PĒDĒJO LAIKU KARALIENE UN MĀTE

MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DOTS CAUR MARIJAS GAISMU

Estelí, 2018.gada 3.augusts
„PĒDĒJO LAIKU KARALIENE UN MĀTE”
VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS JAUNS AICINĀJUMS
Pirmdien, Tā Kunga 2006.gada 28.augustā, mūsu Kungs Jēzus Kristus atklāja Marijas Gaismai jaunu
Vissvētākās Jaunavas Marijas Aicinājumu zem titula „PĒDĒJO LAIKU KARALIENE UN MĀTE.” LIELĀKĀ
DAĻA VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS AICINĀJUMU TIEK APKOPOTI VIENĀ ATTĒLĀ, KAS
PĀRSTĀV VIŅU.
Vēlāk Debesu Māte diktēja lūgšanu par visu Dieva tautu, ar kuru Viņa aicina mūs piesaukt Viņu, jo īpaši šajos
lielo ciešanu un apjukumu brīžos Baznīcā un ārpus tās.
Pateicībā Debesīm par tik lielu debesu dāvanu, mēs mudinām Dieva tautu ar ticību un pateicību saņemt šo
Dievišķo palīdzību, kas nāk no Dieva mīlošās Gribas, kas vēlas visus mūs pasargāt tagadnē un nākotnē caur
„Pēdējo Laiku Karalienes un Mātes” mātišķo palīdzību.
Es piešķiru “imprimatur” šim jaunajam Aicinājumam, lūgšanai, ar kuras palīdzību mēs varam ar pārliecību lūgt
Viņai, un attēlojumam vai tēlam, kas mākslinieciski izpauž redzējumu, kāds bija Marijas Gaismai (Luz de
María), un tajā pašā laikā es paplašinu uzaicinājumu piedalīties novenā, lai sagatavotos mūsu PĒDĒJO
LAIKU KARALIENES UN MĀTES svētkiem, kuras svētku diena būs 28.augustā.
† IMPRIMATUR,
Esteli Diecēzes Bīskaps

KĀ PĒDĒJO LAIKU KARALIENE UN MĀTE, ES SNIEDZU JUMS:
Manu Sirdi, lai jūs varat patverties/ņemt pajumti Manā Dēlā…
Manas Acis, lai jūs skatītos uz labo un vēlētos atgriezties/pārveidoties...
Manus Gaismas starus, lai tie sasniegtu visu cilvēci...
Manas Kājas, lai jūs būtu uzticīgi atgriešanās/pārveidošanās ceļam un neapstātos ne zem saules,
ne zem ūdens...
Es aicinu jūs uzlūkot Zemi, lai jūs saprastu tās vērtību un lai katrs cilvēks censtos panākt mieru
starp tautām...
Es jums piedāvāju Manu Svēto Rožukroni, jo bez lūgšanas jūs nesasniegsiet Dievu...
Es aicinu jūs būt kā bērniem (Mateja 18:3), tā, ka jūs būtu Debesu Tēva aizsardzības cienīgi, esot
autentiski un patiesi, jo šajā brīdī jums nepieciešami garīgi labumi, un jums jāzina, kā tos pielietot
praksē.
Vēstījums, dots 2018.gada 30.augustā.
ATTĒLA APRAKSTS
Es dalīšos ar jums aprakstā, kuru mūsu Vissvētā Māte paskaidroja Man par simboliem, kas
veido šo Aicinājumu:
“Uz Mana attēla atdusas Svētais Gars, kuram Es esmu Templis un Tabernākuls (Skīnija).
Manam Kronim ir trīs Krusti: centrālais Krusts pieder Mana Dēla Krustam, tas, kas labajā pusē, lai
jums atgādinātu par Dievišķo Žēlsirdību un kā grēkus nožēlojušais zaglis saņēma piedošanu un
iemantoja Debesis, un tas, kas kreisajā pusē – lai jūs paturētu prātā, ka tas, kas izsmēja Manu
Dēlu, atrodoties krustā, pats sevi nosodīja.
Skapulārs uz Manām Krūtīm – tā ir apņemšanās zīme Maniem bērniem, tā, lai viņu dzīve varētu būt
kā Mana: paklausībā un ticībā Dieva Vārdam.
Mana Svētā Sirds izgaismo cilvēku dzīvi, un galu galā Mana Bezvainīgā Sirds triumfēs.
