikštų, jog būsiu 
atskirta nuo kitų žmonių pasaulyje. Ji iš tiesų parodė 
man visą mano šeimą ir tai, kokiu būdu būsiu nuo 
jos atskirta. Pasakiau jai, kad man tai nerūpi. Aš 
padarysiu viską, ko tik manęs bus prašoma.

Netrukus po to susirgau endometrioze. Nuo tada aš 
nuolat sergu tai viena, tai kita liga. Mano ligos 
visada tokios, kurios nuo pat pradžių glumina
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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 nesujau- 
dino, 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 išgy- 
venimų. 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 šeimy- 
nėlė augo tiek narių skaičiumi, tiek meile ir išmin- 
timi 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

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
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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 Šven- 
čiausiosios 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 žinu- 
tes, kad Jis vėliau galėtų suorganizuoti jų paskel- 
bimą ir išplatinimą. Dabar jau matau, kad Jam 
prireikė daug laiko tam, kad pasijusčiau pakanka- 
mai 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 

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 įsimy- 
lėti – 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 biografi nę informaciją:

Matai, Mano vaike, kad tu ir Aš kartu esame 
jau labai seniai. Aš ramiai dirbau tavo gy- 
venime metų metais iki to laiko, kai tu pra- 
dėjai 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 malo- 
nių. 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 spren- 
dimą 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. Pa- 
silik su Manimi, vaike. Pasilik su Manimi.

Visų apaštalų pasauliečių 
atsidavimo malda

Brangus Dieve Danguje, pasižadu būti Tau 
ištikimas. Atiduodu Tau savo gyvenimą, 
savo darbą ir savo širdį. Mainais suteik man 
malonę kuo tobuliau paklusti kiekvienam Tavo 
nurodymui. Amen
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Sveikinu tave, mažoji siela, siekianti vykdyti 
Mano valią. Aš esu su tavimi ir dėkoju už 
tavo gražias, iš širdies kilusias maldas. 
Ketinu su tavimi kalbėtis ir noriu, kad 
Mano žodžius užrašytum. Anne, Aš noriu 
tau teikti pranešimus, kad juos perduotum 
pasauliui. Visa tai – Mano darbas. Jėzus, 
kuris taip ypatingai ir rūpestingai tau 
vadovauja, su Mano planu yra vieningas. 
Būtent šį planą Aš siekiu tau atskleisti 
smulkiau ir iš unikalios perspektyvos, 
kuria tik visos kūrinijos Tėvas gali 
pasidalinti su Savo vaikais. Anne, nebijok. 
Kai Mes šį trumpą pokalbį baigsime, Aš 
noriu, kad tu Mano balsą aprašytum 
savo broliams ir seserims, kad jie galėtų 
pažinti savo Dievą. Ką pasakysi? Klausyk 
Mano balso, mažoji dangaus tarnaite. Ar 
išsigandai Manęs? Kodėl tau norisi verkti? 
Ar dėl to, kad bijaisi Mano teisingumo?

Ne. Man norisi verkti dėl to, kad Jo vyriškas 
balsas yra toks švelnus ir meilingas. Jis 
neskamba taip įtikinamai kaip Jėzaus; neskamba 
ir maldaujamai, jame negirdėti nė trupučio 
nusivylimo, kaip kartais Švenčiausiosios 
Motinos balse. Jis skamba ramiai ir 
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autoritetingai. Apima jausmas, jog Jam nėra 
reikalo klausti, – jeigu suprantate, ką kalbu. 
Viskas ir taip Jam yra aišku. Jis galėtų kalbėti 
milijonus kartų aukštesniu lygmeniu, bet teikiasi 
prabilti mūsų kuklia, ribota kalba, kad pajėgtų 
suprasti tokia menkutė būtybė kaip aš. Jis nenori 
manęs išgąsdinti. Jam rūpi kalbėti aiškiai, kad 
galėčiau Jo sakomus žodžius užrašyti. Jam 
priklauso valdžia, ir tai nekelia abejonių. 
Jis ją turi savaime. Ji sklinda iš Jo ir perteikiama 
Jo žodžiais. Pravirkstu, nes Jis toks geras, 
o aš – ne. Tokio nepaprasto meilės bei gerumo 
šaltinio akivaizdoje aš taip stipriai trokštu 
tapti geresne, vertesne, kad galėčiau daugiau 
prisidėti prie dieviško stalo. O, mano brangūs 
broliai ir seserys, ką tik paragavau to, ką jausime 
tą akimirką, kai mirsime ir sutiksime Dievą. 
Mūsų širdys gali plyšti iš sielvarto, jeigu 
neturėsime ką pasiūlyti tokiam nuostabiam, 
meiliam, geram Tėvui. Neatidėliokime. 
Tarnaukime jau dabar, šią akimirką, šią dieną. 
Ašaros srūva man veidu, nes šiuo momentu Jis 
yra ne teisingumo, bet meilės Dievas. Būtent 
taip Jis žvelgia į jus šią akimirką, kai skaitote 
šį raštą. Tarnaukite dabar pat. Nebeatidėliokite. 
Prašau patikėti, jog liksite amžinai dėkingi už 
bet kokį dėl šio Meilės Dievo atliktą darbą.

Anne, Mano kūriny, kurį Aš sukūriau tam, kad 
tarnautum, neverk. Tu Mane taikliai apibūdinai 
keliais žodžiais. Ar daug kas galėtų taip 
pasakyti? Guoskis tuo, kad jeigu gyvendama 
ir nieko daugiau dėl Manęs nenuveiktum, 
jau būsi šiek tiek padariusi. Nustok verkusi 
dabar, kol dirbame, o paskui Aš tave paguosiu. 

Anne, kiekviena siela buvo sukurta tarnauti 
Mano Karalystėje. Visos jos turi puikių savybių, 
kurios išsiskleis, kai sielos ims Mane sekti. Sielos 
galvoja, kad nelabai turi, ką pasiūlyti. Taip yra 
dėl to, kad jos vykdo ne Mano valią, bet savąją. 
Kai paprašys, kad jas vesčiau, jos tai gaus. 
Aš atvesiu sielą prie jai derančios paskirties 
Mano Karalystėje, ir jos dovanos išsiskleis kaip 
žiedai, prižiūrimi ir kreipiami Mano rūpestingo 
žvilgsnio. Sielos jaučia dvasinį alkį. Jos iš 
tikrųjų badauja, Mano mažutėle, ir taip yra dėl 
to, kad jos neateina pas Mane pasisotinti. Jos 
ieško maisto pasaulyje, bet nuo jo labai blogai 
pasijunta, nes mano, jog turėtų pasisotinti, ir 
stebisi, kodėl alkis jas tebegraužia. Jos alksta 
Manęs. Ką gi, Aš esu čia, kaip buvau nuo 
amžių pradžios. Aš esu čia, brangūs vaikeliai. 
Dievas jus myli tokia meile, kuri jus pravirkdys 
iš džiaugsmo, kaip šią mažąją sielą. Nebijokite 
Manęs. Turite Manęs bijoti tik tada, jei esate 
Mano priešai. Jei esi Mano priešas, prarasi 
viską. Nebūk Mano priešas. Jūs buvote sukurti, 
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kad būtumėte Mano draugai ir gautumėte viską, 
ką turiu pasiūlyti. Ateinančiomis dienomis 
aptarsime, ką turiu jums pasiūlyti, Mano vaikai. 
Jūsų paveldas yra per daug šlovingas, kad jį 
būtų galima išdėstyti keliuose puslapiuose. Tai 
užtruks. Bet Mano mažoji siela maloniai sutiko 
užrašyti Mano žodžius, todėl pradėsime. Šis 
darbas yra Mano Kalėdų dovana jūsų pasauliui. 
Jūs matote, jog jūsų Dievas yra visoje žemėje. 
Šiuo davimo laiku Aš taip pat duodu. Būkite 
ramios, mažosios pasaulio sielos. Aš esu čia.
 

2003 m. gruodžio 18 d.
Dievas Tėvas

Tai Aš, visų Tėvas, kalbu šiai mažajai sielai. 
Noriu suteikti Savo vaikams ir pastabų, ir 
nuorodų. Jeigu jūs sekate paskui Mane, sekite 
ir toliau, bet labiau atsidavę. Šiandien savęs 
paklauskite: „Ką galiu padaryti dėl savo Tėvo, 
kuris yra danguje?” Aš įdėsiu atsakymą į jūsų 
širdis, mažosios sielos, ir jus pasieks Mano 
prašymas. Tada, sparčiau žengdamos tikėjimo 
keliu, turėsite įvykdyti užduotį, kurią atlikti Aš 
jus paprašysiu. Žengdamos šį pirmą žingsnį 
atrasite, kaip Aš rengiuosi per jus veikti. 
Prašykite Manęs nurodyti kryptį, ir būsite 
sustiprintos ir nukreiptos.

Tos sielos, kurios nesekate paskui Mane, bet 
suprantate, jog turite pasikeisti, pradėkite 
nuo maldos. Kalbėkite Viešpaties maldą, jums 
perduotą Mano Sūnaus. Dažnai ją kalbėkite, 
nes per ją jūs pripažįstate Mano viešpatavimą 
šiam pasauliui. Ja suteikiate šlovę, teisėtai Man 
priklausančią. Tai, mažoji siela, yra nuolankumo 
aktas ir deramas pirmasis žingsnis. Ženk jį 
dabar pat, ir tavo Dievas pasilenks prie tavęs ir 
padės susitelkti. Nebijok. Šiuo metu Manęs bijoti 
nereikia. Kalbėk šią maldą, ir viskas bus gerai.

Sielos, kurios veikiate prieš Mane, dabar 
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labai rimtai jums kalbu: jūs žinote, kas esate, 
ir suprantate, jog priešinotės viskam, kas 
yra šviesa. Nuo šiol turite liautis. Sparčiai 
artinasi laikas, kai jums nebeliks jokios vilties. 
Skaitykite Mano Sūnaus žodžius, išdėstytus 
šiuose apreiškimuose. Jis nori jus išgelbėti. 
Aš to panorau. Aš panorau, kad už visas 
savo nuodėmes atgailautumėte ir amžiams 
prisijungtumėte prie Manęs danguje. Matai, 
brangus mažasis nusidėjėli, Aš tave myliu. 
Nusidėjėliai, kurių sielos buvo daug juodesnės 
už tavo, atgailavo ir buvo švariai nuplauti, 
jie gyvena čia, danguje, drauge su didžiais 
šventaisiais. Štai ko Aš tau noriu. Tau nebus 
priekaištaujama. Būsi mylimas. Tau bus sunku 
šią meilę priimti, bet ji tave apvalys. Tu esi 
Mano, nesvarbu, ar to nori, ar ne. Grįžk pas 
Mane. Neatmesk Manęs šį kartą, kai Aš siekiu 
tavo išganymo. Tavo skausmas yra Mano 
asmeninis reikalas, ir Aš jį išrausiu su šaknimis. 
Tai – Mano pažadas tau.

Sielos, kurios laukėte šio laiko ateinant, jūsų 
laukimas beveik pasibaigė. Jūs narsiai kovėtės. 
Tęskite kovą,  žinodamos, jog jūsų Dievas 
yra dėkingas. Kokios laimingos būsite, kad 
būdamos žemėje tarnavote dangui. Aš negaliu 
atskleisti visų dangaus paslapčių, nes jūsų 
žmogiškumas tokio žinojimo nepakeltų, ir iš 
tikrųjų turite stengtis kuo greičiau grįžti į namus. 

Bet Aš atskleisiu kai kuriuos jūsų laukiančius 
džiaugsmus. Noriu tai padaryti, nes šiais laikais 
sielos žemėje abejoja, ar dangus apskritai 
egzistuoja. Šis dvasinis badavimas daugelį 
paliko be vilties. Į tai atsiliepdamas Aš panorau, 
kad Jėzus, Marija, Jo Motina, ir šventieji jums 
vadovautų ir perduotų pranešimus iš dangaus.. 
Aš Pats dabar jums kalbu, kad jums parodyčiau 
kelią ar žemėlapį šiems laikams. Aš nepaliksiu 
sielų apleistų tokioje tamsoje. Savo vaikams, 
esantiems žemiškoje tremtyje, Aš visuomet 
parūpindavau pranašų, ir dabar tai darau 
daugelyje pasaulio vietų. Turite savo akimis 
pamatyti, brangiosios sielos. Nenusigręžkite 
nuo Mano nuorodų iš dangaus, nes per jas Aš 
teikiu papildomą pagalbą, kurios daug kam 
reikia. Jeigu esate kviečiami padėti šiuos žodžius 
skleisti, tai darykite su dideliu džiaugsmu. 
Atlygis jūsų nenuvils.
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2003 m. gruodžio 19 d.
Dievas Tėvas

Mano mažutėliai jaučia didį džiaugsmą, kai su 
Manimi bendrauja. Taip jie iš anksto pajunta 
truputį dangaus. Danguje galėsite tiesiogiai 
Mane pasiekti ir nuolatos su Manimi bendrauti. 
Mes labai džiaugsimės vieni kitais, brangūs 
vaikai. Danguje nebelieka jokių poreikių. 
Jūs ten veltui ieškosite vargšų, susirūpinusių 
ar sergančių. Ten visur, kur tik pažvelgsite, 
pamatysite vis kitą ramybės ir giedros paveikslą. 
Sielos sieks žinojimo ir jį suras. Sielos sieks 
išminties ir ją gaus. Sielos sieks, kad kiti jas 
suprastų, ir kiti tuojau pat jas supras. Toks 
savitarpio supratimas bus danguje, Mano vaikai. 
Danguje nebepatirsite nerimo dėl mylimųjų, nes 
visiems bus gera, ir viskas ten bus išspręsta. 
Mano vaikų širdyse neliks jokio netikrumo. 
Brangieji, tai yra jums skirtoji lemtis. Tai yra 
jūsų paveldas, kuriam buvote sukurti. Jūsų laikas 
žemėje tėra mažutė laiko kapsulė, reikalinga 
tam, kad suteiktų jums progą įgyti vietą danguje. 
Pasinaudokite Mano suteiktomis dovanomis ir 
nerasite ribų tam, ką žemėje galite pasiekti. 
Jums prieinama bet kokia pagalba iš dangaus. 
„Bet mes jos negalime matyti“, – atsiliepia 
Mano vaikai savo vargšėmis širdimis. Brangūs 
vaikai, kaip jums jau buvo sakyta, jūs nematote 
vėjo, bet matote jo galią ir regite nuostabius 
dalykus, kurių galima pasiekti šią jėgą 
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pasitelkus. Taip yra ir su Manimi. Kaip galima 
pasitelkti Dievą? Tiesiog per maldą. Kaip jūs 
esate Mano tarnai, Aš irgi esu jūsų tarnas, 
lygiai kaip tėvas nori visko savo vaikams ir viską 
jiems suteikia. Jeigu vaikas nuolatos atsisako 
tėvo dovanos, tėvas žino, jog turi vaikui jos 
prievarta neprimesti. Išmintingas tėvas žino, kad 
vaikui negalima duoti dovanos tol, kol vaikas 
nėra pasirengęs įžiūrėti jos vertę ir ją priimti. 
Turbūt ne toks yra tėvo noras. Tėvas nori suteikti 
kiekvieną dovaną, kuri tam vaikui yra vertinga. 
Bet išmintingas tėvas laukia progos, kada galės 
vaiką nukreipti, ir tokia proga ateina, kai vaikas 
pradeda klausytis. Klausykitės Manęs, vaikai. 
Turiu jums paruošęs daugybę malonių, kurių 
reikia jūsų išganymui. Man labai liūdna, kad 
Mano malonių atsisakoma, kad jos atmetamos 
tarsi bevertės. Jūsų pasaulį Aš sukūriau tam, kad 
mėgautumėtės ir tobulėtumėte. Aš nekūriau jūsų 
pasaulio tam, kad galėtumėte nusidėti vienas 
kitam ir nusidėti prieš Mane. Atidžiai pažvelkite 
į savo dabartinį gyvenimą. Tarkite Man: 
„Dieve, mano Tėve, padėk man suprasti.“ Aš 
neatsisakysiu atsiliepti į šią maldą, brangiausias 
vaike, kuriam skirta priglusti prie Mano širdies. 
Aš tavęs neatsisakysiu. Aš tau padėsiu aiškiai 
suprasti, kas tave laiko atskirtą nuo Manęs. 
Ir drauge, visam dangui padedant, mes tave 
sugrąžinsime į tavo tikrąją vietą. Mano drąsa 
yra beribė, ir Aš ja dalijuosi su tavimi. Pasaulis 
praeis, brangieji, bet jūs būsite su Manimi.

