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ĮŽANGA 
 

 Akivaizdu, kad pasaulis yra baisioje būklėje. Nerimo ir vargo kasdien vis daugėja. Palaimintoji 
Mergelė Marija nori išgelbėti savo vaikus iš šios beviltiškos situacijos ir tam tikslui Ji apdovanoja 
mus brangia dovana: 

Savo Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna 1. 

Palaimintoji Mergelė Marija kalbėjo vengrei, šešių vaikų motinai, apie savo Motiniškos Širdies 
troškimus. Jos ir Jėzaus pranešimai skirti ne vien Vengrijai, bet ir visam krikščioniškajam pasauliui. 

 Neabejotinai turėtume būti dėkingi už šią didžią Dievo ir Dangiškosios Motinos dovaną. 

Nauja malonės dovana per Mariją išgelbėti pasauliui 

Vieną penktadienį Palaimintoji Mergelė Marija kalbėjo regėtojai Elžbietai (Elizabet): „Šioje 
šalyje tiek daug nusidedama. Padėk man gelbėti sielas 2. Aš duodu tau į rankas šviesos deglą 3 – 
mano Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsną. Aš esu jūsų rūpestinga Motina, kuri myli jus ir 
susivienijusi su jumis aš jus išgelbėsiu...“ 

„Mano dukra, aš duodu tau Meilės Liepsną. Ji uždegs tavo širdį ir tuomet tu galėsi perduoti 
ją kitiems, bent dar vienai sielai.“ 

Dievo Motina kalbėdama taip stipriai raudojo, kad aš negalėjau tiksliai suprasti, ko buvo 
tikimasi iš manęs. Visų labui aš pažadėjau viską. Mano širdis vos neplyšo. 

Meilės Liepsnos slėpinys 

 „Meilės Liepsna, trykštanti iš mano Nekalčiausios Širdies, turi sklisti iš širdies į širdį. Tai 
yra didysis šviesos stebuklas, apakinantis šėtoną. Tai perkeičianti Meilės ugnis 4. Mes 
numalšinsime neapykantos ugnį Meilės Ugnimi.  

Iš tiesų, aš gavau šią Meilės Ugnies malonė jums iš Dangiškojo Tėvo, dėl mano Dieviškojo 
Sūnaus penkių šventųjų žaizdų 5.“   
____________ 
1 Plg. Lk 12,49: „Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies, ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų.“ (Čia ir toliau Šv. Rašto citatos iš 
www.biblija.lt) 
Lk 3, 16 „Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi.“ 
2 Plg. Pat 24, 11-12: „jeigu susilaikai gelbėti pasmerktuosius mirti ir apginti vedamus į žūtį; jeigu sakai: „Žiūrėk, mes 
nieko apie tai nežinojome!“ – argi tas, kuris sveria širdis, to nepastebi? Tas, kuris saugo tavo gyvastį, žinos ir atlygins 
kiekvienam pagal jo darbus.“ 
3 Plg. Gg 6, 10: „ Kas yra ta, kuri sušvinta tarsi aušra, graži kaip mėnulis, šviesi tartum saulė, pagarbią baimę kelianti 
lyg pulkas su vėliavomis?“ 
Apr 12, 1: „Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos 
žvaigždžių vainikas.“ 
4 Plg Ps 50,3: „Mūsų Dievas ateina, bet ne tyliai, – pirma jo – ryjanti ugnis.“ 
Mal 3,2: „Bet kas gali ištverti jo atėjimo dieną ir kas gali išsilaikyti jam pasirodžius? Juk jis yra kaip lydytojo ugnis ir 
kaip skalbėjų šarmas.“ 
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 Kol Ji kalbėjo man šiuos dalykus, aš turėjau nuostabų įkvėpimą suprasti, kaip labai Jos valia 
buvo suvienyta su Amžinojo Tėvo, Jos Dieviškojo Sūnaus ir Šventosios Dvasios valia. Palaimintoji 
Mergelė pažadėjo, kad Ji bus tarp mūsų, jog užtikrintų, kad ši mažytė Liepsna išplistų žaibo 
greitumu visame pasaulyje. Tuomet Ji dar pasakė: „Liepsna iš savo aš Širdies apakinsiu šėtoną. 
Susivienijusi su jumis Meilės Liepsna naikina nusidėjimą kaip gyvenimo būdą. Aš skleidžiu 
išgelbėjimo jėgą, kylančią iš Meilės Liepsnos, visiems žmonėms ir visoms tautoms, ne tik tai tiems, 
kurie priklauso Katalikų Bažnyčiai, bet visiems, kurie yra pažymėti mano Dieviškojo Sūnaus 
kryžiaus ženklu. Todėl aš noriu, kad mano Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna pasidarytų 
žinoma visur, taip kaip mano vardas yra žinomas visame pasaulyje. Šie palaiminimai taip pat 
pasiekia mirštančiuosius ir sielas skaistykloje.“ 

 „Matai, mano dukra, kai mano Meilės Liepsna užlieja žemę, jos palaiminimai paremia 
mirštančiuosius. Šėtonas yra apakinamas ir jūsų karštos maldos padeda priversti jį nutraukti 
savo puolimą ant mirštančiųjų. Net labiausiai užkietėję nusidėjėliai atsiverčia, paveikti mano 
Meilės Liepsnos šviesaus spindėjimo. Aš nenoriu prarasti nė vienos sielos. Užtikrink, kad naktį 
būtų meldžiamasi kiekvieną minutę. Nes kol kas nors budės ir maldoje kreipsis į mano Meilės 
Liepsną, nei vienas mirštantis jūsų aplinkoje neis į pragarą. Tai yra pažadas 6.“ 

 „Kuo karščiau melsiesi 7, tuo stipriau šėtonas bus apakintas ir mirštantysis gaus naujų jėgų 
išmintingai apsispręsti dėl savo likimo.“ 

 Tos šeimos, kurios reguliariai meldžiasi atgailos valandą ketvirtadieniais arba penktadieniais 
gaus ypatingą malonę per aštuonias dienas išlaisvinti iš Skaistyklos vieną mirusį šeimos narį po 
vienintelės griežto pasninko duona ir vandeniu dienos. 