Manā Klēpī Mans Dēls redzams Svētajā Euharistijā, atklājot Viņa Mīlestību caur dzeltenajiem
stariem.
Manu Roku plaukstās jūs pamanīsiet zvaigzni, lai jūs atcerētos, ka Es esmu Jaunās Rītausmas
Rīta Zvaigzne, un Es vadu (konsultējot un mācot) Mana Dēla Tautu – Es esmu tās ceļvedis.

Manas Rokas izstaro gaismu, lai Mani bērni nenomaldītos, un viņi redzētu Manu Roku bākas
gaismu, no kuras izplūst stari, kas saplūst kopā ar Mana Dēla stariem, kas klātesoši Svētajā
Euharistijā un gulstas svētībā uz jaundzimušo bērnu, kas vispirms pārstāv mūsu mīļoto Miera
Eņģeli, Trīsvienības Gribas Augli, kurš cilvēcei pasniegts ar Dieva Tēva Roku, kas to sargā. Otrkārt,
bērns pārstāv Svēto Atlikumu. To Svēto Atlikumu, kas ir aizsargāts un uzturēts miera Zemē ar
Visvarenā Dieva Tēva Roku.
Šajā brīdī Zemi ieskauj Mans Svētais Rožukronis, tieši tāpat kā atjaunoto Zemi turpinās ieskaut
Mans Svētais Rožukronis, un ar katru ‘Tēvs mūsu’ un katru ‘Esi sveicināta, Marija’, ko jūs esat
lūguši Rožukroņos un citās lūgšanās, jūs esat spējuši tos savairot līdz bezgalībai, jo lūgšanas
vienmēr nesīs dzīvības un pārpilnības augļus.
Zeme mirdzēs, un tumsība būs pagājusi.
Mans Aicinājums pārstāv jauno Debesu un jaunās Zemes Cerību. Āmen.”
PUBLISKIE VĒSTĪJUMI, KAS ATTIECAS UZ AICINĀJUMU
MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS VĒSTĪJUMS
2018.GADA 13.MAIJS
MANA MĀTE, MŪSU TRĪSVIENĪBAS PIELŪDZĒJA, KAS MĪL SAVUS BĒRNUS, IR UN BŪS
VISU RADĪBU MŪŽĪGĀ KARALIENE UN MĀTE
Mana Māte ir visu to titulu cienīga, ko Mūsu Dievišķā Griba viņai piešķir. Ar Tēva Gribu Viņš man
piešķīra Viņas Jaunavas Klēpi mājai un augšanai Viņa mīlestībā, lai caur Manu Māti Es mīlētu jūs
ar bezgalīgu Mīlestību.
MAN VAJAG, LAI JŪS GODINĀTU MANU MĀTI, LAI VISAS RADĪBAS VIŅAI TO (Godu)
ATDOTU. MŪSU TRĪSVIENĪBA IR PIEŠĶĪRUSI PASAULEI VAIRĀKUS AIZBILDINĀTĀJUS, UN
TAJĀ PAŠĀ LAIKĀ PĒDĒJO LAIKU DIEVMĀTI, BET PIRMS ŠĪ IZCILĀ BRĪŽA, KAD MANAI
TAUTAI IR JĀTURPINA BŪT UZTICĪGAI UN MĪLOŠAI PAKLAUSĪBĀ AR MĪLESTĪBU PRET
MANU MĀTI, TICĪBAS, UZTICĪBAS UN PAKLAUSĪBAS SIEVIETI, KURA, KĀ UZTICĪGS
MĀCEKLIS, BEZ ATPŪTAS BRĪDINA MANU TAUTU, MŪSU TRĪSVIENĪBA PIEŠĶIR VIŅAI
AICINĀJUMU ZEM TITULA:
PĒDĒJO LAIKU KARALIENE UN MĀTE, LAI CILVĒCE TAJĀ ATPAZĪST SIEVIETI, KURA
UZVARĒS ĻAUNUMU UN SAMĪS ELLIŠĶĀ ČŪSKAS GALVU UN PIEĶĒDĒS TO, LAI TAS
VAIRĀK NEPAVESTU CILVĒKUS.
