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Atmiņas pierakstījis un apkopojis
Jānis Adams Drīksna

«Pasaulē notiks vēl lielas lietas, un mazajās lietās drīz vien saskatīsim
mūsu sagatavošanu lielajām lietām.»
Dieva klātbūtnes zīmes dabā un cilvēkos

Jāņa atklāsmes grāmata, 12. nodaļa:
«Tad pie debesīm parādījās liela zīme: saulē tērpta sieviete un mēness zem
viņas kājām, bet tai galvā divpadsmit zvaigžņu kronis.»
Mēs šodien apokalipsē
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«Smelteros» 1987. gada 1. martā
iesākums
1986. gada 23. septembrī Preiļu rajonā
Pieniņu draudzes apkaimē «Smelteros» vakarā,
kad sāka jau satumst, Latvijā pirmo reizi mūsu
gadsimtā (XX gs.) notika Dievmātes parādīšanās.
Latvijā Dievmāte kā pirmo izvēlējās sastapt
vienkāršo, dievbijīgo lauku sievieti Genovefu.
1986. gadā Dievmāte viņai parādījās vēl 23.
oktobrī, 10. un 21. decembrī, 1987. gada 6.
Smelteri, kādreiz Lelī Ōrīši.
janvārī un
arī turpmāk. Šīm ziņām nav oficiāla rakstura.
Tās noder interesentiem, cilvēkiem, kurus saista
šie notikumi.
Var uzskaitīt veselu rindu valstu:
Francija, Itālija, Portugāle, Dienvidslāvija u.c.,
kur Dievmāte parādījusi savu esamību un to, ka
Viņa ir nomodā par cilvēci. Tagad arī mums
parādīta šāda žēlastība.
No Pestītāja vairāk nevar prasīt – Viņš
ir atdevis visu, ieskaitot Sevi. Kāds būs rezultāts, Ganības, kur parādījās Dievmāte.
kā šo labvēlību, šo glābšanas iespēju cilvēki izmantos? Debesu Tēvam iežēlojusies
cilvēce, Viņš labprāt atļauj Dievmātei izmantot Viņa žēlastību un redzamā veidā
vēlreiz atgādināt par dvēseles nemirstību un par sekām, kādas sagaidāmas, ja cilvēki
neizlabo savu nekārtīgo, grēcīgo dzīvesveidu.
Pirmā Dievmāti «Smelteros» redzēja vietējās skolas apkopēja – vienkārša,
bet dievbijīga sieviete Genovefa. Viņa šajos stāstos tiks minēta arī kā Geņa vai Geņīte,
jo tā, kā dzirdam, vietējie viņu dēvē.
Pēc redzētā viņa nemācēja to aprakstīt, lai gan dziļi sirdī juta, ka tas ir jādara.
Ateisms tajā laikā kāroja svinēt uzvaru, svētdienas bija pārvērtušās par darba dienām.
Nu jāsaka pavisam kas pretējs, – ka Dievmāte aicināja iet baznīcā un lūgties visai
ģimenei kopā ar bērniem. Baidīdamies no represijām, ticīgie cilvēki un baznīcu
darbinieki negribēja riskēt... Taču ne jau visi, protams, baidījās, un, ja vajadzēja
liecināt par Jēzu Kristu, bija ar mieru atdot savu brīvību un arī dzīvību.
Saņemtas lielas Dieva žēlastības – Dieva Māte ir ar mums – vai tas ir par
maz? Dievmātes mazā kalponīte Genovefa redz Dievmāti un Dievmātei uz rokām –
Bērnu Jēzu, Pasaules Pestītāju – vai tad tas ir maz?
«.. un mēness tai pie kājām..» (Atkl. 12,1). «Smelteros» Dievmāte visbiežāk
parādās pie mēness. Genovefa kā mācēdama cenšas aprakstīt, ka ir divi mēneši – tas
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otrais gaišums, mēness, kurā redzama Dievmāte ar Jēzus Bērnu, ir kādas četras reizes
lielāks.
Nākamajās parādīšanās reizēs pēc 1986. gada 23. septembra Dievmāti ar
Bērnu Jēzu redzēja arī citi cilvēki. Šīm liecībām ir dažāda «vēsture». Citi, Viņu redzot,
sākuši nopietni un sirsnīgāk lūgties, citi jau atnākuši ar dziļu ticību, citiem Dievmāte
pierāda, ka viņu šaubām nav pamata, un vēl citiem – ka stingri jāgavē un jālūdzas,
tikai tad Dievmāte būs saskatāma arī viņiem. Vien «revidenti» kā atbrauca, tā
aizbrauca. 1 Vienā otrā tomēr samanāms tāds savāds lūzums. Lai Dievs dod, ka arī viņi
kaut ko saņemtu no Jaunavas Marijas un Viņas Dēla sniegtās žēlastības!
Cilvēka dzīvē arī sapņiem ir nozīme. Par to varam lasīt Bībelē. Un arī
«Smelteros» Dievmāte sapnī pasaka, kad būs nākamā lielākā parādīšanās, un tā arī
notiek...
Ko Dievmāte Genovefai sacīja?
«Latvijā dzīvojošajiem daudz kas labojams, lai mainītos uz labo pusi,
jālūdzas par tautu, jālūdzas par saviem bērniem, un – lai lūdzas par visiem bērniem,
par visas pasaules jaunatni, Dieva žēlastība nepieciešama visai cilvēcei!»
Dievmāte teikusi, ka vecāki, kas neaudzina kārtīgus, ticīgus bērnus, nebūs
laimīgi nedz šajā, nedz arī citā valstībā. No strādāšanas svētdienās mūsu tauta nekļūs
bagātāka, un, vissliktākais, ka no tā nebūs nekāda labuma mūžībā.… Nebūs žēlastības
tiem, kas strādās svētdienās. Visas nepiedienīgās un veselībai kaitīgās dzeršanas,
neticība un mantkārība cilvēku vilina strādāt svētdienās. Slepkavības, vēl nedzimušo
bērnu iznīcināšana, izlaidība un citi sātana iedvesmotie grēki ietekmē tāpat. 2 Lielas
briesmas slēpjas sātana viltībās, tāpēc lai uzmanās cilvēki un cenšas sātanu atmaskot,
sekojot Dievmātes ieteikumiem.
Reiz Dievmāte teikusi: «Labi, ka vēl ir, kas pie jums lūdzas, lūdzieties, jūsu
tautai vajadzīgas lūgšanas, tad jūs tiksit glābti. Arī par savu tautu vajag lūgties.
Lūdzieties – vairāk tā uz augšu, pa pusi galvas tiesu vēl ir vajadzīgas lūgšanas!» Tādu
līdzību izteikusi Dievmāte un ar roku tā parādījusi.
Ja cilvēki nezina, kas jādara, tad lai lūdzas, lai labojas – to spēj ikviens
ticīgais un neticīgais. Lai lūdzas! Dieva žēlastība ir liela, Dievs nevienu negrib atstāt.
Katram tā arī var būt sevišķa lūgšana, Dievs vēl var dāvāt sevišķu žēlastību
nepiedzimušo bērnu nelaimīgajām dvēselēm, kam tika atņemta cilvēku žēlastība,
laime piedzimt un dzīvot šajā pasaulē, un ar savu dzīvi nopelnīt debesis... Tagad lai
cilvēki lūdzas viņu vietā. Vissirsnīgāk jālūdzas tiem, kas tur vainojami!
Neaprakstāma ir Dieva žēlastība. Viņš ir gatavs piedot visiem un brīdina, lai
šādus grēkus nepastrādā.
Cilvēce stāv Dieva milzīgās nopietnības un taisnības priekšā. Dievmāte atnāk
1 «Revidenti» – Dievmātes parādīšanās sākumā pie Genovefas bija atbraukuši oficiālās
varas pārstāvji un arī ārsti, lai pārliecinātos par notikumu patiesumu.
2 Lauku rajonos bija vērojamas ainas, kā svētdienās uz lauka strādā tie, kas darbadienās
dzēra.
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to latviešu tautai pasacīt. Tā ir īpaša žēlastība. Kā mēs to pratīsim novērtēt? Dievmāte
Latvijā parādās visu tautību pārstāvjiem, arī kāds krievu tautības cilvēks pieredzēja
Dievmātes parādīšanos, un maldīgi būtu domāt, ka kāda cilvēka lūgšana netiek
uzklausīta. Viņa aicina uz mieru, uz saticību un kārtīgu dzīvi, uz lūgšanu. Dievmāte
apsolīja, ka šogad, 1987. gada pavasarī, parādīs kaut ko vairāk...
Dievmāti vienlaicīgi redzējuši vairāki cilvēki – gan Dievmāti ar Bērnu Jēzu,
gan Dievmāti vienu, arī tādu kā Lurdas Dievmāte.
Dievmāti redzējuši arī bērni. Viena meitene tolaik mācījās astotajā klasē, otra
– ceturtajā. Tajā reizē klāt bija arī priesteris.
No klātesošajiem lajiem3 viens Dievmāti parādīšanās laikā nav redzējis, kam
iemesls varbūt bijis tas, ka viņš mīlējis pavairāk iedzert. Līdz šim Dievmāti ir
redzējuši trīs priesteri. Ne visi Viņu redz, kas šeit bijuši.
Gadās arī skauģi, kas runā naidīgi par to visu. Tā jau tas daudzviet pasaulē
piedzīvots. Bet Preiļu rajona «Pieniņi» un «Smelteri» ir ikvienam sasniedzami, un tur
var arī pabūt.
Vienā gadījumā Dievmāte pateikusi: «Labi, ka pie mums ļaudis strādājuši, lai
būtu lūgšanu grāmatas!» Šie ļaudis tika uzslavēti.
Dievmāte uzsvērusi, cik derīgi bijuši Gorbačova centieni apvaldīt bezjēdzīgo
dzeršanu.
Viņa ielūkojas mūsu dzīvē, mūsu sirdīs un dvēselēs – vēlas palīdzēt.
Dievmāte vēlas, lai Genovefa jeb, kā vietējie saka, Geņīte būtu par liecinieci tam, ko
Viņa teikusi. Galvenā lieciniece, protams, ir Dievmāte pati. Materiālu sakopotājam ir
zināmas to cilvēku adreses, kas «Smelteros» bijuši Dievmātes parādīšanās reizēs, un
viņu atmiņu pieraksti.
Genovefa.

1987. gada 14. augustā
1. stāsts

Smelteros 1987. gada 14. augustā pie Genovefas ir
ieradušies vairāk kā divdesmit cilvēku. Genovefa vispirms
saka: «Nāciet, palūgsimies!»
Skaitījām kopīgi lūgšanu «Dievmāte, glāb mūs
caur Savas Bezvainīgās Sirds Mīlestības Liesmu»,
pagodinot, apcerot Jēzus Kristus Vissvētākās brūces. Tālāk
sekoja saruna par tiem brīnišķīgajiem notikumiem, ko šeit
redz un piedzīvo ticīgie cilvēki.
Jautājumi tiek uzdoti no visām pusēm, grūti pat tā visu uzreiz uztvert –
katram ir ko jautāt, un uz visiem jautājumiem Genovefa atbild. Šie neparastie
notikumi, kas šeit risinās, saviļņo ne vienu vien ticīgo. Cilvēki tic Jēzum, liels
3 Lajs – kristietis, kurš nepieder garīgajai kārtai – ordinētiem Baznīcas kalpotājiem –
bīskapiem, priesteriem, diakoniem.
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daudzums cilvēku tic arī Dievmātei, tic, ka Mīļais Debesu Tēvs atļauj Dievmātei runāt
uz mums. Mums galvenais ir uzzināt, dzirdēt pēc iespējas vairāk.
Pēc tam Genovefa mūs aicina pirmajā Dievmātes parādīšanās vietā. Šeit
vispirms vēlreiz lūgšana, šoreiz «Tavā patvērumā». Par visu, kas notika tajā vakarā un
kas notiek ik vakaru – informācijas daudz, katram kaut kas paliks atmiņā, stāstījumu
cenšamies pierakstīt.
Iepriekšējā vakarā pie Genovefas bija ieradušās piecas pazīstamas sievietes,
trīs no tām arī redzēja Dievmāti, bet divas pie debesīm saskatīja tikai neskaidru
spodrumu.
Šoreiz Genovefa vairāk pastāstīja par pirmo Dievmātes parādīšanās
gadījumu, kas notika 1986. gada 23. septembrī ap deviņiem vakarā un ilga līdz diviem
naktī. Tanī pat reizē beigās parādījās arī Kungs Jēzus.
Genovefa stāstīja: «Pēc dienas darbiem biju nogurusi, vēl jāpārved no
ganībām gosniņa. Pēc tam, kad sāka jau satumst, steidzos uz ganībām pēc teliņa – arī
tas bija jāpārved kūtiņā. Kad nonācu ganībās pie teliņa, biju nesaprašanā, kāpēc tik
neparasti gaišs. Bija taču satumsis: no kurienes tāds gaišums? Pacēlu skatienu uz
debesīm – aiz mākoņiem knapi pamanāms mēness, bet virs mēness liels gaišums un
mākoņi paveras uz vienu pusi un uz otru pusi. (Kad parādīšanās beidzās, mākoņi atkal
sagāja kopā). Gaišums virs mēness bija vismaz četras reizes lielāks nekā pats mēness,
gaišuma apakšpuse platāka, augšpuse šaurāka, un spoži stari krita uz zemi, bet
gaišumā redzama Dievmāte ar Jēzus Bērnu uz rokas. Dievmāte nāca arvien tuvāk un
tuvāk.» Tad Genovefa iesaukusies: «Mīļā Dievmāte!» un steigusies Viņai pretim...
Dievmāte apstājās kādus 30–40 metrus no Genovefas apmēram elektriskā
staba augstumā. Genovefai viss nogurums pēc dienas darbiem bija pazudis. Genovefa
jutās kā jauna – tik viegli bija steigties pretī Dievmātei. Šis vieglums – neizsakāma
labsajūta – saglabājās ilgu laiku.
Genovefa turpina stāstījumu: «To, ko Dievmāte sacīja, es dzirdēju ar visu
savu būtību, sirdi un dvēseli, skaidrā latviešu valodā. Ar ausīm tas nav dzirdams, bet
atmiņā tas paliek.
Dievmāte ar Jēzus Bērnu uz rokas, drēbes ļoti skaistas – kā zelts.
Dievmāte ir ar galvas segu, Jēzus Bērniņš bez galvas segas. Jēzus Bērns
kustas Dievmātei uz rokām. Sejas ir ļoti skaistas, dzīvas...» Tā stāstīja Genovefa un
turpināja:
«Dievmāte aicina, lai lūdzas; būs lielas ciešanas, – lai lūdz par mieru pasaulē!
Vecākiem savi bērni jāaudzina pašiem – savās ģimenēs, par to vecāki ir atbildīgi.
Sešas dienas cilvēkiem cītīgi jāstrādā, bet septītā diena jāveltī Dievam – šis likums
jāpilda! Jālūdzas par pasaulē nelaimīgo jaunatni!»
Genovefa stāstīja par kādu parādīšanos laikā, kad vēl daudzi šaubījās, vai
viņa redz Dievmāti, vai šie notikumi ir vērā ņemami. Tas notika Pieniņu draudzes
baznīcā, un tam ir sakars ar Aglonas baznīcu, jo mākslas darbā atveidotais «Dievs
Tēvs» atrodas Aglonas baznīcā – augšā, virs altāriem. Kad Genovefai parādījās
Dievmāte, Dievmātei līdzās bija šī glezna. Neviena acs nav Debesu Tēvu redzējusi,
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bet tagad šis attēls lielā spožumā, Dievmāte viņam labajā pusē, un redzams, ka
Dievmāte lūdzas. Dievam Tēvam karaļa kronis galvā – simbols, ka Viņš ir pasaules
Valdnieks. Kā gan Debesu Tēvs varētu parādīt Sevi, ja vien ar kādu mums zināmu
skatu, jo Dievu mirstīgs cilvēks nespēj skatīt?... Bet tas, ka ir Dievs, šajā gadījumā
tiek pierādīts – jo ir šāds redzējums un arī Balss: «Klausiet Dievmāti un to, ko Viņa
jums saka!» Šo brīnumu no sešiem klātesošajiem redzēja četri. Līdzīgs gadījums bija
arī Franciskas (Praņusītes) pagalmā – tas viss vēl nav uzrakstīts.
Kas notika pirmajā parādīšanās reizē 1986. gada 23. septembrī no pulksten
deviņiem vakarā līdz diviem naktī? Arī tad Dievs Tēvs apstiprināja, lai klausa, ko
Dievmāte saka, un Kungs Jēzus arī to pašu – šis noslēpums daudziem nemaz nav
izprotams. Tajā vakarā, kad izplatījās ziņa, ka notiek parādīšanās, arī Genovefas vīra
māsa Anna pašās parādīšanās beigās redzēja Dievmāti un Kungu Jēzu...
Viena no Genovefas īpašībām ir, ka viņa, cik vien bieži apstākļi ļauj, lūdzas
un aicina lūgties cilvēkus un, kam nav nokristīti bērniņi, – teic, lai nokristī bērniņus,
un, kas nav laulājušies, – lai salaulājas. Apbrīnojama ir viņas pacietība un vēlēšanās
cilvēkiem palīdzēt, lai tikai pēc iespējas vairotos Gods Dievam.
Ir gadījumi, kad lūgšanu laikā Genovefa Dievmāti pie debesīm redz caur
logu. Ja ir atnācis kāds cilvēks, arī tas, ja redz, redz Dievmāti caur logu. Vienā
gadījumā Dievmāte bija redzama rīta pusē virs Smelteru ceļa debesīs. Viņai zem
kājām bija vairāki īsi krusti. Dievmāte bija skumja. Parasti Dievmāte ir redzama, kad
pie debesīm ir mēness. Bet 1986. gada 21. novembrī, kaut arī mēness nebija,
Dievmāte tomēr parādījās... Gavēņa laikā 1987. gada martā Genovefa redzēja Kungu
Jēzu: «Jālūdzas par jaunatni!» Nedēļu pēc Sieviešu dienas 1987. gadā redzēja Jēzu ar
ērkšķu kroni galvā.
Genovefa atklāja, ka, sākot ar 1986. gada 10. novembri, lūgšanu laikā katru
vakaru redz parādīšanos.
Atsevišķos datumos ir nozīmīgākas parādīšanās, dažreiz tās redz vairāki
cilvēki.
Bet 1986. gada 13. oktobrī, kad iepriekš jau bija zināms, ka Dievmāte atkal
parādīsies, Genovefa aizsteidzās pie kaimiņiem – lai skatās parādīšanos. Bet tas nav
kino – ne vieni, ne otri neredzēja, nespēja iemantot Dievmātes labvēlību. Mēs arī
nezinām, kāds bija viņu sirdsapziņas stāvoklis.
Nākamajā parādīšanās reizē Dievmāte atklāja Genovefai, ka tikai viņa bijusi
izvēlēta redzēt to, kas viņai bija jāredz.
Dievmāte Genovefai saka, lai to, ko viņa redz un dzird, dara zināmu
cilvēkiem, bet Genovefa jau bija nodomājusi nevienam neko nesacīt, jo ataicinātie
kaimiņi iepriekšējā reizē neko nebija redzējuši – tomēr Dievmātes rīcību un nodomus
mums nav lemts paredzēt, ja Dievmāte pati to nepasaka.
Dievmāte lika Genovefai par Viņas parādīšanos darīt zināmu valdības
iestādēm un Baznīcas vadībai. Genovefa to rakstiski izdarījusi. Pēc tam Genovefu
apmeklējuši kādi trīs ārsti, viņi uzklausījuši Genovefas stāstījumu.
Genovefai jau bijušas aizdomas, ka sāks izpētīt, ka tikai viņa pati nav ko
sadomājusies, bet, paldies Dievam, nekādas aizdomas viņiem neradās.
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Sevišķi palicis atmiņā redzējums 1986. gada 9. decembrī, kad Dievmāte atkal
parādījās ar Jēzus Bērnu uz rokas – laikam jau Dievmātes dzīvē visskaistākie brīži
bija, auklējot mazo, mīļo Jēzus Bērnu, un Jēzum visskaistākie brīži pasaulē bija savas
Mātes rokās būt...
Līdz šim Smelteros zināms tikai viens izdziedināšanās gadījums, kad kāda
slima sieviete aizgāja palūgties Dievmātes parādīšanās vietā. Vēlāk dabūja zināt –
viņa kļuvusi vesela.
Domājams, ka vēl būs kādi nozīmīgi gadījumi un par to runās.
1986. gada 4. oktobrī Kungs Jēzus bijis lielāka auguma nekā citās reizēs. Ko
gan katrs redzējums nozīmē?...
Zīmīgi, ka Dievmāte aicinājusi, lai visi lūdzas arī par M. Gorbačovu – viņš
daudz ko darot cilvēku labā. Vēl nevar zināt, kāda loma viņam būs pasaules
notikumos.
Ja ir runa par spilgtākām parādīšanām, tad tādas bija arī 1987. gada 2., 5. un
13. augustā.
1987. gada 24. novembrī
2. stāsts
Šovakar Dievmātes parādīšanās vietā ir Geņa, Anna, Franciska, kas Dievmāti
parādīšanās laikā redzējušas tieši, un Broņislava, kas Dievmāti redz sapnī. Vispār
Dievmāti redzējuši jau kādi divdesmit cilvēki.
Daži cilvēki, kas šo vietu apmeklējuši Dievmātes parādīšanās laikā, tagad
Dievmāti var redzēt savās mājās. Barkavieši šeit bijuši 1987. gada 5. janvārī; tagad
viņi Dievmāti redz savās mājās – arī tās divas meitenītes. Un viena ģimene pateicoties
tam, ka vecāmāte ļoti lūdzās un vakaros pie loga vēroja, kas notiek pie debesīm. Viņa
parādību redzēja pati, pasauca visu ģimeni, un visa ģimene pie debesīm redzēja
Dievmāti.
1987. gada 4. oktobrī no Viļāniem atbrauca viens vīrietis un trīs sievietes.
Tagad viena no šīm sievietēm Dievmāti var redzēt savās mājās.
Daugavpilī viena redzot Dievmāti pie debesīm, braucot autobusā.
Visi, kas Dievmāti gribējuši redzēt, tomēr nav Viņu redzējuši. Kas var saprast
Dieva gudrību?
Citam tiek atvērtas acis, lai viņš nemaldās savās domās. Tie, kas apšaubīja, ka
Dievmāte parādās, negaidīti paši Viņu redzēja pie debesīm. 1987. gada augustā kāds
jauneklis šeit pat ienācis istabā un teicis: «Nevar par šīm parādībām smieties, šovakar
pats redzēju Dievmāti.»
Viena sieviete izsacījās, ka pie Geņas mājās bērnus nevajagot laist – viņai
acīs rādoties. Jau augustā pati redzēja, pati to arī Geņai pastāstīja, tagad neko pretī
nesaka.
Tie, kas skaļi negrib atzīties, ka arī ir redzējuši Dievmāti, parasti strādā kādu
ierēdņa darbu un kaunas, ka par viņiem nepasmejas. Jo tiešām –, kas nav piedzīvojuši
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šo žēlastību, maz ko saprot. Tas nav tā, kā domā. Nezinātājam nemaz to nevar pateikt,
tas ir kaut kas no citas pasaules. Tāda pasaule ir, un tagad tādas parādības notiek. Tas
jāņem vērā, jo cilvēki nemelo, parādību skaits pieaug. Ir jau vismaz 100 parādīšanās
gadījumu.
No Debesīm šodien pieprasa, lai cilvēki labojas. Dievmāte iesaka, lai lūdzas
par Gorbačova labajiem nodomiem. Dieva svētība un cilvēku lūgšanas ir ļoti
vajadzīgas arī tad, kad dzīvē tiek īstenoti labi nodomi.
Pagājis gandrīz gads, vēl arvien turpinās parādīšanās.
1987. gada 14. septembrī turpat ganībās vakarā bija liela parādīšanās. «Kad
vakarā gāju pēc gotiņas,» stāsta Geņa, «pie debesīm bija manāma tikai tāda maza
gaismas strīpiņa. Aizvedu gotiņu uz kūti un uz ganībām gāju otru reizi. Debesis bija
apmākušās, un tomēr arī tādā reizē Dievmāte parādījās visā augumā, rozā kleitā. Viņa
nāca arvien tuvāk un tuvāk, tāpat kā pagājušajā gadā, apstājās apmēram elektrības
staba augstumā. Uz galvas Viņai bija sega un uz pleciem arī sega. Es uz šo vietu biju
atnākusi, pātarus skaitīdama. Es lūdzos: «Dieva Mammiņa, kaut Tu pateiktu, kā mums
jālūdzas un par ko jālūdzas!»
«Dievmāte pagriezās uz rīta pusi. Bija Balss, ka vajag lūgties par tām tautām
uz rīta pusi. Tad Viņa pagriezās uz ziemeļiem, tad pagriezās uz manu pusi ar muguru.
Tā Viņa rādīja tās puses, par kurām tautām vajag lūgties, – arī par ziemeļu pusi vajag
lūgties. »
«Man cilvēki saka, lai es pajautāju Dievmātei, par ko jālūdzas, kas jādara?»
«Kā es Dievmātei to pajautāju, Viņa atkal pagriezās uz rīta pusi. Viņa bija tā
kā ar kādu nastu uz muguras. Sega uz galvas ar tādu kā melnumu, drūma, mugurā
iedzīti vēl tādi kā vadži un izskatījās, ka Viņai grūti, tik smagi, ka Viņa tūlīt pakritīs,
un tie vadži it kā vēl divi iedzīti mugurā zemāk virs gurniem.
Tā Viņa laiciņu pastāvēja; man sirdī bija tāda briesmīga Balss, ka grēku dēļ
Dievmāte ar pēdējiem spēkiem to vairs var tikai izturēt...
Tad Viņa pagriezās uz ziemeļu pusi, tad Viņa pacēla galvu uz augšu.
Melnumi vēl bija, bet nebija vairs tik drūmi. Tad pagriezās atkal uz rīta pusi un bija
redzama rozā drēbēs – no Viņas izgāja tādi kā divi mēneši rozā nokrāsā, tādā pat kā
Dievmātes drēbes. Pastāvēja, un tad to virsējās malas kļuva sarkanas kā asinis. Tad vēl
virsū tādas kā bļodiņas, pilnas ar asinīm. Tad bija tāda Balss, ka Dievmāte mūs ļoti mīl
– kā Viņa mīl tos Debesīs, tā Viņa mīl mūs uz zemes. Viņa mūs ļoti žēlo, un lai mēs
lūdzamies, lai mēs zinātu...
Es stāvēju un skatījos. Tad Balss izzuda. Dievmāte attālinājās un attālinājās,
nozuda mākonī un nebija vairs redzama.»
«Tad vēl 1987. gada oktobrī divas reizes skaidri redzēju Dievmāti – visu
vienā reizē nepaspēšu izstāstīt,» stāsta Geņa.
«Todien 1987. gada 4.oktobrī es jutu, ka atbrauks ciemiņi. (Tāpat kā 4.X, arī
šodien, 24.XI, man bija tāda sajūta, ka kāds atbrauks). Atbrauca rīdzinieki, lai
paklausītos, lai palūgtos. Man bija prātā tā, lai es ietu tuvāk pie galdiņa, kur deg
sveces un saliktas svētbildes. Es tur nostājos un stāstīju, kā parādīšanās notiek. Un tā
es stāvu pie galdiņa un stāstu, un tad viena sieviete mani pārtrauc: «Vai istabā iekšā arī
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esat ko redzējusi?» Es saku:
«Istabā iekšā es parādīšanās
neesmu redzējusi.»»
Jautātāja pastāstīja, ka
nupat šeit, istabā, lūgšanu laikā
viņa redzējusi, ka Dievmāte
ienākusi caur logu istabā,
nostājusies aiz Geņas un tad
atkal pa logu izgājusi ārā.
Geņa pati to neredzēja.
No 30 cilvēkiem tikai viena
sieviete to redzēja.
Pēc nedēļas, nākamajā
Svētceļnieku grupiņa Dievmātes parādīšanās vietā
tīrumā pie elektrības staba. Genovefa vidū brūnā mētelī. svētdienā ciemos atbrauca vēl
divas mašīnas. Kāda sieviete
todien Dievmāti redzējusi tumšās un gaišās rozā drēbēs. Redzētāja pati no lielā
pārdzīvojuma drebējusi.
Decembrī bija liela parādīšanās. Bērns Jēzus. Bija ļoti skaista varavīksne.
Zelta Krusts. Tad bija skaisti stari – trīs uz zemes, trīs uz augšu, trīs uz sāniem.
«Atbrauca dobelnieki. Es devu padomu – ja gribat redzēt Dievmāti,
lūdzieties, iespējams, arī jūs redzēsiet!»
Viņi izgāja ārā, lūdzās un redzēja Dievmāti arī viņi. Arī viņiem Dievmāte
nākusi arvien tuvāk un tuvāk.
«Tad, kad notika pirmā parādīšanās, tas bija februārī.»4
Geņa piebilst: «Es visu neizdarīju, kā man lika. Stāstīju, ka Dievmāti redzu,
bet par to Balsi gan nestāstīju. Es nepaziņoju ne valdībai, ne Baznīcas vadībai.
Vienkāršam cilvēkam tas liekas grūti. Grūti arī bija. Es domāju: kaut jel kāds vēl
redzētu un dzirdētu. Tad Balss man pasacīja, ka tikai man tā dzirdama un nevienam
citam. Un tad man bija tādas bailes, ka vairs nevarēju saprast, ko darīt.
Dieva prāts – kas būs, būs. Kāpēc nebiju izpildījusi to, ko man lika?! Varbūt
kāds sods būs... No cilvēka dažreiz ir bailes, bet no Dieva ir vēl vairāk bailes. Kā
mācēdama visu uzrakstīju un iesniedzu ciema padomē. Ciema padome baidījās
pieņemt, tad aiznesu uz Preiļu rajona Izpildu komiteju – tur pieņēma. Pēc tam atkal
atgriezās miers, sirds palika mierīga.»
Dieva priekšā par katru nepaklausību, par katru grēku sagaidāmas lielas
bailes un kur nu vēl, ja sods... Visiem, visiem jālūdzas!
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4 Domāta pirmā parādīšanās dobelniekiem.

«Smelteri» 1988. gada 30. marts
3. stāsts
Pirmā šoreiz stāsta Franciska:

«Es zinu, Geņa Dievmāti redz
pie debesīm daudz biežāk nekā es. Es
neesmu vēl tik pilnīga savos nodomos un
lūgšanās, un man ir mazāk atvēlēts, ko
redzēt. Un tā, vienu vakaru 1988. gada
janvāra beigās, ejot no Geņas uz savām
Lūgšanas tīrumā.
mājām, man bija jāapstājas. Pie
debesīm es redzēju Kungu Jēzu kā pieaugušu cilvēku, Viņam līdzās aiz pleca –
Dievmāti! Viņš pelēkos svārkos, bet Dievmāte – tumšākos, brūnos svārkos ar brūnu
lakatu, un abiem ap galvu virspusē gaišs aplis, kā dažviet uz svētbildēm tas redzams
svētajiem. Viņus abus varēja redzēt ne visā augumā, bet līdz pusei. Mēness bija izzudis
un tobrīd vairs nebija redzams, kā tas parasti mēdz būt. Te izpaudās lūgšanas spēks, –
kā es sāku sirsnīgi lūgties, Dievmātes drēbes palika gaišākas. »

Franciska bija tā, kas sākumā pirmās parādības neredzēja un sajuta sevī
aicinājumu lūgties un gavēt. Uz jautājumu, kā viņa gavēja, Franciska atbildēja, ka
viņa divarpus mēnešu laikā neēda ne gaļas, ne piena ēdienus. Tikai kartupeļus, saknes,
kāpostus, maizi. Ūdenim mazliet pielēja tēju, pa retam ēdienam klāt pielika eļļu un
svētdienās apēda pa vienai siļķītei. Tas ir liels pārbaudījums, ja mājās pašai ir sava
gotiņa, piens un visa kā no produktiem. Bet ir jāatturas, ir pār sevi jāvalda, jālūdzas.
Pašreiz, viņa saka, ieturu parasto gavēni, tik stipri vairs negavēju.
Franciska pastāstīja par vēl vienu gadījumu Pieniņu baznīcā 1988. gada 20.
martā, kad Dievmāti redzēja Geļa. Viņas darba vieta bija fermā, slauca 70 govis, stipra
vēl. Geļa Franciskai jautājusi: «Vai tu redzēji? Altārī šodien parādījās Dievmāte!»
Franciska atbildēja, ka viņa nav redzējusi un pajautāja Geļai: «Pa kuru laiku tu
Dievmāti redzēji? Mēs tikpat kā reizē iegājām baznīcā!» Geļa atbildēja: «Kā
pagodināja Sakramentu, skatījos uz altāri – tā arī redzēju Dievmāti ar Bērniņu.» Geļa
vēl pasacīja, ka viņa Dievmāti redzējusi jau vairākas reizes.
Pagaidām, ja paši nav stāstījuši, visus nemaz nevar apzināt, kas ir redzējuši
un cik reižu ir redzējuši Kungu Jēzu, Dievmāti un Dievmāti ar Bērnu.
Arī Ilūkstē ir zināmas divas māsas, kas sirsnīgi lūdzas. Viena redz. Otra
sirsnīgi lūdzas par mirušajiem un notiekas tā, ka tie mirušie, par kuriem ir jau izlūgts,
tie ierodas pie viņas un pasaka, ka par viņiem ir izlūgts. Citi mirušos bīstas, bet viņa
saka, ka no mirušajiem nevajaga bīties, jo viņi ir mūsu brāļi un māsas. Par saviem šīs
pasaules grēkiem viņi tur vairs nevar izlūgties – tas ir jāizdara kādam šeit. Arī tā ir
liela Dieva žēlastība, ja Dievs viņiem atļauj parādīties un par sevi pateikt...
1987. gada 17. augustā Varakļānu Anna, būdama pie Geņas istabā, redzēja
lielu gaišumu. Par to gan Geņai vēlāk pateica, bet nepateica visu. Geņa jau bija
aizgājusi gulēt, un pēc kāda laika Dievmāte pārmeta: «Kāpēc nepastāstīji visu?» Bija
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tā: tajā reizē Dievmāte parādījās gaišā tērpā, tad skumjā melnā tērpā un tad atkal gaišā
tērpā. Tas tāpēc, lai lūdzas. Ja cilvēki lūdzas un lūgsies, tad arī Debesīs par to ir
prieks. Ja starp cilvēkiem valda mīlestība, tad pašiem jau šeit ir prieks un par to prieks
ir Debesīm. Dievs ir Mīlestība. Mīlestības darbi aplaimo tos, kam tie veltīti, un
mīlestības darbi – tas ir arī liels aicinājums! Kas ir šīs parādīšanās, un kāda tām ir
nozīme? Šai dzīvei arī. Bet iespējama nākamā, mūžīgā dzīve... tad tās dēļ – vismaz. Jo
vienam otram šī dzīve liekas bezcerīga – tai kuru katru brīdi jābeidzas ar nāvi, un tad
it kā arī ir viss, vairāk nekas nebūs?! Šeit, parādīšanās vietā, notiek liela žēlastība –
redzamā veidā parāda un pamāca – ir arī vēl tā otrā dzīve!
Bieži jādzird: Dievs varētu kaut ko parādīt, ka patiesi Viņš ir! Bet tad, kad tas
notiek, vai tiešām cilvēkiem atkal ir citi iebildumi? Ja šādi tiek parādīta liela
vienaldzība, kāda gan garantija, ka arī Pestītājs nebūs vienaldzības iespaidā –
vienaldzīgi noraudzīsies, kā šīs nepaklausīgās dvēseles aiziet Viņam garām uz
nepanesami smagām ciešanām...
Geņa stāsta:
«Pie mums ir lieli brīnumi. Cilvēki brauc pateikties un arī izlūgties
piedošanu sev un piederīgajiem, jaunatnei, cilvēcei un arī mirušajām dvēselēm. Jau
cik gadu nebijām tādu žēlastību piedzīvojuši, ka tiksim atalgoti ar Mīlestību. Dievs
nevienu neaizmirst.»
Diena pie Geņas bijusi svētīga: Franciska redzēja istabā uz sienas lielu
gaišumu un tanī Kungu Jēzu. Geļa no Rīgas pagalmā redzēja Dievmāti ar nolaistām
rokām un Kungu Jēzu, tādu kā 12 gadu vecu. Vincenta no Aglonas redzēja, kā no
Dievmātes rokām izstaro stari.
Vienu un to pašu sapni 1987. gada septembrī redzēja cilvēki trīs dažādās
vietās. Dievmātes parādīšanās vietā gājis balts dzīvnieks, aiz viņa – Dievmāte baltās
drēbēs, un aiz Viņas nopakaļ «gājis» ūdens.
To redzējusi Antonija Priekule. To pašu redzējis Vitolds Lubānietis. To pašu
redzējusi Varakļānu Anna.
Tāpat ir gadījumi, ka Dievmāte sapnī daudzus mudinājusi apmeklēt šo
parādīšanās vietu un cieši, sirsnīgi lūgties.
Cilvēkiem vēl ir atlicis lūgšanu laiks… Bet kas notiks, ko cilvēki darīs? Vai
cilvēki spēj uzturēt šo aicinājumu? Vai tiešām tik aprobežotas kļuvušas daudzas
dvēseles, ka nemēģina pat noskaidrot, kas tas ir par aicinājumu, kas ir šīs parādīšanās
un kāda tām ir nozīme? Ja ne šai dzīvei, tad, iespējams, nākamajai, mūžīgajai dzīvei –
vismaz tai!
Kur nu vēl lielāku žēlastību un prieku uz šis grēcinieku pilnās zemītes
pagaidām var vēlēties kā redzēt Dievmāti un, bieži Viņu redzot, pielūgt Dievu! Kaut
jel cilvēki saprastu, kāda liela žēlastība pie mums ir un to arī izmantotu! Kā ir skaidrs
laiks un ir redzams mēness, tā arī Dievmāte ir redzama. 1987. gada decembrī pie
debesīm bija redzams Jēzus Bērniņš, tāds kā lūgšanu grāmatā. Vispār Dievmāte ar
Bērnu redzama bieži. Bērns Dievmātei kā kuro reizi – citreiz uz labās rokas, citreiz arī
uz kreisās rokas. Tagad bieži Dievmāte ir zelta drēbēs un Jēzus Bērniņš – sarkanās
drēbēs.
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Bezgala nepieciešamas tagad ir lūgšanas. Jo vairāk un sirsnīgāk lūdzamies –
arī drēbes Bērnam Jēzum kļūst gaišākas, un paliek mēness gaišajā zelta krāsā – tādā,
kādas ir Dievmātei. Tieši redzams, cik ļoti tagad vajadzīgas lūgšanas, vien Dievs zina,
kas nākotnē būs. Sarkanās drēbes Jēzus Bērnam droši vien nozīmē ciešanas un
sāpīgumu. Viņš mūs mīl, bet kā būs ar mums – kur ir palikusi mūsu mīlestība?
1988. gada 25. un 26. februārī ļoti labi bija redzams Jēzus Bērns un
Dievmāte. Martā Kungs Jēzus bija redzams pieaudzis, augumā kā liels cilvēks.
1988. gada 20. martā atkal no Rīgas bija atbraukusi tā sieviete, kas Dievmāti
redzēja Pieniņu baznīcā 1987. gada augustā, pirmajā mēneša piektdienā. Un arī tā
sieviete, kas Dievmāti redzēja 1987. gada 4. oktobrī Geņas istabā.
1988. gada janvāra beigās Geņas istabā bija parādīšanās, kas liek dziļi
pārdomāt tās nozīmi. Bija atbraukušas trīs sievietes, lai palūgtos. Lūgšanu laikā viņām
piebiedrojās arī Geņa un Franciska. Uz ceļiem skaitīja Rožukroni, tad Dievmātes
litāniju. Vēlāk Geņa un Franciska liecina: «Ievērojām, ka viena no sievietēm, vēl
jauna sieviete, sakustas. Domājām, ka viņa vienkārši ir nogurusi, grūti tā ilgi uz
ceļiem notupēt. Mēs ievērojām, ka viņa uzmanīgi skatās uz loga pusi. Redzam, ka
arvien sirsnīgāk, raudādama, rokas salikdama, viņa turpina skaitīt5 litāniju. Litānijas
lūgšana beidzās, viņu neviens netraucēja. Tad viņa piecēlās, noskūpstīja galdu un
pastāstīja, ka redzējusi, kā uz galda Pestītājs noliek Savu roku. Viņa redzēja tikai roku
– līdz plecam. Pašu Pestītāju viņai nebija atvēlēts redzēt – tā viņai pasacīja iekšējā
Balss.»
To pašu redzējusi Anna Varakļānos, ne todien, bet pat iepriekš sapnī.
Redzējusi, ka mājās pie Geņas Kungs Jēzus stāvējis, un Kungam Jēzum Viņa seja un
kakls bijis asins sviedros. Viņa redzējusi, kā mēs tupējām istabā ceļos. Un Pestītājs
teicis, ka Viņš stāv un stāv, gaida un gaida, kaut jel cilvēki lūgtos! Nav kas lūdzas!
Viņš rādījis ar roku, lai redz, lai zina, ka Viņš te ir, ka Viņš gaida... Tāds brīnums! Ko
tas liek mums saprast?
Ir sapņi, kam ir ciešs sakars ar Kunga Jēzus un Dievmātes parādīšanos, ko
apliecina vairāki gadījumi. 1986. gadā Lubānietis pēc Dievmātes parādīšanās atbrauca
un visu izstāstīja, – kā Dievmāte parādījusies, bijusi redzama un kā Viņa ar Geņu
sarunājās, bet dzirdēt to nav varējis un jautājis: «Ko Dievmāte sacīja?» Viņš sapnī
redzot piecas sievietes, kas Dievmāti redz. Un pareizi, tad jau viņas bija piecas, kas
Dievmāti redzēja, un starp citām sievietēm, kad viņš atbrauca, tās viņš arī pazina.
Mums jāpiedzīvo arī tādi brīnumi, un to nav maz.
Vakar Geņa Varakļānu Annai un vēl vienai sievietei jautāja: «Kad vēl
atbrauksiet?» Atbilde bija tāda: «Kad mīļā Dievmāte vēl pasacīs – atbrauksim.»
Geņa:
«Jubilejas dienā, 1987. gada 23. septembrī, bija pagājis viens gads. Domāju,
varbūt arī tieši šajā dienā būs kāda parādīšanās. Bet bija kas cits tajā vietā, kur es
5 Dievmāte arī lietojusi vārdu: «skaitīt». Latviešu valodā «skaitīt» tagad mēdz aizstāt ar
«lūgt» un «lūgties», tomēr tautā lieto vienkāršo «skaitīt».
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satiku Dievmāti. 1987. gada 14. augustā lūdzās aizputnieki, un tieši tajā vietā atlaidās
un nolaidās balti putni. Nekad tādi te nebija redzēti. Kaimiņi, kas tos redzēja, arī
brīnījās. Putni netrokšņoja, nedziedāja, nolaidās un vēlāk atkal aizlaidās. Pa reizei te
redzam kādu kaiju atlidojam, bet tie nebija tādi, tie bija neredzēti putni.»
Par tiem liek domāt vēl viens apstāklis. Lubānietis sapnī redzēja Dievmātes
parādīšanās vietu un baltos putnus, kā tie atlidoja un aizlidoja.
Lubānietis te divām ticīgajām sievietēm atgādināja, lai savā starpā dzīvo
saticīgi – viņš sapnī redzējis, ka tas nav labi, ka viņas kaut kādā veidā nevar saprasties
un bieži strīdas. Tas bija pārsteigums sievietēm un kaimiņiem, jo viņas uz āru to
neparādīja, un cilvēki domāja, ka viņas ļoti labi satiek. Kad viņām pajautāja, ko viņas
pašas par to saka, viņas atbildēja, ka Lubānietim taisnība…
Bija atbraukusi tagad jau mirusī prāvesta Vucāna saimniece un pastāstīja, ka
viņa redzējusi, kā šajā mājā Pestītājs norādījis ar roku uz galdu. Tātad atrodas vēl
cilvēki, kas sapnī redzējuši, cik ļoti Pestītājs vēlas, lai lūdzas.
Ja kaut kur ir vēl kas cits, vēl vairāk pilnīgs nekā mūsu pasaulē, – droši vien
arī neticīgie vēlētos to pasauli apgūt, iepazīt.
Tāda pasaule – Debesis, Mīļā Dieva Mājoklis pastāv sen un no laika gala, un
ir arī cilvēkam sasniedzams, un vēl cerīgāk to iespējams panākt, jo Pats Pestītājs
sniedz mums Savu roku – caur Viņu tas tiešām ir iespējams!
Brīnumi šajā apvidū nebeidzas. Kaut jel cilvēki saprastu un kā no miega
izmazgātu lūgšanā savas acis un spētu saskatīt un saprast šo lielo žēlastību, kas mums
tiek sniegta!
Beidzot Geņa pastāstīja par vēl vienu nozīmīgu sapni tepat, viņas mājā:
«Tajā vietā, kur redzēts Kungs Jēzus parādām ar roku, es sapnī redzēju avotu,
pilnu ar ūdeni. Es to izsmēlu, bet vēlāk ūdens vairs tanī nebija. Kas tas par avotu, ka
vairs nav ūdens, kas tā par aku? Bija tāda Balss, ka vajag lūgties, tad būs ūdens. Tad
es sāku pie šis akas skaitīt lūgšanas – akas dibenā, ūdenī parādījās Kunga Jēzus
atspulgs. Dzidrs kā stikls, ļoti skaidrs. Kā es to pastāstīju, tā varakļānieši man saka, ka
arī viņi tur to pašu sapni redz. Un aka atkal piepildījās ar ūdeni, aka bija ļoti gaiša.
Kunga Jēzus sejas atspulgs līdz ar ūdeni pacēlās virspusē.»
Sapņus varbūt var apstrīdēt, bet tie tik bieži ir kā īstenība. Nav iespējams tos
aizmirst.
Daži cilvēki gribēs apstrīdēt arī šīs parādīšanās. Vispirms lai paši pārliecinās
un tad tikai lai runā. Arī Ukrainā Dievmāte parādās, un jo cilvēki sirsnīgāk lūdzas, jo
Viņa košāki mirdz…
Cilvēka liecība, salīdzinot ar Dievmātes liecību, ir mazvērtīga. Šodien
galvenā lieciniece ir Dievmāte ar Jēzus Bērnu, jo tieši Viņa visbiežāk parādās.
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1988. gada 6. maijā
4. stāsts

Kanonu tāfele6 Pieniņu baznīcā
«Smelteri» 1988. gada 30. marts.

Vai var pavilkt svītru un teikt: tā bija Dievmāte, bet
tālāk mēs vairs nezinām, kas būs? Viņas pateiktais – tas
paliek mūsu zināšanā, to varam pārbaudīt ar prāta
argumentiem arī vēlāk.
Bet par parādīšanos – šeit ir lieciniece – Dievmāte
pati. Tie, kas Dievmāti redz, ir liecinieki šiem notikumiem.
Gaismojas krusts altārī. Ja, atstāstot šos notikumus, tie kādam šķiet vai nu par
maziem, vai arī neticami, viņiem tad Dievmāte bieži sniedz
papildu paskaidrojumus, klīdinot neticību un neskaidrību.
Kā tas ir, kā tas notiek? Te noder līdzība ar to, kā tas ir, ja kāds grib kādā lietā
noslēpt patiesību. Kā reizēm patiesība atklājas, kad to tā nemaz necerējām iedomāties,
– tad arī neticētājiem ir jāatzīst savi maldi.
Jāsaka: cilvēki, domājiet, domājiet, par visām lietām ir jādomā!
Šobrīd galvenais – lai nav par vēlu! Ja Dievmāte nāk mūs brīdināt, tas ir
visnopietnākais brīdinājums. Kas paliek vienaldzīgs, vai tas nav sevi zināmā mērā
notiesājis?
Nedod Dievs, ja notiktos kaut kas tāds, kas ved uz pazušanu, un neuzvarētu
Dieva un Dievmātes Mīlestība! Ko tad cilvēki vēlas? Cilvēks nav pasaules valdnieks,
cilvēks ir tikai pasaules apguvējs. Un turpat vēl jāpiebilst: cilvēks ir aizgājējs, viņam
jau pat no dzimšanas jārēķinās ar to, ka kuru katru brīdi no šīs pasaules ir jāaiziet.
Ja kādam ir lielības gars, tad tas ir pilnīgi lieks, tam nav nekādas lietderības.
Mūžībai pretī jāiet ar atvērtām acīm, patiesībai acīs skatoties.
Lai šī diena nebūtu rūgta un nožēlojama, Dievmāte un Pestītājs atgādina, ka
Dieva likumi ir jāpilda un, ja kāds to nav darījis, tad jāizlūdzas piedošana. Ja kāds to
nezina, tad Baznīca māca, kā to izdarīt. Vēl var pagūt. Vai tiešām nekas nav zaudēts?
Tā ir lielā Dieva žēlsirdība un Mīlestība – viss tiek piedots!
Kā gan apdomīgs cilvēks var palaist garām savu vislielāko izdevību? Pie tam
uz mūžiem viņam tiks atmaksāts ar Tēva gādīgo mīlestību.
Šajā reizē sastapos ar veselu rindu ticīgu cilvēku, kas ir redzējuši Dievmāti.
Šie ikdienas cilvēki savā dvēselē ir laimīgi, neskatoties uz visām grūtībām, kādas ir
jāpārvar darbā, sadzīvē, ģimenē un arī ticīgo starpā – visam tam cauri staro Dieva,
Dievmātes līdzcietīgais skats: sargājiet savu sirdsskaidrību un ļoti lūdzieties par
visiem – bērniem un jaunatni, par Gorbačova labajiem nodomiem, par mieru, par
6 Kanonu tāfele jeb plāksne, kas šeit un citur minēta, ir tāfele ar teksta izvilkumiem no
Svētajiem Rakstiem un dažādām lūgšanām, ko priesteris lasa Svētās Mises laikā. Tas ir
mazākais, kas nepieciešams lai noturētu Svēto Misi.
Kādreiz tā nepārtraukti atradās uz altāra.
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nedzimušajām dvēselītēm, lai kaut vienu mīlestības stariņu viņas saņemtu arī no
cilvēkiem, kas viņām tika atrauts, jo arī šiem cilvēkiem bija jādzīvo un jāmīl, kā tas ir
mums. Dievs no savas puses darīs visu. Cilvēk, esi kopsolī ar Dievu, dari arī tu kaut
ko labu! Lūdzieties par priesteriem; ļaunā gara vara vēl nav galīgi iznīcināta, tādēļ
jāsargājas un jāsargā arī citi! Labs padoms ir vairāk nekā kāda dārga dāvana, ko pie
gadījuma var arī atņemt...
Gribēju uzzināt, vai Geņas vīramāsa Anna arī ir redzējusi Dievmāti. Bijām
pie viņas mājā un par to pajautājām. Anna atbildēja, ka viņa Dievmāti redzēja 1986.
gadā tanī pat reizē, kad to redzēja Geņa. Anna pastāstīja, ka viņa Dievmāti redzēja ar
Bērniņu 10 minūtes un vairāk: «Precīzi laiku uzņemt nemaz neiedomājos.» Vienu
brīdi bija redzams arī Kungs Jēzus, bet tas brīdis bija īss.
Helēna: «Pirmajā Dievmātes parādīšanās reizē Dievmāti neredzēju, bet otrajā
reizē arī es redzēju Dievmāti ar Bērniņu.» Geņa tanī vakarā gribēja Helēnai pavēstīt,
ka atkal ir redzama Dievmāte. Helēna atbildēja, ka viņa Dievmāti arī pati redzot. Pēc
tam Helēna Dievmāti ir daudzas reizes redzējusi. Turklāt divas reizes redzēja
Dievmāti ar Bērniņu uz rokas Pieniņu baznīcā tanī Kanonu tāfelē uz altāra. Kanonu
tāfele paliekot 2–3 reizes lielāka, un tanī tad ir redzams. Helēna saka: «Pie mēness es
esmu visā augumā redzējusi arī Kungu Jēzu. Kungs Jēzus ar rokām kaut ko norāda...
Tagad, kā ir skaidrs laiks un ir mēness, es bieži redzu šīs parādīšanās. Jēzus Bērniņš ir
tik skaists un mīļš, ka gribētos, ka Viņš nokāptu lejā un varētu to paauklēt,» stāsta
Helēna.
Broņislava: «Brālēna dēls pārnāca no armijas. Gatavojās kāzām. Pie pātariem
negāja. Skola un jauno laiku gars to bija stipri iespaidojuši. Bet notikās tā: dēls vienu
vakaru gribēja aiziet pie kaimiņa. Bet, kad izgāja no istabas laukā, sāka stipri kliegt.
Vecāki stipri nobijušies, domājuši – vai nu kāds uzbrūk, vai ir kāds zvērs no meža
iznācis. Dēls sastindzis ārā stāv, ka nevar ne pakustēties. Tēvs un māte tikai vairs
pamanīja, ka gaišs ceļš uz debesīm aizvijas un pazūd. Bet dēls pastāstīja: «Redzēju
Dievmāti, ļoti skaistu, basām kājām, atnākusi pavisam tuvu, bet es tā nobijos, ka citu
neko neaptvēru, ko darīt, kā kliegt. Un, redziet, Dievmāte neuzkavējās, bet tūdaļ
griezās atpakaļ.» Kāda nu kuram šī sastapšanās ar Dievmāti iznāk.
Labums no šīs sastapšanās bija liels, jo Broņislavas dēls nokārtoja visu, kas
nepieciešams, un baznīcā salaulājās. Tas bija ap to laiku, kad Geņa sāka redzēt
Dievmāti 1986. gadā. Daudzi neticēja tam un pat pasmējās, bet tad neklusēja dēla tēvs
un pastāstīja – bet kā tad bija ar manu dēlu... Nāk klāt arvien jauni laimīgie, kas var
liecināt, ka ir redzējuši Dievmāti un Kungu Jēzu.
Marta: «Es arī redzēju Dievmāti». Dievmāti redzējuši arī Tekla un vēl kāds
jauneklis.
Pieniņu baznīcā vairāki cilvēki ir redzējuši pārvērtības, kustības. Sakristiāna
sieva Sofija piedzīvoja gadījumu, ka Kristus tēls lielajā altāri bija pavisam cits – jauns.
Ja būtu laiks, tad varētu uzzināt vēl jo daudz vairāk.
Un 1988. gada 6. maijā bija arī man jāpiedzīvo pirmais parādīšanās gadījums
Pieniņu baznīcā. Tā bija pirmā mēneša piektdiena. Pirms Sv.Mises laiciņu lūdzāmies,
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tad nostaigājām Krusta ceļu. Geņa sacīja: «Šodien laikam neko redzēt nevarēs.» Bet
tad ieskanējās ērģeles, un mēs uzkāpām augšā kora telpā.
Geņa teica: «Var redzēt, šodien nav tik skaidrs, bet redzēt var.» Viņa atdeva
man savu vietu pretim altārim. Pārmetu Sv. Krusta zīmi un nostājos viņas vietā. Uz
lielā altāra esošās svēto Kanonu tāfeles atspīdumā – varētu pieņemt, ka tie ir tikai no
sveču un elektrisko lampu gaismas, bet tas tomēr tā nebija vis – bija redzamas arī trīs
personas. Visas trīs stāvēja ar sāniem. Es tajās saskatīju Kungu Jēzu, Dievmāti un
Mariju Magdalēnu; nekādas Balss nebija, kas to apstiprinātu. Aiz viņiem bija liels,
bezgalīgs plašums, pilns ar galdiem, starp galdiem bija brīvas vietas, tā, ka varēja tos
apstaigāt. Galdi bija pārklāti ar rakstītiem galdautiem – to labi ievēroju, jo gribēju
redzēt, kas uz galdiem būs, bet redzēju tikai galdautu un neviena persona pie galdiem
nebija redzama. Man vajadzēja pārliecināties, vai Geņa redz tāpat, tādēļ es uz papīra
lapiņas uzskicēju tās personas, ko es redzu. Parādīju Geņai, un viņa apstiprināja, ka
redz to pašu.
Šinī pat dievkalpojuma laikā Franciska, kas atradās baznīcā lejā, trīs reizes
redzēja nesen mirušo šīs draudzes prāvestu pie altāra, citā vietā – tā līdz pusei. Arī
citas trīs personas uz Kanonu tāfeles bija līdz pusei.
Uz kāda priestera jautājumu, vai tas bija liels nervu sasprindzinājums, varēju
atbildēt, ka tieši otrādi – tas viss redzams bez kāda nervu sasprindzinājuma – cilvēkā
ieplūst tā kā kāds miers. Līdz šim gadījumam šī sajūta man nebija zināma.
Bet kādēļ tādas parādības ir redzamas pie Geņas mājiņā un tās apkārtnē?
Pagaidām ir viena vērā ņemama lieta vai apstāklis. Geņa pati ir pazemīga un
dievbijīga, saprotoša, saprot dzīvi un apstākļus, kādā dzīvo jaunatne un tauta. Geņas
mājiņā bieži ir bijis Vissvētākais Sakraments.
Šeit arvien esot savesti slimnieki no attālākām mājiņām – tur, kur bijuši slikti
ceļi. Un tā nu vienkopus, pa trīs, pa pieci slimnieki savesti šeit, lai saņemtu pēdējo
Vakarēdienu – Vissvētāko Sakramentu.
Ar lielu cerību šeit slimnieki gaidīja ierodamies Pestītāju Vissvētākajā
Sakramentā.
Slimnieki, izsūdzējuši grēkus priesterim, kā barību, kā pēdējo ceļamaizi
saņēma Vissvētākajā Sakramentā mūsu mīļo Pestītāju. Tad tie atvesti atkal atpakaļ uz
savām mājām.
Geņa pastāstīja: «Arī tagad vēl daudzas reizes parādās Dievmāte. Atkal
parādījās Vissvētā Trīsvienība kopā ar Svēto Ģimeni. Jēzus stāvēja visiem priekšā.
Lieldienu laikā skaista bija Dievmammiņa ar lakatiņu galvā, arī Jēzus Bērniņš bija
redzams.»
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1988. gada l. janvāris un 2. – 3.jūlijs
5. stāsts
sajūtu?

Vai Dievmāte spēs bez bargiem līdzekļiem cilvēkos atmodināt atbildības

Bailes pat iedomāties, ja nespēs... Ko tad vēl vajag? Citi domā, ka tas ir maz,
ja Dievmāte parāda zīmes un parādās pati – iztiek ar brīdinājumiem vien.
Vai tiešām cilvēkiem jāsaņem sitienus – dažādas dabas katastrofas, avārijas,
slimības utt.?
Ja dzīvojam labi un pārtikuši, vai tad mūsu sirdis alkst tikai pēc dažādiem
viegla rakstura koncertiem un izrādēm, kurās stipri sajūtama izlaidības piegarša?
Kādi tad ir šie mierīgā rakstura Dieva un Dievmātes brīdinājumi?
Pati parādīšanās ir zīme, kas atgādina, ka te ir kas, par ko ir vērts pārdomāt
un pie reizes uzmanīties, vai tiešām mūsu dvēselēs viss ir kārtībā. Šos notikumus, kas
notika un notiek, cilvēki atklāj jau drošāk. 7 Tā, piemēram, Vitolds atstāstīja
interesantu parādīšanos 1. janvārī Lubānā Komjaunatnes ielā 14. Pie mēness parādījās
Dievmāte gaišā apģērbā ar kapuci kā galvassegu, ar Rožukroni un 12 zvaigznēm virs
galvas. Viņa nonāca virs bērza galotnes un bija redzama no 22 vakarā līdz 2 naktī.
Meža zvēri gan atzina Kunga Jēzus Māti kā Debess un Zemes Karalieni – tie iznāca,
nāca no meža ārā, sanāca dārzā un pagalmā, skats bija tāds, ka viņi izvietojušies tā, kā
lopiņi redzami pie Betlēmes silītes Ziemassvētkos. Aļņi, zaķi, stirnas turpat arī
apgūlās un gulēja līdz saules lēktam, un tad aizgāja atpakaļ mežā.
Šo vietu apmeklēju 1988. gada 3. jūlijā, arī laikā, kad spīdēja mēness.
Šajā naktī redzēju vairs tikai aiz kokiem gaismošanos – tā nu man šoreiz bija
liecība, ka šeit patiešām reizēm notiek kaut kas neparasts.
Tanī pat datumā, bet mazliet agrāk – naktī uz 1988. gada 3. jūliju
«Smelteros», Dievmātes parādīšanās vietā, bija vērojama gaismošanās aiz koku
galiem, mēness drebēšana un kustēšanās uz augšu un leju, gan uz vienu pusi, gan uz
otro pusi; tumšie plankumi reizēm no mēness pazuda, un tas viss bija kā no zelta, un
uz tā bija kaut kas redzams, bija tāda sajūta, ka tā ir Debesu Tēva rīcība. Šajā laikā
Geņa, kā jau pie tā esam pieraduši, redzēja mēnesī Dievmāti.
Bija tāda vēlēšanās Dievmāti nofotografēt, to arī Geņa izdarīja, kaut gan viņa
nav fotografēšanas speciāliste, bet šāds mēģinājums notika. Dievmāte bija redzama arī
caur fotoaparāta lodziņu. Otrā dienā Preiļos satiku Helēnu no kaimiņu mājas, arī viņa
bieži, ejot un nākot no darba fermā, mēneša spīdēšanas laikā redz Dievmāti. Viņa
pastāstīja, ka arī viņa pagājušajā naktī redzējusi gaismošanos un arī pašu Dievmāti.
Geņa tajā naktī sacīja, ka viņa redzot arī, ka gaiši stari nāk uz zemi un arī uz vienu un
otru pusi. Šis stars sniedzās netālu, tepat četri pieci metri no mūsu kājām. Šo mēneša
kustību un starus redzēja arī viens no kaimiņiem, kas šeit bija atnācis.
7 Pirms 1988. gada Geņītei bija lielas problēmas ar valdību sakarā ar šīm atklāsmēm.
Braukušas dažādas pārbaudes komisijas.
20

Vispirms varbūt vajadzēja pastāstīt par notikumiem 1988. gada l. janvārī
Pieniņu baznīcā. Šeit janvāra pirmajā piektdienā notika parādīšanās. No rīta pirms
10.00 uzgāju augšā kora telpā, izdarīju krusta zīmi, tad īsa lūgšana, un tad raugos uz
Kanonu tāfeli, kas atrodas uz lielā altāra. Līdzīgi kā maija mēnesī, redzu gaišu
atspīdumu un ēnojumus. Tanī vienu brīdi redzu Kunga Jēzus seju no sāniem, vērstu uz
labo pusi, – maijā tā bija vērsta uz kreiso pusi. Pārvietojoties pa kora telpu uz vienu
pusi vai uz otru pusi, var redzēt arī atšķirīgākus redzējumus, daudzi tur saskatīja
Dievmāti, es no vienas vietas varēju saskatīt vāji izteiktu Pestītāja seju, kāda tā ir uz
Turīnas līķauta. Gaidījām, kad nodzēsīs sveces, elektriskās spuldzes – tad varbūt
izbeigsies šī parādīšanās, kam varēja būt it kā sakars ar apgaismojumu. Bet šis gaišais
spīdējums ar visiem attēliem palika nemainīgs. Vēl pārbaudot 24.00 naktī, tas palika
tāds pats līdz pat 3.janvārim, svētdienai, kad pēc Svētās Mises, Krusta Ceļa
staigāšanas laikā, tas sāka izdzist, vēlāk nebija.
1988.gada 14. augustā
6. stāsts
Pieniņu baznīcā ekskursiju grupa no
Kurzemes zonas. 30 cilvēki, būdami Pieniņu
baznīcā, redzēja gaismas parādību uz Kanonu
tāfeles. Vislabāk tā bija redzama pie galvenajām
ieejas durvīm un līdz baznīcas vidum, tuvāk ejot
«Kanonu tāfele» Pieniņu baznīcā. Lielajam altārim, tā izjuka, izzuda. Pieejot tuvāk,
tāfele redzama ar saviem uzrakstiem; tāda, kāda tā ir.
Kad dažiem cilvēkiem, kuri šeit bija pirmo reizi, jautāja, vai viņi arī redzēja
gaismas parādību, tie atbildēja, ka viņi redzējuši tikai gleznu, un gleznas, veidojumi
baznīcā ir visapkārt. Tad viņi tika aicināti pieiet tuvāk Lielajam altārim un redzēja, ka
ar šo gleznu ir pavisam citādāk – tai tuvojoties, gaismas parādība izzūd, bet pārējās
baznīcas bildes paliek nemainīgas.
Ko katrs atsevišķi šajā gaismas parādībā – gleznā saskatīja, par to zina tikai
personīgi. Vairākums pamatā redzēja Dievmāti. Ienākot baznīcā, daži stāstīja, ko vēl
bija redzējuši.
Marija V.: «Es pirmajā brīdī, uzlūkojot šo neparasto gaismas gleznu,
ieraudzīju Krustu – tumšu, kāds parasti ir krusts. Vēl kāda īpatnība – Krusts tuvojās
man un bija kāda pusmetra attālumā no manām krūtīm, un pēc tam redzēju tikai
gaismas gleznu.»
Anna: «Es uz Lielo altāri tanī tāfelē redzēju cilvēku guļus un pie viņa
Krustu.»
Lūgšanu laikā svētā noskaņojumā, iedziļinoties šajos attēlos, ir saskatīti
atšķirīgi redzējumi: Kungs Jēzus, Monstrance ar Vissvētāko Sakramentu, Dievmāte ar
Bērnu, Dievmāte ar Zemeslodi un Krustu rokās. Šiem redzējumiem kopējais ir tas, ka
te ikviens lielākā vai mazākā mērā spēja gaismas gleznās ko saskatīt.
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Svarīgs ir arī cilvēka dvēseles stāvoklis: vai viņš atzīst Radītāju, vai tic tam,
ka Jēzus Kristus ir mūsu Pestītājs un ka Marija ir Viņa Māte, kādas ir mūsu attiecības
ar Dieva likumiem.
Kā ir iespējams izbēgt no soda par padarītiem grēkiem?
Reiz kritīs priekškars, un cilvēks būs redzams tāds, kāds viņš patiesībā ir.
Kas notiksies tuvākā laikā, – vai par to parādīšanās brīdī mums neko nesaka?
Jau iepriekš aprakstītajiem notikumiem nāk klāt jauni.
Geņa: «1988. gada jūlija beigās Varakļānu Anna mūsu mājā vakarā istabā
redzēja lielu gaismu, bet tad viņai notika kaut kas negaidīts – istabā ieplūda dūmi. Kas
gan tagad notiks, Anna iedomājās! Bet tad dūmi pazuda, istaba atkal kļuva gaiša un
tāda palika līdz rītam. Dievmāte par to teica: «Tāpat kā šie dūmi pazuda, tā izzudīs
neticība pie tiem cilvēkiem, kas netic par Manu parādīšanos.». »
Acīmredzot cilvēkiem nāksies mainīt savus uzskatus, bet vai tad nebūs jau
par vēlu? Uz to grūti atbildēt. Šajā vietā Dievmāte parādās ļoti bieži, bet citos Latvijas
novados ir vairāki atsevišķi gadījumi, un daži Dievmātes izteicieni ir zīmīgi.
1988.gada ziemā: «Latvija būs un pastāvēs līdz pasaules galam, bet tas nebūs
ilgi». Vai tiešām pasaule vairs ilgi nepastāvēs? Un tad vēl: «Man jāredz, kā latvieši
izturēsies pret citām tautām. Mani viņi nepiesauks, bet piesauks Sauli.» Māra ir
Latviešu Ķēniņiene – Karaliene, Viņa savu vārdu turēs, bet tauta – vai tā suminās tikai
sauli, kā to lielāko tiesu darīja aizvadītās vasaras sarīkojumos?
Skaidrā mēness nakti viena sieviete pie debesīm redzēja, kā dvēseles no
šķīstīšanas uguns paceļas uz Debesīm.
Nepilnas trīs dienas un pilnas divas naktis parādīšanās nebeidzās, un to vēlāk
redzēja desmitiem cilvēku, precīzu uzskaiti neviens neveda.
Naktī to redzēja arī rīdzinieki, kas bija atbraukuši Dievmātes parādīšanās
vietās palūgties. Šī bija īpatnēja parādīšanās, to varēja arī nofotografēt, un ir iegūti arī
fotoattēli. Pagaidām neviens nav noteicis nedz parādīšanās iemeslu, nedz noslēpumu.
Fotografējot parādīšanos uz mēness, parastais fotoaparāts neatbilst tām
prasībām, lai mēnesi skaidri nofotografētu un varētu redzēt, kas uz tā ir, pie tam – ja to
dara nespeciālists. Šeit pagaidām teicamu rezultātu nav, un šie fotoattēli nav vēl
speciāli aplūkoti. Gribas ticēt, ka var tikt parādīta arī šāda žēlastība – ieraudzīt
brīnumu fotoattēlā. Jo Dievmāte un Kungs Jēzus tiešām vēlas darīt zināmu, cik šobrīd
ir nepieciešama lūgšana. Debesu Tēva pielūgšanu vairs nevar atlikt ne uz vienu dienu.
Pieniņu draudzē ilgus gadus kalpoja ļoti dievbijīgs priesteris. Šīs draudzes
baznīcā un draudzē viņš bija ielicis savu sirdi un dvēseli, mīlēdams Kungu Jēzu un arī
Dievmāti. Viņa sirds ārkārtīgi iežēlojās par katru grēcinieku; pie grēku sūdzes
izklausīšanas viņš arvien, grēku piedošanu dodot, sacījis: «Piedodu arī tev – tev
nesaprotamos tavus grēkus.» Viņa sirds iežēlojās, lai grēciniekam nepaliktu vēl kāds
nepiedots grēks.
Nu jau būs drīz gads kā šis priesteris negaidīti ātri šķīrās no šīs pasaules. Bet
draudzē, draudzes ticīgajos palicis īsts dievbijības gars. Pieniņu baznīcā
dievkalpojumi notiek arī mēneša pirmajās piektdienās. Šeit, šinī baznīciņā ir bijušas
daudzas parādīšanās.
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Savu parādīšanos laikā pie debesīm Dievmāte Geņai saka par to, ka palicis
vairs lūgšanas spēks, lai lūdzas visi un lūgšana lai ir patiesa, īsti sirsnīga. Cilvēki tīri
labi zina, kā lūgt otru cilvēku, lai palīdz, ja ir vajadzība – cik tai jābūt pārliecinošai,
neatlaidīgai un patiesai. Vai tad nu Dievu mēs lūgsim ar vēsāku apņēmību, bez
mīlestības, un vai te mūsu vajadzības nav visnopietnākās – uz visu mūžību…
Interesants redzējums bija Pieniņu baznīcā 1988. gada jūnijā Geņas krustdēla
dēliņa kristībās: baznīcā pa durvīm ienāca divi eņģelīši gaišās drēbēs un pa kājceliņu
cauri baznīcai aizgāja pie altāra, viens otram blakus nometās ceļos ar skatu uz altāri.
Bija redzams, ka viņi ļoti lūdzās.
Kā viņi izgaisa, pat neviens neievēroja. Atpakaļ neesot gājuši.
Franciska: «Debeskāpšanas svētkos Pieniņu baznīcā 1988. gadā Sv. Mises
laikā kādas 5 minūtes redzēju Kungu Jēzu, tā līdz krūtīm, virs altāra, tur, kur izstāda
Vissvētāko Sakramentu.
Kungam Jēzum bija skaista, brūna seja, tāds skaistums, kāds ir ziedam…»
No kaimiņu sādžas Anna Gilučs – viņai ģimenē 6 bērni, viņa, tas bijis jūnija
mēnesī 1988. gadā, 7.00 izgājusi ārā un ievērojusi, ka mēness paliek spožāks un
augstāk virs mēneša redz Dievmāti, tādu, kāda tā ir Aglonā.
1988. gada 1. jūlijā bija izdevība satikt 13 gadus veco meitiņu Ivitu, kas
Smelteros, pie Geņas būdama, ziemā caur logu pie mēness arī pati redzēja Dievmāti
un tad vēl arī Jēzus Bērniņu puisēna gados, Viņš bijis paceltām, izplestām rociņām un
– svētot.
Tanī pat reizē 16 gadīgā Inita redzēja arī divus eņģelīšus.
Anna Varakļānos: «Dievmāte sapnī man ir parādījusies diezgan bieži, gan
tādā pozā, gan arī citādā pozā un dažreiz saka man: «Aizej, palūdzies tur, kur es
Smelteros parādos!» Biju tur arī Vasarsvētku naktī, lūdzāmies. Ap 1.30 izgājām
pagalmā, un es pirmā ieraudzīju pie mēness pārvērtības. Mēness tika izkustināts, un to
izdarīja Dieva roka. Mani pārņēma bailes, un es iebēgu istabā. »
Šo parādīšanos redzēja četri cilvēki.
Vitolds: «Tā bija iespaidīga un satraucoša – mēness tika izkustināts, un tādā
veidā kā Dievkalpojuma laikā, kad cilvēkus svētī ar Vissvētāko Sakramentu, – tā tas
tika izdarīts ar mēnesi uz mums.» Šajā reizē viens bija arī no Rīgas, viņš tik ļoti
uztraucās: «Kas nu būs, kas notiks tālāk!» Bija bailes, vai tikai tālāk nebūs pasaules
gals vai kas cits…
Tagad var iedomāties, kāda sajūta pārņems cilvēkus, kad Kungs Jēzus nāks
uz pēdējo tiesu.
Mēs dzīvojam laikmetā, kas vai nu ir jau beigu laikmets, vai arī kāds cits ļoti
brīdinošs laikmets cilvēkiem, ka Dievs pieļauj mūs brīdināt.
Vitolds: «Pie debesīm neparastu parādīšanos man nācās jau piedzīvot 1978.
gada 29. augustā Stavropoles apgabalā, kad armija bija pie ražas novākšanas.
Braucām automašīnās, kolonnā 40 automašīnas, izejot kādus 8–9 km uz taisni.
75 o pie debesīm pēcpusdienā saule bija iespaidīga, tad palika tāda nedabīga,
kaut kāda kustība – kā vētra pie saules, tad visa saule kļuva acīm saskatāma, un tanī
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bija redzams eņģelis. Eņģelis bija tāds, kā mēs to pazīstam pēc grāmatām, – gaišās
drēbēs ar spārniem, viņš bija nometies uz ceļiem uz austrumu pusi un lūdzās.
Redzot šo parādību, automašīnu kolonna apstājās, un to vērojām kādas
minūtes 15–30. Eņģelim bija redzamas acis un sejas vaibsti, varēja redzēt, cik viņš ļoti
uz Dievu lūdzās. Tad mākoņi pārkārtojās un ar tādu kā miglu aizsedza sauli. Ierodoties
gala punktā, visi bija tādi nerunīgi, vēl otrā dienā piedzīvojuma dalībnieki bija
mazrunīgi.
1988. gada 23. – 25. septembris
7. stāsts
Kungs Jēzus un Dievmāte vēl
arvien izrāda savu labvēlību tautai.
Aicinājums lūgties un arvien vairāk lūgties
ir izraisījis ne vienā vien dvēselē atsaucību.
Kungs Jēzus un Dievmāte uztur un
pamudina šo ārkārtīgi svarīgo vajadzību
lūgties ar savu Dievišķo spēku un tiešo
parādīšanos iepriecina un uzmundrina tos,
kas uz Dievu paļaujas un Viņu kā visas
Atjaunotais krusts.
radības Radītāju pielūdz un pagodina.
Viņš savus bērnus sagaidīs no visas savas Sirds un mīlestībā svētošām rokām.
Kunga Jēzus un Dievmātes klātbūtne šeit ir jūtama un ne vienu vien reizi arī redzama.
Ja visi tie krusti, kas pagalmos un ceļa malās nolūzuši, sagāzušies un pat
nezālēs ieauguši, apauguši, tiktu piecelti, atjaunoti, sameklēti – Dieva svētība no jauna
piemeklētu šo Dieva tautu, atgrieztos cilvēkos cerība, ka vēl viss nav zaudēts. Ja arī
daudz kas būtu jāzaudē no pasaules mantības un ērtības, tomēr nebūs jāzaudē pati
galvenā un paliekošā mantība – Debesis. Būtībā Debesu Tēvs svētī savus bērnus kā
Debesīs, tā arī virs zemes. Kas ar Dievu vienojas dziļā, īstā, sirsnīgā, svētā lūgšanā –
tas to izjūt jau šodien.
Šinī pat sādžā, pie Geņas ir saglabāti un nostiprināti divi krusti, tas tiešām ir
labs iesākums, un svētība šeit tiek izlieta neparasti liela. Tiem, kas dziļā ticībā pielūdz
savu Debesu Tēvu, Māti Mariju, Kungu Jēzu un Svēto Garu, šeit tiek atmaksāts ar
neparastiem redzējumiem. Dievmātes palīdzība tiek lūgta, kā jau pirmkristieši to
lūdza, lai Viņa kā Dieva izredzētā, izmantojot savas Mātes tiesības palūgtu,
aizbildinātu par mums pie sava Dēla un Debesu Tēva.
Šo vietu Debesu Tēvs svētī un tiešā veidā to parādīja 1988. gadā Vasarsvētku
naktī, kad pat nakts vidū uz brīdi pie debesīm saule iemirdzējās un Viņa roka aizskāra
mēnesi un ar to, trīs reizes svētot, pārkrustīja klātesošos, kas bija sapulcējušies
lūgšanā.
1988. gada 11. septembrī pie Geņas mājiņā sapulcējās uz lūgšanu 40 cilvēku.
Lūgšanas laikā pie viņiem istabā vairākas reizes ienāca 12 gadus vecs Kungs Jēzus ar
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Dievmāti. Trīs reizes istabas sienā parādījās gaišums un caur to kā pa durvīm ienāca
un aizgāja Kungs Jēzus un Dievmāte. To redzēja viena sieviete.
Kad ir gaiša nakts un ir mēness, Geņa gandrīz bez izņēmuma redz Dievmāti
un Kungu Jēzu. Arī šajā vakarā starp mākoņiem mazliet parādījās mēness, un Geņa
atkal redzēja Dievmāti. Vakars bija apmācies, tuvojoties pusnaktij 1988.09.23.,
Rožukroni lūdzoties, devāmies uz Dievmātes parādīšanās vietu tīrumā, jo tika
atzīmēta divu gadu jubileja kopš pirmās parādīšanās. To atzīmējām ar lūgšanām,
ieskaitot arī visu trīs Rožukroņa daļu nolasīšanu.
Dievmātes parādīšanās vietā mūs pārsteidza lietus. Bijām astoņi cilvēki no
dažādām Latvijas malām. Lasot Rožukroņa otro daļu, bija ievērojama gaismošanās,
par to tajā brīdī neviens nerunāja, visi sirsnīgi lūdzāmies. Gaismošanās atkārtojās
vairākas reizes, un viens tāds izteiktāks spožums no muguras puses apgaismoja šo
Dievmātes parādīšanās tīrumu. Rožukroni skaitot, devāmies tālāk, pārstaigājot šo
tīrumu, kājas celdami augstu, jo liela bija saaugusi zāle un lija lietus. Atgriezušies
mājās, Geņas istabiņā, nejutām, ka esam samirkuši un kājas saslapinājuši. Par to vēl
domājām nākamajā dienā. Broņislava, kas Geņas istabā neienāca, bet tūdaļ aizsteidzās
uz savu māju, brīnījās: kā tas var būt, ka viņas kājās bija kurpes un parastās zeķes, bet
no slapjuma ne vēsts.
Otrs gadījums: svētdien 1988.09.25. pēc dievkalpojuma Pieniņu baznīcā
sanācām uz lūgšanu Dievmātes parādīšanās vietās pie Geņas. Tā ap 13.30 vēlējāmies
vēlreiz apmeklēt Dievmātes parādīšanās vietu tīrumā. Izgājām dārzā un no tālienes
vērojām tīrumu, jo pamalē ierūcās pērkons, un uz mūsu pusi tuvojās lietus mākoņi.
Viena sieviete no Krāslavas, Broņislava, tomēr vēlējās pabūt un palūgties šajā vietā.
Mums līdzi bija lietussargi, un mēs atnācām Dievmātes parādīšanās vietā, nometāmies
ceļos ar mugurām pret stipro vēju un lietu.
Lietussargus piespiedām pie pleciem tā, ka galvas daļa bija pasargāta no
lietus, noskaitījām trīs pātarus un «Es ticu...». Steidzāmies istabā pie Geņas un liels
bija mūsu pārsteigums: mēs bijām sausi, drēbes bija tik sausas kā pie mūrīša izžāvētas.
Tās sievietes, kas no lietus baidījās un nenāca mums līdzi, bet iegāja atpakaļ istabā,
tagad izbrīnā aptaustīja mums bikšu galus, pat tiem nebija ne mazākā mitrumiņa.
Vienīgi Geņai šādi gadījumi jau bija zināmi.
Varakļānu Anna, saņēmusi no Dievmātes iekšēju aicinājumu apmeklēt un
palūgties Dievmātes parādīšanās vietā, spēcīgā lietus laikā nenobijās un devās ceļā.
Kad viņa ienāca pie Geņas, tā steidzās paņemt viņas virsdrēbes, lai tās izžautu, bet
Anna nez kāpēc nedeva. Kad Geņa vēlreiz prasīja, lai dod, Anna atzinās, ka viņas
drēbes ir pilnīgi sausas, un arī tas nav vienīgais gadījums. Geņa pati ir vairākkārt
lūgusies Dievmātes parādīšanās vietā lietainā laikā, nometusies ceļos, un mitrums
neesot bijis sajūtams.
Šeit bija atbraukusi no Mārupes ciema krievu tautības sieviete Gelēna.
Jautājām, vai viņa, šeit atbraucot, ir kādu reizi ko redzējusi? Jā, atbildēja Gelēna,
1988. gada 17. augustā bijusi šeit un 1.30 naktī pie mēness redzējusi Dievmāti kā
Žēlsirdības Māti, ar rokām uz leju un Kungu Jēzu, 12 gadu vecu. Tanī pat reizē to
pašu redzēja kāds no Aglonas.
25