 Jei kas nors griežtai pasninkauja pirmadienį (duona ir vandeniu), kunigo siela išlaisvinama iš 
Skaistyklos (nuo 18 val. galima pavalgyti, bet tuomet reikia pasimelsti vieną rožinio dalį su Meilės 
Liepsnos maldavimu už kunigo sielą) 

 „Kas meldžiasi tris Sveika Marija mano Meilės Liepsnos garbei, išlaisvina sielą iš 
Skaistyklos. Kas meldžiasi vieną Sveika Marija mano Meilės Liepsnos garbei lapkričio mėnesį, 
išlaisvina dešimt sielų iš Skaistyklos 8.“ 

 Jėzus: „Mano brangioji siela, trokšk man daug daug sielų! Tai yra mano vienintelė malda: 
Sielos! Kaip aš jų trokštu! O, kaip aš kenčiu dėl sielų abejingumo!“ 

_____________ 

5
 Plg. Iz 53, 5: „Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant jo krito 

mūsų išganymui, mes buvome išgydyti jo žaizdomis.“ 
6 Plg Rom 4, 20-22: „Jis /Abraomas/ nepasidavė netikėjimui Dievo pažadu, bet įsitvirtino tikėjime, teikdamas Dievui 
garbę ir būdamas tikras, jog ką pažadėjo, įstengs ir įvykdyti. Todėl jam tai buvo įskaityta teisumu.“ 
7 Plg. Jok 5, 16: „Tad išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad atgautumėte sveikatą. Daug 
gali karšta teisiojo malda.“ 
8 „Meilės Liepsna nėra magiški žodžiai, kurie veiktų savaime, bet laisva Dievo dovana, kurią sau ir kitiems galime priimti 
tikėjimu Dievo pažadu ir nuolankiu pasitikėjimu. Dievas prisitaiko prie trapios žmogiškos prigimties, pažadėdamas, kad 
mūsų pastangos duos vaisių. Dievo pažadai kartu yra išmintingas Jo auklėjimas. Jėzus mus moko palyginimais. Kaip 
lapkričio mėnuo žemėje yra ypatingo Dievo gailestingumo laikas sieloms Skaistykloje, taip panašiai ir mūsų gyvenimas 
žemėje iki Jėzaus sugrįžimo teisti pasaulį yra mums ypatingo Dievo Gailestingumo laikas. Nuo mūsų priklauso, kaip mes 
tą laiką išnaudojame ir kaip veikiame pagal pažintą Dievo valią. (Vert. past.) 
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„Aš raginu tave!“ 

 Palaimintoji Motina prašė manęs skubiai darbuotis, kad Meilė Liepsna būtų paskleista visoje 
žemėje. „Aš negaliu daugiau sulaikyti Meilės Liepsnos savyje, tegul ji liejasi į jus! Negi nežengsi 
pirmojo žingsnio bent kartą! Ar aš po ilgo laukimo pagaliau galiu pamatyti geros valios 
prošvaistę? Tačiau tiktai pirmas žingsnis tau kainuos, pasitikėk manimi! Kai jau būsi žengusi jį, 
mano Meilės Liepsna nugalės nepasitikėjimą tavo sieloje ir tuomet apšvies ją švelniu spindesiu. 
Kai tik visas pasipriešinimas išnyks, tie, kurie bus suteikė užuovėją mano Meilės Liepsnai, bus 
įgalinti versme malonių ir skelbs visam pasauliui, kaip aš sakiau, kad tokio malonių išliejimo dar 
niekad nėra buvę nuo tada, kai Žodis tapo Kūnu...“ 

 „Aš noriu, kad mano Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna būtų žinoma visur, 
taip kaip mano vardas yra žinomas visame pasaulyje.“ 

 „Nepraraskite drąsos! Aš aprūpinsiu kiekvieną jūsų reikalingomis jėgomis. Bet jūs tiktai 
turite to trokšti! Per savo Meilės Liepsnos veikimą aš apšviesiu jūsų sielas taip, kad jūsų pradinis 
pasitikėjimas būtų drąsus ir narsus!“ 

„Man reikia jūsų visų“ 

„Mano Nekalčiausioji Širdis dega meile jums. Aš negaliu ilgiau sulaikyti savo meilės. Be 
paliovos ji srūva į jus. Aš esu jūsų Motina, aš galiu ir noriu jums padėti, tačiau man reikia jūsų 
atsiliepimo. Aš noriu, kad jūs bendradarbiaudami padarytumėte viską, ką galite, kad šėtonas būtų 
apakintas. Man reikia kiekvieno jūsų asmeniškai, o taip pat ir jūsų kartu. Nesustokite, šėtonas bus 
apakintas tiek, kiek jūs prie to prisidėsite.“ 

„Tai didžiulė atsakomybė, bet jūsų darbas nebus bergždžias. Jeigu jūs visi susivienysite su 
manimi, tuomet mano švelni Meilės Liepsnos šviesa įsižiebs visoje žemėje. Šėtonas bus pažemintas 
ir padarytas nepajėgus naudoti savo galią. Vienintelė sąlyga tam yra ta, kad pasiruošimo laikas 
būtų trumpas. Prašau, neatidėliokite atsiliepimo į mano šventus prašymus. Meilės Liepsnos 
veikimas sukrės pasaulį nuolankiausių sielų mažumo dėka.“ 

„Kiekvienas žmogus, gaunantis šią žinią, turėtų priimti ją kaip pakvietimą ir nė vienas 
neturėtų įsižeisti ar nekreipti dėmesio į ją. Jūs esate mano vaikai, o aš esu jūsų Motina. Taip pat 
melskitės šventajam Juozapui, tyriausiam iš sužadėtinių, kuris tiria žmonių širdis ieškodamas 
priebėgos mano Meilės Liepsnai.“ 

Jėzus: „Galėčiau palyginti šį [malonių] srautą su pirmosiomis Sekminėmis. Jis užlies žemę 
su Šventosios Dvasios galybe 9. Visa žmonija suklus šio didžiulio stebuklo metu. Štai mano 
Švenčiausios Motinos Meilės Liepsnos malonės srautas. Pasaulis, jau aptemęs dėl netikėjimo, 
patirs nuostabius sukrėtimus ir tuomet bus tikima!  