2018.GADA 21.MAIJS
VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS VĒSTĪJUMS
Manas Bezvainīgās Sirds mīļotie bērni, pēdējo laiku mācekļi, Es ar jums nerunāju par pasaules
galu, Es runāju par šo paaudzi, ka tai ir jābūt attīrītai pirms neierobežotās sacelšanās, kas ir vērsta
pret Manu Dēlu un visiem, kas ir no Dieva, jo šī paaudze ir atdevusies sātana pārvaldījumam, bet
jūs, Mani bērni, nebīstieties, ES ESMU JŪSU MĀTE UN MANS DĒLS MAN UZTICĒJA JŪS
VADĪT, LAI JŪS TUVOTOS MAN UN ATDOTU ATPAKAĻ ZEMI RADĪTĀJAM TĀDĀ PAŠĀ
STĀVOKLĪ, KĀDĀ RADĪTĀJS TO IEDEVA CILVĒKAM.
Es, cilvēces Māte, jūs aizsargāju un aicinu jūs uz atgriešanos. Kā Māte, Es pasludinu brīdi, kad jūs
dzīvosiet.
2018.GADA 30.JŪLIJS
VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS VĒSTĪJUMS
ES ESMU PĒDĒJO LAIKU KARALIENE UN MĀTE...
UN ES TURPINU VEST JŪS PIE MANA DĒLA, LAI JŪS NETIKTU ZAUDĒTI, BET ESAT
UZTICĪGI MANA DĒLA BAUŠĻU UN MĀCĪBU IZPILDEI.
MARIJAS GAISMAS KOMENTĀRI
Brāļi un māsas:
Ņemot vērā saņemto Vēstījumu, es piekritu aicinājumam, kas man tika atklāts Kunga 2006.gada
28.augustā.
Mūsu Dievmātes skaistuma rezultāts ir gājis cauri dažu mākslinieku otai, lai viņu atainotu tādu,
kādu es to saskatīju.

Tā Kunga 2018.gada sākumā mūsu Dievmāte beidzot mūs aizveda pie mākslinieka, kuram viņa
vadīja rokas, lai sasniegtu darbu, kas patiesi Viņu pārstāv.
Es pateicos visiem tiem, kas vienā vai otrā veidā šajos gados nesis savu ieguldījumu, lai šī gada
sākumā šis darbs tiktu pabeigts, bet šodien, kā Debesīs ieplānots, tas tiks prezentēts (stādīts
priekšā) jums.
Šis Aicinājums jeb šī Aizbildniecība atklāj milzīgo Tēva Mīlestību pret cilvēci un mūsu Mātes
Mīlestības nozīmi (aktualitāti) mums šajos brīžos.
15.augustā, Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas svētku svinībās, mēs darīsim
zināmas sīkākas detaļas par katru svētību, kas padara šo attēlu par Dievišķās Žēlsirdības
apkopojumu.
Marijas Gaisma (Luz de María).
2018.GADA 20.AUGUSTS
VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS VĒSTĪJUMS
Manas Bezvainīgās Sirds mīļotie bērni, es jūs svētīju.
KĀ PĒDĒJO LAIKU KARALIENE UN MĀTE, ES ATKAL NEATLAIDĪGI ATKĀRTOJU MANA
DĒLA TAUTAI, LAI VIENĀ SIRDĪ, ROKU ROKĀ UN VISĀ PASAULĒ MĒS VIENOJAMIES
SIENĀ, NOSTIPRINĀTĀ AR TICĪBU, CERĪBU UN ŽĒLSIRDĪBU.
NOVENA PĒDĒJO LAIKU KARALIENEI UN MĀTEI
Gatavojoties 28. augusta svētkiem.
Sākuma datums: 20.augusts
Datums, kad nobeidz: 28.augusts
Sekojošo Novenu Marijas Gaismai (LUZ DE MARÍA) ir nodiktējusi mūsu Vissvētā Māte. Mūsu
Vissvētā Māte vēlas, lai mēs kopā ar Viņu katru dienu izsakām sākotnējo lūgšanu, dienas lūgšanu
un ar mīlestību izpildām piedāvājumu, ko Viņa mums norāda. Tādā pat veidā Viņa mums arī
atgādina: „Kā visi Mani bērni zina, Novenas laikā nepieciešams piedalīties Svētajā Euharistijā.”
Piezīme: Šo Novenu ar mīlestību un uzticību var iziet jebkurā gada laikā.