Parādīšanās turpinās. Nupat 1988. gada 25. septembrī Anna K. naktī mēnesī
redzēja Kungu Jēzu visā augumā, rokas Viņam bija izstieptas un mazliet uz priekšu,
bija redzama Viņa Sirds un no tās uz augšu izstaroja Gaisma, tas ilga kādas desmit
minūtes, pēc tam mēness bija tāds pat, kāds tas parasti mēdz būt.
Pieniņu baznīcā Gaismas parādības vēl arvien ir redzamas. 1988.gada
25.septembrī Franciska tāpat arī šeit redzēja Kungu Jēzu un Viņa Sirdi un pēc tam
Dievmāti ar bērniņu Jēzu uz rokas.
Gaismas parādību novērojām Pieniņu baznīcā 1988.gada 23. septembra
vakarā 22.00.
24. septembrī uz brīdi nomainīja tāfeli no centrālā altāra ar citu – tad gaismas
parādība nebija redzama. Bet atgriežot vietā lielā altāra tāfeli, kas stāv Vissvētākā
Sakramenta priekšā, Gaismas parādība bija atkal redzama.
1988. gada 4. novembrī
8. stāsts
Dievmātes parādīšanās vietā
Smelteros nenoklust valodas – kur būs te
tie avoti ar to lielo nozīmi, ar gaidāmo
cerību piepildījumu, kad tiks atklātas un
piepildīsies lielas lietas...? Cik lielu
saprašanu par to visu Dievs ir devis?
Te viss ir saistīts ar nākamajiem
notikumiem.
«Naktī pie krusta viss bija gaišs.» No kreisās:
Ir bijuši jau vairāki redzējumi
Geņīte, kāds no jaunajiem priesteriem, otra sapnī tieši par šiem avotiem.
Geņa, Antonija.
Visu svētīgo avotu Avots ir Pats
Dievs – ja tā mēs sacītu, tad visas šīs parādīšanās nāk no Dieva žēlastības. Šo
žēlastību saņemšanai vispirms ir vajadzīga tīra sirds, nešaubīga uzticība – ticība
Dievam.
Kristīgā katoliskā Baznīca sniedz visu, kas būtu cilvēkam nepieciešams
dvēseles pasargāšanai no pazušanas briesmām.
Kungs Jēzus un Dievmāte pašreizējā periodā ar savu parādīšanos palīdz
pārvarēt šaubas vienai vai otrai šaubu pārņemtai dvēselei. Tikai tādā gadījumā
jāieklausās Kunga Jēzus mācībā vispār un pašreizējās pamācībās, ko ar savu
parādīšanos apliecina Kungs Jēzus un Dievmāte – tas pēc būtības ir brīdinājums, jo
nepaklausība Dievam nevar turpināties pārāk ilgi...
Burtiski: cilvēku «iegrūšana» ellē jebkurā vietā ir jāpārtrauc, Dievs nav tā
mierā, Viņa pacietībai arī ir robeža. Ja cilvēki ir spējīgi dzīvot saticībā un mierā, tad
arī visi spēki tam mērķim ir jāvelta, jebkura cilvēka dzīvība ir sargājama, vienalga kā
un kur tas nebūtu – arī mātes miesās!
Pie debesīm vēl arvien skaidrā mēness laikā Geņa un citi ticīgie redz
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Dievmāti, bieži ar Bērnu uz rokas, un ir reizes, kad tas ir sevišķi skaidri redzams –
pilnīgi dzīvas esošas personības.
Geņa: «Pieniņu baznīcā 1988. gada oktobrī redzēju Kungu Jēzu, Dievmāti
redzēju gaiši zilās drēbēs – šajā reizē viņa izskatījās ļoti priecīga, un tāds svētums
nāca no Viņas! Pie manis bija atbraukusi viena ticīgā un man pavēstīja, ka tagad
Dievmāti parādīšanās vietā tīrumā es neredzēšot, bet redzēšot istabā, redzēšot Viņu
zilā tērpā – šai ticīgajai tas pateikts sapnī. Un – vai arī tas nav brīnums – tā tas tagad
arī notiek! Arī Anna no kaimiņu mājas pie mums istabā lūdzoties redzēja istabas
ārsienā lielu gaišumu, un tanī parādījās Dievmāte ar Bērnu. Kad tu biji atbraucis šeit
mēnesi atpakaļ un istabā skaitīji Krusta ceļa lūgšanas, jau tad istabā es redzēju
Dievmāti, tad Viņa bija gaišā tērpā. Par šo gadījumu tev toreiz neko nesacīju, bet pēc
tam bija sirdsapziņas pārmetumi: kādēļ es to noklusēju?
Pagājušo svētdienu mēs, arī Antonija, atbraucām no baznīcas un mājās atkal
lūdzāmies. Mēs tiešām saprotam, ka ļoti, ļoti ir nepieciešams lūgties. Lūgšanas laikā
pie pretējās sienas, kur ir Dievmātes bilde, – es uz tās tanī brīdī redzēju Kungu Jēzu
un Viņa Sirdi, bilde bija gaiša, bet Kunga Jēzus mati bija brūni, Kungs Jēzus bija kā
dzīvs. Antonija šajā reizē neredzēja. Antonija pastāstīja, ka viņa vasarā arī pati šajā
istabā redzējusi Dievmāti.»
Geņa istabā parādīšanos redzējusi tagad jau divas reizes.
Šeit pie Geņas uz lūgšanām cilvēki dažkārt steidzās pat nakts stundās, šie
cilvēki to izprot tā: to vēlas Dievs, Dievmāte, Kungs Jēzus, tā tas tiek izjusts – tāds
aicinājums...
Geņa saka, ka viņai arī tā esot bijis – naktī tiekot pamodināta, kaut arī
neviens nav klauvējis.
Viņa steidzas pie durvīm, un tur pulksten četros no rīta jau ir atnākusi
Antonija.
Antonijai šoreiz šis 5 km nāciens bija priecīgs – viņa pirmo reizi savām acīm
debesīs pie mēness redzējusi Dievmāti. Dievmāti redzēja arī Geņa. Līdz tam laikam
Antonija Dievmāti bija redzējusi tikai sapnī.
Geņas vīramāsa A. pa reizei mēness laikā pie debesīm redz parādīšanos.
Jēzus Bērns Dievmātes klēpī pārvietojies gan uz kreiso roku, gan uz labo roku.
Varakļānu Anna: «Aicinājums iet lūgties, tas ir kaut kas brīnišķīgs –
brīnumains spēks, tad nav jāskatās uz grūtībām, bet jādodas ceļā uz Dievmātes
parādīšanās vietu.»
Varakļānu Anna pastāstījusi, ka ar visām citām parādīšanām jābūt ļoti
apdomīgiem, saprātīgiem un paklausīgiem. Ja cilvēkam ar Dieva gribu tiek atklāta
kāda patiesība vai dots padoms, mudinājums, tad nav labi, ja šo žēlastību saņēmējs
nerīkojas pēc dotā pamudinājuma. Tā vienā no mudinājumiem bija jāiet pie cilvēkiem
un jāaicina, lai paceļ zemē nogāzto krustu, jo pretējā gadījumā šai vietā būšot liela
nelaime. Neērti bija iet pie nepazīstamiem cilvēkiem, viņa kaunējās to darīt un, lūk, –
šajā vietā notika nelaime: sabrauca cilvēku. Par šiem nopostītiem vai postā aizlaistiem
krustiem sētās un ceļa malās ir atgādināts ne vienu vien reizi: krusti ir jāatjauno!
27

Jāatjauno mājoklis Jēzum arī savā sirdī. Viņš ir mūsu glābiņš, un nedrīkst būt
nevienam kauns meklēt glābiņu pie Tā, Kas patiešām glābiņu ikvienam var dot.
Būtu jāpiemin vēl viens redzējuma gadījums, kad bija redzams, kā dvēseles,
kas atbrīvotas no soda vietas, paceļas uz Debesīm. Tās ir laimīgo dvēseles. Bet cik vēl
nelaimīgo un cik ir tādu, kas neapzinās, nevēlas izprast savu misiju šajā pasaulē, un
kur tas var novest. Par to šodien atgādina Dievmāte un Kungs Jēzus. Grūti ir izprast šo
Kunga Jēzus un Dievmātes soli... Bet, ka tas ir ārkārtīgi nopietni, jāsaprot.
1988. gada 17. decembrī
9. stāsts
«Smelteros» to cilvēku, kas skaidrā laikā debesīs pie mēness redz
parādīšanos, ir vairāki.
Bet ir vieta tīrumā, kur Dievmāte un arī Kungs Jēzus parādījās un parādīšanās
laikā runāja uz Geņu, – kad izteica tās vajadzības, kuras no ticīgajiem vēlas sagaidīt
un par ko jālūdzas. Ka jālūdzas par Gorbačova labajiem nodomiem un tas jādara ļoti
nopietni, jo Gorbačovs risina tautu likteņiem svarīgas problēmas.
Šīs parādīšanās vieta gan pagaidām atzīmēta tikai ar nelielu krustiņu, un arī
tas kādam var nepatikt, bet pienāktos šo vietu atzīmēt redzamāk, atbilstoši tam
lielumam, tam stāvoklim, kādā ir Dievmāte.
Varakļānu Annai Dievmāte atklāja, ka pat šā mazā krustiņa dēļ būs no dažiem
cilvēkiem pretošanās (vajāšanas)... Bet, kas Dievmātes godam padarīts, lai esam
apmierināti, lai tā paliek.
Antonija: «Paiet nedēļa ar skaistām parādībām. Pat sapnī kā īstenībā
brīnišķīgi apveltīja mani ar Debesu eņģeļu maizīti. Trešdienā uz ceturtdienu – to nakti
Dievmāte, Mīļā, Dārgā, Labā Māmiņa pameta kā savas mīlestības zīmes uz manas
sejas labajā pusē divas rētas. Es esmu pateicīga Dievam un visiem svētajiem par lielo
Viņa mīlestību, ja Viņš mani atzīst par Sevis cienīgu. Kā es izjūtu Viņa mīlestību! Es
pateicos Viņam no Sirds!»
Sveicinu visus ticīgos ļautiņus, kuri kalpo Dievam, Debesu un mūsu – visas
pasaules Mammiņai!
Biju kaimiņos pie Helēnas un Martas, viņas teica, ka arī viņas parādīšanos
vēl arvien redz tāpat. Varakļānu Anna sapnī jau redzējusi, kā man te gāja, ka es Dievu
zaimojot, jau esot muļķe palikusi. Es pasacīju, ka jau divus gadus esu muļķe un man
nemaz nav bailes. Es krustiņu noņemt nedrīkstu, jo to cilvēks ir uzlicis Dieva godam
(parādīšanās vietā). Anna redzējusi sapnī, ka krustiņu noņemt nevajaga – kas to
noņems, tas būs nelaimīgs. Pušķojumus un vainadziņus kas noņems, arī būs nelaimīgs.
Kas uz šejieni iet, ir visi Dieva sūtīti.
Nedrīkst to iznīcināt, kas likts Dieva godam.
Oktobra svētkos nopinu vaiņadziņu un apliku ap krustiņu, un visu vainu
uzlika man.
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Bet, kad dzirdēja, ka atbraucis cilvēks Dieva nodomā no tālienes, lai krustiņš
būtu Dieva godam, tad visi palika mierīgi.
Es redzu, kā šajā vietā pienāk cilvēki un palūdzas. . .
Kur Dievmammiņai patika parādīties, tur Viņa arī parādījās, un arī zemīte ir
– lai tur Viņu mēs pagodinātu. Jālūdzas, lai cilvēki nepretojas labajiem Gorbačova
nodomiem, lai valdītu pasaulē Dieva miers.
Ziemassvētkos un Jaunajā gadā lai mūsu bērni izmantotu to žēlastību
baznīcā, pagodinot Bērniņu Jēzu. Lai lūdzamies ar asarām acīs Debesu Māmiņu, lai
būtu mums ticīgi valdnieki.
Paldies Varenajam Dievam un Žēlīgajai Debesu un mūsu, un visas pasaules
Māmiņai par to žēlastību, ko mēs tagad esam saņēmuši! Ar visiem bērniem jāiet uz
baznīcu atdot godu par saņemtām žēlastībām un vēl lūgties Dieva Mātes nodomā par
visu pasauli. Lai visā pasaulē atskanētu viens sauciens: – Slava Dievišķai Jēzus Sirdij,
caur Kuru mums ir nākusi pestīšana! Viņai lai ir slava un gods mūžīgi mūžam. Amen.
Sūtu visiem ticīgajiem ļautiņiem sirsnīgus sveicienus no Dieva Mammiņas un
Jēzus Bērniņa! No Jēzus Sirds, no tā, ko es esmu redzējusi!
Lai visa tā Dieva svētība, kas mums ir dota, lai aiziet arī pie Jums! Dievs ir
Mīlīgs, tik Varens, tik Žēlīgs. Tāpat arī Dievmāte, stāvēdama uz mēneša, Viņa svētī ne
tikai mūsu malu. Mēness ir
viens visai pasaulei. Tāpat
Dievmāte,
stāvēdama uz
mēneša, svētī visu pasauli.
Mēs, ticīgie ļaudis,
maza saujiņa, lai lūdzamies,
cik spēdami. Lai Varenais
Dievs, Žēlīgā Debesu Māmiņa
apžēlojas un samierina visu
pasauli ar Dievu!
Geņa

XX gs. 80. gadi – pie Genovefas. No kreisās: Genovefas
dēls Jānis, Praņusīte, Oļa, Varakļānu Anna, Nellija, Vitolds,
Geņīte, skolas bērni.

1989.g. 2., 3., 4. februārī
10. stāsts

Vitolds no Lubānas
vēstī par patiesiem redzējumiem un patiesiem sapņiem, atklāsmes sapņiem, kas no
Dieva žēlastības pārliecinošā kārtā lika būt Dievmātes parādīšanās notikumu
lieciniekam.
Vitolds:
«Jau no bērnības esmu mācīts cienīt Krustu un lūgties. Piekalpoju Lubānas
baznīcā. Sapnī redzēju: Baznīcas durvis pašas atvērās, un baznīcā ienāca Kungs Jēzus
Kristus, pēc skata 12 gadus vecs. Viņš pievērsās man, pagrieza mani dienvidu virzienā
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uz «Pieniņu» un «Smelteru» pusi, pēc tam teica: skaties sapnī parādīšanos! Sapnī
redzēju «Smelterus», kaut gan nekad tur nebiju bijis, redzēju to vietu, kur parādās
Dievmāte un kaut kas notiek. Pirmā parādīšanās «Smelteros» Genovefai bija
jāpiedzīvo 23. septembrī, 1986. gadā. Redzējumu skatot, tāda sajūta – tas ir sakarā ar
Debesu valstību. Redzu parādīšanās vietu un tīrumu, un mežu, un dzīvības ūdeni –
veselu ezeru. Pagaidām šis ezers vēl nav, šo pierādījumu vēl atlicis sagaidīt. Bija
izjūtama robeža starp veco un jauno pasauli. Redzēju lielu gaismu, kas nāca debesu
ziemeļu puses. Tas bija dzīvs notikums – visa daba un arī viss, kas tur notikās. Nāca
Dievmāte Jaunava Marija... Bija tāds noskaņojums, kā tas varētu būt kāzās. Redzēju
Jaunavu Mariju, tad skatienam piešķīra citu virzienu – tur es redzēju Genovefu. Viņas
skatiens bija vērsts uz Dievmāti Jaunavu Mariju. Bez tam sapnī man tika parādītas
pārējās sievietes, kas Dievmāti sāka redzēt stipri vēlāk. Genovefai sākumā vienai
pašai bija jāliecina, ko viņa redz un dzird, tas Genovefai bija smags periods – šādam
atklājumam vai tad varēja ticēt?!
Paldies Dievam, ka bija daži cilvēki, kas to uzņēma ar interesi un cieņu, un
ticību, kā arī citi būs šo brīnumu mantotāji...
Ar pārējām sievietēm, kas jau arī bija redzējušas Dievmāti, mani sapnī
iepazīstināja un, kad es pirmo reizi apmeklēju «Smelterus», es viņas pazinu un daudz
ko zināju. Un, kad pastāstīju, viņas bija izbrīnītas. Tās bija Franciska, Helēna, Marta
un Anna – Pētera māsa.
Tad, kad Genovefa Dievmāti redzēja pirmo reizi, Genovefa sapnī man
izskatījās jaunāka, apmēram 30 gadus veca, viņai bija gaiši balts lakats, apģērbusies tā
kā senie latgalieši ģērbās – garās drēbēs. Varēja redzēt pie viņas lielas ilgas – kā
Kunga Jēzus Kristus atnākšanu gaidīdama. To lūgšanu un ilgu dziļumu zina tikai pats
Dievs... Kad es pirmo reizi Genovefu satiku, es viņu uzreiz pazinu. Interesanti, ka viņa
juta, ka esmu atbraucis, – viņa veda mani pa savām mājas istabām, un viņas kājas
zemei nepieskārās – līdzīgi kā eņģelis ieveda mani savā mājiņā. Kad iegāju istabā, es
viņu sveicināju: «Esi sveicināta, Dieva apžēlotā, tas Kungs ir ar Tevi, Tu esi augsti
teicama starp Latvijas sievietēm, Tu žēlastību esi atradusi pie Dieva!»
Es taču sapnī biju visu to redzējis, ko Genovefa pastāstīja par Dievmātes
parādīšanos. Es jau biju redzējis, kā viņa meža malā no tīruma vakarā tos lopiņus mājā
pārveda. Tagad, pirmo reizi braucot tuvumā parādīšanās vietai, es jau 2 km attālumā
sajutu un uz to vietu gribējās vien skatīties, kaut gan nekad šeit nebiju bijis. Genovefa
arī bija pastāstījusi, ka viņa bija nobijusies – kādēļ tieši viņai Jaunava Marija parādās,
kā viņa varēs to pastāstīt un kas gan tam ticēs. Viņa jau skrējusi uz mājas pusi, bet tad
atkal sajutusi tādu spēku, ka nevajag steigties no šīs vietas prom. Viņa tajā brīdī
pārdzīvoja arī izjūtu, ka viņu skatīs, ka viņa nav pie pilna prāta, bet vienalga viņai
nepārvarams spēks lika uzklausīt Jaunavu Mariju. Es reiz sapnī redzēju Dievu Tēvu –
tāds Viņš ir bildē, un bija arī Balss –, kas dod uzdevumus!
Un tā arī bija. Genovefa Dieva Tēva atveidu bija redzējusi – tādu, kā Viņš
atveidots Aglonas baznīcā, – un šajā redzējuma laikā dzirdējusi arī Balsi... Es vairs
nevarēju kavēties un devos uz parādīšanās vietu. Tagad uz turieni braucu trīs reizes
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mēnesī, dažreiz pat biežāk, kavēties nevar, jo izjūtu vajadzību saņemt atkal jaunu
garīgu stiprinājumu (1987.01.06.) Genovefa reiz man pasacīja, ka Dievmāte
parādījusies arī Lubānā. Arī es to sāku sajust. Tas notikās! Dievmātes parādīšanās
laikā no meža iznāca dzīvnieki...
Tanī brīdī to redzēja arī vecāmāte; pie viņas bija atnākusi kaimiņiene Loute
un, līdzko ieraudzīja Jaunavu Mariju, metās ceļos un lūdzās.
1988. gada 23. septembrī pārbraucu no Smelteriem no 2 gadu Jubilejas kopš
Dievmātes parādīšanās. Otrā rītā 6:00 dzīvoklī Lubānā satiku savu krustdēlu, kas pa
nakti šeit bija gulējis. Viņš teica: «Dievmāti es redzēju šonakt, cauri sienai uz 500 m
attālo meža audzi. Siena mājai tanī brīdī bija caurspīdīga, it kā sienas nemaz nebūtu, –
to redzēju gultā gulēdams, tad piecēlos un piegāju pie loga, un redzēju to pašu...»
Jau vairākus gadus atpakaļ, 1980. gada 9. janvārī, bija gadījums: manā
dzīvoklī bija gaišs Krusts. Ģimenēs, ciematos, sādžas ceļa malās senākos laikos pacelt
vai uzstādīt Krustu bija svēts pienākums, un svēta kļuva tā vieta. Kā svētību vēl
atsevišķi katram ģimenes loceklim izgatavoja nelielu krustu – šos krustus iesvētīja tā
saucamie Baltie tēvi8 . Viņi savā ticībā redzēja un paredzēja pasaules nemierus un
ciešanas... Es par šiem krustiem glabāju visskaistākās atmiņas.
Man bija vēlēšanās atkal atgūt manas vecās mammas krustu, kuram vecajā
mājā vajadzēja kaut kur uzglabāties.
Reiz, naktī pamodies, redzēju šo krustu, un bija balss no Debesīm: Taviem
Tēvu Tēviem Dievs bija! Tajā brīdī es šo krustu ieraudzīju dzīvoklī uz loga palodzes.
1980. gadā vectēva krusts beidzot nonāca pie manis, mana māte aizbrauca uz
to sētu un mājas bēniņos šo krustu atrada. Es šo krustiņu salaboju, savedu kārtībā,
pārvedu mājā un, ieejot istabā ar šo krustu, priekšā redzu gaišu krustu. Tas iet man pa
priekšu un iet tā, kādā virzienā es gribēju.
Tajā vietā, kur es aizvien izjutu Dieva esamību, atklāsmi – tur arī gaišais
krusts nostāja. Es tūdaļ savu krustiņu noliku uz galda, noliku arī sveci, to aizdedzu un
skaitīju lūgšanas. Kad beidzu lūgšanas, gaišais krusts pamazām izzuda. Un tagad, kad
es te šajā vietā skaitu lūgšanas, es krusta klātbūtni izjūtu vēl joprojām. Kad es to
pastāstīju Genovefai, viņa atklāja, ka ir notikusi liela Laime – Krusts ir ienācis mājās!
Vecā māte mūs mācīja jau no bērnības Krustu cienīt. Un, kad pienāca viņas miršanas
stunda, tad man bija 6 gadiņi. Es redzēju brīnumu. Vecomammu priesteris sagatavoja
ceļam uz mūžu, viņai pasniedza pēdējo Svēto Vakarēdienu – Sakramentu, tad
priesteris aizbrauca. Pie vecās mātes sapulcējās visi bērni. Vēl tagad izjūtu, cik tas ir
svētīgi, kad bērni un mazbērni sapulcējas pie slimnieka – pie mirstošās.
Kad pienāca brīdis, kad vecmātei bija jāatvadās no šīs pasaules, bija ieradušās
četras meitas un divi dēli. Visi ar asarām acīs, svece bija aizdegta. Pēkšņi atvērās
durvis, pa tām ienāca gari – vecāsmammas mirušie radinieki garās drēbēs. Es skatījos
viņos tā, ka varētu redzēt viņiem cauri, bet tomēr balta ēna arī no viņiem uz sienas
krita...
8 Dominikāņu ordeņa tēvi.
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Viņi nostājās pie mirstošās gultas vienā rindā, viņi bija septiņi – skaita ziņā.
Mana māte arī juta, ka vecāmamma redz atnākušos mirušo garus. Viņa
vecaimātei jautāja: Kas tie ir?
Atbilde bija tāda, ka atnācis viņas nomirušais vīrs, nomirušais dēls un meita,
un vēl citi radinieki, tikai pēdējo, septīto garu – par to viņa neko nevarēja pateikt, to
viņa nepazina. Tai momentā ienāca vecākais dēls un vecaimātei ielika rokā degošu
sveci. Es tai laikā skatījos, kas notiksies ar vecomāti, bet, kur palika gari, nemaz
neievēroju. Man bija pārliecība, ka visi klātesošie redz garus, kas atnākuši pretī
vecaimātei, lai to ievestu mūžībā.
Tikai vēlāk, runājot atskārtu, ka redzēju tikai es, bet mana mamma par tādiem
notikumiem bija informēta no veco ļaužu nostāstiem.
Tajā mājā, kur nomira vecāmāte, tur bija arī svētais, sauktais Misijas Krusts.
Vecaimātei miršanas diena aiz Dieva žēlastības bija zināma dota. Mana mamma sacīja
vecaimātei – ja būšot debesīs, lai viņa atnāk un pasaka to... Mātei sapnī vecāmāte
atnāca un pateica, ka ir Debesu valstībā – tur it viss ir skaistāks un nav salīdzināms ar
zemes valstību... Mums ir Dievs, Mēs ticam Dievam, Dievs ir Kungs dzīvajiem un
mirušajiem... Vīzijā vai sapnī satiekot mirušo, vajag teikt: «Visi gari slavē Kungu!»
Tad var cerēt uz atbildi. Dievs Kungs ir Kungs pār tavu dzimšanu un pār tavu miršanu,
un par tavu mūžību. Slavējam Kungu šodien un mūžīgi...»
24.03.1989.
11. stāsts
89.03.21. Smelteros Genovefa sagaidīja savā mājā ar priecīgu noskaņojumu –
šodien esot redzējusi Dievmāti!
Dievmātes parādīšanās, un arī pati parādīšanās vieta apveltīta sevišķām
žēlastībām, un dievkalpojumu apmeklējumi Pieniņu baznīcā apstiprina, ka nav velti
tērēts laiks, dodoties uz baznīcu, īpaši gavēņa laikā, kad Pestītājs pie krusta apsegts ar
sēru šķidrautu. Anna Kr. 89.03.19. aiz krusta virs tabernakula redzēja Jēzu baltās
drēbēs – viņš bija kā 10 gadu vecumā, viņa priekšā trīs lilijas ziedi, vidējais zieds
lielāks, virs tā balts balodis. Tam seko otrs redzējums: Dievmāte, paliek arvien
tumšāks, balodis tumšāks, Dievmāte tumšāka, ziedu vairs nav, rodas skumja sajūta,
draudoša sajūta, tāda sajūta: mums draud karaspēks...
Tad trešais redzējums: stāv Jaunava Marija baltās drēbēs, pret viņu ceļos
nometusies gaiša persona, iespējams tas ir eņģelis – jālūdz Dievmāte, lai Dievmāte
lūdz par mums...
Genovefa pastāstīja: «Nupat, dažas dienas atpakaļ 4.00 no rīta Anna no
Varakļāniem ieradās un teica, ka jālūdzas par mirušo dvēselēm. To dvēseļu personas
arī parādītas – tā viņai pateikts. Viņa gan iebildusi, ka naktī bail iet, bet pavēlēts iet uz
Dievmātes parādīšanās vietu «Smelteros». Noprotams, ka par šīm mirušajām
dvēselēm priekšā kāds izšķirošs lēmums, vajadzīga aizbildniecība, un Dievmāte ir tā,
32

ko Kungs Jēzus visādā ziņā uzklausīs. Bija teikts: eji – Tev nekas nenotiks! Viņai arī
atļauts daļu ceļa gabala paveikt braukšus – paātrinot soļus, ceļa krustojumā viņa
iespēšot uz kādu ejošu mašīnu, un tā arī bijis. Līdzko sasniegusi krustojumu, garām
gājusi mašīna, kas viņu kādu ceļa gabalu pavedusi.»
1989. gada maijs
12. stāsts
Smelteros 1989.05.08. no 22.30 līdz pusnaktij pie augoša mēness varēja
redzēt, kā šis mēness radziņš gaismojās, liesmojās, un arī tumšo mēness daļu īsu
mirkli apjoza gaiša zelta aploce… Kāpēc cilvēki tik maz izmanto priekšrocības, ka
Dievmātes parādīšanās vietā var izlūgt daudz ko vairāk, ātrāk – uz to norāda
vispārsteidzošākās zīmes, redzējumi? Ja ne pirmajās reizē, tad pēc vairākkārtējām
neatlaidīgām lūgšanām būs kāda norāde, ka kāds tur Debesīs mūs ievērojis un bieži
vien arī uzklausījis.
89.05.08. mēness gaismošanās laikā uz zemi lija šī gaisma, un koku stumbri
pie Geņītes mājām kā ar gaiši pelēcīgu sidrabu aplieti, visi zari un lapas bija šīs
gaismas apņemti, brīžiem zem šīs gaišās joslas bija redzama kāda tumša josla, kas
radīja zināmu satraukumu, jo arī mēness ielokā – gaišajā – iezīmējās tumša josliņa.
Genovefa mēnesī spēja saskatīt Jēzus Bērniņu, un vienu brīdi man šīs redzējuma
kontūras bija saskatāmas.
Nākamajā vakarā 22.30 (89.05.09.) atkal bija vērojama mēness gaišās daļas
neparasta gaismošanās un gaismas nolīšana uz zemes. Šoreiz Genovefa mēness vietā
redz Jēzus Bērnu skaidri, bet Dievmāte ir vājāki izteikta. Šo parādīšanos, lūgšanas
skaitīdami, vēro arī Vitolds un Jānis, viens otru ik pa brīdim izvaicādami, ko katrs
atsevišķi redz. Gaiša aploce apjoza mēness neapgaismoto daļu, no mēness gaišās daļas
uz kreiso pusi – mēness neapgaismoto pusi – izgāja kāda tumšā tērpta persona un pēc
tam atgāja atkal atpakaļ mēness gaišajā daļā. Mums ar Vitoldu redzējumi abiem bija
vienādi. Ko tas nozīmēja? Izskaidrojuma mums nebija. Vitolds piezīmēja, ka jāpievērš
uzmanība Vasarsvētkiem, tad zināsim ko vairāk.
Ja cilvēkam kāds smagums uz sirds, kādas bēdas, tad, Dievu lūdzot vai
palīdzot citiem, rodas īpašs vieglums, izraisās pat notikums, liecinot, ka tās gluži nav
tikai mūsu bēdas un problēmas. Mūs debesīs vēro un pārdzīvo, ar kādām sekmēm mēs
tuvojamies finišam – mūsu dzīves vakaram. Vai Dievs ir lūgts viesis tavā sirsniņā,
dvēselē?
Genovefa zināja pastāstīt par kādu gadījumu. Šogad, 1989. gadā, pirms
Lieldienām Rožupes apkaimē bijis tāds gadījums. Ceļmalā bijusi kāda sieviete basām
kājām, acīmredzot viņai kaut kur steidzīgi jābūt… Braucis garām kāds iecietīgs
šoferis, kā jau tas Latgalē parasts, pieturējis un pa ceļam aicinājis iekāpt mašīnā,
pajautājis, vai viņai nav auksti šajā aukstajā laikā stāvēt ceļmalā ar basām kājām. Viņa
teikusi, ka viņai nav auksti, un runājusi, ka pavasaris būs silts, vasarā būs raža, bet
nebūs tā īsti, kas to novāc. Šoferis paskatījies atpakaļ, ko tā sieviete – tā runā... Bet
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mašīnā sievietes vairs nebijis, neparastā kārtā sieviete
bija nozudusi. Bet tiešām – kā šogad un turpmākos
gados būs ar laukiem un ražām?
Par šo gadījumu, tur klāt nebūdama, zināja arī
Varakļānu Anna, viņa to zināja jau iepriekš. Viņai to
parādīja sapnī un pasacīja, ka tā notiks, ka Dievmāte būs
ceļmalā. Neprotam to izprast, bet ar zīmīgiem mājieniem
mums kaut ko iepriekš pasaka…
Smelteros 28.05.1989.
13. stāsts
Jūtams garīgs pacēlums – Pieniņu draudzē
ticīgo sētās atjaunoti un uzstādīti trīs krusti. Vispirms
Pie elektrības staba, virs atzīmējams Pētera Briča gatavotais krusts, kas ar
kura 1986. gadā parādījās Smelteru iedzīvotāju līdzdalību uzstādīts Smelteros,
Dievmāte. XXI gs. sākums.
atzīmējot Dievmātes parādīšanos. Ir jau vairāk kā pieci
cilvēki, kas redzējuši Dievmāti. Nākotnē, cerams, nopietnāk pievērsīs uzmanību šiem
notikumiem. Pagaidām tas ir tikai šo ticīgo ļaužu mutēs… Otrs krusts, ko gatavojis
Dominiks Mičulis, uzstādīts «Plūšu» sētas meža nostūrī blakus «Vikterovkai», un tur
maijā notiek tradicionālās lūgšanas un dziesmas.
Pārsteigti bija viesstrādnieki no Ukrainas, kad šajā meža nostūrī, vietā, kur
atrodas šis krusts, dzirdēja dziesmas un arī zvanu skaņas, laikā, kad tur nebija neviena
dievlūdzēja. Tas notika 1989. gada maijā.
Trešais krusts uzstādīts «Betišķu» sādžā, to uzstādījis Jāzeps Skutulis.
Aglonā Dzintra un Antonija redzējušas, kā Aglonas Dievmātes svētbildē
izgaismojas Dievmāte, it sevišķi ap Jēzus Bērniņu.
Vai brīnumi līdzēs? Grūti uz to atbildēt, jo liela
daļa pašā tautā uz visu raugās racionāli – kāds man no tā
labums… Tie praktiskie labumi ir un nav, un iet garām,
bieži gadās pievilties, un tanī pat laikā uz mums raugās
Dievs.
Ko Viņš grib?... Cilvēki, kas atsvešinājušies no
Dieva, nesaprot, kas notiek. Dzīvot īsti kristīgi nav modē...
Bet mēs taču piederam Dievam, protams, redzēsim, kas ar
mums notiksies, bet Dievs, Dievmāte brīdina, lai nenotiktu
ar mums kaut kas nelāgs.
1989. g. 28. maijā pēc dievkalpojuma Pieniņu
baznīcā Broņislava Gribuste no lauku sētas «Gribusti»
pastāstīja, kas kādreiz noticis: «Kādā vakarā 21.00 nācu
mājās no fermas un ieraudzīju gaišumu un šajā gaišumā
Smelteros
Dievmāti. Es pārmetu krustu un lūdzos. Trīs gadus vēlāk pieLūdzoties
krusta (2002. gads).
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mans vīrs Pēteris rudenī naktī 24.00, braucot ar zirgu mājās, atkal tajā pašā vietā
redzēja Dievmāti – skaistu, lielā gaišumā, kādus 50 metrus virs zemes. Vīrs nometās
ceļos un lūdzās.»
Man šķiet, ka latgaliešiem tā ir gandrīz ikdienišķa lieta – būt sakaros ar
Dievmāti, protams, arī dvēseles viņiem ciešāk turas pie Dieva…
Lilioza: «Un tas ūdens, ko atveda no Dievmātes parādīšanās vietas, ir ar
brīnumainu spēku – jutu nogurumu, lietoju šo ūdeni, un varu atkal ceļot. Sirds tā arī
tiecās – būt tuvāk Dievmāmiņai, Viņas parādīšanās vietai.»
1989. gada 13. un 14. jūnijā Smelteros
14. stāsts
Dievmātes parādīšanās reizēm par godu tiek iesvētīts Krusts. Krustam apkārt
jauna sētiņa ar vārtiņiem un sols, domāts vecākiem cilvēkiem. Krusts izpušķots ar
puķēm, Dievmāmiņas statuetēm un greznojumiem. Īpašs notikums: pirms Krusta
iesvētīšanas nolīst lietus un redzama varavīksne – varavīksnes viens gals Smelteros,
otrs gals iegrimst mežā; šķita, ka ne visi, kas sapulcējušies, tam pievērš uzmanību.
Dziļas skumjas reizē ar prieku Genovefas sirdī, jo varas ļaudis neatļāva celt
Krustu tieši Dievmātes parādīšanās vietā, jo tur būšot ciemata jaunbūves: desmit
mājas ar saimniecības ēkām un pagalmiem. Vai tiešām Dievs to pieļaus, lai vēlāk šīs
ēkas noslaucītu no zemes virsas?
Fotografējot jauniesvētīto krustu, pamanu pretī neparastu spožumu kā mazu
saules ripiņu. Kas gan tur varētu spīdēt? Saņēmis vēstuli no Varakļānu Annas, uzzinu,
ka tā ir Hostija, kas liecina par Kunga Jēzus klātbūtni. Un kur ir pie ļaudīm Jēzus – tur
līdzās ir arī Dievmāte… Foto bilde vēl nebija pagatavota, bet Anna jau zināja. Ar
uzmanību un satraukumu šajos foto kadros atradu šo vietu un nokopēju šo bildi. Šī
krusta iesvētīšana kā minimums ir Dievmātes parādīšanās atzīšana. Iespējams, ka
kādreiz Smelteros būs arī savs Dievnams.
Pie Krusta iesvētīšanas bija ļaudis kopā ar bērniem. Viens no priesteriem
bērnus īpaši svētīja. Genovefa: «Pagājušo svētdien, 89.06.11., bija atbraukusi 18
gadus jauna meitene Inga, lai vakarā pie Genovefas skaitītu Rožukroni. Lūgšanu laikā
skatos, ka meitene ir priecīga. Pēc lūgšanām Inga pastāstīja, ka visu laiku redzējusi
skaistas Kunga Jēzus acis, pat aizejot Kungs Jēzus Ingu pavadījis ar savu acu
skatienu…»
1990. gada janvāris un februāris
15. stāsts
Smelteros iebraucām 1990.01.12. pulksten 15.10. Lūdzāmies līdz 13.01.
pulksten 2.00 naktī. Lūgšanas laikā Geņītes istabā astoņpadsmitgadīgā Liena,
septiņpadsmitgadīgā Dagnija un 19 gadus vecā Velga redzēja, ka svētbildes atdzīvojas.
Velga redzēja, ka Pestītājs paver muti un grib kaut ko teikt...
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Īsi pirms pusnakts, skaitot Rožukroni, gājām uz tīrumu, uz Dievmātes
parādīšanās vietu. Rožukroņa skaitīšanas laikā debesīs mums virs galvām parādījās
gaismojošs laukums. Pirmā iesaucās Velga, ka pie debesīm ir gaišums, bet to jau
redzēja Liena, Dagnija, Geņīte un 62 gadus vecais Jānis, bet viņš neko neteica, jo
negribēja pārtraukt lūgšanu. Visiem bija prieks. Gaismojums bija redzams 10–15
minūtes. Un tad naktī Dagnija sapnī redzēja, ka nāk gaišumā Dievmāmiņa, viņai bija
tik laimīga sajūta kā nekad, kaut arī bija jau pamodusies. Sapņa beigās viņa vēl
redzēja uz zemes statujiņu, kuru noskūpstīja viņa pati, Velga un Liena.
Trešajā dienā, 1990.01.14., no rīta Pieniņu baznīcā bija auksti, bet, kad
lūdzāmies pie Dievmāmiņas altāra, mums kļuva silti. Sv. Komūnija Velgai bija ļoti
salda, Jānim tā bija neparasti mīļa. Pēc tam apmeklējam slimnieci Moniku.
1990.01.13., otrajā dienā, vēl pirms Pieniņu baznīcas apmeklējuma bēru
Mises laikā par nomirušo Antonu Vārkavas baznīcā Dagnija un Liena redzēja lielu
gaismošanos pa visu baznīcu. Gaisma bija redzama pēc grēksūdzes un arī Sv. Mises
laikā. Pēc dievkalpojuma Dievmāmiņa ar iekšēju balsi Velgu aicināja vēl atgriezties
baznīcā un palūgties. Jānis redzēja, ka izveidotā Betlēmīte ir dzīva kā īstenībā, no tās
plūst svētums, – likās, to kārtojušas svētīgas rokas.
Naktī bēru namā Liena sapnī redzēja, ka atnāca liela auguma jauneklis garā,
baltā kreklā un aicināja sev līdzi. Bija apbedīts šīs mājas saimnieks. Jānis naktī, viens
būdams nomirušā istabiņā, skaitot 7 pātarus Kunga Jēzus Vissvētāko Asiņu godam,
garā redzēja Kunga Jēzus ciešanas. Parasti par šīm ciešanām bija jādomā, bet šoreiz
tās nostājās acu priekšā. Pats neizjuta nekādas sāpes, bet bija jāredz, kā jācieš
Pestītājam.
Skaitījām Liliozas dzīvoklī (Daugavpilī) ekzekvijas par Dzintras mirušo
mammu Otīliju. Liena, Dagnija, Velga to darīja pirmo reizi mūžā.
1990.01.15. Daugavpils Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas baznīcā:
18.30 Sv. Mise par nomocīto Kalupes prāvestu Klementu Apšu. 9
19.00 Sv. Mise par nomirušajiem. Mūsu ticīgo pulciņš lūdzās par Dzintras
mirušās mammas Otīlijas dvēseli (atceres diena).
Jānis: «Lūdzoties par mirušo, redzu, ka galvenā altāra gleznā Dievmāte paliec
galvu pār plecu un paskatās uz leju – bija jāsaprot, ka Dievmāte ar to grib izteikt, ka
lūkojas uz to pusi, kur lūdzas, vai arī tas nozīmē, ka mirušās dvēsele vēl ir lejā,
šķīstītavā, ne debesīs. Sv. Komūniju pieņemot, varēja saprast, ka tā iet par labu kādai
dvēselei.»
Velga: «Sv. Komūnijas iedarbība saglabājās ilgāku laiku, plūda siltums no
altāra Dievmātes gleznas.»
Dagnija: «Domāju par Kungu Jēzu. Sv. Komūnija bija īpaši sajūtama.
Gribējās, kaut tā ilgāk saglabātos mutē. Skaitot Rožukroni pie Lurdas Dievmātes,
Bernadetes statujas rokās Rožukroņa krustiņš sāka kustēties. Kad Lurdas grotā
nodzēsa gaismu, negribējās iet projām. Nodomāju noskaitīt vēl vienu pātariņu. Bija
9 Priesteris Klements Apšs. Dzimis 1913. gada Kārsavas pagasta Lielā Zeļčevas ciemā.
Noslepkavots savā mājā 1990. gada 9. janvārī Kalupē. Apbedīts Kalupes baznīcas dārzā.
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jau tumšs, bet tad ievēroju, ka mākonīši virs grotas sāk gaismoties – tādi balti un tīri,
ka varētu iegrimt viņos, īsti gaiši mākoņi. Bet kronītis virs Dievmātes galvas sāka
spīdēt. »
Liena: «Sv. Komūnija bija saldāka. Skaitīju Rožukroni pie Lurdas Dievmātes.
Bernadetes rokās rožukroņa krustiņš kustējās, pēc tam pāri visai grotai pārgāja pāri
gaismas vilnis. Kad gaismas vilnis aizgāja projām, Bernadetes statuja tapa dzīva, uz
mirkli iedegās garo sveču elektriskās lampiņas. Kad nodzisa spuldzītes, atkal viss
palika kā bijis, redzēju tikai, ka arvien Bernadetes rokās kustas rožukroņa krustiņš.
Tad Dievmātes statuja kļuva tik mīļa, ka vēlējos steigties viņai klāt un viņu noskūpstīt.
Tad nāca ministrants un izdzēsa grotā elektrisko gaismu. Kļuva tumšs, bet tad es
ievēroju, ka mākonīši virs grotas sāk gaismoties – tādi balti un tīri. Vainadziņš virs
Dievmātes galvas sāka spīdēt. Negribējās mums ar Dagniju iet projām. Gribējās vēl
lūgties, bet baznīcu jau slēdza ciet un bija jāiet projām. »
Lilioza: «Kad lūdzos par nomocīto Kalupes prāvestu, izjutu neparastu kustību
baznīcā. Visas skulptūras, kurās attēloti svētie, sašūpojās, atdzīvojās. Svētie lūdzās
kopā ar mums. Redzamā veidā šajā baznīcā bija sajūtama un redzama svēto
sadraudzība. Grotā pie Lurdas Dievmātes bija viss dzīvs kā dabā. Betlēmīte bija kā
īsta, bija dzīva. Sajūta brīnišķa. Lūdzos, kaut jel vairāk cilvēku ietu pie Sv.
Komūnijas, atgrieztos pie ticības, bet ļaunie labotos un kļūtu ticīgi.»
1990.01.16. atkal apmeklējam slimnieci Moniku Preiļu slimnīcā. Diagnoze:
insults. Kreisā puse paralizēta, nav spējīga staigāt, tikai gulēt. Guļ slimnīcā jau ceturto
nedēļu. Slimo iepriecinājām ar lūgšanām.
Lūdzoties Dzintra bieži līdz šim mazgāja slimniekus ar svētītu ūdeni, un
slimnieki juta atvieglojumu. Reiz 1989. gada pavasarī viena vēža slimniece lūdza, lai
bez ūdens, ar rokām vien, apseko slimās vietas, un rezultāts – atkal atvieglojums. Drīz
pēc tam Dzintra redzēja sapnī, ka no viņas abām rokām, no pirkstu galiem, plūda
baltas, sudrabotas liesmas. Šoreiz Dzintra slimnieces apsekošanu izdarīja ar rokām.
Slimā teica, ka galvu saldē un kreiso roku un kāju saldē. Pēc tam slimā atklāja, ka
Dievmāte viņai pateikusi, lai ņemot no slimnīcas 2. krāna ūdeni, lai to pārkrusta un lai
noskaita 6 pātarus. Tad lai nomazgā seju, slimo vietu un lai šo ūdeni arī dzer, tad slimā
paliks vesela, kā arī citi, kas to lietos. Svētīgam nodomam veltīta lūgšana apveltīta
žēlastībām.
Dzintra no 2. krāna ielaida ūdeni stikla burciņā, slimā to pārsvētīja un iedzēra
pāris malkus. Dzintra ar šo ūdeni apmazgāja slimnieces galvu un slimās vietas.
Slimniece sajuta skaidru galvu un acis kļuva skaidras, seja mundra. Dzintra, noliekot
šo trauciņu ar ūdeni uz palodzes, sajuta lielu siltumu, kā starojumu plūstam uz augšu.
Slimo atstājām labā noskaņojumā. Šoreiz slimo apmeklēja Dzintra, Velga, Jānis,
Liena. Koridorā pie virsdrēbju uzraudzīšanas palika Dagnija, un arī viņa šī
apmeklējuma laikā vienu brīdi sajuta siltumu, kaut gan koridora trepju telpā bija vēsi.
Gatavojoties nomocītā prāvesta Klementa bērēm, šovakar centāmies savest
kārtībā savu sirdsapziņu Daugavpils Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas
baznīcā.
Jānis: «Pēc grēksūdzes, lūgšanas laikā pie Lurdas grotas, redzēju, ka
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Dievmāmiņai mugurā ir īstas, skaistas drēbes. Lūdzoties par bērniem, Dievmātes
statujas daļa pie acīm pārmainījās, atdzīvojās, tas bija īsu brīdi.»
Velga: «Pēc grēksūdzes, kad noskaitīju gandarīšanas lūgšanas, beigās
Dievmātes statuja pamāja ar galvu. Svētās Mises laikā sajutu, ka no Dievmāmiņas
gleznas plūst siltums. Sv. Komūnija bija neparasti salda. »
Liena: «Dievmāmiņa man pamāja ar galvu tai laikā, kad mūsu pulciņš skaitīja
kopīgi Rožukroni. Komūnija bija ļoti salda, līdzīga saldam dienvidu auglim.»
Dievkalpojuma beigās, lūdzoties pie Dievmāmiņas, ievērojām, ka raud
Dievmāmiņas statuja. Asaras tecēja pa seju uz leju. To redzēja Liena, Dagnija un
Velga. Baznīcu jau slēdza ciet, un bija jāiet ārā.
Dagnija: «Pēc grēksūdzes no Dievmāmiņas statujas sajutu siltumu. Komūnija
bija ļoti salda. Tās garša uzglabājās mutē ļoti ilgi. Dievkalpojuma beigās redzēju, ka
Dievmātes statuja raud. Baznīcu steidzās aizslēgt, un bija jāiet projām...»
Uzsnigušais sniegs šķīda uz visām pusēm, lija lietus. Visām trim meitenēm
pēc bikts kājas, kas bija samērcētas, jo visu dienu lija, mirklī kļuva sausas.
Dzintra, kas ar slapjām kājām gāja pa Preiļiem, pēc slimās apmeklēšanas juta,
ka ūdens zābakos nav auksts, bet ir silts un nesalst kājas. Nākamajā rītā visi bijām
veseli, ne mazāko iesnu.
1990.01.17. Kalupes baznīcā vērojām Dievmāmiņas statuju un nācām pie
slēdziena, ka arī te iepriekšējā vakarā bija raudājusi Dievmāmiņas skulptūra, jo bija
manāmas asaru pēdas, kaut gan apgalvot to nevaram, jo iepriekšējā vakarā te nebijām.
Bet tāds iespaids radās.
Kādēļ šī svētceļojuma laikā tik daudz zīmīgu gadījumu? Tie jau līdzinās
brīnumiem, jo citus vārdus grūti atrast. Šis svētceļojums tika veltīts Dievmāmiņas
godam nopietni, un Dievmāmiņas atbilde arī bija nopietna. Ko no tā varētu mācīties?
Pirmkārt: nepulcēties kā tūristiem, bet gan kā lūdzējiem visās savās vajadzībās. Atdot
visu mīlestību pret Kungu Jēzu, pret Dievmāmiņu, pret cilvēkiem.
Lai pabūtu pie Lurdas Dievmāmiņas statujas, lai pateiktos un palūgtos pie
Dievmāmiņas un pie Kunga Jēzus, 1990. gada 26. janvārī Liena, Dagnija un Velga
brauc atkal uz Daugavpili. Velgai ir augsta temperatūra (39°), bet aicinājums ir tik
spēcīgs, ka nekas nevar atturēt.
Vakarā jau visas trīs un Dzintra ar Liliozu ir Daugavpils Jaunavas Marijas
Bezvainīgās Ieņemšanas baznīcā.
Velga: «Kad biju pie Sv.Komūnijas, priesterim sakot vārdus: «Corpus
Christi», man Balss it kā paskaidroja: «Tās ir zāles». Man bija ļoti īpatnēja sajūta.Pēc
lūgšanām pieLurdas Dievmāmiņas atdzīvojās Viņas acis un skatiens skatīja telpu.
Dievmāmiņas acis bija dzīvas, plakstiņi kustējās, un Viņas skats pievērsās Dzintras
tantei, un, kad viņa beidza lūgties, atkal skatīja telpu. Liliozas tante teica, ka tad, kad
es viena pati esot lūgusies pie Lurdas Dievmāmiņas statujas, Viņa apmierināta esot
skatījusies arī uz mani. Man bija tāds prieks!
Kad pārnācu mājās, dzīvoklī bildē Dievmāmiņai un Kungam Jēzum acis bija
ļoti dzīvas. 28. janvārī Dzintras tantei pēkšņi ienāca prātā tā bildīte ar Vissvētākā
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Sakramenta gaismas parādību Smelteros pie krusta, kas veltīts Dievmātei sakarā ar
Dievmātes parādīšanos sākot ar 1986. g. 23. septembri, kur Dievmāti un Kungu Jēzu
redzējuši vairāki cilvēki. Šo bildīti, uz kuras ir krusts un redzama arī Vissvētākā
Sakramenta gaismas parādība, man lika uz krūtīm – tās esot zāles. Jo atcerējāmies, ka
Vissvētākais Sakraments ir zāles. Ja jūs to zinātu, kāds karstums uz mani plūda! Cik
man bija labi! To bildīti turēju tā kādu stundu, tad aizmigu ciešā, veselīgā miegā un
pamodos žirgta, bez noguruma. Pašsajūta bija brīnišķīga! Tātad tās man patiešām ir
zāles – Vissvētākais Sakraments. Kā lai pateicas? Kā Kungs Jēzus spēj dziedināt,
mūžīga pateicība Viņam! Tas bija pasakaini, kā Paradīzē! Taisnība, brīnumi turpinās.»
Dzintra: «Kad uzliku to bildīti Velgai uz krūtīm, tad sajutu no bildītes
plūstam lielu siltumu, tāpat kā Velga. Abas rokas, sevišķi pirkstu galus it kā dedzināja.
To pašu rokās sajuta arī Velga. Bija tā – pilnīgi fiziski abas sajutām Pestītāja klātbūtni
– svētlaimi. Abas cieši aizmigām. Sapnī redzu Vissvētākā Sakramenta aplīti un tanī
aplītī parādās trīs priesteri, kas tur Svēto Misi. Vidējais pagriežas ar Sv. Sakramentu
rokās – redzu, tas taču ir pats Pestītājs. Pēc atpūtas, kad dzērām kafiju, jutām, ka arī
pārtika ir neparasti smaržīga, garšīga – pārvērsta... Vakarā atkal dodamies uz baznīcu
pateikties Jēzum un Dievmāmiņai.»
Ko par to saka Dagnija?
Dagnija: «Baznīcā pēc lūgšanas 1990.01.26. Lurdas Dievmāmiņas skulptūra
šūpojās. Sv. Komūnija ilgi saglabājās mutē. Pēc dievkalpojuma Dievmāmiņas acis
kļuva dzīvas.»
Liena: «Kaut kas neparasts – Sv. Komūnijai bija asiņu garša – Kungs Jēzus
atklāja savu tiešo klātesamību. Pēc dievkalpojuma Dievmāmiņas acis bija dzīvas. Kad
es lūdzos pie Lurdas Dievmāmiņas, lai viņa man grūtā brīdī dotu padomu, viņa man
trīs reizes pamāja ar galvu. »
Ir bijuši gadījumi, kad mirušās dvēselītes vēlējās, lai par viņām palūdzas. Ko
nozīmē bērnu un jauniešu lūgšanas par mirušajiem? Ir pārsteidzoši rezultāti, šīs
lūgšanas var dzirdēt pat tālumā. Ēvalds, būdams apm. 100 km attālumā, citā rajonā,
1990.01.15. dzirdēja, ka mēs kopā ar jaunietēm skaitījām ekzekvijas par mirušo
Dzintras māti Otīliju, viņš labi dzirdēja pēdējo pantiņu.
Anna Varakļānos redzēja nomocīto priesteri Klementu Apšu, viņš uz brīdi
bija istabā, izmocīts un sadauzīts. Kad parādīju bēru fotogrāfiju, viņa uzreiz priesteri
pazina, pat mazliet satrūkās.
Kādēļ Dievmāmiņa pievērsās Latvijai? Tika atklāts, ka trīs uzticīgo jauno
priesteru dēļ... Nosauca pat viņu vārdus. Šodien Dievmāmiņai vajadzīgi uzticīgi palīgi
– priesteri ar visiem saviem ticīgajiem. Vienā gadījumā Dievmāte bildē bija redzama
priestera drebēs, tobrīd nespēju aptvert, vai tā bija Viņa vai kāds priesteris... Smelteros
Geņīte teica, ka ir pateikts: «lūdzieties uz Vissvētāko Trīsvienību!» Kad domāju par
Vissvētāko Trīsvienību, bija spēcīga iekšējā balss: «Tā Es esmu teicis, un tā paliek!»
1990.02.04. ceļā, autobusā no Smelteriem uz Preiļiem, satiku
astoņpadsmitgadīgo Ingu. Geņīte ieteica ar viņu parunāties. Pajautāju Ingai, ko viņa
var teikt sakarā ar Dievmātes parādīšanos Smelteros.
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Inga atbildēja, ka viņa Smelteros Dievmāti nav redzējusi, bet 1989. gada
rudenī bijusi Smelteros pie Geņītes mājās uz vakara lūgšanām un zem Kunga Jēzus
svētbildes, sienas brīvajā laukumā redzējusi Kungu Jēzu – tās bijušas Kunga Jēzus
dzīvās acis – skatījušās uz viņu. Inga lūgusies un raudājusi, un Kunga Jēzus dzīvās
acis visu laiku raudzījušās uz viņu, vēl ejot uz mājām, kamēr atstājusi istabu.
Inga pateica, ka pirms gada viņa vēl nezināja un neprata lūgties, tad dvēselē
notika pārmaiņas, bija kāds zīmīgs sapnis, nokristījās, un šodien vairs šaubu nav par
Kunga Jēzus dzīvi, par Viņa rūpēm, par Viņa ciešanām mūsu dēļ. Arī mums jābūt
gataviem krustā mirt – Dieva taisnīguma dēļ.
Pēdējais, zīmīgākais gadījums notika nupat, šogad. Antonija atnāca pie
Geņītes ar savu mazdēliņu Mairi. Viņam vēl nav 10 gadu. Antonija aizgāja uz
Dievmātes parādīšanās vietu tīrumā palūgties. Geņīte gāja lopiņus kopt. Mairis palika
istabā. Viņam iedeva lūgšanu grāmatiņu, lai skaita Svētā Gara litāniju. Pēc brīža pie
Geņītes atskrēja Mairis un teica, ka uz istabas galda ir roka. Pestītāja roka zili baltās
drēbēs un ar brūces zīmi plaukstā. Geņīte teica: «Mairīti, nebīsties, pie mums tā jau
reiz līdzīgi bija un ir bijušivairāki citi Dieva brīnumi.»
Anna Varakļānos pastāstīja, ka viņai šis gadījums zināms. Viņai tas, kas tajā
reizē notika Geņītes istabā, parādīts sapnī...
Vai Rīgai aizies garām sodība šo kailuma kulta raidījumu dēļ televīzijā un
publikācijām presē, kā arī noziegumu skaita pieauguma dēļ?
Cilvēki piemirsuši Sodomas un Gomoras likteni – kā Kungs Jēzus raudāja…
Ko nu būsim likuši svaru kausos, par to arī attiecīgi saņemsim. Ja tiešām visi
sirsnīgi nožēlotu savu neslavējamo rīcību un lūgtos piedošanu, Dievs var piedot. Bet
par nenokārtotiem rēķiniem jāmaksā un līdzi cieš arī nevainīgie, jo tīrumā aug kvieši
ar nezālēm kopā. Atbildība gulstas uz visiem. Pašreiz žēlastības iespējamība visiem ir
ļoti maza. Tas ir tiešām skumji... Bet garīgās atmodas laiks vēl nav beidzies, katram
jāpārvērtē sava rīcība, jo sods nav atcelts...
Vai Dievmāmiņa iegūs latviešu tautas redzamāku atzīšanu – par to beidzot
rodas jautājums?
Jau notiek gatavošanās īpašai Dievmāmiņas pagodināšanai 1990.08.15.
Aglonā.
Dievmāmiņas nesenās parādīšanās vietu Smelteros iecerēts ietvert
svētceļojuma maršrutā, lai arī tur Dievmāmiņa svētī, kad būsim ceļā uz Dievmāmiņas
citadeli Latvijā – Aglonu.
Labi būtu, ja Aglonā tiktu organizētas visu novadu ticīgo lūgšanas pie
Dievmāmiņas ar saviem priesteriem priekšgalā zināmās vietās un laikā papildus tam,
kas jau būs paredzēts tāpat, oficiāli.
Velga, Dagnija un Liena sāka domāt, ko nozīmē Velgas redzētais sapnis naktī
uz 31. janvāri. Velga sapņoja, ka braukusi autobusā. Autobuss apstājies pie kādas
upes. Viņa drīz jutusi, ka ir jau upes otrā krastā, bet, kā tas noticis, nevar saprast, jo
nedz tilta, nedz laivu tur nebija.
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Otrā krastā viņai nāca pretim pavisam jauniņš zēns ar lielu grāmatu. Viņa
redzēja, ka grāmata ir atvērta. Kad viņš pienācis tuvāk, viņa redzēja, ka tai grāmatā pa
visu lapu ir ierakstīts: «Pēc 28 nedēļām». Un pēc tam viņa dzirdēja, ka jauneklis saka:
«Atceries, pēc 28 nedēļām.…» Un tad viņa gājusi kopā ar jaunekli tālāk, ilgi kāpuši
kalnā, līdz uzkāpuši kalna galā. Tur bijusi liela ligzda, un tajā ligzdā bijis liels, balts
balodis.
Liena tūdaļ ķērās pie nedēļu skaitīšanas un par pārsteigumu konstatēja, ka tas
ir 15. augusts. Tā nav sagadīšanās, tas ir aicinājums. Jaunatne tagad ar prieku gaida
gājienu uz Aglonu 1990. gada 15. augustā.
1990. gada marts
16. stāsts
Varakļānu Anna 1990.g.7. martā pēc Dievkalpojuma, izejot no baznīcas un
kāpjot pa kāpnēm uz leju, ievēroja mēnesī Dievmāmiņu ar Jēzus Bērniņu. Jēzus
Bērniņam uz krūtīm bija redzams sarkans asins traips. Mēnesim apkārt bija spoža
strīpiņa. Redzējumi bija vairāki. Tie mainījās. Dievmāmiņa bija visā augumā un arī
līdz pusei. Anna pajautāja savai darba biedrenei, vai viņa ko redz. Tā atbildēja, ka
redz.
Interesanti, ka arī gaismas brīnumam Smelteros pie Krusta (fotografēts 1989.
g. 13. jūnijā) tagad (taisot fotobildes) uz vienas bildītes redzams traips, tāds tumšs, kas
varētu nozīmēt – asinis...
1990. g. 8. martā Dievmātes parādīšanās vietā Smelteru tīrumā pielika
plāksnīti «AVE MARIJA», tas bija vakarā 21.30. Lūgšanu laikā Franciska redzēja
tuvojamies cilvēka auguma augstumā zvaigzni, pareizāk, gaismas punktu 7–10 cm
diametrā. Gaismas objekts pietuvojās 20 soļu attālumā un tad izzuda. Vai tā atkal bija
Svētā Komūnija – Vissvētais Sakraments, kas šoreiz parādījās tieši Dievmātes
parādīšanās vietā? Plāksnītes likšanas laikā kreisajā pusē uz meža pusi uzplaiksnīja
gaisma – to savukārt redzēja arī Geņīte un Jānis. Gaismas uzplaiksnījums pāris reizes
bija arī Geņītes istabā. Viņa pateica, ka tā notiek ne vienu reizi vien.
Aizejot pie jauniesvētītā krusta, tur bija patīkami uzturēties un lūgties, tam
apkārt bija sajūtams svētums.
Helēna pastāstīja, ka viens no fermas
darbiniekiem dažas naktis atpakaļ izgājis no
fermas un redzējis lielu gaismu – viņš
nobijies, iegājis atkal telpās. Gaisma ilgusi
pusstundu. Un vēlāk tajā naktī sākās pērkona
negaiss.
Geņīte atgādināja, ka pagājušā gada
(1989) 6. novembrī Dievmāmiņa esot
raudājusi, lūgšanu laikā bijusi dzirdama
Smelteros tīrumā.
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Dievmāmiņas balss – raudājusi
par tiem rupjajiem jaunatnes
pavedināšanas rakstiem un
bildēm, par televīzijas un radio
raidījumiem, kas ved uz
nešķīstību.
Te jāsaka, ka Ādams un
Ieva sev priekšā sedza vīģes
lapas, jo juta sevi esam kailus.
Viņi saņēma sodu. Ja nelūgsies
un nelabosies, tad arī būs sods.
1990. g. 9. martā bijām
Lūdzoties Smelteros tīrumā. Pirmais labajā pusē – uz Dievkalpojumu Daugavpilī
Jānis, atmiņu stāstu apkopotājs.
Bezvainīgi Ieņemtās Jaunavas
Marijas baznīcā 18.00 vakarā. Lūdzoties pie Lurdas Dievmāmiņas grotas,
Dievmāmiņa panāca pusceļā uz īsu brīdi pretī. Es (Jānis) šādu žēlastību nebiju
gaidījis. Lūgties varēju brīnišķīgi, jo visu laiku Dievmāmiņa izrādīja savu labvēlību, –
kad lūdzos par visiem saviem piederīgajiem, labvēļiem, dārgiem un pazīstamiem
cilvēkiem. Tanī brīdī, kad Dievmāmiņa panācās pretī, aiz Viņas nostiepās zilgans
ceļš...
1990. gada jūnijs
17. stāsts
Smelteros 1990.06.22 kā parasti lūgšanas: Rožukronis, Litānijas un
visbeidzot Krusta ceļš un lūgšanas māju pagalmos pie Krustiem. Genovefa kā arvien
mēnesī bieži redz Dievmāti. Genovefa rūpējas, lai ģimenēs nostiprinātos kristīgais
dzīvesveids. Viņa klusi, bet neatlaidīgi aicina ģimenes tēvus un mātes laulāties
baznīcā, nokristīt bērniņus. Geņītes pamudinātas, trīs sievas un vīri 90.06.23.
salaulājās baznīcā un nokristīja
četrus bērnus. Brīnišķa bija Kunga
uzmundrināšana šīs dienas rītā.
Pirms brauciena uz baznīcu paspēju
Genovefas mājiņā pie altārīša
nodziedāt Litāniju visiem svētajiem,
7.45 ievēroju neparastu, spožu
gaismu ap ērkšķiem kronēto Kunga
Jēzus galvu svētbildē pie sienas, par
to steidzos pavēstīt Genovefai.
Genovefa
iesteidzās
istabā,
teikdama: «Tā nav pirmā reize….»
Lūgšana Genovefas istabā. Genovefa – ar
Nokritām ceļos, kādu brīdi dzelteno
lakatiņu.
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lūdzāmies, ievēroju, ka gaisma nāk no liela tāluma aiz
ērkšķiem kronētās galvas. Gaisma sāka mazināties, domāju,
kā to visu ticami varēšu pastāstīt, – tad nāca it kā mājiens:
Tev somā ir fotoaparāts! Un gaismas beigu cēlienu vēl
paspēju nofotografēt trīs kadros. Kā dārga piemiņa
saglabājies šis fotouzņēmums.
90.06.24. vēlreiz atgriezāmies Smelteros; vispirms
gan bijām Puduļos pie Dekšāres, Dievmātes parādīšanās
vietā, un tad vakarā Smelteros – tīrumā sirsnīgi lūdzāmies.
Vitolds pacēla skatienu uz augšu, uz debesīm un ieraudzīja,
ka debesis gaismojas – kļuva neparasti gaišas…
Lūgties un saņemt apstiprinājumu – tas mums neparastā veidā nostiprina
apņēmību – to nedrīkst noklusēt, par to jārunā.
1990. gada jūlijs Kuldīgā
18. stāsts
Pienāk brīdis, un jārunā arī par citiem gadījumiem dažādos Latvijas
nostūros… Kādai jaunietei, Kristīnai, 1990.07.04. Kuldīgas baznīcā Komūnijas
pieņemšanas laikā, kad viņa paskatījās uz Jaunavas Marijas statuju, – tā bija dzīva un
pamāja Kristīnai ar galvu. Ejot no baznīcas ārā, «Viņa mūs pavadīja ar skatienu, it kā
sakot, ka Viņa mūs atkal gaidīs…»
Un vēl daži gadījumi? Lūdzoties pie Dievmātes ar Jēzus Bērnu statujas, uz
Kristīnas pieres un abām rokām nopil siltas, lielas asariņas. Paskatoties uz augšu, vēl
viena asariņa redzama uz Jēzus Bērna pirkstiņa – tas esot noticis 1990.06.30.
Kristīnai lūdzoties pie Dievmātes altāra 90.07.02., pēkšņi viņa ievēro, ka
Jaunava Marija ir dzīva un Jēzus Bērns arī dzīvs, un apkārt Jaunavas Marijas statujai
liela gaisma – tas bija visā Svētās Mises laikā. Kāda cita meitene redzēja tikai gaismu.
Un 90.07.03. tanī pat Kuldīgas baznīcā dažas vecākas tantes neļāva Kristīnai
vadīt Rožukroņa lūgšanas. Kristīnai sirds iesāpējās, viņa atkal lūdzās pie Jaunavas
Marijas statujas, un atkal Dievmāte dzīva un kaut ko saka! Bet Kristīna nesadzird un
tanī pat laikā kaut kas notiek ar Kristīnas omīti, kam vāja dzirde – viņa šo notikumu
laikā atguvusi dzirdi un visu, kas notiek baznīcā, ļoti skaidri dzirdējusi. Tas bija kādas
5–10 minūtes. Grūti saprast tās vecās tantes, kas paļaujas uz savu profesionalitāti
lūgšanu skaitīšanā un jaunatnei to neatļauj…
1990. gada jūlijs Smelteros
19. stāsts
Smelteros 1990.07.19. ceļa mērķis kā arvien Dievmāmiņas pagodināšana un
Kunga Jēzus un Viņa Māmiņas Mīlestības pulciņa atkaltikšanās un pārlūgšana par
cilvēku noziegumiem, vienaldzību un publikācijām, kas pamudina jaunatni izbaudīt
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dzīvi… Redzējumos visbiežāk ar Dievmāmiņu tiekas Genovefa, un viņa mūs brīdina
par izlaidības grēku smagumu, par iespējamām Dieva dusmām, ja cilvēki labprātīgi
negribēs nākt pie prāta. Šeit var saņemt arī dziedinošas, pat brīnumainas žēlastības
pret šiem netikumiem.
Ceļojumu uzsākot, pirmais pieturas punkts ir Rīgas Sv. Jēkaba Katedrāle. Un
tad tālāk uz Daugavpili – 19.00 Daugavpils Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas
baznīcā. Vispirms trijatā skaitījām Rožukroni pie Jaunavas Marijas statujas Lurdas
Grotā. Dievmāmiņa mūs sagaidīja norūpējusies, skumja, ja tā varētu teikt, –
pārgaidījusies, izraudātām acīm, kā noprotiet, – notiek brīnumi, redzējumi…
Vēlāk liecinājām, ko bijām redzējuši, liecības sakrita. Kristiāna, Lilioza, Jānis
sniedza līdzīgas liecības.
Ja kāds sacīs, ka brīnumu nav, tad lai lūdzas un meklē tam īpaši atvēlētas
vietas, Dievmātes parādīšanās vietas.
Pie Dievmāmiņas Grotas bija īpaši silti – to apliecināja arī Dzintra. Šajā
svētceļojumā piedalījās arī 13 gadus vecā Kristīna no Kuldīgas, kas jau baznīcā pie
Dievmātes altāra saņēma pirmo Dievmātes labvēlību un ar lielu prieku devās ceļā uz
svētvietām. Šeit Dievmāte uzņēma Kristīnīti sirsnīgi un raudot. Raudāja arī Kristīna,
un sirdis it kā saplūda. Kristīna sacīja: «Mana sirds aizgāja pie Dievmāmiņas.»
Dievmāmiņa atklāja, ka Viņa gaidījusi Kristīnīti. Te Kristīnīte lūdza, lai Dievmāmiņa
atļauj Dzintras tantei sniegt dziedinošas žēlastības viņas veselības labad, jo reiz jau
Dzintras tante uz ilgāku laiku bija izlūgusi labu veselību – trīs mēnešus nebija
nevienas astmas lēkmes. Tad Dievmāmiņa un Kristīna norunāja, ka nu abas vairs
neraudās, un pārstāja raudāt. Dievmāmiņa tad bija priecīga.
Šī Rožukroņa laikā izlija vesela žēlastības bagātība, un šis svētceļojums deva
bagātīgus augļus. Par notikušo Kristīna pastāstīja arī šīs baznīcas priesterim… Otrā
rītā 90.07.20. Sv. Komūnija otrajā Daugavpils katoļu baznīcā. Arī šeit bija izjūtamas
Dievmāmiņas žēlastības. Tālāk ceļojums uz Smelteriem. Autobusā Kristīna juta, ka
klāt ir kāds Dievmāmiņas izredzēts cilvēks… Kristīna skatās uz vienu māmiņu –
agrāk nekad viņu nebija satikusi. Kad es gribēju Kristīnai pastāstīt, ka tā ir Tekla no
Anspokiem, kurai jau vairākas reizes parādījusies Aglonas Dievmāte, – nez no
kurienes viņas priekšā stāv Aglonas bilde… Kristīna atbildēja, ka viņa jau zinot un
tieši par šo māmuļu domājot…
Iebraucām Smelteros, un tūlīt īsa lūgšana ceļa malā pie Krusta. Tad tikšanās
ar Genovefu – Kristīnai tā ir otrā reize, man turpat trīsdesmitā reize. Pirmās tikšanās
Kristīnai bija atceļā no Aglonas.
Pie Genovefas tūdaļ lūgšanas, un tikai tad sarunāšanās. Vispirms Vissvētās
Trīsvienības pagodināšana, tad Kronītis un dziesmas. Lūgšanu laikā redzu, kā sakustas
ērkšķiem kronētais Kungs Jēzus bildē: acis paraugās uz augšu un tad uz leju. Kungs
Jēzus bildē dzīvs! Un Dievmāmiņa, Viņas statujiņa – no tās mierinošs žests – esam
ļoti gandarīti! Tālāk jau dodamies uz Dievmātes parādīšanās vietu tīrumā pie uzraksta
AVE MARIJA. Lūgšanu laikā uzraksts kļūst gaišs zelta – dzeltenā krāsā – to vārdos
grūti izteikt…
Nākamajā rītā dodamies uz Lubānu, īsu brīdi pakavējamies Dievmātes
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parādīšanās vietā, kur pat meža zvēri iznāca no meža un sagūla pie Dievmātes kājām.
Un tad atkal ceļā uz Varakļāniem. Baznīcā 19.00 lūgšanu laikā Kristīna un Vitolds
Dievmātes statujas aizmugurē redz lielu gaismu. Es arī ievēroju pārmaiņas pie
Dievmātes statujas – Viņa kaut ko teica, to es redzēju, bet nedzirdēju. Kristīna
dzirdēja: Tas ir labi, ka viņa, Kristīna, svētī rožukronīšus un svētbildītes ar ūdeni,
ņemtu no Dievmātes parādīšanās vietas Smelteros.
Bērni steidzās Kristīnai pasniegt savus rožukronīšus, jo tas, kurš saņēma
rožukronīti atpakaļ, sajuta no tā starojam neparastu siltumu. Bērni bija šeit sapulcēti
vingrināties pirms savas Pirmās Sv. Komūnijas. Vitolds un Kristīna ieteica bērniem
vieniem tā klusumā netraucēti pilnīgi nogrimt lūgšanā pie Dievmāmiņas – varēs
saņemt žēlastības un redzēt gaismu, kas ir ap Dievmāmiņu…
Tālāk steidzāmies uz vietu aiz Dekšārēm pie Puduļu Krusta, kur bieži parādās
Dievmāmiņa gan meža malā, gan istabā. Nellija pastāstīja, ka pirms četrām dienām uz
Dekšāru pusi Dievmāmiņa bija redzama virs koku galotnēm baltā tērpā apmēram 1
stundu. Un 13. vai 14.07.90. 22.00 lūgšanu laikā istabā parādījās Dievmāmiņa baltās
drēbēs, bet apģērba apmale un apkaklīte bija no zelta.
90.07.19. istabā 23.00 bijis liels gaišums, un bijuši arī vēl citi gadījumi. Mēs
lūdzāmies kapeliņā pie Krusta un mežmalā, kur Dievmāte staigājusi pāri ūdenim. Šajā
vietā varēja ar rokām sajust siltumu. Ar ūdeni mēs mazgājam sāpošās vietas. Mums pa
stidziņu ejot, priekšā noliecās zāle un viena liela smilga it īpaši, tā, it kā mums kāds
ietu pa priekšu, ticējām – tā ir Dievmāmiņa… Jo vienā vietā izplatījās ārkārtīgi
brīnišķa smarža. Dievmātes parādīšanās laikā tas nav retums. Tālāk nonācām pie
sagruvušas mājas – kādreiz tur dzīvoja ticīga ģimene, un šajā ģimenē bija arī
Varakļānu Anna. Tādēļ jau viņa nav aizmirsusi pušķot Puduļu Krustu mazajā kapeliņā
– cik gan bērnībā bieži bija tur lūgusies! Atceļā vēl lūgšanas pie Oļītes un vakariņas.
No Varakļāniem nākamajā rītā 90.07.22. ceļš uz Jēkabpils baznīcu, Sv. Mise,
Komūnija un lūgšanas pie Fatimas Dievmātes, un atkal lielā labvēlība no
Dievmāmiņas un Kunga Jēzus puses… Kristīna ceļojumu laikā izrādīja gan iepriekš
paredzēšanas spēju – vai vajadzīgā persona būs mājā jeb nē –, gan spēju cilvēku
atpazīšanā – zināja pastāstīt būtiskus faktus par pirmoreiz satiktu cilvēku.
Neparasta parādība bija pie Geņītes pulksten 23.30 1990.gada 20. jūlijā
Franciskai. Pēc lūgšanām pavadījām Francisku līdz ceļam. Jānis vēl veltīja viņai
(Franciskai) svētību, krusta zīmīti uz pieres, un tad ievēroja, ka pa ceļu brauc
automašīna, bet uguņi tai tā iet uz augšu. Nodomāju, ka mašīnas prožektoriem kaut
kas tā pietaisīts, lai būtu gaišās joslas. Bet Franciska pastāstīja, ka vēlāk automašīna
nogriezusies no ceļa nost, un tad šīs joslas tagad vairs nav joslas, bet izveidojas vesels
gaišs rāmis. Kas iekšā rāmī, sākumā nemaz nav redzams, bet, nākot tuvāk, 7–10 soļu
attālumā, ieraudzīja, ka tajā ir Dievmāte ar Jēzus Bērnu uz kreisās rokas. Franciska
apstājās un lūdzās. Pēc laiciņa viss izzuda 10.
10 Šo stāstu no Franciskas tantes dzirdēja arī šīs grāmatas redaktors, kad bija Smelteros, tas
ir ierakstīts arī magnetofonā: «Nācu no lūgšanām pa ceļu, pēkšņi redzu, ka pretī nāk ugunis kā
lielai mašīnai. Domāju, paiešu nost no ceļa – iegriezos ābeļdārzā. Ugunis nāk arvien tuvāk un
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1990. gads, Aglona
20. stāsts
Pirms svētceļojuma sākuma kājām no Rīgas uz Aglonu 90.08.06. svētceļotāji
Jēkaba katedrālē saņēma svētību – gara pacilātībā un daudzos vajadzīgos nodomos
uzsākt šo grūto svētceļojumu.
Šo liecību pierakstītājs varēja pastāstīt, kā Kungs Jēzus Jēkaba katedrālē
ienāca sirdī – kā pa durvīm: pat durvju platumu varēja izjust! Kas man izlūdza šo
žēlastību, tad domāju...
Vai maz varēju cerēt uz tik izteiktu un jūtamu Kunga Jēzus žēlastību? Bet te
lūdzās visi – bīskaps un priesteri, un vienkārši ļautiņi, lieli un mazi, un vai tad katram
atsevišķi tika pajautāts, kāds kuram pārdzīvojums bija? Taču zinām, ka tādi bija
vairāki.
Grēkus sūdzēdami un gandarīdami, Dievu slavējot, ceļa grūtības pārvarot, tie
uzsāka šo svētceļojumu.
Aglona, Aglona, Latvijas ilgas! – Tiešām, tās ilgas piepildās pie Mūsu Mātes
Sirds, ja tikai pie šīs Sirds pieglaužamies no visas savas sirds. Cik tādu ticīgo bija
šodien – neviens nepateiks. Bet daži gadījumi ir jau zināmi. Uz jautājumu Velgai: «Kā
piepildījās tavs pareģojošais sapnis?» Velga atbildēja: «Es izjutu, kā tas piepildījās...
Es saņēmu Svēto Garu!» Jā, tiešām, Velga saņēma Iestiprināšanas Sakramentu, un
viņa dziļi to izjuta... Sapnī pirms 28 nedēļām viņa redzēja jaunekli, viņa rokās lielu
grāmatu un tanī grāmatā lielu uzrakstu: «Pēc 28 nedēļām.» Tad redzēja vēl lielu baltu
ligzdu un ligzdā – lielu baltu balodi. Toreiz, izskaitot nedēļas, precīzi iznāca – 15.
augusts.
Bet, saticis Aglonā Ingu, no Ingas stāstītā sapratu – viņām Dievmāmiņa
parādīja brīnumu – Dievmāmiņas glezna pārklājās ar koši sidrabainu gaismu. Ingai
Komūnija bija ļoti salda, jutu lielu mīlestības siltumu strāvojam caur Ingu, arī
Antonija to izjuta. Fatimas Dievmāmiņas statujā uz mirkli bija pati Dievmāmiņa,
Viņas acis dzirkstījās, vaigi iekvēlojās – Viņa bija skaista un mīļa!
«Man ir tāds paaicinājums no Augšienes,» arī Aglonā Inga to man sacīja, «ka
jāglezno svētbildes.» Un Inga paklausīja un gleznoja Pestītāju, piekaltu Krustā, un
nevarēja saprast: «Kāda svētlaime mani tad pārņēma.» Gleznā debesis ir atvērušās,
milzīgs spožums un tā visa vidū – Krusts ar Pestītāju. Viņa Dievišķais Augums vienās
brūcēs, viss asiņains, piesiets pie krusta ar rupjām asām virvēm... Viņš skatās uz leju –
uz mums, cilvēkiem... Viņa skatiens ir sāpīgs, reizē nožēla, nosodījums un tomēr viena
arī iegriežas dārzā. Tad es redzu, ka tā nav vis mašīna, bet liels rāmis. Tas rāmis no sākuma bija
tukšs, bet, kad nāca man vēl tuvāk, ieraudzīju, ka tajā rāmī ir bilde – Dievmāmiņa ar Jēzus
Bērniņu. Un tad mani kāds spēks sagrieza un it kā aiznesa pavisam blakus tai bildei. Un kāds
saka: «Dievmāte, Dievmāte!» Es tā nedroši atbildu «Jā, Dievmāte.» Un tad Balss pateica: «Maz
godina Dievmātes parādīšanās vietu!» Bet tā Balss bija no Augšas.»
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Bezgalīga Mīlestība! Šī ir Ingas otrā gleznotā glezna, pirmajā gleznā Kungs Jēzus ir ar
ērkšķiem kronēts.
Nevar vien beigt aprakstīt, kādas pārvērtības notiek ar cilvēkiem, kas
pazemībā un sirds mīlestībā apmeklē Dievmāmiņas brīnumu vietas. Nupat Dzintra
atklāja, ka viņa bija ļoti smagi slima – gandrīz vai bezcerīgi, dakteri netika gudri, ko
vēl darīt. Dzintra uzsāka skaitīt Novennas lūgšanas, tās veltot Dievmātei. Trešajā rītā
Dievmāte sapnī pateica, kas par slimību. Izsauca ārstu, un sapnī teiktais apstiprinājās.
Gandrīz vai neticami, bet jāņem vērā, ka patiešām brīnumi notiek. Nebūtu nekādas
jēgas to visu pierakstīt.
Pēdējā laikā parādoties Dievmāte brīdina, lai sargās no netikumības grēkiem.
Ja mūsu tauta, sevišķi jaunatne, nepakļautos netiklības vilnim, kas brīvi uzviļņo
drukas darbos, bildēs, kino un televīzijā, ja būtu cilvēkos nopietnība, varētu saņemt arī
visai nopietnu palīdzību no Dievmātes. Ir jau vēl cilvēki, kas lūdzas, gavē un gandarī.
Dievmāte mums palīdz. Bet padomājiet, cik grūti Viņai ienākt mūsu mājā, ja tur
redzamā vietā izģērbtu cilvēku bildes, bet ne Dieva bildītes; cik grūti Kungam Jēzum
būt laipnam un labvēlīgam, ja pie mums zeļ nekontrolējama vaļība un noziedzība, kad
radībiņas tiek nogalinātas jau iedīglī, un visam tam atrod dažādus attaisnojumus.
Kā var aizmirst, ka Dievs ir visas radības Radītājs un vēlīgs – lai visa dzīvā
radība dzīvotu. Dievs ir dzīvības pamatlicējs, zinātājs, bet cilvēks – vai tad nu gudrāks
par Dievu, to taču apgalvot būtu gaužām smieklīgi. Kā atgriezt cilvēku tikumības
robežas labprātīgi? Pašreiz Dievs vēlas, lai tas notiktu labprātīgi. Uzticēties Dievam,
būt labās attiecībās ar Dievu un lūgt no Viņa, un lūgt...
Ko darīt tiem cilvēkiem, kam tiek dota ziņa par briesmām, kas draud cilvēku
dvēselēm pasaulē un pēc galīgā norēķina arī mūžībā!? Lai nu kā, galvenais –
nenokavēt. Mums katram atsevišķi tas būtu –
nenokavēt!...
Sātaniskās vētras brāžas mums pāri,
galvenais, tajās neaiziet bojā, izdzīvot un
izglābties, un laimīgs tas, kas vispār
nesasmērējas šīs netiklības dubļos!
Šā gada septembra 23. datumā būs
pagājuši jau četri gadi kopš pirmās lielās
parādīšanās.
Kādā no Vatikāna radioraidījumiem
augusta mēnesī tika izteikta kāda patiesība: «Tie
vismazākie tiek izvēlēti par apkaunojumu
lielajiem». Kas tad nu grib būt par to lielo un to
ievērojamo? Dieva priekšā savas pestīšanas labā
daļa laika paiet drebēšanā – ja sāk just Dieva
lielumu. Smelteros Genovefai jeb, kā te vietējie
iedzīvotāji viņu sauc, – Geņītei tas ir saprotams. Ingas gleznotais Jēzus.
Geņīte jau ir redzējusi vairākas parādīšanās, bet
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skaidrā laikā pie mēness redz ļoti bieži. Ir gadījumi, ka vēl arī citi redz, un tas arvien
vairāk nostiprina ticību šiem gadījumiem.
Ticīgie šeit ar mīļu prātu lūdzas un lūgšanās pavada vairākas stundas gan
tīrumā Dievmāmiņas pirmās parādīšanas vietā, gan Geņītes istabā, gan pie krustiem,
kas ir pie sādžas katrā pusē. Pie jauniesvētītā krusta, izstiepjot roku, var sajust
siltumu; šeit bija gaismas parādība, uztverta fotouzņēmumā. Kā Dievmaizīte –
Vissvētais Sakraments, un arī gaisma, kas vēlu vakarā atspīdēja pie krusta, kas ilga
10–15 minūtes, par ko pastāstīja šīs sētas saimniece.
Ja bija kādi nodomi, ka ceļā uz Aglonu svētceļotāju kolonna varētu izsoļot
cauri Smelteriem gar Dievmāmiņas parādīšanās vietu, tas it kā nepiepildījās tūlīt, tas
piepildījās pēc nedēļas – 22.08.
Ir iekšējs aicinājums un tik spēcīgs, ka atkal tiek mērots lielais ceļa gabals,
šoreiz satiksmes autobusos no Kurzemes, no Rīgas, no Dobeles un Auces. Šeit
satiekas krietns ticīgo bērnu pulciņš ar nodomu sirsnīgi palūgties Dievmātes
parādīšanās vietā Smelteros un pie Geņītes mājā. Lasot Krusta ceļa lūgšanas, Krusta
ceļu vada katrs tā dalībnieks – pa stacijai, tā ka visi esam iekļauti Krusta ceļa lūgšanā.