_____________________ 

9  Jl3, 1: „Tada išliesiu savo dvasią ant visos žmonijos, – jūsų sūnūs ir jūsų dukterys pranašaus, jūsų seni žmonės 
sapnus sapnuos, o jūsų jauni žmonės turės regėjimus.“ 
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Šis sukrėtimas per tikėjimo galią paskatins užgimti naują pasaulį. Pasitikėjimas, įtvirtintas 
tikėjime 10, įsišaknys sielose ir taip žemės veidas bus atnaujintas. Nes niekuomet tokia malonių 
versmė nebuvo duota nuo to laiko, kuomet Žodis tapo Kūnu. 

 Šis žemės atsinaujinimas, išbandytas kančiomis, įvyks per Palaimintosios mergelės Marijos 
galią ir maldaujančią jėgą.“ 

 

TRUMPOS PRIEMONĖS 

Dalyvavimas Šventųjų Mišių aukoje 

„Kada laisvai [neprivalomai] dalyvauji Šventosiose Mišiose ir esi pašvenčiamosios malonės 
būsenoje, tuomet Meilės Liepsna spinduliuoja iš mano Širdies taip ryškiai, kad šėtonas būna 
apakinamas ir mano palaiminimai pasiekia sielą, už kurią jūs aukojate Šventąsias Mišias. Jūsų 
dalyvavimas Šventųjų Mišių aukoje labiausiai padidina šėtono apakinimą.“ 

 

Brangiausiojo Kraujo galia 

Jėzus: „Mano stalas yra padengtas ir nuolat paruoštas. Aš, Mokytojas, paaukojau viską už 
jus. Aš atiduodu jums save. Priėmę šventąją Komuniją žvelkite giliai į savo sielą ir pajauskite, kokį 
poveikį sukelia mano brangus šventasis Kraujas jumyse. Nelikite tam nejautrūs. Atėjimas prie 
mano stalo neturėtų būti vien tik iš įpročio. Veikiau jis turėtų būti vedamas gilios meilės man, 
užmezgant ryšį su mano Meile, kuri sudegina jūsų sielos nuodėmes.“ 

„Atidžiai žvelkite į mano akis, kurių žvilgsnis apakina šėtoną.“  

„Kasdienos kovose vienykitės su manimi, žvelgiančiu į Dangų apleidime.“ 

 

Kasdienės aukos 

Marija: „Per dieną aukokite savo darbą Dievo garbei 11. Jeigu esate pašvenčiamosios 
malonės būsenoje, toji auka sustiprina šėtono apakinimą. Todėl gyvenkite nuolatos su mano 
malone, taip užtikrindami gilesnį ir toliau sklindantį jo apakinimą. Dėl ypatingų palaiminimų, 
srūvančių iš šių malonių, daug sielų pakeis savo kelius ir bus išgelbėtos.“  

__________ 

10 Kol 1. 23:  „Tiktai jūs ištverkite tikėjime įsitvirtinę bei įsišakniję ir nesiduokite atitraukiami nuo vilties Evangelijos.“ 
11 1 Kor 10, 31:  „Ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visa darykite Dievo garbei..“ 
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 „Tai yra jūsų ginklai ir toks yra jūsų uždavinys: teikite didelę reikšmę Atpirkimo darbams. 
Jei jūsų didelis troškimas galėtų pasiekti Amžinojo Tėvo sostą nors akimirkai, tuomet sėkmė būtų 
daug didesnė. Būkite užsidegę, tartum degantys ir nesudegantys krūmai 12. Man reikia 
nesudegančių sielų, kurių liepsnojanti meilė pagelbsti man.“ 

Tikėjimas ir pasitikėjimas 

Jėzus: „Be tikėjimo ir pasitikėjimo jokia dorybė tavyje negali įsišaknyti. Jie yra šio švento 
plano, kuriam mes dabar ruošiamės , ir kurį greitai pradėsime vykdyti, pagrindas. Atsižvelk į 
reikšmingumą tų dalykų, kuriuos tau sakau. Mes teikiame tau jėgų ir drąsos žengti pirmuosius 
žingsnius, bet tu neturėtum delsti įvykdyti mano valios ar į visa tai numoti ranka.“ 

Marija: „Mano vaike, tikėk mano Motiniška galia. Nusižeminimas 13 ir pasiaukojimas 14 
turėtų būti vyraujančios tavo sielos savybės. Tikėk ir pasitikėk, bent tikėk savo Motinos gebėjimu 
apakinti šėtoną ir išgelbėti pasaulį.“  

Dažnai aplankyk Švenčiausiąjį Sakramentą 

Jėzus: „Jei tu neateini pas mane, kaip tuomet aš galiu išdalyti tau savo palaiminimus?  
Malonės susikaupia mano Širdyje ir Joje esanti Meilė yra neišmatuojama.“ 