2003 m. gruodžio 19 d.
Dievas Tėvas

Mano vaikai, būdamas jūsų Tėvas, Aš turiu 
tam tikrą valdžią. Gerai, kai tai pripažįstate 
ir Man lenkiatės. Aš nenoriu, kad sielos prieš 
Mane lenktųsi dėl to, jog buvo priverstos. Man 
labiau tinka, kai Mano vaikai Man tarnauja iš 
meilės ir ištikimybės. Jūsų pasaulyje ištikimybė 
Dievui išstumta į šalį. Aš žvelgiu į Savo kūrinius 
ieškodamas su meile į Mane žiūrinčių  veidų, bet 
šiais laikais jų randu tiek nedaug. Daugybę jūsų 
įtraukė pasaulio triukšmas. Nekalbu apie gamtos 
garsus: tarp medžių šnarantį vėją, upių, ežerų ir 
vandenynų šniokštimą ar gyvūnų skleidžiamus 
garsus, kai jie bruzda, tarnaudami savo Dievui. 
Aš kalbu apie dirbtinį triukšmą, kuriuo save 
apsupate, kad jaustumėtės saugūs. Prašau 
pasėdėti tyliai. Pašalinkite iš savo gyvenimo 
tą triukšmą. Aš tai sakau, pasitelkdamas visą 
savo valdžią ir suprasdamas Savo kūrinių 
poreikius. Jūsų sielos dūsta, puolamos viso to 
triukšmo. Tyloje ateina ramybė – tos ramybės 
apimti išgirsite, ką Aš jums kalbėsiu. Kitaip, 
brangiausi, dangui skirtieji mažutėliai, jūs 
nebežinosite, kaip elgtis aname pasaulyje, kur 
viešpatauja nuostabi ramuma. Garsų danguje 
bus, bet – gražių, darnių, skirtų džiuginti 
Mano mažųjų sielas. Kaip jūs pravirksite 
iš džiaugsmo, išgirdę darniai skambančius 
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angelų balsus, kurie šlovina Mane ir linksmina 
šventuosius. O visi jūs tapsite šventaisiais, jei 
tik klausysitės jumyse skambančio Mano balso. 
Taip pat yra gražių Mano kūrybos garsų. Vaikai, 
jeigu koks nors garsas teikia jums džiaugsmo, 
jį girdėsite danguje, persmelkiantį jus giliau 
negu galite įsivaizduoti. Iš tikrųjų, dabar to 
įsivaizduoti negalite, bet galite apie tai svajoti, 
o Aš kartkartėmis vis suteiksiu jums dangiško 
skambesio pavyzdžių. Ieškokite šių nedidelių 
patirčių, vaikai. Jas rasite savo žemėje. Dabar 
jūsų regėjimas apribotas, – tokia šiuo metu yra 
Mano valia jums, – todėl dar negalite patirti 
visos dangaus pilnatvės. Bet Dievas dažnai jus 
aplanko, suteikdamas jūsų paveldo dalelių. Kai 
šitai patiriate, žvelkite į Mane su džiaugsmu 
ir iš tiesų suprasite, kad Aš gręžiuosi į jus su 
visa meile bei švelnumu. Dėkokite Man už šias 
dovanas. Jos skirtos jums padrąsinti. Vaikai, 
akimirkai užmerkite savo akis. Vėl atsimerkite. 
Lygiai taip greitai prabėgęs jums pasirodys tas 
laikas, kai jūs ir Aš susitiksime. Jūsų gyvenimas, 
palyginti su amžinybe, tėra laiko mirksnis. Negi 
Man nesuteiksite menkutės paskolos dalies? 
Dabar pažvelkite į Mane ir pasakykite, kad Mane 
mylite. Galbūt jums nejauku, nes nesijaučiate 
Mane pažįstantys. Noriu, kad atmintumėte, jog 
Aš jus pažįstu. Aš jus visuomet pažinojau, nes 
Aš jus sukūriau. Nusprendžiau būtent dabar 
jus atsiųsti į žemę. Turėjau priežasčių parinkti 

jūsų gimimo laiką, ir šios priežastys egzistuoja 
ir dabar. Tad tarnauk, mažutėli. Tarnauk. Aš 
tau atsiskleisiu, jeigu Mane pakviesi. Tark 
Man, kad norėtum geriau Mane pažinti. Tokio 
prašymo Aš neatstumsiu. Tu tapsi Mano artimu 
bičiuliu, jeigu to Manęs melsi savo širdyje. Net 
jei tavo noras Mane pažinti visai mažytis, Aš 
pas tave ateisiu. Aš tave myliu. Aš matau tavo 
sielą, apimtą viso jos būsimo grožio. Tu negali 
įsivaizduoti, ką gebi padaryti dėl dangaus 
Karalystės, jeigu tik leidi Man per tave veikti. 
Šiuo ramybės laiku leisk Man į tavo sielą įlieti 
Savo meilę. Tu nesigailėsi, kad panorai Mane 
pažinti. Toks dalykas tiesiog neįmanomas. Tu 
Man dėkosi, kad atėjau pas tave. Neatidėliok, 
vaikeli. Ateik pas savąjį Tėvą, kuris tau nori vien 
laimės bei gerovės.
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2003 m. gruodžio 20 d. 
Dievas Tėvas

Manieji pasaulio vaikai, ieškokite Manęs. 
Ieškokite savo pasaulyje ženklų, kad Aš esu 
jame. Kai kas bandys jus įtikinti, jog Aš šiais 
laikais jau nebenulemiu pasaulio įvykių. Vaikai, 
ar galite patikėti, kad Aš, nuo pat pasaulio 
pradžios daugelį amžių meilingai vedęs 
Savuosius vaikus, dabar juos paliksiu? Ar Aš iš 
tiesų galiu nusigręžti nuo Savo brangių kūrinių? 
Tokia mintis šiandien apkvailina daug sielų. Jos 
gyvena taip, tarsi Manęs nebūtų, tarsi nebūtų 
atpildo už apsisprendimą prieš Mane, prieš 
kitus, o kartais net ir prieš prigimtį, kokią Aš 
ją sukūriau. Aš viską matau. Aš teisiu kiekvieną 
veiksmą. Atlyginsiu už kiekvieną sprendimą, 
vienos sielos padarytą kitos labui. Lygiai taip pat 
užginčysiu kiekvieną sprendimą, vienos sielos 
priimtą kitos žalai. Vaikai, viskas yra užrašoma. 
Jūs turėsite atsiskaityti už savo gyvenimą. Aš esu 
gailestingas. Jus apstulbins Mano gailestingumo 
mastas. Bet turite Man leisti būti gailestingam. 
Turite Mano gailestingumą priimti. Tu negali 
paniekinti Mano gailestingumo, vaike. Leisk 
Man vykdyti Manąjį gailestingumą tavo 
gyvenime. „Kaip turime tai daryti, Tėve?“ – 
klausiate jūs. Aš jums pasakysiu. Jūs Man turite 
kalbėti taip: „Dieve, mano Tėve danguje, Tu 
esi pats gailestingumas. Tu mane myli ir matai 
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kiekvieną mano nuodėmę.  Dieve, dabar aš Tavęs 
šaukiuosi kaip gailestingo Tėvo. Atleisk visas 
mano nuodėmes. Nuplauk visas mano sielos 
dėmes, kad ir vėl galėčiau ilsėtis visiškame 
nekaltume. Pasitikiu Tavimi, dangiškasis Tėve. 
Tavimi pasikliauju. Dėkoju Tau.  Amen.“

Šiomis dienomis Aš veikiu kaip gailestingas 
Tėvas, vaikai. Melskitės Man, kalbėdami šią 
maldą, ir Aš atsakysiu gailestingumu. Jūsų sielos 
bus švariai nuplautos. Mano Bažnyčios vaikeliai 
žemėje, jūs neturite apleisti sakramentų. 
Patirkite sakramentines klausyklos malones, 
ir kalbėkite šią maldą. Taip jūsų sielos be 
skausmo bus išvaduotos nuo nuodėmės palikimo. 
Pasitikėkite Mano žodžiais, vaikai. Darykite, 
kaip jūsų Tėvas jums sako. Išmintingieji 
supranta, jog Tėvas veikia vien taip, kaip Jo 
vaikams geriausia. Ir būtent taip Aš veikiu šiuo 
metu.

2003 m. gruodžio 20 d.
Dievas Tėvas

Mano vaikai žemėje, visą laiką suvokite, jog Aš 
esu su jumis. Jūs turėtumėte visuomet žinoti, 
kad Dievas, jūsų dangiškasis Tėvas, yra šalia. 
Ką bedarytumėte, žinokite, jog esu su jumis. 
Per visus džiaugsmus ir visus kentėjimus Aš 
esu su jumis. Nesu vien stebėtojas, brangieji. 
Dalyvauju visuose jūsų veiksmuose, jeigu tik 
Man yra leidžiama. Paaiškindamas pasakysiu, 
kad Aš gyvenu jūsų gyvenimą žemėje, viduje 
vienydamasis su jumis, jei esu laukiamas. Kokią 
naudą jums teikia tokia vienybė su Dievu? Jūs 
priimate šventus bei išmintingus sprendimus. 
Teisingai elgiatės su kitomis sielomis. Išsilaikote 
kelyje, vedančiame jus į dvasinį tobulumą. 
O išganingiausia jums, kad tarnaujate 
Dievo Karalystei, pelnydami savo sieloms 
amžiną naudą. Mano buvimas jūsų gyvenime 
negarantuoja, kad jums neteks kentėti. Kančia 
yra jūsų patirties tremtyje dalis. Tai reiškia, kad 
jūs į kentėjimus žvelgiate tyrai ir išmintingai, 
matydami juos kaip laikinus, suprasdami, jog 
jie praeina. Turite išlaikyti ramybę per kiekvieną 
žemišką patirtį, ir net per tokias, kurios kelia 
jums skausmą. Vaikai, privalote suvokti tikrovę, 
kad kančia jūsų neatitraukia nuo Manęs. Ji gali 
jus pritraukti artyn, jeigu esate toli nuo Manęs, 
nes ji jus atitraukia nuo šio pasaulio daiktų. Aš 
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šį pasaulį sukūriau jūsų džiaugsmui, kaip jau 
esu jums sakęs. Bet netinkamas Mano dovanų 
naudojimas gali jus sutrikdyti ir nuvesti nuo 
kelio, vedančio pas Mane. Tokiais atvejais Aš 
leidžiu, kad kai kurios sielos kentėtų. Nepykite 
ant Manęs, kai kenčiate. Vienykitės savo 
kentėjimais su Mano Sūnaus kančia, ir atrasite, 
kad jūsų kopimas į šventumą yra spartus ir 
guodžiantis. Dievo vaikai, šviesos vaikai, jūs 
esate Mano. Visa, kas nutinka jūsų gyvenime, 
turi dangišką tikslą. Jeigu nematote šio tikslo 
savo dabartinėje patirtyje, tai yra aiškus ženklas, 
jog esate toli nuo Manęs ir neturite su Manimi 
ryšio. Grįžkite pas Mane, ir Aš jums paaiškinsiu 
visas šias patirtis. Taip, Aš noriu, kad tikėtumėte. 
Bet Aš jums atsiskleisiu taip, kad padėčiau 
suprasti, ką stengiuosi per jus nuveikti. Aš esu 
teisus ir teisingas Dievas. Aš su visais elgsiuosi 
pagal dievišką išmintį ir gailestingumą, jei tik 
būsiu prašomas.

2003 m. gruodžio 21 d.
Dievas Tėvas

Mano vaikai, jūs laukiate vienybės su Manimi, 
net jeigu to ir neįsivaizduojate.  Visada lieka 
kažkas, ko jums trūksta, ko ilgitės, kol esate 
žemėje. Tie, kurie yra arti Manęs ir stengiasi 
Man tarnauti savo kasdieniame gyvenime, 
mažiau jaučia tuštumą. O nuo Manęs nutolusieji 
ir ypač tie, kurie, Mane jau pažinę, vėliau 
atitolo, ją jaučia stipriau. Man nerūpi, kaip 
jūs praeityje stengėtės užpildyti šią tuštumą. 
Dabar jums sakau, jog noriu užpildyti tuštumą, 
kurią šiuo metu patiriate. Man artimos sielos, 
Aš kreipiuosi ir į jus. Aš noriu jus atnaujinti. 
O jūs, Man tolimos sielos, atsigręžkite į Mane, 
melskitės Man, ir Aš jus pripildysiu tokios 
laimės, kad nesigailėsite, apsisprendusios 
atsisakyti netikrų dievų, kuriais pasaulis 
stengiasi jus atitraukti. Neapsisprendusios 
sielos, Aš jus švelniai kviečiu. Ar girdite Mane? 
Ar išgirstate Kūrėjo balsą savo viduje? Tai esu 
Aš. Tikėkite, mažutėliai. Kreipiuosi į jus visus. 
Kai kuriuos kviečiu švelniai ir ramiai. Kai 
kuriuos kviečiu griausmingai ir įsakmiai. Ką 
Aš kalbu? Sakau jums liautis įžeidinėti savo 
Dievą. Nusigręžkite nuo nuodėmės. Grįžkite pas 
Mane dabar, kol Aš galiu išgelbėti jūsų žemišką 
patirtį. Netrukus jums čia skirtas laikas baigsis, 
o jūs būsite apsisprendę. Ar jūs norite Manęs? 
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Aš tikrai noriu būti su jumis. Aš noriu džiūgauti 
dėl tavęs, Mano mažutėli. Noriu tau suteikti 
didį džiaugsmą, didžią ramybę, didį tikrumą ir 
saugumą. Nėra pakaitalo vieninteliam, tikrajam 
Dievui, ir Aš esu Jis. Aš tave pamokiau, kaip 
sugrįžti pas Mane. Mano Sūnus paaiškino, kaip 
jūs atsimetate, kaip nutolstate ir kaip turite su 
šaknimis išrauti įpročius, kurie jus atitolina. 
Jūsų dangiškoji motina Marija jums rodo vien 
meilę ir rūpestį. Ji daugybę sielų atvedė į dangų, 
ir dar ištisus jų legionus atves šiais laikais. 
Sekite šią šviesą. Sekite šiais žodžiais. Sekite 
šiuo kvietimu ir ateikite ten, kur gėris. Vaikai, 
prašau suprasti, kad Aš, jūsų Tėvas, noriu jūsų 
visų. Noriu, kad būtumėte su Manimi. Aš negaliu 
to išreikšti kitaip. Kai jūs atsigręšite į Mane, Aš 
jums suteiksiu Savo meilės pavyzdį. Daugeliui 
jau tai padariau. Tai tik užuomina. Tai pati 
pradžia. Aš jums nepriekaištauju. Dėl Mano 
Sūnaus aukos jūsų nuodėmės bus atleistos. Jos 
visos bus pamirštos. Aš duodu jums atleidimą, 
kuris panaikina nuodėmes, mažutėliai. Štai 
toks Aš esu jūsų Tėvas. Trumpai teatsimenu 
jūsų nuodėmes, ypač tų dabar kenčiančių sielų, 
kurios kaunasi su didžios tamsybės laikais. 
Todėl nebereikia galvoti apie nieką kita, išskyrus 
meilę, kurią jums jaučiu. Nebėra jokių kliūčių 
kelyje tarp tavęs, Mano mylimas vaike, ir Manęs, 
tavo gailestingojo Tėvo.

2003 m. gruodžio 21 d.
Dievas Tėvas

Manieji šviesos vaikai, koks didelis džiaugsmas 
Mane užplūs, kai pasitiksiu jus,  sugrįžusius 
namo, kur jūsų lauks atpildas. Mano valia 
visados yra ta pati – kad jūs grįžtumėte pas 
Mane. Vaikai, jūs apstulbsite, kad danguje 
jausitės taip gerai. Jausitės kaip pirmą kartą 
atsidūrę savo tikruosiuose namuose. Jeigu 
sekate Manimi ir tampate Mano tarnais, vis 
labiau suvokiate, jog žemė nėra jūsų tikrieji 
namai. Mano tarnai turi būti pasirengę tarnauti 
bet kurioje vietoje, kur Aš juos pakviesiu. Jie turi 
tarnauti tiems žmonėms, kuriems tarnauti Aš jų 
pareikalausiu. Mano tarnai gali būti pašaukti 
bet kuriuo metu atlikti tai, ko Karalystei reikia. 
Lygiai taip, kaip būna šeimoje. Jūs priklausote 
Mano šeimai. Kaip dangiškosios šeimos nariams, 
jums turi rūpėti kitų narių, jūsų brolių ir seserų, 
gerovė. Šviesos vaikai, visų ir kiekvieno sielas 
šioje žemėje laikykite savo broliais ir seserimis. 
Jums turi rūpėti, kad kiekviena žemiškuose 
namuose esanti siela patektų į dangaus namus 
kartu su jumis. „To jau tikrai per daug, Tėve“, 
– sakai tu. Taip, brangus mažutėli, tai yra Mano 
tikslas. O kadangi tai yra Mano tikslas, jis turi 
būti ir tavo. Geram vaikui, klusniam vaikui 
visada rūpi jo Tėvo gerovė. Būtent taip turi elgti 
Mano tarnai. Dabar Aš noriu, kad tu, užuot 
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galvojęs, jog tai gąsdinanti ir jėgas pranokstanti 
užduotis, tartum: „Ši užduotis bus nesunki, nes 
mano Tėvas atliks visą darbą. Man tereikia 
kiekvieną rytą atsikelti su ryžto kupina dvasia. 
Jei tai ir darysiu, mano Tėvas, kartu su Savo 
Sūnumi ir Šventąja Dvasia bei visais dangaus 
gyventojais, stebuklingu būdu veiks per mane, 
ir sielos bus išgelbėtos.“ Maži veiksmai – žodis, 
šypsena, gerumas,  nuolankumo aktas kilus 
puikybės pagundai – sugrąžins sielas į šeimą, 
ir Aš galėsiu jas atvesti į dangų. Mano brangūs 
mažutėliai, jūsų Tėvas jus kviečia su viltimi ir 
meile. Išgirskite Mano balsą šiandien – kai jūsų 
pasaulį gaubia gailestingumas. Daugybės jūsų 
brolių ir seserų aukos pelnė šią gailestingumo 
dieną, kai buvo reikalaujama vien  teisingumo. 
Aš, jūsų dangiškasis Kūrėjas, noriu, kad kuo 
geriau išnaudotumėte šį malonių metą. Dabar 
pat prisidėkite prie Manęs, prisidėkite prie 
šventųjų, prisidėkite prie žemėje esančių teisiųjų 
sielų, kad visi drauge ir vieningai sugrąžintume 
daugelio sielas prie Mano širdies dar prieš 
ateinant virsmo laikui.