SĀKOTNĒJĀ [IESĀKUMA] LŪGŠANA PĒDĒJO LAIKU KARALIENEI UN MĀTEI
Mīļotie bērni, Es aicinu jūs lūgties:
Dievišķais Tēvs, Mūžīgais un Visvarenais,
Svētais Dēls, Iemiesotais Vārds,
Svētais Paraklēts, Dievišķais Gars,
Trīs Personas vienā Patiesajā Dievā.
Izlej Savu Svēto Svētību uz šo radījumu,
kas pazemīgi lūdzas Tavas Dievišķās Majestātes priekšā.
Ņem manu roku, lai es nebūtu nošķirts no Tavas Aizsardzības,
dod man nesatricināmu cerību
uz tikšanos ar Tavu Godību.
Lai mana dvēsele tiek veidota ar Tavu Svēto Garu,
un es iegūstu izpratni,
kas vada mani uz Tava Vārda Patiesību,
un es nenovēršos no Svētā Ceļa.
Vissvētākā Trīsvienība, Tu novēlēji Savai tautai
svētību iegūt
Pēdējo Laiku Karalieni un Māti,
lai Viņa iejauktos un aizstāvētu Tavu Tautu.
Es sveicu šo paaugstināto Karalieni un Māti,
es ņemu Viņas svētīto roku
un es atdodos Viņas Mātišķajiem norādījumiem,

tā, ka kopā ar Viņu varu būt Tavas Gribas izpildītājs.
Māte, kas vadi, Māte, kas aizbildini,
Māte, kas aizsargā šo cilvēci bez virziena,
šajā brīdī esi mana stūre,
tā, ka ļaunuma ķetnu priekšā
mana dvēsele nepadodas aiz vājuma.
Dod man gribasspēku, lai es nebaidītos no gaidīšanas,
bet drīzāk baidītos iekrist ļaunā insinuācijās (*),
un neļauj manai dvēselei tikt zaudētai ļaunuma tumsā.
Pēdējo Laiku Karaliene un Māte,
nāc, pieņem mani un iemāci mani
gaidīt Trīsvienīgo,
lai ne es esmu tas, kas vēlas pārlikt stundu,
bet Tavas uzticības aizsardzībā,
lai varu būt Tavs atspulgs un nekad nevienā brīdī neatlaid mani,
kad škiet, ka esmu gatavs padoties.
Pēdējo Laiku Karaliene un Māte,
lai manī atdzimst Mīlestība, Ticība, Cerība un drosme
dzīvot, kā tu dzīvo, barojot sevi ar Trīsvienīgā Gribu
un turpinot ar dedzīgu ticību, lai Tu vadītu mani
līdz ilgi gaidītajai tikšanās ar Tēvu, Dēlu un Svēto Garu, atdzimstot jaunajā dzīvē kopā ar
Vissvētāko Trīsvienību. Āmen.
PIRMĀ DIENA
Lūdzieties par cilvēces atgriešanos.
Dienas lūgšana:
Karaliene un Māte, uzlūko mani, es dzīvoju vientuļš,
nāc pie manis, man ir nepieciešama Tava Mīlestība.
Ieliec Savā Sirdī šos manus lūgumus, kurus es tevi lūdzu pieņemt: (izsaka personīgos lūgumus).
Apgaismo mani ar Taviem Paklausības,
Ticības, Cerības un Žēlsirdības stariem.
Es vēlos palīdzēt maniem brāļiem un māsām ar Tavu pašas Paklausību,
lai kopā mēs varētu iepazīt Tavu mīļoto Dēlu. Āmen.
Piedāvājums: Es aicinu jūs piedāvāt Manam Dēlam paklausību.
OTRĀ DIENA
Lūdzieties par tiem, kuri nezina Vissvētāko Trīsvienību.
Sākotnējā lūgšana Pēdējo Laiku Karalienei un Mātei...
Dienas lūgšana:
Lai Tava Sirds ir dārgums, kurā es varu atklāt
Trīsvienības Mīlestības bezgalīgo dimensiju.
Neļauj man būt nepateicīgam bērnam, kas noliedz Radītāju,
neļauj man būt aklam radījumam, kas noliedz Izpirkšanu,
neļauj man tik maldīgi domāt, ka bez Svētā Gara mana sirdsapziņa var tikt apgaismota, lai atšķirtu,
kas ir no Dieva un kas nav no Dieva.
Karaliene un Māte, es lūdzu Tevi,
lai es varētu būt instruments manu brāļu un māsu labumam. Āmen.