Atsiteisimo valanda už šeimą 

 Tai labiausiai neatidėliotinas Marijos prašymas: „Mano dukra, aš prašau, kad tu laikytum 
ketvirtadienį ir penktadienį ypatingos malonės ir atleidimo dienomis aukoti atgailą mano 
Dieviškajam Sūnui. Tai būtų atsilyginimo valanda, šventoji atsiteisimo valanda kartu su šeima. 
Jos metu melskitės įvairiomis maldomis. Pavyzdžiui, sukalbėkite Rožinį ir giedokite giesmes. 
Pradėkite maldą penkis kartus persižegnodami kryžiaus ženklu mano Dieviškojo Sūnaus penkių 
šventųjų žaizdų pagerbimui, užbaikite maldą taip pat. Tuomet skaitykite pasirinktą dvasinį 
skaitinį ir uždekite žvakę mano pažado jums atminimui.“ 

 „Melskitės keliese, nes žinote: kur du ar daugiau susirenka mano Sūnaus vardu, Jis yra tarp 
jų. Taip pat dienos metu įpraskite persižegnoti kryžiaus ženklu penkis kartus tuo pagarbindami 
Dievo Tėvo gailestingumą. Tai jus priartins prie Jo, o jūsų širdys bus pripildytos malonių. 

 Kaip matai, mano vaike, aš jus pakeliu ir vedu į Amžinąją Karalystę, kurią mano 
Dieviškasis Sūnus užtikrino jums neišmatuojamų kančių kaina.“ 

_________________ 

12 Iš 3,2: „Viešpaties angelas jam pasirodė degančio krūmo ugnies liepsnoje. Mozė žiūrėjo nustebęs, nes krūmas, nors ir 
skendo liepsnoje, bet nesudegė“ 
13  Sir 1,27: „Juk pagarbi VIEŠPATIES baimė yra išmintis ir drausmė, o patiklus nusižeminimas jį džiugina.“ Mt 23,12 
„Nes kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas“ 
14 1 Pt 2,5: „Ir jūs patys, kaip gyvieji akmenys, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir 
atnašautumėte dvasines aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų.“ 
Kol 1,24: „ Dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jus ir savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo 
Kūno, kuris yra Bažnyčia“ 
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MALDA,  KURIOS  PRAŠĖ  PALAIMINTOJI  MERGELĖ  MARIJA 

 Dievo Motina prašo, kad šią naują maldą mes padarytume žinomą visam pasauliui: „Prašau 
nuo šios akimirkos įterpkite šią eilutę į kiekvieną jūsų kalbamą „Sveika Marija“ maldą: 

Užliek visą žmoniją savo Meilės Liepsnos malonės veikimu dabar ir mūsų mirties 
valandą. Amen.“ 

 „Šia malda apakinsite šėtoną.“ 

Palaimintoji Mergelė Marija prašo, kad „Sveika Marija“ maldą būtų kalbamą šitaip: 

,,Sveika, Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo 
Sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo Motina, melsk už mus nusidėjėlius, ir užliek visą žmoniją 
savo Meilės Liepsnos malonės veikimu, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.'' 

 Melskimės rožinį! Įprastinį rožinį, tačiau su Meilės Liepsnos prašymu 
kiekvienoje „Sveika Marija“ maldoje. 

 Marija: „Kankynėje, kuri prasidės, aš visada būsiu pas jus ir su jumis. Aš esu jūsų Motina. 
Aš galiu ir noriu jums padėti. Jūs greitai pamatysite pasklindant mano Meilės Liepsną visur ir 
apšviečiant Dangų, žemę ir netgi aptemusias bei apsnūdusias sielas. Koks skausmas man būti 
priverstai matyti, kaip šitiek mano vaikų patys krenta į pragarą!“ 

 Tai sakydama Marija davė man pajausti didžiulį Jos skausmą ir tai sudaužė mano širdį. 

 

 

JĖZAUS  PAMOKYMAI 

Tėvams 

Jėzus: „Per Šventąjį Tėvą aš teikiu savo ypatingą palaiminimą ir taip pat dideles malones 
tėvams, kurie priimdami mano Dievišką Valią, bendradarbiauja mano sukūrimo darbe. Šis 
ypatingas palaiminimas skirtas būtent tėvams.“ 

Maldos veiksmingumas 

„Pasakyk savo broliams: vienintelė „Tėve mūsų“ ar „Sveika Marija“ malda sukalbėta 
didžiausioje sielos sausroje, yra veiksmingesnė už besiliejančią maldą didžiulio užsidegimo 
momentu 15.“ 
________________________ 

15  2 Kor 12, 9-10: „Bet man atsakė: „Gana tau mano malonės, nes mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume“. Todėl 
aš mieliausiu noru girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje. Džiaugiuosi tad silpnumu, 
paniekinimais, bėdomis, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes, būdamas silpnas, esu galingas.“ 
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Apie kalbą 

 Kalba yra Dievo dovana ir mes esame už ją atsakingi. Per dialogą užmezgami santykiai tarp 
žmonių, leidžiantys mus pažinti vienas kitą. Tačiau mes neturime pamiršti, kad kiekvienas ištartas 
žodis turi tam tikrą reikšmę. Todėl gyvenkime bei veikime visados Dievo artume ir pasverkime 
kiekvieną žodį, kurį ištariame. 

 Jėzus: „Amžinasis Tėvas davė žmogui kalbą. Todėl gyvenkite tinkamai naudodami šią 
dovaną! Nebijok kalbėti! Taip, iš tiesų yra sunku supurtyti kitus jų netikrame ramume. Bet nepalik 
jų savo namuose tuščiomis rankomis ir širdimis. Tu turi kalbėti!“ 

 Marija: „Tiktai per kalbą mano Meilės Liepsna gali pasidaryti žinoma. Su sielvartaujančia 
Širdimi aš lieku už pasaulio. Jūs neturite teisės pasilikti tylintys, nei stokoti drąsos, nei puikuotis, 
nei būti aplaidūs ar bijoti aukos. Tai, ką sakote apie mane arba dėl manęs, turi būti persunkta visu 
jūsų sielos užsidegimu, kad žmonės būtų išjudinti Dangaus Paslapties.“ 

Marijos Dangun Ėmimo šventė 1980 m. rugpjūčio 15 d. 