2003 m. gruodžio 21 d.
Dievas Tėvas

Aš noriu kalbėti Savo vaikams apie dangų. Mano 
Karalystės atėjimas yra dangaus atėjimas, arba 
dangaus išplėtimas iki žemės. Tai yra Mano 
plano dalis, ir tokia yra Mano vaikų ateitis. 
Ar tai suprantate, brangieji? Tikrąją laimę 
galima surasti vien per sielos valios ir Dievo 
valios vienybę. Kai jūsų valia yra vieninga 
su Dievo valia, tada nėra konfl ikto, nėra 
kovos. Tik nedaugelis randa tokią vienybę, 
gyvendami žemėje. Šios vienybės ieškojimas – 
tai į šventumą vedantis kelias, kuriuo einate, 
paklusdami Mano įsakymams. Jūs priimate 
sprendimus. Jūs einate keliu į priekį. Jūs taisote 
klaidas. Tai yra procesas. Kai kuriais žmonijos 
istorijos  tarpsniais dauguma sielų žemėje ėjo 
bendra dangaus kryptimi. Šiuo metu dauguma 
sielų kelyje kankinasi. Daugelis švaisto laiką 
žemėje ir šia kryptimi visiškai neina. Dėl to 
sielos pražūva. Kaip gailestingumo Dievas, Aš 
siunčiu įvairiausių ženklų bei įspėjimų. Tačiau 
šiuo metu daugumos Mano ženklų nepaisoma. 
Atotrūkis yra toks didelis, kad Mano sielos tik 
pamato ženklą ar patiria Mano kvietimą, kai 
pačios leidžiasi išblaškomos ir atitraukiamos 
atgal į šį pasaulį. Vaikai, atkreipkite dėmesį. Jūs 
turite susitelkti į Mane ir į savąjį kelią. Privalote 
būti drausmingi, jeigu norite išlikti išganymo 
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kelyje. Ir tikėkite Manimi, kai sakau, jog visi 
kiti keliai veda į niekur. Mane mylintys vaikai 
priklauso vieni kitiems. Išgirskite Mano meilės 
kvietimą dabar, kol galiu pasiūlyti nesunkų ir 
švelnų perėjimą į šventumą. Ateina laikas, kaip 
jums jau buvo sakyta, kai pereiti tebus įmanoma 
tik per jėgą. Būsite sukrėsti, jeigu dabar 
neatsiliepsite. Vaikai, jeigu nesilaikote Mano 
žodžių, jei nesate vieningi su Manimi, jeigu 
nepripažįstate ir negerbiate Mano viešpatavimo 
tiek jums, tiek jūsų pasauliui, pasijusite suvaržyti 
ir išsigandę. Šie laikai baigiasi. Ateina Mano 
laikas. Tiesa, tai bus džiaugsmas. To ir meldė 
Mano vaikai. Bet kaita yra sunki tiems, kurie 
neturi tvirto suvokimo apie būsimą pasaulį ir 
tikėjimo juo. Jei būtumėte paprašyti šiandien 
įteikti Man savo gyvenimą ir atsiskaityti už jį, 
kaip pasijustumėte? Ar jaustumėtės ramūs? Ar 
būtumėte įsitikinę, kad net ir klysdami stengėtės 
iš visų jėgų, todėl galite Man pasiūlyti teisingus 
mainus, idant gautumėte amžinybės atlygį? Ar 
galėtumėte tarti: „Dieve, čia, žemėje, išvaisčiau 
didžiąją man skirto laiko dalį, bet suprantu, kad 
Tu esi Kūrėjas, ir todėl Tau lenkiuosi“? Tiek 
tereikia dėl tavo išganymo, vaike, bet tu norėtum 
rasti bent šį tą, ką Man galėtum įteikti. Galėtum 
Man duoti metus, per kuriuos ugdei savo vaikus. 
Galėtum Man paaukoti tarnystę darbovietėje 
arba klusnumą ir pagarbą tėvams. Galėtum Man 
duoti savo kantrybę ligos ar depresijos metu. 

Galėtum tarti: „Dieve, kas dieną keldavausi ir 
stengdavausi nedorai nesielgti ir nežeisti kitų, 
nepaisydamas savo skausmo ir vargo.“ Į visus 
šiuos dalykus ir beveik kiekvienam gyvenimui, 
kuris išlaiko kilnumą bei tam tikras pastangas 
būti doram, Aš pasakysiu: „Ateik. Šauniai 
stengeisi. Dabar viskas baigta, esi saugus ir 
mylimas.“ Laikysiu tave prie Savęs ir gydysiu 
visas tavo žaizdas ir skausmus. Tu būsi meiliai 
parengtas įžengti į Karalystę. Vaikai, nebijokite 
palikti šio pasaulio ir persikelti į būsimąjį. Aš 
ten būsiu ir lauksiu, kad galėčiau kiekvieną iš 
jūsų priimti.
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2003 m. gruodžio 22 d.
Dievas Tėvas

Visi šios žemės vaikai, išgirskite Mano kvietimą. 
Jūsų Dievas visoje Savo didybėje bendrauja su 
jumis. Padarysiu bet ką, kad išgelbėčiau sielą, o 
Aš esu nepaprastai galingas. Negaliu pakeisti tik 
vieno dalyko – tavo laisvosios valios. Jeigu siela 
vietoj Manęs pasirenka tamsą, Aš nieko negaliu 
padaryti, nes tavo laisva valia yra Mano dovana 
tau, o Tėvas niekada neatsiims kartą įteiktos 
dovanos. Tai svetima pačiai Dievo prigimčiai. 
Bet tu pas Mane sugrįši. Grįžk dabar, visa 
širdimi. Aš tau kalbu tokiu būdu, nes noriu, kad 
būtum su Manimi danguje per visą savo amžinąjį 
gyvenimą. Kas galėtų eiti pirmiau? Ar gali kas 
nors būti svarbiau? Ne. Nėra nieko svarbiau už 
tą vieną paprastą dalyką – pelnyti dangų. Jau 
dabar padėk visa kita į šalį. Aš esu tavo širdies 
vadovas, tad prisėsk prie Manęs, kol Aš tave 
parengsiu Mūsų susitikimui. Aš noriu tik tavo 
išganymo. Siunčiu tau didžiausias malones Savo 
žodžiais, kad kaip Dievas nuo pat šios akimirkos 
tau padėsiu grįžti į Mano širdį. Ar tu pasiliksi 
su Manimi, brangiausioji siela? Nenutolk nuo 
Manęs ir vėl. Tu išbandei, ką siūlo pasaulis, ir 
buvai palikta nemylima ir visiškoje tamsoje. Aš 
siūlau tau viską, kas yra šviesa bei gėris. Siūlau 
tau saugumą ir pasitikėjimą. Maitinsiu tave per 
badmetį ir guosiu nuliūdusią. Tau nereikia nieko, 
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tik Manęs. Visiškai nereikia kankintis. Tavo 
Dievas pašaukė tave vardu. Ateik pas Mane.

2003 m. gruodžio 22 d.
Dievas Tėvas

Mano vaike, taip ilgai tave stebėjau. Kažkur, 
sielos gelmėse, tu žinojai, kad Aš esu su tavimi. 
Nuo šiol aktyviau veiksiu tavo gyvenime. 
Tiesiogiai vesiu tave, jeigu tik Man leisi. Noriu, 
kad Mano vaikai būtų  vieningi, tiek su Manimi, 
tiek vieni su kitais. Man reikia legiono sielų, 
kurios gyvena susivienijusios su Manimi, savo 
Dievu, ir atsiliepia į Mano nurodymus. Vaikai, 
kartu su Savo Sūnumi ir Marija, Jo Motina, 
Aš jus patikinu, kad esate laukiami. Esate 
vedami taip, kaip dar niekad anksčiau, ir toliau 
būsite taip vedami. Mes jus ganysime per visus 
sunkumus. Daugybė sielų galvoja, kad jos neturi 
pas Mane sugrįžti dabar, nes turės laiko vėliau. 
Jos delsia. Vaikai, ne šito Aš noriu. Ne šito Aš 
jūsų prašau. Aš sakau: „Gana.“ Ateikite pas 
Mane dabar. Kad įžengtumėte į dangų, jūs turite 
priimti Jėzų, Mano Sūnų. Jūs tai žinote. Dabar 
pat tai padarykite. Ar Aš to prašau todėl, kad 
Man tektų daugiau garbės? Ar esu savanaudis 
Dievas, ieškantis Sau paguodos? Vaikai, jūs 
tikrai suprantate, kad taip nėra. Jeigu jūsų 
Dievas šaukia jus, jei jūsų Dievas siunčia visus 
įmanomus ženklus bei įspėjimus, turite suprasti, 
kad jūsų Dievas mėgina jus apsaugoti nuo 
sunkumų ir sielvarto. Aš noriu, kad Mano vaikai 
gyventų ramybėje. Aš noriu, kad Mano vaikai 
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atsiskirtų nuo pasaulio ir suprastų, jog dangaus 
Karalystė yra jų namai ir kelionės tikslas. Jeigu 
keliaujate, ilgai keliaujate, ir staiga pasiekiate 
savo kelionės tikslą, argi nepuolate švęsti? 
Žinoma, kad švenčiate, vaikai. Nesakote: „Ne, 
ačiū, mes nenorime pasiekti savo kelionės 
tikslo. Verčiau keliausime tolyn.“ Kuo ilgesnė 
ir sunkesnė kelionė, tuo labiau palengvėja, jai 
pasibaigus. Toks šventimas būna kelionės gale. 
Vaikai, ar galite įsivaizduoti, kokios iškilmės 
jūsų lauks, kai baigsite savo žemiškąją kelionę ir 
atvyksite į namus mūsų Karalystėje? Jūs neliksite 
nusivylę. Aš, jūsų Dievas Tėvas, paruošiau 
jums nuostabiausią pokylį, kuriame yra visas 
kūrinijos grožis. Vaikai, palyginti su juo žemiškos 
linksmybės nieko nevertos. Neįsikibkite į šios 
žemės daiktus. Galiausiai juos teks palikti. Dėl 
žmogiškos prigimties jums žemėje skirtas ribotas 
laikas. Brangiausieji, pati žemė yra ribota. Tik 
Aš esu beribis. Jeigu galiausiai planuojate Mane 
pasirinkti, pasirinkite jau dabar. Jei kažkur 
širdyje pripažįsti, jog Aš esu tavo Dievas ir tu esi 
Mano kūrinys, ateik pas Mane dabar pat. Noriu, 
kad tavo siela būtų apsaugota ir apginta.

2003 m. gruodžio 22 d.
Dievas Tėvas

Pasaulio vaikai, esate Man brangūs. Kiekvienas 
iš jūsų buvo sukurtas su begaline įžvalga ir 
meile. Kiekvienas iš tavo bruožų yra Mano 
gailestingumo aktas. „Mano Dieve, – galbūt 
sakysi, – ne visi mano bruožai yra patrauklūs.“ 
Aš tai žinau, Mano vaike. Tau reikia įveikti kai 
kurias ydas. Ar manai, kad dėl jų Aš mažiau 
tave myliu? Argi mėgstamiausias žaislas dažnai 
nebūna pažymėtas? Ar tai nėra vaiko meilės 
bei domėjimosi ženklas? Vaikai, Aš jus myliu su 
visais netobulumais. Myliu jus su visais randais 
ir dėmėmis, paliktais jūsų trūkumų ir klaidų. 
Jie Man nieko nereiškia tuo požiūriu, kad Aš 
jūsų nesukūriau tobulų. Aš jus sukūriau, kad 
įveiktumėte savo silpnybes ir, pasitelkdami laisvą 
valią, pasirinktumėte Mane. Aš jus sukūriau, kad 
vienas kitam padėtumėte. Aš jus sukūriau, kad 
puoštumėte dangų – ir, mažutėli, Aš noriu, kad 
būtum čia, su Manimi. Čia aš parengiau vietą, 
skirtą tik tau. Tu čia turi amžinuosius namus, 
ir Aš turiu tave paruošti, kad savo kelionę 
pabaigtum. Ar gąsdinu tave? Nenoriu tavęs 
gąsdinti ir ne dėl to atėjau. Priešingai, brangieji, 
Aš atėjau kiekvienam iš jūsų išaiškinti, jog esate 
per mirksnį nuo amžinybės. Tas pat galioja 
kiekvienai sielai, kada nors gyvenusiai žemėje. 
Tavo kelionė gali baigtis artimiausią akimirką. 
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Aš nuspręsiu, kada. Praėjusiais amžiais sielos 
tai prisimindavo ir apie tai mąstydamos 
stengėsi neprisirišti prie šio pasaulio. Kadangi 
Aš suteikiau ir leidau daugybę dovanų ir 
pažangos dalykų, Mano vaikai klaidingai 
galvoja, jog Aš nebesvarbus ir Mano laikai 
jau praėjo. Brangieji, ar kada esate girdėję 
ką nors absurdiškesnio ir įžūlesnio? Jūs galite 
atsakyti: „Žinoma, kad ne, Dieve. Nė viena siela, 
kvėpuojanti oru, kurį Tu mums suteikei, taip 
nepagalvotų.“ Bet jos iš tiesų taip mano. Jeigu tu 
esi siela, galvojanti, kad tau nereikia dieviškojo 
Kūrėjo, akimirkai stabtelk. Sulaikyk kvėpavimą. 
Noriu, kad suprastum, jog bet kuriuo metu 
Aš galiu to panorėti. Tokia yra Mano galybė. 
Nemanyk, kad esi nuo Manęs nepriklausoma. 
Jeigu ne Aš, tavęs išvis nebebūtų. Aš esu Dievas. 
Aš esu visagalis. Manieji pažįsta Mane. Tu esi 
Mano, ir Aš noriu tavo ištikimybės.

2003 m. gruodžio 22 d.
Dievas Tėvas

Mano vaikai, Aš jus pašaukiau. Maldavau. 
Aiškinau, kodėl privalote pas Mane grįžti. Jūs 
turite sugrįžti prie Mano širdies ir dabar su 
Manimi pasilikti, saugodami meilę ir ištikimybę. 
Jei išgyvenate sunkius laikus ir jaučiate pasaulio 
trauką, žinokite, kad toks konfl iktas yra jūsų 
dalia. Dangų pelnote atsiskirdami nuo žemės. 
Jūs Man parodote, jog stengiatės tapti verti 
dangaus ir tam rengiatės. Vaikai, už menkiausias 
jūsų pastangas bus apdovanota taip, kaip dar 
niekada iki šiol. Pasaulio vaikai šiais laikais 
buvo toli nuvesti klaidingu keliu, bet Aš dabar 
ateinu, kad sugrąžinčiau juos atgal. Šiuo metu 
Aš jūsų neteisiu. Aš jus myliu. Ateinu pas jus 
kupinas kantrybės ir supratingumo. Ateikite 
pas Mane vedami klusnumo dvasios ir sparčiai 
žengsite tiesiu taku, vedančiu tiesiai į šventumą. 
Dabar nebebijokite, Mano vaikai. Noriu jums 
vien gero. Ką bedarytumėte, gyvenkite ramybe. 
Jūsų Dievas jus gins ir saugos.