Liepiņa, virs kuras parādījās Dievmāte.

Tagad liepiņa ir nocirsta.

Ejot uz parādīšanās vietu tīrumā un pie
Krusta, Rožukroni vada viena no
jaunākajām dalībniecēm, visi ejam basām
kājām. Pie akas pasmeļamies dziedinošo
ūdeni, dzirdam ļaudis runājam, ka tas būs
līdzīgs Lurdas ūdenim. Lielas parādības
šovakar nebija, bet atsevišķas gaismas
svītras dažs tomēr redzēja. Pie otrā Krusta
gājām jau pusnaktī ar aizdegtām svecēm
rokās, dziedot «Sveicināta, Marija...!»
Aizgrābjošs bija skats svecīšu mirdzumā,
Vincenta savā istabā.
kad jaunatne lūdzās un skūpstīja Pestītāja
kājas. Atpakaļceļā dziedāja «Dievam Tēvam lai Slava – atspīd Gaisma lai Tava!...»
Savā istabā Geņīte pastāstīja, ka skaidrā mēness laikā viņa arvien vēl redz Dievmāti
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un arī Bērnu Jēzu –jālūdzas par jaunatni un pret netikumības grēkiem, labs lūgšanas
veids – skaitīt piecreiz «Tēvs mūsu...», «Esi sveicināta...» un «Es ticu...» ar krustā
izstieptām rokām. Trīspadsmitgadīgā Kristīna pastāstīja par pēdējo redzējumu Zilupē.
Šogad augustā, baznīcā pusnaktī lūdzoties pie Lielā altāra, gleznā no Pestītāja brūces
rokā iztecēja liels asins piliens un nokrita uz Altāra un izplūda, un bija tur visu
lūgšanas laiku. Bet no rīta asins piliena vairs nebija. Nedaudz uzzinājām par Vincentas
redzējumu 1990.g. 22. jūlijā. Vincenta, cauri kapiem vakarā ejot, cieši lūgusies par
mirušajiem. Otrajā rītā piecos Vincenta savā dzīvoklī piedzīvojusi neparastu parādību:
istabā kļuvis ļoti gaišs, tad bijis spožums, un tad parādījusies ļoti skaista Dievmātes
Bilde virs liepas pie Aglonas kapiem. Tas ildzis apmēram vienu stundu, tad
parādīšanās lēnām izdzisusi. 11
Šo liecību pierakstītājs Jānis pastāstīja, ka svētceļojuma laikā, kājām dodoties
šogad uz Aglonu, vienu nakti sapnī saticis kardinālu J.Vaivodu.
Kardināls teica: «Tas ir labi, ka Tu tā dari» – ejot šī svētceļojuma
gandarīšanas ceļu. Un, kad Aglonā es jau lūdzos pie kardināla kapa, iekšēji ieskanējās
kardināla balss: «Pasvētī kapa vietu!» To arī izdarīju, paceļot roku ar Krusta zīmi. Bija
liels miers – ja to nebūtu izpildījis, sirdī būtu palicis nemiers. Savāds varētu likties šis
gadījums, bet parādā varbūt bija palicis kāds piedošanas vārds, kāds nepietiekami
novērtēts Dievmāmiņas parādīšanās notikums...
11 Tuvāk par šo gadījumu no Vincentas personīgā stāstījuma:
«Iepriekšējā vakarā pēc pirts gāju garām kapiem, skaitīdama lūgšanas par nomirušajiem.
Pārnācu mājās, domāju – pagulēšu, jo bija nogurums. Atceros, domāju, vēlāk pa televizoru
paskatīšos Panorāmu, bet cieši aizmigu. Pamodos pusnaktī, un nekas cits neatlika, kā gulēt vien
tālāk.
Uz rīta pusi jutu, ka mani viens modina un pie rokām ceļ augšā, bet tobrīd bija tik stiprs
miegs, ka nepiegriezu tam vērību – gulēju tālāk. Tad man novilka segu, es segu pavilku atpakaļ
un turpināju gulēt. Tad burtiski aiz abām rokām mani sāk celt augšā, es atveru acis, bet neviena
nav. Istabā pa logu nāk gaisma, paskatos, pulkstenis 4.40.
Kas tā par gaismu, domāju. Vai nav ugunsgrēks? Bet tā gaisma tāda spoža, pavisam citāda.
Skatos, visi kapi gaiši. Tad izveidojās tāds liels spožs rāmis, un tanī rāmī parādījās Dievmāmiņa
ar Jēzus bērnu uz rokas – kā Aglonas Dievmāte. Viss mirdzēja sidraba un zelta krāsā – bija
ārkārtīgi skaisti.»
«Kā to var tik skaisti iztaisīt, » Vincenta prātoja, jo viņa domāja, ka šo skatu sarīkojuši
mākslinieki. Vincenta steigšus saģērbās un steidzās uz to vietu, nu attālums līdz parādīšanās
vietai bija kādi 250 metri, bet, izejot pagalmā, Vincenta redzēja, ka nekā nav. Vincenta steidzās
tūdaļ atpakaļ istabā, skatījās – viss vēl tāpat... No saviļņojuma nespēja vairs citas lūgšanas
skaitīt, kā vien «Esi sveicināta Marija...», un tā kādu stundu... Pēc šīs stundas Dievmāte lēnām
sāka izzust, un tad arī sāka palikt tumšāks, glezna lēnām, lēnām izzuda.
Radās jautājums – kādēļ tieši no Vincentas istabas tas bija redzams? Pagaidām zinām tikai, ka
Vincentai ir dāvāts svētīts krusts ar septiņu svēto relikvijām.
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Dievmāmiņa un Kungs Jēzus steidzina, laikam jau tuvu ir kāds svarīgs,
izšķirošs notikums. Ja cilvēki prot prognozēt un programmēt savu un valsts dzīvi, tad
savai dvēselei nu gan vajadzētu ieprogrammēt to visskaistāko nākotni.
Kā mūsu kardināls bija kopā ar savu tautu, dzīvs būdams, tā viņš ir ar to
mūžībā. Ne par velti pie kardināla kapa ir gadījumi, kad ticīgie saņem zināmu
atvieglojumu, slimniekiem mazinās sāpes, saņem dziedinājumu pat no lietus rasas, kas
sakrājas uz kardināla kapa krusta.
Tas īpaši nemulsina, jo kardināls jau savā dzīvē Dieva apredzībā vadīja ticīgo
dzīves ceļus.
Otrā rītā 23.08. devāmies uz Daugavpili, baznīcā grēksūdze, un visi kopējā
Rožukroņa lūgšanā pie Dievmātes Lurdas Grotā. Dievmāmiņa mums kaut ko sacīja –
redzēja Kristīna un Jānis –, bet neko nedzirdējām. Ceļojuma nogurums un varbūt par
maz dedzības. Bērni tomēr izteicās, ka Dievmāmiņai paticis, ka grēksūdzē cenšamies
uzturēt tīras savas sirdsapziņas. Pirms Dievkalpojuma bijām jau lūgušies pie smagi
slimās Dzintras tantes. Viņai veltījām Rožukroni, turklāt pēdējo noslēpumu dziedājām,
sadevušies rokās. Svētceļojuma laikā uz Aglonu mūs mācīja, kā lūgties, kā sadoties
rokās, kā lūgšanā un ceļojuma laikā vienam otru cienīt kā brāli un māsu un palīdzēt
ceļā grūtā brīdī, jo tādu brīžu bija ne mazums.
Par pēdējiem notikumiem mazu brītiņu parunājāmies arī ar šīs draudzes
prāvestu. Bet drīz jau nākamais svētceļojums priekšā...
1990.09.22.
21. stāsts
Kārtējais svētceļojums sākās 1990.g. 22. septembrī. Viens no maniem
krustdēliem, 3. kursa students, izteica vēlēšanos doties šajā ceļojumā. Vispirms
Lubāna. Pakavējamies vietās, kur Dievmāmiņa redzēta jau agrākos gados, un tad
ceļojums uz Barkavu, vēlāk uz Varakļāniem.
Varakļānos Annai pajautājām, vai ir kādi notikumi. Anna teica, ka ir vairāki.
Viņa tos nepieraksta, jo jau esot pieradusi, ka tā notiekot, un vislabāk esot klusēt. Bet
mēs palūdzām, lai vismaz kādu zīmīgāku gadījumu mums pastāsta.
Anna pastāstīja, ka ir bijis kārtējais aicinājums no Augšienes – vajag sapušķot
Krustu Puduļu ceļmalā, kura apkārtnē bieži parādās Dievmāte. To viņa esot izpildījusi.
Annas mājās ir divas slimnieces – viena ar caurām vēnām kājās un otra 88 g. veca
māmuļa. Annas pienākums ir gan strādāt, gan kopt divas slimnieces.
Annas māmuļa mums pastāstīja, ka jau jaunības gados, kad viņa dzīvojusi
«Puduļos», vismaz divos gadījumos redzējusi Dievmāti. Viņa kā ticīgs cilvēks par to
tikai slavējusi Dievmāmiņu un nekādas lielākas runāšanas par to neesot bijušas. Arī
tagad tur viena klusa, ticīga, vienkārša sieviete Nellija bieži redz Dievmāmiņu un, kad
vien tik iespēj, steidzas uz Varakļānu baznīciņu.
Anna: «Pie manis mājās caur aizvērtām durvīm gaiši zili pelēcīgās drēbēs
ienāca Dievmāmiņa. Dievmāmiņa teica: «Uz zemeslodes būs lielas ciešanas, tādēļ Tev
steidzos palīgā.»»
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Tas notika ap 1990. g. 15.
augustu starp pulksten 10 un 11 un
ilga 5 minūtes. Dievmāmiņa beigās
pateikusi: «Viss būs pēc tam labi.»
Mēs ar krustdēlu palūdzām
velosipēdus un mērojām 12 km ceļu
uz «Puduļiem».
Īsa lūgšana ceļmalā pie
Krusta, un tad tikšanās ar Nelliju. Šī
bija 4. tikšanās, pagājušajā reizē mēs
Nellijai palūdzām, lai tad, kad
Dievmāmiņa atkal atnāks, pajautā
Svētceļojums.
Viņai, kādēļ Viņa parādās. Nellija
pastāstīja, ka Dievmāmiņu varēja atkal redzēt 1990.g. 28. jūlijā 6 vakarā pie tā krūma
mežmalā, kur viņa jau reizi bija To redzējusi. Šoreiz Dievmāmiņa bija baltās drēbēs –
tas ilga apmēram 1 stundu. Blakus ieplakā virs tā ūdens, kur pāri gāja Dievmāmiņa,
Nellijas māsa ieraudzīja gaišumu, vairāk neko neredzēja.
Dievmāmiņu atkal varēja redzēt 1990.g.19. septembrī pie Annas bijušās
mājas aiz nelielās mežaudzes virs kārklu krūma. Šoreiz Dievmāmiņa bija kā Lurdas
Dievmāmiņa – zilganā gaišumā – un bija redzama apmēram 2 stundas. Nellija sirsnīgi
lūdzās – skaitīja Rožukroni.
1990. gada 21. septembrī, dienu pirms mūsu iebraukšanas, astoņos vakarā
Dievmāmiņa parādījās pie mājas loga brūnganās, tumšās drēbēs. Pati Dievmāmiņa
bija lielā gaismā, pat istabā kļuva gaiši. Kādus 5 centimetrus virs Dievmāmiņas galvas
bija kronītis. Šoreiz Nellija Dievmāmiņai pajautāja: «Ko Jūs vēlaties?» Dievmāmiņa
atbildējusi: «Es esmu Dievmāmiņa, Es staigāju un lūdzos, Es daudzas reizes parādos
un raudu, Es staigāju, bet Manus soļus ne dzird, ne redz.» Te Dievmāmiņa norādījusi
uz kaimiņu mājām, jo Viņa parādoties arī tur, – te daudziem vajadzētu Viņu redzēt,
sajust, vispirms savās sirdīs mīlēt Dievmāmiņu un tā kārtot savu dzīvi, lai Dievam
tiktu parādīts gods.
Tiešām neparasti, ka pēdējos gados jādzird par daudziem parādīšanās
gadījumiem, bet tādi ir, un neviens cilvēks nebūs zaudētājs, ja savu sirdsapziņu un
savu dzīvi savedīs kārtībā.
Nākamajā dienā no Varakļāniem ceļš līdz Viļāniem un tad līdz Smelteriem.
Geņīte pastāstīja, ka Smelteros 1990.g.10.septembrī bijusi viena lielāka parādība –
debesīs pie mēness Dievmāmiņa redzama viena – zeltainās drēbēs, un pēc 15.
septembra vēlreiz Dievmāte esot bijusi ar Jēzus Bērniņu uz rokas (labās rokas).
Tad ceļš uz Aglonu, lūgšana pie kardināla kapa un saruna ar Vincentu.
Vincenta parādīja Aglonas Dievmātes parādīšanās vietu 1990.g. 22. septembrī
pie Aglonas kapiem.
Tālāk ceļš uz Daugavpili, un tur Rožukroņa lūgšanas pie Dievmātes Lurdas
grotā, jo Dievmāte gaida lūgšanas.
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1990.g. novembris
22. stāsts
Vai Dievmātes parādīšanās gadījumi Latvijā jau beigušies? Nebūt nē! Tādēļ
piezīmes bloknotā krājas no jauna. Cik tās ticamas, par to runā paši notikumi, un
dažādība ir liela, tam visam ir kāda jēga, nekas pats no sevis nenotiek, un visam ir
mērķtiecība... Ir kaut kāda vajadzība nākt pie cilvēkiem, ir kaut kāda vajadzība
atsaukties uz cilvēku lūgšanām. Un no jauna pārliecinājāmies par lūgšanu vērtību un
lūgšanu nepieciešamību. Dievs ir jāslavē, Viņš novēl cilvēkiem tikai visu labu, bet, ja
savu labo Tēvu neciena, ja savu Tēvu pat neatzīst, ko tad cilvēks var vēl gaidīt? Te
būtu sakāms, ka Dievs ir pārmērīgi pacietīgs un vēl atlicina laiku daudziem
nepateicīgajiem bērniem. Bet jāsaprot, ka laika maz, tas domāts katram cilvēkam
atsevišķi. Ja Dievam netic, nelaime ir pārāk liela nekā viens otrs par to domā.
Jāsaka īsi: apmeklējiet parādīšanās vietas, un paši pārliecināsieties, ka sevī
notiek kaut kādas pārmaiņas lūgšanu laikā. Ir sākums, kad var izjust – Dievs lūgšanas
uzklausa, seko daudzi redzami un neredzami pierādījumi. Kā to visu uzņemt – vai
mīlēt, vai bīties Dieva? Dievs ir, tas ir vairāk nekā skaidrs, un, ka pirmajā vietā
mīlestība, arī tas ir zināms. Kas mīl, tas piedod.
Ja kāds ar lieliem grēkiem Dievu apkauno, iespējams, ka uz kādu laiku
neizjutīs Dieva apsardzību, būs pašam jātiek galā ar grūtībām, ar slimībām un citām
nelaimēm, pat ar neticību. Ja kāds meklē Dievu, tas ir sākums.
Un tagad par pašiem notikumiem. Uz Puduļiem, Dievmātes parādīšanās
vietu, cilvēki dodas grupās vai arī atsevišķi. Mazā 10 gadu jaunā Ieva aizbrauca uz
savu roku uz Puduļiem un tur izjuta kādas enerģijas siltumu un kaut ko līdzīgu
elektrības strāvai.
Irēna, 40 gadu veca, šajā vietā izjuta spēcīgu apmulsumu. Ēvalda dēls
Kaspars izjuta smaržu un siltumu starp lūpām.
Kad ar autobusu ieradās lielāka grupa, tā nolēma iet basām kājām.
Apmeklējuma vadītājs zināja Dievmāmiņas parādīšanās vietas. No šīs jaunās grupas
dažus cilvēkus taisni vilktin vilka un vadīja kāds strāvojums pa tām vietām, kur gājusi
Dievmāmiņa. Viena maza meitenīte no prieka pilnīgi balstiņā sauca, un kāda sieviete
bija tik jutīga, ka pavisam nemaldīgi izjuta tās vietas, kur bijusi Dievmāmiņa. Turklāt
vēl pieci cilvēki izjuta neparasti jauku smaržu, un lūgšanas šeit plūda patiešām
sirsnīgi. Pienākot ar basām kājām pie tā dīķīša, kur bija stāvējusi un pēc tam pāri
gājusi Dievmāmiņa, kājas no siltuma pilnīgi dega. Kad šīs vietas izstaigājuši
atgriezāmies atpakaļ, ceļā satiku Nelliju, kura bija pamanījusi atbraucējus. Saviļņojoša
bija ziņa, kad Nellija pastāstīja, ka šodien, pāris stundas atpakaļ, šeit bija
Dievmāmiņa. Nellija bija viņu redzējusi... Un tādēļ jau tāda laimīga diena.
Māciet bērniem patiesību par Dievu. Tas jāsaka šoreiz sakarā ar kādu
neparastu gadījumu Varakļānu pievārtē. Pirms pāris gadiem kaimiņiene mācīja Ēvalda
diviem bērniem ticības mācību, gatavoja iesvētīšanai. Kad vakarā Ēvalds izgāja
bērnus aicināt mājās, viņš ievēroja, ka starp bērniņiem ir vēl trešais bērns – skaista,
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brūni iedegusi meitenīte, vienkāršās drēbītēs, bet interesanti, ka kaimiņiene un pārējie
divi bērni to neredzēja. Kas tā varēja būt par meitenīti – spriediet paši.
Apmeklējums Puduļos pamudināja ceļotājus apmeklēt Dievmāmiņas
parādīšanās vietu arī Smelteros. Un interesanti, kādas brīnišķas īpašības ieguva daži
no ceļotājiem! Viena krāslaviete, tikpat kā ar radaru, paceļot roku, jau pāris kilometru
attālumā noteica virzienu, kurā vietā parādījās Dievmāmiņa. Piebraucot klāt pie
jauniesvētītā Krusta, pie kura savā laikā bija gaismas parādība, līdzīga kā Vissvētākā
Sakramenta maizes ripiņa, šeit izjuta stipru svētumu. Sētā no akas, kuras ūdeni
salīdzina ar Lurdas ūdeni, plūda karstums, apbrīnojami, cik neparasta enerģija.
Iesmēla spainī ūdeni, un arī no tā plūda karstums. Tad piesardzīgi mēģināja ūdeni
dzert, bet par pārsteigumu – ūdens bija auksts. Par tā dziedināšanas spējām
pārliecinājāmies jau iepriekšējās reizēs, tāpat kā Puduļos pie tā dīķīša.
Ja jūs esat veseli, priecājieties un novēliet labu veselību ikvienam, un
lūdzieties par slimajiem. Bet, ja spējat ārstēt, palīdziet!
Ja tika sacīts – lūdzieties par slimajiem –, tad šoreiz ir tāds piemērs. Velga,
izejot no slimnīcas pēc slimnieces L. apmeklējuma, nolēma turpat tuvumā esošajā Sv.
Alberta baznīcā par slimnieci palūgties. Vai šīs lūgšanas bija vajadzīgas? Te nu
nevaram teikt, ka Velga palika bez atbildes. Bet kādā veidā – to neizlemj cilvēks, tas
notiek neparasti un negaidīti – Dievmātes statuja baznīcā atdzīvojās un pamāja ar
galvu. Tas pats notika lielajā altārī – Kunga Jēzus statuja atdzīvojās un pamāja ar
galvu. Bet vai tikai ticīgā cilvēka lūgšana vien ir vajadzīga? Redzams bija, ka Sv.
Mises lūgšanas ir vērā ņemamas, jo labajā pusē altārim stāvošais eņģelis - statuja
atdzīvojās un ar galvas kustību skatījās brīdi uz priesteri Sv. Mises darbībā, tad brīdi
uz Velgu, un tā vairākas reizes. Tas, kas baznīcā notiek, ir ļoti svarīgi, te var Kungu
Dievu pielūgt pilnā mērā.
Smelteros Geņīte joprojām pie debesīm bieži redz Dievmāti. Atkal tika
fotografēts un uz bildes redzams paliels spožums. Jāsecina, ka reizēm ir arī kaut kas
atļauts... Un ir ne viens vien fotonotikums ar kaut kādu mērķtiecību. Kas to vada un
rada, ne katrreiz var pārliecinoši izskaidrot. Piemēram, ja no negatīva pēkšņi uz vienas
fotobildes attīstās pats negatīvs, citā bildē kaut kas līdzīgs lidojošiem putniem, bet vēl
citā fotouzņēmumā svētbildei daļēji priekšā skaidri redzams priekškars, bet citā blakus
kadrā nekāda priekškara nav, ar nejaušību vien to grūti izskaidrot. Te saskatāma kāda
mērķtiecīga vēlme, kurā pats fotogrāfs nav piedalījies, un uz nejaušību vien nevaram
paļauties. Tādēļ tas pagaidām ir kaut kas nesaprotams.
Ja runājam par nejaušību, tad par tīru nejaušību nevaram nosaukt arī šādu
gadījumu:
Svētceļojuma laikā no Rīgas uz Aglonu Liena sāpīgi pārdzīvoja negadījumu –
vienu brīdi kājas atsacījās klausīt, un dažus kilometrus bija līdz Preiļiem jābrauc ar
autobusu. Ieejot Preiļu baznīcā, viņa lūdzās un domāja, vai viņai šis svētceļojums
tagad vairs tiks pilnīgi pie Dieva ieskaitīts? Viņa skatījās baznīcas sv. Terēzītes bildē
ar lielu mīlestību un vēroja, cik skaistas rozes sv. Terēzītei rokās. Un tad notika kaut
kas negaidīts. Viena maza meitenīte lauzās cauri ļaužu pulkiem taisni pie viņas un
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pasniedza tieši tādu rozi, kāda redzama sv. Terēzītes rokās. Tiešām, tas šoreiz dažam
liekas sīkums, bet tomēr tas ir patiess notikums. Un tāpat notiek pavisam svarīgi un
neizskaidrojami notikumi, tie notiek, un ticīgie ir šo notikumu liecinieki.
Inga ļoti mīl Pestītāju Svētajā Komūnijā, un dažreiz tā ir neizmērojami salda.
Vienā bildē negaidīti Ingas sirds rajonā redzama Hostija – ja atkal tikai sagadīšanās,
tad gan tomēr brīnišķīga. Ingas gleznotā trešā svētglezna ir Dievmāte. Nekādus
paraugus Inga nenoskatās, bet glezno to, ko dod vai iedveš no augšienes. Visi
notikumi vēl nav aprakstīti, turklāt, iespējams, saņemsim pavisam jaunas ziņas...
Šis svētceļojums bija no 1990.g 8. līdz 12. novembrim.
Ceļojums 1990. gada 7., 8., 9. decembrī
23. stāsts
Rīgā 1990. gada 7. decembra vakarā pulcēšanās uz dievkalpojumu, lūgšanām,
lai visu nakti pavadītu lūgšanās. Liela daļa nakts tika aizvadīta svecīšu gaismā, turot
svecītes rokā. Pestītāja atnākšana pasaulē sākas jau ar Viņa Ieņemšanas brīdi Mātes
miesās. 12
Un nupat uzsāktais lūgšanu veids, kad ticīgie lūdzas nepārtraukti visu nakti.
Bez šaubām, ja šādas lūgšanas notiktu bieži, pavērtos it kā jauna lapas puse, sevišķi
skaista un aizgrābjoša, izjūtama līdz dvēseles un sirds dziļumiem... Šajās lūgšanās
lielā pārsvarā piedalījās jaunieši. Viņu lūgšanas un jaunās garīgās dziesmas atstāja
neizdzēšamu iespaidu, un tas viss nonāca pie mūsu garīgās Mātes – Jaunavas Marijas.
Šādā veidā nosvinēt Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas svētkus un nolikt pie
viņas kājām visneatliekamākās vajadzības. Visu nakti bija atvērts biktskrēsls, kur pie
priestera varēja izsūdzēt savas grēku vainas, lai ar tīrām sirdīm sagaidītu svētku dienas
rītu. Turpat no rīta ar saņemto rīta svētību lielas grupas ticīgo devās braucienā uz
Aglonu, pie Aglonas Dievmātes, lai priesteru vadībā šeit aiznestu ticīgo sirds
mīlestību savai Mātei. Vai šo mazo upurīti būs viegli izpildīt, neviens nedomāja, jo
sirdīs mājoja svēts prieks un ar lūgšanām un dziesmām ātri aiztecēja stundas un
minūtes, un garīgais ieguvums bija spēcīgi jūtams. Aglonā sastapām Geņīti, arī viņa
bija steigusies lūgties pie Aglonas Dievmātes. Dievmāte un atkal Dievmāte liek sirdij
mosties, lūgties un lūgties, un Geņīte nebija viena, bija arī Antonija no Daugavpils.
Šeit varēja sastapt mīlošas sirdis, kas bija uzticīgas Kungam Jēzum un Viņa mātei –
Jaunavai Marijai.
«Jēzu, Tu izskaties kā jūra!» – Kas to teica, kas to izrunāja? Eņģeļi, svētie,
vai kāda dvēsele, kas no šķīstīšanas uguns izkļūst brīvībā – tie, kas to pieredzēja, kam
bija atļauts skatīt Jēzus žēlumu un Viņa asaras, Viņa ciešanas. Savā laikā šāda balss ir
dzirdēta un pierakstīta 1990. gadā. Mēs vissvarīgākos notikumus izvēlamies to
12 8.decembris ir Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas svētki Katoļu
Baznīcā.
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dzīvuma, to īstuma dēļ. 1990.12.08 daži svētceļotāji palika nakšņot Aglonā. Mazā
Ilzīte pēc vakara lūgšanas, kad bija jau nodzēsta gaisma, pēc kāda laiciņa izjuta
vēlēšanos ar skatienu pārlūkot istabu. Jēzus Sirds
un Jaunavas Marijas Sirds bildes virzienā pie
istabas ārējās sienas ieraudzīja liesmiņu. Tā
pārvietojās un apstājās pie Jēzus Sirds – bildē. Un

Inga un viņas uzgleznotā Vissvētākā Jaunava Marija.

tad liesmiņa pārvietojās pie Jaunavas Marijas Sirds bildē. Tas bija skaisti. Šī ir tā pati
istaba, no kuras pie Aglonas kapiem aizvadītajā vasarā Vincenta lielā spožumā redzēja
Aglonas Dievmāti. Otrā rītā 1990.12.09. svētceļojums tālāk uz Rēzekni, ceļā lūgšanas
un dziesmiņas. Rēzeknē uz kopējo Rožukroņa lūgšanu bērni pulcējušies no daudziem
Latvijas nostūriem, bet viss lielais vairums no Latgales. Patiesa un sirsnīga ir bērnu
lūgšana.
Kas aizstāvēs Dievmāti, kad Viņa atnāks pie vienkāršiem cilvēkiem un
nabagu būdiņās, un ko par to teiks kungu kārta? Vai to, lai turpmāk Dievmāmiņa vairs
nenāk... Gan pļavās un tīrumos, virs kokiem, baznīcās jau bijusi Dievmāmiņa, un vai
kāds teiks – tur nebija vajadzīga Viņas svētība? Vai no debesīm skatoties,
Dievmāmiņa neredz ļaužu postu, un vai arī te nav vajadzīga Viņas svētība? Bija vai
nebija Dievmāte Latvijā – dažam tas ir sāpīgs jautājums. Tādā gadījumā, cik jau ir
zaudēts?
Bet lūgties un lūgties kopā ar bērniem neaizmirstiet nekad! Jūs varat
iedomāties, ko kopējā bērnu lūgšanā Rēzeknē izjuta priesteri, ja Dievmāte lika Viņas
vārdā bērnus svētīt! Tas tika arī darīts, un ko izjuta klātesošie! Tika atzīts, ka tā bija
neaprakstāma izjūta, kas saglabājās ilgu laiku, pat vēl atceļā uz Rīgu, uz mājām
braucot.
Jāpiemin vēl viens svētceļojums 1990. g. rudenī, kad ar vairākiem
autobusiem bērni bija atbraukuši pie Geņītes Smelteros. Viņi lūdzās, un atkal šīs
lūgšanas nav veltas, jo līdz ar lūgšanām bērni un arī visa tauta saņem žēlastības. Tas ir
nepārprotami. Bet Kungs Jēzus dara arī izņēmumus, un divi no bērniem redzēja
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Kungu Jēzu tajā pašā vietā, kur to reiz redzēja jauniete Inga. Šoreiz bērni iesaucās
pilnīgi balsī, ka ir redzams Kungs Jēzus! Ja mēs gribam būt godīgi, tad savos
aprakstos jāmin arī neparasti gadījumi.
Saslēgums ar debesīm, kā tas iegūstams, un, ja tiešām tāda kopība ar
debesīm, tad, ja mēs pazūdam, mums ir vieta – ja nav vairs te, tad ir tur!
Un tad vēl pats saslēgums – vai tie ir kādi viļņi? Debesīm ir absolūtā dzirde
– tātad dzird visu bez izņēmuma, pat visklusāko nopūtu. Neviens nevar apgalvot, ka
viņam nav iespējams piesaukt Dievu, saņemt savienojumu ar debesīm. Dievs
atsauksies. Šo vispiemērotāko brīdi izvēlas Viņš Pats, un varam būt par to mierīgi.
Pie Dievmātes uz Rožukroņa lūgšanām 1990.12.15. bērni no daudziem
Kurzemes, Zemgales un Rīgas nostūriem pulcējās Sv. Jāzepa baznīcā Liepājā. Un kā
arvien bērnu lūgšanas sniedzās pretī Dievmāmiņai. Pašam Liepājas bērnu kolektīvam
vēl jāmācās no Skaistkalnes, Dobeles, Alsungas, Ventspils Rožukroņa pulciņiem. Tad
būs vēl pilnīgāka kalpošana, un nākamajā sapulcēšanās reizē, iespējams,
Dievmāmiņas prieks būs redzamāks...
Dobeles ticīgo bērnu kolektīvs gatavo teātra uzvedumu «Fatimas Dievmāte».
Daudziem zināms, ka Fatimā Dievmāte jau 1917 g. atklāja, ka «Krievija atgriezīsies».
Likās neiespējami, bet kas notiek šodien?
Vēl daudziem ticīgajiem atmiņā ar Kristus brūcēm apveltītajam tēvam Pio
teiktie Kunga Jēzus vārdi: «Atnākšu uz šo grēkiem pārpildīto zemeslodi ar šausmīgu
pērkona rūkoņu aukstā ziemas naktī...»
Jāuzskata, ka domāts tiešs brīdinājums – pērkona negaiss 1990. gada
pusnaktī no 29. uz 30. decembri. Tas tiešām bija šausminošs, drebēja pat zeme. Vietējā
laikrakstā «Kurzemes laiks» 1991.gada 5. janvārī varējām lasīt šādus vārdus: «Virs
Aizputes sadurstījās vismaz trīs negaisa mākoņi. Vai atmosfēru bija uzlādējusi arī
cilvēku domu negatīvo lādiņu enerģija?» Jā, tiešām tā to pārdzīvoja daudzi ticīgie –
tāds brīdinājums tas varēja būt...
Ziemassvētku laikā ir «Betlēmītes», un ne viens vien izjutīs tur klusu, svētu
mieru. It sevišķi jūs to izjutīsiet Sv.Jēkaba katedrālē – no tās plūst svētība – ja nu
tiešām Dievmāte ir tur...
Daudzi ticīgie stāsta, ka, saņēmuši Svēto Komūniju, iegūst neparastu
spēcinājumu, ka Svētā Komūnija neparasti salda, Svētā Komūnija neparasti silta, pat
karsta, bet mute nesadeg... Tāds laikmets un laiks, un arī brīdinājumu laiks, jo
cilvēkiem jāsāk dzīvot tā, kā to mācīja Kungs Jēzus.
Jāņem vērā arī vienkāršu cilvēku sarunas par baznīcā svētītām lietām.
Kara laikā kāda zemnieka māja nonāca apšaudes zonā. No lodēm māja kļuva
caururbta kā siets. Bet tad ievēroja, ka mājas ārdurvīm nav nevienas skrambas, bet uz
durvīm ir ar krītu uzrakstīti trīs krusti. Trīs ķēniņu dienā, 6. janvārī, svētītais krīts
kļuvis par zīmi pašam mājas saimniekam. Saimnieks pats nebija neko ticīgs, bet ar šo
brīdi tapa ļoti ticīgs...
Vai dzērāja ģimenē kāds var kļūt svēts? Jā, dzērājvīra sieva, kas visu mūžu
bija nesusi šo krustu, lūgusi un gandarījusi. To uzzinājām no Vatikāna radio
1990.12.11. Viņa tika atzīta par svēto.
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1991. gada janvāris
24. stāsts
Noslēdzot Veco gadu, vēl daudz kas palika nepateikts, un jauno, 1991.gadu
uzsākot, ne reizi vien būs jāpiemin garīgie notikumi par aizgājušajiem gadiem.
«Ar Dievu nevar jokoties!» – tas domāts un teikts tiem, kas no ticības lietām
maz ko zina. Kas par ticību un Dievu šaubās, tiem šajā sakarā jāteic: neticība nav
nekas – tukšums. Šādā stāvoklī atrasties ir bīstami, neticība neko nevar iedot, un
beigās cilvēks paliks tukšā.
Un ja, varbūt ar smagu sirdi, jāsāk meklēt Dievs, tas nav iemesls, lai baidītos
tuvoties Dievam un to nedarītu, bet gan – pasteidzies, Dievs gaida! Bet vai visi ticīgie
prot novērtēt Svētās Mises upuri? Šoreiz nebūs izskaidrojumu, bet viens no
piemēriem. Latvijā, kādam no jaunajiem priesteriem pirmo reizi turot Sv. Mises upuri,
kad viņš pacēla Dievmaizi, varēja ievērot pārvērtības, un viena ticīgā tajā brīdī Hostijā
redzēja Kungu Jēzu. Pie šī jaunā priestera Sv. Mises upurī izpaudās Dieva žēlastība
redzamā veidā.
Mums jādomā par to, vai tiesas dienā Dievam neatradīsies kāds jautājums,
kas mūs galīgi satrieks. Tādēļ ar atklātu un satriektu sirdi viss jānokārto jau tagad –
tūliņ.
Kungs Jēzus labi pazīst savu Māti, un, ja Viņa kādu vārdu saka mūsu labā,
varam iedomāties, kāda tam nozīme!
Smelteros Geņīte vienmēr vēl bieži redz Dievmāmiņu un ir reizes, kad
Dievmāmiņa parādās ar Jēzus Bērnu uz rokas, un ir gadījumi – Jēzus Bērna drēbītes ir
sarkanā krāsā. Tad, ja lūgšanas sāk plūst sirsnīgāk uz Viņu, Jēzus Bērna drēbītes
paliek gaišākas – baltas jeb gaišā zeltainā krāsā. Savās parādīšanās reizēs Dievmāmiņa
īpaši priecājas par tiem cilvēkiem, kas māca un atgriež bērnu dvēselītes, par māsiņu
Lienīti Sv. Jēkaba katedrālē. Lai lūdzas par viņu un par visiem tiem, kas iesaistījušies
šajā darbā, par valdītājiem un vadītājiem, kas cīnās par taisnību, un lai lūdzas par
visiem strādniekiem, kas nežēlo pūles, savus spēkus un laiku miera un dvēseļu
pestīšanas labā.
Geņīte strādā skolā par apkopēju, un viņa rītos skolā organizē lūgšanu,
lūdzas un dzied dziesmiņas. Bērnu pulciņš labprāt steidzas uz šo lūgšanu brīdi.
Dievmāmiņa aicina lūgties un svētī visus, kas strādā šajā darbā un kas lūdzas.
Noticis brīnums, ka Dievmāte personīgi darīja zināmu Savu klātbūtni
Pieniņu Baznīcā. 1990.gada 9. decembrī, atrodoties dažādās vietās – Ģeņīte augšā pie
ērģelēm koristu balkonā un Antonija lejā, baznīcā, – abas redzēja Fatimas Dievmāti
pie tabernakula lielajā altārī. Geņīte paaicināja vēl citus dievlūdzējus, lai skatās, un no
tiem bija vēl trīs cilvēki, kas redzēja Dievmāti. No sākuma domāja, ka Pieniņu
baznīca arī apveltīta ar tādu laimi kā Aglona un Jēkabpils baznīca, un ir atvesta
Fatimas Dievmātes statuja. Bet šis uzskats bija jāmaina, jo Dievmāte pati gribēja šeit
parādīties. Dievmāmiņa stāvēja, pagriezusies uz labo pusi, rokas salikusi, nolieca
galvu un tad pacēla galvu skatienam uz augšu. Geņīte dzirdēja: «Lai lūgtos un lūgtos!
Lūdzieties, lūdzieties!»
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Un tad Geņīte nodomāja, ka citiem atveda Fatimas Dievmātes statuju, bet
mums Dievmāte pati rādās, sava rādās!
Ne jau baznīcā vien, bet arī pie debesīm Dievmāmiņa vairākas reizes
redzēta. Rīta agrumā Antonija steidzās uz baznīciņu, lūgdamās pacēla acis uz debesīm
un ieraudzīja Dievmāmiņu virs mēness, virs mēness radziņa stāvēja Dievmāte un ar
roku svētīja – īsta, dzīva Dievmāte.
1990. gada decembrī, kad Pieniņu baznīcā turēja Svēto Rorātmisi, arī tad
Antonija redzēja Dievmāmiņu Pieniņu baznīcā pretī tabernakulam – īstu, dzīvu, zilās
drēbēs.
Pie debesīm arī Vitolds redzēja Dievmāmiņu. Viņai apkārt bijis liels pulks
eņģeļu un tie dziedājuši...
Anspoku mājā Tekla jau agrāk redzēja lielā gaišumā Aglonas Dievmātes
attēlu, un tagad lielā gaišumā viņa redzēja Dieva Tēva attēlu. Un nevaram iedomāties
vien, kā tas būs, kad tieši redzēsim debesu Tēvu, kad mūsu acis būs spējīgas skatīt
Viņu. Bet tagad Viņš Geņītei un Teklai parādīja Savu attēlu. Geņītei tādu kā Aglonā
virs lielā altāra, lielā spožumā...
Smelteros Dievmātes parādīšanās tīrumā iepretī meža izcirtuma līnijai 1991.
gada 20. janvāra rītā bija liela parādība. Gaišs stabs, virs tā sarkana lode. Vēl nav
zināms, vai tā bija domāta zemeslode vai Svētajā Sakramentā apzīmētas ciešanas,
kādas tai dienā tautu piemeklēs, vai kas cits.
Šo parādību redzēja slaucēja, kas bija ceļā, un viņai bija līdzi divas
meitenītes.
Ja atklātībā nonāktu visas parādības, tas būtu liels pamudinājums vairāk un
reālāk domāt par notiekošo. Vēl viens gadījums. 1991.gada 13. janvārī Sv. Jēkaba
katedrālē pēc dievkalpojuma, kad ļaudis sāka pulcēties krastmalā, Gunārs aicināja
ticīgos vēl brītiņu palūgties. Ticīgie lūdzās pie Dievmāmiņas un ar saviem skatieniem
vērsās gan pie altāra, gan pie Kunga Jēzus Sirds altāra, un ticīgo skatu pievilka kāds
sevišķs garīgs spēks. Viena no skolotājām, Veronika, apmulsa: – «Kungs Jēzus altāra
bildē atdzīvojās, izstiepa rokas un vēlējās visus apkampt.» Tādu brīnišķīgu atzinību
bija izpelnījušies dievlūdzēji, un ar tādu mīlestību Kungs Jēzus savus bērnus
izvadīja...
Kāda gara pacilātība tobrīd valdīja dievlūdzējos, to var pastāstīt tie, kas tur
bija.
1991. gada 9.un 10. februārī
25. stāsts
Ne jau veltīgs bija brauciens uz Varakļāniem, Puduļiem, Smelteriem,
Pieniņiem. Varat iedomāties to sajūtu, ja jums pasaka: – Vakar vakarā šeit bija
Dievmāte! Parādījās Dievmāte, runāja Dievmāte!
Nu jau kuro reizi bija izdevība būt šajās vietās, un vēl arvien uz mums gaida,
mūs mudina būt šajās vietās.
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Geņīte redzēja Dievmāti. Un vēl arvien aicinājums lūgties un lūgties. Nellija
pēdējās dienās vairākkārt redzēja Dievmāti Puduļos. Dievmāte pieteica stingri lūgties
ne vien viņai, bet visiem lūgties, lūgties par Latviju, lūgties par visiem! Annai
Dievmāte parādījās, uz zemeslodes stāvot, un atkal lūgties un lūgties... Pat no nakts
miera modina augšā un liek lūgties, un tas ir noticis tajās reizēs, kad Rīgā tiek izlietas
asinis. Garīgā pasaule – debesis ir satrauktas par visu to, kas notiek netaisnībā, un ar
lūgšanām to var novērst. Tāpēc lai lūgšanas neapsīkst, bet aicināt vairāk un vairāk, pat
visus, lai lūdzas, tad nekāds liels ļaunums nenotikšot. Bet, ja nelūgsies, teica Nellija,
sods būs...
Dievmāte arī teikusi, ka nākamajā parādīšanās reizē viņa pateikšot ko
svarīgu. Ne tikai varam runāt par to, ko Dievmāte jau teikusi, bet Dievmāte apsolījusi,
ka vēl parādīsies un runās. Jautāju Nellijas māsai, vai viņa arī Dievmāti ir redzējusi.
Viņa atbildēja, ka redzējusi tikai neparastu gaišumu, bet pašu Dievmāti nav redzējusi.
Tomēr arī Nellija teica, ka ir reizes, kad viņa redz tikai lielu gaišumu un sajūt vieglu,
brīnišķīgu smaržu un pat Dievmātes tuvumu, bet pašu Dievmāti neredz. Dievmāte
pāris dienas atpakaļ bijusi atkal pie krusta Puduļos, ceļmalā. Tā jau nu ir trešā reize,
kad Viņa redzēta pie šī krusta. Vienā no pēdējām parādīšanās reizēm Dievmāte bijusi
ļoti noraudājusies... Ja tik daudzi negrib viņu par Māti atzīt, kā lai viņa par tādiem
lūdzas?
Dievs brīdina. Tas lielā mērā ir tiem, kas netic un pastrādā lielus grēka
darbus. Arī Daugava izies no krastiem un būs liela katastrofa, tādi nāk brīdinājumi. Ja
zemes pamati tiks satricināti, posts būs nenovēršams...
Ir zināms, ka Dievmāte ir redzēta vēl vienā vietā. Ejot uz fermu, trīs sievietes
redzēja, ka debesis pavērās, un tur bija redzama Dievmāte ar nolaistām rokām uz
zemi, rokas bija izvērstas, it kā lai sargātu un svētītu. Līdz fermai ir apmēram 0,5 km,
un visu laiku, kamēr gājušas, šī parādīšanās bija redzama.
Dievmātes vara ir dievišķa. Mēs jau sākam aizmirst vecās zemnieku
tradīcijas, kas mums jālūdz, un kas zemniekiem var palīdzēt. Vienā lauku sētā veci,
sirmi zemnieku ģimenes locekļi pastāstīja par zemnieku aizstāvi sv. Izidoru. Sv.
Izidors lūdzies un strādājis, strādājis un lūdzies, un lūdzies tik stipri, ka darbu viņa
vietā padarījuši citi, bet kas tad tie bijuši? Un ne reizi vien ir dzirdēts par cilvēkiem,
kas lūdzoties viegli pārvarējuši lielus ceļa gabalus, paveikuši smagus ikdienas darbus.
Sv. Izidors mīlēja krustu – tajā viņš saskatīja mūsu pestīšanas rīku. Pie krusta lūdzies
bieži pat darba laikā un ticis nosūdzēts kungam. Kungs sēdies karietē un braucis uz
tīrumu Izidoru pārbaudīt. Jā, Izidors nometies ceļos pie krusta, lūdzas, bet brīnums –
iejūgtais pajūgs nestāv, bet zemīte tiek aparta! Viens eņģelis tur grožus, otrs tāds pats
balts eņģelis vada arklu.
Sv. Izidora ģimenē valdīja mierīgs lūgšanu gars. Izidors ļoti mīlēja savu
sievu. Kādā reizē steidzās tai pretī, jo upe bija pārplūdusi un bija jādomā, ko darīt, jo
tilts zem ūdens. Bet vēl nepaspēja apdomāties, ko darīt. Redz, ka sieva jau upi
sasniegusi, novelk mēteli, klāj to uz pārplūdušās upes ūdens, pārmet pār mēteli krusta
zīmi un laimīgi pārbrauc pāri uz otru krastu. No šī laika mīlestība laulāto draugu
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starpā auga augumā. Ir vēl saglabājusies viena bildīte par šo notikumu ar sv. Izidoru.
Izidors tīrumā ara zemīti. Negaidot vērši apstājas un nometas ceļos. Tīruma iedobē,
kur sakrājies ūdens, ūdens atspīdumā bija redzama Dievmāte ar Jēzus bērnu uz rokas.
Ne vien šodien Dievmāte ir ar mums, tāda Viņa ir bijusi un paliks. Mīlēsim
Kungu Jēzu un Viņa Māti un lūgsimies! Visas briesmas jāpārlaiž mierīgi, pat
apvainojumus. No tiem nebija pasargāta sv. Izidora sieva, jo cilvēku un sātana
skaudība grib iegriezt robu ticīgo cilvēku vidū. Sv. Izidors savās lūgšanās un taisnīgās
domās un apdomīgā rīcībā prata pārvarēt visus uzbrūkošos ļaunumus.
Kārtējā tikšanās Pieniņu Smelteros lūgšanu laikā 1991. gada 4.–5. aprīlī
26. stāsts
Geņīte atklāja Dievmātes pēdējā laikā teikto: – «Šo brīnumu atklājumu
aprakstus dodiet lasīt jaunatnei.» Tā jau laikam ir – jaunatne ir ātrāk spējīga aptvert,
kāpēc šie brīnumi notiek, jaunatne ir speciālā Dievmātes apsardzībā... Un ko nu sacīt?
Lai prieks ir jaunatnei un arī pašai Dievmātei!
Ja mūsu zemītē būs kaut viens taisnīgais, varbūt desmit un varbūt pat daži
simti, un viņu dēļ mūsu tautu nesodīs... – tāda žēlastība pie Dieva var būt, to mēs pēc
Svētajiem Rakstiem zinām. Bet tanī pat laikā netaisnīgajiem, neticīgajiem,
uzdzīvotājiem un citiem lieliem grēciniekiem – brīdinājums nav noņemts, tiem tiesa
atlikta taisnīgo un Dieva žēlastības dēļ uz vēlāku laiku, bet pie reizes ir ārkārtīga
priekšrocība – vēl var visu labot, nožēlot, izsūdzēt un saņemt piedošanu.
Šo žēlastības piedāvājumu ir jāprot visā nopietnībā novērtēt.
Dievmāte teikusi, ka Latvijā pareizi darot, ka pārraidot garīga rakstura
raidījumus, lūgšanas iekļaujot televīzijas raidījumos, radio, laikrakstos. Visas tās
lūgšanas, ko ticīgie cenšoties pārraidīt, par to teikusi – tas ir labi!
Un labi ir, ka visus draudus uzņēmuši mierīgi, bez varmācīgas pretošanās.
Tāda esot Dieva griba – mierīgi pārlaist visas ciešanas, apvainojumus. Kā Kungs
Jēzus esot cietis un cietusi ir Dievmāte, mierīgi to panesot.
Klāt nākušas papildu ziņas par to gadījumu, kad trīs sievietes svētā Andreja
dienā, ejot uz fermu, redzēja Dievmāti tādā augstumā, kā virs koku galotnēm. Kļuvis
zināms, ka vēl arī citi kaimiņi redzējuši. Vispirms parādījies trīsstūris, un tad
parādījusies Dievmāte. Trīsstūrim simboliski ir sava nozīme...
Anna un Vitolds pastāstīja par neparastu parādību pie saules Zvaigznes dienā,
kad viņi, septiņi cilvēki, bija aizgājuši palūgties Dievmātes parādīšanās vietā tīrumā
Smelteros. Saule bija vienreizēji spoža. Viens no viņiem saka: – Saule mainās. Vitolds
to redz visās krāsās: baltā, zaļā, dzeltenā, brūnā, violetā...
Anna saskata, ka saule mainās ceriņu krāsā, bet es redzu zaļā krāsā, bet
pārējie saka – redzot ceriņu krāsā. Saulē iekšā griezās virpulis, noskatījāmies un
aizgājām līdz Geņītes mājām, istabā nostājāmies pie loga skapja pusē, turpinājām
skatīties. Anna: – «Tad redzēju gaišu, dzeltenu svītru pie saules, pāri saulei, tad atkal
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balta svītra pāri pārsita brīžiem oranžu, zaļu, un arī istabā lustra izskatījās tāda rozā –
rozīgā ceriņu krāsā tā spīd no saules iespaida. Arī cilvēku sejas tādās ceriņu krāsās, un
visi palika tādi smuki un gaiši... Saule bija tāda, ka varēja tanī brīvi skatīties, parasti
jau saulē bez saules brillēm skatīties nevar. »
Vēlāk, vēl kādu citu pēcpusdienu Anna ievēroja, ka saule neparasti spoža;
kļuva uzmanīgāka, sāka skatīties, vai atkal kas notiks... Un tiešām, saule sāka griezties
tādā pat virpulī, tad no saules izplūda neparasti stari un tad vēlreiz – tāpat.
«Paskatos uz zemes, nu tā ir – viens pleķītis aplīša veidā kļuvis melns, otrs
zaļš un tādi kādi deviņi gabali. Tas ilga kādas 5–15 minūtes. Pāreju mājā, Daņuce man
jautā: – Kas noticis – viss ceriņu krāsā?! Viņa izbijusies. Mierinu viņu: – To es jau
viņreiz piedzīvoju Pieniņu Smelteros. »
Vēl nav pienācis tas brīdis, kad Dievmāte pateiks ko svarīgu, kā Viņa to bija
solījusi. Puduļos 1991.04.03. istabā Nellijai atkal parādījās Dievmāte. Viņa neko
neteica. Dievmāte bija baltās drēbēs ar plīvurīti, šoreiz Viņa nebija bēdīga, domājams,
Viņai patika, ka Nellija tādā brīdī lūdzās...
Šī Dievmātes parādīšanās varbūt bija vienlaicīgi ar kādu citu, jo tanī pat
vakarā Sāpju Dievmātes bildē Dievmāte atdzīvojās, kļuva brīnišķīgi skaista un pacēla
galvu skatienam uz augšu. Pie Kunga Jēzus Sirds bildes nekādas pārmaiņas nebija, bet
tad Kungs Jēzus manāmi atdzīvojās un ar piemīlīgu izpratni vairākas reizes uz
notiekošo palūkojās. Jurītis šajā brīdī, Rožukroni skaitot, pacēlis pirkstu, un vēlāk
uzzinājām – tur bija daudz eņģeļu... Jurīša dzīvoklī piecas reizes no iepriekšējiem
Dievmātes parādīšanās gadījumiem Dievmāte bija nākusi raudādama un ne reizi vien
aicināja uz Rožukroņa lūgšanu un «Esi sveicināta Karaliene»... Kungs Jēzus esot
aicinājis skaitīt lūgšanu «Mans Dievs... » Geņīte Smelteros saņēma vienu no jaunajām
svētbildītēm «Mistiskā roze», tajā Dievmāte redzama raudam. Un tiešām ar
saviļņojumu bija jākonstatē: «Tā ir mana Dievmāmiņa, arī es bieži tādu redzu,» teica
Geņīte.
Pēc esošajām ziņām līdz 1989. gada februārim Dievmāte jau raudājusi 63
pasaules vietās, un Latvijā pēc neoficiālām ziņām Dievmāte raudājusi Smelteros,
Daugavpilī, Puduļos, Rīgā... Bet, vai visi gadījumi ir darīti zināmi, to pat nezinām.
Un tad par kādu foto notikumu! Te varēja meklēt arī citus izskaidrojumus, ja
nebūtu saticis Annu un atklājis, ko viņa redzējusi... Pilns debesu jums ar rīkstēm!
Šeit ir pieļaujami arī vēl citi skaidrojumi, uzklausīsim jebkuru, kam par šo
gadījumu būtu atklāsme vai kādas ziņas.
Bet ko saka Anna Varakļānos?
«Debess juma pilnums ar rīkstēm tā mani uztrauca, ka labu laiku nebija vairs
par ko citu domāt kā tikai – kas gan ar cilvēkiem notiks? Vispirms jau jautājums, kādi
pašreiz cilvēki ir? Kad nu ir ticības brīvība, vai visi jau paspēja uz baznīcu aiziet un
savus grēkus izsūdzēt? Un ja nu vēl kāds to tīšām nedarīja! Kāpēc Jēzus tik ārkārtīgi
žēlsirdīgs, ka vēl pašreiz gaida? Ar savu vienaldzību cilvēki var Dievu aizvainot tā, ka
Dievs vairs nesargās viņus, bet "sargās" rīkstes. Vai tiešām jāgaida, kamēr rīkstes
skars ikvienu pēc nopelniem? Anna redzēja, ka pie debess viss pilns ar rīkstēm, un tad
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viņai Balss vēl sacīja: – «To tu vēlreiz redzēsi Pieniņos, Smelteros bildītē...» Tā arī
bija, viņai tādu bildi parādīja. »
Kā jau zinām, «Smelteri» ir Dievmātes parādīšanās vieta, sākot ar 1986. gada
23. septembri. Šajā vietā reizēm pulcējas ticīgie, lai kādu minūti vai stundiņu palūgtos
savos nodomos, tā, lai būtu atbilde Dievmāmiņai par Viņas apmeklējumu. Par
Dievmātes parādīšanos ir rakstīts laikrakstā «Elpa» 1990.12.18. Un tagad šīs rīkstes
uz fotobildes parādīja kāds ticīgais, kas bija ieradies no Kurzemes. Šīs rīkstes bija
radušās uz foto filmas bez fotografēšanas, un to atklāja pēc 1991. gada 17. marta nakts
nomoda lūgšanām. 1991. gada 16.–17. martā Dobeles baznīciņa bija pilna ar
dievlūdzējiem un, kā par brīnumu, – pārsvarā jaunieši, kas lūdzās ar tādu sirsnību,
kāda līdz šim nebija piedzīvota. Grēksūdze un tāda līksme ikvienā dvēselē, ja
Dievmaizītē mazliet vīna – Kunga Jēzus Asinis.
Svētā Komūnija visus it kā apskaidroja, stiprināja, un tik daudz lūgšanu un
dziesmu plūda mūzikas pavadījumā. No rīta, kad jau ausa gaisma, daudzi vēl
negribēja šķirties, bija vēl palikušas dziesmiņas, ko dziedāt.
Nakts nomoda lūgšanu notikumam par piemiņu tika atvēlētas svētbildītes, arī
«Mistiskās rozes»svētbildītes, medaljoni. Brīnišķo Dievmātes «Mistiskās rozes»
svētbildi centos baznīcā turpat nofotografēt, bet baidījos – apgaismojums mazs, tādēļ
mājās to fotografēju vēlreiz. Vēl palika daudz kadru neizfotografētu, gribējās zināt,
vai fotobilde būs labi nofotografēta, tādēļ nogriezu gabaliņu, kas bija nofotografēts, un
to attīstīju. Tad arī atklājās, ka filma ieguvusi «neparastus», savādus rakstus –
«rīkstes». Radās pārliecība, ka visa filma ieguvusi šīs neparastās zīmes. Uzņēmu vēl
vienu kadru, un atkal uz filmas tādas pat jeb līdzīgas rīkstes, jo iepriekšējās
neatkārtojās un ir atšķirīgas. Tad nolēmu attīstīt arī
nefotografēto, tīro filmas gabalu, un rezultāts tāds pats
– vienlaidus vienas rīkstes, līdzīgas, bet vienādas nav.
Laikam tāpat kā cilvēki ir līdzīgi, bet ne vienādi. Tā
pie daudzajiem brīnumainajiem notikumiem nācis klāt
vēl viens.
1991.gada maijs un jūnijs
27. stāsts
Paldies tiem ticīgajiem cilvēkiem, kas
paskaidroja, ka fotofilmu spēj iespaidot strāva, kas
rodas cilvēku rokās, un strāva, kas rodas, fotofilmu
strauji pārtinot, – tad uz fotofilmas var rasties visādi
ornamenti un arī it kā rīkstes.
Dievs vien to zina, kas ar to mums tiek
Madonā procesijas laikā
atklāts,
kas
tie par likumiem, ja tas notiek īpašās
Dievmātes statujas klātbūtne
bija par iemeslu, ka viena rīkste reizēs...
tika sarauta gabalos.
Anna nu jau trešo reizi tādas pat rīkstes
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redzēja redzējumā. Tomēr ir kaut kāda sakarība. Rīkstes esot zaļgani brūnas, un
dzirdējusi arī balsi: «Būs sods, bet tas pāries ātri.» Tas bija maija sākumā. Līdz šim
Annas paredzējumi pārsteidzošā kārtā ir piepildījušies, tādēļ šos redzējumus jāņem
vērā.
Sv. Jēkaba katedrālē 1991. gada. 11. jūnijā par Romas katoļu Baznīcas Rīgas
metropolijas metropolītu konsekrēja monsinjoru Jāni Pujātu. Šajā dienā 17.00 Puduļos
Nellijai parādījās Dievmāte. Dievmāte Nellijai parādījusies apmēram vienu metru virs
zemes. Dievmāte bijusi baltās, mazliet zilganās drēbēs. Dievmātei bijusi maiga,
brīnišķīga seja, bijusi apmierināta, bet šoreiz Nellijai neko nesacīja. Parādīšanās ilgusi
15–20 minūtes. Nellija tanī laikā sakņu dārzā kaplējusi zemi. Dievmāmiņas
parādīšanās laikā lūgusies... Šis notikums ienesa kādu īpašu prieku sirdī, ka Dievmāte
atkal parādījās tieši šajā dienā, jo maijā Dievmāmiņa Nellijai nebija parādījusies.
Nelliju satiku 1991.06.02. Varakļānu baznīcā, tad arī par notikušo uzzināju.
Smelteros 1991.06.03. jautāju Geņītei, vai pēdējā laikā ir bijušas kādas
parādīšanās. Viņa atbildēja, ka jā, pie debesīm, pie mēness arvien vēl redzot Dievmāti.
Arī Pieniņu baznīcā. Tur 91.12.09. Geņīte, Broņislava un viņas māsa, un vēl dažas
ticīgās redzēja Dievmāti pirms tabernakula – aizkariņa kreisajā pusē. Bet 1991. gada
aprīlī Pieniņu baznīcā pirmajā mēneša piektdienā Dievmāti redzēja tanī pat vietā, bet
aizkariņa labajā pusē. Bet Tekla Dievmāti redzēja tad, kad bija izstādīts Vissvētākais
Sakraments – aiz tā stāvēja Dievmāte, un arī viena svētā ar grāmatu rokā. Kā domāja,
tā varēja būt sv. Terēzīte. Geņīte ievēroja, ka Sv. Mises laikā uz altāra ir arī Dievmāte,
bet, kad tabernakulam priekšā bija drēbīte, aizkariņš, tā labajā pusē varēja redzēt
Dievmāti, skumīgu, ar saliktām rokām, iepelēkās drēbītēs, rociņas salikusi, rāda, lai
mēs lūdzamies, ka Viņai skumji ir, ka daudz jālūdzas. Dievmāte stāvēja ar sāniem pret
baznīcu, bet tad pagriezās ar seju pret baznīcu un parādīja priecīgāku seju, un gaišums
bija ap galvu. Viņa nolaida rokas uz leju, un no tām plūda gaišums, un viss priekšā
palika gaišs, un Balss – ja mēs lūgsimies, dos visādas žēlastības.
Dievmāmiņa ir tik laba, – lai lūdzas... To redzēja ne tikai Geņīte, bet arī
vairākas meitenītes un Annas puisītis. Geņītei bija liels prieks, ka arī bērni redz.
Geņīte teica Annas puisītim: – «Dēliņ, tagad tu stāsti citiem, ko redzi, un tu paliksi
manā vietā, ja es nomiršu, kas varēs pastāstīt par šiem brīnumiem.»
Dievmāmiņa parādās, un ir reizes, kad Viņa raud lūdzoties. Arī daži ticīgie ir
atklājuši, ka ir bijuši gadījumi, kad lūdzoties pēkšņi viņiem aumaļām sāk līt asaras,
viņi pat nebija domājuši raudāt, bet notiek tā, kā tas ir reizēm vajadzīgs, – to pēc tam
izjūt. Maijā pie mēness vairākas reizes Antonija redzēja Dievmāti. Dievmāte esot
bijusi dzīva, kustīga un dažreiz esot bijusi ar Jēzus Bērnu. Pēdējo reizi 91.06.02.
Maija pirmajā piektdienā 91.05.03. Pieniņu baznīcā izstādītajā Vissvētākajā
Sakramentā bija redzams Kungs Jēzus – tikai galva. To redzēja Geņīte, Antonija,
tantiņa Broņislava un, ja būtu pajautāts, iespējams, ka vēl kāds būtu par šo redzējumu
zinājis. Pārsteidzošs ir šis redzējums, jo Kungs Jēzus kļūst tuvs, Viņš tikpat kā ir klāt,
kā tuvumā esošs cilvēks. Arī monstrance ir kļuvusi lielāka. Kungs Jēzus esot bijis
priecīgs, sacījis : «Labi, ka viņas lūdzas kopā ar bērniem.» Bērni, Geņītes aicināti, nāk
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baznīciņā uz lūgšanu. Kamēr vien stāvējusi monstrance ar izstādīto Vissvētāko
Sakramentu, tajā visu laiku bija redzams Kungs Jēzus.
Rīgā, Sāpju Dievmātes baznīcā, labajā pusē, tanī kapeliņā, kur ir «Mistiskās
Rozes» Dievmātes statuja, tur Dievmāti redzēja trīs meitenes. Vēl arī tagad šie
redzējumi turpinās, ir gaišums, un Dievmāte ir dzīva...
Kas ir Dievmāmiņas nodomā? Tiem, kas karsti lūdzas, Viņa dažbrīd pasaka.
Pēdējais gadījums: kādai ticīgajai Viņa ieteica ceļojumu, lai tiktos ar pāvestu. Pāvests
bija Polijā. Viņš ir neparasti dedzīgs Dievmāmiņas godinātājs, saņem reālu palīdzību
no Dievmāmiņas un savu svētību neliedz nevienam Kunga Jēzus un Dievmātes
godinātājam. Dievmāte to atzīst un pasaka pat saviem bērniem. Rīgas dzīvoklī, kur
parādījās Dievmāte un Kungs Jēzus, vēl nav atļauts izpaust, ko pateica. Tas varēja būt
apmēram pēc Jāņiem. Laikam jau arī tad kaut kādi notikumi būs jau garām vai pāri
gājuši. Kā var izskaidrot šīs parādīšanās? Ja neteiktu, ka tās ir tiešas, tad jāuzsver, ka
Kungs Jēzus un Dievmāte atļauj skatīt sevi un dzirdēt savas balsis kā kaut kādā īpašā
pārraidē. Ja to Kungs Jēzus un Dievmāte vēlas – tad arī pasaka, ko Viņi grib un par ko
vēlas mūs pārliecināt. Vai tas ir pavisam kaut kas jauns, nevar spriest, jo šos
redzējumus uzskata par tīri privātu, individuālu lietu. Šo materiālu lasot, nav
jāuzņemas piespiedu atbildība, kā mēs izturamies pret notiekošo. Tomēr katrs
domājošs cilvēks centīsies izprast, cik te ir patiesības. Tālāk pastāstīšu, kā pret šiem
notikumiem izturējās viens no priesteriem. Arī tas ir priesteris, kas pēc savas
pārliecības saka: – «Nekāda Dievmāmiņa Latvijā neparādās», godīgi pilda savu amatu
un savādāk nekādus pārmetumus neizpelnās, bet pret šo notikumu īstumu atbildība
tomēr ir. Varbūt ilgāks laiks ir vajadzīgs, lai pārdomātu. Tas būtu normāli, ja prasītu
laiku, bet gadās arī pavisam nelādzīgi, jo Debesis ir taisnīgas.
Jūs varat iedomāties to garīgo aizkustinājumu, ko pārdzīvoja pirmās sievietes,
kas apmeklēja Dievmāmiņas parādīšanās vietu. Viena no tām, O., steidzās šo prieka
vēsti pavēstīt priesterim, bet pat garīgi nosvērts priesteris dažreiz pieļauj kļūmīgu
momentu, un viņš pateica: «Tas nevar būt!» Šajā reizē pie sarunas klāt bija vēl viena
ticīga sieviete. Dabīgi, ka, uzticoties priestera teiktajam, ieļaunojās. Un kādā veidā?
Viņai pret to ticīgo, kas gribēja pateikt priecīgo vēsti, tad radās doma, ka viņa
gribējusi priestera acīs palielīties, un to arī pastāstīja vēl citiem. Laiks iet, un minētais
priesteris nonāca Soģa priekšā, jo nomira. Un nu ticīgā O. saņēma neparastu ziņu.
Neparastu tādēļ, ka tā nāca no mirušo valstības. Viņai dzīvoklī parādījās šis mirušais
priesteris, viņa galva visa vienos sviedros, sviedri lija. Cik var saprast, Dievs ar
Dievmātes gādību atļāva priesterim vērsties pēc palīdzības pie tās ticīgās sievietes,
kura bija atnākusi pavēstīt par Dievmāmiņas parādīšanos. Mirušais priesteris pateicis,
ka viņam jācieš tā ieļaunojuma dēļ, kas radies viņa bezatbildīgās kļūdas dēļ pasakot:
«Tas nevar būt!», ka parādās Dievmāte. Viņš lūdza, lai par viņu nostaigā sešus
«Krusta ceļus», lai savāc naudu un trīs priesteriem, nosaucot to vārdus, lika, lai tie
notur vairākas Sv. Mises, viens lai noskaita par viņu breviāru. Te nu varētu būt, ka
kāda Sv. Mise kāda nodomā bija palikusi nenoturēta viņa dzīves laikā. Bet ciešanas ir
ārkārtīgi smagas, jo vēl trīs reizes viņš atgādinājis, lai ātrāk nostaigā «Krusta ceļus».
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«Paēdušais nezina, cik grūti ir neēdušam.» Staigājot pēdējo «Krusta ceļu», O. to
varēja nostaigāt ar tādu sirsnību kā reti kad... Milzīgu žēlastību darbs bija paveikts.
Tad O. izdzirdēja vēl viena mirušā priestera balsi: «Kad Tu beigsi Krusta ceļu par
viņu, tad palūdzies arī par mani!» Arī viņam kāda neliela lieta bija palikusi
nenokārtota...
1991.gada 14. jūlijs
28. stāsts
Ja grūtā brīdī mēs varētu
parunāties ar Dievmāti, ja smagā
jautājumā mēs varētu paprasīt Viņai
padomu, jā, cik gan tas būtu vērtīgi –
mēs zinātu, kā jārīkojas.
Vēl paliek jautājums, vai mēs
Dievmātei paklausīsim? Jo var gadīties,
ka Dievmāte pasaka – tev ir tomēr
Nellija un «rīkstes».
jānostaigā šis sāpju ceļa gabaliņš, arī
ciešanas, nepatikšanas vajadzīgas. Tikai ar mierīgu prātu lai tās panesam.
Bet mēs taču cerējām, ka Dievmāte mūs tūlīt paglābs – jā, reizēm tūlīt, bet
citreiz caur sāpēm, un pēc lūgšanām un gavēšanas varbūt vēl kādu upurīti ieteiks.
Dievmāte par šīm lietām ar Nelliju runāja stundas trīs, pat vairāk... Bet, ja
kāds domā, kuru no padomiem pildīt un kuru nē? Pats būtiskākais ir Dievmātes dotā
cerība, apsolījums – pēc visa tā nepatīkamā būs palīdzība! Tomēr ir arī reizes, kad
palīdzība tiek sniegta tūlīt.
Smelteros 91.07.13. jautāju Geņītei, kādi notikumi ir bijuši pēdējā laikā?
«Īpašs notikums ir tas,» Geņīte teica, «nu jau vairākas dienas man parādās sarkanas
rozes apmēram 3–4 m attālumā, tādā kā buntiņā, un ceturtajā reizē bija arī Balss – ka
pagavēt vajag pie ūdens un maizes.»
Pie mēneša Geņīte vēl arvien redz Dievmāti, un Balss lika nemitīgi lūgties,
lūgties bez apstājas. Tāds ir Dievmātes padoms. Ja gribam kaut ko tiešām panākt un
briesmas novērst, nemitīgi jālūdzas un cik vien var – visiem jālūdzas! Mēs jau
Dievmāti pazīstam kā nemitīgās palīdzības Māti, tad jau nu tiešām šo palīdzību varam
izlūgties. Balss atgādina, ka bērnu lūgšanas pie Dieva ir ļoti dārgas, lai bērni lūdzas. Šī
pasaule tiešām ir sarežģīta, tikai Dievam zināms, kā lūdzējam palīdzēt.
Tanī pat dienā 91.07.13., pašā vakarā bijām pie Teklas Anspokos. Uz
jautājumu, cik reizes viņa savā istabā redzējusi parādamies Aglonas Dievmātes bildi,
Tekla pateica, ka četras reizes neparastas gaismas pavadībā, bet pēdējā reizē gaismas
staru nebija. Bet šogad īstās Aglonas bildes vietā pie sienas parādījās Kristus Karalis,
tāds kā Preiļu baznīcā, – tas notika maijā. Parādība ilga apmēram piecas minūtes.
91.07.14. pie Geņītes mājā mums bija saruna ar to puisīti, deviņgadīgo Māri, kas
Pieniņu baznīcā Vissvētākajā Sakramentā redzēja Kungu Jēzu apmēram piecas
minūtes. Visapkārt Tam bijusi dzeltena un sarkana gaisma.
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91.07.14. Varakļānos bija tikšanās ar Antoniju un viņas mazdēliņu Kasparu
svētīgā, gaišā noskaņojumā, jo šodien šeit paredzama arhibīskapa Jāņa Pujāta
vizitācija. Jautājam Antonijai un Kaspariņam par viņu redzējumiem, jo zinājām, ka
Antonija bieži un sirsnīgi lūdzas un to māca arī savam mazdēliņam. Antonija bieži
redz redzējumus un pie ērkšķiem kronētā Pestītāja bildes lūdza, lai arī Kaspariņš
mantotu šādu Dieva žēlastību. Un vienu dienu tā arī notika. Tanī reizē lūgšanu laikā
Kaspariņš stipri nogura un, atgūlies gultā, turpināja vērot ērkšķiem kronēto Pestītāju.
Kā viņš pats teica: – «Ir Dieva gaisma, un Pestītājs man mīļi pasmaidīja, tad
piesteidzos pie vecmāmiņas, lai viņa skatās, kas tā par Gaismu, bet vecmāmiņa to
neredzēja, un Gaismas vairs nebija. Bet sapnī es arī redzēju Kungu Jēzu – mēs ar viņu
gājām uz Jeruzalemi...»
91.07.14. satikām Nelliju un arī bijām Dievmātes parādīšanās vietās Puduļos.
Nellija teica, ka vairākas reizes redzējusi Dievmāti jūnija vidū pie mājas. Virs zemes,
baltās drēbēs parādījās Dievmāte un teica, lai lūdzas, lai cilvēki nebūtu negodīgi...
91.07.12. Nellijai Dievmāte parādījās 22.00 istabā, tas ilga apmēram divas
stundas, Nellija tai laikā skaitīja Rožukroni. Dievmāte teica: – «Meitiņ, tu pareizi dari,
ka tik sirsnīgi lūdzies!» Dievmāte bija baltās drēbēs. Istabā tanī laikā kļuva ļoti gaišs,
un arī pati Dievmāte lūdzās, rociņas salikusi. Virs galvas viņai bija ļoti skaists kronītis
ar zvaigznītēm – tās spīdēja.
91.07.13. 15.00, nesot no akas ūdeni, ieraudzīja Dievmāti meža maliņā ar
tādu pat kronīti un gaišās drēbēs. Tas ilga apmēram vienu stundu.
«Šā gada pavasarī vienā vakarā parādījās Dievmāte pie manis istabā,» saka
Nellija, «ar mani ilgi sarunājās – trīs, četras stundas, gandrīz vai visu nakti.» Te nu
tiešām ir tas gadījums, kad Dievmāte sniedza padomus... Parādīja skatus – varēja
redzēt cilvēku dzīvi... Par E. teica, ka viņam grūta dzīve, viņš labi un sirsnīgi lūdzas,
viņam Dievmāte vēlas palīdzēt. Dievmātei skumji, ka E. sieva izšķīra ģimeni, aizejot
no viņa. Kaut kas jādara – jālūdzas, lai atgrieztos atpakaļ.
Nellija pastāstīja par senākiem gadījumiem, kad, ejot ganībās pie gotiņām,
viņa redzējusi Dievmāti Annas vecāku nopostītās mājas pagalmā un arī mežā virs
lielākā bērza galotnes. Apmēram desmit minūtes bija Dievmāte, un arī kaimiņu mājās
virs ķirša, gaišas drēbēs bija Dievmāte. Te nu atklājas: ja sirsnīgi lūdzas, arī Dievmāte
ir klāt. Viņa dzird mūsu lūgšanas. Tikai ne visiem tas redzams, daži gan vismaz jūt
Dievmātes tuvumu garīgā veidā. Citiem tas ir liels jautājums, bet lai ir, – galvenais, ka
saglabājas ticība un godīgi pilda Dieva baušļus, savu sirdsapziņu tīra grēksūdzē.
Bet Nellijai tiek parādītas neparastas lietas. Mūsu zemīte pārāk saistīta ar
Dievu, jo Dieva Dēls pat nomira un augšāmcēlās uz mūsu planētas. Kā tas
atspoguļojas pasaules plašumos, to varam uzzināt no svēto nostāstiem. Taču Nellija
redzēja arī Aglonas baznīcas atspulgu. Pagājušajā gadā virs nopostītās Mālnieku
mājas, pret mežu parādījās lielā gaismā Aglonas baznīca, un tās iekšpusē viss mirdzēja
– gan Aglonas Dievmātes Glezna, gan altāris...
Citu reizi aiz otrām kaimiņu mājām bija redzams galds virs kokiem – tāds
galds kā altāris. Tas ilga divas, trīs stundas. Dievmāte bija ar Bērnu, bija eņģeļi, un tad
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staigāja arī Kungs Jēzus. Viss brīnišķīgi vizuļoja. Nellija steidzās skatīties, kas aiz
kokiem tur ir, un tad varēja visu labi redzēt.
Citu vakaru pagalmā bija Dievmāte brūnās drēbēs, un Jēzus Bērns pa
pagalmu steidzās uz dzīvojamās mājas durvju pusi, tad momentā visā mājā palika
gaišs – sapratu, ka deg spuldzes, kas drīz atkal pašas no sevis nodzisa; arī pagalmā
bija kļuvis gaišs.
1991. gada augusts
29. stāsts
Dievmātes attēla parādīšanās dažiem garīdzniekiem un ticīgajiem dažādās
pasaules malās notiek gan dievnamos, gan citās vietās. Par to ieminējās arī 91.08.10.
«Daugvpils Vēstnesī» un citos izdevumos.
Latvijā Preiļu rajona Smelteros 1991. gada 23. septembrī varēs atzīmēt 5.
gadadienu kopš pirmās lielās Dievmātes parādīšanās.
Svarīgos vēstures momentos pasaulē parādības acīmredzot būs arvien.
Sv. apustuļa Jāņa Atklāsmes grāmatā uzrakstītas daudzas parādīšanās, kas
vēsta par pasaules likteni. Kāpēc šīs parādīšanās notika jau pēc Kunga Jēzus misijas?
Tāpat vēl šajos laikos to ir tik daudz, ka Baznīca tās neuzskaita, parādības iegājušas it
kā ikdienā... Svarīgos momentos, pasaules notikumos acīmredzot vienmēr būs
brīdinājumi.
Aglonā 91.08.14. satiku Antoniju. No viņas uzzināju: – «Pieniņos 91.07.21.
lūdzos baznīcā, un vakarā ar mazdēliņu turpinājām lūgties arī mājās. Pēc Rožukroņa
3. daļas noskaitīšanas sākās mēness kustības. Varēja redzēt, kā mēness pakāpeniskā
veidā sāka krist arvien zemāk. Sapratu, ka tas ir parādīšanās sākums. Un tad skatos –
mēnesī Dievmāte! Ar Jēzus Bērnu uz rokas. Dievmāte ar Jēzus Bērnu vienādā gaišā
zelta krāsā. Tas ilga apmēram 2 minūtes, un tad to nomainīja cits skats. Mēnesī bija
redzama melnbalta bilde, uz kuras bija redzama Vissvētā Trīsvienība ar eņģeļiem. Tas
ilga 2–3 minūtes. Tad 6 gadus vecais mazdēliņš Kaspars redzēja patēnu – tas ir tāds
šķīvītis, ko lieto baznīcā dievkalpojuma laikā. Virs tā bija Dievmaizīte. Un tad
Kaspariņš redzēja Pēdējās vakariņas – viss, kā tas tur notika Pēdējo Svēto Vakariņu
laikā. Tur bija Kungs Jēzus ar mācekļiem. Pēc tam uz mēness parādījās Dievmāte
viena pati – Lurdas Dievmāte zilganās drēbēs. Arī Kaspariņš redzēja, ka Dievmāte ir
zilganās drēbēs.» Antonija zināja vēl pateikt, ka arī Tekla Anspokos redzējusi
Dievmāti ar sarkanām rozēm, tagad, šovasar, jūlija beigās...
Geņīte 91.08.30. pastāstīja, ka viņa jau piekto reizi redzējusi parādāmies
sarkanas rozes, bet pie mēness skaidrā laikā bieži redz Dievmāti. Viņa un vēl viena
ticīgā redz gaismu plūstam un gaišu auru pār kokiem un ēkām. Redzējuma laikā
Geņīti nofotografēju. Geņītei vēl arvien sirdī atskan Dievmātes balss, ka cieši, cieši
jālūdzas, jābūt savā garā un sirdī mierīgiem – lūgties uz Dievu, un viss pāries – Dievs
nokārtos... Aizvakar Dievmāmiņa bija ar Bērniņu, bet vakar vakarā Dievmāmiņa bija
viena pati, saliktām rokām – lai lūdzas par tām tautām uz austrumiem, uz austrumu
67