Marija: „Kada kunigai laikosi visiško pasninko pirmadienį, per kiekvienas šventąsias 
Mišias, kurias jie aukoja tą savaitę, konsekracijos momentu jie išvaduoja daugybę sielų iš 
Skaistyklos. 

Kuomet pašvęstieji [vienuoliai] ir pasauliečiai laikosi visiško pasninko pirmadienį, jie taip 
pat išvaduoja daugelį sielų iš Skaistyklos per kiekvieną tą  savaitę  priimtą šventąją Komuniją.“ 

1981 m. sausio 01 d. pranešimas 

Jėzus: „Viršykite savo saiką 16! Apmąstykite tris karalius, kurie padarė virš žmogišką auką. 
Jie iš tiesų viršijo  savo įprastinį saiką. Kunigai turi daryti tai pirmiausia, o taip pat ir visi 
pašvęstieji bei visi pasauliečiai.“ 

„Maldos grupės turi būti įkurtos kiekvienoje parapijoje.“ „Laiminkite vieni kitus Kryžiaus ženklu.“ 

Kas yra Meilės Liepsna? 

Elžbieta kartą paklausė: „Kas yra Meilės Liepsna?“ 
Jėzus atsakė: „Mano Motinos Meilės Liepsna tau yra tas pats, kas Nojui buvo arka.“ 
Ir Palaimintoji Mergelė Marija pridėjo: 
„Mano Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna yra pats Jėzus Kristus.“ 

 
_________________________ 
 

16 Šiuos žodžius reikėtų suprasti Evangelijos šviesoje: „Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta.“ (Lk 6,38) Tačiau 
taip pat negalima pamiršti ir šv. Benedikto žodžių: „Saikingumas yra kiekvienos dorybės pagrindas“. Kiekviena žmogiška 
dorybė yra „aukso viduryje“, kuris nėra vidutiniškumas, bet pusiausvyra (pvz. drąsos dorybė yra tarp dviejų blogų 
kraštutinumų: bailumo ir pramuštgalviškumo). Tačiau Dieviškosios dorybės – tikėjimas, viltis ir meilė – yra ne „aukso 
viduryje“, bet augimo viršūnėje: niekada negali būti per daug tikėjimo, vilties ir meilės. Bet kadangi Jėzus glaudžiai 
suvienijo meilę Dievui su meile artimui, turime atrasti pusiausvyrą tarp Dievo meilės gavimo maldoje ir jos perdavimo 
artimui veikloje. Pal. Marija Eugenijus yra pasakęs: „Apaštalas, norintis būti vien tik aktyvus, nebus šventuoju.  
Kontempliatyvusis, kuris nenori perduoti savo meilės praktiniu būdu, ugdysis dvasinį egoizmą. Neįmanoma būti 
šventuoju, jei pasirenkama tik viena iš dviejų: arba aktyvumas, arba kontempliacija.“ (www.notredamedevie.org ) (Vert. 
past.)   
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Jėzus maldauja mus 

 „Mano vaikai, savo pasitikėjimu jūs galite apiplėšti mane, atimdami iš 
manęs mano malones, kurios paruoštos! Aš nesu uždaras! Aš stoviu priešais 
kiekvieną iš jūsų su Meile Širdyje. Aš esu čia, kad padaryčiau jus laimingus! 17“ 

Šventasis Juozapai, kuris savo galia teiki pagalbą visuose mūsų sunkumuose, ir kuris 
padarai įmanoma tai, kas atrodo neįmanoma, pasirūpink visomis mūsų reikmėmis su mylinčiu 
tėvo žvilgsniu. 

NAUJOJI MALDA, KURIOS IŠMOKĖ MŪSŲ VIEŠPATS 

 Viešpats taip pat davė man naują maldą. Tai Jo amžinasis noras, kad ši malda būtų 
padaryta žinoma ir priimama, nes tai galinga priemonė šėtono apakinimui:  

O mano Jėzau, 
Tegul mūsų kojos keliauja kartu, 
Tegul  mūsų rankos renka kartu, 
Tegul mūsų širdys plaka kartu, 
Tegul mūsų vidus jaučia kartu,  

Tegul mūsų protų mintys būna viena, 
Tegul mūsų ausys klausosi tylos kartu, 
Tegul mūsų akys žvelgia vienos į kitas, 

Tegul mūsų žvilgsniai susilieja vienas kitame, 
Tegul mūsų lūpos kartu maldauja mūsų Dangiškąjį Tėvą gailestingumo. Amen. 

Jėzus: „Ši malda yra įrankis jūsų rankose, nes jums veikiant kartu su manimi šiuo būdu, 
šėtonas taps aklas ir dėl jo aklumo sielos bus išlaisvinamos iš nuodėmių.“ 

Rožinis su Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna 

 Rožinio maldoje galima į „Sveika Marija“ įterpti Meilės Liepsnos maldavimą tokiu būdu: 
 

 ,,Sveika, Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas 
tavo Sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo Motina, melsk už mus nusidėjėlius, ir užliek visą 
žmoniją savo Meilės Liepsnos malonės veikimu, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.“ 
 
Po kiekvieno slėpinio: 
 

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 (Fatimos malda). 
 

Ateik, Šventoji Dvasia! Ateik su Nekalčiausios Marijos Širdies Meilės Liepsnos galia. 