Piedāvājums: Šodien Es lūdzu jūs veikt žēlsirdības darbus attiecībā uz trūcīgajiem.
TREŠĀ DIENA
Lūdzieties, lai mana Dēla tautas vajātāji un ienaidnieki tiktu izkliedēti/izkaisīti.
Sākotnējā lūgšana Pēdējo Laiku Karalienei un Mātei...

Dienas lūgšana:
Apspiesto Karaliene un Māte,
meklē mani, es piesaucu Tevi no visa sava spēka.
Neļauj manam prātam būt lielākam par manu sirdi,
iededz manī drosmi, lai es nostātos uz atgriešanās ceļa.
Pat ja es tikšu vajāts uz zemes par mīlestību pret Tavu Dēlu,
atved Savus eņģeļus un ej kopā ar mani,
nāc un iemāci mani pretoties,
katru mirkli meklējot Tavu Mātes Vaigu.
Lai Tavs Vaigs iekļūst manās domās
un neatstāj mani neatkarīgi no tā,
cik pasaule man piedāvā augļu, kas aizvedīs mani pie grēka.
Pieņem Karaliene un Māte manas vēlmes
un dari Tu tās par realitāti. Āmen.
Piedāvājums: Es aicinu jūs pielūgt Manu Dēlu.
CETURTĀ DIENA
Piedāvājiet šo dienu personiskai pārveidošanai /atgriešanās.
Sākotnējā lūgšana Pēdējo Laiku Karalienei un Mātei...
Dienas lūgšana:
Lai prieks par to, ka Tu lūkojies uz mani, mudina mani
katru dienu sniegt no manis to labāko.
Es piedāvāju sevi, lai Tu varētu mani spodrināt, es negribu pazust,
ļaunums mani mulsina un pasaulīgais mani nomāc,
es dzīvoju grūtos brīžos, mana cilvēcība zaudē morālo spēku (svārstās)...
Karaliene un Māte, piepildi manu sirdi ar Tavu Spēku
un manu prātu ar Tavu Paklausību un Stingrību.
Es gribu virzīties uz Mūžīgo Dzīvi.
Es ilgojos, lai mans cilvēciskais ego būtu instruments
garīgai izaugsmei.
Karaliene un Māte, piepildi mani ar Tavām Dāvanām,
palīdzi man pārvarēt vēlmi pēc vajadzības
vienmēr gribēt būt pašam labākajam un visvairāk apsveiktajam.
Nāc, Debesu Karaliene un Tava Dēla Tautas Māte,
padari mani par jaunu cilvēku,
kas pie Tavām Kājām nonāk nevainīgs,
lai augtu Tavas Tīrības aizsardzībā. Āmen.
Piedāvājums: Dalieties ēdienā ar trūcīgajiem.
PIEKTĀ DIENA
Šodien Es aicinu jūs mīlēt savus brāļus un māsas, un neniciniet viņus.
Sākotnējā lūgšana Pēdējo Laiku Karalienei un Mātei...
Dienas lūgšana:
Mans Jēzu, iemāci mani saskatīt Tavu Vaigu manos līdzbiedros,
man ir nepieciešams, lai manas acis nebūtu tik cilvēcīgas,
man ir nepieciešams, lai tās būtu vairāk garīgas,
lai tās redz kā ar Tavu paša Mīlestību.
Karaliene un Māte, dalies ar mani Tava Skatiena gaismā,
kas Tev iemantots no Svētā Gara.
Nāc, es Tevi ļoti lūdzu, tā, ka mans prāts, manas domas
un mana sirds būtu vairāk Dievišķa veida,
un no manis tiktu atdalīts lepnums, aizspriedumi,
apziņa, ka esmu vairāk drošībā nekā mani brāļi un māsas.

Mans Jēzu, es gribu, lai būtu pilnīga izpratne par to,
ko nozīmē būt Tavam bērnam un Tavas Tautas loceklim,
apzinoties, ka es nejūtos izglābts par to,
ka es tevi mīlu, bet apzinoties, ka tas, kas Tevi mīl,
mīl savu tuvāko bez atšķirības. Āmen.
Piedāvājums: Es lūdzu jūs piedāvāt Svēto Komūniju par jūsu brāļiem un māsām, tiem, pret kuriem
jums nav mīlestības, kā vajadzētu būt.