pusi, lai prāti apskaidrojas, lai būtu paši mierīgi, par M. Gorbačovu jālūdzas, lai viņam
būtu labi nodomi. Viņam esot nelaime, lai lūdzas. Kopā ar lūgšanu esot arī jāpagavē, –
lai mēs esam mierīgi, neko ar varu mēs nevaram padarīt, kā tikai ar Dieva lūgšanu...
Pieniņu baznīcā Geņīte satikās ar vecu māmiņu Broņislavu. Viņa atklāja Geņītei, ka
arī viņa bieži redz Dievmāti un saņem tādu aicinājumu – lai cieši lūdzas. Broņislava
jau labi sen kā sāka redzēt Dievmāti – ap to pašu laiku, kad Geņīte sāka redzēt.
Dievmāmiņa teikusi, ka Gorbačovs vājš, par viņu vajaga lūgties. Geņīte pateica, ka arī
Anna gavējot, uz Aglonu aizgājusi kājām, stingri gavējot.
91.08.31. aizbraucām pie Annas. Viņa pastāstīja, kad viņa ar velosipēdu
brauca uz Puduļiem pušķot to brīnumaino krustu, viņa redzēja redzējumus, kā
notiekas Maskavā, kā pučisti pārņem varu. Tāpat būšot Rīgā. Ap sirdi bija pavisam
nejauki, biju satriekta. Gribējās atiet no šīs ziņas, runāt par ko citu. Kad noskaitīja
Rožukroni, palika labāk. – «No rīta cēlos – kā tas būs Rīgā? Tas viss nostājās pret
acīm krāsainās krāsās... Otrā dienā domāju – un man saka, ka viss būs normāli.»
Bet ko Anna redzēja vēl pirms puča? – «Uz Puduļu pusi pie debesīm redzēju
Dievmāti, ļoti, ļoti skaistu, sārtiem vaigiem. Dievmāte bija baltās drēbēs un sārtā
apmetnī.» Dievmāte sacīja: – «Lūdzieties, lūdzies tu un vēl vairāk vajag lūgties, jo
atkal sagaidāmas ciešanas.» Anna tad domāja – kādas var atkal būt ciešanas? Tad
Dievmāte sacīja: «Lūdzies un lūdzies, un vēl vairāk vajag lūgties, es tev aizsūtīšu
Rožukroni.» Anna domāja sevī: – «Kur tad tādu Rožukroni var atsūtīt?» Dievmāte
pateica: – «Viens vīrietis uzdāvinās.» «Otrā dienā aizgāju uz baznīcu, un
dievkalpojuma beigās pie manis pienāk svešs vīrietis un dodot man saka: – «Jūsu
rožukronis.» Bet tas taču nebija mans, domāju. Es saku: – «Nav mans rožukronis, man
tāda rožukroņa nav.» Tad šis vīrietis pateica: – «Tas ir Svētā tēva atlaidām,» un tā es to
rožukroni paņēmu. Man jau toreiz Dievmāte pateica – būs melns, garš rožu kronis.
«Tu daudz lūdzies un lūdzies vēl vairāk, sirsnīgi lūdzies – būs atkal ciešanas.» » Šo
Dievmātes sūtīto rožukroni apskatījām, to noskūpstījām. Un tad Anna vadīja
Rožukroņa skaitīšanu. Šajā lūgšanā mēs piedalījāmies, pēc tam lūdzāmies arī par
Annas mirušo māti Matildi, jo par viņu ir daudz redzējumu.
Īpaši vienu dienu, nesen, Anna ar kājām bija aizgājusi uz Dievmātes
parādīšanās vietu Smelteros. Tur varējusi izjusti, sirsnīgi lūgties...
Vajaga lūgties uz savu sargeņģeli, viņš palīdzot atrast nozaudētās lietas. Ja ir
kāda neatliekama vajadzība izkāpt no autobusa savā ceļagalā, vispirms jāpalūdzas uz
šofera sargeņģeli, un tad savs lūgums jāizsaka šoferim. To sarunā izzinājām no
ticīgām sievietēm. Tā labestība jau vienmēr noder! Vispirms novēli labu šoferim un
redzi – arī viņš tev pakalpos...
Varakļānos 1. septembrī runājam ar Nelliju. Viņa pasacīja, ka 91.08.30.
vakarā mēness bijis īpatnēji gaišs. Tanī krēma krāsā bijis redzams krusts, to turēja
sieviete baltā tērpā. Vispirms bija redzamas kustības ar mēnesi gluži kā mēs to tanī pat
vakarā vērojām Smelteros pie Ģeņītes, un tad tumšā vakarā vienu mirkli pat viss
pagalms kļuva gaišs.
Nellija turpināja: – «Arī es redzēju mēness kustības, ārā palika gaišs, es
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skatījos pa logu ārā un pie dzīvojamās mājas gala loga
ieraudzīju Dievmāti baltā tērpā, saliktām rokām lūgšanā ar
baltu Rožukroni, virs galvas bija mirdzošs kronītis, un ar
Dievmāti kopā bija trīs eņģeļi, salikuši rokas lūgšanā un
galvas pacēluši uz augšu – uz Dievu.» Lūdzoties savs skats
visiem būtu jāpaceļ uz Dievu.
Nellija: – «Vakar vakarā pie mēneša varēja redzēt
galdu ar baltu pārsegu, un apkārt tam bija eņģeļi.»
– «Pirms Aglonas svētkiem Dievmāte parādījās
mežmalā pie krūmu pudurīša, tur, kur Viņa agrāk jau
vairākas reizes bija parādījusies. Viņa bija baltās drēbēs,
rokas salikusi, lūdzās. Tas bija tā ap 17.00. Vakar vakarā,
91.08.31., pirms gulēšanas redzēju redzējumu – Varakļānu
baznīcu un tad arī baznīcas iekšpusi. Pie Lielā altāra,
Geņīte un gaismas.
kreisajā pusē, lēnām pienāca Kungs Jēzus ar ērkšķu kroni
galvā, varēja redzēt, kā no galvas pil asinis.»
Nellija tajā laikā lūdzās. Mēs, svētceļotāji, tanī vakarā bijām apmeklējuši
Varakļānu baznīcu. Tanī laikā bērni skaitīja Rožukroni, Kungam Jēzum no tā bija
gandarījums Viņa ciešanām, bet arī sāpes – vai tad visi Varakļānos vakaros skaita
Rožukroni? Lūgšanas un ciešanas, labie darbi vēl kaut cik mūs attur no taisnīgā soda.
Viena ticīgā D. cieš no sāpēm kājās, tanīs vaļējas brūces – bija atļauts izlūgties un
kājas palika veselas, bet bez ciešanām nebija atļauts palikt. Nu viņai bija jācieš no
augstas temperatūras. Šis jau ir otrais gadījums, kad bija jālūdz, lai paliek iepriekšējās
ciešanas, tātad to SAVĒJO krustu nest ir vieglāk...
Vēlreiz jāatgriežas pie rīkstēm. Fotofilmā atkal parādījās rīkstes. Lai cik tas
arī neizbrīnētu, pārliecība ir tāda, ka atkal tam ir sakars ar Dievmātes «Mistiskās
rozes» attēlu. Pagājušo reizi tā bija bilde, bet šoreiz statuja. Šo statuju fotografējām
91.09.01. Madonas baznīcā procesijas laikā. Tanī brīdī izjutu kaut ko neparastu – tas
bija garīgs pacēlums. Fotoattēlā bija redzams, ka rīkstes Dievmātei aiz muguras, uz
leju. Rīkstes ir salauztas, sarautas – tas varētu nozīmēt, ka Dievmāte ir gādājusi, lai
sods mums paietu garām, bet tās rīkstes, kas nav Dievmātes tuvumā, ir veselas, tā ka
daudziem vēl jādomā, kā savu dzīvi ātrāk izlabot.
Lūdzieties, Dievmāte dzird, un jūsu lūgšanas ar pienācīgu uzmanību noliks
debesu Tēvam pie kājām – mēs ne vienmēr to tā īsti protam.
Rožukroņa lūgšana ir īpaši dārga, kā par to pārliecinājāmies svētceļojuma
laikā uz Aglonu. 10 gadus vecā Dacīte skaitīja Dievmātei Rožukroni, un Dievmāte
paskatījās ar dzīvām acīm no «Mistiskās rozes» bildītes. Tad Dacīte Dievmātei skaitīja
vēl vienu Rožukroņa daļu, un tagad Dievmāmiņa viņai divas reizes uzsmaidīja...
Svētceļinieku apstāšanās vietā Aucē pie Dievmātes statujas grotā
dievkalpojums bija garīguma pilns, bet vai tad visi pastāstīja, ko redzēja? Janīna gan
pateica, cik mīļi un labvēlīgi Dievmāte mūs pavadīja tālākā ceļā. Tur viena ticīgā
pastāstīja vēl kādu gadījumu. Šovasar pie dievgalda pirmo reizi gāja pulciņš bērnu.
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Pēc Sv. Komūnijas, kad beidzās dievkalpojums, viena no meitenītēm izsteidzās no
baznīcas grotā un lūdzās – un kārtējais gadījums – Dievmāte raudāja... Vai tās bija
Dievmātes prieka asaras, vai nu arī, ka Viņa pie Kunga galda gaida vēl tik daudz citu
bērnu, kas pie tā vēl nekad nav bijuši vai arī to jau aizmirsuši
1991. gada septembris
30. stāsts
Ja mēs nesaprotam neko, tad vismaz varam nostāties tanī vietā, kur Dievmāte
uz mums runāja, nostāties tanī vietā, kur Dievmāte lūdzās, lai mēs redzētu, kā ir
jālūdzas. Lai redzētu, kā Kunga Jēzus Māte lūdzas un dažbrīd redzēt, kā viņa ar kopā
ar eņģeļiem lūdzas, kā eņģeļi lūdzas...
Kaut kas pasaulē neiet tā kā vajadzētu, noziedzību skaits pieaug, tikumības
vietā – atklāti stāsti par seksa «labumiem». Tauta dzīvo baudās, bet izmirst – tāda
drausmīga cena... Seksa kulta izplatītāji ir līdzīgi nodevējiem.
Tautu nesaprašanās, ķildas un kari, citus nomāc slinkums – nestrādā un
cenšas dzīvot uz citu rēķina. Cietsirdība un citas bēdīgas lietas vērojamas mūsu
pasaulē, un vai par to nebūs jāatbild?!
Būs jāatbild un ļoti smagā veidā. Tādēļ Dievmāte lūdzas un eņģeļi lūdzas un
arī saprātīgi ticīgie lūdzas. «Vēl vairāk un sirsnīgāk vajag lūgties!» tāds ir Dievmātes
padoms.
Saprātīgs ir dažu cilvēku aicinājums pašiem brīvprātīgi dibināt tūkstoš gadu
miera valstību. Tomēr, kā pasaulē viss norisināsies, zināms tikai Dievam, Viņš to redz.
Mūsu lūgšanām Dievs ir atvēlējis savu labvēlību – tādā veidā cilvēks var ielikt Dieva
žēlastību vajadzīgā brīdī savā dzīvē un pasaules norisēs. Tas šobrīd dažam ir grūti
saprotams... Jau pie pasaules radīšanas Dievs redzēja sava dēla Māti – laiks Dievam
neeksistē. Dievmāte kā bērns rotaļājās pie Dieva Tēva kājām (sal. Salamana
pamācības 8, 22-31). Un atkal tas mums grūti saprotams, bet jārunā par to tādēļ, ka
savās atklāsmēs šādu ziņu saņēma Vitolds un arī Nellija, un atkal jāielūkojas
Sv.Rakstos, kā par to tur ir teikts.
Sarunā 91.09.22. Nellija un Viktors apstiprināja, ka tiešām to ir dzirdējuši.
Nav pagājis ne pilns mēnesis, un Dievmāte jau parādījusies piecas reizes.
Puduļos pie krusta vienu reizi dienā no 16.00 – 17.00 pusstundu. Dievmāte bija baltās
drēbēs, stāvēja uz zemes, rokas salikusi lūgšanā, un lūdzās. Ar Viņu bija arī trīs eņģeļi
un arī viņi, rokas salikuši, visi lūdzās. Un tad vēlreiz Dievmāte parādījās meža malā
pie tā krūmiņa, kur viņa parādījusies jau vairākas reizes. Tas ilga pusstundu. Tas bija
vairākas dienas pēc tam, kad viņa parādījās pie krusta.
Nākošā reizē Dievmāte parādījās tīrumā pie sakņu dārza. Reiz Dievmāte bija
1 metru virs zemes un atkal viņa lūdzās.
Vairākas reizes Dievmāte parādījās arī istabā. Tas notiek neparastā gaismā.
Vienā gadījumā Dievmāte ar Nelliju runāja. Šoreiz par slimnieces D. slimību.
Dievmāte pateica, ka D. ir nepacietīga, neprot saprast ciešanu nozīmi, bieži neapvalda
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savu kurnēšanu, kādēļ arī viņas ciešanas netiek noņemtas... Nevis žēlošanās un
brēkšna ir no Dieva gaidīta, bet pazemība un lūgšanas. Ja tā būtu, – D. bija paredzēta
dziedināšana. Vitolds pastāstīja par to gadījumu, kad 1978.08.29. komandējumā
jaunapgūstamajās zemēs ražas novākšanas laikā viņi, vesela kolona autošoferu,
redzēja saulē eņģeli, kas pusstundu lūdzās, ceļos nometies. No šī skata vēl veselas trīs
dienas valdījis neparasts klusums. Saulē tanī brīdī varējuši ar acīm skatīties...
Vitoldam ir tāda dāvana, ka reizēm var sajust un redzēt savu sargeņģeli. Vienā no
sādžām viņš sācis runāt ar iedzīvotājiem un pateicis, ka viņš ir ticīgais, un ka viņu
sargā sargeņģelis. Bet noticis tā, ka arī tie sādžinieki ieraudzījuši viņa eņģeli, un nu
vairs nebijis miers. Iedeva vieglo automašīnu un šoferi, un bijis jābrauc pa daudzām
mājām, lai tiktos ar cilvēkiem. Un kad Vitoldam iedeva krēslu kur apsēsties, tad tam
nolika blakus arī otru krēslu – viņa sargeņģelim.
Vitolds pie Geņītes Smelteros naktī no 22. uz 23.09. redzēja lielu gaismu ap
Kunga Jēzus un Dievmātes svētbildēm. Tad, izgājis laukā, redzēja, ka virs mēness ir
liels gaišums – var teikt otrs mēnesis, bet tanī iekšā neko neredzēja. Bet Geņīte un
Nellija tanī redzēja Dievmāti. Bet tīrumā 91.09.22. vakarā, Dievmātes parādīšanās
vietā Smelteros, redzēja gaismas stabu. Tur lūdzāmies brītiņu, arī pie krusta jau bijām
lūgušies un tad turpinājām lūgties pie Geņītes mājās. Geņīte pateica, ka Dievmāte
aicina cieši lūgties, bez apstājas jālūdzas, ar bērniem kopā jālūdzas, visi bērni jāaicina
uz lūgšanām. Un dzīvē to Geņīte ievēro. Skolā uz brītiņu rītā sapulcējusi bērnus kopā,
ar tiem lūdzas un dziesmiņas dzied – biju tur klāt un redzēju bērnu atsaucību. Laikam
jau bērni labāk izjūt Dieva klātbūtni.
Anna, tas ir neparasti, jau iepriekš redz sapnī kas notiks: «Man tādas reizes ir
bieži, jau iepriekš redzu šos notikumus – dzīvi krāsā. Tā arī notiek, pat ja man sagādā
kāds nepatikšanas, – es iepriekš to redzu un tiešām tāds cilvēks tā arī izdara.» Vitolds:
«Daudzas tās prādības, ko Geņīte redz īstenībā, es esmu redzējis sapnī.» Tas nav
izskaidrojams, kā tas viss no Dieva paredzēts, bet ar garīgo pasauli esam cieši saistīti.
1991.10.10.
31. stāsts
Kad Dievmāte kļūst redzama? Dažus ticīgos uztrauc Dievmātes parādīšanās,
sevišķi tos, kas paši neredz.
Vārds «parādīšanās» nozīmē ļoti daudz. Pret parādīšanās gadījumiem būtu
vajadzīga zināma uzmanība: kādēļ tā notiek?
Debesīs uztraucās par mums, par mūsu likteni. Dievmātes uzstādītais
jautājums ir nopietnāks par mūsējo – kādēļ tikums zudis tautā, kādēļ uzticība Dievam
piemīt tikai dažiem cilvēkiem, kādēļ ne visi lūdzas un kādēļ dažam tā lūgšana ir
gaužām maznozīmīga, pavirša?
Ja mūs kāds pieklājīgi ko lūdz, grūti ir atteikt un ja kāds sirsnīgi lūdz, mēs
steidzamies palīdzēt jo ātrāk.
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Dažādu personu (Dievmātes, Sv.Terēzītes, eņģeļu) parādīšanās un to spējas
rada gan interesi, gan atsaucību, gan arī pretestību.
Dažādu pasaulē mītošo garu izraisītās parādības, to spējas, rada gan interesi,
gan atsaucību, gan arī pretestību.
Bet ir tikai viens Dievs pielūdzams, ir tikai vienīgais Dievs, pie kā jātiecas
vai nu ar garīdznieka starpniecību, ar svēto starpniecību, ar savu personīgo
uzupurēšanos un lūgšanu, ar Dievmātes starpniecību un visbeidzot – ar Kunga Jēzus
starpniecību. Neskatoties uz to, ka Kungs Jēzus ir dievišķa Persona, – Dievs Tēvs ir
un paliek Viņa Mīlestības visaugstākā Personība.
Kungs Jēzus ir laimīgs, ja caur Viņu saņem apžēlošanu, un, ja kāds lūdz sev
vai kādam citam apžēlošanu pie Viņa caur Dievmātes un citu svēto starpniecību, tā ir
patīkama, savā daudzpusībā bagāta aizbildniecība.
Mūsu sabiedrību bija pārņēmušas citas domas, domāja, ka krusti ceļmalās pie
ļaužu sētām ir nevajadzīgi atribūti un gavēnis un tikumība ir tikai tādi kā pinekļi, kas
neļauj cilvēkam pa īstam izvērsties – izbaudīt dzīvi. Dievnamiem ļāva vienam pēc otra
trūdēt un sabrukt…
Bet patreizējā pieredze rāda, ka ciematos, kur krusti tika saglabāti, pušķoti un
godāti, mīt arī lielāka Dieva žēlastība; tur, tanī apkārtnē bieži kļūst redzama Dievmāte
un Kungs Jēzus – tāda sakritība ir, pieredze to rāda. Ja Dievs, Kungs Jēzus, ir visur,
kur Viņu pielūdz, tad šinīs vietās un gadījumos daudzi savā garā pat pilnīgi spēj
saskatīt Dievmāti un Kungu Jēzu.
Godājiet krustu, pie krusta tika samaksāts par mūsu grēkiem ar Kunga Jēzus
dzīvību! Kungs Jēzus lūdz par mums un var piedot mums, un Dievmāte šo piedošanu
tik neatlaidīgi lūdz., šī lūgšana ir tik spēcīga, ka viņa kļūst redzama – tāds kā brīnums,
neticama žēlastība – kļūst redzama Dievmāte, kļūst redzams Kungs Jēzus. Mūsu acīs
ir iebūvētas it kā gara acis, jo atsevišķos brīžos un gadījumos redzam parastām acīm
neredzamo.
Pēdējie notikumi papildina redzējumu skaitu.
Nupat 91.10.10., kārtējo reizi apmeklējot krustu ceļmalā Puduļos, jautājam
Nellijai, vai šo nepilno trīs nedēļu laikā bija kādi redzējumi. Nellija varēja pateikt to,
ka tiešām bija atkal divi tādi gadījumi, viens nedēļu atpakaļ. Pie krusta apmēram
17:00 Dievmāte stāvēja kādas 2 stundas un lūdzās, zem kājām viņai bija tāds ka
gaišumiņš – kā gaišs mākonītis. Tā vien vedas uz domām, cik labi būtu, ja 2 stundas
pie šī krusta katru dienu uzkavētos cilvēki un palūgtos…
Tad citu dienu Dievmāte atkal parādījās ārpusē pie mājas gala. Dievmāte
stāvēja, rokas salikusi, lūgusies ar baltu rožukroni rokās. Bija jūtams, ka Dievmāte
gribēja runāt, bet Nellija, kā pati tagad apzinājās, tanī brīdī nebija tādam notikumam
sagatavojusies un saruna izpalika. Dievmāte tad ātri izzuda… Nellijai vairs atlikās
vien kā sirsnīgi lūgties. Kā redzams, pie tikšanās ar Dievmāti garīgai sagatavotībai
jābūt ļoti dziļai.
Kas tās bija par asinīm, kas ritēja Kungā Jēzū un kas tā bija par miesu, kurā
Kungs Jēzus dzīvoja?
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Dažam vēl nav īsti izprotama Dievmātes vienotība ar Pestītāju pašā būtībā –
miesā un asinīs.
Uzmanīgi jāpieiet šim jautājumam, jo šeit nav apspriežams par un pret, šeit ir
pati būtība, un, ja būtība, tad arī sekas – ir jādomā un jāpieņem tā, kā tas ir.
Dievmātē un Jēzus Bērnā ritēja vienas un tās pašas asinis, jo no Dievmātes
Jēzus Bērns tās mantoja, tātad miesa arī ir saņemta no Jaunavas Marijas. Dievs tā
izvēlējās, un tas ir neapstrīdami. To noniecināt un uzskatīt par mazsvarīgu nav cilvēka
cieņas vērts.
Pašam cilvēkam jāapzinās sava personiskā vērtība Dieva acīs un tad būs
iespējams vieglāk izprast tālāko cilvēcisko vērtību, ko Dievs bija nolēmis iemiesot
«Savā cilvēkā».
Dievs uzticējās Jaunavai Marijai un zināja, kam uzticas.
Te atpaliek daži cilvēki, kad viņiem jādeklarē, kā viņi uzticas Jaunavai
Marijai. Lai Dievs nedod paklupt kādam šajā jautājumā! Neapzinoties Dievmātes
piederību, var gaužām necienīgi izturēties tīri no cilvēciskās cieņas izrādīšanas
viedokļa.
Kungā Jēzū ritēja Jaunavas Marijas asinis, un arī miesu Viņš mantoja no
Jaunavas Marijas, krūtis Viņu baroja un arī pirmdzimtā tiesības Viņš mantoja.
Pravietojumā rakstīts: «Un skuma par Viņu kā mēdz skumt pie pirmdzimtā nāves.»
Tas domāts par Jēzus Māti Mariju pie krusta.
Jautājums, vai Kungs Jēzus atzīst savas Mātes tiesības? Tas būtu absurds, ka
Kungs Jēzus nezinātu Savas Mātes tiesības. Cilvēki gan bieži nonicina savas
personīgās mātes un tēva tiesības – tos aizmirst. Kā gan šāds cilvēks spētu pareizi
spriest par Dievmātes tiesībām? Dažreiz mēs mātes taisnīgu spriedumu ar nepatiku
uzklausām, par to būs jāatbild.
Kungam Jēzum bija jāmirst moku pilnā nāvē un arī tanī brīdī Viņš atcerējās
Savas Mātes tiesības – būt apgādātai un apsargātai. Māti Viņš uzticēja savam
mīļākajam māceklim Jānim. Un arī Mātei Viņš lika būt par Māti Jānim, ar to saprotam
– visiem…
Viens apstāklis varētu mulsināt – kādēļ Dievmātes parādīšanās brīdī, ja
Dievmāti fotografē, filma ir tukša. Bet ir arī izņēmumi. Viņa saka: – «Es uz filmas
nebūšu, bet manis vietā redzēsiet Hostiju.» T.i. Kunga Jēzus Miesu, tādu, kāda Viņa ir
šajā maizes zīmē, tā pati, ko Viņš saņēmis no savas Dzemdētājas – Jaunavas Marijas.
Šim apstāklim nevaram paiet garām, jo vairākkārt šī Hostija – gaišums kā Hostija –,
tiešām uz filmas ir redzams. Tā tas ir arī Dievmātes parādīšanās apvidū «Smelteros».
Pie krusta ir redzama Hostija gaismas veidā. Varam pieņemt – šeit bija Dievmāte.
Nevienam ar saviem spriedumiem nav jāpārsteidzas, bet aicināti mēs esam uz
nemitīgu lūgšanu. Arī tas nav katram saprotams un tomēr, kāda tam nozīme mūsu
ģimeņu un tautas likteņos, gan ir jūtams.
Vai mēs gribēsim samierināties ar to, kādu Kungs Jēzus un Dievmāte vēlas
redzēt Baznīcu, kārtību, pārkārtojumus un pārvietojumus tajā?
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gadiem.

Dievam viss ir jauns un arī «vecā» Baznīca ir jauna, neskatoties uz 2000
Svētīgi ir tie, kas iet kopsolī ar Jēzus Kristus Jauno Baznīcu.
1991.10.19.
32. stāsts

Mēs gribam, lai viss būtu pa pirmo... Cilvēks cenšas domāt par cilvēkiem, bet
dvēselēm ne visur lietas nāk par labu...
Dievmāmiņa nedusmojas, bet Dievmāmiņa cieš, Dievmāmiņa ļoti raud...
Kādas tad ir tās sasāpējušās lietas? Viena ir tā, no kuras šajos laikos visvairāk
sirgst, – bieža degvīna un līdzīgu dzērienu lietošana vietā un nevietā.
Ikvienas bēres nav tikai vienkārša atvadīšanās no mirstīgajām atliekām,
miesas ziņā, kas dzīvoja virs šīs zemes, kas baudīja tās labumus un priekus, cieta arī
sāpes, juta vilšanās rūgtumu, izjuta grēka smagumu un varbūt pat brīžiem nevarēja
paciest savas vājības, kas tās vilka uz grēku.
Grēka smagums bieži vien ir tas, kas salieks cilvēku pie zemes slimībā, kas
noguldīs nāves gultā. Vājība, kāre uz alkoholu ir tikpat kā ielaista slimība, kuru ne
visos gadījumos iespējams izārstēt un tā kļūst par slogu pašam cilvēkam, līdz fiziska
nevarība atņem šo iespēju, un cilvēks nav vairs pakļauts savai vājībai, jo fiziski nespēj
baudīt to, uz ko kādreiz bija tik liels kārdinājums. Tas vairs nemoka, bet nomoka
sirdsapziņa un nāves smacējošā elpa. Cilvēks visu ko paredz un izplāno, un drausmīgi,
ka neieplāno, kādam man jābūt, kad sagaidīšu nāves brīdi!
Ja tikai plāno, ko uz bērēm lūgt, ko ne, ko uzģērbt, kam mantu dot, – tas būs
par maz, tie ir tikai rēķini ar šo pasauli, un nekas še nav smādējams.
Bet morālie rēķini, sirdsapziņas rēķini, rēķini par grēkiem, izrādās – šādi
norēķini arī ir... Dažiem miesas norēķinu jānodod jau šajā pasaulē – ciešanās, slimībās
– tas esot izdevīgākais norēķins, jo vēl nav Dieva priekšā un nav jācieš tas lielais
kauns, kā tas būtu pie Viņa. Te viss it kā nokārtojas mājas kārtībā, bet ieguvums ir
patiess.
Tā «mājas kartība» būtu tāda: godīgi paciešot, ja vajadzīgs – operāciju, zāles,
paciešot sāpes, ieskaitot pat nāves brīdi, Dievu piesaucot, iepriekš izsūdzot grēkus un
saņemot Svēto Komūniju.
Pēc nāves var palīdzēt vairs tikai tikai piederīgo un citu ticīgo upurētās
lūgšanas.
Tas būtu pārāk skarbi, ja apvainojam piederīgos bēru gadījumos, kad rūpju tik
daudz, kad lietas jākārto, mirušo jāsakopj, par garīgo izvadīšanu jāgādā un beidzot –
jāgādā arī par bēru mielastu. Kā nu tas kurā apvidū pieņemts, jo dažviet bēru mielastu
nemaz nerīko, bet tikai samaksā tiem, kam samaksa pienācās...
Nebūtu par to īpaši jārunā, ja Dievmāte tik gauži un rūgti neraudātu. Un tas ir
par to, ka pārmērīgi gādā par tiem labumiem, kas apskurbina cilvēkus.
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Mierā un dziļā klusumā vajag pavadīt mirušo – lūgties un garīgas dziesmas
dziedāt, un arī uz mājām garīgā noskaņojumā aiziet!
Parādīšanās laikā Puduļos Dievmāte Nellijai pateica, ka Pēterim tika dota
gandarīšanas žēlastība: viņš par savām iedzeršanas vājībām saņēma slimību, kurā ne
ķirurgs varēja līdzēt, nedz arī starošana, slimība progresēja, pacietīgi bija jāgaida
nāve, un bija laiks nokārtot sirdsapziņas rēķinus ar Dievu grēksūdzē, jo «Manā
parādīšanās vietā ir prasība, lai būtu cienīga attieksme pret Mani!»
Mums jāsaprot, ka Dievmāmiņa darīja visu no savas puses un bija arī vēl
viena priekšrocība: Pēterim vēl dzīvam esot, par viņu lūdzās piederīgie un daudz
ticīgo – par to viņš bija pateicīgs un ļoti pārdzīvoja.
Pētera bērēs sanāca ļoti daudz ļaužu, vairāki priesteri viņu pavadīja mūžībā,
kapsētas kapličā noturēja Svēto Misi, lūdzās un apbedīja kā kristīgam cilvēkam tas
pienācās. Par to Dievmāte bija apmierināta.
Bet par ko Dievmāte raudāja? Nellijai Puduļos kārtējā redzējumā Dievmāte,
rūgti raudot, stāstīja par daudzām lietām un Pētera bērēm Smelteros...
Gandrīz vai katram no mums gribētos zināt, vai bērēs ir kas īpaši jāievēro, vai
ir kas īpaši aizliegts?
Bēres nav kāzas, kad uz galdiem liek vīnu, kā par to gādāja pati Dievmāte un
Kungs Jēzus kāzās Kānā.
Kā rīkojās Kungs Jēzus, kad
viņu aicināja pie mirušajiem. Viņš bija
nopietns, zināms gadījums, kad Kungs
Jēzus pat raudāja. Kungam Jēzum nāve
bija nopietna lieta. Dievmāte apsolījusi
pielikt visas pūles, lai pie Dieva par
2 bēres, 2 bildes. Gaismas kupols attēla
lejasdaļā – «Mirušie pateicas».

mirējiem pārlūgtu. Tam jābūt mūsu
pamatam, lūgšanām jābūt pamatā, bet
Dievmātei jāraud, ja mēs rīkojamies
nepareizi un pārmērīgā daudzumā bēru
viesiem tiek atvēlets degvīns un citi
reibinošie dzērieni.
Vai tad nu visu mūžu jāraud? Pēc mirušā apbedīšanas cilvēkos ienāk dvēselēs
prieks par padarīto darbu mirušā dvēseles labā, noskaņojums kļūst možāks, bet jābūt
saprātīgiem!
Pētera bērēs viens no priesteriem – tāds noskaņojums varēja būt arī citiem –
apjauta, ka degvīnam uz bēru galda šoreiz nav īstā vieta un priesteris pašrocīgi to no
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galda noņēma. Uz to īpaši spieda priestera cieņa pret Dievmāmiņu, kas tik lielu
žēlastību parādījusi, parādoties Smelteros īpašos redzējumos.
Tādēļ vietā būtu bijis mazs gandarījums – šoreiz atturēties no degvīna. Taču
šis priestera aicinājums vēlāk netika ievērots. «Sausais likums» likās pārāk stingrs,
skatījās tīri cilvēcīgi, ka ar sātu, pa druskai jau var no visa kā, bet bēdīgākais tas, ka šī
norma tika pārkāpta un degvīns tika atvēlēts pārāk daudz.
Tā Dievmāmiņa nevēlējās, jo viņa Nellijai bija teikusi, ka par iedzeršanas
vājībām Pēterim bija dots gandarījuma laiks, slimība. No degvīna pie dažiem
cilvēkiem liels skurbums bija jūtams, un vakara stundā dažam gribējās dziedāt ne jau
bēru dziesmas...
Cik pacietīgi Dievmāte mūs māca, pati pārplūzdama asarās! Jau agrāk daudzi
gaidīja, kad Dievmāte sāks uz mums runāt, bet šis ir viens no šiem gadījumiem.
Rīgā, Sāpju Dievmātes baznīcā pie bikts runāju par šo gadījumu. Priesteris kā
gandarījumu lika noskaitīt Rožukroņa pirmo daļu – Priecīgo. Te nu ir tas veids, kā visi
smelterieši, tāpat kā citi bēru dalībnieki un visi, kas par šo gadījumu dzirdējuši, var
atkal ienest prieku Dievmāmiņas sirdī – vismaz kā gandarījumu par to noskaitot
pirmo, Priecīgo Rožukroņa daļu.
Ne jau tādēļ vien, ja kāds jūtas vainīgs, bet lai tas ir brīvprātīgs gandarījums
par tām sirdsāpēm, kas tika Dievmāmiņai sagādātas, jo viņa bieži steidzas mums
palīgā, bet mēs tik ļoti viņu nesaprotam.
Kaimiņu valstī Lietuvā Dievmāmiņās parādīšanās vietas tur lielā cieņā.
Gadās, ka vilciena mašīnists pat dzelzceļa sastāvu aptur, lai pagodinātu šo vietu!
Tiešām, Dievmātei pienākas pateicība, ka viņa vēlas mūs glābt un pamācīt. Pagāja
tikai divas nedēļas, kad pēdējo reizi biju Puduļos, šoreiz reizē ar rīdziniekiem,
apmēram 40 ticīgajiem. Nellijai Dievmāmiņa atkal bija vairākas reizes parādījusies,
tanī skaitā pie Puduļu krusta, – tur arī brītiņu lūdzāmies. Nellija pastāstīja, ko
Dievmāmiņa pēdējā laikā bija teikusi, – par to īsumā jau minēju.
«Netiesājiet, lai arī jūs netiktu tiesāti!» – Vēl viens svarīgs moments palicis
neizrunāts.
Vai drīkst neizpildīt mirušā pēdējo vēlēšanos? Ja tā vēlēšānās ir: «Es gribu lai
mani apbedī ar priesteri!» Un te nu ir tā reize, varbūt retā reize, kad bērni vai kādi citi
ierodas pie priestera lūgt, lai priesteris apbedī mirušo. Pirmais jautājums: vai pēdējā
laikā mirušais pie grēku sūdzes ir bijis? Un nu sākas minējumi... Bet ja slimnieks
bezspēkā vairākus gadus ir gulējis uz gultas jeb nav spējis vairs staigāt, tāpat vecumā
cilvēks sācis brīžiem jukt domāšanā, dažu pat var nomākt kaut kādas apsēstības
paveids... Sevišķi uztrauc tie gadījumi, kad cilvēks visu mūžu bijis ticīgs, turējies pie
Baznīcas, pat lielus upurus nesis – visas lietas taču mums nav zināmas – un beigās
tāds, kā teiktu, sajukums. Neticībā skolotie cilvēki par vecāku ticības lietām bija
vienaldzīgi, un sveši ļaudis it sevišķi. Bet nu: pēdējā vēlēšanās... Pret to zināmu
cienību uzjūt visi, pat neticīgie.
Bet kāda būs priestera rīcība, ja gadās, ka viņš mirušo pat nepazīst? – «Es
nevaru tādu apbedīt.»
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Ja ir tāda atbilde, ka neizpildīs pēdējo vēlēšanos, cilvēki šaubās par šāda
lēmuma taisnīgumu un (viens Dievs tikai zina taisnību) pareizi ir, ja iet pie citu
konfesiju mācītājiem, lai tie ar Dieva vārdiem mirušo pavadītu, – tie neatsakās...
Sarežģīta lieta ir garīgā dzīve pēckomunisma laikos – jauktas laulības, vecāki
mazticīgi vai pt neticīgi, bet bērni vēlas kristītites un, ja viņus atbalsta, labprāt
piedalās garīgajā dzīvē – svētceļojumos un pulciņos.
Un atkal, ja jautātu vecākiem, vai jūs paši kristīti esat, vai baznīcā laulājušies
esat un, ja nē, kāpēc bērnus nevar kristīt?... Daudziem tas nav skaidrs, bet jaunā
paaudze jaglābj, kamēr atmirstošā paaudze izmirst. Daļa gan pie ticības atgriežas, bet
maz, vai arī ir ticības lietās pavisam vēsi. Gan bērēs, gan citās tikšanās reizēs ir
iespējams šos cilvēkus pamudināt un atmodināt, no sirds aicināt, pakalpot viņiem,
palīdzēt šo izšķirošo soli spert šeit un līdz ar to arī mūžībā... Paceļas jautājums, kādas
ir dzīvā un kādas ir mirušā tiesības?
1991.11.18.
33. stāsts
Nevaram sūdzēties, ka Dieva pacietība būtu par mazu, jo Dievs gaida arī to,
kas nostājas pret Viņu. Visiem atvēlēts laiks – gan tiem, kas pret, gan tiem, kas par
Dievu. Dažiem varbūt grūti saprotams, ja kāds līdzcilvēks šo savu laiku aizpilda
lūdzoties, upurējoties kāda cita cilvēka labā.
Ir vēl viena lieta – daudzi cilvēki nesaskata Jēzu Kristu Vissvētākajā
Sakramentā, iet tam garām kā tukšai vietai. Tā daži cilvēki izturas arī pret Dievmātes
parādīšanās gadījumiem. Ja tas būtu tikai pagaidām, tad vēl pastāv cerība, ka šāda
nostāja mainīsies, jo ļoti negribētos, ka tos skārtu Dieva sods un tikai tad sāktu ņemt
šos notikumus vērā. Palīdzība tiek sniegta nepārtraukti – katru mēnesi vairākas reizes
Dievmāte kļūst redzama, un reizēm arī Kungs Jēzus. Vienā gadījumā jau Dievmāte
teica, ka neticība par viņas parādīšanos izgaisīs kā dūmi.
Daži cilvēki dzīvo bezrūpībā par savas dvēseles likteni, bet brīdinājums nāk,
ka tieši par dvēseli jādomā, jo pasaule pazudīs ar visiem labumiem un vienīgā vērtība,
kas paliks, būs dvēsele – kā nu par to var nedomāt!
Kā gan cenšas pārslogot cilvēci ar sēnalu literatūru un raidījumiem, kas
dvēselei nebūs vajadzīgs! Otrs – bezjēdzīga mantas krāšana, strādājot uz dvēseles
rēķina, tātad gatavojoties pazaudēt dvēseli, jo iegūtā manta taču izputēs un kapā to
līdzi paņemt nevarēs!
Dievmāte dod tīri praktiskus padomus – tā vēl pie mums nav bijis, ka tik
skaidri pasaka, pat par atsevišķiem cilvēkiem.
Puduļos 91.11.18., satiekoties ar Nelliju, viņa jau zināja, ka es būšu.
Sarunājoties ar Dievmāti, Nellija pie sevis teikusi: «Bet kā viņi var atbraukt, tagad
autobusi tik bieži neiet, benzīna nav?»Un saņēmusi atbildi: «Tu redzēsi, kaut kā jau
atbrauks!»Savukārt es palūdzu Nelliju, lai viņa nākošajā Dievmātes redzējumā, kad
viņa runās ar Dievmāti, pasveicina no manis, un vairāk arī neko nespēju izteikt, jo
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jutu, ka Dievmāte sapratīs, kas šajā sveicienā izteikts – tās sāpes un rūpes, kas mūs
nospiež visus...
Un tiešām, kaut kā atbraucām. Vienā vietā gribēju aizņemties velosipēdu, bet
izrādījās, ka tas nebija labā braukšanas kārtībā. Citā vietā man tomēr laimējās,
piesolīja velosipēdu un arī piedāvāja mani aizvest ar mazo motociklu «Minska». Lai
gan abi bijām krietni smagi vīri, «āzītis», kā bieži sauc šādu motociklu, izturēja un ne
tik vien aizbraucām līdz Puduļiem, bet arī līdz Smelteriem, otrai Dievmātes
parādīšanās vietai. Par benzīnu – arī izrādījās, ka Nellijai taisnība, tas nepietika, tādēļ
Vitolds, kas vienmēr, kad palūdza, izpalīdzēja ar auto transportu, šoreiz nevarēja
izlīdzēt, ne arī pats piedalīties šajā svētceļojumā – šoreiz izpalīdzēja Ēvalds.
Pēdējo reizi, 1991. gada 26. oktobrī, kad Puduļos ar lielo autobusu iebraucām
apmēram 40 cilvēku, bija jau vakara puse. Brītiņu lūdzāmies, sāka krēslot, dažu māca
rūpes, vai laikus būsim atpakaļ Rīgā, bet, kā vēlāk uzzināju, tomēr tanī reizē vajadzēja
ilgāk uzkavēties, jo bija Dievmātes parādīšanās diena.
Bērnu lūgšanas Varakļānu baznīcā un tas upurītis, ka vēl mērojām ceļu uz
Puduļiem, varēja būt Dievmātei pamudinājums atkal būt Pie Puduļu krusta. Nezinām,
kā izskaidrot, bet drīz pēc mūsu aizbraukšanas apm. 17:00 Dievmāte atkal parādījās –
bija redzama pie Puduļu krusta. Mēs tajā lakā bijām sasnieguši Stirnienes baznīcu un
lūdzāmies – tas ilga veselu stundu, arī bērni tajā laikā lūdzās, jo nepabraucām
Stirnienes baznīcai garām, bet iegājām šajā skaistajā baznīciņā, pagodinājām
Vissvētākajā Sakramentā esošo Pestītāju un dziedājām dziesmas Dievmāmiņai.
Vēlreiz Dievmāte esot bijusi redzama 91.11.12. pie dzīvojamās mājas gala
15:00. Nellija teica, ka Dievmāte lūgusies pusstundu. Dievmāte bija redzama arī
91.11.17., un ir zināms gandarījums, ka arī svētceļotāji, kas augustā gāja no Liepājas
uz Aglonu, 91.11.17. atkal pulcējās kopā, lai lūgtos par Latviju. Lūgdamies un garīgas
dziesmas dziedādami, šoreiz svētceļotāji kājām gāja gar jūras malu no Ķemeriem līdz
Majoriem, kur baznīciņā vakarā bija noslēguma dievkalpojums.
Nellija pastāstīja, ka ļoti ir vajadzīgas lūgšanas. Dievmāte uz to mudinot un
atgādinot, ka arī pacietīgiem esot jābūt un varot saņemt pat izveseļošanās žēlastības,
un vēlreiz aizrādīja par D. nepacietību, par viņas kliegšanu naktī, tā traucējot
naktsmieru savai kopējai, kas lielu upuri uzņēmusies, lai viņu koptu un ārstētu.
Dievmāte sola dziedināšanu, bet D. vēl nav nonākusi līdz tādai apziņai, ka sāpju
brīžus var arī pārlaist klusu ciešot. Vēl Dievmāte aizrādījusi uz Dievam necienīgu
rīcību, ko pielaiž vecāki, kas necienī savu bērnu laulāto draugu, kas baznīcā salaulāts
un kā vīrs un sieva skaitās viena miesa, bet daži vecāki jaunlaulātos vērtē pēc tā, cik
viņi centīgi mantas krāšanā, un ja liekas, ka viens no viņiem slinkāks, tad ieteic, vai
pat piespiež šķirties. Par šiem gadījumiem Dievmāte ir lielās skumjās...
Dievmāte teikusi, ka visi cilvēki ir vāji savā miesā, bet vajagot paciest gan
sāpes, gan arī otru cilvēku. Tādās reizēs vajagot atcerēties, ka Kungs Jēzus pacieš
mūsu vājības un uzņēmās brīvprātīgi ciešanas tieši par mums visiem – jābūt cieņai
pret Kungu Jēzu un arī pašiem daudz ko vajagot paciest.
Vairākas reizes Dievmāte teikusi, lai lūdzas par Geņīti, lai viņa savā
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gandarīšanā nepazaudētu spēkus un saprašanu, lai šajā ģimenē, lai kā arī tā veidotos,
šī māja vienmēr būtu atvēlēta dievlūzējiem, lai pagodinātu Dievu Dievmātes
parādīšanās vietā! Jālūdzas vēl par mirušo Geņītes vīru Pēteri, lai nolīdzinātu visus
nelīdzenumus viņa dzīvē! Dieva priekšā mums visiem jānostājas ļoti tīriem, tādēļ par
viņu jālūdzas. Sekoja tāda Dievmātes pamācība, ka vēl veselu nedēļu pēc bērēm
vajadzēja lūgties un gandarīt par mirušo Pēteri, un tad vēl lūgties veselu mēnesi, kopā
skaitot, un tikai pēc viena mēneša varēja uzaicināt visus bēriniekus un tad pacienāt no
visa kā.
Jautāju arī
Varakļānu Annai,
vai viņai ir kas
zināms sakarā ar
šīm bērēm? Viņa
negribēja nemaz
teikt, jo tas skar
citus cilvēkus, bet
ko vērts būtu
Dievmātes padoms,
ja to noklusētu?
Dievmāte esot bijusi
jau
noskumusi
agrāk, tātad bija
zināms gan par
Pie Puduļu kapeliņas. Pirmā no kreisās – Nellija,
gaidāmo Pētera nāvi,
pirmais no labās – Jāņonkulis.
gan arī, kā piederīgie
gatavosies. Ne visus jautājumus Geņīte varēja izlemt, bet vienu gan – gandarīšanas
sēru jostu nedrīkstēja vēl noņemt, vēl vajadzēja gandarīt un gandarīt visiem. Bērēs
degvīnu nevajadzēja dzert. Arī Annai Dievmāte daudz ko bija teikusi sakarā ar šīm
bērēm.
Informācija, šī garīgā žēlastība, kas dažiem Dieva bērniem tiek sniegta ir
jāciena un ir jālūdzas, lai šī žēlastība būtu arvien...
Ka Dievmāte tik tieši ar saviem ticīgajiem šeit runā, ir pāri mūsu saprašanai,
bet līdzko nonākam šajā žēlastību sfērā, tas ķlūst saprotams.
Annai jau iepriekš tika parādīts bēru galds un tā nepaklausība, kas tur
notiksies, – tātad nepaklausība Dievam redzama jau iepriekš. Ja teiktu, kāpēc tad pats
Dievs to nenovērsa, tad tomēr priesteris mēģināja novērst. Viņš taču ir Dieva kalps,
priesteris ir slēdzis derību ar Kungu Jēzu, Svētajā Misē priesteris ir vienots ar Jēzu.
Kādā rakstā ir paskaidrots, ka nedrīkst kritizēt priesteri, jo priesteris pats nes atbildību
Kunga Jēzus priekšā. Ja kādam ir kaut kas nesaprotams, tad to viņš klusām var
pajautāt pašam priesterim. No bēru galda priesteris degvīnu noņēma, tātad rīkojās, lai
novērstu dzeršanu, bet tam tomēr sekoja nepaklausība no cilvēku puses. Tomēr ne no
visiem, jo daži reibinošo dzērienu pat pie mutes nepielika – ja kāds nepaklausīja, tad
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tā ir paša cilvēka vaina. Un ja arī šobrīd kāds cilvēks nespēj to saprast, tad varam
iedomāties – sarežģīts norēķins stāv priekšā. Tagad, 91.11.18., bija iespēja parunāt ar
Geņīti. Pirms bērēm viņai esot bijusi sirdsapziņas balss – stipros dzērienus nevajagot.
Pēc bērēm divas reizes mēnesī bijusi Dievmāte. Vienu reizi ar Jēzus Bērniņu
un otru reizi Dievmāte viena pati, un bija dzirdams, ka bijis nelabi, ka bērēs bijuši
reibinoši dzērieni, tas Dievmāmiņu apbēdinājis. Bet Dievmāte priecājās par to, ka
priesteri rādījuši labu piemēru un citi priesteru piemēram sekojuši.
Pēc bērēm Pieniņu baznīcā tabernakula priekšā uz tās sedziņas redzēja
Dievmāti tumšās drēbēs, bet 91.11.17. uz tās pašas sedziņas Dievmāte bija redzama
gaišās drēbēs. Vakara pusē 91.11.17. 19:00 pie Geņītes mājā pulcējās dievlūdzēji, lai
lūgtos Kungu Jēzu un lūgtu Dievmāmiņas palīdzību, lai viņa lūgtos par mums, par
mūsu jaunatni un tautu. Jau dienā, tīrumā, Dievmātes parādīšānās vietā, Geņīte un
Antonija ilgi lūdzās. Tas Dievmātei patika un Geņītei un Antonijai tika sniegts
iepriecinājums, un viņām vairs negribējās iet prom no tīruma. Un 91.11.18., kad mēs
ar Ēvaldu lūdzāmies turpat, arī mums tur bija ļoti labi, neskatoties uz to, ka lietus jau
sāka līņāt.
Bet 91.11.17. bija vēl viens brīnišķīgs notikums tanī vakarā Geņītes mājā.
Kad Rožukronis bija noskaitīts līdz pusei, Geņīte ievēroja, ka pie ērkšķiem kronētā
Jēzus galvas bildē tiek parādīts brīnums – trīs stari no Viņa ērkšķiem kronētās galvas
gaismojās uz augšu, un tad sekoja cits notikums. Zem Kunga Jēzus Sirds svētbildes uz
sienas, gaišumā, tikpat kā ekrānā bija Kungs Jēzus baltās drēbēs, bet josta – brūna,
tādā pat krāsā kā mati, nez kādēļ virs galvas bija tumši mākoņi. Seja Kungam Jēzum
bija skumja, iedzeltenā krāsā, uz leju noliekta. Zem svtēbildes uz altārīša bija saliktas
vāzes ar puķēm, un aiz puķēm arī Dievmāmiņa bija redzama, bet viņas galva bija
noliekta vēl zemāk, drēbes dzeltenas, apkārt gaišums, bet aiz gaišuma apkārt bija
brūnganā tumšā krāsā – tumšums. Geņīte vāzi ar puķēm nolika sāņus. Tagad visu
varēja labi redzēt. Dievmāmiņa Kungu Jēzu pieglauda pie savas sirds, ņemdama savā
klēpī. Arī otra Geņa no kaimiņu mājām ieraudzīja gaišumu, un arī Geņītes dēls Jānis
redzēja gaišumu – domāja, tas varbūt no elektiskās gaismas. Tad nodzēsa elektrisko
gaismu, bet gaišums kā bijis, tā palika. Bet Geņīte redzēja Kungu Jēzu gan pie
elektriskās gaismas, gan bez gaismas. Un Kungu Jēzu redzēja arī trīs bērni:
deviņgadīgā Iveta Vjaksa, deviņgadīgā Lidija Pastare un vienpadsmitgadīgā Aina.
91.11.18. vakarā Iveta un Lidja atnāca pastāstīt, ko bija redzējušas. Vispirms
padziedāja skaistas garīgas dziesmas un tad pateica, ko viņas iepriekšējā vakarā abija
redzējušas. Pirmā pastāstīja Iveta – viņa vispirms bija redzējusi Jēzu baltās drēbēs, bet
josta bijusi brūna. Viņa redzējusi, ka galva pacelta uz augšu, bet tad viņa redzējusi arī
Jēzus Māti Mariju. Iveta Jēzu ieraudzījusi pirmā, tā patāstīja Lidija, bet viņa arī
redzējusi. Kungs Jēzus bijis tumšās drēbēs, galva noliekta uz leju, bet Dievmāmiņa
bija dzeltenās drēbēs, galva noliekta sāņus – skumīga. Un bērni redzēja, ka Kungs
Jēzus ir Dievmātei klēpī, Kungs Jēzus bija tādā vecumā kā zēna gados. Aina šajā
vakarā nebija atnākusi, kādēļ personīgi nedzirdējām, kā viņa visu to redzēja, bet Iveta
un Lidija teica, ka Aina arī redzēja.
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No Nellijas teiktā vērā ņemams būtu Dievmāmiņas norādījums nopietni
gatavoties Adventes laikam. Tādā veidā mēs varam izkalpoties pie Dieva ar savām
lūgšanām, ar savu darbu, ar saviem upurīšiem un žēlsirdību, ar tikumību, godīgumu
un čaklumu.
1991. g. decembris
34. stāsts
Šodien tiek aizstāvētas dvēseļu tiesības. Dvēseļu tiesības mīdīt kājām nav
atļauts nevienam, vienalga, vai to dara ticīgais vai neticīgais, vai garīdznieks. Savā
laikā mēs bijām liecinieki, kad daži garīdznieki atsacījās no saviem amatiem. Tas vēl
bija par maz, dažs uzstājās ar publiskām runām, ticīgos novērtējot kā vientiešus un
apmuļķotus cilvēkus. Ateisma sātaniskais mērķis bija iedzīt ticīgos strupceļā, jo ne
visi ir stipri miesīgi un ne visi ir stipri garīgi, un kā viena tā otra veida izdarītā
spiediena un pārslodzes gadījumā var notikt atbirums – var rasties dvēseļu zudums...
Par šo padarīto nedarbu cietīs šie Dieva un ticīgo apvainotāji šeit vai arī
sliktākajā gadījumā – mūžībā.
Bet viņi var saņemt piedošanu. Dievs no savas puses nenostāda viņus tādā
stāvoklī, kā viņi nolika ticīgos, Baznīcas iekārtu un Dievu. Piedošanu var saņemt visi.
Tikai lai kāds nesāk apvainot Dievu, kadēļ Viņš ir gatavs piedot visiem! Dvēseles
vērtība ir nenovērtējama, to Dievs nevēlas atņemt, tā kā droši var nākt un lūgt
piedošanu – tīri apzinoties savu vērtību – savas dvēseles vērtību. Atmetot savu
lepnības ieraugu, cilvēks ir spējīgs iet runāt par sevi, aizstāvēt sevi un arī savu dvēseli,
un kas par to, ka tā ir grēksūdze, ka tā ir lūgšana – galvenais, atgūt brīvību.
Dieva žēlastība ir nenosakāma, neierobežota vērtība, tai nav robežu – no tās
dvēsele atgūst savu pirmatnējo stāvokli, un šīs žēlastības vadībā, lai cik smagi tas arī
pašam nebūtu, ir jāatgriežas atpakaļ!
Arī mazā cilvēciņa tiesības, dzimušā un vēl nedzimušā, nav apstrīdamas, jo
neviens, kamēr vēl nav sagrēkojis, nav ne sliktāks ne labāks un tādēļ vien jau nevaram
nekādu tiesu spriest... Pasaules Radītājam, kas visu ir radījis, pieder viss – arī cilvēks;
cilvēks ir Radītāja interešu lokā, tādēļ tik liela uzmanība tiek cilvēkam pievērsta. Tā
tiešām ir, un sakarus ne vienā gadījumā vien ar mums uztur Kunga Jēzus Māte, un
Kungs Jēzus arī daudzos gadījumos ir klāt, varbūt, lai nešaubītos par Viņa Mātes
misiju, bet Viņš un Viņa Māte Marija nāk ar vienu mērķi: brīdināt, lai neaizietu mūsu
dvēseles pazušanā!
Notikumi pasaulē ir tik draudīgi, ka Dievs īpašā veidā par to brīdina,
cilvēkiem ir jāiziet uz to, lai pasaulē būtu miers, bet ne kari, lai būtu kārtība, lai visiem
būtu miers un iztika, nopelnīta godīgā ceļā.
Nez kādēļ raidījumu veidotāji ir aizmirsuši: «Ka labāk savu aci izraut un roku
noraut, nekā pieļaut sevi ievest kārdināšanā un grēkā – no kā varētu nonākt mūžīgā
soda vietā.» Daži raidījumi ir tieši pretēji Dieva gribai. Vai tas ir nezināšanas dēļ?
Drīzāk gan, lai izpatiktu netikumīgai publikai. Bet pie Dieva par to ir paredzēts
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attiecīgs soda mērs. Redzējumu skaits arvien pieaug un bieži tiem ir sakars ar šo laiku
notikumiem... Vienā nelielā Latvijas pilsētiņā, lasot 33.turpinājumu «Dievmāte
Latvijā», klātesot trijām personām, viens no klausītājiem ievēroja, ka istabā siena
gaismojās, parādījās Kungs Jēzus un Viņa Māte Marija...
Redzējumi ir gan lielāki, gan mazāki, bet par Krieviju, par krievu tautu
Dievmāte runāja vairākkārt. Par to runāja redzējuma brīžos Portugālē – Fatimā 1917.
gadā, par to runāja, sākot ar 1981.g. Dienvidslāvijā Medžugorjē, par to runā, sākot ar
1986. g., Latvijā «Smelteros» un «Puduļos». Šiem vēstījumiem bija arī pretinieki, bet
ne pretinieku prognozes piepildījās – piepildījās tas, ko sacīja Kunga Jēzus Māte
Marija.
Ne jau seksa filmas uz to ātrāko Krievijai jāiegādā, kā to iedomājas netiklībā
iegrimušie cilvēki, bet gan morālā un materiālā palīdzība – Krievijas tautai jākļūst par
Dieva tautu. Latvijas tautai kā Māras zemes tautai ar cieņu jānes šis nosaukums, uz
austrumiem par tām tautām jālūdzas, un lai viņas pašas lūdzas...
Nebaidieties sevi uzticēt Dieva rokām, nebaidieties sevi uzticēt Dievmāmiņas
rokām tāpat kā Kungs Jēzus nebaidījās Marijai sevi ļaut kā bērniņu auklēt!
Ja mēs brīnāmies – kur var dzīvoklī sakrāties visādi gruži un putekļi, tad
vismaz nebrīnīsimies, kur mums tie grēki radušies, bet gan grēksūdzē rūpīgi
izslaucīsim tos un līdz nākošajai reizei, – lai vienmēr būtu kārtībā dvēsele.
Dievmāte mums devusi daudz ierosmes; tām uzmanīgi sekojot, atrodam tajās
tik daudz laba un, saprotams, padoms tiek dots savlaicīgi, bez vajadzības Dievmāte
mūs nebrīdina!
No tā, ko Nellija Puduļos no sava redzējuma pastāstīja 1991.g. 6.decembrī:
Tā ap 15:00 pie debesīm sākās liela kustība, mākoņi gāja prom un nāca atkal atpakaļ,
tad izveidojās tāds kā virpulis un tanī virpulī liels gaišums. Tad pie debesīm parādījās
ļoti daudz melnas rīkstes, tas bija vairākas minūtes. Tās rīkstes bija tādas pat kā jau
agrāk fotolentēs tās pārsteidzošā kārtā bija parādījušās. Šīs fotobildes es nekavējoties
tūlīt Nellijai parādīju, un Nellija teica – «Jā, tieši tādas tās atkal bija!!!» Tad rīkstes
nozuda un mākoņu vidū, tanī lielā gaišumā parādījās Dievmāte, tāda, kā jau parasti
Nellija viņu redz.
Šoreiz Dievmāte bija ļoti skumja, pasacīja, ka vajagot stingri un sirsnīgi
lūgties, varbūt, ka varēs rīkstes novērst, kas pār mums drīz nāks, tas notiks drīz, ļoti
jālūdzas par jauniešim, daudz viņu ir atkrituši, staigā netikumības ceļus... Gaidāma ir
Dieva strāpe – sods. Visiem pienest šo ziņu, šo vajadzību, lai lūgtos. Vajagot sirsnīgi
lūgties, jo tiekot gatavots jauns apvērsums, vajagot ļoti lūgties. Varbūt novērsīs!
Un tā nu Krievija atkal degpunktā, un no notiekošā Krievijā atkarīgas būs arī
mazās valstiņas un pat visa Austrumeiropa, norēķinu stunda tuvojas. Pestītājs Eļļas
kalnā lūdzās, pieņemdams sagaidāmās ciešanas, bet mums vēl ir cerība, ka Dievs sodu
var arī novērst, piebremzēt...
Mazs gandarījums Dievam un Dievmāmiņai ir tas, ka svētceļinieki kārtējo
reizi Sv. Jēkaba katedrālē Rīgā 1991. g. 6 – 7 decembrī lūdzās visu nakti un tad vēl
bērni – svētceļotāji pulcējās 1991.g. 7 decembrī Preiļu baznīcā, veltot savas
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dziesmiņas, Rožukroni un Sv. Komūniju Kungam Jēzum un Dievmāmiņai kā
gandarījumu visās vajadzībās, ko bērni viens pēc otra nāca un izteica kā savu lūgumu,
kas sirsniņā bija sakrājies un kas visvairāk sāpēja...
Arī Jūrmalnieki savā nodomā 1991.g. 7. decembrī pulcējās uz lūgšanām, un
tad atkal no 14. uz 15. decembri Liepājā Sv. Jāzepa katedrālē svētceļinieki un citi
ticīgie lūgsies visu nakti.
Ja lūgtos vēl vairāk un lūgtos visi, vai maz ļaunas domas tad kādam prātā
būtu? Viena no visspēcīgākām lūgšanām, ko Dievmāte ieteic – Rožukronis.
Citiem cilvēkiem tikpat kā uzsūtīta vienaldzība – citiem miegs un diena paiet
līdzīgi kā miegā, bet mēs taču esam Dieva «sardzē». Kas notiks, ja karavīri pakļausies
miegam un uz posteņiem gulēs – vispirms par to viņiem draud tribunāls, bet, ja pa to
laiku ielaužas ienaidnieks, var zaudēt arī dzīvību.
Stāties lūgšanu «sardzē» – tāds būtu ticīgā cilvēka un katra cilvēka
pienākums! Lai kas arī nenotiktu, lai tas būtu ar Dieva ziņu un viņa aizsardzībā.
Paldies Dievam, ka var sastapt lūgšanu cilvēkus, kas atmet gandrīz visu no
pasaulīgām domām un laiku izmanto lūgšanām gan par dzīvajiem, gan par
mirušajiem. Šie cilvēki ne reizi vien pasaka, ka viņiem tiek dots gandarījums, uz
mirkli parādot tās dvēseles stāvokli, par ko
viņi lūdzas, un beigās arī to, ko lūgšanas ir
devušas – kad tās redz tīras un laimīgas...
Viena no tādām ir Antonija, kas nekaunās
lūgties, un arī baznīcā Pieniņos, tabernakula
priekšā bija vairāki redzējumi. Viņa redzēja
Dievmāmiņu. No aizmugures tanī brīdī
Dievmāti apspīdēja liels spožums. Tas bija
1991. g. pirmajā svētdienā. Bet mēneša
pirmajā piektdienā, arī tad Dievmāte bija
turpat, tad spožums nāca no Dievmātes
rokām. Un 1991. g. decembra pirmajā
Lūdzas bērni no Smelteriem.
svētdienā Dievmāte bija turpat, bet tad tur
bija galds, un Dievmāte pie tā sēdēja – virs galvas viņai bija zelta kronītis. Antonija
dzirdēja arī Dievmātes balsi, ka viss notiks tā, kā viņa Fatimā to ir vēstījusi...
Smelteros 1991.g. 7. un 8. decembrī pie Geņītes uz lūgšanān atnāca Antonija,
5 km mērojot kājām. Vairākas stundas pavadīja lūgšanās un atkal guva garīgu
gandarījumu. Vakaros uz lūgšanu brīdi nāca Iveta, Aina un Lidija, redzēja Jēzu un arī
Dievmāti Mariju – tad to redzēja arī Aina. Un Aina teica, ka viņa Kungu Jēzu redzēja
baltās drēbēs ar brūnu jostu, galva mazliet pacelta uz augšu. Dievmāte bijusi baltās,
skaistās drēbēs, galva uz leju, skumīga. Kungs Jēzus bijis mazliet lielāks nekā mazs
bērns, un beigās esot Dievmātes paņemts klēpī. Vēl bērni teica, ka tad, kad Kungs
Jēzus stāvēja pie Dievmātes, Viņam viena roka bija pacelta uz augšu, otra uz leju.
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1992.gada 6. janvārī
35. stāsts
Jaunajā kontinentā!... – Kas tas varētu būt par jauno kontinentu? Ko tas
varētu nozīmēt, vai tiešām zeme ir tehniski vai morāli novecojosi ? Varbūt ir
vajadzīgas krasas pārmaiņas, skatoties no tā viedokļa, ka debesīs radies satraukums...
Ja zeme draud izsisties no savas trajektorijas cilvēku izraisīta sprādziena rezultātā, ja
cilvēki, tumsonības apmāti, iznīcinās visu dzīvo pasauli, piesārņos kosmosa telpu...
Iespējams pārkāpt ne vienu vien robežu, bet, ja tas notiek nepiedodami rupji, ja tiek
parkāptas pieļaujamās robežas, kas notiksies?
Bet jārunā ir arī par morālām robežām, arī te var krist zemāk un zemāk,
kamēr ir jau par vēlu... Var jau runāt un runāt un turpināt runāt, lasīt Bībeli, klausīties
un neklausīties sprediķus, bet neko nedarīt... Vienreiz tas kaut kā neies cauri, līdz šim
ne, katrā gadījumā ne vienmēr to izjūtam, bet būs sods... Cilvēki vienkārši nemīl
sadarboties – kur tas novedīs? Sāks savus uzskatus, savu pārliecību uzspiest ar varu –
un ne vienā vien pasaules daļā līs asinis. Ja pasaulē nebūtu Dievs, tad neviens
nevarētu paredzēt kādas būs beigas, bet Dievs zina kā būs tagad un kādas būs beigas.
Maz mēs par to zinām, bet zinām, ka par ļauniem darbiem vienreiz tomēr būs sods,
bet sodīt var arī nepieciešamības brīdī, arī ātrāk... Izdevīgi ir, ja par sodu iespejamību
brīdina, vēl var daudz ko izlabot. Bet būs arī tā, ka cits labosies un cits nelabosies.
Tagad, kamēr redzējumos un parādībās arī Dievmāte ir iesaistījusies mūs
brīdināt un kopā ar mums lūgties, vēl ir iespējams iegūt apžēlošanu, tādā pat
izņēmuma kārtā, kā viņa pie mums ir nākusi.
Zemei būtu jāpārmainās, jākļūst it kā jaunam kontinentam, vispirms tajās
vietās, kurās Dievmāte parādās, tādas vietas ir daudz, un ticīgo rosība ne vienā vien
vietā atplaukst.
Atbildīgām personām, kas grib šiem notikumiem paiet garām it kā neko
neredzot, var izraisīties nožēlojams stāvoklis: brīdinājums, sods un ciešanas, kustības
brīvības, tas ir, kustēšanās brīvības
atņemšana, un pat vēl nopietnākas
sekas. Ja Dievs piedāvā dāvanu –
palīdzību, ja to nepieņem, Dievs tam
nevar atrast attaisnojumu, to izgudro
cilvēki.
Pie mums Latvijā vīziju –
redzējumu sākuma periodā 80tajos
gados Dievmāte atklāja: «Kas var jūs
saprast un jūs mierināt – jūsu Debesu
Māte jūsu dēļ. Es atkal atstāju
Debesis jūsu dēļ. Es atkal sāku
staigāt pasaules ceļus, es lūdzos par
«Priekškariņš» Jēzus Sirds bildei.
jums un lūdzu daudzu augstsirdīgu
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dvēseļu palīdzību. Un, kad jūs pulcējaties kopā, es piebiedrojos jūsu lūgšanām, jūsu
dvēseles atveru Svētā Gara gaismai un jūsu Mātes mierinājumam. Tā tas notiek visās
pasaules malās, un šodien es atkal devu tev pierādījumu par to šajā jaunajā kontinentā,
uz kuru es atvedu tevi, lai tu pulcinātu kopā manus mīļos dēlus un meitas – vai tu
manīji ar kādu prieku viņi atvēra savas sirdis?...»
Sacītais, ko Dievmāte pateica Vitoldam no Lubānas sakarā ar viņa pirmo
došanos uz Dievmātes parādīšanās vietu Smelteros. Tiešām, tikšanās bija priecīga un
pārsteigumu pilna. Vitolds toreiz atbrauca kā saka «Dieva rokas vadīts», ceļa
nezinādams, sniega putenī un tomēr atbrauca, satiekot vietējos, daudzus pazina, kaut
gan viņus redzēja pirmo reizi dzīvē, bet vīzijā Dievmāte šos cilvēkus jau bija
parādījusi. Vitolds bija pat vīzijā redzējis, kā Geņīte ieraudzīja Dievmāti...
Šoreiz pajautājām Vitoldam, ko varētu nozīmēt tas atspīdums Jēzus Sirds
bildes priekšā – kā priekšskariņš? Smelteros šodien 92.01.05. Vitolds: «Maz laika
palicis, ar visiem ienaidniekiem jāizlīgst!»
Tiešām, varbūt maz laika palicis, jo ir arī nākošais apliecinājums, ko Nellija
teica. Nellija bijusi Ģimenes dienā 91.12.29. uz dievkalpojumu Viļānu baznīcā. Sv.
Mises laikā viņa redz, ka Dievmātes statuja grotā, lielajā altārī, raud asins asaras,
zemāk pie Dievmātes kājām redzama melna rīkste, atkal tāda kā iepriekšējās reizēs,
kas redzamas arī fotobildēs no iepriekšējām reizēm. Šoreiz rīkste ir tikai viena.
Dievmātes statuja dzīva, skaista, bet skumja, Dievmāte mēģina rīksti paņemt, bet
rīkste paslīd nostāk, un tad otro reizi un trešo reizi Dievmāte mēģina rīksti satvert, bet
rīkste paslīd nostāk. Kad Nellija jau bija atgriezusies mājās, nākošā redzējuma laikā
Dievmāte pateica, ka tā rīkste ir par grēkiem, ko esam pelnījuši...
Jā, Dievmāte savu Māras zemi sargāt un glabāt vēlas ļoti, tikai tagad, kad
Māras zemes bērniem pienākums pašiem sirsnīgi un ļoti lūgt Dievu, vai tas tiks
izpildīts? Notikumiem aizsteidzoties priekšā, jāatklāj, ka Dievmāte vēl teica: «Pastāv
briesmas – asins izliešana. Ļoti jālūdzas, lūgšanas nedrīkst būt izklaidīgas, jābūt
stiprai ticībai, lūgšanu laikā jāapdomā Pestītāja ciešanas – uz šim Viņa ciešanām
jāpaļaujas, jāpakļaujas – ar to mēs varam novērst ciešanas, kas mūs sagaida...»
Pestītājs ir cietis un ar to pietiktu visiem, ja tikai visi uz Viņa ciešanām paļautos ar
visu sirdi un dvēseli, savstarpējā mīlestībā uz savu Pestītāju.
Kādēļ vispār tagad tik daudz redzējumu? Vai ne, lai visi mīlētu Dievu, gan
lieli, gan mazi!?
Smelteros Mārītim, pagājušajā vasarā ejot uz ganībām pēc gotiņas, pie
debesīm virs mākoņa parādījās spožs, balts krusts, bet baznīcā Dievmātes statuja nāca
Mārītim pretī, pienākot 2 soļu attālumā. Kā to izskaidrot? Bet arī 9 gadus vecā Mārīte
varēja pastāstīt, ka pagājušā vasarā, būdama Smelteros Geņītes mājas pagalmā,
augstāk nekā koku galotnes redzēja Dievmāti, kas ilga apmēram 5 minūtes. Dievmāte
bijusi priecīga, Dievmāte bijusi baltās drēbēs. Bērni bieži nāk kopā ar Geņīti lūgties –
Geņīte Smelteros gaišā mēness laikā vēl arvien bieži redz Dievmāti. Smelteros
05.01.92. pulcējušies izlūgties mieru un citas Dieva žēlastības – pēdējos laikos Dievs
jūtami uzklausa lūgšanas. Pagājušajā reizē 91.12.22. Smelteros lūdzoties, Vitolds
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sajuta, ka gar sāniem paiet kaut kas garām un maiga roka paglāsta labo plecu un liels,
maigs siltums pārplūst pāri, un tad bija tāds modrums lūgties, tas bija apmēram 18:30.
Kas gan neizjūt sarūgtinājumu, ja tiek apcirpta darba alga, ja netiek
samaksāts par to, ko ir padarījis, un ja vēl apkrāpj pavisam un nesamaksā neko...
Lūkojiet, ka jūs nepiekrāpjiet debesu Tēvu par visu to, ko Viņš mūsu labā darījis, jau
vispirms radīdams un tad uzturēdams, un beidzot – debesīs visiem mājokļus
sagatavodams. Nesarūgtiniet debesu Tēvu, – ja ne vienmēr esat bijuši taisnīgi pret
Viņu, lūdziet piedošanu! Debesu Tēvs bija pacietīgs gaidīdams, bet laiks iztek un
Viņam jārīkojas pēc taisnības, nenostādiet paši sevi bezizejas stāvoklī, jo jums ir
atļauts nolūgties un Dieva mīlestība nav jums liegta nevienam!
Tālāk stāsta Vitolds: «Palikt Dievam uzticīgs visos laikos un vienmēr lūgties
prasa uzupurēšanos, bet dod arī gandarījumu, pārsteidzot mūs ar to, ka Dievmāte un
Kungs Jēzus atļauj mums izjust Viņu tuvumu. Viens tāds gadījums: 1980. g. 8.
decembrī Rugāju baznīcā altāra priekšā, lūdzoties Sv. Mises laikā, jutu, ka mani
noglāsta Dievmāte, dzirdēju arī Dievmātes balsi, kā tas bijis, ka caur manām lūgšanām
daudzas dvēseles viņa saņēmusi no šķīstītavas ugunīm, jutu, ka vienu roku viņa uzliek
man uz pleca un ar otru roku rādīja to radinieku dvēseles – cilvēkus, kas bija izglābti.
No Viņas rokas plūda brīnišķīgs siltums, un tad parādījās vēl septiņas dvēseles –
cilvēkus par kuriem, lai lūdzos... mēneša laikā par viņiem izlūdzos, man bija atļauts
piedzīvot, cik ātri un kā var izlūgt dvēselei piedošanu šķīstīšanas ugunī, katra dvēsele,
par kuru bija izlūgta piedošana, atnāca pie manis un pieklauvēja ar dzidru zvaniņu, tik
skaistu zvaniņu, kādu pat nekur baznīcā nebiju dzirdējis, uz galda priekšā man bija
liels krusts, kā priekšā lūdzos, un tā dvēsele, kas atnāca, izgāja caur krustu... Caur
Jēzus Kristus krusta ciešanām mēs varam tikt atpestīti, bet bailes pārņem par tām
dvēselēm, ko dažādu austrumu ticību priesteri pavada, lai tie iemiesotos lopos, rāpuļos
un dzīvniekos. Bet tās dvēseles, kas izgāja caur krustu un Dievmāte viņas ietērpa
baltās drēbēs, taču aizgāja pie Dieva mūžīgā laimē... Dievmāte kā jau māte, rūpējas,
lai dvēseles aizietu cienīgā izskatā un tīrās drēbēs.»
Vēlreiz atgriezīsimies pie Nellijas stāstījuma: «Dievmāte pie mājas Puduļos,
mājas galā dažus soļus no loga parādījās 91.12.11. apmēram 1 stundu baltās drēbēs,
kronīti virs galvas. Tad piektdienā 91.12.13. viņa viena ar Rožkronīti rokās stāvēja un
lūdzās Puduļos pie krusta mājiņas 17:00 apmēram 1 stundu. Tad Ziemassvētkos pie
krusta mājiņas, blakus lielajam kokam 17:00 bija Dievmāte ar Jēzus Bērnu uz labās
rokas, un arī Jāzeps stāvēja viņai blakus pie kreisās rokas brūnās drēbēs un arī kapuce
viņam bija no brūnas drēbes, tas ilga apmēram vienu stundu. Neko neteica. Tikai
jāsaprot – šī zeme ir dārga un to apgānīt no cilvēku puses būtu neprāts... Tad
92.01.03. 16:00, tas ir piektdien, uz krusta pusi, pie pagalma ieejas Dievmāte stāvēja
viena kā parasti visās reizēs, lūdzās un šoreiz arī runāja, starp citu, pateica, ka atkal
Jānis un Vitolds atbrauks. Un tā arī bija. 92.01.03. izbraucu no mājas, pirmā pietura
Rīgas Sv.Jēkaba katedrālē nakts nomoda lūgšanas un rītā 7:48 ar vilcienu tālāk uz
Latgali. 92.01.04. esmu Smelteros un 92.01.05. eju uz dievkalpojumu Varakļānos, un
te arī satieku Vitoldu, mašīna viņam braukšanas kārtībā un mēs braucam lūgties
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vispirms uz Smelteriem un tad uz Puduļiem, ar mums ir Ēvalds, Anna, Nellija.
Smelteros piebiedrojās Antonija, Geņīte, Praņucīte, Jānītis un vēl četri bērni. Patiesi
un sirsnīgi palūdzāmies Smelteros un tad mūsu mazā grupiņa devās uz Puduļiem pie
krusta. Aizgrābjoši ir lūgties, kur stāvējusi Sv. Ģimene. Cik ļoti cieši viņa ir saistīta ar
mums, ar mūsu likteņiem un atļauj sevi skatīt vīzijās. Šīs grupiņas dievlūdzēji jau
iepriekš bija sapušķojuši eglīti, tagad tika iedegtas svecītes un skaitīta Rožukroņa
pirmā daļa – apcerot Jēzus Bērna piedzimšanu. Pēc dziesmām un litānijas vēlreiz
pagodinājām krustu un – došanās pie miera, jo 5:40 jābūt jau vilcienā atpakaļceļā uz
mājām. Kāda būs nakts Puduļos – vēl nezināju. Vispirms īsa lūgšana, tad maltīte,
lūgšana un nakts miers 22:00. Pamodos strauji 1:00, dzirdu, atskan lūgšana. Sākumā
bija gaišāks, skatos pa logu – no kurienes tā gaisma, bet redzu tikai zvaigžņu gaismu.
Un tad šī nedzirdētā lūgšana – vai tiešām Dievmāte!? Tā domāju, brītiņu lūdzos arī es,
celties no rīta bija nolemts 3:30 – vēl mazliet vajag atpūsties, jo viena iepriekšējā
nakts negulēta. Tikko acis pieveru, – atkal pamožos, skatos pulkstenī – turpat vien
apm. 1:00, tātad nav lemts gulēt. Skaitu lūgšanas un klausos šo klusināto, nekad agrāk
nedzirdēto lūgšanu, kura skan blakus istabā aiz durvīm. Blakus istabā gulēja Nellija
un viņas māsa Geņa. Māsa gulēja un krāca, Nellija klusēja, tad pa brīžam ierunājās,
tikai dažus vārdus un teikumus. Man bija jānāk pie slēdziena, ka Nellijai ir kārtējie
redzējumi – Dievmātes parādīšanās.
Pie pirmās izdevības Nellijai par to pajautāju, ejot ceļā uz dzelzceļa staciju
«Varakļāni». Vispirms lūdzāmies un tad arī runājam par notikušo. Nellija naktī 1:00
tikusi pamodināta: «Celies, laiks celties!» Bet Nelliija: «Nakts, man jāguļ!» Tad
Nellija atkal dzird: «Ceļā jāiet, jāsteidzas!»
Savos nodomos un katrā ziņā mūsu vajadzībās Dievmāte bija atnākusi.
Nellija pazina Dievmātes balsi, pašu Dievmāti nevarēja redzēt, tikai pašā sākumā bija
gaisma – gaismas stabs... Mēs gulējām, bet Dievmāte bija nomodā. Dievmāte teica:
«Es esmu te starp jums trijiem, jālūdzas, jo briesmas draud – asins izliešana, stipri
jālūdzas...» «Jānis uz mājām aizbrauks laimīgi.» (un tā arī bija). Bet par Geņu,
Nellijas māsu, pateica: «Geņai vajadzīga stiprāka ticība, lūgšanās nedrīkst būt
izklaidīgi, mēs visi nedrīkstam būt pavirši lūgšanu laikā, tad jāapdomā Pestītāja
ciešanas, uz Pestītāja ciešanām jāpaļaujas, tā mēs varam novērst ciešanas, kas mūs
gaida.»
3:00 Nellija uz mirkli iededza elektrisko gaismu, lai paskatītos pulksteni, vēl
drusku varēja atpūsties un Dievmāte vēl turpināja lūgties un runāt...
Cēlāmies 3:30, līdz ar Dievmātes atnākšanu mūsu miegainība bija zudusi, rīts
un visa diena bija svētības un mundruma pilna. Interesants ir Dievmātes dotais
padoms Nellijai iepriekšējās parādīšānās reizēs par to, kad dodas svētceļojumā: «Kad
esi svētceļojumā, staigā kopā ar Kungu Jēzu, arī es tur būšu un arī Jāzeps... Mēs no
visas sirds jūs mīlam un ceļā pavadām, jo jūs godu atdodat Dievam Tēvam – upuri
saliekat Dievam Tēvam. Kungs Jēzus gāja lūdzoties, ļaudis mācot, svētījot un
dziedinot, domājot par Tēvu, mīlot Tēvu, paļaujoties uz Tēvu... Šo priekšrocību vēl
visi neizprot. Sākumā to tikai daži praktizē – sāk uzticēties Dievam Tēvam. Kunga
Jēzus klātbūtnē jūs nerunāsiet niekus, bet gribēsiet no Viņa kaut ko mantot, kaut ko
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gūt no Viņa svētības krājumiem, no Viņa padomiem, no Viņa mīlestības, jo mīlestības
vadīts, Viņš ir kopā ar mums. Pabūt domās, vienatnē pie Dieva, kopā lūgties un
dziesmās slavēt Dievu. Neskraidiet svētceļojuma laikā apkārt pa mājām ziņkārības
dēļ, bet gan vienīgi vajadzības spiesti – ja vajadzīgs dzeramais ūdens, pa kuru ceļu iet
pajautāt, liekas runāšanas par dažādām lietām, kam nav sakara ar svētceļojumu un
ticības lietām, neuzsāciet. Esiet savās sirdīs priecīgi, kalpojat Kungam un tuvākam,
savas neērtības, izsalkumu, nogurumu, fizisko piepūli, sviedrus, lūgšanas upurējiet
Kungam, nejauciet to visu kopā ar nevēlamiem starpgadījumiem, no kuriem ir
iespējams izvairīties, lūdzieties par mirušājiem. Mīliet Kungu Jēzu un mīliet cits citu,
palīdzēdami viens otram...»
Un mirušā apbedīšanas reizēm Dievmāte ieteic: «Lūdzieties par mirušajiem
apbedīšanas reizē, esiet nopietni lūgšanā un savā rīcībā, neesiet skatītāji no malas,
ziņkārības vairieties, saliekiet savas lūgšanas, domas, nodomus par mirušā dvēseli.
Atceļā no kapsētas nestaigājiet pa sētām, stāstot savus iespaidus apbedīšanas laikā.
Atceļā upurē klusumu, varbūt arī lūgšanu par mirušā dvēseli. Dieva žēlastībām
apveltītam cilvēkam tas ir obligāti. Labākā gadījumā nepaklausību Dievam var
kompensēt ar ciešanām, saslimšanu, tā rodas laiks pārdomām, atgriež cilvēku
īstenībā...»
1992.02.19.
36. stāsts
1992. gada 15. februārī Puduļos nokļuvu vēlu vakarā, Nellija pastāstīja, ka
pēdējā laikā viņa redzējusi vairākas parādīšanās. Tas bija 8. vai 92.01.09: «No rīta
puses biju sētā, redzēju Dievmāti pie krusta. Dievmāte lūdzās, kā vienmēr Viņai bija
Rožukronītis. 92.02.11. – šīs otrdienas vakarā 18:00 pie loga stāvēja Viņa baltās
drēbēs, Kronītis galvā spīguļoja, bija bēdīga, lūdzās, Viņai bija Rožukronis, tas ilga
apmēram pusstundu. Neteica neko. Trešdien 92.02.12. 24:00 Dievmāte mani
modināja: «Celies, celies, jāpalūdzās!..» Visa istaba bija lielā gaismā. Cēlos un lūdzos
2 stundas. Bet šoreiz pašu Dievmāti neredzēju. Ceturtdien 92.02.13. no vakara pie
mēneša bija novērojamas pārmaiņas, mēnesim apkārt skaists krēma krāsas riņķis, –
mēnesī gaiša, skaista Dievmāte, tad parādās tumšas svītras un izveido krustu priekšā
Dievmātes sejai un ķermenim. Piektdien, vakar vakarā 92.02.14. 18:30 Dievmātes
parādīšanās atkal notika istabā. Dievmāte bija baltās drēbēs, gaisma visapkārt, galvā
skaists kronītis.»
Līdzko Nellija pieminēja par kronīti, man radās vēlēšanās parādīt oriģinālo
fotobildīti, kas fotografēta Fatimā svētku reizē, kad Dievmātes statuja ir ar kroni galvā
– Nellija ilgi nogrima fotobildītes aplūkošanā un tad teica: «Bet tā taču ir
Dievmāmiņa, kas man parādās, un kronītis tieši tāds pats – ar visiem veidojumiem.»
Ar prieku es šo bildīti Nellijai uzdāvināju. Šajā vakarā trijatā noskaitījām
Rožukroni, pie nakts miera devāmies 23:30, iepriekš norunājot, ka Dievmātes
parādīšanās gadījumā Nellija pamodinās un varbūt uz fotolentes arī būs kas redzams
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gadījumā, ja būs lemts fotografēt. Atļauju bija nolemts prasīt Dievmātei. Šobrīd varbūt
tas varbūt izklausās naivi un neiespējami, bet Dieva spējas mēs paredzēt nevaram –
visādi var būt.
Piemēram, mēs neparedzējām, ka parādīšanās brīdī Nellija būs it kā citā
pasaulē un šo pasauli aizmirsīs, un mani nemodinās. Es gan pamodos vairākas reizes,
bija tāda sajūta, ka kaut kas notiek, brītiņu lūdzos, pēc kāda laika atkal. Gaidīju, vai ko
no otras istabas neteiks Nellija, kas abas ar māsu tur gulēja, bet neko neteica. Bet no
rīta Nellija gan pateica: «Šonakt pie Puduļu krusta vienu metru augstumā starp
kokiem Fatimas Dievmāmiņa stāvēja un lūdzās visu nakti.» Nodomāju – īsta nakts
vigīlija, Dievmāmiņa rāda piemēru nakts lūgšanām. Paldies Dievam, tā jau notiek
daudzviet.
Nellija pastāstīja: «Līdzko aizgājām gulēt, es ar neatturamu spēku jutu
Dievmātes parādīšanos, redzu caur logu lielā gaismā pie krusta baltās drēbēs esam
Dievmāti. Attālums būtu – kādi 300 metri, bet parādīšanās brīdī pietuvojās pilnīgi
tuvu, tas ir, es redzu visu skaidri, lūdzos, tad kādu laiku varēju gulēt, bet uz rīta pusi
pamodos atkal – Dievmāte vēl arvien lūdzās, tagad viņas drēbes bija zilganas un vēl
mazliet vēlāk skatos – kapucei virs Dievmātes galvas apkārt melna svītra... Dievmāte
tā jau bija skumīga, bet tad palika vēl skumīgāka... Tāda vien sajūta, – arvien tuvāk
tuvojas skumji notikumi»
Nellijai ir jautāts, vai Dievmāte kaut ko saka arī par atsevišķu ticīgo
vajadzībām? – «Vienam ticīgajam Dievmāte lika baznīcā katru rītu uz ceļiem Krusta
ceļu nostaigāt.»
Kā un ar kādu upurīti ir atļauts Dieva žēlastības izlūgties sev un saviem
piederīgiem, par jaunatni. Dievmāte arī atgādinājusi, ka par bērniem ļoti jālūdzas, jo
viņi esot palaidušies – izlaidušies. Kā vērojams, vairums bērnu vēl aktīvās lūgšanās
nepiedalās, uzvedība neatbilst normām, kāda būtu vajadzīga, lai mantotu Debesu
valstību.
Beigu periods tuvojas, noslēpumi ko Dievmāte atklāja Fatimā trīs bērniem,
vēstī par ļoti, ļoti smagiem notikumiem.
Kā tas būs un kur katrs nokļūsim, par to labi jāpadomā. Vesela virkne
atklājumi un notikumi vīzijās ir tas informācijas variants, kas kļūst iespējams ne pēc
mūsu gribas. To mums piedāvā gan Kungs Jēzus, gan Dieva Kalpone – Māte Jaunava
Marija. Tumšajiem spēkiem jāatkāpjas Jēzus Kristus vārdā, cilvēks ir spējīgs tos
atvairīt, valdnieks pār visu ir Kungs Jēzus! Nevienam citam slava nepienākās ka
vienīgi Dievam! Nav ko žēloties, atzinību par labiem darbiem saņem arī cilvēki, arī
svētie, bet par to gods un slava Kungam. Būs jārunā vēl par veselu virkni dažādiem
brīnumiem un notikumiem, jo tādēļ viņi notiek, lai par viņiem arī runātu. Reti kad jūs
vilsieties bērnos, bērnos vēl ir daudz no tā skaidrā, ko Dievs šūpulī ielicis. Tagad jau ir
gadījumi, kad skolā skolotāja uzaicina visu klasi kopīgi skaitīt Rožukroni –
Rožukroņa lūgšanu un to noskaita. Bērni un klātesošie ir pārsteigti, ka lūgšana var tik
daudz dot – ļaudis kļūst siltāki, kļūst vienotāki, kļūst labāki un pat priecīgāki...
Rožukroņa veidi ir dažādi, ar tiem vajag iepazīties. Uz mazajām zīlītēm var skaitīt:
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«Esi sveicināta..». Jeb arī Kungam Jēzum īpaši veltītu Rožukronīti: «Jēzu Nācarieti,
Jūdu Ķēniņ, apžēlojies par mums!» un ir arī citi veidi. Katrā ziņā izvēlas to
piemērotāko. Dažuviet, ja to atļauj laiks, bērni no rītiem ieskrien baznīcā, veltot
brītiņu Dievam Tēvam, un nu kļuva zināms, ka kādā skolā ir pat veselas
Dievmāmiņās klases... Bērniem ir šajā jomā jāpalīdz, viņi var ļoti daudz mums
palīdzēt pie Dieva.
Dievmātes parādīšanās vietā Smelteros bērni lūdzās skolā un arī pie Geņītes
mājā. Arī vecāku cilvēku lūgšanas ir ļoti vērtīgas; pie mums netālu uz laukiem dzīvo
veca tantiņa, dzīves nastas nospiesta, pa istabu var pārvietoties tikai atbalstoties uz
divām nūjām, bet lūgšanu gars tik liels, ka vēlās vēl arvien vairāk lūgties. Viņa ļoti
vēlējās, ka varētu dabūt lūgšanu grāmatu, un to arī viņa dabūja – viens ticīgais atdeva
sava mirušā tēva lūgšanu grāmatu, un raugi, tikai dažas lūgšanas noskaitījusi,
māmuļai kaut ko ievajadzējās istabā, viņa aizgāja uz otru istabas galu, bet tad tikai
aptvēra: – kur manas nūjas?! – skatās – nūjas otrā istabas galā... Nūjas vairs nav
vajadzīgas, un nu jau vairākas nedēļas pagājušas; māmuļa atcerējās, ka baznīcā var
noturēt «Gregora» Sv. Mises, un viņa tās pasūtīja, ticības dzīve atdzimusi, tagad
lūdzoties viņai vēl viens gandarījums – lūgšanu laikā Aglonas Dievmātes bilde
iemirdzējās neierastā spožumā, atkal viena zīme – Dievs vēlas un vēlas un uzklausa
lūgšanas.
Otrs līdzīgs gadījums Silovā, Lietuvā, kur viena 2. grupas invalīde, ticīgā
pameta savus kruķus, staigāja un varēja pat skriet, tas bija neaprakstāms pārdzīvojums
mātei un arī viņas pavadonei – meitai. Šajā Dievmātes parādīšanās vietā cilvēki uz
ceļiem iet ap altāri vismaz 3 reizes, noskaitot 7 pātarus Jaunavas Marijas sāpēm vai 5
pātarus uz Kunga Jēzus Svētajām Rētām. Tur arī noticis tāds kā lūzums – sliktums,
sāpes, kauli it kā krakšķējuši un rezultātā – izveseļošanās.
Dievmātes brīnumu vietās Aglonā Dievmāte aicina un aicina visus lūgties,
nozīmīgi ir lūgties tieši šajās žēlastību vietās... Tiešām prieks bija dzirdēt no Emīlijas,
ka, lūdzoties Aglonā, Aglonas Dievmāte izrādīja, ka viņa ir dzīva un brīnišķa, tikai
bildes rāmji bija nedzīvi. Tas nav pirmais gadījums, tādus jau zinām vairākus –
svētbildes rāmis it kā kļūst par logu, aiz kura varam redzēt, kas aiz tā notiekās, atverās
skatam brīnišķi redzējumi un var notikties pat satikšanās... Smelteros Dievmātes
parādīšanās vietai blakus tagad uzceltas vairākas «Līvānu» jaunās mājas, varbūt vienu
varētu pārtaisīt vai izmantot kā lūgšanu namu? Varētu pat samontēt vienu atsevišķu
mājiņu, tagad jau laikrakstos lasām, ka saimniecības citos rajonos tā rīkojas, jo arī
ticīgie ļaudis savējie vien ir.
Svētība nāk pār pasauli, pasaulē plaši pazīstamā Māte Terēze bieži skaita
Rožukroni un cilvēki tik labprāt vēlas, lai viņa uz tiem uzliktu savas rokas, no kurām
nāk siltums un brīnišķa sajūta.
Svētceļojuma laikā satiku vienu sievieti, kura arī bieži skaita Rožukroni, jo ir
ļoti ticīga. Viņa, uzliekot savas rokas slimniekam, noņem tā sāpes, un, ja sāpes ir ļoti
nomokošas, varat iedomāties to prieku un arī izbrīnu – kā tas bija iespējams!?
Viņa atbildēja: «Es vienmēr lūdzu Kungu Jēzu, lai Viņš kā Viņš to uzskata
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par vajadzīgu Savā vārdā dara... Bet, ja kas nezina, kas tas Kungs Jēzus tāds ir, tad
paskaidroju un aicinu, lai arī pats slimnieks lūdzas un reizēm arī iedodu pa grāmatiņai
ar Bībeles stāstiem, tur jau padomu daudz...»
Tā, satiekoties ar cilvēkiem pirmo reizi, uz manīm skatās: Kas es esmu tāds?
Bet es neesmu vairāk nekas, kā vien vienkāršs svētceļinieks, kam iekrīt šī
iespēja – pierakstīt par šiem garīgajiem notikumien. Satikos ar šo brīnišķo ārsti un
satiku pirmo reizi arī šo brīnumu vecmāmuļu, tikai sakritība tā, ka viņas nezinādamas
atnāca pieturas punktos. Tikām iepazīstināti, un tiešām visiem viena vēlēšanās – runāt
par Dievu, par garīgām lietām, lūgties. Un tad, ko pastāstīja 89.g. vecā māmuļa? –
«No savas bērnības sākuma stipri jau ticēju Dievam, augām daudzbērnu ģimenē,
svētkos baznīcā gāju procesijā. Bieži lūdzāmies, dzīve bija grūta, darījām un
strādājām, lai maizīte iznāktu visiem. Bet tad karš un spēka pietrūka, bija tik grūti, ka
likās nevarēs vairs izturēt. Ticība un Dievs vairs vienīgā cerība. Tad piedzīvoju ko
neparastu. Tas bija tūlīt pēc kara, – vienā dienā redzu: pie klēts stūra stāv Kungs Jēzus
– tāds priecīgs, pazīstu – kā nu es nepazīšu – tikdaudz karstu lūgšanu un asaras dziļā
mīlestībā veltītas Viņam, kad vai viens Viņš bija vienīgā cerība – Kungs Jēzu! Kungs
Jēzus prasīja: – «Tev grūti?» paņēma mani pie smakra, trīs reizes pacēla uz augšu tā,
ka arī galva mazliet pacēlās. – «Tavi grūtumi ir noņemti uz mūžu mūžiem –
aizkorķēti melnā pudelē, no tā laika nebūs grūti nekad... Skaiti tikai Rožukroni,
Rožukronis ir tas dārgākais pasaulē...» Kā nu nē – Rožukroņa lūgšanā ir ietverta visa
Kunga Jēzus dzīve!
Man palika tik viegli ap sirdi, visi darbi veicās viegli un grūtumu vairs
neizjutu nekad. Arī šodien atnācu šeit un aizeju viegli – it kā būtu jauna.»
Un ko mums teikt, – tā arī bija.
Šajā dzīvoklī, uz kuru bija atnākusi šī māmuļa, te svētības bija daudz. Šī
dzīvokļa īpašniece mūsu lūgšanu laikā redzēja Kungu Jēzu un Dievmāti kā bildītēs un
arī trīs – četrus krustus.
Lūgšanu reizēs te tā esot ne pirmo reizi – gaisma un tad redzējumi...
Tai vecajai māmuļai mēs pajautājām arī, vai viņa vēl kādu reizi ko redzējusi,
viņa pateica: – «četrus gadus atpakaļ arī redzēju Kungu Jēzu Vissvētākajā Altāra
Sakramentā – Hostijā procesijas laikā.»
Zinu vienu skolnieci, viņa sirsnīgā veidā – lūgšanā savas rūpes, savu darbu,
savas mācības, pārbaudījumu eksāmenus mūzikā uztic Aglonas Dievmātei un ne velti
līdz šim Dievmāte devusi tādu veiksmi, uz kādu viņa pat nav cerējusi... Tie lielie un
mazie brīnumi stipri saistīti ar paša ticīgā uzvedību, darbu, mīlestību lūgšanā,
sirdsskaidrību.
Katra došanās tagad uz Aglonu pie Aglonas Dievmātes nebūs veltīga, saņems
stiprinājumu, visādā ziņā tas vajadzīgs visiem. Bet ne visiem iespējams bieži nokļūt
Aglonā, pie Viņas lūdzas mājās, baznīcās. Kārtējā mazā Aglona 92.02.15. pie Aglonas
Dievmātes Sv.Jēkaba katedrālē Rīgā, manāms saviļņojums ticīgo rindās,
dievkalpojumu vada V.E. Jānis Pujāts Rīgas arhibīskaps – metropolīts, atzīmējot ticīgo
aktivitāti, kas pulcējušies uz šo dievkalpojumu izlūgties sev, tautai tālākās Dieva
žēlastības un Dievmātes palīdzību.
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Vēl tad nezināju, bet 92.02.15. vakarā, ierodoties Puduļos, uzzināju, ka šajā
nedēļā parādījās bieži un lūdzās – tā bija Dievmāte, viņa par mums nomodā. Viņa par
mums lūdzas un pareizi ir, ja arī paši ticīgie lūdzas. Dažam varbūt liksies, kāpēc par
visu to ir jāraksta, bet vēlāk tas kļūs skaidrs, jo turpmākie notikumi parādīs, ka līdzīgi
kā pirms vētras pagaidām ir tikai tāds mānīgs klusums. Lūgšnas bija vajadzīgas un ir
vajadzīgas, un ir jādzīvo godīgi. Pamatojoties uz redzējumiem, jāsaka vēl daudzas
nopietnas lietas.
Cilvēks ļoti cenšas aizstāvēt savu godu, pat vairāk nekā viņš ir to pelnījis un,
ja tas pats notiek pie laicīgajiem un pat garīgiem vadoņiem, diez vai Dievs te kādreiz
taisīs izņēmumu, jo Dievs ir taisnīgs. Cik tas briesmīgi nebūtu – arī ticību nemieri
prasa upurus un cilvēku dzīvības – kas par to atbildēs?
Nav jau noslēpums, ka daži cilvēki redz mirušo dvēseles, nomocītos mūkus,
mūķenes, mocekļus, piederīgos un, ja arī kāds to ir darījis Dieva vārdā, – diez vai ar to
jau ir piedots.
Nepaiesim garām arī faktam, ka dažkārt arī pretējās, cietējas puses rīcība
neatbilst Dieva taisnīguma principiem. Tas ir cilvēcīgi, tāds ir cilvēks, bet Dieva
priekšā izlīdzinājums ir jāsniedz gan vienam, gan otram.
Uz Dieva žēlastību, piedošanu liek cerēt kā vieniem tā otriem – visas
dvēseles pieder Dievam un cik tā dvēsele būs skaidra un nevainīga, tik tā tuvāka
Dievām, bet kurai būs traipi, tie vēl jānomazgā šķīstīšanas ugunī. Arī Mārtiņš Luters
lūdzis, lai par viņu lūdzas, līdz pat šīm dienām bija palicis kaut kas nemomazgāts.
Arī toreizējos laikos ne katrs bija atkarīgs vienīgi no sevis, valdošā vara
iespaidoja no ārienes – laicīgā un garīgā. Dievmāte ir priesteru aizstāve, nekādā ziņā
Dievmāti nevar apmierināt garīgo tēvu vārdu divkauja, pie tam: sašķēlās Baznīca...
Dievu vajaga bīties, bet ne tā, kad priekš sevis atļaujas visus grēkus, un tad,
lai Dieva dusmas novērstu, saliek Tam neprātīgus ziedojumus... Acteku pagānisma
posmā indiāņi ik gadus upurēja 20000 dzīvus cilvēkus savam dieveklim, akmens
čūskai. Dievmātes vairākkārtēja parādīšanās, pārliecināja indiāņus pievērsties īstajam
Dievam – Kristīgo Dievam.
Dievmātes parādīšanās patreizējos laikos nav ar mazāku nozīmi – jākalpo
Dievam tā, kā Viņš to pelnījis, tā kā Kungs Jēzus to mācīja. Tas jadara visu ticību
ticīgajiem. Dievmāte cīnās, lai neviens priesteris netiktu notiesāts uz mūžiem, jādod
iespēja grēkus nomazgāt šķīstīšanas ugunī. Dievmātei bija uzticēta atbildība kā Kunga
Jēzus Mātei, dzemdētājai, barotājai un pat līdzcietējai.
Arī priesteriem jābūt līdzcietējiem, viņiem uzticēta Kunga Jēzus svētā
Mielasta – Svētā Sakramenta pavairošana, glabāšana un pasniegšana ticīgajiem.
Dievmātei tas būtu neizsakāmi sāpīgi, ja kāds no priesteriem nonāktu mūžīgā soda
vietā.
Tas ir ļoti svarīgi, ja par priesteriem Dievmāte lūdzas. Par daudziem jau ir
izlūgts un par Mārtiņu Luteru arī.
Nellijai bija izteikts lūgums Dievmātes parādīšnās laikā pajautāt par Mārtiņu
Luteru, bet Nellijai nemz nebija jājautā, Dievmāte pati pateica: «Viņš ir ļoti
92