______________________ 

17 Išm 3,5: „Buvę truputį pavarginti, jie bus labai laimingi, nes Dievas juos išmėgino ir rado savęs vertus.“ 
Lk 1,45: „ Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta.“ 
Mt 24,46: „Laimingas toksai tarnas, kurį sugrįžęs šeimininkas ras gerai besidarbuojantį.“  
Pat 16,20: „Kas supranta dalyką, kurio mokosi, puikiai gyvens, o kas pasitiki VIEŠPAČIU, bus laimingas.” 
Tob 8,16: „Pašlovintas esi tu, nes padarei mane laimingą; ko bijojau, tai neįvyko. Tu pasielgei su mumis 
pagal savo begalinį gailestingumą.” 
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MEILĖS  LIEPSNOS  ROŽINIS 

Pradžioje penkis kartus persižegnojame pagerbdami penkias mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus Šventąsias Žaizdas per jas pasiaukodami Dievui Tėvui: 

Ant trijų mažųjų karoliukų: 
O Dieve, aš tikiu Tavimi,  |  nes Tu esi begaliniai Geras. 
O Dieve, aš viliuosi Tavimi,  |  nes Tu esi begaliniai Gailestingas. 
O Dieve, aš myliu Tave,  |  nes Tu esi vertas meilės labiau nei visa. 
Ant didžiųjų karoliukų: Skausmingoji ir Nekalčiausioji Marijos Širdie,  |  
melski už mus, kurie pas Tave ieškome prieglobsčio. 
 

 

Ant dešimties mažųjų karoliukų: Mergele Marija, išgelbėk mus |  
per savo Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsną. 
 
Po kiekvieno dešimtuko: Užliek visą žmoniją savo Meilės Liepsnos malonės veikimu,  
dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. 

 
Pabaigoje tris kartus:  Garbė Dievui: Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo 
pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. 

 
 

 
Miunchenas, 1977 m. birželio 6 d.       Dr. Gerard Gruber 
V.g. nr. 3133/77/1a         Generalvikaras 
 
 
 
1962 m. balandžio 13 d. pranešime Mergelė Marija paaiškina, jog prieš 
melsdamiesi turime penkis kartus persižegnoti, pagerbdami Jėzaus Kristaus 
penkias Šventąsias Žaizdas, ir tai darydami, per šias Žaizdas pasiaukoti 
Dangiškajam Tėvui. 
Šis aktas atneša gausių malonių ir apsaugo sielą nuo priešo įtakos. 
Tokį patį persižegnojimą galima daryti ir pabaigus maldą, arba bet kuriuo 
dienos metu kaip pasiaukojimą. 
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MALDA  MEILĖS  LIEPSNOS  SKLEIDIMUI 
Su asmenišku popiežiaus Pauliaus VI patvirtinimu, 1973 m. lapkritis 

 
             Palaimintoji Mergele Marija, mūsų Motina, Tavo meilė Dievui ir meilė mums, Tavo 
vaikams, yra  tokia didelė, jog Tu aukoji mus savo Dieviškajam Sūnui Jėzui ant kryžiaus, kad 
gautum  Amžinojo  Tėvo atleidimą už mūsų nuodėmes ir tokiu būdu įgytum mums išganymą, 
kad kiekvienas tikintis į Jėzų nepražūtų, bet pasiektų Amžinąjį Gyvenimą. 

Su sūnišku pasitikėjimu mes maldaujame Tave, Palaimintoji Motina, kad savo 
Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna ir per Šventąją Dvasią uždegtum mūsų širdyse tobulos 
meilės Dievui ir visai žmonijai ugnį. 

Padėk mums skleisti šią šventą Liepsną visiems geros valios žmonėms, kad Meilės 
Liepsna galėtų užgesinti neapykantos gaisrus visame pasaulyje ir Jėzus, Taikos Kunigaikštis, 
galėtų būti Karalius kiekvienoje širdyje ir savo Meilės Sakramente mūsų altorių soste. Amen. 

 
 

 

PASIAUKOJIMAS  NEKALČIAUSIAJAI  MARIJOS  ŠIRDŽIAI 18 
 
O Nekalčiausioji Marijos Širdie, visuomet kupina gerumo, parodyk mums savo Meilę. 

Tegu Tavo Širdies Meilės Liepsna nusileidžia ant visos žmonijos. Mes mylime Tave viskuo, 
kas esame. Įdiek tikrą meilę mūsų širdyse, kad būtume Tau nepaliaujamai atsidavę. 

O Marija, kuri esi romios ir nuolankios Širdies, prisimink mus, kai esame nuodėmėje. 
Per savo Motinišką ir Nekalčiausiąją Širdį pagydyk mus nuo visų mūsų dvasinių negalavimų 
ir trūkumų. 

Duok mums visada matyti Tavo Motiniškos Širdies gerumą ir teatverčia mus Tavo 
Meilės Liepsna.  

Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
18 Šią maldą Palaimintoji Mergelė Marija vėliau padiktavo Jos balsą girdinčiajai Jelenai Vasilij 
Medjugorjėje 1983 metų lapkritį 
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SIŪLOMI  ŽINGSNIAI  MEILĖS  LIEPSNOS  MALDOS GRUPELĖSM 
 

1. Pradėkite maldą penkis kartus persižegnodami mūsų Nukryžiuotojo Viešpaties Jėzaus 
Kristaus penkių šventųjų žaizdų garbei. 
„Aš prašau tavęs, mano dukra, aukoti mano Dieviškajam Sūnui labai ypatingą atgailą 

ketvirtadieniais ir penktadieniais [...]. Šią valandą, kurią praleisite savo namuose 
atgailaudami, pradėkite dvasiniu skaitiniu ir pratęskite melsdamiesi šventąjį Rožinį ar kitas 
maldas kupinoje pagarbos ir užsidegimo atmosferoje. Melskitės kartu bent dviese ar trise, nes, 
kur du ar trys yra susirinkę mano Sūnaus Vardu, Jis yra tarp jų. Pradėkite penkis kartus 
persižegnodami, o tai darydami pasiaukokite Dangiškajam Tėvui per mano Dieviškojo Sūnaus 
penkias žaizdas. Užbaikite [maldą]  taip pat.“ 