SESTĀ DIENA
Šajā dienā jūs svētīsiet visus brāļus un māsas, kurus jūs ieraudzīsiet; jūs svētīsiet visus
viņus ar savu prātu, savām domām un savu sirdi: visus viņus.
Sākotnējā lūgšana Pēdējo Laiku Karalienei un Mātei...
Dienas lūgšana:
Pēdējo laiku Karaliene un Māte,
nāc un ņem manu prātu, manas domas un manu sirdi,
tā, ka tieši Tu svētī manus brāļus un māsas manī.
Jo es nespēju svētīt bez atšķirības
un nepildu Pirmo Bausli,
es lūdzu par Tavu Mātes Palīdzību,
lai būtu paklausīgs Mīlestības Bauslim.
Karaliene un Māte, nāc un atjauno manu sirdi tā,
lai es varu mīlētu manus brāļus un māsas, kā mīl Tavs Dēls:
bez atšķirības.
Dod man atjaunotu prātu un domas
neradīt šķēršļus manā sirdī, kas traucē,
līdz ar to atsakot sev Mūžīgo Pestīšanu. Āmen.
Piedāvājums: Šajā dienā izlemiet būt mīlestībā pret saviem līdzcilvēkiem, tā, ka izzūd greizsirdība,
skaudība, iedomība, vēlme valdīt, mīlestības trūkums un materiālisms.
SEPTĪTĀ DIENA
Piedāvājiet šo dienu, lai augtu uzticībā un tā nezustu nopietnu problēmu mirkļos.
Sākotnējā lūgšana Pēdējo Laiku Karalienei un Mātei...
Dienas lūgšana:
Mīlošais Tēvs, Žēlsirdīgais Dēls, Svētais Gars, Mierinātājs,
esiet visur pielūgti, Jūsu Trīsvienība.
Visvarenais un Mūžīgais Dievs,
nosūti uz mani Savu Svēto Garu,
es noliecos (krītu ceļos) Tavas Majestātes priekšā,
es pazemīgi lūdzu par Spēka dāvanu,
tā, lai tas nemazinātos neatkarīgi no tā, cik spēcīgi ir pārbaudījumi.
Vissvētākā Trīsvienība, es atsakos no sevis Tevī,
lai šajā brīdī pamostos
un mana redze nav aizēnota ar modernismu.
Dod man spēku palikt uzticīgam Tavam Vārdam
un ievērotTavus Baušļus,
būt pārliecinātam, ka tas ir labi
manai un manu līdzcilvēku pestīšanai.
Dod man Svēto Gudrību, lai saprastu, ka,
lai mīlētu Tevi, man ir arvien jāiedziļinās Tavā Vārdā.
Pēdējo laiku Karaliene un Māte,
es nāku Tavā patvērumā, lai Tu būtu bāka,
kas izgaismo manu ceļu. Āmen.

Piedāvājums: Bērni, šajā dienā jūs pārdomāsiet par to, cik cilvēks ir tālu no Dieva.
ASTOTĀ DIENA
Veiciet gandarīšanu par cilvēka attālināšanos no sava Radītāja un neticību Viņa Vārdam.
Sākotnējā lūgšana Pēdējo Laiku Karalienei un Mātei...
Dienas lūgšana:
Manas dzīves Karaliene, nāc, ņem manas fiziskās sajūtas
un vadi tās atpazīt pašreizējo ļaunumu,
kas mūs ieskauj,
tā, ka manas sajūtas neaizved mani pie tā, kas nepareizs.
Es piedāvāju Tev manu cilvēka gribu, turi to Tavās Rokās un turi tā,
ka es nebūtu vienaldzīgs
ne pret Dievišķo Mīlestību, ne pret manu tuvāko.
Es atdodos Tavai Mātišķai Vadībai,
kā Tavs bērns, kurš nevēlas pieņemt
nepareizu ceļu un pazaudēt Pestīšanu. Āmen.
Piedāvājums: Šajā dienā jūs veiksiet žēlsirdības aktu.
DEVĪTĀ DIENA
Es aicinu jūs veltīt sevi.
Sākotnējā lūgšana Pēdējo Laiku Karalienei un Mātei...
Veltīšanās:
Pēdējo laiku Karaliene un Māte,
es esmu Tavs bērns, pieņem mani, es atdodu Tev manu dzīvi
un Tavās Rokās ielieku manu gribu,
visu, kas man ir, un visu, kas es esmu,
manus centienus, vēlmes un plānus.