laimīgs!»– kas viņš ir un kur viņš ir, to Nellija neprata pateikt, Nellija pati teica: –
«To es neprotu pateikt.» No Dievmātes teiktā vīzijā izriet, ka Mārtiņam Luteram ir
pamats būt laimīgam, lai arī kur viņš neatrastos.
Dievmātes loma dažādu ticīgo samierināšanā ir liela, lai nu tikai paši ticīgie
pārbauda visas iespējas un atrod to īsto – kā kļūt viena saime. 92.02.19. visādā ziņā
gribējās apmeklēt dzīvokli Rīgā, kurā bērniem parādās Kungs Jēzus, Dievmāte,
Eņģelis. Šis noslēpums varbūt ir tikai bērniem zināms – par visu to Kungs Jēzus,
Dievmāte un Eņģelis ir teikuši, tomēr nedaudz bija atļauts pateikt arī mums. Un tā nu
no dažiem pēdējiem redzējumiem: Dievmāte parādījās apmēram 3 nedēļas atpakaļ.
Kungs Jēzus parādījās pagājušo ceturtdien – 92.02.13. Eņģelis parādījās pēdējo reizi
vakar 92.02.18. Šīs vīzijas redz bērni. Līdzko notiek Kunga Jēzus, Dievmātes vai
Eņģeļa parādīšanās, mazā Jo., kas ir tikai 20 mēnešus veca, uz to reaģē momentā un
krīt uz celīšiem, saliek rokas tā, kā to dara lūgšanā – raugās šajā redzējumā, viņa ir
parādīšanās varā, viņa ir tāda kā, līdzīgi kā aizmigusi, pastāstīja mazais skolnieks,
brālis 10. g. vecais J.
Pajautāju, ko parādīšanās laikā sacīja Dievmāte? J.: – «Dievmāte pateica
tikai sešus vārdus: Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties!»
Kungs Jēzus sacīja: – «Lūdzieties... nebaidieties!...» Eņģelis parādījās un sacīja: –
«No ļaunā gara nebaidieties, bailes ir, lai ļaunais gars varētu tikt klāt, tad viņam it kā
durvis paver...» Jēzus vārdā mēs varam pavēlēt ļaunajam garam atkāpties. Arī
kārdinājumos uz grēku ir jārīkojas līdzīgi... Un, turpinot šo aprakstu par redzējumiem,
ko ir redzējuši bērni, jāatgriežas vēlreiz Smelteros Geņītes istabā 92.02.18. Uz vakara
lūgšanu bija sanākuši septiņi bērni. Viņu vidū bija 10.g.v. Māris, kas jau agrāk redzējis
Sv. Hostijā Kungu Jēzu, bet 1991.g. pēc Ziemassvētkiem virs Dievmātes parādīšnās
vietas bijusi kustība mākoņos, mākoņi pašķīrušies un vidū kļuvis redzams krusts – pēc
tam mākoņi atkal izšķīrušies, tas noticis dienā, bet Zvaigznes dienas vakarā šogad
kaut ko līdzīgu redzējis pie zvaigznēm debesīs. Arī otrais Māris, kam jau 11. gadi, kas
vairāk kā gadu atpakļ Geņītes istabā redzēja Kunga Jēzus roku, kuras delnā bija brūce,
tagad tāpat pēc Ziemassvētkiem virs Dievmātes parādīšanās vietas tīrumā redzēja
kustību mākoņos, tie paplētās un vidū virs mākoņiem bija balts krusts. Kad šinī vakarā
bērni lūdzās, Kungs Jēzus bija manāmi norūpējies, – tāds ieskats pavīdēja Kunga
Jēzus Sirds bildē, – ļoti vajadzīgas bērnu sirsnīgas lūgšanas... Pēdējā laikā pie mēness,
kad kļūst redzams otrs mēnesis tādā pat spožumā, tanī bija redzama Svētā Ģimene, tas
notika 92.02.18., citā reizē Dievmāte ar Jēzus Bērnu uz rokas un citā reizē Dievmāte
viena lūdzoties redzama, tā pateica Geņīte. Vakarā Geņīte pavadīja līdz krustam un
līdz Dievmātes parādīšanās vietai tīrumā – sniga un putināja, bet, mums ejot, varēja
redzēt ēnas, bet tās nebija tumšas, bet dzelteni gaišas, mēs skaitījām Rožukroni un par
šo gadījumu pat nerunājām. Un nobeigumā, ko saka mirušās dvēseles, kas atnāk:
1991. gadā: – «Lūdzieties tikai uz ceļiem!» – «Ēdiet maizi!» – tas saprotams, ka
bieži un cienīgi jāsaņem Svēto Komūniju. – «Bieži lūdzieties uz visiem svētajiem!» –
«Lūdzieties par valdību!»
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37. stāsts
Trīs bērni
Trīs bērniem Rīgas dzīvoklī un dažreiz arī baznīcās, un Latgalē vairākās
vietās bērniem un pieaugušiem ticīgiem Dievs pieļauj skatīt garu pasauli – balto, tīro,
svēto, apmirdzēto pasauli, cik tā ir laba un tomēr vārīga pret visu virs zemes
notiekošo. Tā labā, tīrā, baltā, svētā, apmirdzētā pasaule ir debesu Tēva, Viņa eņģeļu
un svēto pasaule. Tā pasaule ir norūpējusies par mums, ticīgajiem, un līdz nāvei
noskumusi līdz ar Pestītāju par neticīgajiem, jo tiem ir draudi iegāzties mūžīgajā
bezdibenī, no kura neatgriezīsies... Kā to pateikt, lai tas nenotiktos?!
Padomu mums sniedz Dieva eņģeļi, Dievmāte un svētie, un arī pats Kungs
Jēzus rāda atpestīšanas ceļu caur Sevi, ļaujot runāt saviem eņģeļiem un Savai Mātei,
svētajiem un mirušajiem.
Skatam pavīd arī ļaunā gara darbība, lai droši zinātu, ka tā ir realitāte. Kungs
Jēzus atļauj to skatīt un, ja šie gari kļūst pārāk nekaunīgi, Kungam Jēzum pietiek
parādīt Sava gara spožumu, lai tie pazustu, pietiek parādīties Sv. Hostijai vai
Dievmātei, un tie pazūd. Daudz ko no zīmīgākiem gadījumiem ir izdevies ierakstīt
skaņu lentē un bērnu izdarītie foto uzņēmumi spiež ticēt par šo notikumu patiesīgumu.
Šoreiz vispirms par redzējumiem Rīgas dzīvoklī. 1992.01.08. virs dzīvokļa
altārīša parādījās Svētā Ģimene: Jāzeps, Marija ar Jēzus Bērnu apm. 4.g. jaunu, tas
ilga 15 minūtes, tad Marija pacēla Jēzus Bērnu un paņēma savās rokās, tas ilga 10
minūtes, un tad lika skaļi lūgties. 92.01.19. Marija parādījās ar lielu, baltu rožukroni
un brūnu krustu. Ap galvu viņai bija zvaigznes. Viņa teica: «Lūdzieties!»
92.01.22. mazais, 10g. jaunais J. teica: «Man atkal parādījās Jaunava Marija
rozīgi baltās drēbēs, šoreiz viņa bija bez rožukroņa, Viņai bija redzama sirds ar
rozītēm visapkārt un no sirds nāca liela gaisma. Viņa teica, lai skaita bieži rožukroni.»
8. – 9.02.92. parādījās Jaunava Marija. Viņai bija gaiši zila galvas sega un
Jēzus Bērniņš bija viņai rokās. No Jēzus Bērniņa nāca liela, liela gaisma. Rokas Viņš
turēja saliktas lūgšanā. Dievmāte teica, lai daudz lūdzās.
92.02.01. virs altārīša parādījās Bībele, balta ar melnu krustu, iekšā Bībelē
bija uzraksti ar sarkaniem burtiem. Fotografēju, teksti ātri mainījās, kāda balss to
lasīja, nevarēju pierakstīt, jo lodīšu pildspalva nedarbojās, bet pārējā tekstā bija
rakstīts, lai no sātana nebaidās, viņš nav spēcīgs.
Dažreiz sātans mēģina bērnus traucēt, biedēt, kārdināt, bet bērni ir
apbrīnojami mierīgi, jo Eņģelis, Dievmāte un pats Kungs Jēzus viņus pamācīja un
deva padomu «nebaidīties!» – to bērni lieliski arī pielieto, pārkrustot ar krustu,
pārkrustot ar Dievmātes svētīto bildīti vai ar svētīto ūdeni un brīnišķīgi ir tas, ka
smagākos brīžos viņi izjūt Kunga Jēzus, Dievmātes un Eņģeļa rūpes par viņiem, kuri
tiem ne vienu vien reizi parādās – un visi draudi pazūd.
No tā kļūst saprotams: ikvienam cilvēkam nebaidīties, ja nomāc bailes,
kārdinājumi. Dažam tā ir tikpat kā jauna skola, jo nu ir zināms, kas jādara – jālūdzas,
– aiz lūgšanas stāv vareni palīgi un lieti noder arī svētītais ūdens. Atšķirība ir tā, ka šie
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bērni savus palīgus bieži redz... Un tā arī Bībeles parādīšanās laikā balss atkal
atgādināja, lai lūdzas – tā ir likteņu grāmata, tanī ir ierakstīts arī tas, kas nākotnē
notiks, jo, atveroties nākošai lappusei, tanī varēja redzēt dažādus skatus: lidmašīnu
katastrofas, skatu, kā māja saspridzināta, Rīgas – Maskavas vilciena katastrofa. Vēlāk
bērni vēlreiz to pašu redzēja televīzijas pārraidē. Vai visi mūsu likteņi jau izlemti
nevaram vēl teikt, jo ar lūgšanu un labu dzīvi daudz ko var labot. Tas arī ir viens no
brīnumiem, ka ar Dieva palīdzību varam sevi labot un arī likteņi labvēlīgi iegrozās...
Katrā ziņā piesauciet Kungu Jēzu!
Un Kunga Jēzus Māte, kā jau Māte, vienmēr nomodā zemes bērnu dēļ.
Parādoties šajā dzīvoklītī, Dievmātei bija redzamas arī visas trīs Baltijas valstiņas ar
krustiem: Latvijai bija lielais krusts, Lietuvai mazāks krusts un Igaunijai bija tas
mazākais krusts.
92.03.03. logā parādījās Svētā Hostija. Mazā Jo., tikai 20 mēnešus veca, bet
momentā pret Svēto Hostiju nometās ceļos un arī tajās reizēs, kad ap krucifiksu
notikās gaismošanās, Jo. pret to nometās ceļos... Nepārprotama ir mazās Jo. rīcība
tajos gadījumos, kad ļaunais gars uzdrošinās nākt bērnus kārdināt, – tad mazā Jo. ļoti
sadusmojas un met tam ar jebkuru spēļmantiņu vai priekšmetu, un vienmēr tam trāpa,
tas pazūd – šis nevainīgais bērns pārspēj ļauno garu, tā pastāstīja Jo. mazais brālītis J.
Kungs Jēzus parādoties teica, ka vajagot daudz lūgties, tad varēs tautu glābt,
vēl arvien mums piedāvā lūgšanas žēlastību... Tā vien gribas teikt: «Tauta, kas dzīvo
Latvijā, lūdzies, Kungs raugās uz mums ar cerību, vai tad Kungam Jēzum būtu jāviļas
mūsos!»
Kungs ieteic kristīties arī J. mammai. Lai cilvēki nenodarbojas ar sliktām
lietām, lai tuvinieki un visi cilvēki atgrieztos pie Dieva – ir jālūdzas.
Mazā seši ar pus gadiņu vecā māsiņa D. tāpat kā J. redz un dzird, ko saka
Kungs Jēzus, Jaunava Marija un Eņģelis. Eņģelis sadziedināja D. sasisto kāju un
apdedzināto dibena vietu. Vispār eņģeļu ierašanās un darbošanās pie D. izsauca pie
viņas neparastas pārmaiņas, jo viņa bija nevaldāma meitene burtiskā nozīmē – ne ko
atstāt, ne ko uzticēt – vai nu tas tika paņemts vai nu sabojāts, vai kas cits slikts izdarīts
– izpaudās liela apsēstība. Vienīgi viņas brālītis J. pastāvīgi apgalvoja, ka D. būs atkal
laba meitene. Kungs Jēzus jau gadu agrāk bija viņam to pateicis. Pat vecāmāte bija
visas cerības zaudējusi un nonākusi galīgā izmisumā, un te pēkšņi pēc Eņģeļa
apmeklējuma notika tas, ko tagad varam piedzīvot – mazā D. ir vienreizēji laba
meitene... Pat ja kādam kas izkrīt, vai rublis – vienalga, to tūdaļ pasniedz un atdod un
pat mājās atstātos gardumus pati neaiztiek.
Sakarā ar brīnišķām parādībām šajā dzīvoklī esmu jau kādu septīto reizi, un
šis ir viens no lielākiem pārsteigumiem, – kādi vareni spēki ir pasaulē, kas var
cilvēkam palīdzēt. Bet ļauniem spēkiem nepatīk labi bērni. Vienā gadījumā ļaunais
gars teicis, lai dzen brālīti J. prom, viņam nepatīk viņš, jo J. ļoti daudz un sirsnīgi
lūdzas, ļaunajam garam nepatīk tādi bērni. Bet tad, kad parādās Svētā Hostija,
ļaunajam garam jālaiž ļekas vaļā – tas bēg. Pirms tam gan viņš bija pats sevi
reklamējis, ka viņš ir tas labākais sātans pasaulē. No tā redzams, kas tikai šiem
bērniem nav jāpiedzīvo.
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Un tad, kad Jēzus parādījās virs altārīša, Viņš bija lielā gaismā un teica:
«Lūdzieties, lūdzieties un jums tiks dots!» Mazajam J. izdevās lieliski šo Kungu Jēzu
uzzīmēt. Un pēc tam Kungs Jēzus norādīja uz augšu – un tur bija redzami 3 krusti. Pie
vidējā krusta bija Kungs Jēzus, un no Viņa Sirds tecēja asinis. Kungs Jēzus mūs ļoti
mīl. «No tā krusta nāca liela gaisma.» Bija redzams traģiskais moments un dzirdēja,
kā Jēzus teica: «Tēvs, Tavās rokās nododu savu garu.»
Tad bērni vēl pastāstīja, ka viņi koridorā satikuši Eņģeli, un viņš aicinājis
istabā pie altārīša kopīgi lūgties. Viņam uz drēbēm bija daudz krustiņi. Arī šo eņģeli
tūlīt pēc notikuma mazais J. uzzīmēja.
Ka Pestītājs dzīvs redzams pie krusta, nav vienīgais gadījums. 92.03.04. Viņš
dzīvs bija redzams pie krucifiksa, ap Viņa rokām bija redzama liela gaisma. Mazais J.
šo gadījumu nofotografēja, un tieši krusts, pie kura bija pienaglotas Pestītāja rokas, ir
gaismas apspīdēts. Kāds nesa šo krustu, un tas pārstaigāja istabu – domājams Eņģelis,
bet tas nebija redzams.
«Vienā gadījumā gribējām skaitīt Rožukroni un parādījās Eņģelis. Viņš lika,
lai metamies ceļos. Eņģelis kopā ar mums skaitīja Rožukroni, viņam līdzi bija biķeris.
Biju mazliet saslimis, sāpēja kāja, jo to biju sasitis. Eņģelis uzpilināja pilienu no tā
biķera uz manu kāju, un es biju vesels.»
«Arī Dievmāte parādījās baltā tērpā un lika lūgties par visu Latviju. Viņa pati
bija lielā gaismā, Rožukronis rokā un galvā kapuce. Mazā Jo. krīt ceļos, saliek rokas
lūgšanā un augsti paceļ pret Dievmāti!» «Vienu dienu gaiši gari staigāja pa koridoru,
kaut gan durvis bija aizslēgtas, no istabas cauri stikla durvīm varēja viņus redzēt,
viens liels, otrs mazs – arī tos nofotografēju.»
«Starp labajiem gariem un ļaunajiem gariem notiek cīņa,» saka mazais J.,
«vienu man atļāva redzēt – kā eņģelis cīnījās ar Luciferu kādas 20 minūtes ar
zobeniem, beigās no eņģeļa Lucifers tika nodurts.»
Neredzamais reiz J. draudēja ar slēpju kokiem, palīgā piesteidzās mazā māsa
ar Dievmātes bildīti rokās, ar to pārmeta krusta zīmi un viss norima.
Šie praktiskie piemēri, liekas, tiek doti mums, lai zinātu, kā cīnīties un
nebaidīties, Dievs uzvarēs. Kāpēc šī cīņa notiek, ar cilvēka prātu ir par maz, lai to
saprastu. Paldies Dievam, ka mums tiek sniegta daudzpusīga palīdzība, to arī
izmantojam. Tas ir apbrīnojami, ka pat vēlās nakts stundas bērni izmanto lūgšanām, jo
zinām, ka viens otrs ticīgais ar grūtībām tikai paspēj noskaitīt vakara lūgšanu, arī tas
ir labi, bet šobrīd lūgšanas ir ārkārtīgi vajadzīgas, kādēļ vēl par dažiem gadījumiem
jāpastāsta. Un tā 92.03.14. 0:15, bērniem lūdzoties, viena no Kunga Jēzus bildītēm
kļuva kā lodziņš un aiz tā varēja redzēt, ka Kungs Jēzus ir dzīvs, Kunga Jēzus galvā
parādījās īsts ērkšķu kronis, asinis pilēja no viņa ērkšķiem sadurtās galvas, bērni tajā
brīdī skaitīja Rožukroņa noslēpumu, kurā Jēzum uzliek galvā ērkšķu kroni.
92.03.15. 1:00 naktī Jēzus Sirds bilde atdzīvojās, no Jēzus Sirds tecēja asinis,
tanī brīdī skaitīja noslēpumu «Krustā sišana».
Ja nopietnos, ārkārtējos gadījumos nelīdz lūgšana, ņemiet palīgā svētīto
ūdeni, sv. Agates ūdeni, sv. Benedikta medālīti ar krustu, jo tādēļ jau Baznīcai šīs
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bagātības ir sniegtas, lai no tām smeltos palīdzību. Mūsu kaimiņu dēls atceras, ka viņu
mājās aizdegās šķūnis un atnāca kaimiņiene, katoliete, pārsvētīja ugunsgrēku ar sv.
Agates ūdeni, un turpat uguns saplaka. Arī mūsu laikos briesmu gadījumos līdzēja
svētītais un sv .Agates ūdens, lai par to Dievam pateicamies, ka no lielām briesmām
tikām pasargāti. Ņemiet rokās droši šo ūdeni un svētiet droši, roku nepiebremzējot, bet
ar visu spēku un atpakaļ neskatoties, jo kad Dieva spēks darbojas, tad citi iespaidi ir
kaitīgi.
Mēs esam nonākuši līdz reālām briesmām un arī līdz praktiskam
pielietojumam, kā briesmas novērst. Ticība Dievam mūs nav pievīlusi, smagi
pārdzīvojumi bija jāiztur, bija arī upuri, bet mums ir cerība un ticība, ka tie ir Dieva
rokās debesu laimē, jo ir arī tādi gadījumi, kad cilvēki no klīniskās nāves atkal
atgriezās savā miesā, ne labprāt to vēlējās, jo tur esot bijis bezgala labi, bet
pašnāvnieki gan tur esot izskatījušies nožēlojamā stāvoklī – pašnāvību nedrīkst darīt –
izrādās, ka ar to viņi savu problēmu nav atrisinājuši, bet nonākuši drausmīgā postā.
Lūgšana, svētceļojumā ejot, iegūst nenovērtējamu vērtību, jo tā ir kopā ar
cilvēku uzupurēšanos, Dievam patīkama tāpat ka Fatimas bērnu uzupurēšanās, kad
viņi gandarīja par grēciniekiem. Un nevaram nepieminēt gadījumu, kad Fatimas
Dievmāte ar Fatimas bērniem Franci un Jacintu sagaidīja Aglonā Rīgas svētceļniekus,
kas nāca no Rīgas ar kājām, starp viņiem bija arī daudz bērnu. Svētceļnieki nesa klusu
upuri, daudziem bija tulznainas kājas pat līdz asinīm. Par to pastāstīja Emīlija, kad
Aglonas Dievmātes svētbildē tanī brīdī atradās dzīva Fatimas Dievmāte, Jēzus altārī
stāvēja Francis, pie Jēzus Sirds Jacinta. Lūcija redzēja savādāk, viņa redzēja, ka
Aglonas Dievmāte atdzīvojās, pacēla roku un svētīja svētceļniekus. Visus brīnumus
nemaz nav iespējams aprakstīt. Arī pie dažiem kleriķiem var redzēt brīnumus,
sagaidāms, ka tie būs kārtīgi Baznīcas vīri.
Jālūdzas esot arī uz mazajiem svētajiem, jo viņi pie Dieva žēlastību ieguvuši,
svētā sadraudzība mūs vieno, viņi var palīdzēt, lūdzot, mīlestības pārņemti, – esot pie
Dieva. No mūžīgās pasaules mums ieteic: ja tu lūdzies, tad lūdzies uz ceļiem, tas ir
vispiemērotākais veids, kā mums jāatrodas Dieva priekšā. Emīlija daudz padomu var
dot, jo viņai tāda žēlastība – satikties ar mirušajiem, skatienam ielūkojoties garīgajā
pasaulē, un zināt, ko viņi saka un izlūdzas no Dieva. Redzēt svēto Terēzīti Svētās
Mises laikā, redzēt pārvērtības pie Svētās Hostijas uzbrukumu laikos un arī, kad mūsu
dēlus sūtīja uz Afganistānu, debesis sēroja līdz ar mums. Kad svētīja Latvijas karogu
ar svētīto ūdeni, tad ļaunais gars pilnīgi balsī kliedza – Nevajag! – jo viņš gribēja, lai
paliek tas vecais bezdievības laiku karogs.
Derīgi būtu varbūt zināt vismaz vienu no svētības lūgšanām. Man to pateica
šādā veidā: «Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Lai svētā Benedikta krusts
apgaismo mūs, lai ļaunajam garam nav varas par mums Dieva Tēva, Dēla un Svētā
Gara vārdā!» – «Spēks, mūsu Pestītāja Jēzus Kristus krusts, krusts, svētā Benedikta,
eņģeļi sargātāji, visi Dieva svētie!»
Ar šiem vārdiem vajag krustīt četrus krustus. Uz priekšu apkrustīt,
aizmugurē, vienu sānu, otru sānu, un vēl piekto krustu liec uz priekšu, tad tevi nevar
salauzt, vari iet uz priekšu...
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Sv. Franciska baznīcā jau gadus atpakaļ pie svētā Jāzepa gleznas lūdzās jau
aizsaulē esošie divi mūki, kas var redzēt – to arī redzēja, jo dažām personām tāda
dāvana ir dota. Un tad gaišā aplī bija redzams ieskats dažu mūsu varas pārstāvju
liktenī: Kozakevičai nebija lemts uznākt uz fona, Alksnis nespēja noturēties,
Gorbunovs ar Dieva žēlastību noturējās – zināms, ka par viņu ļoti daudz ticīgo lūdzas
un ir ļoti jālūdzas, lai valdības vīriem apskaidrots prāts. Tiem, kas saskata nozīmi tam,
kad debesis neparasti sāk gaismoties, kas varētu būt arī ziemeļblāzma, katrā gadījumā
to nemaz neizdodas noskaidrot, bet Daugavpils rajonā tamlīdzīga gaismošanās bija
92.02.25. 20:00 – 22:00, to redzēja vairāki cilvēki un daži no viņiem saskatīja tur
cilvēku rokas un kājas. Ja tas ir nopietni, tad brīdinājums ir nepārprotams un Pestītāja
aicinājums bērniem, lai viņi lūdzas, būtu jāņem vērā visiem ticīgajiem.
Bija tāds nodoms vienu no svētceļojumiem uz Dievmātes parādīšanās vietu
Puduļos veltīt nakts lūgšanām – lūgties tur visu nakti. Pieteicās arī viena ticīgā no
Rīgas, viņai bija svarīgi uzzināt, vai vismaz kaut kas atbilst patiesībai, ko par šīm
parādīšanām runā. Varakļānu stacijā iebraucām līdz ar vakara krēslu, pieci kilometri
vēl bija jāmēro kājām, paspējām Rožukroni noskaitīt jau vilcienā, bet arī kājām ejot
lūdzāmies un I. piedzīvoja pirmo pārsteigumu – mēness divas reizes uzliesmoja spožā
gaismā. Šādi gadījumi Dievmātes parādīšanās vietā jau ir pazīstami, bet nu mērķis
šajā ceļā gūst attaisnojumu: ir svētīgi šeit doties un lūgties. Sasniedzam ceļa mērķi
«Puduļos» pie krusta. Pie krusta mājiņā tāda sajūta kā baznīcā – kaut kas īpašs. Šeit,
pie šīs mājiņas Dievmāmiņa jau tik daudzas reizes parādījusies, lūgusies... Tiešām, ja
to uzskatītu tikai par kāda ticīga cilvēka personīgo pārdzīvojumu un redzējumiem,
tiešām – tā arī viss būtu noklusēts, bet nu te garīgu prieku var saņemt ne viens vien
ticīgais un ticīgā. Grūti atrauties no šīs vietas, bet jāiet tālāk, kamēr vēl cilvēki neiet
pie nakts miera.
Puduļos. Nellijai un viņas māsai pasacījām savu nodomu atrasties nomodā
visu nakti un pavadīt to lūgšanās. Piekrišana bija tūlītēja: Krusta ceļš, Rožukronis,
Rūgtās asaras, Rožukronis, dziesmas, lūgšanas, litānija uz visiem svētajiem, un tad
lūdzoties aizejam pie krusta, tur skaitām sešus pātarus un sv. Jāzepa litāniju un
dziesmas «Ak miera Karaliene», «Esi sveicināta...» utt. Visu, kādā kārtībā tas bija,
pilnībā neuzrakstīju. Jo cilvēkus visvairāk var interesēt, kāda tam visam nozīme.
Lūgšanu laikā istabā no Kunga Jēzus Sirds svētbildes bija jūtams, ka gaišums nāk, cits
to redzēja vājāk, cits stiprāk, cik nu katram bija nomērīts žēlastības mērs un cik nu
katrs, katra bija sagatavojušies dziļumā tuvāk Pestītājam nākt. Bet, pirms iesākām
dziedāt, varēja dzirdēt jau klusu maigu dziedāšanu! Dziedāja Dievmāmiņa! Inese
pirmo reizi dzirdēja Dievmāmiņas balsi – viņa vēl nekā nesaprata, no kurienes un kas
dzied.
Tikai Nellija bija tā, kas paskaidroja, tā bija Dievmāmiņa, jo Nellijai
Dievmāmiņas balss pazīstama, viņa Dievmāmiņu bieži dzird un ir reizes, kad arī
sarunājas.
Šī gatavība nakti pavadīt lūgšanā, pielūdzot Kungu Jēzu, apcerot, apraudot
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Viņa sāpes un ciešanas, izrādījās bija ar pašas Dievmāmiņas līdzdalību. Tiešām
neparasts brīnumu laiks un arī neparasts žēlastību laiks.
Naktī, lūdzoties pie krusta, bija vērojama gaismošanās pie svētbildēm. Nellija
vēroja mūs, kā mēs uz to reaģējam, jo viņa to piedzīvo bieži, saprotams, ka arī lūdzas
bieži un sirsnīgi.
Katrā ziņā – mēs vēlējāmies, lai Nellija pastāsta, ko Dievmāmiņa ir sacījusi
pēdējā laikā.
Nellija: «Dievmāte bija 92.03.06. 16:00 mājas ārpusē, varēja redzēt pa
virtuves logu pavisam tuvu. Viņa bija baltās drēbēs, ar rožukroni rokās, galvā gaišs
kronītis, rokas saliktas lūgšanā – lūdzās, koki bija gaiši sudraboti, vizuļoja, kā ar
sarmu apsarmojuši, tas ilga vienu stundu un, kad beidzās, viss atkal kļuva kā parasti.
Dievmāte atkal runāja. Teica, lai skaitot Rožukroņa lūgšanas, tā ir stipra lūgšana, būs
ciešanas, asins izliešana, gavēņa laiks, stingri jāievēro atturība, cilvēki palaidušies,
nevērīgā savu pienākumu pildīšanā, pat baznīcā lāgā negrib iet – ko tādā gadījumā
viņi labu var gaidīt, vajag baznīcā ar lielāku bijību lūgties. Kunga Jēzus uzupurēšanās
laikā Svētajā Misē arī ticīgajiem jāuzupurējas, jābūt uz ceļiem ilgāku laiku nevis ērti
iekārtoties un sēdēt solos. Tieši pieminēja, ka tas vērojams arī Varakļānu baznīcā.
Daudziem cilvēkiem sirdsapziņas balss noslāpēta, pie katra Kungs Jēzus pieklauvē,
atgādina: «Es nāku runāt,» bet cilvēki tik ļoti norobežojas no Viņa, ka daudzi neredz
un nedzird. Daudzi dzērumā zaudējuši godu, palikuši ietiepīgi. Par savām ģimenēm
jālūdzas. Jāskaita seši pātari, Svētā Jāzepa litānija un jādzied dziesmiņas Svētajam
Jāzepam. Trešdien 92.03.11. vakarā Dievmāte lūdzās istabā vienu stundu ar
rožukronīti rokās, baltās drēbēs, bet galvā bija tikai kapuce – bez kronīša. Arī Nellija
lūdzās. Šajā naktī no 13. uz 92.03.14. pēc lūgšanām ap pulksten četriem pāri jau
gājām mazliet atpūsties, jo bija jāpošas ceļā, bet vēl tanī brīdī bija kaut kāds savāds
spirgtums, izrādās – savā istabā Nellija satika Dievmāti, Fatimas Dievmāti ar kronīti
galvā un rožukronīti rokās, baltās drēbēs. Teikusi: «Cik es laimīga, ka mēs
lūdzāmies!» Vēl 7:00 no rīta Nellija redzēja, ka Dievmāte arvien vēl lūdzas.
No citiem avotiem nāca ziņa, ka Dievmāte uzslavējusi Latgalē dzīvojošo
tautu. Latgalieši saglabājuši ticību, saglabājuši baznīcas. No latgaliešu tautas gods
Dievam un Viņa svētajiem, it sevišķi Dievmāmiņai. Bet kāds kauns būs tiem
tautiešiem, kas savu sirdsapziņu pārdevuši un pat vēl neatgriežas, bet citi kļuvuši
pavisam pavirši savu pienākumu pildīšanā – tagad, kad Dievmāmiņa savējos sargājusi,
pie savējiem nākusi.
1992. gada aprīlis
38. stāsts
Dievmāte aizstāv savu ticību! Daudz un dažādu ticību ticīgie aizstāv savu
ticību. Tā ir viņu goda lieta. Visiem ārkārtīgi uzmanīgi jāpieiet šim jautājumam, kad
tiek skarta kāda no ticībām. Bet, ja jautājums būtu jārisina pēc būtības, tad tas
izskatītos līdzīgi tam, kad valdības noliek savas pilnvaras un viņu darbību izvērtē
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augstākas instances vai pat starptautiskā tiesa. Tā līdzīgi varētu būt arī ar ticībām, kad
Dievam būs jāizvērtē to pareizums jeb sodāmība. Jo ticības ir dažādas un pat
pretrunīgas.
Dieva Māte bija jūdu ticības piederīgā un viņa pildīja jūdu likumus. Kungam
Jēzum bija zināms, kas no šiem likumiem paturams, kas nosodāms šo likumu
pildīšanā. Kungs Jēzus atklāti aizrādīja gan uz likuma vīru cietsirdību, gan uz viņu
netaisnību, un beidzot Jēzu nemaz negribēja uzklausīt. Jēzum pašam bija jāaizstāv
patiesība un taisnības dēļ jācieš, jāmirst cilvēku grēku dēļ, bet taisnība nenomira, tā
uzvarēja, trešajā dienā pieceļoties no miroņiem. Radās ticība uz Kungu Jēzu un tā
nostiprinājās, un līdzīgi Kungam Jēzum Viņa mācekļi un ticīgie aizstāvēja Kunga
Jēzus mācību, pat atdodot par to savas dzīvības.
Kā savu ticību Jēzum aizstāvēs Jēzus Māte Marija? Šī sieviete īpašā veidā
izraudzīta un arī pagodināta. Viņa samīs čūskai galvu, tas saprotams – sātanam. Un
tie, kas grib noliegt Dievmātes varu, tie it kā atvēl varu sātanam. Tas dažos gadījumos
varbūt noticis vai notiek neapzinīgi, bet vienalga par to ir ļoti žēl...
Dievs neliedz Jēzus Mātei aizstāvēt savu ticību Jēzum, tas vairākkārt
pierādījies brīnumos – arī Baznīcas atzītos kā Lurdā, Fatimā u.c. Bet ir vēl arī mazie
brīnumi. Un varbūt dažus brīnumus nepagūs pat atzīt, kad jau piepildīsies Dievmātes
brīdinājumi. Kaut kas līdzīgs ir jau Dienvidslāvijā. Latvijā arī ir jau ne mazums
brīdinājumi. Bet vispirms – Dievmātes rūpes par mums. Nupat viena ticīga sieviete
teica, ka viņa sapnī redzēja Dievmāti. Dievmāte savās rokās turējusi Latviju un pāri
tam bijis skaidri saredzams uzraksts – «Tev mūžam dzīvot Latvija...» Arī es pirms
neatkarības pasludināšanas sapnī skaidri redzēju Latviju ar ļoti skaidrām robežu
līnijām un apdzīvotām vietām, kā tas bija pirmajos neatkarības laikos kartē. Bet tas
bija tikai sapņos. Dievmāte vēlas saglabāt Latviju īstenībā – tam nepārprotams pamats
ir arī ticīgo lūgšanas, ko ticīgie sūtīs Dievam. Ja no Latvijā dzīvojošās tautas Dievam
būs gods, tā varēs pastāvēt, tas varētu būt kā paraugs pasaules mērogā. Bet neticība,
elkdievība un grimšana netikumības purvā neko labu nesola – būs sods.
Dievmāte aizstāv savu ticību Jēzum Kristum. Tā tas bija arī šā gada, 1992.
gada, janvārī. Daudzās vietās pasaulē ir visādu ticību brīvība. Un cik tas dīvaini
nebūtu – ir arī sātanam ticīgie, sātans jau tik daudz mūsu pasaulei postu nesis un nu
radušies vēl viņam ticīgie. Tie 92.01.11. Ēģiptē rīkoja savu saietu no visas pasaules ar
nolūku – kā pārņemt varu pasaulē. Ja kristīgie nebūs nomodā par savu ticību , varu
gatavojas pārņemt sātans. Dievmāte uz pastāvošajām briesmām reaģēja nekavējoties
un otrā dienā tanī pat Ēģiptē parādījās pie debesīm. To redzēja ļoti daudz cilvēku, un
Dievmāti varēja pat nofotografēt. Dievmāte brīdināja, ka piepildīsies trešais
noslēpums, ko viņa atklāja 1917. gadā Fatimā un tas var notikt jau 1999. gadā. Ja
cilvēki nelabosies. Dievmāte aizstāv savu ticību Kungam Jēzum un arī ticību Viņa
baznīcai.
Nupat kļuvis zināms, ka arī Grieķijā virs vienas baznīcas bieži redzama
Dievmāte, lai brīdinātu ticīgos pret modernismu, jo sāk veidoties visādas ticības un, ja
cilvēku prātus var sagrozīt, tad sātans to ar lielu steigu izmanto... Sātans izmanto ne
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vien kūtrumu ticības lietās, bet arī vēlēšanos kaut kam ticēt, un cilvēki vairs nezina, kā
vārdā viņi tiek dziedināti, kā vārdā viņiem rodas visādas atklāsmes, un tas var būt
tādēļ, lai traucētu cilvēkiem saņemt dziedināšanu Jēzus Kristus vārdā un jauktu
patieso informāciju – it kā no Kunga Jēzus nekāda palīdzība vairs nav gaidāma.
Patiesībā palīdzība tiek sniegta nepārtraukti, bet tikai tā Kungam Jēzum jātuvojas –
gan ar lūgšanām, gan ar savu sirdi un saviem labiem darbiem, pašā ticības dziļumā un
mīlestībā uz Kungu Jēzu varam sasniegt apskaidrību.
To, kas notiek neparastā kārtā, jāapraksta, jāraksta ar lielu atbildību, te ir
šobrīd notiekošais brīdinājums un pamudinājums labot savu dzīvi, ticēt Dievam,
lūgties.
Liepājā Sv. Jāzepa katedrālē pēc nakts nomoda lūgšanām īsi pirms 6:00 rītā
Sv. Mises laikā pieeju pie Komūnijas. Nometos uz ceļiem pie dievgalda, lūdzos un
pievēršu arī skatu Dievmātes «Mistiskās rozes» statujai, kura atrodas man priekšā.
Pēkšņi skatos, ka statujas vairs nav, bet ir dzīva Dievmāte – cita, vismaz divreiz
lielāka, līdzīga Fatimas vai Ēģiptes Dievmātei. Dievmātes vaibsti bija dzīvi. Tas bija
īsu mirkli, nevarēju vairs asaras valdīt, bet bija jāsavaldās, jo drīz vien nāca kārta
saņemt Sv. Komūniju, arī tā atstāja tādu iespaidu, kā nekad. No tās vairs negribējās
šķirties, mani satrieca tā žēlastība, ka man niecīgam, vienkāršam cilvēkam šie
noslēpuma dziļumi atklājas. Dievmāte šo nakts lūgšanu, dievkalpojumu laikā ir bijusi
te klāt... No noguruma vairs ne vēsts, paguvu vēl aizbraukt uz savu draudzi un arī tur
piedalīties dievkalpojumā.
Saņēmu ziņu no Smelteriem, raksta Antonija – Organizējam bērnus, jaunatni
braucienam uz baznīcu lūgties, bet nesanāca tā, kā vēlējāmies, tad man Dievmāte
pateica, lai jaunatni pārstāv vismazākie, eņģelīši, lai nāk pie viņas lūgties! Tā
pielīdzina Dievmāte mazus bērnus – eņģelīšiem.
Tūlīt pēc teiktā es lūdzos ar saviem mazbērniem – trīs gadus veco Maijiņu,
sešus gadus veco Arti. Kādu citu dienu lūgšanā piedalījās arī Jānītis un Mārītis.
Antonija ievēroja, ka Artis ļoti, ļoti cītīgi lūdzas un iedomājās Artim pajautāt, vai
viņam kas gadījies, vai ko redzējis. Artis atbildējis: «Jā, šonakt sapnī bija redzams
sātans – pretīgs, ar ragiem un asti, sātans iemetis viņam ar diviem akmeņiem.»
Acīmredzot bērnu lūgšanas jauc sātana ļaunos nodomus. Pēc viņa teiktā Antonija tūlīt
bērniem kaklā uzkārusi krustiņus. Pēc tā redzējuma Artis pārmetis krustu un
noskaitījis sargeņģelīša lūgšanu. Bērniem pieder Debesu valstība, paradīze. 92.30.13.
tos tur redzējumā redzēja Antonija un saņēma aicinājumu iet uz baznīcu. Viņa bija
nevesela, tomēr aicinājumu izpildīja un aizgāja, un saņēma apstiprinājumu, ka bērni
izlūguši to, kas bijis Dievmātes plānos. Antonijai samērā bieži atvēlēti redzējumi, un
viņa lūdzas arī izmantodama katru brīvo brīdi.
Piektdien 92.03.20. vakarā, skaitot Rožukroņa III daļas 5. noslēpumu, no
debesīm nolaidās spodrumiņš, nedaudz virs zemes tas palika lielāks, tad tas atvērās un
tanī bija Dievmāmiņa ar Bērnu. Likās, ka ir pavisam cita zeme. Bet tas nebija ilgi.
Televīzija 92.04.03. raidījumā krievu valodā apmēram 22:15 parādīja cilvēku
ar stigmatiem – brūcēm rokās un kājās kā Krustā Sistajam, arī viņš brīdināja visus
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pasaules valdniekus: ja cilvēki neizmainīsies uz labo pusi, cilvēcei sagaidāms bargs
sods. Zem kristiešu karoga visām tautām jābūt kā brāļiem. Pēdējā mēneša laikā nācās
sastapties ar vairākiem garīgo notikumu dalībniekiem un arī Nellija 92.04.16. rīta
agrumā pastāstīja par pēdējiem redzējumiem. Trešdien Puduļos 92.04.08. 18:00
Dievmāte parādījās istabā, baltā tērpā ar kroni galvā un rožukroni rokās, viņa bija
gaišumā. Un ceturtdien uz rīta pusi saulīte jau bija mazā gabaliņā, kad parādījās
Pestītājs un pa mazu gabaliņu parādījās Dievmāte – tas bija pie debesīm, pie saulītes
to varēja redzēt, pa logu uz pagalma pusi. Pestītājs stāvēja ar ērkšķu kroni galvā.
Pestītājs teica, lai lūdzoties... Un tad man parādīja Pestītāju kapā. Zīmīga parādīšanās
pirms Pestītāja ciešanu dienām, kad viņš mokās mira un tika guldīts kapā. Vai tas nav
mums par zīmi, ka mūs sagaida ciešanas? Bez šaubām, visi reiz mirsim, bet tā ir
cerību pilna nāve, ja no tās mūs uzmodinās Pestītājs...
Nellija: – Skatos, Dievmāte lūdzas, Kunga Jēzus nāve viņu nebija salauzusi.
Tad Kungs Jēzus piecēlās, piestājās Dievmātei blakus un pievienojās Dievmātes
lūgšanām un abi lūdzās – tik ļoti patreizējos laikos vajag pielūgt debesu Tēvu. Kungs
Jēzus, nāves uzvarētājs, zīmīgā veidā norāda uz lūgšanu nepieciešamību, tās nāk par
labu gan dzīvajiem, gan mirušajiem.
Piemēram, Emīlija, būdama lūgšanu cilvēks, labprāt uzņemas gandarīšanas
un lūgšanu pienākumus gan par sevi un saviem tuvākiem, gan arī mirušajiem. Jēzus
iedala viņai arī ciešanu dienas. Jēzus ir drošs, ka šādu sāpīgu apbalvojumu Viņš var
piešķirt – smagu saslimšanu. Un tā atkal kāda radinieka dvēsele tiek izrauta no
šķīstīšanas uguns, sliktākā gadījumā – nenonāk pēc nopelniem ellē un tā tiek
nomainīta ar ciešanu vietu šķīstītavā, jo tur dvēselei ir cerība, ka pienāks laiks un viņa
tiks izglābta.
Emīlijai šī ir vismaz trešā reize, kad pēc tuvinieka nāves viņai smagi fiziski
jācieš – jāslimo. No garu pasaules viņai pasacīja, ka ar lūgšanu ir par maz, ir tādi
grēki, par kuriem ir jāgandara ar ciešanām.
Paldies Dievam, ka Emīlija to visu ļoti labi saprot un spēj uzņemties šo
smago gandarīšanu savu tuvāko labā.
Nellija turpināja stāstīt, ko viņa piedzīvoja 92.09.04. vakarā. Tas notika
istabā. Kungs Jēzus nokāpa no krucifiksa – palika tikai krusts. Pestītājs bija dzīvs, un
arī krusts bija liels. Pestītājs sacīja: «Kas šo lielo, smago krustu varēs nest?» Nellija
bija norūpējusies, vai tiešām jau pienācis tas brīdis, kad Kungs Jēzus mūsu vietā vairs
šo krustu par grēkiem nenesīs, un tuvu visiem jau atmaksas stunda. Tagad varbūt
cilvēki paši par saviem grēkiem varētu paņemt un panest savu krustu un tad arī zinātu
savu nodarījumu un grēku smagumu. Tiešām, iespējams, nesamērīgi smags šis krusts.
Bet grēkojot jau pie reizes vajag padomāt – kāds sods man par to būs? Un
Pestītājs turpināja: «Kas palīdzēs arī Man?» pārāk nepatīkama ir krusta nešana, jo pie
tam vēl tiec izsmiets un nolādēts.
Jēzus piedāvāja visiem kopā šo krustu nest. Visi nesīsim, mierā arī
dzīvosim... Bet ne gluži visi ticīgie būs atsaucīgi uz Kunga Jēzus aicinājumu. Tanī
brīdī G. atpūtās un aizmigusi gulēja. Un viņa aizmigusi arī ar Pestītāju sarunājās, jo
102

viņai nebija lemts vaļējām acīm skatīt Pestītāju. Pestītājs arī G. piedāvāja šo krustu,
bet G. ļoti dusmojās – kāpēc Pestītājs nāk ar krustu. G. apzinājās un pazina šo krustu,
kaut arī pati bija aizmigusi.
Tad Pestītājs ar jautājošu skatu raudzījās uz Nelliju – viņa taču neatsacīsies to
nest. Un Pestītājs pārdomāja, Viņš cauri redzēja, ko Nellija jau ir izcietusi – viņas
lielās ciešanas un upurus, un teica: «Nē, es tev došu mazāku krustu, lai tu to varētu
iznest cauri visā dzīvē.» Un tā jau laikam ir, ka Dievs, dalot krustus, iedod mums to
piemērotāko, lai varam to panest un varam gandarīt par saviem grēkiem, ja tikai to bez
kurnēšanas nesam, bet daži negrib nest nemaz.
Tad Pestītājs teica: «Tas ir par grēciniekiem, tagad ļoti daudzi jaunieši –
jaunatne palaidusies, un ir vajadzīgs, kas šo smago krustu varētu palīdzēt nest, bet
krustu neviens negrib nest.»
«Es negribu cilvēku ciešanas un sāpes, bet Es gribu pārbaudīt, vai cilvēki
varēs, vai gribēs gandarīt.» Kaut kas nopietns gatavojas, vai cilvēki ir tam gatavi? Tie
arvien vēl nodevušies mantas un bagātību raušanai, baudām un skaistuma kopšanai,
iekāres veicināšanai.
Pēc svinīgā dievkalpojuma Dievmātes godam Rīgā Svētā Jēkaba katedrālē
turpināju svētceļojumu uz Latgali – uz Puduļiem. Tur ierados 92.04.15. vakarā un otrā
rītā bija jābūt atpakaļ Rīgā – vispirms uz dievkalpojumu un tad jāapmeklē dzīvoklis
Rīgā, kurā bieži mīt gaišie spēki.
Puduļos pirmām kārtām lūdzāmies un pēc tam arī pārrunas. Par cik jau viena
iepriekšējā nakts bija pavadīta ceļā, tad 3 stundas ieplānojam arī atpūtai, paredzēts
celties bija pirms trijiem rītā. Pamodos 2:45 – no vakarējā noguruma ne vēsts, varu
priecīgu prātu lūgties un tūdaļ no otras istabas redzu iznākam Nelliju. Izrādās,
modinātāja bijusi Dievmāmiņa. Viņa parādījusies parastā vietā pie loga istabas galā.
Dievmāte teikusi: «Jāceļas augšā – jālūdzās!» Nellija mudīgi noskaitījusi lūgšanu jau
tūlīt un tad cēlās augšā. Gājām lūgties pie Puduļu krusta un lūdzāmies, ejot visu ceļu
(5 km) līdz dzelzceļa stacijai.
Nellija pastāstīja vēl par tām reizēm, kad pēdējā mēneša laikā parādījās
Dievmāmiņa. Vienu reizi pagalmā Dievmāmiņa bijusi ar īpaši skaistu rožukroni un
galvā mazu, mazu kronīti, baltā tērpā, tas bijis drīz pēc mūsu iepriekšējās
aizbraukšanas.
Uz kaimiņu pusi, pie Puduļu krusta Dievmāte vēl 3 reizes parādījusies, visas
reizes Dievmāte lūgusies, drēbes bijušas gaišas, iezilganas, galvā kronītis, rokā
rožukronis. Dievmāte teikusi: «Par Latviju jālūdzas, tagad ļoti grūti, nevar saprast, ko
ar Latvijā dzīvojošajiem darīt. Visi ļoti sapīkuši, daudzi negrib lūgties, tādi kā pamesti
un no sirds negrib strādāt, baznīcā tādi kā atsaluši, tagad visādas ciešanas iet, kāpēc
nav dedzīgāki?» Un vēl citas reizes Nellija redzējusi gaismošanos: «Viss kļūst kā
apgaismots un reizēm redzu tur Dievmāti.» Nav veltīgas šīs lūgšanas, ko ticīgie
uzupurē, braucot un nākot šeit lūgties, varbūt tās liekas necilas un vienkāršas, bet
Dievmāte teikusi: «Lai visi tik sirsnīgi lūgtos, lai nebūtu atsaluši, jo tagad ir pēdējais
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brīdis – pārbaudījumi un ciešanas var būt kuru katru brīdi, jo ziniet paši, kā būs. Vai
tad nezināt?» Tik daudz jau brīdināts. «Citi saka, ka tas ir izdomāts, pats no sevis
izrunāts, bet pārbaudījumu laiks tuvu...»
Tad Nellija pastāstīja vēl par krustu, kad Pestītājs nokāpa no krucifiksa. Viņš
rādīja ar naglām izplēstās brūces savās rokās – tās asiņoja. Pestītājs teica: «Tās Manas
brūces neredz. Es ciešu par jūsu vainām...» Ļaudis laikam aizmirsuši, ka arī šodien
padarītie grēki neiet Pestītājam secen. Katrs pakalpojums, katrs gandarījums, katra
lūgšana tāpat, un, ja cilvēki labotos, tad piepildītos Pestītāja sapnis un svētīta būtu arī
viņu dzīve. Ka tomēr atsevišķos gadījumos Pestītājs atklājas, – un arī šoreiz tas nav
velti, kaut kas svarīgs notiksies – jāatceras, ka dvēsele cilvēkam un arī Pestītājam ir
vissvarīgākais.
Kā Nellija teica: «Pestītājam asinis tecēja ne tikai no caurdurtām rokām, bet
arī no brūcēm, ko ērkšķu kronis bija ievainojis.» Pestītājs teicis: «Redzi, cik man ir
smagi – neviens negrib pieņemt šīs ciešanas, līdzēt man ciest.»
Dievs uz visu notiekošo skatās taisnīgi, un, ja savādāk neko negrib grēcinieki
labot, – būs sods...
Dievmāte reizēm jau atgādinājusi, ka vajadzīgas visādas lūgšanas, lai cilvēki
lūdzas, lai lūgdamies skaita Rožoukroni un citas lūgšanas!
Nellija teica: «Dievmāte bija skumīga, un Kungs Jēzus bija skumīgs.» Kungs
Jēzus teicis: «Pasaule tagad grimst vienā grimšanā!...»
Pilsētas pilnas ar
cilvēkiem,
dievnamos
nebūtu pat visiem vietas, un
tomēr dievlūdzēji ir visai
pieticīgā skaitā.
Vēlreiz gribējās
nokļūt tanī dzīvoklī Rīgā,
kurā bērni bieži lūdzas un
kur jau iepriekšējās reizēs ir
notikuši zīmīgi gadījumi.
Tāda iespēja radās Lielajā
Ceturtdienā 92.04.16. pēc
dievkalpojuma Sv. Jēkaba Brīnumaino bērnu ģimene. Māsiņas Lienītes 75. dzimšanas
katedrālē. Dzīvoklī 10 dienā pie galda (no labās puses pirmais) puisītis pastāstīja
kā viņiem, ģimenes bērnu pulciņam, palīdzēja
gadīgais J. Pastāstīja: gadījumus,
Eņģelis, Dievmāte un Kungs Jēzus. Tas noticis klātienē. Tanī
«92.04.15. 9:15 atvērās laikā, no Smelteriem braucot, pieturvieta bija arī Jēkaba
lūgšanu grāmata, kur ir katedrāle. Nebija arī tāda prakse šos notikumus apšaubīt.
ģimenes piekrišanu paraudzīties pie viņiem, arī uz
Rožukroņa II daļas 5. Saņēmu
tiem notikumiem. Bērni gatavojās kristībām, un viņiem vesels
noslēpums, un balss lika komplekss visdažādākās grūtības... Bērni lūdzās un skaitīja
skaitīt šo Rožukroņa daļu, Rožukroni, un palīgā nāca Rožukroņa Karaliene. Vispirms
tad arī Kungs Jēzus. Un bija arī vēl citi lietišķi
un to arī noskaitījām. Tad Eņģelis,
pierādījumi. Tie ir tādi, puslīdz ģimenes noslēpumi.
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11:30 virs altārīša visā augumā parādījās Dievmāte Marija ar tādu kronīti galvā kā tas
viņai ir Fatimā un Rožukroni rokās. Viņai visapkārt bija gaišums.»
To redzēja J. un seši ar pus gadīgā D., un viņiem lika ļoti lūgties. No
krucifiksa – pie krusta, kur Pestītāja attēls – tecēja asinis.
Par vienu citu gadījumu pastāstīja J. vecmāmiņa. Skaitījām lūgšanu, bet mazā
Jo., kurai vēl nav pilni divi gadiņi, spēlējās. Pēkšņi mazā Jo. nometās ceļos. Pajautāju
mazdēliņam J.: «Kas tur ir? Pret ko metas ceļos Jo.?» – «Tas ir Eņģelis.» Mazais J.
redzēja, ka tas ir Eņģelis ar spārniem – krusts uz krūtīm, arī viņš lūdzās. Tā nu
redzams bija, ka kopējai lūgšanai pievienojies arī Eņģelis.
Arī šodien mazā Jo. vairākas reizes bija redzama, metoties uz celīšiem.
Brālītis J. bija izgājis laukā spēlēties. Bet tad J. atnāca un pirms pusdienām skaitījām
galda lūgšanu, bet mazā Jo. pēkšņi atkal nometās ceļos. Pēc lūgšanas jautājām Jo. –
«Kas bija?» – «Bija gaišums, bet kas tanī gaišuma bija iekšā, es nevarēju redzēt.»
Kad pēc maltītes skaitījām pateicības lūgšanu, mazā Jo. atkal krita ceļos – bija
gaišums un tanī bija arī Jāņonkulis. – Tā ir atbilde uz mūsu lūgšanām...
Šodien mazajai Jo. iedeva Dievmātes bildīti, kur Fatimas Dievmāte redzama
pret debess fonu. Mazā Jo. paņēma bildīti un cieši tajā lūkojās kā būtu satikusi sen
pazīstamu personu, un tā kādu pusstundu cieši lūkojās bildītē. Es izjutu, ka no šīs
bildītes Viņa runā uz Jo. viņai saprotamā valodā Jo. ar lielu cītību klausījās – tā bija
divu dvēseļu saruna – nevainīga bērna saruna un Dievmātes saruna – dvēseļu saruna,
savādāk šo notikumu nevaru saprast. Pietuvojušies tādi laiki, kad daudz kas
pārmainīsies, bet vai mēs esam gatavi iet un dzīvot galu galā tā, kā mācīja Kungs un
Pestītājs?
1992.g. 5. maijs
39. stāsts
Bezcerībā Dievs mūs neatstāj – vēl varam cerēt. Bet kas notiks, ja cilvēks būs
tas, kas atstāj Dievu?
Vietas, kur redzamā veidā Dievs brīdina cilvēkus, bez šaubām, apmeklējamas
biežāk. Pirmām kārtām baznīca, bet tad arī šīs vietas, jo arī te nāk skaidrā veidā īpaši
solījumi un arī brīdinājumi. Ceļā došanās nav bez rūpēm, bet jūtamas izpalīdzīgas
rokas. Kas darīts Dieva godam, vienmēr sekmēsies, vienmēr nāk palīdzība, lai
ceļojumu varētu paveikt līdz galam.
Piepildās Dieva prāts, un to visu var apbrīnot, un Dieva svētība plūst pār
visiem. Daži aktīvi notiekošie garīgie notikumi izklausās kā rotaļa, bet mulsina fakts,
ka šos notikumus nevar noliegt, kaut gan dažam to gribētos. Tātad brīdinājumi ir
realitāte, ērta vai neērta – tas lielā mērā atkarīgs no tā, kādu dzīves veidu mēs vedam...
un lai Dievs dod, ka atrodam pareizo ceļu!
Debesīs sātanam atriebības plāni neizdevās, tos viņš cenšas piepildīt šeit, un
ne par velti cilvēkiem jābūt modriem, un brīdinājumi nāk pašā laikā. Nodevēja naids ir
nesaudzīgs, un neviens no sātana netiks saudzēts, kaut arī tas būtu viņam pārdevies,
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un sātans piespiež viņam kalpot, un šie kalpi sūdzas, ka viņi tiek traucēti, ka viņi ar
virsvaru zaudē tajās vietās, kur kāda dvēselīte lūdzas, viņi sāk zaudēt, Dieva spēks ir
pārāks... Ticīgajiem jāiztur smaga un atbildīga cīņa sevis labā un Dievam par godu, no
kā nāk mums palīdzība. Brīvā griba ir liela dāvana, bet jāmācās kā savu brīvo gribu
lietderīgi izmantot!
Ceļā man kāda sieviete teica, ka tagad pat mazi bērni sastopami ar ļaunuma
tieksmēm un to viņa teica ne bez pamata. Tā ir vesela nelaime, milzīga piepūle ir
vajadzīga, lai šādus bērnus izaudzinātu, bet katrā ziņā sekmes ir ievērojami lielākas, ja
mēs lūdzam un paļaujamies. Tas noteikti ir jāzina, jo šodien Dieva darbi piepildās gan
pie bērniem, gan veciem.
Iepriekšējos aprakstos jau tika minēts par to tantiņu, kura bez divu nūju
palīdzības nevarēja staigāt, bet pēc sirsnīgām lūgšanām viņai nūjas vairs nebija
vajadzīgas. Viņa tagad pateicas un slavē Dievu, un Dievmāte no svētbildītes uz viņu
runā īpašā veidā. Šādi gadījumi ir jau bijuši cituviet arī. Bet šoreiz vēl viens neparasts
gadījums. Šīs tantiņas vīrs svētdienas dienā dabūja zirgu, lai uzartu zemīti, bet tantiņa
viņu brīdināja: «Svētdienas dienā nedari to!» Bet kad atkal zirgu varēs dabūt? Un vīrs
neklausīja. Bet tavu brīnumu, kā arī vīrs necentās, aršana viņam neveicās, arkls
neklausīja – vecais vīrs palika nesaprašanā – zeme palika neaparta. Kas tā bija par
varu, kas nepieļāva svētdienā strādāt? Sevišķi Dieva žēlastības skartie, raugieties, lai
neplānojat darbus svētdienās!
Tiktāl dažuviet jau esam nonākuši, ka dažus grēkus esam sākuši uzskatīt, ka
tie nav nekādi grēki. Trešais bauslis skan: – Tev būs svētdienu svētīt. Bet kā tad ir ar
citiem Dieva baušļiem? Vai stāvoklis labāks? Cilvēks gandrīz vairs nav cilvēks – būs
sods!
Kāda ir pašu ticīgo morālā seja? Visvairāk tiek grēkots ar aprunāšanu. Viena
ticīgā savā garā jau iepriekš savus aprunātājus redz, tas ir samērā smagi – zināt to, kas
notiksies.
Tas, ka daži cilvēki dara labu un svētīgu darbu nenozīmē, ka viņi ir tiesīgi
izmeklēt otra cilvēka sisrdsapziņu, un jāsaka – pie tam to dara kļūdaini. Kā šo grēku
vērtēs Dievs?
Ja atliek laika izmeklēt otra cilvēka sirdsapziņu, tad būtu īstais izmeklēt savu
sirdsapziņu. Šajā braucienā gadījās arī šāda rūgta pieredze.
Ko pastāstīja Emīlija? Viņa jau pagājušajā reizē stāstīja par savu nomirušo
māsu, par kuru viņa lūdzās un gandarīja. Dieva vara bija atļāvusi šai māsai atnākt pie
viņas no ciešanu vietas – viņas galva bija dzelžos ieslēgta. Cik ļaunas un neticīgas
domas no šīs galvas dzīves laikā bija nākušas nezinām, bet ciešanu veids tomēr uz
kaut ko norāda. Arī viņas kājas bija ar melniem aptinumiem. Dievs to vien zina, kādus
ceļus viņa ir staigājusi...
Ticīgā O. pastāstīja, ka pie viņas griezies mirušais priesteris B.; no viņa O.
savā laikā saņēma Sv. Komūniju, bet nu viņš lūdza palīdzību no mūžības valstības. Arī
priesterim, pildot savus pienākumus, ir bijušas kļūdas un paviršības, aizmāršība, bijuši
tādi grēki, par kuriem jāgandara. Šis mirušais priesteris lūdza lai par viņu pasūta trīs
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Sv. Mises, bet, ja tas viņai būtu par grūtu, lai pasūta vienu Sv. Misi. Bet O. radās
izdevība un viņa varēja pasūtīt visas trīs. Pirms šis mirušais priesteris griezās pie viņas
O., dzirdēja skaisti dziedam: «Kam tu lūzi ozoliņ?...» Kā vēlāk O. uzzināja, šo
dziesmiņu viņam nodziedāja bērni bēru dienā. Un šodien 92.05.03. baznīcā bērniem
pirmā Sv. Komūnija, un Sv. Mises laikā atkal izdzirda mirušā priestera balsi. Šoreiz
viņš palūdza, lai Sv. Mises laikā, kad piemin mirušos, lai piemin arī mirušā priestera
Pētera vārdu.
Satiekot šos cilvēkus, kas dažos gadījumos var redzēt mirušos un sajūt
sakarus ar garīgo pasauli, nostiprinās apņēmība – ciešāk lūgties par mirušajiem,
viņiem lūgšanas ir vajadzīgas!
Arī ticīgais V. pirms sava tēva nāves redzēja, ka mirušie atnāca, lai pavadītu
viņa tēvu uz mūžību, to vidū bija arī mirusī Matilde no citas pilsētas, nekad agrāk šajā
mājā nebija bijusi, bet viņa bija pazīstama kā dziļi ticīga un viņai bija atvēlēts
piedalīties nāves mirklī pie šī ticīgā mirstošā.
Svētdienās ticīgajiem jāapmeklē baznīcas, varbūt dažreiz jāmēro prāvs ceļa
gabals kājām, kā tas bija 92.05.03., ejot 10 kilometrus no Puduļiem uz Varakļānu
baznīcu. Arī ceļā varējām palūgties un noskaitīt Rožukroni, bet baznīcā, skatot
izstādīto Vissvētāko Sakramentu, bija redzējums, kāda skaidrība un svētums no Viņa
plūst, un Tas atradās it kā citā pasaulē, zīmīgi – gaišākā; bija sajūta – tāda ir apsolītā
zeme. Šodien no rīta, parādoties Dievmātei, Viņa novēlēja, lai to pavadītu lūgšanās. Tā
to vajadzēja izpildīt, un tam visam radās apstākļi, jo pēc dievkalpojuma Varakļānos
tika piedāvāta vieta automašīnā braucienam uz Pieniņu baznīcu, un arī tur paspējām
laikā uz Sv. Misi un arī Krusta ceļu nostaigājām, un atkal vēroju izstādīto Vissvētāko
Sakramentu. Arī šeit bija vērojamas pārmaiņas, tajā bija iezīmes – Pestītāja seja un
Hostija it kā asinīm slacīta. Vēlāk dažas ticīgās sievietes pastāstīja arī savus
redzējumus.
Tekla: «Ieejot baznīcā, pretī tabernakulam ievēroju gaišumu un skatu – tādu
kā Vatikāns, Sv. Pētera bazilika.»
Geņīte: «Arī es, ieejot baznīcā, ievēroju pie tabernakula gaišumu un tanī
kontūras.»
Antonija: «Arī es redzēju gaišumu, bet pirms ticīgo pārsvētīšanas ar
Vissvētāko Sakramentu bija redzama Dievmāmiņa ar Jēzus bērnu uz rokas. No
tabernakula puses Dievmāmiņu apspīdēja liels spožums un arī Dievmāmiņa kļuva vēl
spodrāka, un no tabernakula es sajutu nākam lielu mīlestību.»
Vēl nepaguvu pastāstīt par Puduļiem. 92.05.02. vakarā pie Puduļu krusta
sastapu vēl sešas dievlūdzējas, kas maija mēneša vakaros še pagodina Dievu un
Dievmāmiņu ar dziesmām un lūgšanām. Brītiņu bija vēl iespējams kopīgi palūgties.
Tad sievietes steidzās padarīt vakara darbus. Bet Puduļos lūdzāmies vēl līdz pusnaktij
un no rīta devāmies ceļā uz Varakļānu baznīcu.
Par pēdējiem parādīšanās gadījumiem pastāstīja Nellija: «Dievmāte atkal
parādījās manā istabā Lielajā sestdienā baltās drēbēs ar kronīti galvā, bet rožukronis
šajā reizē viņai nebija. Viņa, rokas salikusi, lūdzās un teica, lai lūdzoties un arī
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Rožukroni lai skaitot par jaunatni un visiem tiem, kas netic, lai viņi atgrieztos līdz
ticībai. Tā ir galīgā nepieciešamība – lai vismaz cilvēki ticētu Dievam, lai būtu spējīgi
lūgties un slavēt Dievu!
Lieldienu svētdienā 92.04.19. pagalms kļuva ļoti gaišs, paskatījos pa logu ārā
– no kurienes tāda gaisma? Un es redzēju brīdi no Kunga Jēzus augšāmcelšanās.
Kungs Jēzus spožās, baltās drēbēs, rokas pacēlis uz augšu, un tad, drīz pēc tam Viņam
blakus parādījās Dievmāte baltās drēbēs un atkal atkārtojās Viņas lūgums:
«Lūdzieties!»»
Dievmāte pārdzīvo visu cilvēku dēļ un bieži pēdēja laikā, kad tur saimnieks
bija smagi slims, parādījās kaimiņu mājā, dažreiz rītā, dažreiz pēc pusdienas. Caur
logu varēja redzēt, ka arī tur Dievmāte nāk, bet kaimiņš atsalis ticībā, un Dievmāte
šeit ļoti skumīga – slauka asaras, un arī gaišums nebija, vienīgi viņa pati bija gaiša.
Nellija to redzēja, vedot uz ceļa malu piena kannas, savākšanas vietā.
Un tad atkal Nellija redzēja Dievmāti pie Puduļu krusta zilganās drēbēs.
Šoreiz Dievmāte runāja par krustu, par šo lūgšanās vietu: «Šeit visādi cilvēki staigā,
citi izliekas galīgi, ka nesaprot – kāpēc te krusts, svētbildes un šis lūgšanu namiņš.» –
Jā, cik mēs nesaprātīgi un muļķi izliekamies, ka Dievmātei jāskumst un jābēdājas
mūsu dēļ. Visskumīgāk ir, ja cilvēkiem Dieva pagodināšanas vietas nav patīkamas. Te
nu tiešām jāpadomā, kāds būs šo cilvēku liktenis mūžībā...
Dievmāte vēlreiz pieminēja Ē. ģimeni, – savus ticīgos Dievmāte redz un dod
padomu – vēl ir vajadzīgas sirsnīgas lūgšanas... Sirsnīgas...
92.05.03. Puduļos pamodāmies 6:00, vēl iespēja palūgties un tad jāpošas ceļā
uz baznīcu. Izjūtams atkal kāds īpašs garīgais pacēlums. Nellija šorīt atkal redz
Dievmāmiņu apmēram vienu stundu, baltā tērpā. Dievmāte lūdzas un klusu dzied –
slavē Dievu un aicina: «Šodien svētdiena, ir sirsnīgi jālūdzas, diena jāpavada
lūgšanās, lai cilvēki ir Dievam padevīgi un izprot kādam mērķim svētdiena domāta!»
Smelteros. 92.05.03. Geņīte pastāstīja, ka viņa pēdējā laikā redzējusi divas
tādas parādīšanās. Vienā gadījumā Dievmāte bijusi pie mēness un tad vēl gavēņa
beigās Dievmāte parādījusies istabā. Uzticību Dievmāmiņai Geņītei nav salauzuši tie
smagie pārbaudījumi, kas bija jāiztur, un tādu cilvēku dzīvē ir daudz, un cilvēki lai
nenobīstas – aiz tām stāv uzvara – mūžības kronis... Mēs dzīvojam grēku pasaulē un
jābūt ļoti gudriem un piesardzīgiem no kārdinājumiem, ar kuriem pasaule bērtin
piebērta! Un Dievmāte ir ļoti priecīga, ja cilvēki uz kādu brīdi spēj atturēties no
pasaulīgām rūpēm un pulcēties kopā uz kopēju lūgšanu. Dievmāte teikusi, ka viņai
patīk, ka notiek ticīgo sapulcēšanās uz lūgšanām, tas pavairojot Dieva godu un viņi
saņemšot no Dieva lielas žēlastības. Par to cilvēki uzzinājuši, ar priecīgu prātu atrod
brītiņu lūgšanām. Dievmātes pamudinājums atrod arī atsaucīgas sirdis. Tanī reizē, kad
Dievmāte parādījās istabā, viņai bijušas gaišas zilganas drēbes ar galvas segu, apkārt
viņai bijis gaišums. Dievmāte parādījusies virs altārīša galdiņa, tanī vietā, kur
iepriekšējā reizē Kungu Jēzu un Dievmāti redzēja trīs bērni. Geņīte tobrīd skaitīja
lūgšanas. Dievmāte līdzdzīvo arī mūsu praktiskajām rūpēm. Viņa teikusi: «Tagad
mums ir tāds pārbaudījums par grēkiem, ka cilvēki apkaitinājuši Dievu, strādādami
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svētdienās, zagdami un lietodami nešķīstus vārdus daudzās mājās. Celtnes kļūst
nevajadzīgas, nebija svētības tam darbam, daudz dažādu nepatikšanu, bet, ja tagad
būsim pacietīgi un lūgsim Dievu, – Dievs piedos un vēl par mums apžēlosies, dos
labus laikus. Bet ja savā starpā plēsīsies vai netaisnības darīs, otru cilvēku
apmānīdami, tad Dievs būs apkaitināts – būs lielākas strāpes... Bet, ja
samierināsimies, taisnīgi sadalīsim zemes gabaliņus, maziem zemes gabaliņiem Dievs
dos svētību, būs pārticība. Bet, kas sagrābs lielus zemes gabalus netaisnīgi, – nebūs
svētības, tam Dievs nepalīdzēs!»
92.05.04. biju Smelteru skolā uz rīta lūgšanu. Bērni piedalījās pārrunās,
dziedājām dziesmiņas Vissvētākās Jaunavas Marijas godam, Vissvētajai Trīsvienībai.
Tad tālāk ceļš veda ar autobusu līdz Daugavpilij, līdz Ilūkstei. Daži ticīgie
uztraucas, kādēļ daži cilvēki Krusta ceļus staigā uz ceļiem, bet patiesībā būtu
jāuztraucas par tiem, kas staigā neceļus, mēs vēl īsti nesaprotam gandarīšanas
nepieciešamību...
92.05.04. vakara pusē jau biju Ilūkstē un arī baznīcā uz maija dievkalpojumu,
bet vispirms biju ciemos pie vienas ticīgas sievietes. Šajā dzīvoklī ir daudz garīgu
notikumu. Noskaitījām lūgšanu un pēc tam bija dziļi garīgas pārrunas, un šajā laikā
bija notikums: Pie istabas sienas bija liels gaišums, un tanī parādījās Kungs Jēzus. To
redzēja Marija, tā mums bija atbilde, ka pulcēšanās Jēzus vārdā ir Viņam patīkama.
Jautājām Marijai, vai ir bijuši arī agrāk tamlīdzīgi gadījumi. Marija atbildēja, ka jā.
Šie ir garīgi notikumi un, lai nesamulsinātu cilvēkus, tos izprast spēj ne visi,
bet tie, kuri šos notikumus izprot, priecājas, ka tādas lietas notiek vēl arī citās vietās.
Bieži mums ir kāds garīgs aicinājums vai nu palūgties, aiziet uz baznīcu, apmeklēt
slimnieku – šim aicinājumam ir derīgi paklausīt. Marija kādu laiku nebija bijusi pie
Sv. Komūnijas, un radās liels aicinājums, un tad viņa redzēja spožu gaismu. Tad viņa
vairs nekavējās. Sv. Komūnija bija brīnumaini ļoti, ļoti salda...
Vai vēl pasaulē būs kādi nemieri? Marija atbildēja, ka karš varētu sākties jau
nākošajā gadā. Balss viņu brīdinājusi: «Būt uzmanīgai, karš sāksies sestdien, dienai
austot.» Bet mums ir zināms, ka vēl varam Dievu nolūgties un Dievs piedos un pat
svētīs mūsu tīrumus, bet tad, ja turpināsies neticība, nesaticība, viss būs pavisam
bēdīgi... Gavēņa laikā pie Dievmātes bildes ar kausiņa galu uz Dievmātes pusi redzēju
melnu karoti, un tā divas reizes. Vai tiešām viss sadegs? Dievmāte vēl var mums
līdzēt, jo, par šo gadījumu stāstot, tieši tanī brīdī parādījās Kungs Jēzus.
Vienu vakaru Marija skaitījusi «Kunga eņģeli». Bijis jau tumšs, tad siena
iespīdējusies ārkārtīgi spožā gaišumā. Jā, ko nozīmē lūgšana!
Un tad Marijas dzīvoklī sākās svētki, pulciņš ticīgo nāca pie viņas dzīvoklī
lūgties. Vairākas nedēļas Marijas dzīvoklī uzglabājās Aglonas Dievmātes glezna, tikko
uzgleznota, kuru bija paredzēts novietot Ilūkstes baznīcā. Tā bija novietota istabas
stūrī. Pie tās bija brīnišķīgi lūgties un arī brīnumi te notikās. Vienu brīdi Aglonas
Dievmātes seja bija redzama uz sienas, brīvajā laukumā – brīnišķā skaistumā!
Un vēl dažus vakarus lūgšanu reizēs, bet šajās reizēs brīnišķā skaistumā uz
sienas brīvajā laukumā parādījās visa Aglonas Dievmātes glezna!
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Karaļu, karalieņu un prezidentu gleznas rotā valsts iestādes. Māras zemes
karalienes Aglonas Dievmātes glezna varētu būt jau nu gan Māras zemes baznīcās...
Dz.: – Marijas dzīvoklī parasti skaitījām trīs reizes «Esi sveicināta..» un
«Tavā patvērumā..» un, cik zināms, sākot gleznot šo gleznu, gleznotāja to pārsvētījusi
ar svētīto ūdeni un lūgusies. Un tiešām. Un tiešām, no šīs gleznas plūst garīgums.
Kādēļ tapa šī glezna? Viena no ticīgajām pastāstīja savu sapni, ka pie viņas atnākusi
jau mirušā ticīgā, kas savā dzīves laikā bija dāvājusi drēbi, lai baznīcai izgatavotu
karogu, un teikusi: «Es savā laikā dāvināju karoga drēbi, kāpēc tu viņu neizmanto?»
Un tā radās doma pagatavot karogu ar Aglonas Dievmātes gleznu. Gleznojums ir
biezs, tas lieliski noderēs kā svētbilde, un Aglonas Dievmāte tādā gadījumā būs
skatāma katru dienu, bet karogā tā būtu skatāma tikai svētku reizēs, bet vēl taps kopija
un būs arī karogs.
Zīmīgu gadījumu pastāstīja arī mazais sešarpus gadus vecais E. Šāda vecuma
bērni vēl neapzinās savas rīcības pareizumu, bet blēņojoties tomēr jāzina, ko var darīt,
ko nē... Bija tāds gadījums – blēņojoties E. bojāja žogu. Viņš paskatās sāņus un tur
redz gaismu, un tanī gaismā lielā spožumā eņģeli ar spārniem. Eņģelis teicis: «Kāpēc
tu lauzi sētu?» Tas nav tikai aizrādījums. Eņģelis vēlas palīdzēt, jo visa dzīve priekšā
un laikus jāmācās Sargeņģeļa lūgšana. Eņģeļa palīdzība būs vajadzīga ne vienu reizi
vien.
Tā šis kārtējais svētceļojums papildinājās ar vairākiem garīgo notikumu
pierakstiem. Atpakaļceļā pieturēju uz īsu brīdi Jēkabpilī. Arī te ticīgo starpā bija ko
parunāt.
92.05.05. svētceļojuma noslēgums beidzās ar brīnišķīgu vaiņagojumu. Vakara
dievkalpojuma laikā Sv. Jēkaba katedrālē kristīgo saimei pievienojās vēl 30 bērni,
lielākā daļa skolas gados. Bērni lūdzās un ticīgie lūdzās. Bet viņus kristot, it sevišķi
lūdzās priesteris A. M. Jerumanis klēriķu pavadībā. Plūda Dieva žēlastības, un atkal to
varēja dziļi izjust.
1992.06.15.
40. stāsts
Kungs ir ar tevi! Kad Viņš ir ar tevi, tas Kungs? Kurš gan no ticīgajiem
negribētu, lai tas Kungs ir ar viņu? Visi ticīgie grib teikt – Kungs ir ar mums! Skumji
būtu tam ticīgajam, ja izrādītos, ka Kungs pie viņa nav. Varbūt, ka ticīgajā kāds
ļaunums ieviesies, un tas Kungs nevar būt pie viņa? Vēl arvien ir cilvēki, kas pienācīgi
necienī Kunga Māti un tā joprojām... Kungs Jēzus paklausīja savai mātei un pat pirmo
brīnumu Kānas kāzās izdarīja, kaut arī laiks brīnumiem vēl nebija pienācis.
Nepietiek ar to vien, ka sauc: «Kungs ir ar mums!» Bet jāatzīst arī visi Kunga
darbi – tos nevar noliegt. Tas nav tik nosacīti, ka varbūt tikai uz kādu laiku Marija
skaitījās Kunga Māte. Apustuļi cienīja Jēzus Māti, labprāt uzturējās pie viņas.
Apustulis Jānis par viņu rūpējās kā par savu Māti, jo Pestītājs tā vēlējās.
Bet kas par Jēzus Māti rūpējas tagad, kad viņa ir mūžībā? Ja pie krusta Kungs
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Jēzus atvēlēja brīdi savai Mātei, lai viņu uzrunātu un nodrošinātu viņai aizstāvi, kādas
gan šaubas gan varētu būt, ka patreiz savus uzskatus Kungs Jēzus būtu izmainījis? Un
tomēr, mīlestība pret Dievmāti dažiem ir vēsa, pat zinot, ka kungs Jēzus Māti mīlēja.
Neko vairāk nezinot un vienīgi paļaujoties uz Kunga Jēzus mīlestību, mēs varam
saprast, ka Kungs Jēzus, Debesu Tēvs, Svētais Gars – Trejādībā ir parūpējies par savu
Māti.
Vai par to mums būtu negods, ja arī mēs Dievmāti pagodinātu – viņai
pateiktos? Dievmāte šodien steidzas pie mums, viņa par mūsu pateicību nepaliks
parādā.
Lai tas Kungs ir ar tevi! Lai tas Kungs ir ar mums! Dievmātes loma šajās
dienās ir nenoliedzama, viņa mūs aicina, mudina un varbūt jau sen būtu par vēlu, ja
viņa mūsu vietā nelūgtos. Kāda neērta situācija vienu otru sagaidīs mūžībā. Dievmāti
neatzina, bet viņa bija tieši tā, kas ārpus kārtas ilgus laikus mūs aizstāvēja un par
mums lūdzās, jo Dieva rīkste jau sen stāv pacelta.
Nupat ir jau piektā reize, kad kļuvis zināms, ka redzējumos pie debesīm
redzētas rīkstes. Neilgi atpakaļ jauneklis A. redzēja redzējumu – asins sarkanas rīkstes
debesīs, tās bija starp luterāņu un pareizticīgo baznīcām (Mazsalacā). Šie gadījumi ar
rīkstēm nu jau bijuši Varakļānos, Puduļos, Viļānos, Krāslavā, Madonā, Dobelē,
Mazsalacā. Kā nu kurā gadījumā – citā redzējumi, citā rīkstes foto filmā... Draudošie
pārbaudījumi arvien vēl priekšā – kaut kādā veidā uz ticīgo lūgšanu pamata tie tiek
atlikti. Bet visi vēl nelūdzas, lūgties aicina visus! Notiek pat otrādi – rodas darboņi,
kas kultivē netikumību, un liels kārdinājums uz nesaticību – pat ticīgo vidū.
Jāuzmanās visiem! Ka mēs mīlestības, sirdsskaidrības, lūgšanas vietā neatrodam citu
nodarbošanos!
Daudz un dažādi zīmīgi notikumi ir ticīgo dzīvē, šeit ir minēti atsevišķi
gadījumi.
Iepriekšējā reizē 92.05.03., braucot uz Dievmāmiņas parādīšanās vietu, no
tumšajiem mākoņiem izlauzās saules stars virs Smelteriem, tas ilga apmēram septiņas
minūtes, tad stars novirzījās un izsīka, un tad atkal no jauna otrreiz virs Dievmātes
parādīšanās vietas izlauzās saules stars – tas ilga četras minūtes. Skats bija tāds, kā tas
ir uz dažām svētbildēm, kur parādīts, ka no debesīm tiek sūtīts gaismas stars. Bet
braucot tālāk, nokļuvām līdz Pieniņu baznīcai.
Dievkalpojums sākās 17:00, bet sākās arī pērkona negaiss. Tas dievlūdzējus
sevišķi netraucēja, jo Pieniņu baznīcā dievlūdzēji lūdzās sirsnīgi, sakopoti, tikai
zīmīgi, ka negaisa dēļ trīs reizes nodzisa elektriskā gaisma. Un, ja sāktos pasaules
mēroga negaiss... Šis notikums mums atgādina, kādā stāvoklī mēs varam nonākt.
Drīz pēc 92.05.04. Ilūkstē M. baznīcā lielajā altārī uz Dievmātes gleznas
redzēja Dievmāti dzīvu un svēto Jāzepu – Kunga Jēzus audžu tēvs arī mums reizēm
vajadzīgs kā audžu tēvs. Mēs saprotam, ka varam viņam uzticēties.
Kur tiek sniegta palīdzība, tur arī rodas pieprasījums pēc palīdzības. Katoļu
Baznīca zin tūkstošiem tādu gadījumu, kad tiek pieprasīts, lai noturētu Svēto Misi
dvēseļu vajadzībām.
111