 



Antroji dalis 
Švenčiausioji Motina 
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2003 m. rugpjūčio 8 d.
Švenčiausioji Motina

Aš noriu jums parodyti, kas jūsų laukia ateityje. 
Viliuosi jus parengti permainų metui, kad 
jam atėjus sklandžiai pereitumėte prie naujos 
tvarkos. Mano vaikai supranta, jog pasaulis 
keičiasi. Pasaulietiškos sielos mano, kad jos 
vykdo šiuos pokyčius, bet iš tiesų tam vadovauja 
Dievas. Perimdamas blogus ketinimus, juos 
panaudoja Savo planui įvykdyti. Šventoms 
sieloms nėra ko bijoti. Pikto planai niekur 
nenuves. Pasitikėkite ir nebijokite, kai jus 
pasiekia nerimą kelianti žinia. Turite atminti, 
jog Dievas viešpatauja, nes Dievas visuomet 
viešpatavo ir visados viešpataus, ir Aš, jūsų 
Motina, dabar jums tai sakau. Mano vaike, 
nebijok perduoti šių žodžių savo vyresniesiems 
Bažnyčioje. Turi atminti, kad tai nėra tavo paties 
žodžiai ir pranašavimai. Nesi už juos atsakingas 
ir tau nereikia jų įrodyti. Ir kaip galėtum? Šie 
žodžiai ateina iš dangaus ir jie skirti mano 
vaikams, kad juos iš anksto įspėtų, ir šviesos 
vaikai pasirengtų savo dvasia. Visi turi atlikti, 
kas jiems skirta, ir pamatysi, jog daugelis gauna 
tokio pobūdžio pranešimų. Būk drąsus. Būk 
pasišventęs. Būk pasirengęs su tikėjimu priimti 
savo užduotis. Mes pasikliaujame išrinktosiomis 
sielomis, kad daugybė sielų vėl sugrįžtų prie 
Kristaus dar prieš įvyksiantį Sielų Stebuklą.
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2003 m. rugpjūčio 9 d.
Švenčiausioji Motina

Šiandien kalbu apie baimę. Perėjimo 
laikotarpiu apims didelė baimė. Ši baimė yra 
tikėjimo stygiaus, įsigalėjusio šiame pasaulyje, 
padarinys. Ištikimoms sieloms reikia pasakyti, 
jog baimė nepadės susidoroti su padėtimi, 
ji stums žmones į paniką. Būtina ramybė ir 
pasitikėjimas, kurių galima pasiekti kas dieną 
reguliariai meldžiantis. Apie šią reguliarią 
maldą Aš ir noriu šiandien kalbėti. Žmones 
reikia skatinti kasdien dalyvauti šv. Mišiose. Taip 
jie gali melsti ir savo saugumo, ir greito Dievo 
Karalystės atėjimo. Kasdienės šv. Mišios yra 
viena dalis jiems skirto plano, padedančio išlikti 
susitelkusiems. Kita dalis – tai malda namuose. 
Manau, kad kiekvieną šeimą reikia skatinti 
namuose kalbėti Rožinį. Būtent šis kasdienis 
Rožinis šeimą suvienija ir parodo jai kelią. 
Taip besimeldžiančią šeimą Aš galiu apsaugoti. 
Kai šeima nesimeldžia, sunkiau pasiekti, kad 
jos nariai liktų vieningi ir atsigręžę į dangų. 
Prašau tai skatinti. Taip pat noriu pasakyti, 
kad turi būti prisimintas ir vėl priimamas 
Išpažinties Sakramentas. Šiuo metu nekalbu apie 
grupinę išpažintį. Apie tai tenoriu pasakyti, kad 
kiekviena siela turi susitikti su kunigu, Mano 
Sūnaus Jėzaus atstovu, kad įgytų sakramentinių 
malonių. Kiekviena siela privalo tapti daugybės 
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šiuo metu ir netolimoje ateityje pasaulyje 
pasiekiamų malonių talpykla. Negavusi šios 
sakramentinės malonės, siela nejaus ramybės, 
kurią noriu padaryti pasiekiamą. Suteiktoji 
ramybė bus persmelkianti ligi gelmių ir 
visa apimanti, ji su šaknimis išraus baimę 
ir kiekvienoje širdyje pasės pasitikėjimą bei 
džiaugsmą. Ar norėtumėte, kad jūsų žmonės tai 
patirtų? Jei taip, turite pasirūpinti, kad jie imtų 
reguliariai melstis. Laikas negrįš atgalios, bet 
eis į priekį, kaip ir skirta šiame plane. Deja, teks 
žengti į audros sūkurius, mano brangieji sūnūs, 
bet tai darysime drauge. Dangus nepaprastu 
būdu yra sujungtas su žeme, o sielos, esančios 
bet kuriame būvyje, dirbs išvien, kad ateitų 
Naujieji Laikai. Mūsų planas yra tobulas. Mano 
Sūnus yra pasiruošęs grįžti. Dabar jėgas skirkite 
Jo žmonėms parengti.

2003 m. rugpjūčio 10 d.
Švenčiausioji Motina

Mano sūnau, šiandien Motina nori tau kalbėti 
apie pakantumą. Daugelis mano sūnų kunigų 
šiuo metu yra išblaškyti ir visiškai nesusitelkę 
vykdyti savo kunigiškas pareigas. Ar verta 
stebėtis, kad jų kaimenės savo dvasines pareigas 
vykdo kaip papuola? Noriu, kad mano sūnūs 
kunigai grįžtų pas Jėzų. Reikalauju, kad jie 
įsipareigotų drausmingai ir entuziastingai 
laikytis šios naujos tvarkos. Mus visus turi 
vienyti tikėjimas ir kaip mes tuo tikėjimu 
gyvename. Iš tiesų nebegali būti taip, kad viena 
grupė laikosi vienų taisyklių, o kita laikosi kitų. 
Brangus vaike, tai niekuomet nepavyks. Kad 
tau padėčiau taip, kaip privalau, mums reikia 
pasikeisti. Aš tau pavedu šiuos žodžius perduoti 
ten, kur reikia – kad būtų suprasta, kad tai įvyktu . 
Tu gausi visą reikalingą dangišką pagalbą 
ir dar daugiau. Tu turi manimi pasitikėti. 
Nelaikau tavęs atsakingu už kitų veiksmus, 
bet prašau išaiškinti, jog ateina pokyčiai ir 
Kristus nebepakęs įžūlaus nepaklusnumo 
Šventajam Tėvui, kurį Jis išsirinko ir kuriam 
žemėje suteikė Savo Vietininko įgaliojimus. 
Mano sūnau, prašau, patikėk, kad šie laikai yra 
sunkūs. Netrukus parodysiu, kokie grėsmingi yra 
laikai, kuriais mes darbuojamės. Būk drąsus ir 
praktikuok kantrybę, o aš tau atskleisiu, koks 
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tavo vaidmuo Dievo Karalystei ateinant. Koks 
palaimintas esi, kad buvai šitaip išrinktas. 
Mano planas yra pilnutinis, ir per jį aš noriu 
daugybę pasimetusių vaikų parvesti pas savo 
Sūnų. Viena siela yra brangi ir visko verta. 
O kiek svarbesnis yra visas pasaulis, pilnas 
pasimetusių sielų, ieškančių vien tiesos. Tiesa, 
buvusi nuo jų nuslėpta, netrukus atsivers visu 
savo šlovingumu. Ar norime, kad sielos būtų 
nepasirengusios? Žinoma, nenorime. Dabar mes 
turime užsiimti dangaus darbu. Melskis, ir mano 
Sūnus tau apsireikš kaip Atpirkėjas. Aš su tavimi 
ir tave palaikysiu šiuo parengiamuoju laiku.

2003 m. rugpjūčio 10 d.
Švenčiausioji Motina

Mano sūnau, šiuo metu prašau tavo didelio 
paklusnumo. Atidėk mažiau svarbius darbus ir 
skirk laiką šiai užduočiai. Paklausk savęs, ko 
reikia, kad mano planas išsipildytų. Aš būsiu su 
tavimi ir rodysiu kelią. Būtent šiam darbui buvai 
parengtas, ir jis bus tavo pirmasis darbas Dievo 
Karalystei ateinant. Ar esi pasirengęs tarnauti 
Jėzui? Ar esi pasirengęs globoti sielas, kuriomis 
rūpintis tau pavedžiau? To savęs klausti šiuo 
metu turi visi šventi kunigai. Štai dėl ko buvote 
įšventinti kaip Kristaus kunigystės paveldėtojai. 
Neatsimeskite dabar, kai ypač svarbu, kad jūsų 
ištikimybė nesusvyruotų. Kai kurie tarnaus. Kai 
kurie ne. Taip buvo visada, ir aš nenoriu eikvoti 
jėgų tiems, kurie pasirenka tamsiąją pusę. Mano 
vaikai turi būti apsaugoti. Jums buvo suteiktos 
didelės galios, nes mes nusprendėme veikti per 
jus. Nenuvilkite savo Motinos, taip tvirtai jumis 
pasitikinčios. Pradėkite kasdien kalbėti Rožinį. 
Taip aš galėsiu paruošti jūsų širdis visiškai 
atsiduoti mano Sūnui ir Jo planui. Nebus jokių 
abejonių. Būsite nukreipti aiškiai apšviestu 
keliu, kuriame bus pašalintos visos kliūtys. 
Pradėję šią kelionę, tapsite kupini pasitikėjimo 
ir ryžto. Vis dėlto kartais būna sunku žengti kelis 
pirmuosius žingsnius tikėjimo kelyje. Nebijokite. 
Mes jus lydėsime. Iš tiesų jūs turite didžią 
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paramą danguje, nes jūsų vaidmuo yra svarbus. 
Jau nuo šiol  galite šia pagalba pasitikėti. 
Kreipkitės į mus. Mes laukiame. Neduosime 
jums užduočių, kurios neatitiks jūsų šventumo 
lygmens. Jūsų šventumas ateina iš Jėzaus, ir 
Jis iškels tą lygmenį iki tokio, kokio reikia šiai 
misijai įvykdyti. Patikinu, mano sūnau, jog tavo 
Motina pasirūpins kiekviena smulkmena. Prašyk 
ramybės, ir mūsų dieviškoji ramybė nusileis ant 
tavęs daugybe švelnių lietaus lašelių. Laiminu 
tave, dėkodama už ištikimybę šiai misijai.

2003 m. rugpjūčio 10 d.
Švenčiausioji Motina

Mano sūnau, aš esu su tavimi. Siunčiu tau 
šiuos žodžius giedra širdimi. Šiam pasauliui, 
kuriam taip reikia apvalymo, artinasi akimirka, 
kurios daugelis maldavo. Mes, esantys 
danguje, stebėjome žmonijos nuopuolį, tačiau 
nebegalime ilgiau stebėti. Ar matai, mano 
sūnau, kaip skirtingai žmonės šiais laikais 
mąsto? Ar matai, kaip skirtingai kalbėti yra 
priversti mano kunigai? Tu nedrįsti prabilti apie 
nuodėmę ir blogį, nes baiminiesi, jog tave užpuls 
smerkiančios jėgos. Manieji šviesos vaikai 
dažnai nulenkia savo galvas iš gėdos dėl savo 
gerumo. Jie gali vadovauti tik saviems vaikams, 
ir tai labai sunkiai, nes mokyklos yra apnuodytos 
modernizmo, keliančio grėsmę net jų sieloms. Tu 
gali suprasti, kodėl mūsų Išganytojas turi veikti, 
arba kils rizika prarasti ištisą kartą. Tu pats esi 
prašęs Dievo malonių jauniems žmonėms. Dabar 
tau sakau, jog Dievas nebegali apsaugoti Savo 
vaikų šiame pasaulyje, ir būtent todėl pasaulis 
turi pasikeisti. Būk budrus. Tamsos laikas artėja 
prie galo. Aš noriu veikti per tave, kad būtų 
parodytas Naujųjų Laikų pavyzdys. Tu parengsi 
savuosius žmones ir kiti seks tavimi. Tavieji 
žmonės, eidami ryškiai apšviestu keliu, kurį 
jiems parodysi, patirs ramybę, ateinančią tik iš 
dangaus. Jie bus apdovanoti ramybe ypatingu 
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būdu. Ji bus pastebima, nes jai niekas pasaulyje 
negalės prilygti. Kiti atkreips dėmesį ir trokš 
turėti tokį tikėjimą ir būti geri savo žmonėms. 
Žinoma, tai nebus jokia paslaptis. Tu noriai 
ir džiugiai reikši savo dėkingumą Tam, kuris 
teikia šias malones dvasios badą kenčiančioms 
sieloms, patiriančioms tavo rūpestį. Mano 
sūnau, leisk dangui tave vesti, remti bei rodyti 
tau kelią. Mūsų globojamas, būk paklusnus. 
Tu daugiau nieko nebetrokši, o kiti siūlysis tau 
padėti ir tave remti. Aš tau parodysiu kelią. 
Nieko nebijok, nes taip prasidėdavo kiekvienas 
dvasinis atsinaujinimas. Žengiame į Naujuosius 
laikus, ramiai ir ryžtingai, bet sparčiai. Aš 
tave laiminu ir kartu perduodu savo Sūnaus 
palaiminimą.

2003 m. rugpjūčio 11 d.
Švenčiausioji Motina

Mano sūnau, tu jauti sieloje ilgesingą troškimą 
susivienyti su Jėzumi. Būtent per šią misiją 
pasieksi trokštamą vienybę. Vienybė visada 
yra pasiekiama vykdant pareigas, o šiuo metu 
daugeliui mano kunigų trukdo, kad jie atlieka 
savo pasirinktą pareigą, tik ne tą, kurią 
jiems yra parinkęs ir paruošęs Jėzus. Taip jie 
apleidžia pareigą, kurią vykdyti turi pagal 
mūsų valią ir kuriai atlikti buvo išugdyti. 
Svarbios užduotys lieka neįgyvendintos, ir 
mano sūnūs nuklysta nuo savo kunigystės ir 
vienybės su mano Sūnumi, kurios juos stiprintų 
ir formuotų. Tai neveikia. Mums reikia pradėti 
iš naujo. Kunigas visada turi būti panašus į 
Jėzų. Pirmiausia ir svarbiausia, jis turi iki 
galo vykdyti pareigas, kurioms vykdyti buvo 
išrinktas. Jis žinos, kokios tai yra pareigos, 
būdamas klusnus savo vyresniesiems ir viską 
maldingai apsvarstydamas. Jėzus siunčia 
pagalbą, mano sūnau. Jis neprašo, kad spėtum 
kartu su Jo dieviškais žingsniais, ir nenusigręžia, 
užsiėmęs kitais reikalais, kai Jo mylimi 
ganytojai pasimeta. Mano brangusis, ne Jėzui 
čia nepavyko. Tačiau turime sutelkti dėmesį į 
ateitį. Be to, kunigas visada turi rūpintis, kad 
žengtų pačiu tiesiausiu į dangų vedančiu keliu. 
Taip jis iš paskos ves daugybę sielų. Jeigu 
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kunigas nukrypsta į šalikeles ar meta kelią dėl 
takelio, daugybė sielų juo paseka ir nebegrįžta į 
dangiškąjį kelią. Tai, mano sūnau, yra rimta šių 
dienų problema. Baiminuosi dėl daugelio man 
brangių kunigų, nes jie turės atsiskaityti už savo 
paklydimus ir jų poveikį sieloms. Kunigas yra 
pašauktas eiti aukštesniu ir tiesesniu šventumo 
keliu, ir tai jam labiausiai turi rūpėti, priešingai 
negu pasauliečiams, kurių pareigos dažnai juos 
sulaiko pasaulyje. Taip niekada neturėtų nutikti 
kunigui. Tiesa, paprastai jis yra pasaulyje, bet 
visos žmonijos akivaizdoje privalo keliauti kartu 
su Kristumi. Jis neša skaisčią šviesą, kuri yra 
Kristus. Jeigu jam per daug rūpi šio pasaulio 
reikalai arba savieji norai, jis praranda Kristaus 
šviesą, o žmonės nebemato ryškiai nušviesto 
tako, kurį turėtų matyti, eidami paskui kunigą. 
Jūsų dangiškoji Motina dabar nori suteikti progą 
kunigams vėl aiškiai sekti Jėzumi. Mano sūnau, 
tu negali įsivaizduoti, kokių pokyčių liudininku 
tapsi. Žmonės skubės sugrįžti į dangun vedantį 
kelią. Kunigai dėkos Dievui už savo pašaukimą, 
padėdami sieloms, kurios ilgisi Jėzaus ir nori tik 
tarnauti. Kokia tai paguoda mano varganiems 
ir prislėgtiems sūnums, šiame pasaulyje taip 
paniekintiems. Kunigams bus grąžinta jiems 
deranti pasaulyje vieta, ir jie bus tos vietos verti. 
To aš dabar ir siekiu, mano sūnau: atkurti tavo 
brolių kunigų vertę. Ar padėsi savo Motinai, 
kviečiančiai iš dangaus? Ar esi pasirengęs 

tarnauti Dievui ir tapti kitu Kristumi šiame 
tamsybių pasaulyje? Tu padėsi Jėzui grąžinti 
šviesą. Melskis su manimi, kad Jėzus įvykdytų 
Savo šventąją valią per kunigus, norinčius Jam 
tarnauti ir Jo pavyzdžiu sekti.



Švenčiausioji Motina Kalba Savo Vyskupams Ir Kunigams 

53

2003 m. rugpjūčio 11 d.
Švenčiausioji Motina

Mano sūnau, noriu papasakoti, kokį planą 
skyrėme tau. Tu gausi malonių, būtinų šiam, 
kunigams skirtam, planui įvykdyti. Per 
tave norime perduoti žinią, nurodymus bei 
malones. Kurį laiką bendrausime taip. Vėliau 
bendrausime labiau tiesiogiai. Būk tikras, 
brangusis, jog to siekiant neįmanoma padaryti 
klaidų, nes tai bus mūsų dieviškoji veikla. Iš 
pradžių reikia atlikti parengiamąjį darbą. Reikės 
daugybei kunigų kalbėti apie įsipareigojimą ir 
atsinaujinimą. Tu norėsi įvertinti, ar tie vyrai 
tikrai nori atsidėję sekti tavo nuorodomis. 
Mes norime ir reikalaujame, kad planas būtų 
įvykdytas dabar, iki galo, ir nė kiek ne mažiau. 
Jeigu jauti, jog tave prašome ką nors padaryti, 
tegu visa tai būna atlikta. Tokį tikėjimą tu 
praktikuoji, bet nesi vienas, ir netrukus tau bus 
pranešta apie kitus, kurių buvo paprašyta lygiai 
taip pat darbuotis. Mūsų planas yra tobulas. Jo 
pagerinti neįmanoma. Laikykis jo paprastumo, 
ir pamatysi, jog tavo kelias yra nesunkus. 
Stebėsies, kad bus taip lengva. Bet taip bus dėl 
daugybės malonių, kurios nebuvo pasiekiamos 
jokiame kitame istorijos laikotarpyje. Būtent ši 
gyvybę gelbstinti malonė leis šį planą vykdyti ir 
įtikinti sielas, jog šiais laikais tai – vienintelis 
kelias kiekvienos iš jų gyvenime. Bus jaučiamas 
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didelis palengvėjimas ir džiaugsmas, mano 
sūnau, nes mano suvargę kunigai kenčia tylomis. 
Jie kenčia atskirti, netgi vienas nuo kito, nes 
niekas nenori pripažinti, jog jie jaučiasi tušti 
ir nežino, kuria kryptimi eiti. Tik nedaugelis, 
kurie pasitiki manimi, savo dangiškąja Motina, 
ir toliau patiria malonės srautą. Ir vėl sakau, 
kad taip yra dėl didžiosios tamsos. Mano 
sūnau, dabar daug laiko skirk maldai. Apribok 
pokalbius, nes dabar tau įdiegiamas žinojimas 
ir meilė. Meilė tavo širdyje bus iš Kristaus ir 
taip tave sutvirtins, kad atrasi vienintelę kelio 
kryptį – mūsų kelio kryptį. Kokie dėkingi esame 
už tai, kad sielos nori tarnauti. Nebijok. Mes 
esame su tavimi, ir visas dangus yra pasirengęs 
pagelbėti tau, vykdančiam šią misiją.