 

2. Rekomenduojama perskaityti skaitinį iš Elizabet Kindelmann dienoraščio. 
3. Sukalbėkite maldą šv. Arkangelui Mykolui: 

,,Šventas Mykolai Arkangele, gink mus kovoje. Būk mums apsauga nuo velnio apgaulės ir 
spąstų. Tegul jam Dievas įsako, nuolankiai tavęs prašome, o Tu, Dangaus kariuomenės 
kunigaikšti, šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios klajoja po pasaulį, norėdamos sielas 
pražudyti,  numesk į pragarą.  Amen.“ 

4. Melskitės Rožinį ir įterpkite į kiekvieną „Sveika Marija“ maldą Meilė Liepsnos maldavimą 
tokiu būdu: 

,,Sveika, Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas 
tavo Sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo Motina, melsk už mus nusidėjėlius, ir užliek visą 
žmoniją savo Meilės Liepsnos malonės veikimu, dabar ir mūsų mirties valandą.  
Amen.“ 

5. Po kiekvieno slėpinio (dešimties „Sveika Marija“ ir „Garbė Dievui“): 

• 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. 
(Fatimos malda). 

• Ateik, Šventoji Dvasia! Ateik su Nekalčiausios Marijos Širdies Meilės Liepsnos galia 

6. Rožinio maldos pabaigoje galima prašyti Jėzų dvasioje paimti mus priešais Jo Eucharistinį 
Buvimą pasaulyje, kad Jį pagarbintume. 

 
7. Tai yra malda, kurios Elizabetą Kindelmann išmokė mūsų Viešpats Jėzus: 

 
O mano Jėzau, 

Tegul mūsų kojos keliauja kartu, 
Tegul  mūsų rankos renka kartu, 
Tegul mūsų širdys plaka kartu, 
Tegul mūsų vidus jaučia kartu,  

Tegul mūsų protų mintys būna viena, 
Tegul mūsų ausys klausosi tylos kartu, 
Tegul mūsų akys žvelgia vienos į kitas, 

Tegul mūsų žvilgsniai susilieja vienas kitame, 
Tegul mūsų lūpos kartu maldauja mūsų Dangiškąjį Tėvą gailestingumo. Amen. 
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8. Galite šauktis Šv. Juozapo šia malda (ar bet kuria kita): 

,,O Dieve, kuris dėl savo neapsakomos Apvaizdos malonėjai pasirinkti šventąjį 
Juozapą būti Tavo Šventosios Motinos sužadėtiniu, suteik mums, maldaujame 
Tave, kad galėtume turėti užtarėju Danguje tą, kurį pagerbiame kaip globėją 
žemėje.  

Šventasis Juozapai, Tu ieškojai kur Dievo Motina galėtų prisiglausti Betliejuje. 
Padėk mums taip pat rasti prieglobstį Meilės Liepsnai visos žmonijos širdyse. 
Amen.'' 
9. Užbaikite maldą penkis kartus persižegnodami mūsų Nukryžiuotojo Viešpaties Jėzaus 

Kristaus penkių šventųjų Žaizdų garbei. 
 
10.  Palaiminkite vienas kitą darydami kryžiaus ženklą švęstu vandeniu kiekvieno asmens kaktoje 

(jei grupė maža) tardami: Aš laiminu tave vardan Dievo: Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios 
Dvasios. Amen. 

Jei jūsų maldos grupė organizuojama kitaip, nei Meilės Liepsnos grupelės, galite įterpti tik Meilės 
Liepsnos maldavimus į kiekvieną „Sveika Marija“ Rožinio maldoje, kad tokiu būdu atsilieptumėte į 
karštą Mergelės Marijos prašymą. 

SANTRAUKA 

1948 – 1949 m. valdant Vengrijos komunistų režimui, jaunas vienuolis Gabriel Rona SJ palieka savo 
gimtąją šalį ir išvyksta į Ispaniją užbaigti teologijos studijų. Jis įšventinamas kunigu ir siunčiamas 
misionieriumi į Ekvadorą, kur jis vėliau išverčia Elizabet Kindelmann rankraštį į ispanų kalbą. Tuomet 
Atsiteisimo Judėjimas pasklinda po visą Lotynų Ameriką. 

1968 m. Viešpats Jėzus paprašė Elizabet nuvykti pas savo vyskupą Sėkešfehėrvaro mieste ir 
papasakoti jam apie Meilės Liepsną. Tuomet vyskupas informavo Šventąjį Sostą ir popiežius Paulius VI 
išreiškė savo susidomėjimą. 

Po dviejų metų Elizabet buvo Viešpaties pakviesta vykti į Romą. Su vengrų prelato Isvan Mester, šv. 
Stepono Namų Romoje vyresniojo, pritarimu, Elizabet Kindelmann dienoraščio santrauka italų kalba buvo 
pristatyta Šventajam Tėvui. 

1976 m.  Gyula Molnar gavo turistinę vizą vykti į Romą. Jis nuvežė pilną 220 puslapių rankraštį 
prelatui Mester. 

1977 m. Elizabet darkartą buvo Jėzaus kviečiama į Romą informuoti popiežiaus ir daugelio Romos 
kurijos kardinolų. Negalėdama tiesiogiai susitikti su popiežiumi, ji palaikė ryšius su keletu kardinolų ir teikė 
naujausias žinias kitiems. 

1987 m. Meilės Liepsnos žinia sulaukia pritarimo bei aprobavimo iš Akapulko, Selajos, Gvajakilio, 
Tuksone, Meksiko, Hermosilo ir Durango vyskupų bei arkivyskupų. 