Dzejnieks Rainis sasniedzis augstu slavenības pakāpi – arī Dievs to prot
novērtēt un vēlas, lai būtu nolīdzināti tie negludumi, kas dzejnieka dzīvē bija un
Dievam nav pieņemami. Tā sapnī Rainim bija atļauts lūgt Dz., lai par viņu notur trīs
Svētās Mises. Tas tika izpildīts, pie tam Dz. un M. abas kopīgi lūdzās šajā nodomā un
rezultātā – no garīgās pasaules saņēma ziņu, ka par to priecājas Kungs Jēzus un
Svētais Jāzeps.
Daudz piemēru Kungs Jēzus sniedza saviem mācekļiem un nav retums, ka
kāda īpaša pamācība, padoms tiek sniegts ticīgajiem arī šodien. Dažs būs pārsteigts
izdzirdot, ka Kungs Jēzus ir mūsu Brālis. Labs brālis vienmēr izpalīdz, lai arī kādā
ķezā mēs nebūtu iekūlušies. Kungs Jēzus ir īsts Brālis un īsts Palīgs, lai arī kādos
grēkos mēs nebūtu iekūlušies – Jēzus palīdzēs. Savā lūgšanā sauciet Viņu, uzmeklējiet
Viņu, pastāvīgi Viņš ir baznīcā,Vissvētākajā Sakramentā. Arī Viņš varbūt tur jūtas
skumjš un vientuļš... Kungs Jēzus darbojas, palīdz visām tautām, un latviešu tauta nav
nekāds izņēmums. Pēdējos gados arī redzējumu skaits audzis, cilvēki spiesti sākt
domāt. Arī tā ir palīdzība, un vai ar kurlajiem vien ir piepildīta visa pasaule? Ticības
ziņā Kungam Jēzum ir arī uzticīgi ļaudis, un kāds prieks, vienam otru satiekot!
Saprotams, arī lūgšanu noskaitot.
Visam labajam vajadzētu valdīt – to Dievs būtu pelnījis, atdodams šo zemi
mums. Bet mēs tūlīt gatavi to iztirgot, pakļaujamies sātana ietekmei – ar viņu
tirgojamies, atdodami par pliku velti savu savu godu, savu sirdsapziņu, savas domas,
savus darbus, un visšausmīgākais ir tas, ja kāds atdod arī savu dvēseli. Ne visur un ne
visi Dieva dāvanu izmanto ar cieņu. Vai Dievs ar tādu stāvokli samierināsies?!
Mēs jau to jūtam, ka nē! Un jājautā, vai cilvēks spējīgs dzīvot tikai aiz restota
žoga, zem varas sloga? To ātri var nopelnīt...
Viena no ticīgajām, kas pirmo riezi bija Dievmātes parādīšanās vietā, lai tur
lūgtos, daļu no nakts arī pavadīja lūgšanās, bet atpūtas brīdī sapnī redzēja svešas
armijas emblēmu un lielgabalu – tā bija lielā mērā atbilde, kādi draudi pastāv mūsu
brīvībai un kādā nolūkā jo sevišķi jālūdzas. Briesmas var skārt atsevišķus cilvēkus,
rajonus, veselas valstis un pasauli.
Cilvēki rosās savos dārzos, siena laukos, bet ticīgai sievietei M. tika darīts
zināms, ka ne bietes, ne siens nebūs vajadzīgs un putraimus apēdīs citi... Šodien
vēlreiz jāuzsver: nav jāmeklē vainīgie, bet jāmeklē pašos sevī, bet to negrib darīt,
jālūdzas, bet to tik daudzi negrib darīt! Ja kāds domā, ka nu tikai jādusmojas uz
krieviem, Balss teikusi: «Neaiztiec viņus!» Otrā ticīgā arī teica – vēl 46 dienas un ...
ieroči. Tas būtu ap 16 jūliju. Jēzus un Marija teica: «Lūdzieties, būs ciešanas, līs
asinis!»
Vēl ir viena liela Dievmātes parādīšanās, par to pagaidām uzzināju ļoti maz.
Dievmāte esot sacījusi: «Vēl var izlūgties, tad sods neskars.» Visām tautām jālūdzas,
uz nevienu tautu nevajag dusmoties, jo briesmīga nelaime sekotu visiem. Prāta
apskaidrība, sadarbība, saprašanās vajadzīga, ticība un lūgšanas!
Uzmanieties, ka nerodas kārdinājums sacīt: «Nekas briesmīgs vēl nav
noticis!» – Lūgšanas līdz un lūgšanas līdzēs, ja tikai mēs pilnā mērā un apmērā
spēsim šo upurīti salikt!
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Puduļos Nellija: «Vasarsvētku sestdienā 92.06.06. 24:00 bija skaista
Dievmātes parādīšanās – tas ilga trīs stundas. Dievmāte stāvēja tikai dažu soļu
attālumā, pagalmā pie šķūnīša durvīm. Viņa bija baltās drēbēs, galvā tāds kronītis kā
Fatimas Dievmātei.»
Dievmāte daudz pasaka, kā jālūdzas. Apzinīgi E. pilda Krusta ceļa lūgšanas,
ejot uz ceļiem. Bet šoreiz Dievmātei rokās bija tumša, tumša liela grāmata, un pati
Dievmāte bija ļoti skumīga. Vai tiešām šī ir tā grāmata, kurā lemts par cilvēku
likteņiem, un tuvu tas laiks, kad tā tiks vērta vaļā...? Šī Mūžībai piederošā grāmata
bija ar skaistu apzeltījumu, Dievmāte to turēja rokās un skatījās uz augšu. Dievmātes
parādīšanās laikā kļuva gaišs, arī visas istabas palika gaišas. Nellija: «Es tanī laikā
lūdzos, ļoti ir vajadzīgas lūgšanas. Dievmāte teica, lai lūdzas, un man ļoti patika
lūgties. Jutu, ka mūsu mīļajai Dievmāmiņai ļoti vajadzīgas lūgšanas! Lūdzos visu
nakti, skaitīju visus Rožukroņus.» Nellija Dievmāmiņas prasību izpildīja un jutās ļoti
laimīga, un pret Dievmāmiņu izjuta tādu tuvību, ka vajadzētu tikai soli spert un viņa
būtu pie Dievmāmiņas.
Puduļos 92.06.13. lūdzāmies visi kopīgi mājās un pie krusta ceļa malā līdz
2:30, bet Zita drīz vien sāka lūgties rīta agrumā un jutās ļoti gandarīta par iespēju šeit
lūgties.
Mazs rūgtums tomēr bija sirdī, jo nebija ieradušies daži, ko Dievmāmiņa šeit
gaida. Vasaras steidzamie darbi bijuši par iemeslu, ka nevarējuši ierasties. To otrā
dienā Varakļānos uzzināju.
Nellija vēl pastāstīja: «Nesen biju Aglonā – arī tur piedzīvoju Dievmātes
parādīšanos. Dievmāte Aglonas baznīcā parādījās pie lielā altāra kreisajā pusē, baltās
drēbēs – šoreiz bez kronīša. Tas ilga apmēram kādas sešas minūtes. Kad braucu mājās
no Aglonas, jutu lielu gandarījumu, prieku, brīnišķīgu mieru un siltumu sirdī. Tas bija
ļoti labi, ka biju uz Aglonu braukusi. Pēdējā laikā esmu redzējusi pie mājām vēl dažas
Dievmāmiņas parādīšanās apmēram 0,5 – 1 st. Brīnišķīgi tad ir lūgties!»
92.06.14. ceļojums turpinās uz Viļāniem. Tur bija iespējams piedalīties
svinīgajā dievkalpojumā, bija arī procesija, bet tad ceļš tālāk līdz Smelteriem, un viens
ceļa gabaliņš bija jānoiet arī ar kājām. Vispār sirds bija noilgojusies palūgties šeit –
Dievmāmiņas parādīšanās vietās. Šī vēlēšanās lielā mērā piepildījās. Vienatnē,
klusumā varēju savas rūpes lūgšanā nolikt pie Dievmāmiņas kājām, skaitot visus
Rožukroņus. Vietējie steidzās uz kapu svētkiem, bet man pēc nelielas uzturēšanās
Smelteros lūgšanā, turpinājās ceļš atpakaļ uz Rīgu.
Geņīte Smelteros pastāstīja: «Vasarsvētku otrā dienā 92.06.08. pie mēneša
bija stipri liela parādīšanās – skaidri bija redzama Dievmāmiņa. Negribējās iet istabā,
tik ļoti vēlējos palikt un uzkavēties ārā, pagalmā, lūgties. Skaitīju pātariņus,
Dievmāmiņa bija skaista, skaidri varēja redzēt. Viņa nebija tik skumīga kā citām
reizēm, bija tāda priecīgāka, bet sacīja, ka vajagot lūgties, ļoti jālūdzas. Viņa lūdzoties
un visiem jālūdzas, un, ja visi lūgsies, būs labi, bet, ja nelūgsies, būs bēdu lietas... Lai
jaunatne lūdzas bez nostājas, nepārtraukti vajag lūgties!
Tiešām jāsāk domāt, ka milzīga nozīme ir «dzīvajam» Rožukronim un, ja to
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skaitītu dienu un nakti nepārtraukti, paliekot arī nomodā, Dievmāmiņas ieteikums vēl
jo vairāk tiktu izpildīts.
Jo, ja sāktos nemieru laiki, tad vairs tas nebūs brīvprātīgi, bet cilvēki būs
spiesti palikt nomodā aukstumā, bailēs un badā – sauks uz Dievu – pēc glābiņa...
Kārtējais svētceļojums nobeidzās Rīgā Svētā Jēkaba katedrālē 92.06.15. Šeit
ir «Mazā Aglona». Sekoja Svētā Mise, dziedātais Rožukronis un vēl dziesmiņas,
lūgšanas – Debesu Tēvam un Dievmāmiņai. Nobeigumā blakus telpā – videoieraksti.
1) Krusta nešana no Jelgavas uz Krustu kalnu Lietuvā.
2) Dievmātes parādīšanās vieta Fatimā, Portugālē.
Un noslēgumā dziedot «Esi sveicināta Marija..» trīs reizes.
1992.
41. stāsts
Kā Dievmāte var mūs iepriecināt, iepazīstināt ar sevi?
Vai mēs būtu ar mieru, lai tas notiktu? Vai mums būtu vēlēšanās daudz
lūgties, gavēt, uzupurēties, sēt mieru cilvēku vidū, mīlēt savus līdzcilvēkus un
nostaigāt vairākus simtus kilometru svētceļojumā? Vispirms ar kaut ko jāpierāda, ka
šāda vēlēšanās vismaz kādā jomā ir.
Jā, te ir vajadzīga drosme, lai sevi novērtētu pietiekoši zemu, lai soļotu uz
Dievmātes svētvietu, šoreiz – Aglonu.
Visu pie vietas daudzkārt noliek Rožukronis – Dievmātei visbiežāk skaitītā
lūgšana. Svētceļnieki paliek mierīgāki un arī jautājumu mazāk, katrā Rožukroņa daļā
nodomi – par ko ir jādomā. Pārmaiņus tiek ievērots arī pilnīgs klusums… Vīzijā un
klusumā, kad Kungs Jēzus vai arī Dievmāte ierunājas tavā dvēselē. Lūk, ar Tevi vēlas
iepazīties Kungs Jēzus vai Dievmāte, un šādi gadījumi ir ļoti daudz.
Svētceļojumā Ventspils – Aglona svētceļniece Z. saņēma padomu dažas
dienas pirms svētceļojuma beigām Daugavpilī un Višķos. Svētceļniece Z. garīgo
stiprinājumu saņēma Dievmātes baznīcā pie Dievmātes altāra un uzticējās Dievmātei.
Višķu baznīcā Z. dvēselē ierunājās Kungs Jēzus, kad Z. lūkojās Kunga Jēzus
svētbildē: «Aiznes savus grēkus Aglonas Dievmātei!» Pats Kungs Jēzus vēlas, lai Viņa
Māte ir Z. vidutāja… un pirms tam Kungs Jēzus Z. pasacīja: «Es Tevi mīlu!» Kā gan
grēcinieks var justies, ja tomēr Kungs Jēzus tevi mīl, tomēr gan šo svētceļojumu
svētceļnieki uzņēmās brīvprātīgi, un Kungs Jēzus, Dievmāte nepaliks parādā.
Īsi par dažiem notikumiem vēlams būtu pastāstīt plašākai sabiedrībai –
visiem viens liktenis gaidāms: būs jāšķiras no šīs zemes un jānonāk taisnā Dieva
rokās. Pamazām iepazīstam, kāda loma ir Kungam Jēzum, kas Viņš ir, īpašos
gadījumos atsevišķi ļaudis Viņu redz, un šajos redzējumos kaut kas mums tiek
pateikts…
Vai Kungam Jēzum pienākas īpašs gods? Eņģeļi parāda, ka jā. Svētceļnieki
sarīkoja goda sardzi Vissvētākajam Sakramentam, to slavējot un godinot, paliekot
nomodā visu nakti luterāņu baznīcā Mazzalvē. No rīta, kad Vissvētākais Sakraments
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tika nests, lai to dalītu svētceļniekiem – to nesa kleriķis M. –, ticīgas ieraudzīja, ka
viņam blakus katrā pusē iet līdzi goda sardze – pa vienam eņģelim, un trešais eņģelis
ugunīgā gaismā ar ugunīgi spožu zobenu rokā iet aizmugurē. Tātad pagājušā naktī līdz
ar svētceļniekiem goda sardzē bija arī eņģeļi.
Aglonas Dievmātes svētglezna iedarbojas uz cilvēkiem. Aglonas Dievmātes
svētgleznas kopijas, ko Zitai vīzijā likts gleznot, uz cilvēkiem atstāj labvēlības
iespaidu, ar to līdzi iet Dieva gādība. To piedzīvoja Dievmātes godinātāja V. Vienai no
Zitas gleznotajām kopijām bija vajadzīgs ierāmējums, sarunāts bija, ka to izdarīs
Krāslavā. Kad V. aizgāja līdz autobusa pieturai, autobuss bija pilns un šoferis
kategoriski atsacījās kaut vai vēl vienu biļeti dot, braukt gribētāji vēl bija daudz, bet V.
radās drosme un ar Dievmātes svētbildi rokās viņa tomēr kāpa un spiedās autobusā
iekšā, bet šoferis neko neteica un pat neprasīja, lai nopērk biļeti. Tālāk – jau otrajā
pieturā – iekāpa biļešu kontrolieri, visiem pārbaudīja biļetes, bet svētbildes vedējai V.
pagāja garām, it kā viņas autobusā nemaz nebūtu. V. teica: «Autoostā biļeti izpirkšu,
lai autobusu parkam nebūtu zaudējumu…»
Aizvien biežāk cilvēki kļūst nekaunīgāki un kailumu neaizsedz ar vīģes lapu
– kā šī nekaunība izskatās Dieva priekšā? Būs sods katram pēc nopelniem, un pie tam
jācieš būtu vēl daudziem – citiem ne tikai par nekaunību, bet arī par kaitīguma
noklusēšanu.
Gadās, ka sātans, kārdinājums ne par ko negrib atkāpties, ne vienam vien ir
pieredze, bet droši var teikt – Dievs aizstāvēs: «Kunga Jēzus vārdā, Sātan atkāpies!
Stāvi no manis tālu, lai es varu savu Kungu Dievu pielūgt!» Ko nozīmē lūgt
svētvietās? Tas ir, it kā mēs būtu pie atvērtām durvīm, pa kurām kādreiz ceļosim uz
Debesīm – labāka dzirdamība…
1992.09.14.
42. stāsts
Tie, kas domā, ka Dievs ir kļūdījies, radīdams cilvēku, ir spējīgi sagrēkot,
aptraipīt savu dvēseli, domājot: – Kāpēc vispār tas var notikt? Varbūt varētu pielaist
tādu domu, ja grēka traipus nevarētu nomazgāt. Bet tā tas nav. Nevar vainot Dievu,
vaina būs pašā cilvēkā, jo grēko taču cilvēks, un, ja cilvēks savu grēka traipu
nenomazgā grēksūdzē, – kas pie tā vainīgs, ja ne pats cilvēks? Vai Dievs? Taču nē!
Dievs brīdina: – Negrēko! Izvēle cilvēkam dota pilnīgi brīva, un tāpēc nav pamata
apvainot Dievu. Brīvā griba ir Dieva dāvana, bet kā to izmanto pats cilvēks, tas
atkarīgs tikai no paša cilvēka un ne no kā cita. Arī eņģeļiem Debesīs bija brīva izvēle:
vai nu ar Dievu, vai pret Dievu. Tie eņģeļi, kas nostājās pret Dievu, tika nogrūsti –
krita lejā. Kamdēļ gan Dievam gādāt par saviem pretiniekiem, kas neatgriežas? Bet tie
eņģeļi, kas lūdza piedošanu, nenokrita – atgriezās atpakaļ, bet tie, kas to nedarīja,
Debesīs atpakaļ netiek.
Gadiem ilgi cilvēki pielaida bezdievības kultu un daudziem jau likās – Dieva
nav, bet tomēr Dievs uzvarēja – pat šajā, šķiet, bezcerīgajā situācijā...
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Bet kā rīkosies cilvēks? Var kļūt vēl ļaunāk, ja cilvēks ar savu brīvo gribu
nerīkosies godīgi. Ne jau Dievs tad būs vainīgs.
Dievs brīdina. Un šajos laikos jo sevišķi liela loma ir Dievmātei, kura savā
Mātes bezgalīgajā mīlestībā joprojām aicina savus pazudušos bērnus atpakaļ pie
Sevis, Viņa joprojām sauc, ja tikai vien mēs gribam Viņu dzirdēt, uzklausīt Viņas
balsi, bet izvēle ir brīva, pilnīgi brīva. Bet lai visiem ir skaidrs: beigās Dievs uzvarēs,
kaut arī uz laiku vairums cilvēku novērstos no Dieva, piekopjot netikumības grēkus,
plītēšanu, izvirtību, strādāšanu svētdienās, pārvērsdami svētdienas par darba dienām.
Tas nekādu svētību nenesīs, beigās nāks taisnīgs sods. Jēzum šajā pasaulē vēlreiz būs
jāizcīna sava vieta. Tagad, jaunpagānisma uzplūdu laikos, Kungu Jēzu grib nostādīt
zaudētāja stāvoklī, nemaz nepadomājot, ka tiek pazemots Dievs. Dievmāte saka, ka
nekad pasaulē tā nav pazemots un zaimots Dievs kā šajos laikos, kuros mēs dzīvojam.
Pat krusta nāvē Kungs Jēzus nebija tā pazemots kā šodien.
Jau pirmsākumos visas tautas centās izprast: kur ir Dievs, kas ir Dievs. Bija
ticība Visaugstākajam. Tie meklēja Dievu saulē, pērkonā, kalnos, ozolos, dzīvniekos...
Bet Dievs pats atnāca pie cilvēka, lai atklātu, ka VIŅŠ ir patiesais un īstais Dievs.
Viņam to vajadzēja pierādīt, piedzimušam kā cilvēkam, atnākot kā cilvēkam, lai
cilvēkam būtu iespējams Viņu saprast. Un to Viņš arī izdarīja. Dievs pats atnāca pie
mums, piedalījās mūsu grēku deldēšanā, un mūsu pienākums ir ar Viņa palīdzību darīt
to pašu. Dieva vārds nekad nav zudis un nezudīs. «Debess un zeme zudīs, bet Mani
Vārdi nezudīs,» saka Radītājs.
Jaunpagānisms ved mūs atpakaļ pagānismā, tā ticējumos. Tas varētu būt un
noderēt kā izziņas materiāls, bet nevis to apmainīt pret Dievu.
Kunga Jēzus un Dievmātes atklāsmes ticīgajiem ir nopietns atgādinājums: –
Dievs Kungs ir nomodā par Tevi, un tev pieklājas Viņu atzīt un pielūgt!
Dažus interesē citplanētieši, kas var cilvēku aizvest uz pasakainām planētām.
Bet nevaram zināt, cik ilgstoša var būt tur ciemošanās. Citplanētiešu īpatnējā uzbūve,
viņu augsti izkoptās zināšanas un sasniegumi tomēr nebūtu tas piepildījums, uz ko
cilvēkam ir tiesības cerēt. Cilvēka tiesības – cerēt uz visaugstāko Laimi – būt pie
Dieva!
Arī ceļojums uz citām planētām iespējams, un nav izslēgts, ka cilvēks to
atrisinās sekmīgāk nekā to ir spējuši citplanētieši. Iespējami negaidīti pavērsieni
zinātnē un sevis izkopšanā, bet tam jābūt virzienā – kalpojot Dievam!
Ateisma laikos ateisti sēja savu neticības sēklu, kā rezultātā daudzi pazaudēja
ticību. Kam lūgties? Kā uzturēt Kurzemes novadā atlikušajos ticīgajos ticības dzirksti?
Kamēr bija dzīvs kardinālis Julijans Vaivods, katru gadu Dievmātes
Dzimšanas dienā 8. septembrī Liepājas Sv. Jāzepa katedrālē kāds no bīskapiem
noturēja svinīgo Sv. Misi. Pats Julijans Vaivods gadu pēc gada, sākumā kā bīskaps,
vēlāk kā kardinālis devās ceļā uz Sv. Jāzepa katedrāli. Pēdējos gados viņu atbalstīja
jau pie rokas. Savā svētrunā kardinālis arvien atzīmēja: – Šis laikam ir pēdējais gads,
pēdējā reize, kad varēju te atbraukt... Bet gads pagāja un ar Dieva svētību brauca
atkal. Viņa lielā upurgatavība un mīlestība veda viņu arvien uz šejieni, neskatoties uz
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to, ka varēja palikt ceļā, ceļā nomirt. Viņš brauca, lai redzētu savu tautu, lai runātu, lai
lūgtos, lai svētītu to!
Pēdējos gados, gaidīti vai negaidīti, Liepājā, Sv. Jāzepa katedrālē cerību pilnā
nodomā pulcējās bērnu Rožukroņa pulciņi, ticīgie un svētceļnieki, lai kopīgā lūgšanā
pavadītu visu nakti. Pirmajā bērnu Rožukroņa pulciņa sanākšanas reizē, skaitot kopējo
Rožukroni, vienu Rožukroņa noslēpumu uzaicināja vadīt liepājnieku bērniem, bet par
skumjo nožēlu un par sāpīgu pārsteigumu neatradās neviens bērns, kas to būtu varējis.
Tik rūgta bija patiesība vienā no lielākajām Latvijas pilsētām.
Savās parādīšanās reizēs Dievmāte nepārtraukti aicina un mudina:
«Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties!» Un tomēr ir ticīgie, kas izliekas to nesaprotam.
Lūdzieties, lai nenotiktu līdzīgas lietas, kādas ir Dienvidslāvijā, Armēnijā un citur!
Lūgšana ir spēks, kurā iesaistījusies Dievmāte un Dievs, to labprāt atbalsta.
Visas grūtības tiks atlīdzinātas, un varbūt mūs neskars sods, vismaz ne tik lielā mērā,
kā esam to pelnījuši.
Nāksies atzīt, – ja tik ļoti to negrib darīt, notiks, ka to nāksies atzīt citādā
veidā, un, ja ar to nebūs mierā, tad būs pēdējā tiesa mūžībā...
Mazais Dievmātes pulciņš aug un nostiprinās, tā dalībnieki izjūt savus pirmos
pārbaudījumus, to skaits drīz sasniegs 40. Varbūt varētu būt divi tādi pulciņi un pat
vairāki, bet patreiz izveidojas kodols, uz kuriem Dievmāte paļaujas. Pulciņš uzsācis
skaitīt īpašas lūgšanas, un tās jau nonāk pie ticīgajiem.
M., skaitot šo lūgšanu savā dzīvoklī, lūgšanu reizē vienmēr uz sienas parādās
spožums, bet tajā Aglonas Dievmāte vai arī Jēzus Bērniņš. Dievmāte un Kungs Jēzus
mīl «Jaunā Dievmātes pulciņa» lūgšanu!
Lūdzieties par mirušajiem! Dievs mīl, ja lūdzas par mirušajiem, jo lūdzoties
var pasniegt roku ugunī degošajiem, jo par nenokārtotiem grēkiem dvēselei ir jāattīrās
šķīstīšanās ugunī.
Uz Vārkvas kapiem Dz. vajadzēja nokļūt no Preiļiem. Viņai bija ļoti liela
vēlēšanās nokļūt kapsētā un palūgties par visiem mirušajiem. Bet transporta nav, ko
darīt? Tad viņa atcerējās, ka var lūgt palīgā Svētos. Sāka lūgt svēto Kristoforu,
nepaguva lūgšanu noskaitīt līdz galam, kad pieturēja mašīna. Tā aizveda līdz
pusceļam. Dz. izkāpa ārā, pateicās svētajam un lūdza, lai palīdz arī tālāk aizbraukt –
līdz pat kapiem. Tūlīt apstājās otra mašīna. Varētu teikt, sagadīšanās, bet ticīgajiem šī
sagadīšanās ir īpaša...
Un vēl viens gadījums, kāds spēks ir lūgšanai. Viena kaimiņiene uz laukiem
sūdzējās, ka neizprotamā kārtā viņus apsēdušas blusas, nav glābiņa, tās vajā visās
malās – ogulājos, sētā, kūtī, istabā, nav iespējams gulēt. Tas jau izskatījās pēc ļaunu
cilvēku darba, kas sadarbojas ar sātanu un uzsūta otram nelaimi. Bet nevajag bīties. Ir
taču Dievs, kas spēj paglābt no visām nelaimēm! Dz. kaimiņienei ieteica: – Paņem
Svētīto ūdeni un ar to krusta veidā pārsvēti visu māju, apkārtni, istabu, lūdzoties:
«Jēzus vārdā, sātan atkapies no šīs sētas, no šīs mājas un ļaudīm!» Tā arī izdarīja.
Nākošajā naktī bērni gulēja mierīgi. Kāds prieks par Dieva spēku! Uzsūtītā nelaime
pazuda...
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N. domāja, kāpēc cilvēki ir tik ļauni? Klusa Balss teica: «Noskaiti par saviem
ienaidniekiem septiņus Pātarus.» Viņa tā arī darīja, un pie viņas kājām parādījās
gaišums – raugi, jābūt tik pazemīgam, ka tiešām spētu sirsnīgi lūgties par saviem
ienaidniekiem!
Un vēl grūtāk saprotams notikums: Kāda roka pie M. lūpām pielika
krucifiksu un Balss teica: «Tas bija Jēzus!»
Cilvēki vēl nesaprot 40 stundu atlaidu vērtību. Tie tiešā nozīmē ir svētki.
Svētki, kad cilvēki šo laiku pavada lūgšanās un pārdomās, grēksūdzē attīra savas
dvēseles. Vai tie nav svētki!?
40. stundu atlaidu laikā M. klusa balss teica: «Šajās dienās nevajadzētu
strādāt.» Šoreiz tas varbūt bija domāts viņai...
Šo atlaidu laikā – 92.09.13. Ilūkstē Dievmātes svētku dienā M. redzēja, ka
Dievmātes gleznā lielajā altārī Dievmāte palika uz laiku dzīva, kamēr noskaitīja
lūgšanu Dievmātes Bezvainīgajai Sirdij.
Mazā Dievmātes pulciņa dalībnieki arī tīri personīgi saņem aicinājumu
lūgties, par ko izteikušies jau vairāki. Ž.: «Saņemu aicinājumu strādāt un lūgties
klusumā.» Un ir reizes, kad ir aicinājums braukt lūgties Dievmātes parādīšanās vietā
pie krusta Puduļos un Smelteros. To pašu sacīja V. un A., un vēl citi. Šā nodoma vadīti
arī 92.09.13. Puduļos pulcējās 13 dalībnieki. Šī ticīgo tikšanās un nakts lūgšanas ļoti
iepriecināja Dievmāti. To apstiprināja Nellija: «Rīta agrumā, Dievmātei parādoties, es
ieraudzīju Dievmāti ļoti priecīgu. Citām reizēm Viņu bieži redzu skumīgu.» Bet šoreiz
te bija sapulcējušies Viņas godinātāji no Rīgas, Rēzeknes, Krāslavas, Lubānas,
Varakļāniem un ar vienu mērķi – apmeklēt šo vietu un lūgties, atsaucoties Viņas
aicinājumam.
Arī iepriekšējā vakarā redzēju Dievmāti istabā un 92.09.11. pie krusta
Puduļos, un vēl arvien Dievmāte bija redzama – lūdzoties.
Vai bija jābrauc 92.09.13. uz Puduļiem – Dievmātes parādīšanās vietu? Uz to
atbild Dievmāmiņa, bet vispirms, ko par to saka Jēzus.
Varēja domāt, ka pie krusta lūgsimies kādi trīs, četri cilvēki, bet atbrauca 13,
un, ka tas notika Dievmātes parādīšanās Dienā Fatimā, tas bija tik saskanīgi. Kad
piezvanīju Vitoldam uz Lubānu, viņš teica, ka manu zvanu jau gaidījis, viņš bija jau
ceļojuma jūtīs.
Man bija vēl viena vēlēšanās, lai arī Pauls no Ventspils piedalītos šajā
lūgšanu reizē, bet pie telefona viņš nebija, viņa vecāki pateica, ka ir Rīgā. Adresi
nezināju, bet nu pats Kungs Jēzus nāca palīgā. Rīgā Sv. Jēkaba katedrālē 92.09.13.
uzklausīju rīta Sv. Misi, līdz pusdienas Sv. Misei vēl bija nedaudz laika, radās nodoms
noskaitīt vēl vienu Rožukroni, apmeklēt abas blakus esošās baznīcas, tātad arī vēl Sv.
Marijas Magdalēnas baznīcu un Sāpju Dievmātes baznīcu.
Pirmo noslēpumu skaitīju pie Jēzus Sirds altāra, tad vajadzēja celties un iet,
bet te – Kungs Jēzus Altāra gleznā kļuva dzīvs, nevaru taču pamest Jēzu, redzu, ka arī
Viņš grib, lai aizkavējos... Skaitīju vēl arī Otro noslēpumu, Kungs Jēzus vēl arvien
dzīvs, bet tad redzu – Viņš mani atlaiž, varu iet, izjūtu Viņa labvēlību, apmeklēju
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minētās baznīcas un atgriežos Sv. Jēkaba katedrālē, un skatos – katedrālē ienācis arī
Pauls. Tāds prieks! Tikai tagad apjautu, ka Pestītājs arī gribēja, lai es satieku Paulu, un
šādā interesantā veidā mani vadīja.
Satiku arī Ritu, Silvu, Janīnu un uz aicinājumu lūgties šonakt Dievmātes
parādīšanās vietā visi bija ar mieru, pameta savus ieplānotos izbraukumus, pat biļetes.
Vilcienā noskaitījām visas Rožukroņa daļas, katram pa kārtai apcerot Kunga Jēzus un
Dievmātes dzīves noslēpumus. Mums pat pievienojās daži no vilcienā sēdošajiem.
Puduļos mūs pabaroja Nellijas māsa Genovefa. Pārējo laiku pavadījām lūgšanās. Drīz
vien atbrauca no Lubānas, Varakļāniem, Rēzeknes un pievienojās lūgšanu pulciņam.
Bija prieks, ka šoreiz bija arī viens ieinteresēts priesteris.
Pēc lūgšanām sirsnīgi atvadījāmies, katrs bija ieguvis bagātīgu garīgu
informāciju, kas tika pārrunāta.
Nellija pirms mūsu pavadīšanas ilgi kavējās savā istabā. – Tur Dievmāmiņa,
nodomāju. Tā arī bija. Nellija teica: «Skaistā gaišumā parādījās Dievmāmiņa. Viņa
bija ļoti priecīga par tām lūgšanām, par to, ka bijām sapulcējušies, uzupurējušies
Dieva un Viņas godam. Lūgšanas vēl ir ļoti vajadzīgas!»
Uz mūsu jautājumu, ko iepriekšējās reizēs vēl ir teikusi Dievmāmiņa, Nellija
ar skumjām atbildēja: «Dievmāmiņa teica, ka būs sods... Nav gaidītās atsaucības no
ticīgo puses, daudzi neatgriežas, grēko, svētdienās strādā, maz ir to, kas lūdzas...»
Jāpiemin, ka vērtīgs rakstiņš bija «Rīgas Balss» 92.09.14 numurā «Dieva
sūtnis – tēvs Pio»
92.10.04.
43. stāsts
Tu vēl nebiji, kad Vārds jau bija, un tu sen jau nebūsi, un Vārds vēl paliks, un
viss atkarīgs no Vārda – kur tu paliksi. Velti cenšas cilvēki atņemt Dievam pirmā
vārda un pēdējā vārda tiesības!
Herods vēlējās, lai Jēzus nedzīvotu, lai nerunātu, lai nevaldītu. Kāda slavena
aktrise publiski saplēsa pāvesta portretu – pret viņu esot jācīnās. (Tā aktrise –
dziedātāja, kas publiski saplēsa pāvesta portretu, – to rādīja arī televīzijā – pēkšņi
zaudēja balsi... Par to var lasīt «Argumenti un fakti».) To, ko cilvēki sāk vēlēties, ne
vienmēr arī Dievs vēlas. Daudzreiz cilvēki pārsteigti, ka viņu vēlmes ir arī jāierobežo.
Un nereti rodas starp tiem pa «Hērodam».
Svētajos Rakstos runā par pēdējām lietām – nezin kāpēc cilvēkam liekas, ka
vēl tālu tie laiki... Bet mums tie sākušies. To zina tikai Dievs. Skatoties uz
notikumiem, zīmēm, parādībām, nemieriem, nesaticību, neticību, noziedzībām,
kariem, dabas katastrofām, jānāk vien pie slēdziena – tas var notikt jau drīz. Stādīts
jautājums par morālo vērtību cilvēkā atzīšanu vai neatzīšanu;cilvēki izvēlas stilu un
līdzekļus, kā apiet likumus, arī Dieva likumus. Nākas dzirdēt pamatotus un
nepamatotus pareģojumus. Piemēram, 1992.gada 28. oktobrī 18:00 iespējama milzīga
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katastrofa, ka pat eņģeļi nāks. Varbūt labākā gadījumā tā būs negaidītā veidā cilvēku
izrēķināšanās savā starpā. Dievs parādīs savu varenību, un ticīgajiem nav ko bīties, bet
arvien sirsnīgi jālūdz Dievs. Šajā sakarībā Puduļos pajautāju Nellijai, ko saka
Dievmāte.
Nellija: – 92.09.29. Dievmāte parādījās neprasti īsu brīdi, dažas minūtes.
Dievmāte bija ļoti skumja, pa Viņas seju bira asaras, Viņa savu skatu pavērsa uz augšu
– uz debesīm, saskatot to, kas notiksies, un ļoti lūdza debesu Tēvu, un mums visiem
jālūdzas! Dievmāte teica: «Būs sods!» Nellija jautāja: «Kas – kāds būs sods?»
Dievmāte, tāda bēdīga, tad pateikusi: «Tagad visiem ļoti jālūdzas... Redzēsim, viss būs
skaidri redzams – kā no grāmatas. Esiet uzmanīgi un lūdzieties – būs briesmu dienas...
Jaunatne tik lielā mērā meklē izklaidēšanos, laikā, kad būtu cītīgi un sirsnīgi jālūdzas,
un nemaz nepadomā, kas notiksies. Lai lūdzas jaunatne! Daudzi nelūdzas un negrib
lūgties – lūgšanām neesot laika. Bet citām lietām laiks esot. Kaut ar lielu piespiešanos,
lai bieži iet uz baznīcu, lai lūdzas!»
Tādēļ jau drīzumā atkal dodos uz Dievmāmiņas parādīšanās vietām, lai viņa
mūs turētu «lietas kursā».
Neparasta žēlastība un pie tam man, necienīgam cilvēkam. Rodas izdevība
atkal doties kārtējā svētceļojumā ar Kunga Jēzus un ticīgo atbalstu. Pirmā pietura
Rīgā, Sv. Jēkaba katedrālē. Tur Sv. Komūnija – neparasti salda... Lūdzos svētību
saviem līdzcilvēkiem un svētību ceļam, jūtu milzīgu Kunga Jēzus atbalstu no
Vissvētākā Sakramenta, ak tiešām, Kungs Jēzus tur ir! Nekādi nevaru paļauties uz
saviem personīgajiem spēkiem. Jā, cik bieži mūs sargā Dievs! Tanī pat dienā 92.10.02.
esmu Preiļos. Pirmā mēneša piektdiena, Rožukroņa mēnesis, sāk jau krēslot, bija
cerība – varbūt atvērsies Preiļu baznīcas durvis... Tomēr ar citiem kopā lūgties varu
tikai, sasniedzis Smelterus, Dievmāmiņas parādīšanās vietas. Visas Rožukroņa daļas
un Vissvētās Trejādības pagodināšana. Daudzviet Vissvētās Trejādības pagodināšanas
dziesmiņas piemirstas. Dievmāte par to noskumusi.
Genovefa Smelteros pateica: «Pie mēneša Dievmāti varēju redzēt vairākas
reizes, sevišķi skaidri redzēju augusta mēnesī. Dievmāti redzu ļoti skumīgu. Sirdī
balss: «Mīlēt Dievu, nepārtraukti lūgties!»
Tagadējā Genovefas māja Smelteros ir vieta, kur senākos laikos no tuvākās
apkārtnes saveda slimniekus un vecus, nespēcīgus cilvēkus, lai viņi saņemtu
Slimnieku svaidīšanas sakramentu.
Smelteros kapsētas kapličā 1992. gada 3. oktobrī tika noturēta Svētā Mise par
mirušā Pētera dvēseli. Pulcējušies bija vairāk nekā 50 dievlūdzēji. Tā bija liela
pretimnākšana no priestera puses, jo turpat 10 veciem, nespēcīgiem ticīgajiem bija
iespēja saņemt Slimnieku svaidīšanas sakramentu. Nākošais dievkalpojums tika
apsolīts mirušo piemiņas dienā.
Atceros gadījumu, kad, tuvāko mīlestības vadīts, priesteris Sv. Mises laikā
Lēnu baznīcā ievēroja, ka dievkalpojumā nav vairākas ļoti ticīgas sievietes. Viņš
jautāja: «Vai neaizbrauksim uz tām mājām, viņas taču šodien nesaņēma Vissvēto
Sakramentu – Pestītāju!?» Un braucām, neliela grupiņa. Šo slimnieku un veco ļaužu
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dzīvokļos ieejot, dziedājām «Lai top slavēts un godināts Vissvētākais Sakraments!»
Gadījās, ka kāds no ģimenes locekļiem bija ticībā atsalis un uz baznīcu vairs negāja,
bija vēl neticības laiki, un tomēr arī viņa acīs parādījās asaras. Šodien tās ticīgās, ko
toreiz apmeklējām, jau ir mūžībā...
Šodien vēl var izlūgties žēlastību, šodien vēl var sniegt palīdzību, bet bargos
laikos, kara laikos – zaudēt varam šo iespēju un zaudēt varam priesteri. Jebkura liela
katastrofa, epidēmija vai kas cits var būt mums liktenīga.
Varu teikt, ka, tuvākmīlestības vadīts, 92.10.03. Jānītis mani aizveda līdz
Dievmātes parādīšanās vietai Puduļos. Te vēl nebija padarīti visi lauku darbi. Tātad
darbs un vakarā, arī ļoti agri no rīta – lūgšanas. Bija jāpajautā Nellijai, vai pēdējā
mēneša laikā viņa ir ko redzējusi? Šoreiz ir redzējumu dažādība.
Nellija teica, ka pēdējā laikā Dievmāti redzēt ir ļoti sāpīgi, nezin, kas būs...
Dievmāte vairs parādās tikai dažas minūtes... Drīz laikam būs kādas pārmaiņas. Ārā
pie istabas gala 92.10.01. un piektdien 92.10.02. Dievmāte parādījās 19:00, bet tikai
īsu brīdi un bija ļoti noskumusi. Arī pie saules Nellija ievērojusi neparastu parādību,
licies, ka būs otra saule, un tad ap sauli sākuši mainīties melni riņķi, viņa neizprot šīs
parādības nozīmi. Un tad vēl viena nepatīkama parādība, to Nellija nemaz negrib
atcerēties, kāds pārbaudījums bija jāiztur! Skaidrā laikā radies melns mākonis, tumšie
spēki mēģinājuši apmānīt Nelliju. No tumšā mākoņa izveidojusies Dievmāte, tiešām
nezinātājs varētu piekrāpties. Bet Nellija, kas jau daudzas reizes satikusi Dievmāti,
izjuta drausmīgu pretīgumu, un tas, ko runājusi šī viltus parādība, bija pretīgi meli. Šī
parādība nebija spējīga atdarināt Dievmāti, Viņas balsi, ar savu uzbāzību mēģināja
Nelliju piekrāpt. Bet, salīdzinot ar to laimi un svēto mieru, kādu viņa mantoja
Dievmātes parādīšanās laikā, šoreiz notika pretējais, un nemaz Nellija negrib par šo
notikumu runāt. Taisnības labā jāpasaka, ka darbojas arī tumšie spēki, lai ticīgajos sētu
šaubas par Dievmātes parādīšanos, lai sapostītu visu, ko Dievmāte ir paveikusi,
aicinādama uz lūgšanu un atgriešanos pie Dieva. Šī parādība runāja pretējo... Varbūt
tiešām atradīsies kāds sātana piekritējs? Un tiešām, tādi ir. Drīz vien pēc svētceļojuma
uz Aglonu, lai lūgtu Dievmāti, lai Viņa, būdama pie Dieva, mūs pārstāvētu, palūgtos
par mums, organizējās pretēji noskaņota grupa – sātana draudze. Tās draudzes locekļi
no bijušās Ļeņingradas un Maskavas... Neko teikt, tagad ticības brīvība, bet jāņem
vērā, ka tie pauda pretējo mācību – pret Dievu. Apģērbs, ragi un citi atribūti atbilstoši
elles saimnieka prasībām.
Ne vienai vien dvēselei stādās priekšā jautājums – kurā pusē esi nostājusies
tu? Gaišajai pasaulei vai tumšajai pasaulei? Robežai pāri ir jāpārkāpj vai nu uz vienu
pusi, vai uz otru pusi. Ar vienu kāju stāvēt gaišajā un ar otru stāvēt tumšajā – tā
nepiekritīs Dievs, bet sātans centīsies ieraut savā pusē.
Nupat kļūst redzams, ka viņš ir, un atklātībā parādās arī viņa – sātana
piekritēji.
Jāuzmanās, lai cilvēkus nenomāc miegainība, lai viņi nekļūtu neuzmanīgi
šajos izšķirošajos brīžos.
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1992. gada 14. novembris
44. stāsts
Atkal pie debesīm rīkstes!
Puduļos Nellija pie debesīm atkal redzēja rīkstes... Nellija 11.XI.1992
pulksten 18:00, mājas darbus darīdama, izgāja laukā un redzēja pie debesīm rīkstes. Šī
parādība ilga vienu stundu. Rīkstes bija ziemeļu pusē un tās bija tādas pat pēc formas
kā iepriekšējās reizēs un kādas bija redzamas iegūtajās foto bildēs. Nellija dzirdēja:
«Drīz būs soda dienas! Ko lūgsieties, to panāksiet...»
Tātad ar lūgšanām vēl daudz ko varam panākt. Kā, nevar saprast? Bet laikam
negrib saprast ne lieli kungi ne mazi kungi. Sods nu tikai vēl būs! Latgalē tā sniegotā
dabas stihija bija tikai tāds maigs aizrādījums. Cik tuvu ir iespējamā sodu diena!
Ļaudis steidz atjaunot sarautos sakaru vadus, bet vēl steidzīgāk jāatjauno
sakari ar Dievu.
Ļaudis steidz atjaunot elektrolīnijas, lai būtu gaisma, – tik pat steidzīgi jāmin
taciņa uz baznīcu, lai atjaunotu gaismu dvēselē!
Nedzīvojiet alkohola skurbumā un alkatībā pēc pasaulīgām mantām! Tā
manta drīz vien izrādīsies kā smags slogs un žēli būs noskatīties, kā no tās jāšķiras...
Vēl ir iespēja lūgties un nokārtot rēķinus ar Dievu... Dievmāte brīdināja, un
daba paklausīja, dodot iespēju pārliecināties, kā tas var viss sākties... Kungs Jēzus
vairs ilgāk gaidīt nevar – taisnības sviras ir smagas un kādēļ gan vēl Jēzum tās jātur?
Vai lai cilvēki darītu netaisnību, reibinātos un dzīvotu izvirtībā, noziedzībā, nesaticībā,
neticībā... un vēl arvien slīgtu zemāk un zemāk?
Sods ne tikai būs, bet sods jau skar dažus ticīgos. Dievmāte par to teica: –
Daži ticīgie palaiž muti, zūdoties, ka nav ko tik pārāk to Kunga Jēzus Krustu pušķot,
nav ko skriet tik bieži lūgties utt.
Par šādu izrunāšanos Dievs liek ciest jau tūlīt, jo tiem zūd Dieva apsardzība,
saslimst mājlopi, iet bojā mājputni. Arī pašus cilvēkus sagrābj slimības. Ja neaizstāvēs
Dievu, Dievmāti, Krustu un savus ticīgos brāļus un māsas, dažus pirms laika aizsauks
uz mūžību... Pārbaudījumu laiks ir sācies, un ikvienam ir tiesības iet un šo
pārbaudījumu izturēt, strādājot, lūdzoties nokārtojot savas dvēseles jautājumus.
Puduļos 14.XI.92 pajautāju tuvāk, kāda nozīme bija šim notikumam, ka tik
negaidīti sasniga lielas sniega masas, ka pat kokus lieca un lauza. Nellija atbildēja, ka
tas bija sods. Tā bija baiga parādība, kā koki zem sniega smaguma noliecās zemu,
zemu. Vai arī cilvēkus piespiedīs Dieva priekšā noliekties zemu, zemu? Dievmāte
teikusi: «Tas ir brīdinājums!» Tā bija zīme... No cilvēkiem gaida atgriešanos, bet
cilvēki grimst arvien zemāk. Tik daudz nepatikšanu ar jauniešiem. Brīdinājumus
negrib ņemt vērā. Un ar kādām sāpēm un bēdām Kungam Jēzum un Dievmātei –
paliek spēkā nākošais soda posms. Sods būs! Bet to tik solīdā veidā varēja mazināt,
labojot savu alkatīgo un arī netikumīgo dzīvi, gandarot un lūdzoties. Bet cilvēki
negrib ieklausīties brīdinājumos, jo dara pa savam.
Nellija: «Šorīt mums kopīgi lūdzoties, skaitot Rožukroni, jutu Dievmātes
tuvumu.»
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Es savukārt sacīju: «Otrā istabā redzēju maigu, mērenu Gaismu.» Uz otru
istabu durvis bija vaļā. Nellija: «Es šo Gaismu redzēju, izjutu un sadzirdēju, ka tur
Dievmāte arī lūdzas.» Bet Nellijas māsa nesacīja neko.
Un tad vēl pajautāju par notikumu no rīta, kad tikko biju ieradies 5:00 – tad
Nellija iegāja otrā istabā un tur palika labu laiku, un varēja dzirdēt vienu maigu balsi
un pēc tam varēja dzirdēt tādu parupjāku Nellijas balsi. Nellija: – Parādījās Dievmāte
un teica: «Jālūdzas!» Un pareizi vien bija, ka tikšanās reizē lūdzāmies. Vienu
Rožukroni jau biju noskaitījis ceļā pie Puduļu Krusta. Arī tur izjutu īpašu sajūtu.
Un tagad Dievmāte teikusi: «Lūdzieties, lūdzieties! Jo vairāk, jo labāk!»
Arī 10.XI, kad Dievmāte parādījās pagalmā pret kūti lielā gaišumā ar kronīti
galvā, Viņa teikusi: «Lūdzieties, lūdzieties, tagad ir pēdējais laiks!»
Nellija jau dienu iepriekš zināja, ka es atbraukšu – viņai tas pateikts. Kad
viņa par to pastāstījusi māsai, māsa gan sacījusi: – Tas nevar būt! Kur nu tādā laikā, un
nemaz tik viegli nav iespējams atbraukt, bet Nellija tomēr pastāvēja pie sava.
No Dievmātes sacītā, ka vairāk jālūdzas, var cerēt –, ja lūgsies, tad soda mērs
būs mazāks. Dievmāte teikusi, ka tajās izdarībās, kur jaunatne zaudē mēru un kaunu,
savaldīšanos, to vietā ārkārtīgi vajadzīgas lūgšanas un arī jaunatnei pašai jālūdzas.
92.11.11. Dievmāte parādījās istabā, lūdzās dziedot. Bieži tas ir bijis, kad
Dievmāte parādās, – dzirdama ļoti skaista mūzika.
Visiem gribētos, lai Dievmāte pasacītu kaut ko priecīgāku. Un, ja tiešām mēs
visi sauksim Kungam Jēzum un Dievmātei prieka pilno ALLELUJA!... Viss var
mainīties... Bet patreiz, acīm redzot, Dievmāte nemitēsies mūs brīdināt, kamēr vien
pastāvēs briesmas, kas mūs var pazudināt!
Pēdējā laikā Dievmāte parādījusies vairākas reizes. Divas reizes pie Puduļu
Krusta un arī meža malā virs tā krūmu pudurīša, kur Viņa parādījās pirmajās reizēs.
Vienmēr Dievmāte redzama lūdzoties.
Kungs Jēzus un Dievmāte aicina: – Cik vien bieži iespējams, apmeklējiet
baznīcu! Un atkal vienā redzējumā virs meža Nellija redz skaistu baznīcu – tā esot
bijusi Varakļānu baznīca.
Un 92.10.25. pēdējā oktobra mēneša svētdienā Dievmāte parādījās ar ļoti
skaistu Kronīti galvā un zilgojošu Rožukronīti rokās Svētās Mises laikā Varakļānu
baznīcā virs Lielā Altāra. Dievmāte stāvēja, rokas salikusi lūgšanā, un lūdzās visu Sv.
Mises laiku, apmēram vienu stundu. Šī vīzija Nelliju ļoti spēcīgi iespaidojusi, –
izjutusi brīnišķu Dievmātes labvēlību un prieku dvēselē.
Ir vēl viens zīmīgs gadījums: Svētceļnieks R. redzēja Aglonas Dievmāti
raudam Asins asarām.
Rēzeknē vienā dzīvoklī, kurā bija vairākas Aglonas Dievmātes gleznas,
raudāja visas gleznas...
Rēzeknē Jēzus aicina, lai Latgales televīzija kalpotu Viņam ar reliģiska
rakstura raidījumiem. Jēzus pateicis, ka dusmu kauss patreiz gājis garām, jo tika
saliktas lūgšanas un pie Jēzus bija arī personīgi lūgumi – lūgšanas. Šajā sakarībā
jāpaskaidro, ka ir cilvēki, kuri Jēzu dzird.
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Ilūkstē, sākot ar 92.10.15., katru vakaru Sv.Mises laikā Lielā altāra gleznā M.
Redz, ka Dievmāte kļūst dzīva. Dievmātes sejā saskatāms pat katrs asins vadiņš, tik
tuvu un skaidri var redzēt Dievmāti. Dievmāte esot ļoti nobēdājusies un
noraudājusies...
Kā mēs atlīdzināsim Dievmātei, ka Viņa mūsu dēļ tik daudz cieš un lūdzās!?
Citiem cilvēkiem tas liekas nevajadzīgi un pārspīlēti: tik daudz lūgties, rakstīt
un pārrakstīt garīgos notikumus, garīgas grāmatas, bet M. redzēja, ka pie rakstītājas
Dz. nostājās Jēzus un Dievmāmiņa. Laikā, kad viņas skaitīja Svētā Gara litāniju Dieva
Godam, bija pat sajūtams siltums.
Un nākošajā dienā, kad V., M., Dz. un Z. bija kopā baznīcā, Dievmāmiņa
priecājās, pasmaidīja. Biju lūdzis, lai arī par mani palūdzās. Saņēmu gaišas ziņas. Un
arī personīgi izjutu šo balvu: cik laimīgs var būt cilvēks, ja par viņu lūdzās...
Viena sieviete pastāstīja, ka, viņai ejot pie bikts, kāda roka paņēmusi viņu pie
rokas, un viņa skatās, kas tas ir. Bet neviena nav! Neatlieciet bikti uz citu reizi, tā ir
ļoti vajadzīga tūlīt. Tas notika dvēseļu dienā. Ļoti iespējams, ka kāda dvēsele līdz ar to
tika izglābta no šķīstīšanas uguns.
Latgalē kāda sieviete skaitīja lūgšanu par visiem nomirušajiem un Balss
teica: «Tā ir lūgšana, kas visvairāk man trūka!»
Par to tā īsumā, ko liecina ticīgie, un tie ir mums pamācoši notikumi...
Man bieži jautā, kādi notikumi pēdējā laikā notiek Rīgas dzīvoklī, kur trīs
bērni vairākas reizes redzējuši parādāmies Kungu Jēzu.
Tur biju 92.11.13. un pēdējie notikumi ir šādi. Stāsta mazais J.: «92.06.10.
Māsiņas Daces dzimšanas dienā mūsu dzīvoklī uz sienas blakus altārītim parādījās
Jēzus. Mēs ar Jo., kurai ir tikai divi gadi un seši mēneši, skaitījām lūgšanu. 13:40
Jēzus bija piesists krustā, no Viņa rokām un kājām tecēja asinis. Visapkārt Jēzum un
krustam bija liela Gaisma. Jēzu varējām redzēt visu lūgšanas laiku, 20 minūtes.
Dzirdējām Balsi: «Lūdzieties uz Kungu Jēzu Kristu!»»
Jā, cik tas ļoti vērtīgi, ka bērnus iemācām lūgties jau agrā bērnībā.
Otrs gadījums tāpat lūgšanu laikā. 1992. gada 8. novembrī pulksten 12:48
virs dzīvokļa altārīša parādījās Jēzus. Jēzus bija lillā drēbēs, bet blūzīte balta un ļoti
gaiša Viņa Sirds priekšā. No Jēzus nāca ļoti liela Gaisma, ap Viņu bija gaiši balta aura.
Tajā laikā 11 gadīgais J. bija saslimis un, mājās būdams, nolēma noskaitīt Rožukroni.
Skaitīja Jēzus Sirds Rožukronīti. Un kamēr skaitīja šo kronīti, apmēram 15 minūtes,
Kungs Jēzus visu laiku brīnišķā Gaismā bija virs altārīša. Mazā, 2 gadus vecā Jo.
nokrita uz celīšiem, salika rociņas un iesaucās: «Onkulis, Onkulis Jēzus stāv!» Savā
bērna valodā viņa to vēl ne visai skaidri varēja izsacīt, bet sauca aizgrābtībā. Un, kad
Jo. pajautājām, kas tas toreiz bija, kas stāvēja virs altārīša, viņa ar rociņu parādīja uz
Jēzus bildīti, kas Tas esot bijis Tas.
Un tad gadījums 92.11.04. 10:00 Svētā Alberta baznīcā. Tajā dienā J. un D.
uz skolu negāja, jo bija jāiet pie ārsta, mazā Jo. bija līdzi. Izmantojot gadījumu, bērni
iegriezās Sv.Alberta baznīcā, lai noskaitītu kādu pātariņu. Viņi lūdzās pie altāra, kur ir
Jāzeps, Marija un Jēzus.
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Priesteris, garām iedams, ievēroja bērnus un pasniedza viņiem vairākas
svētbildītes, un pa vienai arī tādu, kur Dievmāte stāv un pie Viņas kājām ir medalīši.
Bērni teica, ka viņi skaitījuši vēl vienu pātariņu un tad ievērojuši, ka virs
Altāra parādās viņiem dzīva Dievmāte Marija, tāda kā bildītē. Viņai pie kājām bija
medalīši, arī drēbes tādas pašas kā bildītē. No rokām plūda Gaisma un ap Viņas galvu
bija 12 zvaigznes un gaiša aura.
Pirmklasniece D. apstiprināja: «Mēs visi trīs bijām uz ceļiem. Redzējām
Mariju un mazā Jo. sauca: «Tante Marija, Tante Marija!» Atkal pajautājām Jo., kas tā
bija par tanti, ko viņa redzēja baznīcā? Mazā parādīja uz Dievmātes bildīti...
Šajā īsajā brīdī, kamēr biju kopā ar šiem bērniem, kopā noskaitījām vienu
Rožukroņa noslēpumu. Bija atkal viens skaists brīdis.
Kādēļ Kungs Jēzus pirms Savas atnākšanas uzsācis diskusiju? Te atbilde nav
jāmeklē, bet jāpriecājas! Kāpēc Kungs Jēzus un Jēzus Māte Marija par mums tā
rūpējas – tieši par tiem vismazākajiem, visvienkāršākajiem?
To varam saprast, jo Jēzus uzauga nabadzībā, pieticīgā ģimenē un tādā līmenī
esošos ticīgos Viņam vieglāk uzrunāt, un tie arī Viņu sapratīs... Bet kā ar pārējiem?
Tiešām, stāvoklis ir draudošs, un uz visātrāko jāmaina savs dzīves veids!
Paldies Dievam, ka šo īso svētceļojumu varēju nobeigt baznīcā ar Svēto
Komūniju – Sv.Marijas Magdalēnas baznīcā. Pēc tam sekoja saruna ar ticīgajiem,
noklausījāmies svētceļojuma laikā ieskaņotos ierakstus.
Izjutu, ka Kungs Jēzus mūsu diskusiju noveda līdz tādam saprašanās
līmenim, ka lūgties vienkārši bija brīnišķīgi – mēs savējo sarunu nobeidzām ar
lūgšanu.
1993. gada janvāris
45. stāsts
Garīgi mēs bieži vien mostamies tikpat kā no miega. Pērkona negaiss janvāra
mēneša naktī, tad spēcīga vētra noceļ jumtu – ne vienu vien, izgāž kokus. Kādēļ tas
varēja notikties, kāpēc notika? Kas to nedzirdēja, neredzēja, varētu tam arī neticēt.
Bet pamosties pēc ateisma vētras ne katram ir viegli. Un atkal, vai vispār tāds
ateisma vētras laiks īpaši ir bijis, jo arī šodien var neticēt...
Vai visas vētru sekas likvidēs un savedīs atkal tādā pat kārtībā, kā tas bija
iepriekš, vai ateisma sekas arī likvidēs, vai nu arī šī postaža ir tīri izdevīga, lai nestu
vēl citu postu?
Garīgie notikumi mums atklāj, ka Dievs mūsu rīcībai seko, to novērtē un arī
brīdina par sekām. Ja mēs Dievu lūdzam, ne vienu vien reizi jūtam, ka mūsu ceļi tiek
vadīti, mūs atbalsta.
Skolnieks J. savās piezīmēs divas nedēļas atpakaļ atzīmējis, ko eņģelis viņam
parādīšanās laikā teicis. Ka Jāņonkulis atbrauks uz Rīgu 1993. gada 13. janvārī
pulksten 9:30. Satiksies skolā... Tā arī bija – bija pāri deviņiem no rīta, kad iebraucu
Rīgā un gāju uz skolu. J. satiku uz ielas pie skolas.
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Cilvēks ir tikai nieks – jo iepriekš nezināju ne dienu, ne stundu, kad būšu
atkal Rīgā. Biju domājis uz Rīgu braukt šī mēneša otrā pusē, bet tad radās jauna doma
un arī viena cilvēka piedāvājums – braukt trešdien, 1993. gada 13. janvārī. Tā tam
vajadzēja notikt. Arī mazais J. šajā dienā bija agrāk izgājis no mājām, nekā mēdza to
darīt iepriekšējās dienās. Tikai pēc mūsu tikšanās viņš pārbaudīja piezīmes, atcerējās,
ko eņģelis bija teicis...
Vēl bija dažas tikšanās ar ticīgiem cilvēkiem, un divos gadījumos dzirdēju
vārdus, ka par šo necerēto tikšanos varam pateikties Dievam. Es no tā saprotu, ka
kopīgas sarunas, kopīgas lūgšanas un garīgo notikumu pieraksti ir kalpošana Dievam
– cilvēku labā.
Un tagad notikumi Rīgas dzīvoklī. «Tas bija,» stāsta bērni, «pirms
Ziemassvētkiem 1992. gadā. Mēs, skolnieks J. un pirmklasniece D. dzīvoklī skaitījām
lūgšanas un beigās dziedājām himnu Jēzus Sirds godam. Uz mūsu mājas altārīša
Dievmātes bilde «Mistiskā roze» sāka raudāt. Mēs ievērojām, ka bija vismaz desmit
asariņas...»
Pēdējā laikā uzzināju par gadījumu, ka Preiļu baznīcā raudājusi Dievmātes
statuja. Šo gadījumu redzējušas vairākas ticīgas sievietes.
Vispār, skatoties pēc kataloga, sākot ar 1981. gadu, Dievmātes statujas, bildes
raudājušas jau 63 dažādās vietās pasaulē. Vai Dievs grib, lai mēs par saviem
pārinodarījumiem gandarītu?
Piemērs rāda, ka pat arī par mazāku pārkāpumu pienākas gandarīt jeb arī savu
vainu izlabot. Pirmklasniece D. draiskuļojoties stipri iebukņīja mazo māsiņu Jo. Tā kā
Jo. stipri raudāja, vecmāmiņa D. sarāja, bet pēc tam zīmīgs gadījums. Parādījās Kungs
Jēzus un atgādināja par pāri nodarījumu Jo. un pateica D., ka viņa vakariņās drīkst ēst
tikai maizi bez piekodām un tēju, bet nākošajā dienā varot ēst kā parasti... Un tiešām,
D, vakariņās ēda sausu maizīti, nodzeroties tēju.
Dažas dienas atpakaļ, kad mājās bija tikai vecmāmiņa un mazā Jo., kura sāka
jau runāt, vecmāmiņa ievēroja, ka Jo. nokrīt uz celīšiem un saka: «Onkulis!» Un
otrreiz nokrīt uz celīšiem un rāda, ka «Onkulis» ir virs altārīša. – Kas tas par Onkuli, –
jautāja vecmāmiņa, un mazā Jo. norādīja uz Kunga Jēzus bildīti, ka tāds ir tas
Onkulis...
1992. gada 20. decembrī pulksten 12:00 J. un D., un Jo. dzīvoklī skaitīja
lūgšanas – 7 pātarus un dziedāja himnu Jēzus Sirds godam. Virs altārīša parādījās
Dievmāte violetās drēbēs ar rožukroni rokās. Galvā Viņai bija kronītis kā Fatimas
Dievmātei. Dievmāte bija brīnišķā gaismā. Mazā Jo., ieraugot Dievmāti, tūdaļ
nometās uz ceļiem.
Skolas brīvlaikā kārtējo reizi bērni lūdzās dzīvoklī, bija ap trijiem
pēcpusdienā, J., D. un Jo. skaitīja Rožukroni – visas trīs daļas. Rožukroņa trešās daļas
beigās istabā, netālu no loga, parādījās Dievmāte apmēram 0,5 m virs grīdas, baltās
drēbēs, gaišumā. No Dievmātes rokām uz leju plūda gaisma. Dievmāte teica, lai
lūdzas par Latviju un visiem cilvēkiem visā pasaulē...
Un tiešām, vēl ir cilvēki, kas lūdzas tā pa īstam, dziļi un sirsnīgi, mērodami
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garus ceļa gabalus. Gadījums – nāk cilvēki Sv. Jēkaba katedrālē un jautā: «Kas te pie
jums notiek, kas tās par lūgšanām? No tām kaut kāds liels, varens spēks valda pār
cilvēkiem...»
Grupa ticīgo ielūkojas Bībelē, kā ir jālūdzas bēdu laikos, un lūdzas. Sāk
piepildīties pravietojumi, līdzīgi kā senajos laikos... Lūgšana spēj uzvarēt. Svētīgi būtu
savlaicīgi pievienoties lūgšanu pulkam, lūgties kopīgi, visiem...
Kāda Polijas, Čenstohovas klostera māsa teica: «Rēzekne ir Dieva žēlastības
vieta.» Kā to viņa izjuta un zināja, redzot nesen ierodamies svētceļniekus no Latvijas,
– tas daudziem ir brīnums, pārsteigums... Rēzekniešu lūgšanas, aktivitātes kā atbalss
aizskan līdz Čenstohovai un, saprotams, līdz Kungam Jēzum.
Kaimiņu republikā Lietuvā 1992. gada 24. oktobrī un 1992. gada 26.
novembrī parādījās Dievmāte un teica, lai ļoti lūdzoties, lai nenotiktos līdzīgi, kā
notiekoties Dienvidslāvijā.
1993. gada 13. janvārī lūgšanām laiku ziedot iznāca maz, jo bija jādodas ceļā.
Rožukroni noskaitīju vilcienā. Gala mērķis bija Varakļānu dzelzceļa stacija, un tad vēl
kājām jāmēro ceļš līdz Puduļiem. Lūdzos pie krusta Puduļos. Tur arī skaisti izpušķota
Ziemassvētku eglīte. Pēc tam kopīgs Rožukronis Nellijas un Genovefas dzīvojamā
mājā, neliela atpūta, īsas lūgšanas pulksten 3:30 un Rožukronis. Pulksten 5:40 jau
esmu vilcienā atceļā uz Rīgu.
Bet tagad – ko pastāstīja Nellija: «Savā istabā pirms naktsmiera piedzīvoju,
ka parādījās Kungs Jēzus. Viņš bija skaidrā gaismā, tumši sarkanās drēbēs. Tad viņam
pievienojās Dievmāte, skumīga un raudoša, un sacīja: «Redzi, bērniņ, mēs atnācām
ciemos pie jums, lai pateiktu, ka vēl arvien jālūdzas un ļoti jālūdzas...» Tad Kungs
Jēzus ļoti nopietni sacīja: «Ko tagad cilvēki dara, cik zemu krīt un vēl arvien zemāk
krīt, cik riebīgs tas grēku perēklis! Būs sods, tad cilvēki atjēgsies. Tādus mazākus
sodus cilvēki bieži vien uzskata kā tādu sagadīšanos, bet, kad nāks nepārprotams sods,
dažam kaut ko labot jau būs par vēlu.»
To plašo grēku perēkli Nellijai tūlīt arī parādīja zīmējumā. Telpa puskrēslā ar
zemiem griestiem, galdi piekrauti ar neķītro literatūru, bet, kas tas šausmīgākais –
apkārt galdiem šaudījās dēmoni, sātani ar ragiem, nešķīstības gari. Tik privileģētā
stāvoklī tie diez vai kādreiz Rīgā ir bijuši. Te viņiem ir izdevīga vieta ļaužu
kārdināšanai – pašā pilsētas centrā. Gandrīz pret savu gribu cilvēki un pat bērni spiesti
paskatīties uz šiem pornogrāfiskajiem bildējumiem, jo caur tuneļiem jāstaigā ļaužu
masām, kas grib no stacijas nokļūt pilsētā. Un tiem, kas grib nopirkt avīzi, grāmatu,
jāredz arī šī nešķīstā aģitācija. Pat pagaldē tāda būtu aizliedzama turēt, bet te –
atklātībā. Bija redzams, ka te iet jauni cilvēki un arī vecāki cilvēki. Kungs Jēzus bija
noskumis, ka pat vecāki cilvēki te kaut ko sameklē un nopērk...
Kungs Jēzus sacīja: «Tam visam būtu ar uguni jāsadeg, jaunatne grimst
arvien zemāk nešķīstībā, noziedzībā un te nāk iepirkt šo garīgo indi. Šie neķītrie kritīs
kā blusas, kad pret tām pielieto līdzekļus... Ja tas tā turpināsies, sods būs – būs strāpe,
tad cilvēki atjēgsies. Ļoti ir vajadzīgas lūgšanas, un tiem cilvēkiem, kas ir atbildīgos
amatos, jāgādā, lai nav jāgaida sods, šie perēkļi jālikvidē!»
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Tas Nellijai bija satriecošs redzējums. Nellija pati Rīgā nav bijusi un
nezināja, kā tur izskatās. Tas viņai tika parādīts zīmējumā.
Atšķirīgi ir cilvēku uzskati, bet pasaule nepastāv uzskatu dēļ. Tie, kas
raidījumos ietilpina pavedinošas seksa tēmas, bieži vien noklusē, kas par to rakstīts
Bībelē, kas ir atļauts, kas nav atļauts, kas ir grēks un ko par grēku cilvēks cietīs.
Pēc Nellijas stāstījuma par redzēto radās iespaids, ka Pestītāja nostāja pret
pornogrāfiju ir barga un līdzīga tai, kā pret lopu tirgotājiem un naudas mijējiem
svētnīcā. Pestītājs negrib redzēt «slepkavu bedri.»
Pestītājam ir vajadzīgi lūgšanu pulki, lūgšanu armija un, jo armija lielāka un
spēcīgāka lūgšanā, jo lielākas cerības, ka tik bieži un tik vārīgi necietīsim no sātana
valgiem.
Pestītājs liek naidu izskaust no savām sirdīm, nepakļauties morālam
pagrimumam...
1993. gada 12. janvārī pulksten 18:00 Dievmāte parādījās Nellijas istabā ar
ļoti daudz ziediem rokās – tās bija tumši sarkanas rozes. «Tās ir ciešanas, asinis,
lūdzieties!» Dievmāte teica. Viņa bija ļoti bēdīga un arī parādīšanās ilga tikai dažas
minūtes. Kaut kādas ciešanas, grūtības atkal būs. Cilvēkus iekustināt uz labošanās
ceļu būs sarežģīti un grūti. Vispirms cilvēkiem jāsāk domāt. Vai tiešām cilvēki paši
nesāks domāt un meklēt dzīvei jēgu – kāpēc mēs dzīvojam?...
Vēl viens zīmīgs gadījums. Dažas dienas atpakaļ, Nellijai lūdzoties un
skatoties uz Krustā Sistā tēlu, viņa redz: Kungs Jēzus no krusta atbrīvojas un rāda
Nellijai savas asiņojošās rokas un kājas, sacīdams: «Man ir jācieš, un visiem kaut kur,
kaut kad ir jācieš, bet bēda tā, ka daži cilvēki negrib paciest pat mazākās nepatikšanas,
mazas ciešanas. Pie visiem grūtiem apstākļiem, kad vajadzīga Dieva palīdzība, kad
jālūdzas, daudzi meklē apmierinājumu netiklībā, izpriecās, reibekļos, kas cilvēku
rautin rauj tālu no Dieva.» Vienā no parādīšanās reizēm apmēram mēnesi atpakaļ
lūgšanu laikā istaba piepildījās ar brīnišķu ziedu smaržu, tādu kā vijolīšu smarža. Tad
parādījās Dievmāte ar Fatimas kroni galvā, lūdzās divas stundas un aicināja, lai vēl
lūdzas. Smarža bija jūtama vēl otrā dienā.
Pagājušajā piektdienā, 1993. gada 8. janvārī, lūgšanās Dievmāte Nellijas
istabā pavadīja vairāk nekā divas stundas. Pirms Ziemassvētkiem Dievmāte parādījās
divas reizes un vienmēr mudinājumi: «Lūgties!»
Ziemassvētku naktī Nellija izjuta spēcīgu garīgo pacēlumu.
Vēl nav aizmirsies gadījums vasarā, mežu ugunsgrēku laikā, kad ticīga
tantiņa E. ar svētīto ūdeni apslacīja ugunsgrēku – uguns plaktin plaka...
Viens gadījums 1992. gada 28. oktobrī bijis Ilūkstē. Pie debesīm parādījās
baznīca un no tās nāca lejā dzirksteļojošs ceļš... Bet vai katrā gadījumā mēs spējam
izprast šo vīziju nozīmīgumu?
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1993. gada februāris, marts
46. stāsts
Tagad cilvēki nonākuši pie slēdziena, ka vainīga ir valdība, ka vainīgi ir
garīgie vadītāji, tiešām tās vainas var atrast visās malās un nevaram apstrīdēt, ka to
nav. Vizionāru informētība ir tiešāka – Dievs neredz, ka kāds no mums būtu labāks –
kāda ir tauta, tādi ir arī vadītāji, no tautas vidus tie nākuši – visiem jālabojas un lai
nejūtas kāds attaisnots, ka viņš ir tas labais. Darbs, uzupurēšanās, saticība, tikumība,
mīlestība, lūgšana, ticība un cerība uz Dievu. Dievs vēlas tīru tautu, tas ir jāzina
visiem. Vai tiešām cilvēki vēlas, lai uguns ellē viņus attīra, un vēl jautājums – cik no
tās iznāks ārā un cik paliks uz mūžiem, ja nebūs, kas viņus atbrīvo... Pēdējie
brīdinājumi raksturīgi ar savu tiešumu, pēdējais laiks ilgst vairākus gadus, un viena
diena tomēr būs izšķirošā – par to brīdina. Ne jau termiņi būtu vajadzīgi, bet vajadzīga
cilvēku atgriešanās. Brīdinājumi nāk caur cilvēkiem, tādēļ dažos tas rada aizdomas –
šo momentu uzsvēra vizionāri, un pie tam vēl viena pretestība – vai vispār cilvēki grib
atgriezties? Šie vīziju gadījumi var noderēt tiem, kas grib atgriezties, lai gūtu kaut
mazu pamudinājumu ticēt tam, kas rakstīts Bībelē, ka tā ir patiesība. Cilvēka dvēselei
būs jāmeklē patvērums pie Dieva, jo nelaimīga tā būs, nonākot dēmonisko spēku varā.
Ka dvēsele ir, par to stāsta aculiecinieki, kas redzējuši, kā dvēsele šķīrās, kas redzējuši
savus mirušos piederīgos.
Foto attēls 1993. gada 19. martā «Lauku Avīzē». Dvēsele kā caurspīdīga
cilvēciska figūra atdalās no mirstošās K.F. brīdī, kad mēraparāti rādījuši, ka K.F. sirds
apstājusies. Ka šādi mistiski fotouzņēmumi iespējami, man nerada šaubu jo, arī ar
savu fotoaparātu esmu ieguvis negaidītus fotoattēlus. Ārpus mums ir garīgā pasaule,
un arī tai Dievs var likt vai atļaut būt par pamudinājumu pārdomāt mūsu tagadējās
dzīves nopietnību, pareizāk sakot, nenovēršamību, kas sekos pēc šīs dzīves.
Kārtējais svētceļojums bija sarežģīts un grūtību pilns, vienā laikā tik daudz
saslimušo. Cik spēju, palūdzos par viņiem. Arī transports strādā ar lieliem
starplaikiem, daži ceļa gabali bija jāmēro kājām. Ticīgo izpratne par šo svētceļojumu
bija sarežģīta, apzinājos, ka ir ciešanu laiks – gavēņa laiks, katra ciešana vai gadījusies
nepatikšana tika pielikta pie Kunga Jēzus ciešanu mēra par saviem un līdzcilvēku
grēkiem. Var atzīties, ka arī no Kunga Jēzus saņēmu nenovērtējamas garīgās
žēlastības, un tas viss par dažām grūtībām. Arī tas šoreiz ir piemērs, ka ciešanas tiks
apmaksātas, lai cilvēki nebīstas grūtību, lai nekurn, lai strādā, lai lūdzas!
Pastāv Dieva Tēva stratēģija: nekas nepaliks nepamanīts. Cilvēks ir pilnīgs
un brīvs radījums, bet vai uzticams? Pastāv iespēja pasauli pilnveidot, bet vai to katrā
gadījumā dara cilvēki? Pasaule pieder Dievam, bet kā tajā uzvedas cilvēks? Ja
nepieklājīgi, uz ko tad tāds cilvēks cer – Dievs taču ir taisnīgs, un vai uz pieklājīgu
vietu tam ir tiesības debesīs, atkal jautājums?
Vēl par kādu atgadījumu Aglonā 1992. gada 15. augustā. Svētku dienā īsi
pirms lietus gāzēm, kad svinīgais dievkalpojums gāja uz beigām, vīzijā Dievmāte
iznāca no bazilikas. Kāds tam bija iemesls, varbūt uzzināsim vēlāk. To redzēja Vitolds
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un viena pirmās klases skolniece. Šī parādīšanās liecina, ka Dievmāte bija kopā ar
mums. Varēja sekot kāds līdzīgs gadījums, kā, piemēram, Fatimā, bet svētceļnieku
pacietība nebija visai liela – noslēguma procesija varēja dot pilnīgāku svētceļojuma
noskaņu, tieši varbūt šeit pietrūka goda, ko tauta varēja parādīt Dievmātei līdz pašam
noslēgumam, neskatoties uz lietu.
Kārtējais svētceļojums iesākās 1993. gada 12. martā ar nakts lūgšanām Rīgā,
Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā. Dievlūdzēji pulcējušies kuplā skaitā, sēdvietas solos
aizņemtas. Pārvarēt nakts nogurumu prasa no dievlūdzējiem piepūli – upurīti, bet ir arī
svētības un gandarījuma izjūta.
Apmeklēju arī bērnus Rīgas dzīvoklī. Kā iepriekšējās reizēs, bērni turpināja
lūgties un ir arī atsevišķos gadījumos vīzijas. 1993. gada 2. martā pulksten 14:30 J.
skaitīja Rožukroni. Virs altārīša parādījās Dievmāte baltās drēbēs ar zilu apmetni,
rokas saliktas lūgšanā, teica, lai lūdzas.
1993. gada 23. februārī Dievmāte esot bijusi istabā pie loga ar seju uz altārīša
pusi, virs grīdas apm. 0,5 m. Bērni tanī laikā skaitīja Rožukronīti Jēzus Sirdij un
Dievmāte pievienojusies lūgšanai, kopā lūdzās 30 min.
1993. gada 13. martā skaitījām ar bērniem kopā Rožukronīti Jēzus sāpīgām
brūcēm. Šajā lūgšanā piedalījās arī vecmāmiņa. Garīgā sajūta bija vienreizēja. Bija
jānomaina fotofilma, iegāju tumšajā kambarī, bet pa to laiku bērni D. un J. redz – ap
Kunga Jēzus svētbildi izveidojas gaišs mākonītis un izplešas uz labo pusi. Tas ilga
dažas minūtes, bērni bija priecīgi, jo tas taču varēja nozīmēt, ka mūsu lūgšanas tiek
uzklausītas.
Tomēr uzmanīgus mūs dara tas apstāklis, ka Dievmāte bērniem pateikusi:
«Būs sods...» Tāds sods – kad dabīgi izjūtam, jābūt sodam, jo grēkojam, bet lūgties –
lūdzamies maz...
Nelliju 1993. gada 13. martā satiku Varakļānos. No dzelzceļa stacijas ceļu
mēroju kājām, pulksten 22:30 kopēja Rožukroņa lūgšana. Sāka uzveikt nogurums, jo
negulēta iepriekšējā nakts. Pārgulēju lielajā istabā. Nellija un Anna aizgāja uz mājas
otro galu. Izslēdzu gaismu, bet pa logu ieplūda istabā īpatnēja gaisma. Kāda iekšēja
balss lika būt mierā un gulēt. Otrā rītā jautāju Nellijai, vai nebija parādīšanās? Viņa
atbildēja, ka jā – ārā bijis gaišums, un tanī parādījusies Dievmāte. Viņa lūgusies, un
tas ildzis kādas minūtes piecas, neko šajā reizē neesot teikusi, bet viens bija skaidrs,
ka vakara lūgšanas bija ļoti noderīgas un arī Dievmāte tām pievienojās.
Parādīšanās laikā mājas siena un logs izzuda, redzama bijusi tikai Dievmāte –
baltās drēbēs. Anna tajā laikā bijusi virtuvē un ievērojusi vienu spožu, lielu zvaigzni,
kas pārvietojās, un par tālāko jau pastāstīja Nellija.
Savās mājās lūgšanu laikā arī tāpat Dievmāte ar rožukroni rokās lūdzoties
redzēta vairākas reizes, teikusi, ka tā pornogrāfijas izstāde Rīgā pierimusi... Bet vai uz
ilgu laiku un visās vietās, par to, saprotams, jāgādā tiem, kas par morālo audzināšanu
jūtas atbildīgi.
Divas nedēļas atpakaļ pie savas mājas Nellijas māsa redzēja sarkanu sniegu,
arī tam ir kāda nozīme...
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Ļoti aizraujošs redzējums vīzijā Nellijai bijis trešdien, 1993. gada 10. martā,
pulksten 18:00 Rožukroņa skaitīšanas laikā. Nellija noskaitīja visas trīs daļas, kad
parādījās Dievmāte, baltā tērpā, skumīga, balss maiga, balss tik skaista, ka gribējās un
gribējās klausīties, jo Dievmāte dziedāja kādu īpašu litāniju, slavas dziesmas Dievam
Tēvam. Tas ilga apmēram vienu stundu.
Svētdien, 1993. gada 14. martā esmu uz rīta dievkalpojumu Varakļānu
baznīcā, bet Krusta ceļu staigājām jau Viļānu baznīcā. Svētā Mise un neliela tikšanās,
tad ceļš uz Smelteriem ar autobusu, bet pēdējos 8 km mēroju kājām un ievēroju virs
Dievmātes parādīšanās vietas interesantu dabas parādību.
Bija garens miglas mākonis un virs parādīšanās vietas spoža mākonīša mala.
Skatījos saulē – tanī notika kaut kādas kustības, baidījos ilgi skatīties, jo nezināju, vai
no tā necietīs redze. Nonākot parādīšanās vietas tuvumā, nekāda mākonīša neredzēju,
debesis bija tīras.
Ko stāsta Antonija no redzējuma 1993. gada 14. janvārī. Antonija vakarā
noskaitījusi visas trīs Rožukroņa daļas, gaisma bija izslēgta, bet pa logu istabā
iemirdzējās spodrums. «Skatoties pa logu, ieraudzīju trīs baltus spodrumus
dienvidaustrumu virzienā, tad pievērsu uzmanību rietumu pusei – tur pār koku
galotnēm pacēlās tāds spožums, it kā saule; tas bija ap 20:30, bet pulksten 21:30 sākās
brīnums – virs šī spožuma uz augšu redzēju baznīcu un baltu, platu ceļu. Tas izcēlās
no šā spodruma un aizvirzījās uz Smelteriem. Redzēju uz Smelteriem baltus eņģeļus,
svēto Jāzepu un Jaunavu. Mariju, un tad bija redzama liela kā pusmēness zvaigzne.»
Šīs vīzijas Antonija nespēja pilnīgi izprast, bet sirdi pārņēma pārliecība, ka Gaisma
uzvarēs un pārņems visu zemeslodi, neskatoties uz to, ka tā bija vētraina nakts.
1993. gada 15. janvārī Antonija lūdzās par brāļiem lubāniešiem Kristū un arī
Aizputē, un māsām un arī tad redzēja spodrumu – jālūdzas. Bet 1993. gada 16.
janvārī, skaitot Krusta ceļa lūgšanu, pie pēdējās apstāšanās atkal spodrums, tanī
redzama svētbilde – Dievmāte ar sv. Jāzepu Betlēmē.
Antonija uz iekšējo aicinājumu bieži iet uz Smelteriem pie Geņītes – kopā
jālūdzas.
Antonija Vikterovkā sapnī redzēja Jāni Kristītāju, kas gatavo ceļu Pestītāja
atnākšanai uz zemes... Un atkal – vienā naktī lūdzoties no pulksten 24:00 līdz 3:00
rītā, rīta pusē redz vīziju – Jēzu Kristu piekaltu pie krusta, apkārt tam rožu ziedi,
noprotams, ka tie ziedi ir lūgšanas. Un nākošais redzējums – Dievmāte. Viņai rozes ap
galvu gredzenos, kuri lūgšanās pasauli tur kopā...
Liela žēlastība Smelteros – Geņītes mājā Adventa laikā noturēta Sv. Mise,
dalītas Sv. Sakramenta žēlastības nespējīgajiem un slimniekiem. Dievlūdzēju bijis
daudz. Nākošo Svēto Misi Smelteros noturēs pirmā mēneša piektdienā – 1993. gada 2.
aprīlī.
Mazsalacā skolnieks A. redzēja pie debesīm dienas laikā liesmojošu sarkanu
apli. Līdz ar viņu to redzēja vēl divas meitenes, tas ilga vairākas minūtes. Viss kas jau
šajos laikos var būt, bet zīmīgs sapnis sekoja nākošajā naktī. Nez kādēļ bija šī
šausmīgā vīzija sapnī – redzēt tās mokas, ko ellē izcieš grēcīgās dvēseles...
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Ilūkstē Marijas kaimiņiene stāsta neparastu gadījumu – redzējusi, ka debesis
paveras un aizveras, un tā trīs reizes. Debesis mums ir gan atvērtas, gan aizvērtas, tas
lielā mērā atkarīgs no mums, uz ko mūsu sirdis tiecas. Tas esot noticis pulksten 6:00.
Jāiet uz baznīcu, jālūdzas, lai tiešām vajadzīgā brīdī mums debesis atvērtos.
1993. gada 15. marta vakarā lūdzāmies pie Marijas. Marija redz gaišumu gan
pie Jēzus bildes, gan pie Dievmātes bildes, bet ne vienmēr stipri – apzināmies, ka
mūsu sirdis ne visai pilnīgi atdevās lūgšanai, kopēji noskaņoties prasa papildus
grūtību pārvarēšanu, pārvarēt savu «es», atdoties Dievam.
Marija lūgšanu laikā bieži dzird iekšēju balsi – kā lūgties, kā gavēt. – Un vai
Tu, varenais Dievs, manu lūgšanu dzirdi? – sauc Marija uz Dievu, un seko interesanta
zīme – no galda lampas spuldzes izlec gaiša dzirksts tieši uz viņas krūtīm, no kā
neaprakstāms sirds siltums izjūtams. Dievs dabas spēkiem liek darboties un sūta savu
svētību...
Viens gadījums Ilūkstes baznīcā Marijai bija sekojošs: Kungs Jēzus altārī.
Kunga Jēzus statujai blakus parādījās Dievmāte tādās drēbēs, kādas viņai ir lielā altāra
svētbildē. Noprotams, ka Kungs Jēzus un Dievmāte ir nešķirami un to tā vēlas Kungs
Jēzus – lai cilvēki saprot, ka, lūdzot Dievu ar Kunga Jēzus un Dievmātes palīdzību,
būs lieli panākumi.
Ne pirmo reizi baznīcās lūgšanu laikā redzamas vīzijas. Piemēram, Emīlija
Rīgā redzēja, ka, priesterim D. lasot Svētos Rakstus, viņu ietvēra sevī ugunīgs krusts.
Tas varētu likties, ka ir tikai redzes efekts, bet notika tā, ka tanī brīdī priesteris zaudēja
pār sevi kontroli... Dieva darbi ir pārāki par cilvēciskiem spēkiem. Ne jau pirmo reizi
parādās ugunīgi krusti. Cilvēkiem jāapzinās, ka pēdējie grēki tiks dzēsti caur uguni, lai
cik tas sāpīgi nebūtu. Ja to tā pelnījuši būsim, tas ir sagaidāms.
Ko nozīmē paļauties uz Dievu? In. Rīgā : «Paļaujoties uz Dievu, devos uz
svešu dzīvojamo kvartālu, nezinot adresi. Pirmajā piegājienā īstās dzīvokļa durvis
atradu...»
Smelteros Geņīte atgādināja, ka vēl arvien bez nostājas jālūdzas. Atkal un
atkal pie mēness redzama Dievmāte. Un vienā gadījumā Dievmāte ar kronīti galvā un
Jēzus Bērnu klēpī – abi skumīgi bija vīzijā redzami arī, istabā to redzēja atbraucēja
Leontīna īsi pirms nakts miera. Šis redzējums notika zem Kunga Jēzus svētbildes, kad
gaisma bija nodzēsta.
1993. gada 15. martā īsu brīdi biju Smelteros skolā pie bērniem uz rīta
lūgšanu. Par Dievu un Dieva darbiem bērniem skolā liela interese, bet daudzās skolās
nav nedz skolotāju, nedz mācītāju, kas atlicinātu laiku kaut reizi nedēļā parunāties ar
bērniem...
1993. gada 16. martā Ilūkstes baznīcā dievkalpojums par bojā gājušiem
leģionāriem. Pusdienā ir iespēja palūgties pie Lurdas Dievmātes grotā – Daugavpilī,
un vakara lūgšana notiek Rēzeknē. Paldies Dievam, ka šo svētceļojumu varu apvienot
ar lūgšanām. No Rēzeknes atceļam bija vairāki varianti, neko neizlēmām, bet gaidījām
tā, kā tas Dievam labpatiktos. Ja varētu pamosties pulksten 4:00, tad pulksten 5:03 jau
būtu vilcienā ceļā uz Rīgu. Pamodos tieši pulksten 4:00 – īsa lūgšana un tad ceļā...
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Rīgā Sv. Jēkaba katedrālē Krusta ceļš. Sv. Mise vakarā Marijas Magdalēnas baznīcā
un lūgšanu ceļš klusībā Rīgas ielās – lūgšanas vajadzīgas visās vajadzībās.
Ko nozīmē klusais lūgšanu ceļš Rīgas ielās, par to izsakās Marija Rīgā.
– Vakarā pēc šāda lūgšanu apļa atgriezos dzīvoklī, biju šo lūgšanu pārdomu
iespaidā, sēdēju savā istabā un raugi, vīzijā parādās Kungs Jēzus kā Karalis. Viņa
kronis galvā ir ar ugunīgiem stariem. Šis redzējums ilga 1–3 min. – tad jau par laiku
nedomā.
Ko dod garīgais noskaņojums un lūgšana, to Marija piedzīvoja vēl reizi,
atgriežoties no baznīcas pēc Ziemassvētkiem. Šoreiz vīzijā Betlēme – Dievmāte
rīkojās ap Jēzus Bērnu.
Rīgā kādu laiku bija svētīgais mūks Lūkass, viņš paredzēja, ka kādam būs arī
vīzijas, tikai mēs nezinām, cikiem tādas bija, bet Marija saka – tiešām, savā istabā
vīzijā vēl reizi redzēju, kā Lūkass dalīja Sv. Komūniju Sv. Marijas Magdalēnas
baznīcā un kādu dziedinošu svētību viņš deva...
Kas Dievam jādara, ja cilvēki negrib pie Viņa atgriezties? Ja teiktu, lai dara,
ko grib!? Tad jau gandrīz vai droši varam teikt, ka dzīvosim tikai līdz tai dienai, kad
sāksies iznīcinošie atomsprādzieni un cilvēce aizies bojā. Jēzus pretimnākšana, Viņa
ciešanas cilvēces labā – cilvēku sirdis neaizkustina, cilvēki pat lāgā lūgties neprot un
negrib. Vīzijās Jēzus skaidri runā uz mums...
Ka Dievmāte vēl arvien par mums raud, liecina kuldīdznieces stāstījums.
Viņa Kuldīgas baznīcā redzēja Dievmātes statuju raudam, par šādu gadījumu šī jau ir
otrā lieciniece.
Un tā atkal iegadījās, ka ļoti daudz cilvēku uzklausīju – skolotus un
neskolotus. Dieva žēlastība parādās tur, kur ir īsta, neviltota Dievu mīloša sirds – bez
kāda ievērojama vai neievērojama stāvokļa sabiedrībā.
No kreisās –
dzejniece Dzintra
Krievāne, Antonija,
autors, Lilioza,
Genovefa. 20. gs. 80.
gadi.
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Lūdzam Tevi, Dievmāt, Māras zemē valdi,
Liec, lai katrā cilvēkā gaistu tumsas maldi!