2003 m. rugpjūčio 11 d.
Švenčiausioji Motina

Esu susirūpinusi dėl to, kad mano sūnums 
kunigams trūksta valios ir ištvermės. Pernelyg 
dažnai, gavę Šventojo Tėvo nurodymus, nors 
klausosi ir ketina jais sekti, to nedaro. Mes 
privalome visuotinai laikytis Popiežiaus 
patarimų ir nurodymų. Kunigai turi leistis, 
kad šis šventas vyras juos vestų. Iš tikrųjų, 
priimdami kunigystės šventimus, jie sutinka 
būti jo vedami. Dabar mums reikia iš naujo 
patvirtinti ištikimybę Šventajam Tėvui, kurį aš 
išsirinkau būtent šiems istorijos laikams. Mano 
brangus sūnau, tolyn eiti galima vieninteliu 
keliu - vienybės. Tačiau vienybė nereiškia 
kompromiso su Šventosios Motinos Bažnyčios 
mokymu. Vienybė nereiškia, jog mes priimame 
kitų bažnyčių, kurioms nevadovauja mano 
Sūnaus pasirinktas Vietininkas, mokymus. 
Priešingai, vienybė reiškia, kad mes rodome 
pavyzdį ir laikomės tvirtų įsitikinimų, jog Kristus 
įsteigė šią Bažnyčią ir jai vadovaus, vesdamas 
per šiuos lemiamus laikus. Mano sūnau, mūšis 
jau eina į pabaigą. Taip, tamsa išlieka, bet tik 
trumpam. Dievas yra nusprendęs, kad blogio 
laikai jau praėjo. Netrukus jis įtvirtins Savo 
viešpatavimą žemėje. Beliko darbuotis dėl 
išgelbėjimo. Privalome padaryti visa, kas būtina 
sieloms išgelbėti iš šios dvasinės dykvietės. Jūsų 
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darbas – vėl įtvirtinti Bažnyčios autoritetą. 
Daugiau jokių kompromisų. Taisyklės yra 
aiškios. Nebėra reikalo ilgai diskutuoti, iš to 
jokios naudos. Noriu, kad laikytumėtės šios 
krypties. Meilingo tvirtumo. Visi Dievo vaikai 
yra laukiami danguje, kai deramai atliks 
atgailą, bet tai nereiškia, kad mes ketiname 
nusigręžti nuo Bažnyčios, Dievo paskirtos 
vadovauti žmonijai. Bažnyčios kančia jau 
beveik yra pasibaigusi. Naujieji laikai nebetoli, 
ir Bažnyčia užims jai deramą vadovės vietą 
šiame naujame paklusnumo amžiuje. Tu padėsi, 
kad tai įvyktų. Būk ramus ir Jėzaus akivaizdoje 
apsvarstyk šiuos žodžius, nes būtent čia, savo 
sieloje, sulauksi nurodymų. Prašau tavęs, jau 
dabar labai stenkis su tuo suderinti savo valią. 
Šiuo atžvilgiu turi būti drausmingas. Žiūrėk į 
tai su didžiuliu džiaugsmu, mano sūnau, ir taip 
pamaloninsi savo Motiną. Daug yra pašauktųjų, 
bet maža išrinktųjų, ir dabar aš tau sakau, jog 
tu esi išrinktas šiam darbui. Būk ramus. Motina 
tave laimina ir saugo, kol tu susidėliosi savo 
prioritetus.

2003 m. rugpjūčio 12 d.
Švenčiausioji Motina

Mano sūnau, šiuo metu turi tvirtai laikytis 
išvien su savo Motina. Būtent tam buvai 
parengtas. Dabar esu su tavimi ypatingu būdu 
ir tavęs neapleisiu. Tu turi likti susikaupęs, 
o tai lengva tam, kuris meldžiasi. Noriu su 
tavimi pakalbėti apie išgelbėjimą. Daug yra 
tų, kurie net nesvarsto apie išsigelbėjimą, tad 
ir nuodėmės jiems neatrodo grėsmė. Jie dažnai 
išvis net nemąsto, kas yra nuodėmė. Daug 
laiko praleidžiama svarstant, kodėl kuris nors 
žmogus nusidėjo. Taip nukrypstama nuo kelio, 
mano brangusis. Piktasis nukreipia dėmesį nuo 
pačios nuodėmės, kurdamas dialogą ten, kur jis 
nėra būtinas. Kiekviena siela turės atsakyti už 
savo nuodėmes. Tai gana paprasta. Iš tikrųjų 
Jėzus, kaip galutinis teisėjas, atsižvelgs į 
visas aplinkybes, prisidėjusias prie kiekvienos 
padarytos nuodėmės, bet pats veiksmas bus 
vertinamas atskirai, todėl per teismą nebus jokio 
dialogo. Matai, mano brangusis, šiuolaikinis 
pasaulis yra taip atpratęs nuo tiesos, kad tiesa 
žmonėms atrodo per sunki. Kai vėl bus imta 
kalbėti tiesą, žmonės ją pripažins ir ims tvirtai 
jos laikytis. Turiu tau pasakyti, kad nusidėjėliai, 
netgi padariusieji pačias didžiausias nuodėmes, 
atsikratys blogų įpročių ir grįš pas Žmogaus 
Sūnų su nepaprastu gailesčiu bei džiaugsmu. 
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Daugelį iš mūsų vaikų bandoma įtikinti, kad 
nuodėmė nėra nuodėmė. Jiems sakoma, jog 
nuodėmė yra jų pasirinkimas ar sprendimas, 
kad tai susiję su kultūra ar aplinka. Bet 
kokia absurdiška idėja priimama kaip tiesa, 
kai kalbantieji tikrą tiesą būna niekinami ir 
pliekiami, tarsi meluotų ir stengtųsi įskaudinti. 
Mes turime susitelkti į pamatinius dalykus, mano 
sūnau. Išganymas yra nepasiekiamas tiems, 
kurie eina tamsybių keliu. Jie pakliūva į piktojo 
pinkles ir dažnai nepajėgia arba nesistengia 
laiku ištrūkti. Dabar šias sielas grąžinsime 
atgal per drąsų susitelkimą į tiesą. Dievas, tavo 
dangiškasis Tėvas, kuris yra pats gerumas, šiuo 
pasirengimo laikotarpiu suteikė man galią. 
Naudodamasi šia galia, aš šiandien kalbu ir ja 
remdamasi siekiu vykdyti pasaulio išganymo 
planą. Tu, mano sūnau, prisidėsi prie šio plano 
vykdymo.

2003 m. rugpjūčio 12 d.
Švenčiausioji Motina

Šiandien kalbu visiems kunigams ir vienuoliams 
bei vienuolėms. Jūs turite iš naujo apmąstyti 
savo pašaukimą. Atidžiai įsižiūrėkite į savąjį 
pašaukimą, ir suprasite, kad Dievas jus pakvietė 
Jam tarnauti savo gyvenimo dovana. Atidžiai 
įsižiūrėkite į savo gyvenimą. Ar vykdote Dievo 
valią? Ar savąją valią? Tai svarbus klausimas, 
mano vaike. Nuo šio atsakymo priklauso tavo 
išganymas ir dangaus vainikas. Taip, iš tavęs 
daug laukiama, bet teisingai. Tau suteikiamos 
visos malonės ir aplinkybės, kad užbaigtum šią 
mūsų tau patikėtą misiją. Taip, tu turi prašyti 
šių malonių. Bet būk tikras, kad tau reikalingos 
malonės yra, tik reikia paprašyti. Prašau, kad 
šiandien, taip pat ir per ateinančias dienas, 
skirtum laiko savo pašaukimui ir gyvenimui 
apsvarstyti, ir įsitikink, jog vienas vadovauja 
kitam. Aš tau padėsiu. Iš tiesų mes tai 
padarysime drauge, tu ir aš. Skirk laiko man, 
savo dangiškajai Motinai, ir aš tau padėsiu 
suvokti, ar tavo gyvenime dar liko kas nors 
nesuderinta su misija, dar nuo amžių pradžios 
Dievo numatyta būtent tau. Tada ištaisysime 
tai, ką reikia, ir turiu tau pasakyti, mažoji 
Dievui atsidavusi siela, jog tu būsi atnaujinta. 
Tave užplūs toks džiaugsmas ir ramybė, kad 
imsi žengti su pasitikėjimu ir entuziazmu. Iš 
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tikrųjų, kiekviena šventa pareiga teiks tau 
didžiausią paguodą, ir sielą užlies vienybė su 
Kristumi. Tokie yra mano pažadai tau. Motina 
niekada nelaužo pažado, mano brangusis. Tai 
darydamas, būk nuolankus. Nemanyk, kad turi 
man ką nors įrodyti, juk aš viską žinau. Manęs 
neįmanoma apgauti, o jei apgaudinėji pats save, 
aš tau padėsiu atskleisti šią apgaulę ir nusimesti 
dangalą, slepiantį nuo tavęs tavo pareigą. 
Iš tiesų mes kartu ieškosime tiesos ir kartu ją 
rasime, viską ištaisysime. Šio darbo nesibaimink, 
brangusis, nes jeigu leisi baimei tave sustabdyti, 
vėl teks su tuo susidurti, bet tikriausiai jau nebe 
tokiomis palankiomis aplinkybėmis. Motina 
viską atleidžia ir randa įvairių būdų atleisti 
savo atgailaujantiems vaikams. Bet netgi Motina 
negali sukliudyti dieviškajam teisingumui, jei jis 
jau vyksta. Tad drąsiai ženkime į jūsų pašaukimo 
buveinę ir įsitikinkime, jog viskas yra ten, kur ir 
turi būti. Džiaukis, brangi mano širdžiai siela, 
kad šiuo metu aš taip meilingai su tavimi dirbu. 
Visas dangus laukia, kol paprašysi pagalbos, 
tad kelk akis į dangų ir prašyk savo šventųjų 
pirmtakų padėti mums šiame šventame darbe. 
Aš, tavo Motina, esu su tavimi ir ateisiu pas 
tave, kai tik paprašysi. Didžios malonės, mano 
brangieji, laukia, kol pasieks Dievui atsidavusias 
sielas, tad nė vienos iš jų nepragaišinkime. 
Aš ištiesiu savo dangiškas rankas virš tavęs, 
suteiksiu ramybę tavo širdžiai ir drąsą tavo 

sielai. Jėzus džiaugiasi, kad stengiesi dirbti 
kartu su savo Motina dėl švento tikslo. Nenuvilk 
Jo ir nenuliūdink. Jis trokšta būti visiškai 
vieningas su tavimi, kad galėtų išgelbėti Savo 
vaikų sielas. Atmink, kad esi šiam darbui skirtas, 
tad ši užduotis yra kaip tik tau. Nebijok. Mes 
kartu su tavimi sieksime šio tikslo ir netrukus 
tu gėrėsiesi tau suteiktomis malonėmis. Tai tiek. 
Tavo Motina tave laimina. Būk ramus. Aš esu su 
tavimi.
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2003 m. rugpjūčio 12 d.
Švenčiausioji Motina

Mano vaikai, mano pašventintosios sielos, kokie 
sunkūs jums buvo šie laikai. Nemanykite, jog 
dangus nekreipė dėmesio, kol jūs buvote taip 
šmeižiami, o jūsų tikėjimas išbandomas. Mes 
viską matome. Teikiame jėgų. Stipriname jus ir 
toliau tai darysime, kol dangus telkia vienybėn, 
kuri netrukus bus suteikta pasauliui. Tad dabar, 
vaikeliai, laikas jums prisidėti. Turite atlikti 
jums skirtą svarbų vaidmenį. Būkite tikri, jog 
šis dangaus planas yra gerai apgalvotas, ir jūs 
negalite jo niekaip patobulinti. Todėl neleiskite 
laiko kalboms apie geresnį būdą, kitokį būdą ar 
savo sumąstytą būdą. Mano išdėstytas planas 
turi būti pabaigtas vieninteliu, dangiškuoju būdu. 
Būkite paklusnūs ir priimkite didžiules malones, 
dabar plūstančias iš dangaus tiesiai į jūsų širdis. 
Paremkite vienas kitą, kol mes darbuojamės per 
jus. Jūsų užduotis yra pradėti šią gelbėjimo 
misiją, nes daug sielų buvo patikėtos jūsų globai. 
Jūs norėsite, kad kiekviena siela būtų išgelbėta, 
ir sielvartausite, jei bent vieną sielą pasiglemš 
tamsybės. Jūs būsite šviesa. Jūs atspindėsite 
Kristų ir jūsų sekėjai matys Kristų jumyse. Kokie 
dėkingi jūs būsite, kad dalyvavote vykdant šį 
planą. Daugybė šventųjų danguje jus palaiko, 
pasirengę padėti. Daug angelų jus supa, saugo 
ir laukia jūsų pakvietimo. Iš tiesų, jūs visur 

žengiate su Jėzaus Kristaus autoritetu, ir turite 
deramai tuo autoritetu naudotis ryžtingam 
tikslui. Ne laikas užsiimti tuo, kas nebūtina. Tai 
gilios maldos ir atsidavimo laikai, kai reikia 
rodyti šventą pavyzdį tiek kitems vienuoliams, 
tiek žmonėms, kurie į jus dairosi, ieškodami 
nuorodų. Brangiosios sielos, laikykitės tvirto 
požiūrio į nuodėmę. Nuodėmė įžeidžia Dievą. 
Ar visi jūsų sekėjai tai žino? Ar jiems pasakėte? 
Jeigu ne, norėsite tai padaryti. Juk nenorite, 
brangieji, kad sielos dėl neišmanymo atsidurtų 
nuodėmės būklėje, nes tai neteisinga jų atžvilgiu. 
Jūs veikiate prieš tamsybių pasaulį, kuris siekia 
gerumą atmesti kaip kvailystę. Ką gi, mano 
globojamos sielos, dabar visi pabūkime kvaili. 
Būkime kvaili dėl Kristaus, ir tegul niekas mums 
netrukdo visiškai Jam atsiduoti. Aš esu su jumis 
ir kreipiu jūsų žingsnius. Leiskite savo Motinai 
tai daryti. Jūs nesigailėsite atsidavę dangui, ir 
sielos, išgelbėtos jūsų pavyzdžiu, amžinai giedos 
jums šlovės giesmes. Ar to norite? Tebūnie 
tai jūsų tikslas, ir niekas nepalauš jūsų ryžto. 
Patikinu, kad jūsų darbas nebus sunkus. Tai 
laikas, kai dirbama išvien su dangumi ir su 
visomis žemėje esančiomis teisiųjų sielomis, 
taip pat šio didžio atsinaujinimo dalyvėmis. 
Leisk tave laikyti vienu išrinktųjų Kristaus 
tarnų, ir rūpinsimės sielų gelbėjimo reikalais. 
Laiminu jus, brangieji. Niekada jūsų nepaliksiu. 
Motina jums išrūpina visokių malonių ir 



Trečioji Knyga Švenčiausioji Motina Kalba Savo Vyskupams Ir Kunigams 

64 65

ypatingu būdu atsilieps į jūsų maldas dabar 
pat. Prašykite begalinių malonių sieloms, ir tos 
malonės bus jūsų. Ar jau imate suprasti mūsų 
planą? Skirkite laiko maldai, ir jis bus jums 
atskleistas. Pamatysite ir jums skirtąją dalį, 
aiškiai apšviestą. Tavo Motina tau dėkoja. Jėzus, 
kurio dosnumas niekada neišsenka, gausiai tave 
apdovanos, net dar gyvenantį žemėje. Kokie 
dėkingi būsite, brangieji, kad jums buvo suteikta 
proga eiti į šį išganymo žygį kartu su mumis.  
Dabar ramūs eikite atlikti didžių darbų.