Paņem prom no manis jebkādu piesaisti materiālajam,
tā, ka es meklētu lietas, kas nav saredzamas, jo tās ir garīgas.
Šodien es veltīju manu dzīvi Tev, Karaliene un Māte,
es brīvi atdodu sevi Tavai Aisardzībai
tādos grūtos brīžos, kuros es dzīvoju,
esi Tu Šķirsts, kas man neļauj būt slīcējam,
kuģim grimstot attīrīšanas vidū.
Lai Tavu Roku Stari apgaismo manu prātu,
manas domas un manas atmiņas, tā, ka tās tiktu dziedinātas,
manas sāpes, tā, lai es tās piedāvāju,
un manus kritienus, tā, lai Tu mani pieceltu.
Apgaismo manu saprātu, lai tas nekonkurētu ar manu ticību,
bet viens otram būtu gaisma.
Es veltīju sevi Tev un es atdodu sevi Tev
Dieva bērnu brīvībā. Āmen.
PĒC ŠĪS NOVENAS IZIEŠANAS, JŪS NO MANIS SAŅEMSIET:
† Cerības tikumu, tā, ka jūs neatteiktos brīžos, kad jums ir sajūta, ka ceļš ir tik tāls, un lai laime būt
Dieva bērnam, neizzustu.
† Es neļaušu, ka izmisums jūs padara par upuri, ne arī noticēt, ka Mans Dēls jūs ir pametis. Ikviens,
kas lūdz žēlsirdību no visas sirds un ar stingru nodomu mainīties, to saņems.
† Es jums sniegšu Gudrības Dāvanu, lai jūs varētu būt bērni, kas piesaistīti Dievišķajam Vārdam,
un jūs netiktu apmulsināti; būtu bērni, kas skatās uz Misiju, ko Dievs tiem uzticējis. Tādā veidā jūs
nekaitēsiet Dievišķajiem Plāniem.

† Jūs saņemsiet Spēka Dāvanu, tā, ka jūsu ticība būs stingra, spēcīga un noturīga, un tai pašā
laikā visus vadīs mīlestība.
† Ģimenes kļūs daudz saliedētākas (vienotākas), un brālība starp brāļiem un māsām kļūs par
ļaunuma apturētāju.
† Es nodrošināšu mīlestību starp laulātajiem, lai tā kļūtu stiprāka.
MANA SVĒTĪBA BŪS AR JUMS, KAS DARBOJATIES VISĀ, KAS IR LABS.
Es jūs mīlu.
Paskaidrojums
(*)Insinuācijas nozīme - kā ar vieglu, ierosinošu veidu manipulēt ar citu uzskatu, kad ar neuzkrītošiem
formulējumiem cilvēka prātā tiek likta nepieciešamā informācija.
Insinuācija - informācija, kas tiek sniegta citiem, kas ir apzināti kļūdaina un kam ir negatīva nozīme. Šādu
ziņojumu mērķis ir ieteikt negatīvu attieksmi pret personu vai negatīvi ietekmēt pretinieka iemaņas un
uzvedību. Parasti insinuācijas metodes izslēdz tiešu atklāto opozīciju, bet izmanto dažādas manipulatīvas
metodes, kas simbolizē tās personas (-nu) reputāciju, uz kuru tās ir vērstas. Šajā nolūkā viņi bieži izmanto
kūdīšanu, tenkas, mājienus, netiešās vai slepenās norādes par neefektīviem negatīviem aspektiem citas
personas dzīvē.
Tās vērtība kļūst mājiens tikai apdraudēt citu personas attēlu, tas nav saistīts ar tiešiem uzbrukumiem, bet
tuvāk tenkas, kuras mērķis ir mainīt attieksmi citu uz kādu personu vai objektu. Visos gadījumos insinuers
vienmēr apzinās patieso situāciju, un negatīvus viltus uzskatus rada apzināti. Negatīvais raksturs ir vērsts un
strukturēts, kura mērķis ir likvidēt konkurentu vai pretinieku, iegūt priekšrocības vai uzvarēt, ja godīgā cīņā
nav uzvaru.
No ārpuses un pirmajā pārbaudē šādi apgalvojumi var pat izklausīties kā rūpes par citiem, vēlme brīdināt, ja
reālajos notikumos nav nekas draudīgs...