1993. gada 9. septembris
47. stāsts

Šoreiz pienāca kārta runāt arī par tumsas maldiem, jo kādēļ gan cilvēki
piesardzīgi, ja runa iet par atklāsmēm, vīzijām.
F.Krencers grāmatā «Kam mēs ticam?» 261. lpp. raksta: «Ne no viena netiek
prasīta ticība personīgām atklāsmēm. Visiem obligātā dievišķā atklāsme noslēdzas līdz
ar pēdējā apustuļa nāvi.»
Un tādā gadījumā neviens nav saistīts ticēt, brīva izvēle. Var ticēt tikai tad, ja
tas nerunā pretim Kunga Jēzus mācībai, bet, ja jūtama Kunga Jēzus mācības
izkropļošana, tādas atklāsmes vispār noraidāmas.
Pienācīgā veidā tās jānovērtē vai nu tūlīt, vai arī, atvēlot tam attiecīgu laika
sprīdi. Dienvidslāvijas piemērs13 , liek būt aktīvākiem notikumu izvērtēšanā, jo
brīdinājumi nopietni un norādīti pietiekoši efektīvi soļi briesmu novēršanai.
Pieņemsim, tā ir īpaša debesu Tēva diplomātija, lai tādā veidā runātu uz
mums, zemes bērniem, vīzijās...
Arī vecāki dažreiz pielieto diplomātiju, lai savus bērnus pārliecinātu.
Gadās dzirdēt, cilvēki saka, – Dievs varētu dot kādu mājienu, kā man dzīvot.
Tāds mājiens ir Kunga Jēzus mācībā un par to diplomātiski jāatgādina arī šodien.
Dievmāte šajā darbā piedalās nenoliedzami. Dieva valstība, Viņa izredzētie
nerimtīgi runā uz mums – gan mūsu sirdsapziņā, gan caur Dieva Vārda sludinātājiem,
arī vīzijās. Personīgās vīzijas negarantē, ka ticīgais cilvēks vairs nesagrēkos. Vīzijās
bieži ir pamudinājums vairs negrēkot, nemitīgi lūgties. Apustulis Pēteris redzēja
Kristus apskaidrošanos: «Un Viņa seja mirdzēja kā saule, bet Viņa drēbes kļuva baltas
kā sniegs.» Bet sekoja arī tāds notikums – aizliegšanās. Un tad: «Un viņš, izgājis ārā,
rūgti raudāja.»
Jāraud būtu mūsu dienās ne vienam vien, un saprotams, lai saņemtu
piedošanu, Kungs Jēzus jāmīl, jālūdz piedošana...
Latvijā kopš 1986. gada Dievmāte Smelteros parādījās vairākas reizes, un vēl
dažās citās vietās. Arī svēto dzīves aprakstos nereti vieta tiek atvēlēta viņu redzētām
vīzijām. Vīzijām ir sava nozīme, katrā gadījumā jānovērtē, no kā tās nāk, apšaubāmas
pārdabiskas parādības nav pieņemamas. Jālūdz Kunga Jēzus un Baznīcas palīdzība.
Ir bijuši gadījumi, kad ļaunais gars ticīgos cenšas ievest maldos. Ir gadījumi,
kad ļaunais gars izrāda nepatiku, kad cilvēki dodas uz lūgšanu vietām un lūdzas.
V. un A. pastāstīja, ka ceļā uz Dievmātes parādīšanās vietu Smelteros ceļu
aizkrustoja drausmīga izskata zvērs.
J. saka, ka sātans centās parādīties kā eņģelis, kā Kungs Jēzus, kā Dievmāte –
13 Medžugorje.
134

tā sātans cenšas panākt, ka arī īstās parādīšanās tiktu apšaubītas. Sātana cīņa ir
nežēlīga, negodīga, viltīga. J. saka, ka viņš sātanu pazīst pēc acīm – tās viņu nodod.
Acis sātanam ir dedzinošas – viņa skatā ir vēlēšanās sev pakļaut cilvēka dvēseli, kad
viņš grib iebiedēt – acis ir zvērīgas.
Nekāda vēlēšanās nav runāt par sātanu, bet viņa esamību nevar noliegt. Viņa
maldinošā balss un sniegtie «pravietojumi» var izraisīt ziņkāri... Neiekrītiet šajā
vilinājumā! Sātanam melojot, pasprūk pa kādam nesmukam vārdam, pa kādam
aizdomīgam vārdam. No tā jau vien pietiek, lai secinātu, ka kaut kas nav kārtībā. Pēc
līdzšinējiem notikumiem redzams, ka sātans negulēja un ar neapvaldītu skaudību
centās mazināt Dievmātes parādīšanās nozīmi. Dievmāte kā arvien atbalstīja savus
ticīgos lūgšanā, un arī Eņģelis tika sūtīts, kā tas notika 1993.g.17.martā Rīgas dzīvoklī
pie bērniem. Eņģelis aicināja bērnus lūgties Kungu Jēzu, pārdomājot Viņa svētās
brūces Rožukroņa lūgšanā, skaitīt litāniju Vissvētās Jēzus Sirds godam un Vissvētākās
Jaunavas Marijas godam. No 11:20 līdz 12:40 Eņģelis lūdzās kopā ar bērniem –
drošinādams viņus. Mums bieži vajag atcerēties savu sargeņģeli, grūtā brīdī izmantot
sava sarga palīdzību.
Notiek arī tādas lietas, kad viens otru pasūta pie velna, teikumu nobeidzot ar
nesmuku mātes vārdu (krievu valodā). Ir dzirdēts, ka šajās lamu vārdu rindās tiek
iesprausts pat Dievmātes vārds, tā velna valodai turpinātājs kļūst cilvēks. Cilvēks
saka: es tikai atbrīvojos no spriegumam – izlādējos no tā, kas manī sakrājies, nemaz
ļaunu nedomājot. Bet vārdu izvēlei jābūt apdomīgai pat cilvēku priekšā, kur tad nu
vēl, ja tiek aizskārts Dieva gods un Viņa svētie.
Sargājieties paši un arī Dievs Jūs sargās! Ienaidnieks nesnauž. Savas dvēseles
sargāšanas posteni nedrīkst atstāt. Drīz vien ienaidnieks to ievēros. Viņš mēdz
ielauzties pat ar visu sargāšanu, bet tad viņam tiek dots savlaicīgs pretspars – tā ir liela
atšķirība, kad uzbrukums nāk slēptā jeb atklātā fāzē.
Jēzus dziedināja slimos un apsēstos – un it kā šodien tādu vairs nebūtu...
Pārāk maldīga šāda pārliecība – Jēzum šodien būtu ko dziedināt slimos gan pie
miesas, gan pie dvēseles.
Bieži vien cilvēku var pazīt pēc acīm, vai viņš ļauns vai labs. Sātans jau pa
gabalu pazīstams pēc viņa acīm, lai arī kādā tērpā, izskatā neietērptos. Eņģelis
mierināja J., darot zināmas vairākas pazīmes un citas lietas, bet vai lietderīgi visu
atklāt? Sātans vieglāk iespaido tos, kuru raksturā nav drosme, pat pasacīja šādu
piemēru: sievietes un vīrieši, kuri baidās no pelēm, ātrāk nonāk sātana iespaidā...
Ticīgajiem ir raksturīga drosme – līdz pat nāvei.
Dievs pats ved cīņu ar ļauno garu. Cilvēki, kas ved cīņu ar ļauno garu,
gandrīz vai nevilšus ir Dieva sabiedrotie – pat neticīgie, ja viņi ved cīņu ar ļauno, ar
ļaunumu – šajā ziņā kļūst Dieva sabiedrotie.
Eņģelis J. paskaidroja, ka uz grēku ved rokenrols un tamlīdzīgas dejas,
trakošana, kliegšana, ķērkšana muzikālo uzvedumu laikā, vardarbīgas filmas,
videospēles, kur bērniem jāšauj, jānogalina izraudzītā figūra, objekts, divdomīgas
pārraides jaunatnei. Šeit var notikt tumšo spēku līdzdalība.
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Cik liela ir cilvēku saprašana – bija laiks, kad uzskatīja, ka zeme ir plakana,
tagad tā ir apaļa... Vai Dievs ir apmierināts ar cilvēku pārāk lēno domāšanu? Uz zemes
jādzīvo pārticībā, bet rezultāts tāds, ka daudzviet pasaulē jārunā par badu un bada
robežu – cik ļoti esam ļāvušies valdīt tumšajiem spēkiem, un vai šodien tumsas
darbiem pretojamies jeb atkal ļaujamies gan netiklībai, gan apmānīšanai, gan, lai
apzog – nevar izdomāt, kā to visu nosargāt?
Un tagad atgriezīsimies pie dažiem gadījumiem, kas ir tiešām notikuši, un
zinu, ka minētie cilvēki nes klusi kādu krustiņu, un notiek, ka Dievs atklāti atļauj
izjust šo gandarīšanas prieku.
Kāda vecmāmiņa, aizstāvot savus mazbērnus, nonāca konflikta stāvoklī ar
vienu darbinieci. Tā vecmāmiņu pat nevēlējās uzklausīt – palika pie savas
pārliecības... Svētās Mises laikā šī darbiniece atradās netālu. Priesteris tajā brīdī
aicināja visus, lai cits citam sniedz roku kā miera un izlīguma žestu. Vecmāmiņai sirds
nodrebēja: – Bet mani šī darbiniece pat uzklausīt negribēja! Un tomēr – sniegšu viņai
roku, un brīnums, arī viņas roka sniedzās pretim. Bet nu tikai es izjutu gaišumu,
prieku – tas viss kā no debesīm nokrita, un siltums apņēma mani. Šo notikumu, ko
pierakstu, arī man bija lemts dzirdēt: Piedošanas un izlīgšanas cena tiek apmaksāta no
debesīm.
Ar kādu prieku vecmāmiņa tajā vakarā kopā ar mazbērniem varēja lūgties, un
lūgšanas viņas dzīvoklī vienmēr ir dienas kārtībā. Bērni to parasti veic ar uzviju –
dievišķa likumsakarība un redzējumi šeit nav retums – bērni redz, bet vecmāmiņa
dzīvo līdzi, pati īpaši neko neredzot, un tad notika lūzums. 1993. gada Lieldienās 11.
aprīlī Sv.Jēkaba katedrālē Svētā Mise jau gāja uz beigām. Pēc Sv.Komūnijas
vecmāmiņa nostāja pie Jēzus Sirds altāra. Viņai neaprakstāms pārsteigums – Kungs
Jēzus altāra gleznā dzīvs! Vai tiešām – tāpat kā toreiz, kad Kungs Jēzus pēc
Augšāmcelšanās atsevišķām personām parādījās? Līdz šim viņa iecietīgi bija
klausījusies, ko mazbērni bija stāstījuši par saviem redzējumiem, un nu tāds garīga
prieka piepildījums Lieldienu dienā viņai pašai – Jēzus dzīvs un visa daba Viņam
apkārt dzīva, mākonīši īsti, Kungs Jēzus gaišumā. Tā 10 minūtes viņa bija šā
skaistuma lieciniece, un tad viss atkal palika tā, kā mēs to ikdienā altāra gleznā
redzam...
J. teica, ka viņa 12. dzimšanas dienā 1993. gada 7.aprīlī viņam parādījās
Dievmāte kā Fatimas Dievmāte ar kronīti galvā brīnišķīgā gaišumā apmēram 5
minūtes.
Ir gadījumi, kad altārītī Dievmātes svētbildīti pārņem liels gaišums, tas notiek
pakāpeniski. J. izdarīja vairākus fotouzņēmumus. Vienā gadījumā altārīša krusts
nostājās virs Mistiskās Rozes svētbildītes, tā apliecinot, ka tie nav redzes māņi, bet tā
ir patiesība, tas fiksēts arī fotouzņēmumā.
Dievmāte un Kungs Jēzus neiesaka viņus fotografēt, bet atsevišķos
gadījumos vīziju laikā svētbildītes atļauj fotografēt. Dažos gadījumos fotobildītē ir
tikai gaišums – kā Hostija.
Ir daži foto uzņēmumi, kad tikuši fotografēti tumšie spēki, tad ir melni riņķi,
melnas ēnas.
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Lai beidzot cilvēki justu, ka ir garīgā pasaule, labā un ļaunā, dažādās pasaules
malās parādās zīmīgi fotouzņēmumi. Ir pat gadījums, kad dievkalpojuma laikā
fotografējot pacelšanas brīdi, foto filmā redzama Svētā Ģimene. Ar cilvēka prātu nav
iespējams visu izprast.
– 1993.g. 16.martā 12:00 skaitīju Rožukroni, – stāsta J. – Atkal raudāja uz
altārīša Dievmātes bildīte – Mistiskā Roze.
Varam teikt arī, ka Dievmāte ir pazemīgo Dievmāte, lūgšanas cilvēku
Dievmāte, jo tur ir daudzreizēja viņas parādīšanās vieta. Ne jau vienmēr ir vīzijas,
daudzi tāpat saņem mierinājumu savās dvēselēs – viņi izjūt, ka lūgšanas tiek
uzklausītas. Dievmāte vienkārša kā bārenīte – uzklausīga un izpalīdzīga – neskatoties
uz to, ka viņas galvu rotā Karalienes kronis. Tādu vizionāri pazīst Dievmāti, tādas ir
privātās vīzijas. Lai Dievs ir žēlīgs visiem, kas vīzijas redz jeb neredz, tic vai netic, ka
vīzijas notiekas. Visi esam Dieva bērni – lūgsimies, lai Dievs mums ir žēlīgs un lai
pasargā pasauli no cilvēku neprāta darbiem, lai dod mums Svētā Gara žēlastības!
1993. gads, 15. augusts
48. stāsts
Ziņu daudzums un redzējumu skaits aug, un drīz vairs nevarēs noliegt
parādību ikdienišķību pasaules mērogā un to ir arī Māras zemē – Latvijā.
Uz pēdējām dienām būs daudz zīmju pie debesīm... Vai tad tuvojas jau
pēdējās dienas? Nav pamats tā apgalvot, jo pēdējo dienu zina tikai Dievs. Par šīs
pēdējās dienas svarīgumu un nenovēršamību patreiz tiek atgādināts visā stingrībā,
vispirms atsevišķiem cilvēkiem, bet nav izslēgta šo redzējumu masveidība. Daudzi
atgriezīsies, bet daudzas nocietinātās sirdis paliks vēl cietākas, jo negribēs no grēkiem
atgriezties, turklāt baudkāres grēki vēršas plašumā... Elles spēki tomēr neuzvarēs.
Saprotams, uztraukuma pamatā ir nelaimīgie, apkrāptie, kuriem iesmērē moderno,
šķietamo laimi, pasaulīgo, Dievam nepiedienīgo laimi.
Dievs neatņem cilvēkam brīvību, bet brīdina gan – atļaujot redzēt parādības,
arī tās, kurās darbojās viltus gars – ļaunais gars. Jāsāk prast atšķirt īsto laimi, mūžīgo,
no neīstās, jāsāk prast atšķirt īstās parādības no neīstām – tumsas spēku parādībām.
Vai nu īsto laimi – mūžīgo, vai nu verdzību. Pieredze rāda, ka visas tautas cenšas no
verdzības atbrīvoties, un ne katrā gadījumā no verdzības viegli atbrīvoties. No sātana
verdzības jāatbrīvojas savlaicīgi, nedrīkst nokavēt izmantot Kunga Jēzus palīdzību,
Dievmātes palīdzību ceļā pie Jēzus, dievbijīgu cilvēku palīdzību iepazīt Jēzu.
1993.g. svētceļojums uz Aglonu neizpalika, ka netiktu skārtas dažas no
Dievmātes parādīšanās vietām. Kaut īsu brīdi, bet svētceļniekiem bija iespēja pabūt
šādās vietās, bija brīva izvēle, lūgties vai nelūgties, ticēt vai neticēt, piedalīties nakts
vigīlijā, vai ne, tas no tā – pēc katras dvēseles stāvokļa. Katrā ziņā šeit izpaužas arī
Dieva žēlastība, kurai ticīgai dvēselei var uzticēties, kurai ne, – še domāts parādīšanās
notikums.
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Pirms došanās uz Aglonu vispirms apmeklēju Rīgas dzīvokli. Neparastu
ierosmi saņēmu trīs nedēļu ilgajā ceļojumā uz Aglonu...
Rīgas dzīvoklī mazā, 8 gadus jaunā D. pastāstīja, ka viņa 1993.g. 30.maijā
bijusi pie pirmās Sv.Komūnijas. Īsi pirms pirmās Sv.Komūnijas altārī virs tabernakula
D. parādījies Kungs Jēzus visā augumā, gaiši lillīgi pelēkās drēbēs. Kungs Jēzus
neteicis neko, bet D. bijusi ļoti priecīga. Viņa saprata un vēlāk, pieņemot
Sv.Komūniju, izjuta, cik reāli Sv.Komūnijā tiešām klāt ir Kungs Jēzus.
12 gadus jaunais J. atklāja, ka viņa piezīmēs pierakstīts, ka Eņģelis 1993.g.
20.jūnijā pateicis, ka Jāņonkulis atbrauks 26. jūlijā. Tā arī bija plānots, bet pēdējā brīdī
tika piedāvāts cits transporta veids, un ierados vienu dienu vēlāk.
Nesen kādā piektdienā bērni atgriezās no neliela ceļojuma. J. un D. tūdaļ
steidzās izpildīt Rožukroņa pulciņa pienākumus, ko Sv.Jēkaba katedrālē uzņēmušies –
noskaitīja visas trīs Rožukroņa daļas; arī mazā, trīsgadīgā Jo. dūdoja līdzi, tupēdama
uz celīšiem. Pie trešās daļas pēdējā noslēpuma pēkšņi virs altārīša parādījās Dievmāte
baltās, iepelēkās drēbēs. No viņas Sirds plūda brīnišķi gaiša gaisma. Bērni sāka skaitīt
Kunga Jēzus vissvētāko brūču Rožukroni, Jēzus Sirds litāniju, litāniju visdārgākajām
Kristus Asinīm. Dievmāte pievienojās bērnu lūgšanām un lūdzās kopā ar bērniem
apmēram pusstundu. Interesanti, ka to man steidzās pirmā pateikt trīsgadīgā Jo.
Lūgšanas beigās Dievmāte pateikusi: «Miers ar jums!»
Un vēl viens notikums. Tas bijis tā ap jūlija vidu 1993.gadā. J., D., Jo. un vēl
viens 7gadīgs zēns aizbrauca līdz Babītes dzelzceļa stacijai un gāja mežā ogot. Kad
pēcpusdienā domāja iet atpakaļ uz staciju, apjuka – nezināja uz kuru pusi iet, bet
notika brīnums – parādījās eņģelis, nostājās bērniem priekšā, gāja tiem pa priekšu un
izveda bērnus no meža ārā tieši pie Babītes stacijas, un tad tik pat negaidīti pazuda.
Eņģelim pa priekšu ejot, koku zari pašķīrušies un, kad J., D., un Jo. izgājuši cauri, zari
atkal «ceļu» aizvēra. Eņģelis bijis zeltītās, gaišās drēbēs, pāri krūtīm tam bijusi rozā
lenta ar zvaigznītēm lillā krāsā.
Ne J., nedz D. un Jo. nebija iespējams nokļūt 1993.g. 15. augustā Aglonā.
Taču vecāmāte aizveda mazo D. uz dievkalpojumu Sv.Jēkaba katedrālē. Katedrālē
dievkalpojuma laikā jutušies kā jau parasti tas mēdz būt, bet pēc Sv.Komūnijas
vecmāmiņa un arī D. ievēroja, ka Kunga Jēzus Sirds bilde kaut kādā īpašā gaismā –
Jēzus bildē dzīvs. Jēzus acis traģiski skumjas – it kā tūdaļ, tūdaļ raudās. Liekas, kaut
kāda nelaime priekšā, vai arī Jēzus nobēdājies par mūsu tautas zemo morālo stāju,
neticību un tālāko Baltijas valstiņu likteni vispār... Tiešām, ja Jēzus mūs nežēlotu, mūs
neglābjami skartu sods. Jēzus vēlas ar zīmēm mūs brīdināt, darīt uzmanīgus pret
Dieva lietām, savas dvēseles lietām, par dažādo tautu likteņiem. Tad bildes kreisajā
pusē, sākot no apakšas, tērps Pestītājam sāka palikt dūmaini gaiši pelēki zils un tanī
pat kreisajā malā uz tērpa parādās reljefēts krusts apmēram 30 cm. Augsts, 12 cm.
plats. Krusts bija tumšāk zils. Tad parādījās otrs tāds pat krusts, bet tikai mazliet
mazāks, un tad parādījās vēl tāds, vēl mazāks krusts. Radās pārliecība, ka tas
simboliski nozīmē: Lietuva, Latvija, Igaunija. Visi šie trīs krusti Kunga Jēzus ziņā.
Tad Kungs Jēzus pacēla roku ar delnu uz augšu un pasniedza to uz priekšu. Bildes
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pamatiņā zem mākonīšiem vērojama gaisma. Tanī abstrakti redzama it kā kāda seja,
bet aiz mākoņiem, tālāk skaidrāk saskatāma vēl kāda seja, tumšiem matiem, samērā
nesimpātiska... Bet virs Jēzus galvas izveidojās trīsstūris, domājams dievišķības
simbols. Tad arī sānos tāds pat simbols izveidoja baltu zvaigzni. To redzēja
vecmāmiņa un D. Bet D. redzēja vēl dažas sejas, un vienai bija negatīvi ugunīgas acis.
Parādība ilga vismaz stundu – līdz 13:55. Zem Kunga Jēzus labās rokas bijusi
redzama Bībele, zem piedurknes – siksniņa.
Vecmāmiņa un D. aizgāja palūgties vēl arī pie Dievmātes altāra. Šeit vēl
vienu redzējumu redzēja tikai D. Kāds jauns cilvēks, mati tam sasukāti uz augšu spicē,
cenšas Dievmāti aiz rokas aizraut prom. Šī Māras zemes Aizstāve kādam nepatīk. Pret
kristīgajiem vēršas citādi domājošie, bet pasaulē nepārprotams visaugstākais valdnieks
ir Dievs, kas sūtīja savu Dēlu caur Jaunavu Mariju. Vai nu kādam patīk vai nē, bet tā ir
patiesība.
Dažādo tautu piederīgie, kas dzīvo Latvijā, vienlīdz tiek brīdināti un aicināti
veidot savu uzvedību atbilstoši Dieva baušļiem. Ka nekārtīgi vedam sev atvēlēto
dzīvi, liecina fakts – redzējumā Kungs Jēzus pie krucifiksa kļuva dzīvs un no Viņa
rētām tecēja asinis. To piedzīvoja J. Man šo krucifiksu parādīja – tiešām, uz tā vēl
šodien saskatāmas asiņu pēdas.
Svētceļnieku pulks no Ainažiem «Puduļus» sasniedz 93.08.08. Šī diena bija
veltīta krusta pagodināšanai. Ne mazums krustu ir nopostīti, tikai daži palikuši, nu jau
ir arī atjaunoti krusti. Pie viena no tādiem brītiņu lūdzāmies un tad devāmies pie
saglabātā krusta, pie kā senākos laikos ļaudis kuplā skaitā lūdzās. Pateicoties gādībai
šī krusta uzturēšanā, nepārtrauktā pušķošanā, neskatoties uz draudiem, krusts tomēr
saglabāts. Pēdējā laikā šeit vairākkārt redzēta Dievmātes parādīšanās. Pie šī krusta
svētceļnieki uzkavējās lūgšanās un nodziedāja dziesmu: «Svētais krusts, tev godu
dodu..»
Redzējumu lieciniece Nellija teica, ka nupat iepriekšējās dienās Dievmāte
atkal parādījusies. – «Dievmāte raudāja, ievēroju, ka tās jau ir asins asaras...
Dievmāte teica, lai ļoti lūdzoties par jaunatni un arī jaunatne, lai pati lūdzas. Lai visi
svētceļnieku pulki, kas tagad dodas uz Aglonu, ļoti lūdzas par jaunatni. Jaunatne
jāglābj no pagrimuma...»
Vēl vienu zīmīgu redzējumu Nellija redzēja pie debesīm dzelzceļa virzienā.
Pie debesīm bija redzamas rīkstes. Un nākošajā dienā uz šīs dzelzceļa pārbrauktuves
notika katastrofa. Ārzemju markas automašīna pakļuva zem vilciena. Bojā aizgāja
tēvs, māte un dēls. Jābūt uzmanīgiem garīgajā dzīvē, bet arī uz ceļiem jāievēro
noteikumi.
93.08.10. sasniedzām «Smelterus.» Tie ir vairāk pazīstami, šeit biežāk
iegriežas svētceļotāji. Ceļā mums pievienojās Antonija. Arī viņai bijuši jau vairāki
redzējumi. Grūti tos izprast cilvēkiem, kas neko nav redzējuši. Smelteros īsu brīdi
vispirms lūdzamies tīrumā, lai Kungs atver mums acis, ausis, sirdi, lai redzētu, lai
dzirdētu, lai justu Jēzu... Skolas zālē seko Sv. Mise. Ļaužu samērā daudz, lūgšanas
sirsnīgas.
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Parādīšanās brīdī Smelteros Dievmāte vairākkārt aicinājusi, lai tiktu
pagodināta Vissvētā Trejādība. Šajā nolūkā 22:10 uzsākam nakts vigīliju. No sākuma
piedalās arī viesi no Madonas, Varakļāniem, tad Rožukroni svecīšu gaismā uzsākam
pie krusta skolas tuvumā. Kaut kā bija jūtams, ka svecīšu gājiens nebūs viegls, grūti
nosargāt svecīšu liesmu no vēja, cilvēku domu dažādība, dažu mazpārliecība, citam
tas ir pārbaudījums. Pienākam pie krusta, kas pie akas, kuras ūdenim ir brīnumainas
īpašības. Piemēram, acis mazgājot ar šo ūdeni, redzi atgūst un arī zobu sāpes pazūd.
Pie šī otrā krusta akas tuvumā jau bijuši vairāki brīnumaini gadījumi. Vienu no tiem
atstāstīja mājas saimniece. – Drīz vien pēc krusta iesvētīšanas naktī pie krusta
spīdējusi gaisma, ka pat pie tā nolikto ziediņu ziedlapiņu varējis skaidri redzēt, pat
istabā kļuvis gaišs. Saimniece bijusi pārsteigta par šādu brīnumu. Izsteigusies pie
krusta un lielā aizgrābtībā lūgusies.
Svētceļnieki pie otrā krusta skaitīja Rožukroņa otro daļu, tad pie svētās akas
padzērās un lūgdamies devās uz tīrumu. Šeit bija noticis lielākais, spilgtākais
Dievmātes parādīšanās gadījums 1986.gada 23. septembrī. Bija jau vēla nakts stunda
1:00 93.08.11. Pie debesīm pa kādam mākonītim, neliela dūmaka, bet vēlāk debesis
kļuva jo skaidrākas. Krīt mēness tuvumā kāda zīmīgi spoža zvaigzne, līdz ar to
uzmanība pievērsta mēness virzienā, un tad vēl daži acumirklīgi zibšņi debesīs. Dabā
vērojama sudrabota aura virs kokiem un ēkām, kaut kāda gaisma līst, ap mēnesi
starojums un tas sniedzas arī zemes virzienā. Turpinām Rožukroni. Lai atpūtinātu
balsi, vienu no noslēpumiem sākam skaitīt vārdiem, bet tas bija īslaicīgi, jo pēkšņi
atskanēja dziedāšana, līksmi «Esi sveicināta!», jo vairāki svētceļotāji pie debesīm
saskatīja Dievmāmiņu – mēnesī. Dievmāmiņa mazliet pieliecās. Izskatījās, ka cenšas
mūsu lūgšanas sadzirdēt. Redzējumu pilnīgums visiem nav vienāds, citam miglains,
citam ļoti skaidrs. Droši vien tas pēc iegūtās žēlastības pakāpes... Tālāk redzējumam
seko zīmīgs turpinājums. Saskatāma melna čūska, kas gatava uzbrukt Dievmāmiņai.
No svētceļnieku puses atskan uztraukti kliedzieni: «Sātan, atkāpies! Kunga Jēzus
Kristus vārdā, sātan, atkāpies!» Krustu mešana un vēl skaļāka un sirsnīgāka «Esi
sveicināta!» dziedāšana. Čūska tika sacirsta gabalos. It kā septiņas šautras to sacirta.
Tie gabali sāka izgaist... Ar melno varu cīņa vēl nav galā, vajadzīgas lūgšanas,
vajadzīgi arī cilvēki, kas stājas pretī ļaunumam. Ar Dieva spēku var dēmonus satriekt.
Ar kāpinātu sirsnību nobeidzām Rožukroņa trešo daļu. Pēc tam Geņītes istabā
Vissvētās Trejādības godam dziedam dziesmu un skaitām kronīti Vissvētajai
Trejādībai. Drīz jau 3:00. Svētceļnieki dodas uz īsu nakts atpūtu. Šo nakts parādību
redzēja vismaz kādi 7–8 svētceļnieki, citi neizsacījās, bet citi neredzēja neko... Geņīte
arī šinī naktī redzēja Dievmāti, bet iepriekšējā naktī redzējusi ļoti skaidri. Dievmāte
teikusi: «Būt mierīgiem, neplēsties savā starpā, jaunatnei lūgties!» Maija mēnesī
Preiļu baznīcā Geņīte redzējusi, ka Dievmātes statujai birst pasarkanas asaras. Zīmīgi,
ka daži svētceļnieki izteicās, ka šajā naktī pirms Dievmātes parādīšanās vispirms
redzējuši trīsstūri parādāmies – Vissvētās Trejādības zīmi. Inesīte meklēja atbildi
Bībelē. Laika bija maz, bet atvērtās vietas pauda gan par rīksti, gan par zvaigzni, kas
krīt, gan, ka sacērt ļaunumu gabalos.
140

Līdz šim zināju vienu ticīgu cilvēku, kas, sirsnīgi lūdzot Dievu, varēja izlūgt,
lai lietus mitētos, lai mākoņi pašķirtos, lai mākoņi apstātos vai arī mainītu virzienu.
Svētceļojuma laikā satiku otru un drīz vien arī trešo ticīgo, kas izlūdzis, lai lietus viņu
neskārtu...
Dievs var likt arī upēm tecēt pretējā virzienā. Dievam paklausa jūra, vētras un
visa daba. Tiem cilvēkiem, kas pilnīgi pakļaujas Dieva gribai, – caur tiem Dievs bieži
vien dara brīnumus...
Bet arī Herods, ieraugot Jēzu, nopriecājās, ka nu dabūs redzēt kādu no
brīnumiem, ko Jēzus dara, bet Kungs Jēzus viņam brīnumus nerādīja. Ja mums būs
kaut drusku no herodisma, brīnumus varam arī neredzēt.
Pieniņus sasniedzām 93.08.11. 11:50. Pie grēksūdzes šodien neparasti daudz,
paiet vairākas stundas, iekams priesteris izklausa grēksūdzes un var uzsākt
dievkalpojumu. Svētceļnieki jau sāk izjust Aglonas tuvumu, un arī Dievmāte pirms
nakts miera parādās Antonijai. Viņa redz gaišu ceļu no Pieniņu baznīcas vijamies līdz
Aglonai. Tur Dievmāte gaišās drēbēs stāv un gaida mūs. Antonija no pārsteiguma
nespēj atgūties – vai tas ir tiesa? Un tad Dievmāte parādījās otrreiz. Antonijas prieks
bija neizsakāms! Un Pieniņos vēl viens zīmīgs gadījums baznīcā. Inesīte vienu
Rožukroņa daļu upurēja par dažiem saviem brāļiem Kristū. Viņa sajuta, ka viņu
pārņem liels siltums – gandrīz vai karstums, bet baznīca taču bija vēsa. Un kāda
neredzama, mīļa roka Inesīti noglāsta... Marija, kas atradās baznīcas otrā pusē,
ievēroja, ka Inesītes rožukronītis ir vienās ugunīs – gaišumā... Jā, pat uzskatāmi un
izjūtami Dievs atļauj redzēt un just, cik augsti Viņš vērtē lūgšanu par savu tuvāko.
Svētceļojuma laikā mācījāmies lūgties un lūdzāmies, mācījāmies gavēt ar
maizi un ūdeni. Pirmajā piektdienā seši ticīgie, otrajā septiņpadsmit ticīgie un trešajā
piektdienā to bija jau tuvu pie sešdesmit. Piedzīvojām vairākus desmitus lielākus un
mazākus brīnumus, jo mūsu lūgšanas tiks uzklausītas, un par to pašiem bija liels
prieks.
Kāpēc ticīgie iet svētceļojumā? Nevar teikt, ka cilvēki tikai pēc savas gribas
izbrīvē laiku un ar kādu īpašu nodomu dodas svētceļojumā. Bieži tam ir arī kāds
garīgs pamats, pamudinājums no garu pasaules, mūs uz to aicina, steidzina. Labais
nodoms izrādās ir pasniegtā Kunga Jēzus, Dievmātes dāvana, to atskārstam nedaudz
vēlāk.
Vai tiešām tik daudz ir jālūdzas? Tā ir! Spriežot pēc liecinieku teiktā,
nonākam atkal un atkal pie tā: jālūdzas un jālūdzas, un lūgšanu nav par daudz! Ja
naktī kādu brīdi esat nomodā, arī šo mirkli veltījiet lūgšanai. Kādam jūsu lūgšana ir
vajadzīga, dzīvajam vai kādai dvēselītei mūžībā!
Svētceļniece Marija pastāstīja īpašus notikumus. «Pagājušajā ziemā mani
kāda balss katru nakti tā ap 24:30–1:00 pamodināja, lai lūdzos. Bija jālūdzas līdz 5:00
un pat līdz 5:30. Bija jālūdzas par mirušajiem un par jaunatni. Bet kad man radās ļoti
grūti apstākļi, mani modināja tikai no rīta agrāk – 5:00. Cik īpaši vajadzīgas bija šīs
lūgšanas, man bija ļauts pārliecināties tīri uzskatāmi. Tā 93.02.22. tiku pamodināta
5:30, lai lūgtos. Skatos uz Jēzus Sirds bildi. No Jēzus Sirds izplūda gaismas loks.
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Istaba palika gaiša, ap Jēzus bildi gaismas ierāmējums, kas brīžiem mainījās. Savas
rūpes centos izteikt Jēzum domās. Domās Jēzum jautāju, kur un kā ir manam vīram,
kurš mira janvārī, un tanī pat brīdī gaisma pazuda, bet nezin no kurienes radās degoša
svecīte, arī tā pēc tam pazuda. Vai tas būtu jāsaprot tā – aizdedziet mirušā nodomā
svecīti un lūdzieties, visādā ziņā vēl ir cerība: Jēzus izglābs! Arī turpmāk bieži lūdzos
par mirušajiem, un uz Jēzus Sirds bildes parādījās vertikāla gaismas josla bildes vidus
daļā. Ja sāku lūgties citos nodomos, šī gaismas josla sašaurinājās, bet nepazuda. Sākot
ar 1993.g. martu, arī no Dievmātes Sirds bildes, no viņas Sirds uz leju plūda gaišums
un tanī redzams gaismas trīsstūris, tas ilga vairākas stundas. Cik tiešām Dievmāte ir
cieši saistīta ar Svēto, Trīsvienīgo Dievu! Pēc vienas šādas nakts lūgšanas man
atgriezās veselība, jo biju saslimusi ar sirdi (pulss 59). Tagad vēl vairāk sapratu, ko
nozīmē paklausība un pazemīgas lūgšanas...»
Ko dod cerīga un pazemīga lūgšana, par to pastāstīja svētceļniece Joanna
Čeļekovska: «Apmēram 25 gadus atpakaļ tas bija, – man nežēlīgi sāpēja zobi. Staigāju
un raudāju, zobu zāles nebija. Man bija Dievmātes Pastāvīgās Palīdzības bilde. Liku
cerības uz Dievmāti. Pārāk ātri Dievmāte palīdzēja, ja tā varētu teikt. Jau pie pirmās
«Esi sveicināta!» zobu sāpēšana pārstāja, un sešus gadus vairs nezināju, kas ir zobu
sāpes.»
Svētceļniece Emīlija arī pastāstīja, ka Dievmāte viņas dzīvē arvien sniedza
palīdzīgu roku – mierinājumu: «Kad vēl biju bērns, redzēju Dievmāti ar Bērnu pie
debesīm apmēram 3 minūtes. Apkārt viņai bija ierāmējums. 1989.gadā Sāpju
Dievmātes baznīcā lūdzos pie Mistiskās Rozes statujas sava dēla dēļ. Redzu: no
Dievmātes labās acs birst asaras, bet nākošajā reizē nobālē Dievmātes labais vaigs,
dzirdot manas lūgšanas manu bērnu dēļ... 1993.gadā pirms Lieldienām nopirku un
aiznesu, lai svētī Dievmātes Sirds bildīti. Mājās Dievmātes bildīti noliku augstāk virs
citām svētbildēm. Kā parasti, lūdzoties skatījos uz svētbildītēm, kas atgādina, ka
debesīs ir Jēzus un Viņa svētie, bet biju piemirsusi, ka augšā nu ir arī Dievmātes
bildīte, un notika tā, ka kāda neredzama roka, laikam eņģelis, šo bildīti trīs reizes
nolaida uz leju manā redzes lokā, lai saprastu, ka lietderīgi ir savās lūgšanās griezties
arī pie Dievmātes. Kā arvien, Dievmāte man sniedz mierinājumu, kaut kā arī paveicas
nokārtot sarežģītos dzīves gadījumus.»
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Leģenda par to, kas noticis pāvesta Jāņa Pāvila II vizītes laikā Aglonā 1993 gada 9.
septembrī.