2003 m. rugpjūčio 12 d.
Švenčiausioji Motina

Mano brangios pašventintosios sielos, šiandien 
jums kalbu su dideliu džiaugsmu. Jūsų Motina 
išrūpino didelių malonių, ir šios malonės padės 
vesti jus, vykdančius savąją meilės misiją. 
Būkite tikri, kad nuolatos jus vedu. Atidžiai 
stebiu, budriai atsiliepdama į bet kokį ženklą, 
jog jums reikia mano motiniško įsikišimo. 
Mažutėliai, dabar negalima klysti, nes jums 
patikėta Dievo Bažnyčia. Šią Bažnyčią mes 
siekiame suvienyti tokiu būdu, kuris atitinka ne 
dabartinius, bet  praeities laikus. Mano sūnau, 
Šventasis Tėvas tapo visokio nepaklusnumo ir 
piktavališkumo auka. Jis buvo tam pasiruošęs 
ir savo kryžių nešė su didžiuliu gerumu, 
nuolankumu ir atlaidumu. Ne visi būtų panešę 
tokį kryžių. Bet visi pajėgs nešti dalį mano 
Sūnaus Kančios, jei to tik panorės. Ir visi pajėgs 
liudyti atperkamąją kryžiaus vertę. Kentėdamas 
tu gelbėsi sielas. Kas galėtų pasakyti „Ne“ 
kenčiančiam Kristui? Žvelk į nekaltą mano 
mylimojo Sūnaus kūną, kai Jis tyliai kenčia ant 
Savo kryžiaus. Jis kentėjo be dangiškosios vizijos 
paguodos. Tavęs nebus to prašoma, nebent 
labai retai. Dangiškoji vizija bus atskleista 
tau prieš akis. Iš tikrųjų, tau nereikės klausti, 
ar Kristus tave šaukia. Tu žinosi, jog Kristus 
tave kviečia. Iš tiesų sakau jums, mano širdies 
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mylimieji vaikai, jūsų Tėvas danguje dėl Savo 
Sūnaus Kančios šį pasaulį išlaiko kur kas ilgiau, 
negu būtų laikęs. Užtariančioji Jėzaus galia 
išgelbėjo pasaulį, ir dabar Dievas renkasi pačią 
švelniausią apvalymo formą. Dėkokite Jam 
už šį gailestingumą, kuris nesuskaičiuojamą 
daugybę sielų išgelbės nuo pražūties. Vaikai, 
tokios malonės kaip šios yra gaunamos iš 
daugelio šaltinių. Prašau suprasti, kad kai 
kurie iš jūsų, todėl, kad gyveno šventai, taip 
gražiai atsiduodami Dievo valiai, pasiekė daug 
malonių, ir jos panaudojamos būtent dabar, 
šiuo atsinaujinimo metu. Šlovinkite Dievą, kad 
jums buvo leista dalyvauti. Niekas neprilygsta 
vienybei su Kristumi, o būtent ją patirsite, jeigu 
tik norite. Jūs žinote, jog dangus sielos neverčia. 
Siela yra kviečiama į šventumą, o paskui kilti į 
dar aukštesnį šventumo lygmenį. Ar nenorėtum 
dabar pat apsipręsti ryžtingai kopti aukštyn? Tu 
gali judėti kur kas greičiau nei įsivaizduoji, jeigu 
viską palikęs nuspręsi sekti Kristų. Aš esu čia, 
mažutėli. Tai aš, tavo dangiškoji motina, dabar 
tave šaukiu. Neatmesk šio galutinio kvietimo į 
šventumą.

2003 m. rugpjūčio 13 d.
Švenčiausioji Motina

Mano brangios pašventintosios sielos, šiandien 
su jumis kalbu, kad suteikčiau džiaugsmo. 
Noriu pasidalyti Dievo džiaugsmu su jumis, kad 
suprastute, kodėl jūsų darbas yra toks svarbus. 
Nepraraskite drąsos, matydami abejingas 
sielas. Mes joms atnešime Dievo malonę, ir 
jos užsidegs, kai ims pažinti mano Sūnų. Jūs 
turite aktyviai ir kasdien praktikuoti savo 
tikėjimą. Tikėkite į Dievą per visus kasdienius 
išmėginimus, sunkumus bei iššūkius jūsų 
pašaukimui. Jeigu savo gyvenime matote ką 
nors, kas nedera su jūsų pašaukimu, nuo tokios 
grėsmės turite trauktis, kad tobulintumėte 
savo sielą. Ir atminkite, mano brangieji, kad 
jūsų sielos tobulėjimas yra pagrindinė jūsų 
misija. Nuolatos turite artėti prie Prisikėlusiojo 
Kristaus, nes kitaip imsite nuo Jo tolti. Kaip 
gerai žinote, dvasiniame gyvenime negali 
būti sąstingio. Mes norime, kad jūs būtumėte 
pavyzdžiai, kaip visada ir buvote, tik šiuo 
metu dar ryškesni. Būkite klusnūs Bažnyčios 
hierarchijai. Mūsų pačių sekėjai padėjo sklisti 
nepaklusnumo dvasiai, prislėgusiai šį pasaulį 
kaip atgrasi migla. Mūsų atnaujinimas lyg 
gaivus vėjas ją išsklaidys, kad dangaus šviesa 
ir vėl galėtų pasiekti Bažnyčios vaikus ir 
suteikti viltį, kurios jie taip ilgisi. Mūsų vaikai 
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šiame pasaulyje jau nebeklesti. Kiekvienas 
gimdytojas ieškotų, kur perkelti savo vaikus, 
jeigu jų raidai grėstų pavojus. Brangios 
pašventintosios sielos, būtent tai mes ir darome. 
Tik užuot perkėlę vaikus, mes keičiame aplinką. 
Jūs turite padėti šią problemą spręsti. Dievas 
nebeleidžia nuodėmei viešpatauti. Tai labai 
paprasta. Jis pasakė: „Gana“. Kaip visi bet 
kurių laikų žmonės, turite pažinti Dievo meilę, 
kad jūsų neištiktų Dievo rūstybė. Tai jums nėra 
jokia naujiena, mano brangiosios sielos. Visa 
tai jau anksčiau esate girdėję. Nauja yra tik 
tai, jog Dievas šiam pasauliui lieja daugybę 
malonių, kad įžiebtų šį atnaujinimą. Štai 
kodėl jūsų pastangos pasirodys sėkmingos, 
kaip dar niekada anksčiau. Pasaulis miega, 
ir mes siekiame jį iš to miego pažadinti. Jūsų 
širdžių tyloje atsakysiu į visus jūsų klausimus. 
Ar jūs, brangūs vaikai, mane ten sutinkate? Ar 
susitinkate su Jėzumi, kantriai laukiančiu, kol 
įžiebs jūsų pašaukimą pačiomis galingiausiomis, 
dieviškomis kibirkštimis? Mano vaikai, grįžkite 
pas mus nepaprastu būdu. Ženkite pirmuosius 
žingsnius, ir mes jus sveikinsime, o aš jus 
patrauksiu prie Švenčiausiosios mano Sūnaus 
Širdies – meile jums liepsnojančio žaizdro. 
Dabar apie tai pamąstykite, mano vaikai. Jo 
Širdis dega meile jums. Ar dažnai randate laiko 
tiesiog ieškoti Jo akių savo sielose? Šiandien tai 
padarykite dėl savo Motinos. Ramiai pabūkite 

su savo Išganytoju ir leiskite Jam parodyti, 
kaip Jis jus myli. Iš tiesų jūs pradėsite keistis. 
Kiekvienas, skaitantis šiuos žodžius, turi 
prisiartinti prie Kristaus. Iš tiesų aš tau kalbu, 
mano mažasis vaike. Dabar užmerk akis ir 
pajausk mano artumą. Leisk man pradėti tave 
artinti prie mano Sūnaus. Dabar tyliai pabūk, 
kai tavo Motina tarnauja varganai, iškamuotai 
tavo sielai.
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2003 m. rugpjūčio 13 d.
Švenčiausioji Motina

Mano brangieji, būkite dėkingi už šią galimybę 
prisijungti prie mūsų vykdant atsinaujinimo 
misiją. Jūs iš tiesų esate palaiminti, kad mes 
nusprendėme šitaip pas jus ateiti. Viliamės 
šiais pranešimais jus paskatinti vėl darbuotis 
išvien su dangumi, kad jūsų triūsas ir pareigos 
taptų dieviški ir juos patvirtintų Viešpaties 
Jėzaus Kristaus dievystė. Šitaip jūs darbuositės 
šimteriopai ir dar šimteriopai veiksmingiau. 
Iš tikrųjų nėra ribų tam, ką mes galime 
pasiekti. Tik būtinai leiskitės, kad jus vestume 
ir nukreiptume. Jei nesileisite, jūsų darbas 
bus apribotas žmogiškuoju mastu, o ne to 
dabar mums reikia. Mūsų darbas turi būti 
stebuklingas savo galia atversti. Sielos turi būti 
sugrąžintos į avidę. Vaikai, turite vis daugiau iš 
savęs reikalauti. Turime grįžti ten, kur bet koks 
piktnaudžiavimas Viešpaties vardu yra atgrasus. 
Turime grįžti ten, kur net menkiausias melas 
kelia sąžinės priekaištus, atvedančius sielą 
prie klausyklos. Ar galite pasakyti, jog dabar 
keliate sau tokius reikalavimus? Manau, kad 
ne. Bet einame būtent prie to. Sieloms privalu 
ir vėl susivokti, kokią žalą nuodėmė daro jų 
vienybei su Dievu. Sielos turi suprasti, kad 
vienybė su Dievu yra didžiausias jų amžiaus ir  
gyvenimo prioritetas. Jeigu tam kyla grėsmė, jos 
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turi ne tik tai suprasti, bet ir stengtis atitaisyti 
nuodėmės žalą, kad galėtų vėl susivienyti su 
savo Dievu. Ar galite pasakyti, jog šiandien 
taip yra? Žinoma, kad ne, nes taip nėra. 
Dauguma mūsų vaikų nuo dangun vedančio 
kelio nupuolė į šalikeles. Man nereikalinga 
šiuolaikinės psichiatrijos logika. Patikinu jus, 
jog danguje tai neatrodo tiesa, o Dievas nėra 
psichiatras ir neteis pagal atlaidžias asmenybės 
žlugdymo teorijas, taip pamėgtas jūsų pasaulio. 
Dievas yra visažinis. Jis permato sielą iki pat 
gelmių. Jei su sielomis dirbi pagal modernaus 
pasaulio teorijas, darai joms meškos paslaugą. 
Jos negalės šiomis teorijomis prisisdengti kaip 
skydu, kad išvengtų Dievo teismo. Verčiau sielai 
sakykite: „Ženk teisumo keliu.“ Jeigu jums 
buvo pakenkta, išsiaiškinkite, kas įvyko. Būkite 
tikri, jog Dievą supykdė jūsų įžeidėjai. Dievas 
nenorėjo, kad būtumėte užgauti. Bet Dievas teis 
jūsų skriaudėją. Skriaudikas neišvengs  dieviško 
teisingumo, o nusikaltimas neliks nuslėptas. 
Danguje nėra nei sėkmingo melo, nei sėkmingos 
apgavystės, mano vaikai. Dievas išgydys net 
ir pačias skaudžiausias žaizdas ir skriaudas, 
patikėkite. Jeigu tuo netikite, brangiosios sielos, 
kaip žemėje galėsite šią gydymo dovaną perteikti 
kitiems? Neįstengsite. Tai bus neįmanoma. Tad 
turite šią tikėjimo dovaną įgyti, kad galėtumėte 
ja dalintis. Kad ją gautumėte, turite skirti laiko 
Jėzui. Nėra kito kelio. Negalite duoti to, ko 

neturite. Daugelis ieškojo Dievo pagalbos per 
Jo tarnus, bet pasitraukė tuščiomis rankomis. 
Kokia tai širdgėla dangui. Turite vėl susitvarkyti 
namus, pradėdami dabar pat. Tada mes galime 
eiti į pasaulį gelbėti kitų. Vykdydami šią užduotį, 
jūs gaunate neribotą pagalbą, o aš jums teikiu 
drąsą bei džiaugsmą. Būkite ramūs, brangieji. 
Motina viskuo pasirūpins.
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2003 m. rugpjūčio 13 d.
Švenčiausioji Motina

Brangūs vaikai, jaudinuosi dėl jūsų saugumo, 
kaip Motina jaudinasi dėl savo vaikų, kai jie 
išklysta iš kelio. Vaikai, turite suprasti, jog 
eiti į bet kokius kompromisus dėl tikėjimo yra 
pavojinga, ką jau kalbėti apie atsakomybę, 
susijusią su jūsų pareiga vesti kitas sielas. 
Neturite siekti kompromisų su moderniomis 
jūsų tikėjimo interpretacijomis. Šio teiginio 
nesupraskite kaip leidimo būti nepaklusniems 
Bažnyčios hierarchijai. Ne tokia yra mano 
intencija. Mano intencija tokia: noriu, kad iš 
naujo atsiduotumėte savo Bažnyčiai. Noriu, 
kad būtumėte ištikimi Kristaus Vietininkui 
žemėje. Noriu, kad nepakęstumėte, – ir šį žodį 
sąmoningai vartoju – bet kokio nepaklusnumo 
šiam Kristaus Sostui, šiam Išminties Sostui. 
Jūs tokio neklusnumo akivaizdoje turite būti 
narsūs. Iš pradžių gali pasirodyti keista, bet 
prisiminkite istoriją. Jums netenka patirti nieko, 
ko nebūtų patyrę daugelis kitų tarnų. Ko gero, 
pagalvosite, kad nepaklusnumo visuomet būta. 
Taip, deja, tai tiesa. Bet patikėkite manimi: 
per visą šio pasaulio istoriją nepaklusnumas 
dar nebuvo taip išaugęs. Šiuo metu jis grasina 
pačiai jūsų egzistencijai, ir jei ne Paties Dievo 
įsikišimas, nebeturėtumėte ir pasaulio, kuriame 
būtų galima ginčytis. Nesinaudokite mano 
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žodžiais dar didesniam susiskaldymui sukelti. 
Tai būtų priešinga mūsų planui. Pasitelkite 
mano žodžius, iš naujo patvirtindami savo 
pasišventimą Šventajam Tėvui ir Bažnyčios 
hierarchijai. Kol nebūsite pakviesti tiesiogiai 
įgyvendinti pokyčių Bažnyčioje, tol laikykitės 
šios Bažnyčios taisyklių ir tarnaukite su 
džiaugsmu. Dirbkite įdiegdami pokyčius tik tuo 
atveju, jei esate paklusnūs savo vyresniesiems. 
Mažutėliai, pasitikėkite, jog įsikišiu, kai 
reikės ką nors pataisyti. Išsakykite man šiuos 
dalykus ir pamatysite mane veikiant. Vėl jums 
sakau, šie laikai yra palaiminti nepaprastomis 
malonėmis. Praktikuokite pasitikėjimą ir būsite 
apdovanoti aiškiu, apčiuopiamu būdu. Nėra ko 
bijoti, o pokyčiai, kurie turi įvykti, yra Dievo 
valia, todėl jie yra geri žmonijai bei pasauliui. 
Praktikuokite. Įpraskite ramiai atiduoti Jėzui 
savo rūpesčius, ir netrukus tai taps antrąja 
prigimtimi. Daug jūsų įtampos pranyks dėl to, 
kad nesiduosite įtraukiami į išblaškymo žaidimą. 
Tai juk žaidimas, brangieji. Nenorime, kad 
nukryptumėte į šį žaidimą. Savo gyvenimu sekite 
paskui Jėzų. Jis ves jus link didelių laimėjimų. 
Kiekvienai sielai skirta pasiekti nuostabių 
dalykų, bet šiandien daugelis sielų šių malonių 
atsisako. Vaikai, meiliai jus kviečiu, švelniai ir 
motiniškai rūpindamasi, bet ir vėl, kaip visados, 
viltingai.

2003 m. rugpjūčio 13 d.
Švenčiausioji Motina

Mano brangios pašventintosios sielos, ar 
klausotės savo Motinos? Ar mano pranešimai 
keičia jūsų sielą ir jūsų kelio kryptį? Galbūt 
pykstate ant savo Motinos. Pasakyk man, 
brangi, sužeista mažoji siela. Gali pasisakyti, 
jeigu esi nelaiminga. Tik bendravimas padės 
įžvelgti problemos esmę ir išgydyti tavo 
skausmą. Nenoriu jokių užtvarų tarp mūsų, 
todėl turi būti atvira. Jeigu tau reikia gydymo, 
apsidairyk aplink. Atsiųsiu šventą sielą, kad tau 
padėtų. Ją atpažinsi, šis bičiulis padės atrasti 
tavo skausmo šaltinį ir atversime visas žaizdas, 
kurios tave vis atitraukia nuo Motinos. Mano 
vaike, tavo pasaulyje esama neteisybės, bet ji 
neleidžiama danguje. Ten yra vien tik meilė ir 
šlovinimas. Leisk tau papasakoti apie dangų, 
kad žinotum ir suprastum, koks garbingas tikslas 
tau skirtas. Dangus yra pilnas Dievą mylinčių 
sielų. Šios sielos, kupinos džiaugsmo, pažįsta 
kiekvieną dieviškumo aspektą. Čia pasiekiamas 
didis žinojimas, ir tu gali sužinoti viską, ką 
nori sužinoti. Įsivaizduok džiūgavimą dėl visų 
šventųjų nuopelnų – ir tau žinomų, ir žinomų 
vien Dievui. Danguje bus džiūgaujama dėl 
tavo pergalių. Tavo kaltės, tavo nuodėmės ten 
nesuranda kelio – jos ne tik užmirštamos, bet 
ir paverčiamos pelenais. Ar galite įsivaizduoti, 
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brangieji? Ar jau imate įžiūrėti tokį paveikslą? 
Leiskite man tęsti. Danguje driekiasi didžiulės 
erdvės, kurių visos dalelės kupinos Dievo 
sukurto grožio. Jeigu jūs žemėje ką nors kuriate 
Dievo įkvėpti, o būtent to mes iš jūsų norime, tai 
tęsis ir danguje, kad jūsų broliai ir seserys tuo 
gėrėtųsi ir tai pažintų. Jūsų dvasiniai ryšiai taip 
pat kartu su jumis persikels į dangų. Kiekvienas 
jūsų nuodėmių prisiminimas bus ištrintas, nes 
negalėtumėte džiaugtis dangumi, jei ten nuolatos 
erzintų jūsų klaidų atminimas. Tai gailestingoji 
Dievo malonė ir jūsų Dievo savybes gerai 
atskleidžiantis pavyzdys. Prašau labiau į tai 
atsižvelgti. Jis niekad nėra piktavalis, niekad 
nėra kerštingas ir niekad nebaudžia vien tam, 
kad baustų. Dievas, jūsų mylintis Tėvas, veikia 
vien jūsų, Savo kūrinių, kuriuos Jis sukūrė meile 
ir viltimi, labui. Vaikai, su meile jums sakau, 
paleiskite savo skausmą. Aš jums padėsiu. 
Prašau, kreipkitės į mane ir leiskite man 
nuplauti neramių sielų jums praeityje padarytas 
žaizdas. Aš noriu jūsų vientisumo, jūsų gerovės, 
jūsų pasitikėjimo. Jūsų gydymas yra čia, mano 
rankoje. Aš ją tiesiu ir pasiekiu jūsų širdis. Būk 
su manimi, brangusis. Tai tau aš kalbu.