Pirmasis tarptautinis Meilės Liepsnos judėjimo susirinkimas vyko Meksike 1999 m.  liepos 12-18 d. 
Nuo 1998 m.  Meilės Liepsnos judėjimas pradeda formuotis Kanadoje. 2000 m. rugsėjį pradėjo veikti 

oficiali struktūra , kuri leido aktyviau skleisti šį pamaldumą šalies ir tarptautiniu lygmeniu. 
2005 m. rugpjūčio 8-13 d. Ekvadoro Respublikos sostinėje Kite vyko tarptautinė konferencija su tikslu 

parengti Meilės Liepsnos judėjimo Įstatus ir pateikti juos Šventajam Sostui patvirtinti. 
2009 m. birželio 6 d. Budapešte įvyko 10-oji nacionalinė Meilės Liepsnos judėjimo konferencija. Dr. 

Peter Erdo – kardinolas, Budapešto arkivyskupas, paskelbė, jog po kruopštaus tyrimo Bažnyčios nuspręsta, 
kad Elizabet Kindelmann dvasinio dienoraščio turinys atitinka Bažnyčios mokymą ir yra naudingas įvairių 
Katalikų Bažnyčios pripažįstamų bendruomenių gyvenimui ir veiklai. 
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Pradžioje penkis kartus persižegnojame pagerbdami penkias mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus Šventąsias Žaizdas per jas pasiaukodami Dievui Tėvui: 

Ant trijų mažųjų karoliukų: 
O Dieve, aš tikiu Tavimi, | nes Tu esi begaliniai Geras. 
O Dieve, aš viliuosi Tavimi, | nes Tu esi begaliniai Gailestingas. 
O Dieve, aš myliu Tave, | nes Tu esi vertas meilės labiau nei visa. 
 
Ant didžiųjų karoliukų: Skausmingoji ir Nekalčiausioji Marijos Širdie, |  
melski už mus, kurie pas Tave ieškome prieglobsčio. 
 

 

Ant dešimties mažųjų karoliukų: Mergele Marija, išgelbėk mus |  
per savo Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsną. 
 
Po kiekvieno dešimtuko: Užliek visą žmoniją savo Meilės Liepsnos malonės veikimu,  
dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. 

 
Pabaigoje tris kartus:  Garbė Dievui: Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo 
pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. 
 
 
Miunchenas, 1977 m. birželio 6 d. 
V.g. nr. 3133/77/1a 
Dr. Gerard Gruber 
Generalvikaras 
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MEILĖS  LIEPSNOS  LITANIJA 
 
Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus 
Jėzus. Šventoji Marija, Dievo Motina, melsk už mus nusidėjėlius, IR UŽLIEK VISĄ ŽMONIJĄ SAVO 
MEILĖS LIEPSNOS MALONĖS VEIKIMU, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. 
 
 
Tegu Tavo Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna apima mūsų širdis 
Tegu Meilės Liepsna veda mus į tobulą Dievo meilę.  
Tegu Meilės Liepsna uždega mūsų širdis tikra meile žmonijai. 
Tegu Meilės Liepsna, o Motina, būna mūsų šeimoms šildantis Šviesos šaltinis 
Tegu ši Šviesa lydi mūsų šeimas į šventumą. 
Tegu Tavo motiniškos Širdies Meilės Liepsna persisunkia vaikų sielose.  
Tegu Tavo motiniškos Širdies Meilės Liepsna rodo mums kelią.  
Kad vaikščiotume šviečiančiu Tavo Meilės Liepsnos keliu.  
Kad atpažintume savo gyvenimo tikslą per Tavo Meilės Liepsną.  
Kad Tavo Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna pašalintų iš mūsų sielų net 
mažiausias nuodėmes.  
Kad Meilės Liepsna įkvėptų mus daryti gera.  
Kad galėtume pasiųsti Meilės Liepsną, o Dangiškoji Motina, mūsų broliams ir 
sesėms.  
Kad Meilės Liepsna, o Dangiškoji Motina, uždegtų mūsų aptemusias sielas.  
Kad Meilės Liepsna, o Dangiškoji Motina, sušildytų tas širdis, kurios tapo šaltos.  
Kad Tavo Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna sušvelnintų labiausiai užkietėjusias 
širdis.  
Kad Tavo Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna sudrebintų abejinguosius.  
Kad Tavo Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna paskatintų mus į Evangelinį 
uolumą.  
Kad Meilės Liepsna, ateinanti iš Tavo motiniškos Širdies, pasiektų kiekvieną 
žmogų.  
Kad Meilės Liepsna, o Dangiškoji Motina, uždegtų mūsų sielas Dievo Meile.  
Kad Meilės Liepsna iš Tavo Širdies panaikintų neapykantos ugnį.  
Kad Meilės Liepsna, o Dangiškoji Motina, apšviestų galingus ir valdančius šio 
pasaulio žmones.  
Kad išsaugotume Meilės Liepsną, duotą iš Tavo motiniškos Širdies iki pat mūsų 
gyvenimo galo.  
Kad stengtumėmės dėl Dangaus švelnia Tavo Meilės Liepsnos Šviesa.  
Kad Meilės Liepsna iš Tavo Motiniškos Širdies nušviestų mus mirties valandą.  
Kad Meilės Liepsna, kuri liejasi iš Tavo Širdies, visuomet degtų mumyse.  
Kad Tavo Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna šviestų virš viso pasaulio. 
 

 

IŠ
M
E
L
S
K
  M

U
M
S
  Š
IĄ
  M

A
L
O
N
Ę
! 

 
MELSKIMĖS (visi drauge) 
Šventasis Juozapai, Tu ieškojai kur Dievo Motina galėtų prisiglausti Betliejuje.  
Padėk mums taip pat rasti prieglobstį Meilės Liepsnai visos žmonijos širdyse.  
Amen. 
 