2003 m. rugpjūčio 13 d.
Švenčiausioji Motina

Brangiosios sielos, kalbu jums susirūpinusi kaip 
Motina, bet ir kupina motiniškos vilties. Noriu 
jus nukreipti į didžią šviesą, kuri buvo jums 
įžiebta, kad vestų per šį nepaklusnumo amžių. 
Mano vaikai, į jūsų klausimus bus atsakyta. Yra 
įprasta, kad kareiviams mūšio lauke ne visada 
atskleidžiamas visas strateginis vykstančio 
karo planas. Kariams negalima jaudintis dėl 
bendro vaizdo, nes jie turi susitelkti į konkrečią 
užduotį, už kurią yra atsakingi. Nebūkite kaip 
smalsūs vaikai, trokštantys sužinoti viską, 
net jeigu tai jiems nenaudinga ar netobulina 
jų veiksmų. Būkite supratingi ir nuolankūs. 
Pasitikėkite, kad Dievas rūpinasi tuo, kas 
jums geriausia, ir kad per jus Jis globoja jums 
patikėtas sielas. Budriai pastebėkite kiekvieną 
progą pasitarnauti. Drąsinkite kitus laikytis 
tokios pat nuostatos – budraus paslaugumo 
dangui. Ar manote, jog Dievui patiks pusiau 
atliktas darbas? Jis bus apviltas, ir, patikėkite 
manimi, patys sielvartausite Jį apvylę. Jūsų 
širdis liūdės, ir nėra nieko blogiau, mano vaikai, 
kaip gailestis ir liūdesys dėl prarastų progų. 
Jūs supratote mano žodžius. Tad pradedame 
nuo šiandien. Dievas jus myli dabar, Jis nori, 
kad susitelktumėte į tai, ką šiandien turite dėl 
Jo padaryti. Jis yra jums paruošęs užduočių, 
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kurias atlikti padės ypatingos jūsų dovanos. Šios 
dovanos turi būti skirtos Karalystės atėjimui. 
Negalite jomis naudotis dėl asmeninės gerovės, 
bet mes jums negailėsime paramos, jeigu būsite 
paraginti paramą patys priimti. Mes apie viską 
pagalvojome ir į viską yra atsakyta. Jeigu 
atsiduriate padėtyje, kuri yra jums neaiški, ir 
norite dangaus vedimo, turite tik paprašyti. 
Raginu jus įsileisti dangiškąjį patarimą į 
kiekvieną savo gyvenimo sritį. Kruopščiai 
patikrindami kiekvieną kampelį, mes išravėsime 
žemiškąsias paskatas ir įdiegsime dangiškąsias. 
Šis procesas vyks sparčiai. Kuo labiau atsidavę 
Kristui esate, tuo greičiau jis pajudės. Ilgainiui 
jūs dirbsite kur kas veiksmingiau. Būsite 
laimingesni, labiau patenkinti, ir sielas trauks 
prie jūsų, nes gebėsite ypatingai susitelkti. Mano 
vaikai, visas žemiškasis ugdymas ir mokslai 
nublanksta, palyginti su įkvėptu žinojimu, su 
kuriuo mes norime jus lankyti. Pasitikėkite, 
kad jums pakaks gebėjimų padaryti bet ką, ko 
paprašysime. Nebijokite. Baimė nėra iš Dievo, 
ji daugeliui karių sutrukdo sėkmingai užbaigti 
misijas. Užuot jautę baimę, džiaukitės ramybe. 
Aš esu su jumis ir jus laiminu. Niekada jūsų 
nepaliksiu, ir jūsų rūpesčiai bus mano rūpesčiai. 
Pažvelkite į sielas, kurias aš vedu, ir jų veiduose 
išvysite ramybę. Štai ką jums turiu. Atkreipkite 
dėmesį į mano kvietimą dabar pat, vaikai. 
Šiandien yra metas tarnauti.

2003 m. rugpjūčio 13 d.
Švenčiausioji Motina

Mano brangios sielos, atsidavusios Jėzui, noriu 
jus daugiau pamokyti apie gerumą. Gerumas 
kyla iš Dievo. Visas gerumas įsišaknijęs 
danguje ir žydi žemėje. Jūsų pasaulis pilnas 
netikro gerumo, kuris iš tikrųjų yra užmaskuota 
pikta valia. Jūsų pasaulis kalba apie teisę 
rinktis ir aukština atskiro asmens pasirinkimą. 
Ką gi, puiku, jeigu siela pasirenka Dievą. 
Tačiau pasirinkimas, priešingas natūraliai 
Dievo nustatytai tvarkai, užtraukia pasauliui 
Dievo rūsybę. Šie žmonės netarnauja gėriui 
ir jų paskatos nėra geros. Nebesijauskite 
privalantys reikšti pagarbą moderniam gėrio 
supratimui. Verčiau prašykite Šventosios 
Dvasios, kad jums padėtų suvokti tikrąjį 
gerumą, įsišaknijusį danguje, ir Dvasia jus 
nukreips prie pavyzdžių. Ta pati tiesos Dvasia 
atskleis tamsias užmačias ir piktą valią tų, 
kurie kalba apie gėrį ir tarnauja blogiui. Tad 
dabar nebūkite sutrikę ar susirūpinę. Matydami 
melagingai gražbyliaujančius žmones, sutrinkate 
ir darotės įtarūs. Į šį įtarumą noriu atkreipti 
dėmesį. Paisykite šių jausmų ir truputį daugiau 
pasitikėkite savo šventais instinktais. Pažvelkite į 
įvairių kampanijų vaisius. Ar toks požiūris duoda 
gerų vaisių? Turiu omenyje: ar tai veda sielas 
į tarpusavio vienybę ir į vienybę su Kūrėju? 



Trečioji Knyga Švenčiausioji Motina Kalba Savo Vyskupams Ir Kunigams 

82 83

Jūs nesate pasauliečiai, brangieji. Prašau, 
nesistenkite tokie būti. Ir nesigėdykite, kad jūsų 
dėmesio centras – dangus. Jeigu gėdijatės, 
negalite mums pasitarnauti. Nešiokite savo 
tikėjimą kaip garbės ženklą, nes jis toks ir yra. 
Jūs darbuojatės dėl tiesos. Negalite darbuotis 
tiesai ir kartu jos gėdytis. Tai niekuomet 
nesuveiks. Dabar turite ją garsiai skelbti nuo 
stogų ir tvirtai ją palaikyti. Parodysiu jums, 
kaip tai daryti. Nereikalauju nieko, kas jums 
nepasiekiama ar ne jūsų jėgoms. Bet pažadu: 
jei leisite mums jumyse veikti, pamatysite, kad 
su jumis siejami pasiekimai, apie kuriuos nė 
nesvajojote. Tai didžio pasikliovimo laikas. 
Didžio tikėjimo metas. Didžio pasitikėjimo 
reikalaujantis laikas. Prašykite šių malonių, ir 
šios malonės bus jūsų. Ar vėl matote kryptį? 
Ši kryptis veda nuo paviršutinių jūsų pasaulio 
principų, vienos tiesos link. Tiesa yra Dievas. 
Niekas negali Jo pakeisti ir niekas kitas negali 
pasotinti. Prašau nešvaistyti laiko ir savojo 
pašaukimo pakaitalams, kurie nepasotina. 
Mes esame su jumis ir ketiname jus vesti labai 
nepaprastu būdu. Dabar priimkite palaiminimą, 
tiek savo Motinos, tiek mano Sūnaus. Tai per Jį 
jūsų pašaukimas bus ištobulintas. Mokykitės iš 
Jo ir sekite Juo. Pažinkite Jį. Prisiminkite pabūti 
su Juo tyloje, kad Jis jums perduotų Savąją 
išmintį. Prisiminkite paprašyti Jėzaus, kad į jūsų 
širdis įdėtų meilę ir atsidavimą. Jis visados yra 

su jumis ir nori jus priimti į Savo Širdį. Dabar 
tiesiu virš tavęs rankas, motiniškai laimindama. 
Tu jau keitiesi, mano vaike. Būk džiugus.
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2003 m. rugpjūčio 13 d.
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Mano brangieji, kokia laiminga esu matydama, 
kaip stiprėja jūsų meilė Kūrėjui. Noriu ir vėl 
jus supažindinti su Dievu, jūsų Tėvu. Jūsų 
dangiškasis Tėvas yra visa aprėpiantis gerumas. 
Pradėsite Jį suprasti, mąstydami apie patį 
geriausią žemėje tėvą. Jis numato Savo vaikų 
poreikius ir yra pasiruošęs į kiekvieną iš jų 
atsiliepti. Jis nuostabiu būdu leido žmonijai 
daryti pažangą. Tai buvo numatyta dėl gėrio, 
bet, deja, kai kurie žmonijos atstovai mokslinius 
atradimus iškreipė, panaudodami juos piktiems 
tikslams. Mūsų Tėvas nepakenčia tokio blogio, 
žalingo žmonijai, nuostabiausiems Jo kūriniams. 
Pamąstykite apie patį geriausią žemėje esantį 
tėvą. Koks to žmogaus vaikų elgesys jums 
patiktų? Ar jie turėtų būti klusnūs? Ar jie turi 
bent vieną priežastį maištauti ar baimintis? 
Ar, gavę valgyti, jie turėtų aimanuoti ir dejuoti 
iš baimės, kad nebegaus kito valgio? Kokie 
jie kvaili, pamanytumėte. Kaip liūdna jums 
būtų matyti, jog vaikai taip atsilygina tokiam 
mylinčiam ir atsakingam tėvui. Ar nepeiktumėte 
šių vaikų? Ar nesistengtumėte jų pataisyti? Ypač 
jeigu žvelgėte plačiau ir matėte, kad kiekviena 
galima pasekmė buvo numatyta ir ja pasirūpinta. 
Štai ką aš darau, brangūs vaikai. Vieninga su 
Kristumi, stengiuosi pataisyti jūsų pasaulį, kol 
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jo dar nesunaikino piktavalės sielos. Kristaus 
galybė yra be ribų. Ji neišmatuojama. Ji viską 
gali. Ji tokia galinga, kad yra sulaikoma. Kristus 
jums, Savo sekėjams, įdiegia stiprų tikėjimą, 
kad parengtų Savo vaikus Savo sugrįžimui. Aš 
neketinu skleisti nerimo ir rimtai jums sakau, 
kad nerimą skleidžiantys žmonės neveikia 
išvien su manimi. Motina niekada taip nesielgia 
su savo vaikais. Bet ji juos įspėja ir aprūpina 
visais reikiamais įrankiais, kad jie atliktų jos 
duotą užduotį. Noriu jus vesti šiuo laiku, ir man 
buvo suteikti įgaliojimai tai daryti. Būkite man 
klusnūs. Prašau įtariai vertinti klaidų skleidėjus, 
bet neįtarinėkite savo Motinos. Pažvelkite į 
gerus vaisius, kylančius iš ryšio su manimi, ir iš 
tiesų pamatysite, jog esu Moteris, Apsisiautusi 
Saule. Ateinu įtikinti savo vaikų, kad darbuotųsi 
šviesos labui ir įsileistų Jėzų, siekiantį vien 
jūsų išganymo. Aš esu čia, brangusis, sergsčiu 
tave. Meldžiu už tave ir prašau Dievo kas 
dieną tave globoti. Vis dėlto negaliu trukdyti, 
jeigu žingsniuoji klaidinga kryptimi. Tegaliu 
maldauti, kad apsigręžtum ir leistum man 
pataisyti bet kurią tavo gyvenimo klaidą. Ieškok 
ramybės, ir ten pamatysi Kristų. Tiesioginiai 
mano kreipimaisi teikia džiaugsmą, ramybę ir 
užsidegimą, – visa tai, kas yra priešinga baimei, 
dirglumui ir susiskaldymui. Tad štai jums 
išbandymas. Prašykite Dvasios, kad būtų su 
jumis, ir Dvasia jus ves. Kol kas tiek. Jūs turite 

priimti mano pranešimus į savo širdį, ir tegul jie 
pražysta dangišku pašaukimu. Esame su jumis 
ir palaikome net mažiausias jūsų pastangas 
gręžtis į dangų. Ženk šiuos žingsnius jau dabar, 
brangusis, ir pamatysi, kaip už tuos žingsnius 
atlyginama ir jie vis didėja. Kai pasukame 
teisinga kryptimi, niekas negali sutrukdyti 
tavo pašaukimo pažangos. Visas dangus stebi, 
drąsina ir laukia galimybės tau padėti. Pažvelk 
aukštyn į savo bičiulius, mažutėli, ir prašyk 
jų pagalbos. Jie laukia palankios progos, 
kad panaudotų jiems pasiekiamas malones, 
tad nenuvilk šių dangiškų sielų, norinčių tau 
pagelbėti. Ar matai Dievo plano šlovę? Mes 
visi dirbame drauge – dangus, žemė, Trejybė, 
angelai, netgi skaistykloje kenčiančios sielos 
maldauja tau didžių malonių. Dievo didybei nėra 
lygių, bet pažiūrėjęs tu jau įžvelgti jos trumpus 
blyksnius. Mano vaike, gali būti pateisintas dėl 
savo džiaugsmingos eisenos, nes tai mes darome 
ir danguje.
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Brangūs vaikai, turime apmąstyti Jėzaus 
Kančią. Noriu, kad kasdien skirtumėte laiko 
kenčiančiam Jėzui. Daug jums pasakėme apie 
šį kentėjimą ir atskleisdavome vis daugiau ir 
daugiau. Taip norime jus paskatinti suprasti 
didžią šio didvyriško ir gailestingo akto svarbą. 
Jėzus pasirinko mirtį. Jis sutiko kentėti. Jis 
pripažino ir priėmė nuodėmės viršenybę Savo 
mirtingam kūnui bei ribotą laiką žemėje. Tiesa, 
Jis tai padarė žinodamas, o jums neretai tokio 
žinojimo pristinga, bet esate kviečiami pasitikėti, 
mano mažutėliai. Privalote pasitikėti, kad mums 
yra skirtas atperkantysis kančios planas, kurį 
žemėje esantys ne visada supranta. Kentėjimas 
žemėje numatytas pagal dievišką tvarką. Jūs 
niekuomet nesukursite pasaulio, kuriame 
turintieji žmogaus kūną būtų laisvi nuo visų 
kentėjimų. Tai nėra lemta, ir taip neatsitiks. 
Kančios tikrai nebus tik danguje. Atidžiai 
įsižiūrėkite į kančios vertę. Kruopščiai tirkite 
tuos, kurie jus supa. Daugelis jų priėmė kančią 
į savo gyvenimą. Jie nėra nei pasipiktinę, nei 
apleisti. Daugelis pasiekė didįjį šventumą. Jūs 
dažnai girdite sakant, kad jei norite pasikalbėti 
su tvirtos valios žmogumi, kalbėkitės su tuo, 
kuriam teko kentėti. Nepriimantieji kančios net 
negali kitų suprasti, ką jau kalbėti apie gebėjimą 
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padėti ir atjausti. Aš nenoriu, kad kentėjimų 
ieškotumėte. Tai nėra mano tikslas. Noriu, kad 
kančiai atėjus į jūsų gyvenimą, ją priimtumėte 
taikiai ir su meile. Prašau, skirkite laiko mano 
kenčiančiam Sūnui. Jis žvelgia žemyn į tave su 
tokia meile, kai tu apmąstai Jo Kančią. Jis būna 
taip paguostas, kai tu apsvarstai Jo iškęstus 
skausmus ir patirtus kankinimus. Vaikai, savo 
geriausio draugo jūs nepaliktumėte vieno 
šitaip kentėti. Nebūtumėte geri bičiuliai, jei 
taip pasielgtumėte. Nepalikite mano Sūnaus 
kentėti vieno. Eikite su Juo. Eikite jam iš paskos 
Kryžiaus Keliu, tyliai apmąstydami, ir leiskite 
Jam jus mokyti apie kančios garbingumą. 
Kryžiaus Kelias taps jums gyvas, ir jūs niekada 
nesuabejosite atperkamąja kančios prigimtimi ir 
verte. Jėzus, jūsų Išganytojas, jūsų brangiausias 
draugas, trokšta dabar jums apsireikšti. Jis 
gali tai padaryti tik tuo atveju, jeigu esate Jam 
atviri. Įsivaizduokite pokalbį, kurio metu viena 
pusė yra nusigręžusi, užsiėmusi  kita užduotimi. 
Besistengiantis bendrauti asmuo pagrįstai 
liaujasi tai daręs, nes niekas jo nesiklauso. 
Būkite tikri, vėl sakau, būkite tikri, jog tokie 
dalykai neapibūdina jūsų santykių su Jėzumi. Ką 
Jis šiandien jums pasakė? Jeigu Jis netarė nieko, 
jūs nesiklausote. Dabar vėl į Jį atsigręžkite ir 
tyliai pasėdėkite, kol Jis kalbės jūsų širdžiai. 
Užmerkite akis ir išvyskite meilingą šypseną 
Jo veide, kai Jis nori jus išgydyti ir apvalyti. 

Tavo Jėzus turi daug ką tau pasakyti, brangi 
siela. Tu gali Jam išverkti visą savo skausmą 
ir Jis jį panaikins, pakeisdamas džiaugsmu. 
Kokia laiminga ir palaiminta aš esu, būdama 
Motina šios dieviškos, švelnios Esybės. Kaip 
dažnai Jis mane paguosdavo ir apšviesdavo. Aš 
sakau jums, vaikai: jeigu bendraujate su Jėzumi, 
jokių klausimų nebelieka. Sekite paskui mane, 
savo dangiškąją Motiną, ir aš pasirūpinsiu, kad 
susivienytumėte su Kristumi.
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Brangios pašventintosios sielos, su didžia viltimi 
aš pas jus ateinu. Noriu, kad apmąstytumėte 
Dievo gailestingumą, priimdami visus šiuos 
mano pamokymus ir meilę. Matote, mokau jus 
apie meilę, nes meilė yra visko, kas svarbu, 
pagrindinis ramstis ir esmė. Visas darbas turi 
būti grindžiamas meile. Anksčiau kalbėjome apie 
modernią meilės atmainą, nors tai nėra jokia 
meilė, tik išnaudojimas. Tikra meilė, dangiška 
meilė, yra nuoširdi. Jūs žinote, kad ji nuoširdi, 
nes tokia meilė sukuria saugumą. Pasvarstykite 
apie tuos, su kuriais gerai jaučiatės. Ar matote, 
kad šios sielos turi savyje tikrą meilę? Su jomis 
būti saugu, nes jos nešiojasi savyje Dievo sėklą, 
o tai gimdo meilę. Į tai jūs atsiliepiate, kai jums 
su žmogumi jauku ir saugu. Ką gi, brangieji, 
turiu jums pasakyti, kad vis mažiau ir mažiau 
yra tų, kurie šią meilės sėklą savyje nešiojasi, 
ir būtent todėl tiek daug jūsų brolių ir seserų 
tapo dvasios ligų aukomis. Žmogui nebuvo skirta 
nugyventi savo gyvenimą be meilės. Jis turėtų 
kas dieną patirti truputį meilės tai iš vieno, tai iš 
kito žmogaus, o geriausia būtų, jeigu jis patirtų 
kiekvienos sutiktos sielos meilę. Šviesa užgeso 
daugybėje sielų ir meilės požiūriu jos neturi ką 
duoti. Pamažu tokiame žmoguje išblėsta ir meilė. 
Na, o žmogus gali gana sėkmingai išgyventi, 
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jeigu yra maitinamas dieviškosios meilės. Tai 
nėra problema. Bet mažai sielų priima dievišką 
meilę. Pagalvokite apie daugelį pažįstamų 
sielų. Apie kelias iš jų galėtumėte pasakyti, kad 
jos turi gyvą ryšį su Jėzumi Kristumi? Jūs jas 
atpažinsite, nes jos išsiskiria. Kodėl jos išsiskiria 
iš kitų? Nes yra džiaugsmingos. Šypsosi. Myli 
kitus paprastai ir lengvai. Jaudinasi viena 
dėl kitos, pakančiai ir supratingai žiūri į kitų 
trūkumus. Stengiasi, kai tik gali, pagelbėti 
kitiems. Jų nevaldo priklausomybės ar pavydas. 
Jos neįsigyja gėrybių vien tam, kad jų įsigytų. 
Jos sako tiesą. Prisiima atsakomybę už savo 
veiksmus. Myli ir gerbia vaikus. Kiek sielų, 
kurias galima taip apibūdinti, atpažinai, 
brangusis? Palieku tave apie tai pagalvoti ir 
prašau suprasti, jog toks apibūdinimas turėtų 
tikti kiekvienam.

2003 m. rugpjūčio 13 d.
Švenčiausioji Motina

Mano brangūs vaikai, į savo gyvenimą jūs 
priimate malonę, ir tai man patinka. Mano 
Sūnus taip pat semiasi didžios paguodos iš tų 
sielų, kurios atsiliepia į mano raginimus. Vaikai, 
žinau, kad kartais jums būna sunku. Atminkite, 
kad aš gyvenau žemėje ir daug paguodos 
sėmiausi iš tikėjimo. Dažnai būdavau netikra 
dėl savo Sūnaus ateities, tik žinojau, kad jo 
laukia kančia. Gyvenau su šia tikrove, bet vis 
tiek likau maloni, pareiginga ir linksma. Galbūt 
paklausite, kaip man tai pavykdavo. Sakau jums, 
kad padėdavo malda. Nuolatos prašydavau 
dangiškąjį Tėvą mane sustiprinti ir palaikyti. Kai 
pajausdavau širdgėlą dėl savo Sūnaus ateities, 
mesdavau visus savo darbus ir atlikdavau 
paklusnumo Tėvui aktą. Tai tapo gyvenimo 
įpročiu ir man pagelbėdavo net pačiomis 
sunkiausiomis valandomis. Ir jūs tai atrasite. 
Kai tik jaučiate nepasitikėjimą ar baimę, 
atlikite paklusnumo aktą. Tarkite šiuos žodžius: 
„Dieve danguje, pasižadu būti Tau ištikima/s. 
Atiduodu Tau savo gyvenimą, savo darbą ir 
savo širdį. Mainais suteik man malonę kuo 
tobuliau paklusti kiekvienam Tavo nurodymui.“ 
Tai viskas, vaikai. Ši paprasta malda suteiks 
jums paguodą, kuri jus sustiprins ir parengs jus 
toliau vykdyti Jo valią. Mes jūsų neteisiame dėl 
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klaidų. Nepriekaištaujame. Norime jus vesti, 
ir jeigu pasuksite klaidingu keliu, jus tiesiog 
pataisysime. Nebijokite nesėkmės, nes su Dievu 
nesėkmė yra neįmanoma. Nuo šiol, mano žodžių 
praturtinti, džiugiai ženkite į priekį. Jėzus, jūsų 
Išganytojas, taip pat turi daug ką jums pasakyti, 
ir Jis toliau siųs šiuos dangaus nurodymus. 
Mano vaikai, nuolankumas yra jūsų slaptažodis, 
o meilė – jūsų kompasas. Esate apgaubti 
mano globos apsiaustu. Būkite tikri dėl mano 
nuolatinės ir rūpestingos globos. Niekas nedrįs 
paliesti šios dangiškos motinos vaiko. Tikėkite 
šiuo planu, man patikėtieji vaikai, žinodami, jog 
niekas jo nesustabdys. Iš tikrųjų, kol kalbamės, 
jis tęsiasi. Dievas žvelgia į jus iš aukštybių ir 
mato pasirengusius tarnystei. Visą amžinybę Jam 
dėkosite už šią suteiktą progą tarnauti. 

Priedas
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Grįžtančiojo Karaliaus Jėzaus 
Kristaus apaštalai pasauliečiai

Mes siekiame būti suvienję su Jėzumi savo kasdie-
niame darbe ir savo pašaukimuose tam, kad gauti 
malonių nusidėjėlių atsivertimui. Per savo bendra-
darbiavimą su Šventąja Dvasia leisime Jėzui per 
mus lietis į pasaulį, nešdami Jo šviesą. Mes darome 
tai vienybėje su Marija, mūsų Švenčiausiąja Moti-
na, šventųjų bendruomene, visais Dievo angelais ir 
su visais apaštalais pasauliečiais.
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Gairės apaštalams pasauliečiams

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

1. Atsidavimo maldą ir Pašaukimo malda 
bei trumpą maldą už Šventąjį Tėvą.

2. Kas savaitinę 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, atsigrę-
žiant į kitus su Jo kantrybe ir švelnumu.

Atsidavimo malda
Brangus Dieve Danguje, pasižadu būti Tau ištikimas. 
Atiduodu Tau savo gyvenimą, savo darbą ir savo širdį. 
Mainais suteik man malonę kuo tobuliau paklusti kie-
kvienam Tavo nurodymui. Amen.

Pašaukimo malda
O Marija, Jėzaus Motina ir Bažnyčios Karaliene, pra-
šau, palaimink mane ištikimybe mano pašaukimui. Padėk 
man suprasti, kad mano tarnystė, kad ir kokia nuolanki 
ir slapta, yra svarbi visuotinei Bažnyčiai. Stiprink mane 
iššūkių metu ir globok mano šeimą bei mylimus žmones. 
Padėk man, Švenčiausioji Motina, išlaikyti tikėjimą Jėzu-
mi Kristumi, tavo Sūnumi, Grįžtančiu Karaliumi. Amen.

Malda už Šventąjį Tėvą
Švenčiausioji Marija, Jėzaus Motina, globok Šventąjį 
mūsų Tėvą Pranciškų 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 
5. Eucharistijos įsteigimas.

Jėzaus pažadas apaštalams pasauliečiams: 

Gegužės 12, 2005
Jūsų žinia sieloms lieka nepakitusi. Svei- 
kinkite ir kvieskite kiekvieną sielą į išgel- 
bėjimo misiją. Galite patikinti kiekvieną 
pasaulietį apaštalą, kad tuomet, kai tik 
jis rūpinsis Mano reikalais, Aš rūpinsiuos 
jo reikalais. Jie bus Mano Švenčiausioje 
Širdyje, Aš juos saugosiu ir ginsiu. Aš sieksiu 
kiekvieno jų mylimojo visiško atsivertimo. 
Tad sielos, kurios tarnaus šioje išgelbėjimo 
misijoje kaip Mano mylimi apaštalai 
pasauliečiai, pažins ramybę. Pasaulis negali 
to žadėti, nes tik dangus gali suteikti sielai 
ramybę. Tai iš tiesų yra dangaus misija, ir 
Aš kviečiu kiekvieną dangaus vaiką Man 
padėti. Jums bus atlyginta, Mano brangieji.
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Maldos
Maldos Dievui Tėvui
„Kaip aš galiu pasitarnauti savo Tėvui danguje?“
„Aš pasitikiu Tavimi, Dieve. Aš aukoju Tau savo 
skausmą nuolankumo dvasioje. Aš tarnausiu Tau bet 
kokiomis aplinkybėmis.“
„Dieve, mano Tėve danguje, Tu esi gailestingumas. 
Tu myli mane ir matai kiekvieną mano nuodėmę. 
Dieve, dabar aš Tavęs šaukiuosi kaip Gailestingojo 
Tėvo. Atleisk man kiekvieną mano nuodėmę. 
Nuplauk mano sielos dėmes, kad aš ir vėl galėčiau 
džiaugtis tobula nekaltybe. Aš pasitikiu Tavimi, 
Tėve, kuris esi danguje. Aš Tavimi pasikliauju. Aš 
Tau dėkoju. Amen.“
„Dieve, mano Tėve, nuramink mano dvasią ir 
nukreipk mano kelią.“
„Dieve, aš klydau. Aš gailiuosi. Vis tiek esu Tavo vai- 
kas 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.“

„Viešpatie, ką aš galėčiau padaryti šiandien, kad pasi- 
ruoščiau 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 bran-
giam 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 pasiti- kiu. 
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 dieno-
raščio 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 Gailes-
tingume, 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 var-
das, 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 kalti-
ninkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo 
pikto. Amen.

4. Sveika, Marija
Sveika, Marija, malonės pilnoji! Viešpats su Tavimi! Tu 
pagirta tarp moterų ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus. Šven-
toji Marija, Dievo Motina, melsk už mus, nusidė-
jėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.

5. Apaštalų tikybos išpažinimas
Tikiu Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvė- 
rėją, 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 praga-
rus; 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 nuo-
dėmes.

7. Kiekvienos dalies maži karoliukai
Dėl skaudžios Jėzaus kančios būk gailestingas mums ir 
visam pasauliui.



Trečioji Knyga Priedas

106 107

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 neįsivaizduo-
jamas 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

Kaip kalbėti Rožinį
1. Persižegnokite ir 

sukalbėkite
„Apaštalų tikybos 
išpažinimą“.

2. Sukalbėkite „Tėve 
mūsų“.

3. Tris kartus 
sukalbėkite 
„Sveika, Marija“.

4. Sukalbėkite „Garbė 
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 sukalbėki-
te „Sveika, Karaliene“.

Paprastai, priklausomai nuo metų laiko, Džiaugsmo 
slėpiniai yra kalbami pirmadieniais ir šeštadieniais,

9→

5→
4→

3→

2→

1→

{
{6→

7→
8→
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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 sekmadie- 
niais).

Šviesos slėpiniai
Pereidami nuo paslėptos Jėzaus kūdikystės ir vai- 
kystės Nazarete prie viešojo Jėzaus gyvenimo, 
mūsų apmąstymai nuneša mus į tuos slėpinius, 
kurie gali būti pavadinti Šviesos slėpiniais. Iš tik- 
rųjų, visas Jėzaus slėpinys yra Šviesos slėpinys. Jis 
yra „Pasaulio Šviesa“ (Jn 8,12). Tačiau ši tiesa ypa- 
tingai nušvinta Jo viešojo gyvenimo metu (mel- 
džiamasi ketvirtadieniais).

Kančios slėpiniai
Evangelija ypatingą reikšmę teikia Kančios slėpi- 
niams. Nuo pat pradžių krikščioniškasis pamaldu- 
mas, o ypač Gavėnios metu atsidavimas Kryžiaus 
keliams buvo sutelktas į atskirus Kančios momen- 
tus, suvokiant, kad kaip tik ji yra Dievo meilės 
apreiškimo aukščiausias taškas ir mūsų išganymo 
šaltinis (meldžiamasi antradieniais ir penktadie- 
niais, 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 tikė- 
jimo, ir kvietė tikintįjį prasibrauti pro kančios 
tamsą, kad galėtų pažvelgti į prisikėlusiojo ir dan- 
gun žengiančiojo Kristaus garbę... Pati Marija buvo 
pakylėta į tą pačią garbę dangun ėmimu (meldžia- 
masi 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 Dva- 
sios. Amen.

Apaštalų tikybos išpažinimas
Tikiu Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvė- 
rėją, ir Jėzų Kristų, vienatinį Jo Sūnų, mūsų Vieš- 
patį, 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 numiru- 
siųjų; įžengė į dangų; sėdi visagalio Dievo Tėvo 
dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
Tikiu Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažny- 
čią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, 
kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyve- 
nimą. 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 gel- 
bėk mus nuo pikto. Amen.

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 trem- 
ties parodyk. O geroji, o malonioji, o mieliausioji 
Mergele Marija!

Melski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja, kad tap- 
tume 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 vystyk- 
lais 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.

Ketvirtasis Džiaugsmo slėpinys: 
Paaukojimas
Pasibaigus Mozės įstatymo numatytoms apsiva- 
lymo dienoms, Juozapas ir Marija nunešė kūdikį į 
Jeruzalę paaukoti Viešpačiui, – kaip parašyta Vieš- 
paties 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 beklausinė- 
jantį.       (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 van- 
dens.“ 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 kara- 
lystė. 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 drabu- 
žiai pasidarė skaisčiai balti. O iš debesies aidėjo 
balsas: „Šitas mano išrinktasis Sūnus, jo klausy- 
kite!“              (Lk 9,29.35)

Vieną kartą „Tėve mūsų“, dešimt kartų „Sveika, 
Marija“, vieną kartą „Garbė Dievui Tėvui“.

Slėpinio vaisius: šventumo troškimas.

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 San- dora 
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, var- 
vantys 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 Kauko- 
lės 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.

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.

Ši knyga yra pelno nesiekiančios misijos dalis.
Mūsų Dievas norėjo, kad šiuos žodžius 

paskleistume tarp tautų.

Prašome mums padėti.

Jei norėtumėte paremti mus fi nansiškai, 
prašome kreiptis adresu:

JAV:
Direction for Our Times 

9000 West 81st Street 
Justice, Illinois 60458

1-708-496-9300

Airijoje: 
Tearmann 

Anama

Ballyjamesduff  
Republic of Ireland

Tel.: 011-353-42-969-4947
     arba 011-353-(0)49-437-3040

contactus@dfot.ie
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Knygos

Nuorodos mūsų laikams, 
duotos Anne, pasaulietei apaštalei.

Pirmoji knyga: Mintys apie dvasingumą

Antroji knyga: Pokalbiai su Eucharistine
Jėzaus Širdimi

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

Ketvirtoji knyga: Jėzus Karalius
Dangus kalba kunigams
Jėzus kalba nusidėjėliams

Penktoji knyga: Jėzus Atpirkėjas

Šeštoji knyga: Dangus kalba šeimoms

Septintoji knyga: Sveikinimai iš dangaus

Aštuntoji knyga: Besiilsint Jėzaus Širdyje

Devintoji knyga: Angelai

Dešimtoji knyga: Jėzus kalba savo
apaštalams

Šias knygas galite nusipirkti internete 
adresu www.directionforourtimes.org.

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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Leidėjo pastaba dėl vertimo

Ši knyga yra vertinys iš anglų kalba parašyto teksto, kurio pa-
skelbimui 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 in-
terpretuojamas. Radusius vertimo klaidų, galimai darančių šį 
tekstą nesuderinamu su Katalikų Bažnyčios mokymu, prašome 
pranešti mums, kad galėtume apie tai infor- muoti už vertimus 
atsakingą kunigą.

Pastabas dėl vertimo klaidų prašome siųsti vertimų koordi- na-
toriui į vieną iš šių Direction for Our Times fi lialų:

JAV:

Direction for Our Times 
9000 West 81st Street
 Justice, Illinois 60458

contactus@directionforourtimes.com

Airijoje: 
Direction for Our Times

Tearmann 
Anama

Ballyjamesduff 
Co. Cavan
A82 Y670

Republic of Ireland 
contactus@dft.ie

Jėzus per Anne perduoda žinią pasauliui 
kiekvieno mėnesio pirmąją dieną.
Šias žinias kas mėnesį rasite mūsų 

žiniatinklio puslapyje adresu 
www.directionforourtimes.org 
arba paskambinkite mums, kad

įtrauktume jus į savo elektroninio pašto
 adresus, telefonu 1-708-496-9300.