Pāvestam Jānim Pāvilam ierodoties pie Aglonas bazilikas, kad viņš uznāca
bazilikas priekšā, pie viņa pienāca Dievmāte un aplika viņam savu mantiju–apmetni.
Un kamēr vien pāvests uzturējās bazilikas priekšā, viņš bija ietērpts šajā mantijā.
Pāvests Jānis Pāvils II ļoti ciena Jēzus Māti un Dievmāte īpašā veidā ciena un
sargā arī viņu, dažreiz tas notiek pat traģiskos apstākļos.
Šoreiz tas izpaudās ticīgās Alises redzējuma veidā Aglonā.
Tā radās šī leģenda, kaut gan Alisei tas ir patiess piedzīvojums. Grūti
vienkāršai ticīgai to aptvert. Pārējiem ticīgajiem šis notikums kļūst par brīnišķīgu
leģendu...
Iespējams, ka šajā sakarībā vēl kādiem citiem ticīgajiem bija redzējumi, bet
par to vēlāk. Varbūt pēc daudziem gadiem vēl starp citiem nostāstiem un leģendām
pieminēs arī šo leģendu.
Aglona kārtējo reizi no Dievmātes apstiprināta kā viņas cienīga
pagodināšanas vieta, šoreiz Svētā tēva vizītes laikā, kas mērojis tālo ceļu, lai šeit
pagodinātu Dievmāti, lai uzrunātu tautu, lai upurētu Dievmātei veltītu visaugstāko
upuri – Svētās Mises upuri, lai svētītu tautu un zemi, lai Latvijā lūgtos kopīgi ar citu
kristīgo pārstāvjiem, lai Dievs mums mūsu grēkus piedotu, lai dāvātu mieru un
visbeidzot, mūža vakarā, lai Dieva mūs pieņemtu savā valstībā.
Pāvesta karstākās ilgas, lai mēs un visa pasaule tiktu glābta, tā, lai visi
sasniegtu mūžīgo laimi pie Dieva debesīs.
Nākošajā dienā, pēc tam, kad svētceļnieki 1993.g. augustā ceļā uz Aglonu
apmeklēja Puduļus, Nellijai parādījās Dievmāte, bija loti priecīga svētceļnieku
lūgšanu dēļ, par viņu apņemšanos, par viņu lūgšanu nodomiem. Viņa pat pieminēja
veselu rindu nodomus, ko savās sirdīs nes svētceļnieki: par saviem tuviniekiem, par
tuvāko, par ticību, par brīvību, par slimniekiem, par pāvestu, par garīdzniekiem, par
jaunatni, par draugiem un ienaidniekiem, par mirušajiem. Citi gandarī par saviem
grēkiem, lūdz veselību, un Dievmāte ievērojusi, ka citi lūdz sev laimīgu nāves brīdi.
Dievmāte atklāja, ka viņas vēlēšanās un novēlējums ir, lai ticīgie uz savu lūgumu
pamata saņemtu žēlastības, un Viņa vēlas būt kopā ar viņiem lūgšanās. Cik šo
žēlastību saņems, diezgan lielā mērā ir atkarīgs no pašiem dievlūdzējiem, un
Dievmāte palīdzēs, lai ticīgo lūgšanas tiek ņemtas vērā, lai dzīves krustcelēs izvēlētos
pareizo ceļu, bet paši ticīgie lai ir iejūtīgi, lai ieklausās savas sirdsapziņas balsī un lai
vadās pēc Kunga Jēzus mācības. Lai nenotiek tā, kā patreiz, kad pār daudziem tiek
izlietas žēlastības, bet daži ir tik neuzmanīgi, ka to nepamana, un žēlastības līdzīgi
ūdenim pārlīst pāri un iesūcas zemē. Ja žēlastības tiek lūgtas un tās tiek izlietas, tad
cienīgi tās arī jāpieņem un tā dzīvot līdz mūža galam... Dievmāte vērojusi, ka mūsu
tautā cits savu sirdi neatver un no šīm žēlastībām nepatur neko. Bet priekšā mūžība,
citam šī dzīve beidzas jau rīt un aizparīt, bet kā tad būs?...
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Jau vairākus gadus atpakaļ viena mūsu tautas dzejniece izpelnījās Dievmātes
ievērību. Šī dzejniece izjustā veidā uzrakstīja dzejoli «Piedod mums, Dievmāte,
piedod!». Dzejniece šo dzejoli iedeva Barkavas draudzes prāvestam C.A. Prāvests, šo
dzejoli izlasījis, saprata – šim dzejolim vajadzīga melodija un, kad radās izdevība,
atdeva šo dzejoli komponistam Celminskim. Un te nu zīmīgs gadījums. Pēc kāda laika
komponists redz Dievmāti. Viņa sacījusi, ka gribot jaunajai dziesmiņai melodiju. Bet
komponists starp citiem dziesmu materiāliem šo dzejoli bija piemirsis un sacījis, ka
viņam patreiz dziesma ar piemērotiem vārdiem neesot. Bet Dievmāte teikusi: «Tev
taču dziesmu iedeva...» Tikai tad komponists atcerējies, ka viņam prāvests C.A.
kādreiz dziesmu iedeva. Viņš dziesmu sameklējis un tai tapusi piemērota melodija.
Par šo gadījumu svētceļniekiem ceļā uz Aglonu 1993.gadā pastāstīja pats Barkavas
prāvests C.A. 5. augustā.
Cik zināms, šis jau ir otrs gadījums, kad kādam latviešu komponistam
parādās Dievmāte. Reiz jau tas esot noticis ar komponistu E. Dārziņu – tad tapa
«Melanholiskais valsis».
Un varbūt arī jāsaka tā: «Piedod mums, Dievmāte, piedod, ka esam tik
neuzmanīgi pret Tevi, pret Tavu Mātes mīlestību...»
Dievmātei vistuvāk ir jaunatne gan savā uzticībā, gan sirdsskaidnbā, gan
nevainībā. Šodien saglabāt jaunavības nevainības rotu prasa pašaizliegšanos, bieži
vien līdzinās varonībai – aizstāvot savu patstāvību un godu. Un tomēr arī tādi bērni ir
– Dieva godam.
Pēc pāvesta Jāņa Pāvila II apmeklējuma Aglonā 1993.g. 9. septembrī
Dievmāte Nelljai parādījās jau otrā dienā 16:00 – 17:00 – vienu stundu. Dievmāte
parādījās gaišā, baltā tērpā, bija ļoti priecīga, viņa izsacījās gan par Aglonu, gan par
latviešu tautu, it sevišķi par latgaliešiem. Tas rada zināmu pārsteigumu, ka Dievmāte
runāja ar tik vienkāršu sirsnību, tik sīki iedziļinoties mūsu vajadzībās, mūsu
pārdzīvojumos. Dievmāte bijusi priecīga, ka Aglona skaisti sakārtota, daudz pūļu bijis
pielikts pāvesta sagaidīšanai. Jā – Dievmāte it kā tam visam līdzi dzīvojusi...
Brīnišķīgi bijis, ka pāvests runājis latviešu valodā, lai visi viņu saprastu, tas no
pāvesta puses bijis īsts mīlestības apliecinājums – žests, lai viņu saprastu, lai izjustu to
mīlestību, ko viņš izjūt un Latvijā dzīvojošiem pilsoņiem novēl. Runāt savā dzimtajā
valodā Dievmāte novēl arī latgaliešiem... Dievmāte: «Latgaliešiem savā starpā vairāk
vajadzētu runāt savā latgaliešu izloksnē.» Tā vairāk varot cilvēkus, sevišķi bērnus,
iedziļināt ticības mācībā. Ļoti svarīgi, lai cilvēki izprastu ticības mācību – to, ko
viņiem māca, un to visu uzņemtu no sirds – mīlestībā.
Kāds klusums un uzmanība tika veltīta pāvestam! Cilvēkos bija izjūtama
pārmaiņa. Pāvesta apmeklējums bija vajadzīgs ticības stiprināšanai. Ar savu labo
gribu viņš rada cilvēkos atvieglojumu.
Dievmāte priecājās par bērniem, kas ir vai arī vēl nav sasnieguši 6 – 7 g.
vecumu, kas gāja un atnāca uz Aglonu. Daudzi vecāki atstāja savas sētas un ar visiem
bērniem devās uz Aglonu.
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Līdzīgi kā tiek sakārtota Aglona, jāsakārto visiem sava sirdsapziņa – skate
notiek pie visiem – dažiem tās sirdsapziņas lietas izskatās tiešām briesmīgas...
Maskavā 1993.g. 4., 5. oktobrī risinājās traģiski notikumi. Īsi pirms tam
Nellijai bija vairāki redzējumi. Vairākas dienas iepriekš kādu vakaru 18:00 pie
debesīm uz austrumu pusi Nellija redzēja rīkstes, tas ilga apmēram 1 stundu. Rīkstes
bija atkal tādas pat kā iepriekš, kā iepriekšējās foto bildēs, bet apmēru ziņā stipri
garākas. Tās stiepās uz vienu pusi un uz otru pusi – pavērstas uz leju... Un pēc 4
dienām Nellijai istabā 22:00 parādījās Kungs Jēzus. No Viņa roku brūcēm tecēja
asinis un asiņoja Viņa svētā, mīlestības pilnā Sirds. Jēzus tupēja uz ceļiem, atspiedies
pie pelēka akmens. Tas ilga apm. 0,5 – 1 stundu. Jēzus esot teicis: «Kā Man izlīst
asinis, arī cilvēkiem izlīs asinis, daudz tiks grēkots, daudz grēkojuši...» Jāsaka paldies
Dievam, ka bija cilvēki, kas apzinājās, kādas briesmas var skart ne tikai Maskavu14,
bet visu Krieviju un pat pasauli. Sekoja lūgšanas, pūles un rīcība, lai tas nenotiktu.
Dievs svētīja laba prāta cilvēkus un deva mieru... Bet asinis tomēr bija un citur
pasaulē turpina līt, tādēļ ticīgajiem lūgšanu laikā katrā ziņā jālūdzas arī par mieru.
Tiem, kuru rokās vara un spēks, jādara viss, lai pasaulē saglabātos miers un kārtība, un
lai tas notiktu ar Dieva palīgu. Jāatzīst Dievs, jālūdz Dievu!
Ikvienam cilvēkam jāapzinās arī sava vainas daļa, jo visi esam grēkojuši, visi
esam vainīgi. Tagad paliek vēl jautājums – vai patreizējās pūles un rīcība ir pietiekoša,
tanī skaitā: cik patiešām lūdzās, cik atgriežas pie ticības, cik atzīst savus grēkus,
nožēlo un atgriežas uz taisnības, žēlsirdības ceļiem, Dieva mīlestības ceļiem?
Pastāv iespēja, ka mūs Dievs sodīs tikai gandrīz vai «nosacīti» mums
pieņemamā veidā ar mazāka apmēra ciešanām saistībā ar dabas apstākļiem vai vēl kā
savādāk, tā kā atkarīgs daudz kas būs no cilvēku uzvedības, lūgšanām, gatavības
pārvarēt grūtības... Pelnītais bargais sods vēl aizvien izpaliek, ir izpalicis.
Dievmātes parādīšanās vietā Rīgas dzīvoklī Maskavas traģisko notikumu
laikā pienāca vēsts – Eņģeļa balss: «Lūdzieties!» Kā redzat, nemiera ugunis var dzēst
ar lūgšanām. Uz to aicināti visi – tuvie un tālie, jo ugunsgrēks var pārsviesties uz visu
pasauli...
«Ceturtdien 1993. gada 7. oktobrī vakarā aizgāju gulēt,» saka Nellija.
«Skaitīju Dievmātei vēl pēdējo «Esi sveicināta..», jutu pie sava vaiga pieskārienu,
skatos: istabā Dievmāte – arī viņa lūdzas, dzied brīnišķīgā balsī, un tas ir brīnišķas
mūzikas pavadībā: «Jēzu, Tev dzīvoju, Jēzu, Tev mirstu, Jēzu, Tev dzīvoju dzīvē un
nāvē...»» Šī lūgšana Nellijai atmiņā bija iespiedusies visvairāk. Dievmāte lūdzas bieži
un dažreiz arī atļauj dzirdēt un saprast lūgšanas vārdus. Dievmāte Nellijai pateica: «Es
daudzu dievlūdzēju tuvumā esmu, bet vai to mēģina uztvert, vismaz izjust? Es
daudziem pieskaros, noglāstu – vai to uzskata kā silta vēja vēsmu, kaut tobrīd pat vēja
nav? Kaut kā dažreiz cilvēki neizprot Dieva žēlastību ar manu līdzdalību, ka tā
brīžiem ir tik tuvu...»
14 1993. gada 4. un 5. oktobrī Maskavā notika bruņots apvērsums pret valsts vadītāju
B.Jeļcinu, kas tika apspiests, iesaistot tankus.
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Par pieskārieniem lūgšanu laikā esmu arī agrāk dzirdējis. Ari Rūta šādu
pieskārienu izjuta, kad lūgšanu vakarā piegāja pie akas Dievmātes parādīšanās vietā
Smelteros 1993.08.10. Rūta: «Jutu, ka man kāds ļoti viegli pieskaras, tas bija
brīnumains pieskāriens, skatos – neviena nav...»
Pēc 2 mēnešu starplaika 93.10.08. 21:00 esmu atkal Puduļos. Šeit kā vienmēr
Nellija ir uzticīga Dieva un arī Dievmātes godinātāja. Pēc satikšanās un pārrunām
lūdzamies – noskaitām Dievam Vissvētākās Jaunavas Marijas litāniju, jo mēs esam
likuši cerības uz Dievmāti, uz viņas pārstāvniecību pie debesu Tēva. Nellija un viņas
māsa ieiet savā istabiņā uz nakts atpūtu. Šī nakts atkal svētību pilna – Nellijas istabiņā
atkal parādījās Dievmāte. Dievmāte bija pārāk noskumusi: «Nevaru nemaz parunāt,
cik noskumusi mana sirds,» sacījusi Dievmāte. Daudzus cilvēkus moka sirdsapziņa,
bet uz baznīcu tie nespēj aiziet – tomēr ļaunais tā apsēdis, ka nevar pavilkt šo
smagumu. Pastāv briesmas aiziet pazušanā. Par tiem jālūdzas, jāmudina tie, jādrošina
tie, ka Dievs visus gaida. Ja atzīsies unlūgs piedošanu, Dievs piedos visiem!
Dievmāte: «Es tuvojos daudziem, bet mani neizprot. Es gribu labu, lai vēl izglābtu,
bet mani uzskata kā nevajadzīgu palīdzību, lai gan man atvēlēts jums palīdzēt – Dieva
žēlastību ārpus kārtas iespējams iegūt, bet necenšas to saprast...»
Dievmāte: «Ko man darīt, esmu pārgurusi, esmu uzupurējusies cilvēces labā,
bet, ja cilvēki nelabosies, ja tā darīs tālāk, – Dieva mīlestība man saļimt nepieļaus –
soda mērs skars pašus vainīgos, būs atkal asins izliešana. Uz šādu varbūtību stāvoklis
pilnīgi nobriedis – tāds saglabājas. Ir sāpīgi redzēt, kā cilvēki ieslīguši palaidnībās,
nav nopietnas atbildības, nav vēlēšanās izvērtēt savu rīcību – atzīties. Cik grūti man ir
skatīties uz tiem ļaunajiem cilvēkiem, kuriem viss kļuvis vienaldzīgs, it kā nezinātu,
kāpēc pasaulē dzīvo, un tam sekos mūžība... Citi saka: – Nav laika, nav laika lūgties,
bet nesmukām lietām laiku atrod – kāda tur vairs var
būt žēlastība?...»
Vai tiešām atskan jau pēdējais Dievmātes
brīdinājums, kurā īsti pat klausīties negrib, jo
bagātniekiem jāizbauda visas baudas un labumi? Bet
priekš mūžības iesaka – atturību, lūgšanu, gavēni,
dalīties ienākumos ar nabagajiem, slimajiem...
Pasaule joprojām iet savu ceļu. Patreiz
pasaulē veidojas modelis: kā var samierināt naidīgās
puses, un par nožēlošanu arī cits modelis: kā ar naidu
un varu censties panākt savu, aprokot skaistās
pilsētas zem drupām, kā tas ir Dienvidslāvijā,
Gruzijā un citur. Ja cilvēki bītos Dievu, konfliktu
gadījumos katrā ziņā uz to ātrāko meklētu iespēju, lai
izlīgtu, to darot abām pusēm. Dievs svētī mieru un
miera sargātājus – agri vai vēlu netaisnīgie pasaules
Brīnumaina bilde – pāvests
valstu vadītāji krīt.
Jānis Pāvils II pēc atentāta 1981.
Kas tas gudrais būs, kas glābs pasauli? Ja gadā
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neiesim miera ceļus, nekāda gudrība nelīdzēs. Vai tad Dievs vēlas, lai mēs būtu ļauni,
neapdomīgi? Kas rada un sekmē apstākļus, ka apsētās platības strauji samazinās? Ja
maizīte nebūs klētīs, ko darīs, ja pasaules mērogā veidosies konflikti, kad nekādi
transporti ar labības kravu vairs nekursēs, nepienāks, – cilvēki paliks badā...
Dievmāte Nellijai sacīja: «Drīz būs tādas atklāsmes, ka varēsiet
pārliecināties, ka man ir taisnība, un tad kritīsiet pie zemes un lūgsieties, – cik ļoti
nelaimīgi būs grēcinieki, bet būs jau par vēlu. Jaunatne visādos veidos vēlas
iztrakoties, kur palicis svētums? Tagad tikai dzīves sākums, un kas būs vēl līdz dzīves
beigām, ar ko varēs atskaitīties Dieva priekšā? Pat par katru vārdu būs jāatbild un kur
nu vēl par sliktajiem darbiem! Kauns būs atvērt savas acis – cik nelaimīgi būs
grēcinieki. Ir tikai viens Dievs un tikai viens Valdnieks un nevajag domāt, ka vienīgā
Dieva varenībai ir līdzīgi vēl kādi citi dievi.»
1993. gada oktobris, novembris
50. stāsts
31. oktobris. Un atkal esmu
ceļā: Jēkabpils, Daugavpils, Ilūkste.
Ja esi apsolījis, tad savu solījumu arī
pildi!
Neparastu
solījumu,
apņemšanos nedrīkst palaist zudumā,
aizmirstībā atstāt garīgos notikumus.
Kas notiek pasaulē, to Dievs vien
zina... Dievs vada ticīgo ceļus, ticīgo
māmuļu lūgšanas neiet zudumā.
Daugavpilī kādas māmuļas meita
varēja nodzīvot trīsdesmit gadus,
Īpašā celtne – bijušais bērnudārzs, tad draudzes neaizejot uz baznīcu. Un, lūk,
baznīca, tagad Salas pamatskola Smelteros.
pārmaiņa: viņa vēlas redzēt pāvestu.
Abas ar septiņdesmitgadīgo māmuļu aizbrauca uz Aglonu. Brīdī, kad pāvesta mašīna
brauca pa celiņiem starp sektoriem un tanī atradās pāvests, kurš svētīja ļaudis, –
sieviete pilnīgi pārmainījās: izjuta, ka šis cilvēks baltajā tērpā ir svēts. Viņš atdod
godu Dievam, jo Dievs jāgodina visiem; viņa redz, ka pat mākonīši neparastā veidā
sastingst... Viņa kļuva ticīga, no šīs dienas sāka apmeklēt baznīcu un tagad to dara ik
svētdienu.
Vakara stundā 1993. gada 31. oktobrī lūdzāmies Marijas dzīvoklī, jo pēc
garīgām pārrunām bija pamats sirsnīgām lūgšanām. Un raug', Marija redz dzīvokļa
sienu kļūstam gaišu un zem Kunga Jēzus svētbildes zelta spožumā uz mirkli redzama
arī Dievmāte...
Lūgšanām bagāta diena ir 1993. gada 1. novembris. Trīs Rožukroņi
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Daugavpils Dievmātes draudzes baznīcā, Sv. Mises izklausīšana Preiļu draudzes
baznīcā un lūgšanas par mirušajiem Smelteros, dziedam Ekzekvijas Genovefas mājiņā
– pulciņš ticīgo lūdzas līdz pusnakts stundai. Nākošajā dienā paredzama Sv. Mise
kapsētas kapličā – tā ir gādība par mirušajiem.
Genovefa pastāstīja par pēdējiem redzējumiem. Dievmāmiņa esot skumja,
sakot: – Maz to lūdzēju, sevišķi jaunatnei jālūdzas!
Kaut kā uzmācas pagurums, un nav tā modrība, ar kādu jāaizstāv sava
dvēsele, Kunga Jēzus mācība un arī baznīcas īpašumi... Ja Dievs nav apmierināts ar
mūsu rīcību, vai sods būtu jāgaida tikai tad, kad būsim mūžībā? Pēc pieredzes redzam,
ka nebūt nav tā; zināmu soda mēru saņemam jau tūlīt, un to vispirms izjūt un saprot
Dieva žēlastību mantinieki, jo viņiem jebkāda atkāpšanās, piekrišana savu līdzcilvēku
grēkošanai rada iemeslu izjust daļu soda uz sevi arī drīz vien, tūlīt.
Smelteros būvēja bērnudārzu. Genovefai no Dievmātes bija darīts zināms, ka
šī celtne tiek celta Dieva godam. Un ne tikai Genovefai, arī Antonijai, lūdzoties vēlu
vakarā – pulksten 23:00 1993. gada 31. oktobrī, bija redzējums: jaunā celtne un tajā
stāv Pieniņu baznīcas15 Dievmāte baltās drēbēs ar zilu apmetni, rokas salikusi
lūgšanā, un tad Dievmāte parādās kā Lurdas Dievmāte un tālāk kā Fatimas Dievmāte.
Tālāk redzams pilns ļaužu un daudz gultas vietu.
Vai šeit jābūt viesnīcai svētceļnieku vajadzībām, vai šeit slimie gaidīs uz
izdziedināšanu, vai arī šeit būtu jābūt patversmei bāreņiem, vai arī kādai citai
kongregācijai? Tik daudz iespēju un, pats galvenais, vai Smelteros beidzot būs savs
Dievnams – lūgšanu nams ar visām vajadzīgajām palīgtelpām, aizņemot vismaz pusi
no šīs ēkas. Pagaidām šī ēka, kamēr tai nav īstā saimnieka, tiek pamazām izlaupīta.
Genovefa saka: «Kaut arī es nekas neesmu un manos pienākumos nav
rūpēties par kārtību ciematā, es zināju Dievmāmiņas vēlēšanos, lai šī celtne būtu
Dieva godam. Vajadzēja rūpēties, lai šī celtne netiktu postīta. Saņēmu sāpīgu
brīdinājumu negadījuma veidā, un vēlāk man atgādināja, ka tas bija sods: nav
pieļaujams, ka kāds līdzcilvēks aplaupa celtni, un tu tāpat kā citi izliecies to
neredzam!»
Patreiz risina jautājumu par daļas šīs celtnes nodošanu ticīgo vajadzībām 16.
Pēc Veronikas datiem: viņai 1993. gada 13. augustā pie Aglonas svētavota
bija jāuzklausa Dievmāte. Redzējumu laiks tā ap pusnakti. Tuvāku ziņu par to vēl nav,
bet daži fakti paši runā par sevi. Otrā rītā mums labi zināmās ticīgās māsa aizgāja pie
svētavota. Virs svētavota groda vāka vēl dega naktī saliktās svecītes, un te viņa sveču
loka vidū ievēroja neparasti skaistu rožukronīti. Tik ļoti gribējās to paņemt rokās, bet,
līdzko viņa sniedzās pēc tā, uz mirkli to aizplīvuroja gaiša migla un pēc tam redz –
rožukronīša vairs nav.
15 Pieniņu baznīcas Dievmātes skulptūra ir īpaša, atšķirīga no citu baznīcu Dievmātes
tēliem.
16 Tā arī notika, daļu celtnes ticīgie bija ieguvuši dievkalpojumiem, bet īpašuma jautājumi
netika līdz galam sakārtoti, pietrūka arī līdzekļu, un ēka vēlāk nonāca pašvaldības pārziņā.
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Varbūt drīz vien uzzināsim, vai ar to Dievmāte mūs mudina vairāk pievērst
uzmanību Rožukroņa lūgšanām, vai arī te bija domāts vēl kas.
Minētā māsa, kas dzīvo netālu no Aglonas, 16. augustā atkal aizbrauca uz
Aglonu un atkal aizgāja pie svētavota pēc ūdens. Šoreiz viņa ievēroja, ka tāds pats
rožukronītis iekarināts koka zariņā, viņa to sirsnīgi nobučoja... Kāds vīrietis, to
redzēdams, kas arī bija atnācis pēc ūdens, jautāja, kāpēc viņa bučojot to rožukronīti.
Tad viņa vīrietim pastāstīja redzēto. Bet vēl nākošajā reizē rožukronīša vairs nebija.
Svētdien 1993. gada 7. novembrī biju Rīgas dzīvoklī. Mazais J. šoreiz bija
atturīgs, apdomīgs – vai vispār šoreiz varēs stāstīt par notikušajiem redzējumiem. Bet
mazā trīsgadīgā Jo. nav atturama, viņa man paziņo: «Mēs redzējām Dievmāti!»
Mazais J. apdomāja, ko viņš drīkst šoreiz stāstīt, ko nē, jo Dievmāte pateikusi tādus
noslēpumus, kurus citiem vēl nedrīkst izpaust... Un tad viņš pastāstīja: «Tas bija divas
nedēļas atpakaļ, trešdien 12:30, kad mēs bijām mājās ar mazo Jo., un tobrīd atrados
koridorā starp istabu un virtuvi, kad pie manis pieskrēja mazā Jo. un teica, ka virs
altārīša ir skaista tante. Pēc tam Jo. piebilda: «Marija, tā ir Marija!»
Iesteidzāmies istabā, – 15 cm virs altārīša visā augumā, iedzeltenas miglas
gaismā stāvēja Fatimas Dievmāte ar kronīti galvā, lillīgi pelēkās drēbēs, rokas salikusi
lūgšanā, bet rokās viņai bija rožukronītis. Pati laipna, mīlīga, kaut ko no mums gaida,
protams, lūgšanas... Mēs ar Jo. tūdaļ nometāmies ceļos un skaitījām parasto
Dievmātes Rožukroni un Mistiskās Rozes Rožukroni. Lūdzoties pat nemanījām, kurā
brīdī Viņa nozuda. Ko Dievmāte teica, to skaidri dzirdēju ar iekšēju balsi: ar lūgšanām
jebkurā brīdī varot kaut ko līdzēt gandrīz vai visai planētai, vajagot skaitīt visus
zināmos Rožukroņus. Šajā laikā jācenšas izprast stāvokļa nopietnību; ja vismaz viens
miljons bērnu lūgtos, mums tik ļoti nedraudētu briesmas...»
Dievmāte vēlreiz pasvītroja lūgšanu lielo nozīmi kā Dievam īpaši patīkamu.
Pēc Dievmāmiņas parādīšanās un lūgšanas Jo. iesaucās: «Man ir silti!»
Izrādās, ka Dievmāmiņa bērnus ne tikai iepriecināja, bet arī sasildīja. Mazais J. teica:
«Mēs jutāmies neparasti labi.»
Un jūs, ticīgie, ja nekļūsiet kā bērni, vai jums Debesu Valstība piederēs?...
Kāpēc Dievmāmiņa atkal parādījās? Lasiet Janīnas Babres grāmatu «Gaisma
no austrumiem». Tajā vietā, kur Dievmāte runā par mūsdienām, Dievmātes sacītais
Fatimā bērniem piepildās un arī piepildīsies. Patreizējā momentā Dievmāte uzsver, ka
briesmas ir ļoti reālas.
Otrā dienā dievkalpojuma laikā katoļu ģimnāzijā seko garīgs pārdzīvojums,
klausoties bērnu lūgšanās: tā taču ir tā daļiņa no miljona, par kuru Dievmāte minēja
parādīšanās laikā...
Patreiz modē buramo vārdu mācīšanās no galvas. Apvārdošana, tas taču ir
grēks! Ne viena vien nelaime piemeklē laulātos un bērnus skauģu un apvārdotāju dēļ.
Ticīgajiem jāiet cīņā pret to, tāpat jācīnās pret dzeršanas nelaimi, kad cilvēki vairs
nespēj atteikties no bezjēdzīgas alkohola lietošanas. Ar panākumiem var skaitīt
lūgšanas. Jāskaita 8 Pātarus 100 dienas pēc kārtas pie bīskapa Sloskāna, lai viņš tās
liek Dieva priekšā ar savu moceklību, jo ticīgie saprot un zina, ka viņš ir iemantojis
pie Dieva lielu labvēlību.
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Cilvēki, kuri nesen bijuši Itālijā pie tā stigmatizētā cilvēka, kurš mantojis
Kunga Jēzus roku un kāju asiņainās brūces, varētu noliegt, ka tam netic, bet, visu
redzot un dzirdot, ko saka šis cilvēks, tiek nostādīti faktu priekšā...
Dievam nav vajadzīga dvēseļu glābšana tikai diskusiju līmenī, sprediķa
līmenī, tālu no klausītāja. Dievam vajadzīgs, lai tiešām vēl kāda dvēsele tiktu izglābta,
dvēsele jāatrod...
Un vai tiešām remdenie dievlūdzēji nebīstas? Dievs remdenos taču izspļaus
ārā no savas mutes...
Kunga Jēzus un Dievmātes Mīlestībā ieskautais pulciņš, cik tas ir liels?
Pulciņš pastāv turpat sešus gadus bez īpašiem noteikumiem, ir tikai neliekuļota
mīlestība uz Kungu Jēzu un Viņa Māti, ir sirsnīgas lūgšanas un godīga dzīve, brāļu un
māsu Jēzū Kristū mīlestība.
Svētdien 1993. gada 31. oktobrī astoņgadīgā D. un vecmāmiņa bija Jēkaba
katedrālē uz dievkalpojumu. Sv. Mise sākās vienpadsmitos no rīta: «Pirms Sv. Mises
bijām pie grēksūdzes, kurai jau iepriekš gatavojāmies, nopietni lūdzoties.»
Jau pirms grēksūdzes sākās redzējumi, vēl agrāk nekādas pārmaiņas netika
redzētas. Bet tad, kā to apliecina D. un vecmāmiņa: – «Ievērojām, ka Jēzus Sirds
altāra bildē, bildes labajā pusē Jēzum uz tērpa zem jostas mazliet uz kreiso pusi ir
gaiši zils iegarens taisnstūris uz leju. Izrādījās, ka tā bija krusta augšdaļa, jo drīz
atklājās viss krusts – tagad jau reljefēts krusts ar noapaļotiem galiem. Tāds krusts
atrodas uz mūsu mājas altārīša, bet šis krusts bija gaiši zilā krāsā, tad bija redzams arī
vēl otrs krusts labajā pusē Jēzum uz piedurknes un vēl mazāks trešais krusts svārku
daļā kreisajā plecā.
Pēc Sv. Komūnijas piegājām un lūdzāmies pie Dievmātes altāra. Solos
nometāmies uz ceļiem, bija jānobeidz iesāktā Rožukroņa lūgšana, un arī Dievmāmiņas
altāra bildē ievērojām, ka parādās zils krusts uz Dievmātes tērpa vidusdaļas. Bet uz
krusta, kas atrodas uz Dievmātes altāra, krusta augšdaļa palika sarkana, arī labā pusē
krusta daļa palika sarkana, bet kreisajā pusē krusta daļā bija vājāk izteikts sarkanums.
Jēzum uz šī krucifiksa kļuva redzamas asiņainām asarām saraudātas acis. Šo
redzējumu iespaidā uzkavējāmies katedrālē vēl stundu. Aizgājām atkal palūgties pie
Kunga Jēzus Sirds altāra. Arī te altāra krustam augšējā daļa un labā puse sarkana.
Bildē labajā pusē no Jēzus rokas no naglu atstātās rētas tecēja asinis, notecēja līdz
elkonim. Un arī pie šī altāra krucifiksa Jēzum bija ar asiņainām asarām saraudātas
acis, un no sāna rētas tecēja asinis uz leju uz otrā sāna pusi. Altāra bildē labajā pusē
Jēzus pacēla mazliet uz augšu roku, un bija redzams, ka no naglu rētas tecēja asinis.
Pēc tam Viņš roku nolaida iepriekšējā stāvoklī. Pašās beigās ievērojām, ka arī no kājas
naglu brūces bildes kreisajā pusē Pestītājam tek asinis. D. teica: «Kungs Jēzus bija
palicis skumīgs un arī man pašai bija skumīga sajūta.» Vecmāmiņa teica, ka tas bija
satraukumu pilns pārdzīvojums.
Iepriekšējā parādīšanās reizē Asinis netecēja, bet tagad bija arī Asinis. D. un
Dievmāmiņas godinātāja – vecmāmiņa savā izpratnē pārliecinātas, ka tas ir
brīdinājums pasaulei, ka būs vēl lieli pārbaudījumi un ciešanas...
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Trīs Baltijas valstiņas Jēzum un Dievmātei sagādā lielas rūpes. Ja būtu kas
lūdzas, bet lūdzēju skaits niecīgs, nepietiekošs, bet noziedzību skaits liels, visur
izlaidība, neticība, svētdienu nesvinēšana baznīcās, valda mantrausība, aprunāšana,
esam piemirsuši, ka arī par valdību jālūdzas, tajā jāizrauga godīgi cilvēki. Cilvēkiem
jādod darbs, lai viņi godīgā ceļā iegūst līdzekļus iztikai utt.
Un tagad nedaudz no tā, ko pastāstīja svētceļniece Marija: «Dievs uzklausa
mūsu lūgšanas, tikai ir svarīgi, kā mēs lūdzamies. Dievu mēs neredzam, bet ir reizes,
kas liek būt uzmanīgiem pret Dieva lietām. Kas Dievam ļoti uzticas, ne reizi vien
saņem žēlastības. Vienā baznīcā svētceļojuma laikā redzēju, ka galvenais altāris ir
apkārt ietverts ar varavīksni. Pieniņu baznīcā Dievmātes altāra bildei apkārt bija
neparasta gaisma, pie šī altāra lūdzu Dievu... Šajā baznīcā, saņēmusi Vissvētāko
Sakramentu, pēc tam izjutu sevī pārmaiņas.
Lūdzoties Aglonas kapsētā pie Marijas Stefanijas kapa kopiņas, sajutu
siltumu – viņas dvēseles labvēlību.
Bieži jūtu, ka Dievs uzklausa lūgšanu. Reiz mājās virs grīdas 1,5 m augstumā
redzēju spožu zelta monstranci, kurā atradās Vissvētākais Sakraments. Pirms pāvesta
apmeklējuma bieži lūdzos par viņu un viņš, garām ejot Aglonā, man deva svētību,
uzliekot rokas uz galvas. Dvēselē un sirdī iestājās savaldīgs prieks, vieglums.
Mājās no rīta pēc pamošanās, vēl guļot, pirms sešiem 1993. gada 10.
septembrī man tiek pienests Vissvētākais Sakraments mākonim līdzīgā miglā, aiz tās
priekšmeti – mēbeles nav redzamas.
Jāpiezīmē, ka šādi gadījumi baznīcas vēsturē notikuši ne reizi vien. Līdzīgi
gadījumi bija arī Annai KatrīnaiEmerihai.
Baznīca ir, lai tajā pulcētos ticīgie uz lūgšanu, bet ja lūdzēju maz, tad gadās,
ka sevišķā kārtā tā piepildās ar mirušajiem.
Oktobrī, vakarā ejot uz mājām, pie debesīm redzēju lielu rīksti – mums
jālūdzas, lai nesodītu par cilvēku nedarbiem, bezdievību. Un otro reizi oktobra vakarā
redzēju krustu, kas bija vērsts uz austrumiem, krusts bija virs mēness.
Jaunatnei vajadzīga teicama izglītība. Pārstāvis no Francijas nolēmis atjaunot
Cesvaines pagasta Grašu pili un izveidot tur katoļu ģimnāziju. Tur mācīs arī franču
valodu. Bet nesaprotama ir muitnieku rīcība – uz robežas muitnieki noņem 50% no
Francijā saziedotās naudas...
Bīskapa Sloskāna pārapbedīšanas dienā Aglonā izjutu lielu Dieva žēlastību,
kāda mums tiek piešķirta, to nevar pat aprakstīt...»
To visu īsumā pastāstīja Marija.
1993. gada decembris
51. stāsts
Tekošie notikumi garīgajā dzīvē nepaiet garām bez ievērības, bet vai tie dos
kādu labumu? Cik neatlaidīga būs cīņa pret ļaunumu, tas vispirms atkarīgs no paša
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cilvēka. Vai patiesa ir mūsu griba uzvarēt ļaunumu, un vai vispār ir vērts atklāt
cilvēkiem Dieva darbus, ja tos nonicina... Pieredze rāda, – daudzi nomirst un šī Dieva
piedāvātā iespēja jau ir zudusi...
Bieži vien Dievs pierāda, ka par katru praktiski paveikto darbu Baznīcas labā
saņemu novērtējumu. Pietika papūlēties, lai novērstu iespējamo ugunsgrēku, un
Svētajā Komūnijā Hostija bija neparasta, kā ar ļoti saldu cukuru apbērta. Šobrīd tas
nebija vienīgais gadījums. Par tamlīdzīgu upurīti, uzupurēšanos arī I. tika apbalvota ar
ļoti saldu Sv. Komūniju, bet tas bija pavisam citā pilsētā...
Nellija Puduļos pastāstīja, ka viņai bijis pateikts: – «Atbrauks ciemos.»
Nellija jautāja: – «Bet kas?» Atbilde: – «Kad atbrauks, tad redzēsi...»
Nellija: – «Vairākkārt redzēju Dievmāti, ir vērts lūgties un Viņai uzticēties,
Viņa savas sāpes un bēdas parāda dažādi izteiktos veidos un vārdos, un vienmēr jūtu
Viņai līdzi – Viņa tik atklāta, vienkārša un mīļa...
Vairākas reizes Dievmāte bija ar kronīti galvā sarkanā krāsā, rokās rožukronis
un kā arvien aicināja skaitīt Rožukroni, un vēl dažās iepriekšējās dienās Viņai galvā
bija zelta Fatimas kronītis, virs tā bija vēl otrs kronis – Pestītāja ērkšķu kronis, kas
krāsās mainījās no gaiši brūnas līdz pat melnai krāsai. Nojautu, ka to Dievmāte parāda
simboliski, lai ticīgie izprastu nākamo notikumu sāpīgumu. Tas atkārtojās vairākas
reizes, un arī drēbes Viņai palika tumšas. Uz brīdi Viņa pati atradās tumsā, un nebija
vairs gaismas. Viņa teica: – «Cik tagad ir drūmi.» Pēc tam Dievmāte pēkšņi bija atkal
baltās drēbēs, un drēbes vizuļoja – beigās bija noprotams – gaišie spēki uzvarēs.
Ērkšķu kroņa dzeloņi un izsmiekls, bet par ko? – Par ko ticīgajiem būs vēl jācieš?
Iepriekšējās dienās bija vēl viens skumjš gadījums. Lūgšanu laikā parādījās
Kungs Jēzus iesarkanās, tumšās drēbēs. Viņš bija skumjš un devās uz nomaļāku vietu
lūgties. Tad redzu: arī Dievmāte Viņam pievienojas sēru drēbēs – samērā tumšās.
Kungs bija nometies ceļos un arī Dievmāte nometās ceļos, – abi, pacēluši skatu uz
debesīm, lūdzās...
Saprotams: cilvēkiem ir palikusi viena iespēja – lūgties!
Pasaules rats griežas un drīz vien visi pārliecināsies, ka bija vērts lūgties un ir
vērts lūgties – nepārprotams padoms nācis no Dieva žēlastības.
Dievmātes dienā 1993. gada 8. decembrī sešos no rīta lūgšanu laikā redzu –
istaba paliek gaiša. Dievmāte baltā tērpā ar zeltījumiem, galvā zelta kronītis, rokās
rožukronītis – Dievmāte ļoti krāšņā tērpā, viss ārkārtīgi vizuļo.»
Arī Nellijai neparasti gaišs noskaņojums, tas ilgst veselu stundu.
Bet nākamajā parādīšanās reizē Dievmāte runāja vairāk pēc būtības:
– «Lūgšanā pie katra «Esi sveicināta...» Es jūs dzirdu. Es esmu klāt, bet vai
jūs mani jūtat, vismaz savā garā, – vai pazīstat? Elizabetei no Dieva tika dota liela
dāvana; Elizabete Mani pazina, ka Es esmu Kunga Māte... Jūs to esat dzirdējuši,
lasījuši un jums ir pilnīgs pamats teikt to pašu, ko teica Elizabete.»
Liekas – vairāk kā skaidrs. Bet cik cilvēku vēl nomokās ar šo jautājumu, kura
nav, ir tikai Dieva darbi un patiesība – tā, kā rakstīts. Mūžībā spēj izdzīvot tikai
patiesība, šaubām vietas tur nav.
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– «Man liela atbildība – Es esmu Vidutāja. Ja Mani piemin lūgšanā, Man
stipri sāp, ja šī lūgšana pavirša, vienaldzīga, ja tāda lūgšana jāliek Dieva priekšā...»
Ka lūgšanu laikā Dievmāte ir pie mums klāt, Nellija kārtējo reizi, aizpagājušo
svētdien piedzīvoja Varakļānu baznīcā.
Šoreiz Dievmāte atgādināja, ka Svētā Mise tiek upurēta par visu cilvēci,
visām tautām, cilvēkiem. Dievmāte bija kā Fatimas Dievmāte – ar zelta kronīti galvā,
baltā tērpā. Dievmāte atkal vērsa uzmanību uz to, ka Sv. Mises upura laikā pašiem
ticīgajiem jāizturas ar šim Upurim pienākošos godu un cieņu, un īstais stāvoklis būtu
atrasties uz ceļiem. Svarīgi ir lūgties un arī uzupurēties, necienīgi izturas tie ticīgie,
kuri atļaujas šo laiku izmantot kādai personīgai sarunai. Ko tas līdz, ja cilvēki tik
uzpucējušies un glīti saģērbušies, bet ja viņos nav cieņas pret Dievu, ja viņiem tikai
viena rūpe, – kā labāk, ērtāk šo mūžu nodzīvot, bet šis mūžs taču ir tikai īstā mūža
iesākums...
Vai tiešām atgriešanās laiks nav vairs atliekams – Dievmāte nāk bieži!?
1993. gada 10. decembrī Puduļos skaitām Rožukroni, lūgšanu laikā nekādas
sarunāšanās nav, bet pēc lūgšanas Nellija pasacīja: Vēl viena maiga balss skanēja klusi
un klusa mūzika to pavadīja...
Naktsmiera laikā vairākas reizes pamodos, atvēru acis – zelta spīdums
novizuļo, aizveru acis, neko nelīdz – gaismas šalts iespīd istabā, ne caur logu, bet caur
sienu. Tas mani pamudina no rīta jautāt, vai tanī laikā, kad Dievmāte parādās, vai
māja, sienas eksistē? Nellija atbild, ka sienas vairs nav – ir tikai gaisma un tanī
Dievmāte.
Šonakt Dievmāte parādījusies samērā ilgi, bijusi baltās, zeltītās drēbēs ar
zelta kronīti galvā un rožukroni rokās, teikusi –, lai lūdzoties un lai nes daudz mazu
upurīšu par grēcinieku atgriešanos.
Svētceļnieki Ainaži – Aglona 1993.g. 12. decembrī atkal pulcējās uz kārtējo
ikmēneša kopējo lūgšanu, – šoreiz Saulkrastos, piedaloties Svētās Mises upurī.
Atsevišķi svētceļnieki vakarā pievienojās dievlūdzēju pulkam Rīgā, Sv. Marijas
Magdalēnas baznīcā, lai lūgtos visu nakti, nesot šo upurīti un lūgšanas un gandarītu
par visām šo laiku noziedzībām un grēkiem, lai lūgtu piedošanu un arī izteiktu
pateicību par saņemtajām žēlastībām – to visu izteica iesniegtajās zīmītēs un šos
lūgumus priesteris lasīja vairāk kā pusstundu – tik daudz bija to lūgumu un pateicības
Dievam.
Arī Kungs Jēzus naktīs lūdzās, mēs lasām: – «Bet tanīs dienās notika, ka
Viņš uzgāja kalnā Dievu pielūgt; un Viņš visu nakti pavadīja, lūdzot Dievu.» (Lk.
6,12).
Pirms lielajām ciešanām Kungs Jēzus neatpūtās, bet visu nakti lūdzās
Ģetzemanes dārzā, mācekļi iemiga. Varbūt, ka arī šajā mūsu nakts lūgšanā kāds uz
mirkli iemiga, bet tas bija gaužām nemanāmi, jo vēlēšanās lūgties visiem bija liela.
Sešos no rīta skanēja: «Dievs, svētī Latviju!»
Nobeigumā ticīgie aizgrābtībā lūdzās par priesteri, kas vadīja nakts
dievkalpojumu.
Tiešām, lai priestera sirds ir kā Jēzus Sirds, kas mīlestībā dāvā Dieva svētību.
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Priesteris svētīja ikvienu ticīgo, uzliekot savas rokas uz galvas katram un
katrai, kas šajā naktī bija lūgušies.
Ceļojuma laikā ceļš bija apledojis un slidens, bet tomēr ceļojums izdevās, un,
atgriežoties mājās, vēlreiz tā pa īstam izjutu šo lūgšanu svētību un, bez šaubām, ļaudis
turpina šo svētīgo darbu – lūdzas, un paldies visiem tiem, kas lūdzas. Līdz ar to aust
cerība, ka daudz ko varēsim izlūgties.
1994. g. janvāris
52. stāsts
Par ko kristīgais cilvēks priecājas? Tā gandrīz varētu rasties jautājums tam,
kas vēl ar kristīgo ticību pa īstam nav iepazinies. Te, šinī gadījumā, sastapu kristīgu
cilvēku, kas ļoti priecājās, ka lietas nokārtojās tā, ka varēja piedalīties rekolekcijās,
kas notika Talsos. Šis bija viens no tiem gadījumiem, kad garīgo tēvu vadībā tā pa
īstam, dziļākā nozīmē aplūko postu, ko cilvēkam – viņa dvēselei – nodara grēks un
palīdz izanalizēt ticīgā cilvēka dzīvi – pagātni, palīdz atrast grēku paliekas, visu, kas
traucē un bija traucējis sasniegt to, par ko priecāsies ikviens – izlīgt ar Dievu, saņemt
Dieva žēlastību, saņemt visu, ko Dievs mums tādā
gadījumā dod: piedošanu, mieru, prieku, mīlestību,
ticību un drosmi visās dzīves grūtībās ceļā uz
mūžību.
Viens ir – visu to vēlēties, bet otrs – kā
izpildīt, ja mājas apstākļi uzliek savus pienākumus,
ja jāpieskata trīs mazbērni.
Vecmāmiņa lūdza Dievu – varbūt kādu
zīmi saņemšu, bet zīmes nav un nu viņas priekšā
braucēju saraksts. Vecmāmiņa nekādu pārliecību
neizjūt, ka drīkstētu šajā braucienā piedalīties:
Rīga–Talsi. Un te, šinī brīdī, notiek tā: kāda roka
satver viņas roku un viņai uzsauc: «Raksti!» Viņa
skatās – tā ir viena viņas kolēģe. Viņa vēlāk
kolēģei jautā: «Kādēļ tu tā pēkšņi mani mudināji
parakstīties?» Viņa atbild: «Pati nezinu.» Te nu
Pieniņu baznīca.
varētu teikt – kas nu tur liels, tas tikai tāds
gadījums. Un tomēr gluži tā nav. Dievs vada mūsu ceļus un it sevišķi, ja Viņu lūdzam.
Ir zināmi gadījumi, kad jāvēro, kā nu ticīgais cilvēks izturēsies –, vai uzticēsies
dotajam mājienam, vai ne. Vecmāmiņa izšķīrās – mājiens ir dots – un parakstījās. Un
tanī pat brīdī pār viņu nolija neparasts siltums, pārņēma prieks – viņa jutās kā kādos
brīnišķīgos svētkos... Tā var aprakstīt sajūtu, ko pārdzīvoja vecmāmiņa. Tas nāca
acumirklī un turpmāk visi apstākļi nokārtojās – bija cilvēki, kas mazbērnus pieskata
un pašas rekolekcijas Talsos – vieni lieliski kristīgo svētki, un ne tikai viņai vien!
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Vakara lūgšanas 94.01.14. skaitījām Ilūkstē, Marijas dzīvoklī. Mazais 6 gadus
vecais Mihails iesaucās: – «Uz sienas smuks, gaišs krusts!» Un vēlāk redz arī Eņģeli,
bet tas paliek mazā ziņā, jo citi to neredzēja. Taču Marija redzēja ko citu: Dievmāte
gaišumā, gaišās drēbēs un arī tas ir tikai uz īsu brīdi. Un atkal apstiprinājums, ka tas ir
labi, ja kristīgie kopīgi lūdzas. Šajā vakarā izmantojam arī lūgšanu grāmatu: «Tavā
vārdā.» Pie sienas svētbildīte, kurā attēlots Kungs Jēzus un pie Viņa mīļi pieglaudies
bērns... Cik ļoti Kungs Jēzus gaida bērnus, lai tie uzticētos Viņam! Marija redz
brīnišķīgu skatu – gaišs ceļš ved pie Jēzus – līdz bildītei.
Sagaidot Ziemassvētkus Ilūkstes draudzes baznīcā 1993. gada 24. decembrī,
ticīgie pulcējās uz Ganiņu Svēto Misi. Tika pasvētīta iekārtotā Betlēmīte ar Jēzus
Bērniņu silītē. Priestera uzrunas laikā ticīgajiem Marija ievēro, ka virs priestera
uzblāzmo liela, zilgana gaisma apmēram 1,5 minūtes un tā tas notiek trīs reizes.
Sv.Mises laikā, pacelšanas brīdī, Dievmātes altārī viņai blakus manāma iedzeltena
gaisma, tanī aizplīvurojums un aiz tā kāds tēls. Te palika vieta pārdomām – kas bija
klāt Kunga Jēzus dzimšanas brīdī? Sv.Jāzeps bija, arī eņģeļu kori dziedāja un gani
nāca mazo Jēzus bērnu sveikt, ceļos krita.
94.01.15. uzkavēšanās Daugavpilī ļoti īsa – vēl jāpagūst sasniegt Smelterus,
un laimīgā kārtā uz pēdējo autobusu Preiļos paspēju. Vakara lūgšana Smelteros,
Genovefas mājiņā. Mūsu nodoms piepildās, lūdzamies pāri pusnakts stundai. Pēdējo
reizi Sv.Mise turēta šinī pat mājiņā 1993. gada 23. decembrī. Tā ir liela pretimnākšana
Smelteru iedzīvotājiem, jo autobusa parka kungi tā iekārtojuši, ka autobuss uz Pieniņu
baznīcas pusi nekursē. Lūgšanu laikā nogurums vijās ar apņēmību un uz beigām,
dziedot Dievmātes litāniju, mūsu spēki strauji atgriezās – litānija skanēja izcili skaisti.
Nebūtu pareizi, ja arī par šo gadījumu nerunātu. Un vēl – Genovefa pastāstīja: Pa
reizei šeit ierodas nospiesti, noskumuši cilvēki, bet, pavadot kādu laiku lūgšanās,
viņos atgriežas prieks, cerība, ticība – Dievs palīdz grūtības pārvarēt. Ar tikpat lielu
ticību un pārliecību to apstiprināja Praņusīte. Neskatoties uz ārkārtīgi slideno, ledaino
ceļu, viņa atnāca uz kopējo lūgšanu.
Genovefa: – «Jaungadā Pieniņu baznīcā bija dievkalpojums. Vissvētā Jēzus
Vārda litānijas laikā bija atvērtas tabernakula durtiņas. Aiz biķera parādījās Dievmāte
visā augumā, kaut kā attālums tad zūd. Dievmāte bija gaišās drēbēs, seja ļoti skaista,
priecīga. Tik skaistu Dievmāti Pieniņu baznīcā nebiju redzējusi. Viņa kaut ko rokās
turēja, baltās drānās ietītu. Iekšēja balss saka: «Te ir žēlastība!»» Tanī pat laikā
Praņusīte, kas bija vairāk uz vienu baznīcas malu, redz maza izmēra zelta monstranci
– tanī Hostija...
Kaut kas īpašs tiek uzsvērts –, pēc kā lai cilvēki ilgojas un kas ir sasniedzama
mums ... tā žēlastība.
Pajautāju Genovefai, vai pie debesīm arī vēl kādreiz Dievmāmiņa redzama?
Jā – pie mēneša, bet ne tik skaidri. Daudz ir jālūdzas, lai Dievmāti redzētu, visu dienu
jālūdzas, bet Dievmāte vēl arvien visus aicina uz nepārtrauktām lūgšanām. Draudīgi ir
laiki un daudzi grēku darbi tiek darīti. Ja cilvēki lūgsies, Viņa palīdzēs... Protams, lai
cilvēki izlabotu savu dzīvi...
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94.01.16. pildu Dievmāmiņas aicinājumu – skaitu visas trīs Rožukroņa daļas
Preiļu baznīcā. Pēc pārdzīvotā cik viegli bija tupēt uz ceļiem, un no pārmaiņām
Dievmātes altāra gleznā zinu: Dievmāte ir ar mums, dievlūdzējiem šeit un arī citur, šī
diena viņai ļoti svarīga!
Vakara dievkalpojums Sv.Jēkaba katedrālē Rīgā un vēlreiz Rožukronis ticīgu
cilvēku dzīvoklī. Un 94.01.17. diena sākās ar piedalīšanos dievkalpojumā katoļu
ģimnāzijas kapelā. Pie izdevības, ja tāda ir, jācenšas pabūt dievnamā kaut uz dažām
minūtēm – katrā ziņā arī Dievs neaizmirsīs savus ticīgos.
No ceļojuma bija atlicis vēl mazliet laiks. Bija pienākums apmeklēt Dievam
uzticīgus bērnus vienā no dzīvokļiem Rīgā. Bērni ar prieku piekrita brītiņu palūgties.
Jā, bija jābūt šīs lūgšanas principiālās būtības un jēgas ietvaros – Dievmāte no altārīša
svētbildes izdarīja uzmanīgu, bet neatlaidīgu žestu: Lūdzies nopietnāk! Viņas skatienā
atklājās informācija: ar pazemīgu un padevīgu sirdi jālūdzas. Arī pašas šo bērnu
lūgšanas atklāja kaut kādu īpašu jēgu, un tā līdz brīdim, kad Dievmāte jau uzklausīja
lūgšanu apmierināta.
Aprunājoties ar bērniem D. un J., guvu lielāku skaidrību par viņu lūgšanu
mērķi. Izrādās, bērni bieži vien zin un izšķiras, par ko un kādā nodomā jālūdzas. Tā
gadījums 1993.g. 22. decembrī. Jau pusnakts. Pēc dienas kārtības bērniem būtu jāguļ,
bet D. un J. nometušies uz ceļiem altārīša priekšā, lūdzās par mirušajām dvēselēm,
skaitīja Rožukroņa visas trīs daļas. Skaitot trešo – Augstās Godības daļu, bērni
ievēroja, ka pie altārīša ir arī viens Eņģelis. Tas uzkavējās pie viņiem 15–20 minūtes.
Eņģelis bija gaišās drēbēs, ap viņu 20 cm plata gaiša aura. Bērnus pārņēma gaiša
labsajūta, bet bēdīgais noskaņojums neizzuda – noprotams, ka par mirušajiem vēl
daudz ir jālūdzas. Cik labi būtu, ja eņģelis atkal kādu dvēseli būtu paņēmis uz debesīm
līdzi...
Nākošais notikums ir Sv. Jēkaba katedrālē 94.01.16. apm. 10:40. Mazbērni D.
un J. devās uz dievkalpojumu Sv.Jēkaba katedrālē vieni paši, jo vecmāmiņa bija
saslimusi. Jālūdzas bija ļoti daudz. Noskaitīja visas trīs Rožukroņa daļas pie
Dievmātes altāra un tā atkārtoja to vēl trīs reizes. Mums tas liekas gandrīz
nesaprotami, jo parasti baznīcā skaita vienu no Rožukroņa daļām, dažos gadījumos arī
visas trīs, bet lai to atkārtotu vēl trīs reizes – mazliet izraisa pārsteigumu.
Šeit jāpiezīmē, ka bērniem zināmi daži noslēpumi, bet tos nevar izpaust, bet
toties var lūgties. Visādā ziņā: lūgties un lūgties – lūgšanas jau tik daudzas reizes ir
līdzējušas!
Un tā – šo daudzo Rožukroņu skaitīšanas beigu daļā – Dievmātes
uzņemšanas debesīs daļā – bērni paceļ acis uz augšu un redz, ka pati Dievmāte ir virs
altāra, uzklausa viņu lūgšanas. Dievmāte ir visā augumā, lillīgās gaišās drēbēs, ap
viņu visapkārt vismaz pusmetru gaiša aura – jālūdzas par cilvēkiem... Dievmāte:
«Zvani ir iešūpoti!»
Jā, te nu jādomā – ja iešūpoti, tad viņiem arī jāskan, lai visi tos dzirdētu.
Baznīcai nepietrūktu nedz spēka, nedz drosmes sludināt Dieva vārdu, mācīt un aicināt
uz lūgšanām, lai Dievam ar bardzību nav jāpiespiež domāt par savu likteni un par
likteni mūžībā...
156

Dievmāte ir ļoti iespaidīga Dieva sūtne. Mazais J. izsacījās –, kad Dievmāte
viņam parādījās brīvā dabā, visa debespuse kļuva gaiša.
Bet Dievmāte var atnākt ļoti vienkārša –, tad viņas sejas skaistums liecina par
to, ka tā ir debesu būtne. Un, ja cilvēkiem īpaši neatklāj, tad nevar zināt, kas tā par
debesu būtni atnākusi... Tā pie V. mātes, kamēr viņas meita bija ceļā uz mājām no
baznīcas, istabā lūgšanu laikā uz brīdi bija vienkārša, skaista meitene. Viņas meita,
saņēmusi rakstiņu «Dievmāte Latvijā», ilgi nekavējās un izpildīja divus svētceļojumus
un izturēja arī pārbaudījumus. Te jāsaka, lai neviens bez ciešas apņēmības ceļā
nedodas, mērķa sasniegšanai ir vajadzīga pašaizliegšanās, uzupurēšanās un lūgšanas.
Viens no svētceļojumiem viņai un vēl vienai ticīgajai bija uz Puduļiem. Taču,
nezinot īsto atrašanās vietu, viņas ieradās Puduļos pie Vicmužas. Tur laimīgā kārtā
uzzināja, ka ir vēl vieni Puduļi 8 km no Varakļāniem. Brauca ar gadījuma mašīnām –
balsojot... Nomainījās trīs mašīnas, visi trīs šoferi bija atsaucīgi. Un zīmīgi, ka neviens
naudu par pakalpojumu neņēma, kaut arī, kā izrādījās, pēdējam šoferim šis brauciens
nebija pat pa ceļam, viņš ceļa galā apgrieza mašīnu un aizbrauca atpakaļ. Tāds prieks:
«Dievs mūs vada! Atradām Puduļu krustu, tur lūdzāmies un atradām arī Nelliju. Viņa
bija mazliet uztraukusies, jo ar svešiem cilvēkiem nemēdz runāties. Bet, kad uzzināja,
ka mēs ticīgās un ticam Dievmāmiņas teiktajam, viņas sirds atmaiga atklātībai.»
Īsta valoda var būt tikai ar tādiem cilvēkiem, kuros mīt cieņa pret
Dievmāmiņu, un drīz vien viņas sāka justies kā viena saime un atvērtām, mīlestības
pilnām sirdīm slavēja Kungu Jēzu un Viņa Māti lūgšanās. Arī šajā reizē Dievmāte
deva zīmi. Iekams svētceļnieces gatavojās aizceļot, Nellija redz spožu gaismu un kā
tas citkārt ir bijis, redzot Dievmāti, arī šoreiz sajūt, ka Dievmāte ir klāt. Tas
svētceļniecēm sagādāja prieku, atalgoja visas ceļa grūtības. Un arī, mājās pārbraucot,
atrada, ka arī tur viss daudz labākā kārtībā nekā aizbraucot...
Kā jāuzvedas tiem, kas kaut kādos īpašos gadījumos saņēmuši Dieva
žēlastības? – Nekādā gadījumā nedrīkst paļauties, ka Dievs nu ir izredzējis un nekādu
briesmu vairs nedraud. Pieredzēts, ka nekādos apstākļos no Dieva tādi cilvēki
labprātīgi nedrīkst novērsties, tā kļūstot paši vainīgi, un tad būs arī sods. Dievs tā
nedara, ka vienu soda un otru nesoda. Izlīdzinājums gan var tikt panākts dažādos
veidos. Par pārinodarījumiem – grēku – jāatbild visiem. Bet ciešanas, izlīdzināšanas
var būt tiešas un arī netiešas, un arī labprātīgas gandarīšanas. Tā kā līdzcilvēki to var
pamanīt un arī nepamanīt...
Svētīgi ir tie, kas dalās savā bagātībā, atbalsta mazturīgos un arī tie, kas dalās
no tās savas mazās pieticības ar grūtībās nonākušajiem. Zinu gadījumu. Bija jāpērk
Bībele, bet domātais iekrājums šim nolūkam tika atdots garīgajam māceklim. Un pēc
tam tika pieredzēts: dienas laikā, kad logi un durvis bija ciet, istabā uz grīdas nokrita
viens lats. To pamanīja un pamanīja arī otru latu, kas bija uzkritis uz drēbēm, un tā arī
Bībele tika iegādāta. Ir arī sakāmvārds: «Dots devējam atdodas.»
Viens otrs būs dzirdējis vai lasījis, ka līdzīgi gadījumi ir bijuši. Pēkšņi
uzrodas maizes klaips, tumsā uzrodas degoša svecīte, tukšie apcirkņi piepildās ar
graudiem...
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Ko varētu ziedot garīdzniecība? Savā darbā baznīcā un ārpus tās, un it sevišķi
skolās, lai nepazaudētu vēl vienu paaudzi...
1994. gada februāris
53. stāsts
Tagad tu tici?
Lanai pēc vēnu operācijas kājām ārsta ieteikums bija – daudz nestaigāt un
nepārpūlēties. Bet līdz ar to radās cita problēma, jo bija nodomāts iet svētceļojumā
«Rīga – Aglona 1991». Lana no šī iekšējā aicinājuma nespēja atteikties, pieteicās
svētceļojumā un sev par pārsteigumu visu ceļa gabalu nostaigāja, bet, tā kā vēl visi
ticības noslēpumi viņai nebija skaidri, sevī nodomāja: «Svētceļojumu gan nostaigāju,
bet pašu Dievu neredzēju.»
Cilvēkam, kurš nav īsti sapratis Dieva esamības noslēpumus, gandrīz vai
jāpiedzīvo vilšanās: neredzēju Dievu?! Varam iedomāties, ka vēl ir ne mazums
cilvēku, kas, īsti neatzīstot Dieva esamību, nezina, vai Dievu obligāti būtu arī jāredz.
Tieši Dievu Tēvu neviens nav redzējis un šeit arī neredzēs, bet Dieva Dēlu?...
Te nu paliek tik daudz vietas, ka neviens mirstīgais to nespēs aprakstīt – gan Kunga
Jēzus dzīvi, gan arī to, kas vēl šodien notiek pasaulē.
Lanai pēc svētceļojuma, kas patiešām bija Dievam cienīga uzupurēšanās,
Dievs palika it kā neatklāts, nezināms... Bet Dievs Lanai atklājās pavisam pārsteidzošā
kārtā – Kunga Jēzus personā.
Tanī vakarā Lana bija Cēsīs pie savējiem. Bija ļoti skaidrs vakars, logs atvērts
un Lana devās pie naktsmiera, pievēra jau acis, bet kāpēc nevar gulēt? It kā caur
sapni, bet tas nebija sapnis, tas bija kaut kas vēl nepiedzīvots: «...tur, kur atvērtais
logs, redzēju Kungu Jēzu mākonī, visā augumā, mati gari, līdz pleciem. No viņa nāca
gaisma un jutu, ka palieku Kunga Jēzus priekšā – kā kāds pavisam niecīgs radījums.
Ar iekšēju balsi skaidri dzirdu Kungu Jēzu sakām: – «Tagad TU tici?» No
pārdzīvojuma biju nosvīdusi slapja – apzinājos pāri nodarījumu Jēzum, ka nebiju
Viņam pilnībā ticējusi.
Nākošajā gadā no svētceļojuma atturējos, bet trešajā gadā atkal soļoju uz
Aglonu, tagad jau apzinoties, kādēļ to daru.»
Visa dzīve uz zemes ir viena mistika – gan dzīvības saņemšana, gan tās
izdzišana, un kādam mērķim ir pati dzīvošana? Vai par to vēl būtu lieki jāatgādina, ja
Dievs šajā jautājumā bija sūtījis savu Dēlu?
Šogad nesen arī Skaidrītei Kungs Jēzus norādīja uz dzīves, lūgšanas un
ciešanu jēgu. Tiešām tie ir aizgrābjoši momenti, kas atsevišķos gadījumos jāpiedzīvo.
Skaidrīte: «Biju ļoti slima. Nolēmu savas ciešanas upurēt par grēcinieku
atgriešanos pie Dieva, par saviem tuviniekiem. Un tā arī 1994. gada 21. janvārī, gulēt
ejot, nolūdzos un arī sevi novēlēju Dieva ziņā. Apguļos, pieveru acis un mēģinu
aizmigt, bet tas neizdodas; acis atvērās un pārsteigta iesaucos: «Jēzus!» Redzēju Jēzu
stāvam pie manis un es maigā balsī sacīju: «Jēzu!» Un Viņš man parādīja redzējumu:
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Krustu, Sevi – Jēzu krustā piesistu. No Jēzus un no Krusta plūda spoži stari uz visām
pusēm. Un es sacīju: «Cik skaists krusts un cik spoža gaisma...» Tad parādība izzuda,
bet es jutos bezgala svētlaimes piepildīta – vēl visu nākošo dienu. No tā es sapratu, ka
arī man savs krusts jāturpina nest – tajos nodomos, par ko es savas lūgšanas upurēju.
Iespējams, ka ar šo redzējumu Kungs Jēzus tieši norādīja uz nepieciešamību pacietīgi
nest savus krustus. Un ne tikai redzējumi, bet arī citi notikumi rosina domāt, kam
pievērst uzmanību, kā patvērumā mēs šodien dzīvojam un, proti, – Jēzus Bērna un
Dievmāmiņas patvērumā.
Skaidrīte: «30. janvārī, savā dzimšanas dienā, no rīta sakārtojot gultu, zem
spilvena atradu bildīti – Svētā Jaunava Marija ar Jēzus Bērniņu klēpī. Parasti, gulēt
ejot, zem spilvena lieku rožukroni. Tā arī bija šoreiz, nekad bildītes neesmu likusi.»
Šādi notikumi ticīgajiem atgādina svētīto priekšmetu, arī bildītes
nozīmīgumu.
Mūsu ikdienā gadās, ka dažreiz saslimstam. Saslimstot Inese lika lielas
cerības uz Dievu, uz to žēlastību bagātību, ko sniedz lūgšanas. Baznīca, protams,
neizslēdz ārsta palīdzību un zāles. Bet ārstēšanās norit pārsteidzoši veiksmīgi, ja
lūdzam Dieva palīdzību.
Ne visi zina par dziedināšanas žēlastībām, kādas ir Baznīcas rīcībā pēc tās
svēto nopelniem Dieva priekšā. Viens no tādiem ir bīskaps, moceklis Blazijs. Viņš bija
pazīstams kā ārsts, kurš dziedināja ne tikai cilvēka miesu, bet arī dvēseles. Svecēm
piemīt dziedināšanas īpašības, ja tās Blazija dienā, 3. februārī, baznīcā svētītas. To
godbijīga pielietošana, lūdzoties cerībā uz izdziedināšanu, arvien dod pārsteidzošus
rezultātus, pat pilnīgu izveseļošanos – sevišķi kakla slimībās. Šādu žēlastību sekmīgi
izmantoja arī Inese.
Ticīgie izjūt nepieciešamību lūgties. Kopīgā nakts lūgšanā no 1. uz 2. februāri
Rīgā, Katoļu ģimnāzijas kapelā, dievlūdzēji bija sapulcējušies necerēti kuplā skaitā, tā
viešot cerību – vēl nav zaudēts, vēl var izlūgties.
Nākošā ticīgo uzupurēšanās un lūgšanas – no 12. uz 13. februāri Sv. Marijas
Magdalēnas baznīcā, un atkal jauna cerība – ticīgie nomodā par tautas likteni, dienu
un nakti.
1994. gada marts
54. stāsts
«Tu neesi cienīga, lai debesis ar tevi runātu!»
Tīra dvēsele, tīra sirdsapziņa no debess tāles izskatās gan pieņemama, gan
runājama.
Šeit viens no gadījumiem, kad mirušā priestera dvēselei ir atļauts uzrunāt
dzīvi palikušo. Mirušā priestera dvēsele ieradās pie Sofijas viņas dzīvoklī un lika
saprast, ka nepieciešama lūgšana un viņas ierašanās pie priestera kapa vietas.
Baznīca jāapmeklē, svētīgi ir apmeklēt arī kapsētas un tur kādu brīdi lūgties.
Sofija to saprata. Viņai bija jāmēro tāls ceļš, lai nokļūtu Rīgā un ierastos kapsētā pie
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mirušā priestera kapa. Un tomēr tāds negaidīts iznākums tādēļ, ka Sofija nebija
izsūdzējusi grēkus. Priestera dvēsele pie kapa neparādījās, bet balss bija skaidra: «Tu
neesi cienīga, lai debesis ar tevi runātu!» Sofija, steidzoties uz kapsētu, varēja
vispirms iegriezties baznīcā, lai nokārtotu sirdsapziņas jautājumus, bet to atlika uz
vēlāku laiku, kad atgriezīsies savā draudzē...
Daudzi domātāji nonāk pie domām, ka pēc miesas nāves dvēsele nevar kļūt
kaut kādos apstākļos redzama, jo it kā tas ir tikai dēmonu interesēs un tie esot dēmonu
māņi.
Dieva interesēm nepastāv robežas, teiksim, pamatotas uz cilvēku pārliecību
pamata. Dieva žēlsirdība iet pāri cilvēku saprašanai.
Baznīca vadās no pieredzes apustuļu laikos. Mācekļi, sludinot Kristus
mācību, bieži nēsāja līdzi mocekļu kaulus, to personīgās lietas un viņiem Evaņģēlija
sludināšana sekmējās.
Ja pat apustuļu ēna dziedināja slimos, tad mēģināsim izprast šīs tradīcijas
rašanās iemeslus un derīgumu.
Šoreiz līdzīgā veidā kalpoja priestera kaps un ne vienu vien piemēru varētu
minēt, cik svētīgi ir lūgties pie priestera, bīskapa vai pie kāda svētā kapa. Tās saites,
tas ceļš, kas viņus vienoja ar Dievu, mums var noderēt, Dievs mūs uzklausīs īpaši...
Un arī tīrai sirdsapziņai svarīga nozīme.
Ne bez pamata daudzās vietās ticīgie lūdzas pie Pestītāja kapa, bieži vien
lūdzas visu nakti – līdz Lieldienu rītam. Te nu atbildi var sniegt tie ticīgie, kas to ir
darījuši.
Nu otrs piemērs. Ārijai sapnī parādījās nomirusī māte un brīdināja viņu, lai
uzmanās no automašīnām, un pie reizes redzēja arī mašīnu braucam un kā tas notiks.
Un drīz vien bija gadījums uz ceļa. Ārija redzēja braucam tieši tādu mašīnu kā redzēja
sapnī, un nezin kāda iemesla dēļ automašīna drāzās tieši viņai virsū. Viņa bēga sāņus
un izglābās, taču grozu ar salasītām meža ogām aizskāra, ogas izbira...
Bijis otrs mirušās mātes brīdinājums sapnī un parādīts, ka uzbruks krāpnieki,
lūgs kādu nieka santīmu, kas viņiem pietrūcis, un, līdzko viņa sameklēs maku,
krāpnieki, to ieraugot, ar varu izraus to no rokām. Un tiešām, algas dienā viņai piestāj
ļauni cilvēki, lūdz mazliet naudas, bet Ārija atcerējās mātes brīdinājumu, ar grūtībām,
bet tomēr no viņiem izvairījās...
Ārija par savu mirušo māti bieži lūdzas, tāpēc māte pat no mirušo pasaules
spēja savu bērnu brīdināt, tas bija mātei atļauts, jo mirusī māte sapnī teikusi: «Tas man
bija atļauts tev pateikt.»
Pēc nakts lūgšanām Sāpju Dievmātes baznīcā 1994. gada 24./25. martā un
dievkalpojuma dienā 25. martā Katoļu ģimnāzijas kapelā jādodas ceļā uz Latgali.
Garīgais pacēlums spēcīgi izjūtams. No dzelzceļa stacijas kājām dodamies uz
«Puduļiem». Ir jau vakars satumsis. Tuvojoties «Puduļiem», gala istabas logā pamanu
neparastu gaismu, līdzīgu sveces gaismai tanī vietā, kur bieži parādās Dievmāte.
Mājinieki jau gulēja. Nellijas nebija mājās. Jautāju Nellijas māsai, varbūt, ka pirms
manas atnākšanas kāds kaut kāda iemesla dēļ iededzis uguni? Kaut gan pats tā
nedomāju, bet vajadzēja pārliecināties, vai tā gaisma nenāca cilvēku darbības dēļ.
160

Man atbildēja, ka neviens uguni nav dedzis. Vienīgi, ko tobrīd izjutu, – vajadzīgs
lūgties. Skaitījām Rožukroni, Dievmātes litāniju, lūgšanu svētajam Jāzepam un rītā
ceļā uz Varakļānu baznīcu – lūgšanas.
Nelliju satiku baznīcā, Rožukroni skaitot. Viņa jau bija uzsākusi Dievmātes
kalponītes gaitas.
Dievmāte aicina nepārtraukti lūgties, saprotams, cik tas ir iespējams.
Pēc dievkalpojuma Nellija pastāstīja: «Trīs dienas pirms Pelnu dienas 1994.
gadā Puduļos ap četriem pēcpusdienā pie debesīm rietumu pusē redzēju melnas
rīkstes, vērstas uz leju. Tas ilga 6 – 7 minūtes. Vai tiešām mūsu zemītei draud kādas
briesmas no rietumiem, vai tikai nenotiek mūsu mazās tautas izmantošana, sekmēta
tiek morālā pagrimuma norise?»
Sods var skart arī rietumus – kas notiek ar dabu – vai tiešām tas ir sods?
Pieņemot, ka tā ir neatgriezeniska norise: upes iziet no krastiem, vētras, zemestrīces...
Pasaules Radītājs jau iepriekš zina šos notikumus, tādēļ brīdinošas rīkstes pie
debesīm – daudz cilvēku var aiziet bojā, līdz ar to arī dvēseles, ja tās nav
sagatavojušās mūžībai. Cilvēka dvēseles dēļ pat Dievs ir gatavs mirt cilvēciskajā
miesā. Tas jau reiz notika – mira un augšāmcēlās, lai cilvēki, ticot
Viņam, piedzīvotu augšāmcelšanās laimi – laimi mūžīgo, nevis
parasto laimi, ko mēs neprotam godīgi izmantot...
Nellija: «Vienu dienu pirms Pelnu dienas 1994. gadā,
rietumu pusē pirms saulrieta atkal viena parādība, šoreiz pie saules.
Saule sāk mainīt krāsas. Te tā ir zaļa, zila, dzeltena, iesarkanā
krāsā. Tajā krustojas neparasti stari. No apakšpuses sauli ietvēra
pusloks kā kauss, saulē varēja skatīties. Tas bija pārsteidzoši –,
saulē skatoties, tā neapžilbināja. Parādība turpinājās kādu
pusstundu, līdz kamēr saule aizgāja aiz apvāršņa.»
Gavēņi, lūgšanas ir palīdzējušas jau praviešu laikos un
lūgšanas palīdz arī šajos laikos – mūs neskar pārāk bargs sods, bet
mazākā mērā, ko mēs varam panest. Tomēr kaut kādas
nepatikšanas, ciešanas, slimības ir jāpiedzīvo, bet ja lūgtos visi
Rīkstes, kādas bijībā pret Dievu, mūsu pasaule būtu daudz pievilcīgāka.
tās redz Nellija,
Cilvēkiem jāvairās tiesāt citus cilvēkus, tiesāšana viņiem
dažreiz parādās arī pašiem atnesīs sirdī nemieru... – Dievs ir vienīgais Tiesnesis un
autora fotofilmās.
Viņš tiesās viņus, arī pašus tiesātājus.
Doma, ko pauž Dievmāte, ir tāda – ja šobrīd cilvēki neko
nespēj, vismaz cieņa pret Dievu un lūgšanas ir obligātas.
Pirms Lielā gavēņa laika Dievmāte Puduļos parādījās divas reizes baltās
drēbēs. Pirmoreiz ar lielu baltu rožukroni rokās, bet otrā reizē ar zilu rožukroni rokās,
rokas salikusi lūgšanā.
Nellija kā vienmēr bieži lūdzas. Tieši šis apstāklis, kā izriet, ir iemesls
Dievmātei bieži parādīties, uzmundrināt, pamācīt Nelliju, kā lūgties, kā pārvarēt
ciešanas, nepatikšanas. Jo, vienojoties lūgšanā ar Kungu Jēzu, tīri saprotams, ka arī
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daļa ciešanu jāuzņemas, kaut vai pašiem par saviem grēkiem un tuvinieku grēkiem.
Šajās parādīšanās reizēs Dievmāte vēlas, lai katru dienu tikti noskaitīti pieci pātari par
aizmirstām mirušajām dvēselēm. Arī tās gaida uz palīdzību.
Tad Dievmāte pateica, ka Nellija drīzumā saslims. Tā arī notika, bija jāgādā
mašīna, lai aizvestu pie ārsta. Tajā pat reizē Dievmāte pateikusi: «... Ja lūgsies, drīz
būsi atkal vesela. Ja tu piedzīvosi kādus apvainojumus, paciet tos mierīgi, tikai lūdzies
un viss būs labi...» Pirms ārstēšanās slimnīcā radinieces dzīvoklī Dievmāte parādās
vēl divas reizes, norūpējusies, ka tikai Nellija nenokaunas no slimnīcas personāla, no
citiem slimniekiem un nepārstāj lūgties...
Nellijai slimnīcā esot, vakarā, kad visi slimnieki jau aizmiguši, Dievmāte
parādās atkal, baltās drēbēs ar baltu rožukroni rokās. Dievmāte ir tik mīlīga un
brīnišķa, Viņa nāk ar padomiem: varot taču iekārtoties zem segas un lūgties. Vēlāk
Nellija tā dara un par brīnumu – lūdzoties miegs nenāk un viņa lūdzas turpat vai visu
nakti. Gars un garastāvoklis kļūst mundrs.
Jau nākošajā vakarā Nellijai piebiedrojās vēl viena dievlūdzēja. Dievmāte
bija arī brīdinājusi,– ja ir kādas sāpes, lai slimnieki nekurn, ar to viņi tikai savu
slimību padziļina, bet ārstējoties, lai ir cerību pilni, lai ir ticīgi un lai lūdzas.
Nellija slimnīcā pavadīja tikai dažas dienas un tagad Dievu var slavēt
baznīcā, savās mājās un kur vien tas iespējams.
1994. gada maijs
55. stāsts
Ja varētu izglābt kaut vai tikai vienu cilvēka dvēseli, arī tad būtu vērts uzcelt
baznīcu, bet Dievmātes nodoms ir izglābt visus, neskatoties ne uz ko, jo nekas
briesmīgāks par elli nevar būt. Dievs mums ir liels noslēpums, taču arī cilvēka dvēsele
ir noslēpums.
Smelteros Dievmātei par godu iesvētīta jauna baznīca. 1994. gada 6. maijā
smelterieši pulcējās uz šo ļoti svarīgo brīdi: savas baznīcas iesvētīšanu un uz pirmo
Svēto Misi šajā baznīciņā. Jaunuzceltā bērnudārza ēkas viena daļa pārtapa par
baznīciņu. Reizē prieki un reizē arī pienākumi – savas baznīciņas uzturēšanā.
Dažādās pasaules malās Dievmāte brīdina un aicina cilvēkus laboties, lūgties.
Margaritai17, vienkāršai ģimenes mātei Beļģijā, Jēzus no 1965. līdz 1973.
gadam atklāja daudzas lietas, arī to, ka Dievmātei atvēlēts laiks un, ka viņa pie Dieva
spēj izlūgt mums, ka tiekam saudzēti.
17 Marguerite (tas nav viņas īstais vārds) saņēma no Jēzus Vēstījumu par Žēlsirdīgo
Mīlestību pret mazajām dvēselēm. Jēzus aicināja veidot Mazo dvēseļu ordeni, leģionus ar
mazajām dvēselēm, kas ar savām lūgšanām un ciešanām pārveidotu pasauli, notikumu gaitu
pasaulē.
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Genovefa Smelteros: «Dievmāte pie mēness bieži parādās un arvien atkal un
atkal iekšēja balss atgādina: – «Lūdzieties un lūdzieties, ļoti vajadzīgas lūgšanas!»
Cilvēki gatavi saplēsties savā starpā, ja nesakrīt domas. Jānāk pie atziņas – vienādas
domas diez vai kad būs, tāpat kā gluži vienādas nav pat sniega pārsliņas. Taču
cilvēkiem ir kaut kas vairāk, cilvēkiem ir prāts un tas jāliek lietā un jālūdz Dievs.
Dievmāmiņa apsola – ja lūgsies, palīdzība neizpaliks.
Bez garīga atbalsta nedrīkst pamest bērnus, viņus ātri var aizraut citas
intereses, bet bērni ir to pelnījuši, ka viņus atbalsta lūgšanā, ka atbalsta svētīgos
darbos. No neglītiem darbiem, no neglītām pamācībām bērni jāsargā, jo morālā
pagrimuma sekas strauji skar mūsu paaudzi. Aktīvi jāstājas pretī tiem apstākļiem un
cilvēkiem, kas pavedina bērnus. Dievmāmiņa saka raudādama: – «Lūgties vajag par
nelaimīgo jaunatni!» Ja pašreizējais izlīgšanas un piedošanas laiks cilvēkiem nav
vajadzīgs, pienāks brīdis un laiks netiks vairs dots. Kā tas var būt, ka cilvēki nebīstas
vairs Dieva pat tajos gadījumos, kad viņus brīdina?»
Bet ja Dievu lūdz – interesants piemērs:
Elizabete no Daugavpils:
«.. bija doma 1991. gadā janvāra dienās braukt uz Rīgu, lūgties un piedalīties
manifestācijā. Bet tā sagadījās, ka iepriekš bija apsolīts izpalīdzēt tuviniekiem viņiem
vajadzīgos darbos, kādēļ uz telefonisku aicinājumu atbildēju, ka nevarēšu braukt. Bet
tad drīz vien otrs telefona zvans. Draudzene zvana, ka viņai priesteris licis uz Rīgu
braukt un līdzi aicināt savu draudzeni. Tūdaļ nopratu: manifestācija ir vajadzīga un
kas tā būs bez lūgšanām? Draudzenei apsolīju, ka braukšu, tuviniekiem savukārt
paziņoju, ka pie viņiem nebūšu... Un tā devāmies uz Rīgu.
Vispirms Rīgā apmeklējām Sāpju Dievmātes baznīcu, lai lūgtos Sv. Mises
laikā. Baznīca ar dievlūdzējiem pārpildīta. Izrādījās, ka šeit priesteri viens pēc otra
turēja vairākas Sv. Mises. Mēs piedalījāmies trijās Sv. Misēs. Raudzījos uz Dievmātes
altāra gleznu, kā viņa tur klēpī uz savām rokām savu, pie krusta mirušo Dēlu...
Sirsnīgi lūdzos, lai tiktu pasargāta tauta Latvijā. Domāju – vai tiešām Latvijai par
brīvību būs atkal jāziedo savi dēli... Jā, lūgšanas ar saviļņotām, satrauktām sirdīm. Ne
vienam vien tās bija sirsnīgākas nekā parasti tas mēdz būt. Ļaudis apzinājās, ka
vienotība un ticīgo lūgšanas jau daudzreiz ir stāvējušas pretī ļaunumam un pārspēkam.
No Sāpju Dievmātes baznīcas devāmies uz Sv. Jēkaba katedrāli. Arī katedrāle
ļaužu pārpildīta. Iegājām katedrālē labajā pusē iepretī Kunga Jēzus altāra gleznai.
Palūkojos uz Jēzu altāra gleznā. Kaut kas nesaprotams – glezna atdzīvojusies – tanī
dzīvs Jēzus spožā gaismā! Visus ļaudis, kas atrodas katedrālē, Jēzus, izstiepdams
savas rokas, ņem savā apskāvienā – apsardzībā, mīlestībā. Liels ir lūgšanu spēks!
Kādēļ man atvēlēta šī vīzija, par to nedomāju, tas bija pāri manai saprašanai! Tikai
viena vēlēšanās: pateikties Jēzum un lūgties! Daļa ticīgo uzsāka Rožukroņa lūgšanas
pie Dievmātes altāra. Es nostājos katedrāles vidū tā, lai varu redzēt arī Kunga Jēzus
altāra gleznu. Biju uz ceļiem un lūdzos. Tagad izjutu, cik spēcīgi Kungs Jēzus pievelk
pie sevis, ar kādu mīlestību, svētumu.
Tagad tieši izjutu sevi – kāda es «smaga», nesagatavota, nespēju Jēzum pretī
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steigties – sāku raudāt. Raudāšana aizvietoja Rožukroņa lūgšanu. Pārējie ticīgie
skaitīja Rožukroni, bet es raudāju. Mana draudzene uz mani noraudzījās saprotoši, jo
viņas dvēsele arī izjuta, ka notiek kaut kas ārkārtējs...»
Elizabete piedzīvoja redzējumu, cik ļoti Kungs Jēzus mūs mīl un lūgšanas
uzklausa. Un cik dziļas un sirsnīgas katrā gadījumā ir ticīgo lūgšanas! Elizabete tagad
zina kaut ko vairāk. Kungs Jēzus vairākos gadījumos neslēpj viņai, ka Viņš šeit ir klāt
– altārī, Sv. Sakramentā. Arī pie tabernākula durtiņām viņa dažos gadījumos redz
Kunga Jēzus vaigu, izjūt, ka lūgšana ir uzklausīta.
Neviens cilvēks nevar būt tik pašpārliecināts, ka viņš ir cienīgs bieži iet pie
Svētās Komūnijas – pieņemt Kungu Jēzu Svētajā Komūnijā, bet pienākums –
pienākums pret Kungu Jēzu – mīlēt Viņu garīgi, pierādīt to arī personīgi, piedaloties
Svētajā Misē un Svētajā Komūnijā.
Vienā nelielā šaubu brīdī Elizabete, kad tabernākuls jau atvērts, redzēja tajā
neiedomājamā dziļumā brīnišķi zaļu zāles lauku un virs tā brīnišķas zilas debesis –
aicinošas, un tūdaļ viņa steidzās pieņemt Svēto Komūniju.
Šādus un tam līdzīgus gadījumus ticīgie atstāsta reti. Bet nebūs pareizi šādus
gadījumus atstāt aizmirstībai. Pasaule ir pārāk neticīga. Ja Dievs dara brīnumus, tam ir
dziļāka nozīme, un šo nozīmi nez kādēļ gan daži nevēlas pamanīt – brīnumu jau tik
daudz... Dažu ticīgo cilvēku izvairīšanās no brīdinājumiem, notiekošiem brīnumiem
neatrisina šo problēmu – cilvēku dvēseles ir briesmās, un šo briesmu dēļ Dievs nevis
meklē ceļus, bet zina, kā tuvināt sev ticīgos ar vīziju palīdzību –, vispirms sākot ar
vizionāriem. Tas ir ļoti svarīgi. Un nevaram zināt, cik cilvēku, klusībā pārdomājuši par
šiem notikumiem, kļūst ticīgāki un neticīgie cilvēki ietic. Viss ir Dieva ziņā...
Arī tādi sīkumi: J. kādu rītu Rīgā apstākļu sagadīšanās dēļ aizkavējās,
nepaguva aizsteigties līdz autobusa pieturai, tikai redz, ka autobuss no pieturas jau
aiziet. Ļoti sāpīgi ap sirdi, jo jāzaudē šī rīta Sv. Komūnija. Sirds pēc tās tik ļoti ilgojās,
bet nokļūt baznīcā vairs nepagūs. Bet tad notika tā: krietni tālu aiz autobusa pieturas
autobuss apstājās; parasti, ja nav pieturas vieta, autobuss nepietur, bet šoreiz notika tā,
ka apstājās un pie tam gaidīja uz kādu cilvēku vairākas minūtes, iekams arī J. paguva
to sasniegt un tanī iekāpt.
Otrs gadījums: kādā no vakariem I. un vēl divas jaunietes ar trolejbusu
gribēja nokļūt līdz baznīcai. Taču pieturā baznīcas tuvumā trolejbusu neapstādināja un
vadītājs bija tik nekaunīgs, ka arī otrā pieturā neapstādināja, kaut arī pasažieres to
pieprasīja. Pasažieres bija izmisumā, jo bija tā, ka nokavēs dievkalpojumu. Viņas saka
vadītājam tā: – Mēs nokavēsim, mēs braucam uz baznīcu. Par šādu rīcību viņam kaut
kas atgadīsies. Bet trolejbusa vadītājs tikai nosmējās. Tajā pat brīdī viņa vadītais
trolejbuss apstājās. Bija atkabinājusies sakabe no elektrolīnijas. Pasažieres paguva
izkāpt...
Trešais gadījums. Rīgā ceļojuma laikā sakarā ar svētceļnieku kārtējo tikšanos
bija jātiek līdz Sv. Marijas Magdalēnas baznīcai. Vietējā autobusa atiešanas laiks jau
bija klāt. Bija pat ieteikums doties uz citu ielu, uz cita maršruta autobusu. J. tomēr
izšķīrās iet uz vietējā maršruta autobusu – bija kaut kāds iekšējs pamudinājums. Un
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tiešām, autobusa pieturā sapulcējušies pasažieri gaida autobusu, bet autobuss tālu, vēl
nesasniedzis šo pieturu, stāv un kavējas, tā kā J. paguva aiziet līdz pieturai un vairākas
minūtes vēl vajadzēja gaidīt. Baznīcā J. nokļuva laikā. Tur sākās sirsnīgas Rožukroņa
lūgšanas, grēksūdze un pēc tam Sv. Mise.
1993. gada svētceļojuma laikā uz Aglonu svētceļnieki lūdzās arī par
paralizēto Moniku. Apmeklējuma laikā viņa pastāstīja, ka viņa to izjutusi kaut kādā
veidā. Dievmāte viņu mierinājusi, jo Monika dzirdējusi brīnišķīgu iekšēju balsi.
Dievmātes balss esot brīnišķi maiga un mierinoša – veselība atgriezīšoties. Un tiešām,
viņa varēja nodemonstrēt jau dažas kustības, kuras līdz šim nebija spējusi.
Un tā mēs dzīvojam Dieva žēlastībā. Šeit daudz palīdz lūgšanas – personīgās
un, kā dzirdam, arī svētceļnieku lūgšanas par mums.
Aglonas svētceļojuma dalībniece M. 1993. gadā kādu laiku garīgās
izglītošanās jomā atradās Rēzeknē. «Bija mācības un arī lūgšanas, patiesas un
sirsnīgas. Lūdzāmies pie uzstādītā Vissvētākā Sakramenta, un, kad priesteris A. T.
turēja Svēto Misi, sekoju tai no visas savas sirds. No grāmatiņas skaitīju Sv. Mises
lūgšanas līdz un pārvēršanas brīdī un, kad pacēla pārvērsto maizīti, šoreiz es neredzēju
kā parasti balto, apaļo Hostiju – redzēju to miesas krāsā, un, kad priesteris A. T. pacēla
biķeri, atkal redzu vizuālu pārvērtību, redzu priestera rokās tikai biķera metāla
kontūras, bet tajā iekšā sarkanu pildījumu asins krāsā. Redzu biķerim cauri un pie tam
izzudis arī attālums. Vairākos gadījumos pie uzstādītā Vissvētākā Sakramenta,
monstrancē redzu Kunga Jēzus attēlu. Tā tas ir bijis Rēzeknē, Madonā un citur.»
Vienkāršai ticīgai tas ir pagrūti izprotams. Tā ir zīme, ka jāatceras Dievs,
jālūdz Dievs. Dievs dod mums visu vajadzīgo, lai mēs tiktu pestīti.
«1993. gada 27. decembrī Rīgā, Ludzas ielā 6/8 apmeklēju kapelu. Kapelā
palūdzos. Skatos, Dievmātei acis ir palikušas dzīvas un redzu – Dievmāte raud!
Dievmātes statuja raud. Stāvot apmulsu, sāku domāt: tā ir Mistiskā Roze... (Ir ļaudis,
kas prot atšķirt Dievmātei veltītās statujas: Fatimas, Lurdas, Mistiskās Rozes utt.
Madonā Dievmātes statuju dēvē par Mazo Dievmāti, laikam jau mazo apmēru dēļ.)
Otrā rītā aizeju uz kapelu, skatos – tā ir parasta Dievmātes statuja, nekādas pārvērtības
vairs nav.»
Kādi ir cilvēki? – Vieni Dievmāti ciena, bet citi ir ar mieru Dievmāti apzagt,
kā tas notika vēlāk. Pēc kāda laika saņēmu ziņu: Dievmātes statuja nozagta... Ne
mazums baznīcas un svētvietas ir apzagtas. Kā uz to skatās Dievs un vai Dievmātei
nav jāraud arī par tādām lietām?
Interesantu dabas parādību redzēja Ilūkstē tie, kas pievakarē Trešās
Lieldienās 20:00 atradās laukā, ārā uz ielas un vēroja dabu. Visi redzēja, ka debesīs
pēkšņi parādījās melni mākoņi. Domājām, ka būs lietus, bet jau pēc pāris minūtēm tie
pazuda un tad parādījās koši sarkanas kā uguns liesmas, kas kāpa uz augšu līdz
pusdebesīm, pēc laiciņa arī tās pazuda. Tās nomainīja tumši sarkani mākoņi asins
krāsā, kas ātri virzījās uz augšu līdz pusdebesīm. Ārā metās tumšs, bet mākoņi
turpināja kāpt uz augšu. Kļuva sarkani jumti un istabas sienas, asins sarkans palika
ūdens dīķī. Skats bija kā ugunsgrēkā. Tas turpinājās 15– 20 minūtes.
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Jā, cik negaidīti visa pasaule var sākt
liesmot. Cilvēkiem apzinīgi jāvada savs laiks, ar
atbildību jārīkojas, jāsaglabā planēta, uz kuras paši
dzīvojam.
Marija pirms Lieldienām Lielajā
Ceturtdienā un Lielajā Piektdienā baznīcā redzēja,
ka pie tabernākula viena pati atrodas Dievmāte zilā
gaismas ielokā. Marija saprata – šajās dienās
Dievmāte ir viena, ja ticīgie prot attiecīgi, bez lieka
skaļuma pavadīt šīs dienas, pārdomāt Kunga Jēzus
ciešanas un pielūgt debesu Tēvu, kā to darīja Kungs
Jēzus līdz pat pēdējam brīdim.
Kārdinātājs kārdināja Kungu Jēzu, un vai
lai cilvēks būtu bez kārdinājuma, bez ļaunā gara
uzbāzīguma, kas kā smagums, kā milzīgs
nospiedošs smagums uzgulstas cilvēkiem. To
Raudošā Mistiskās Rozes piedzīvoja arī Marija un spiesta pavēlēt: – «Sātan,
statuja.
atkāpies, tik un tā tu neuzvarēsi!» Marija kā lūgšanu
cilvēks lūdzās un noraidīja sātana iebiedējumu. Tad uz viņas krūtīm parādījās spožs
sudraba krusts un smagums tūlīt atkāpās. Un, ja Pestītājs nebūtu tuvumā, – mēs varam
ar vienkāršu svētītu krustu, svētītu ūdeni padzīt sātanu. Lūk, kur jau slēpjas sātana
nevarība, kas Dieva priekšā dreb...
Mirušām grēcīgām dvēselēm ir mokoša sātana virskundzība un sagādātās
ciešanas. Marijai ir iekšējs aicinājums kādu brīdi pabūt kapos un palūgties par
mirušajiem un vēl labāk, ka var kopēji palūgties ar kādu no ticīgajām māsām. Marija
arī izjūt to gandarījumu, ko dod lūgšana par mirušajiem, – tāda sajūta, kā atgriešanās
no svētceļojuma – no Aglonas...
Kas tas ir, kas biedē cilvēkus ieiet baznīcā – vienā no vismierīgākajām,
svētākajām vietām? Sātanam ir bailes un tas baida arī savā iespaidā nonākušos
cilvēkus. Vedina cilvēku tālāk no baznīcas – uz tādiem darbiem, par kuriem vēlāk
jācieš šeit un vēl ļaunāk – jācieš mūžībā... Vizionāri ir noskumuši par cilvēku
muļķību, ja tie netic Dievam, ja tie nelūdz Dievu, jo tad viņu darbi un dzīve kalpo
kam? – Par to ir jāpadomā!
1994. gada jūnijs
56. stāsts
Gadās dzirdēt, ka uz vizionāriem sauc līdzīgi kā uz Tālavas taurētāju: «Kāp
zemē, ciet klusu!...» Bet vai tad vizionāru gods nav kaut kādā mērā saistīts ar
aizstāvamo Dieva godu, vai tur nav skarts Dievmātes un Dieva svēto gods?
Kā vienādi tā otrādi, – vai nu vīzijas tiešām dibinās uz faktiem, vai arī tās ir
izdomājums. Diemžēl dažiem šķiet, ka Latvijā tas ir izdomājums.
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Zīmīgi, ka pie šī apstākļa savā parādīšanās laikā šoreiz atgriezās pati
Dievmāte. Jau agrāk Dievmāte un Kungs Jēzus norādīja, ka vizionāriem būs rūgti
brīži – būs jāpacieš pazemojumi. Ļaudis savus aizspriedumus pamato uz savas
pieredzes pamata – jo vīzijas nav redzējuši. Ja šie aizspriedumi nav ļaunprātīgi, ja nav
aiz skaudības izteikti, to vēl varētu saprast.
Vizionāru vārdus pašreizējā momentā nebūtu vēlams izpaust. Varam secināt,
ka Dievmāte ir ne visai apmierināta ar patreizējo nostāju pret Viņas un Kunga Jēzus
parādīšanos vīzijās, bet šī nostāja var ātri mainīties, tādēļ Dievmāte dod mums cerību,
iespēju būt nopietnākiem, atsaucīgākiem – lūgties... Vai ir jau pienākusi Dievmātes
uzvaras stunda?
Kungs Jēzus pēc iejāšanas Jeruzālemē varēja svinēt uzvaru pēc uzvaras, un
kas gan būtu varējis Viņu apturēt? Bet kā vēlāk redzam – uzvara, galīgā uzvara, tika
sasniegta gandrīz mums vai nepieņemamā veidā, bet Kungs Jēzus šādu uzvaru
uzņēmās izpildīt. Lai nu kā, ka tikai arī Dievmātes rīcība mums nekļūtu
nepieņemama!
Dažādi ir kristīgo novirzieni, un kādi gan pamatojumi netiek izvirzīti. Viena
no galvenajām briesmām, kas pastāv, ir Dievmātes atvirzīšana attālākā plānā. Kā gan
cilvēks var izdomāt atraut Viņu no Ģimenes – Dieva Tēva Ģimenes, kur Viņai ir
dzemdētājas pienākums, sargātājas un audzinātājas pienākums? Kā var pielaist domu,
ka Dievs pavirši izraudzījās sev Ģimenes sastāvu ar tik tālejošiem uzdevumiem kā
cilvēces pestīšana? Dievmāte ar saviem pienākumiem tika galā. Dieva plāni
piepildījās un nav ne mazāko šaubu, ka Dieva plāni izpildīsies arī patreiz.
1994. gada 18. jūnijā, uzturoties Latgalē, mazliet ar skumjām bija jāvēro –
vēl daudzi cilvēki kaunas aizstaigāt uz savu baznīciņu, lai lūgtos.
«Šī Rožukroņa lūgšana bija vērtīgāka nekā 400 km brauciens,» – kopīgi
skaitot Rožukroni, sev par pārsteigumu šādu atziņu vienā brīdī ieguvām –, bet kas to
mums pateica?
Ko gan nozīmē Rožukroņa lūgšana!? Pat tālā ceļa mērošana – daļa tā bija
jāveic kājām, 20 km turp un atpakaļ ar velosipēdu, 400 km ar vilcienu, – un viena
Rožukroņa lūgšana Dievmātes parādīšanās apvidū izrādījās cienīgāks upuris nekā visi
iepriekšējie upurīši!
Dievmāte ir neatkarīga – nav svarīgi, vai kādam Viņa patīk, vai nepatīk,
kādam ir iebildumi vai iebildumu nav. Ja tik vien ir kāda uzticīga dvēselīte, kas viņu
mīl un lūdzas kā savu Māmulīti. Dievs Tēvs paredzējis mīļajiem bērniem Dievmātes
glāstus vīziju gaitā (1994.g.).
Kāda ticīgā, ko patreiz vārdā nenosaucu, devās svētceļojumā uz Aglonu
trešajā Vasarsvētku dienā. Brīnišķīgi tur ir lūgties un vēl brīnišķīgāk, kad Dievmāte
vīzijā viņai parādījās zem Dieva Tēva attēla virs lielā altāra. Kā viņa stāstīja:
«Dievmāte bija gaišumā, gaišums no Viņas plūda, Viņai rokās bija Rožukronis,
nepārprotami – Viņa lūdzās. Tas ilga apmēram vienu stundu. Tad pievērsu uzmanību
Aglonas Dievmātes gleznai – brīnums turpinājās – tagad redzēju Dievmāti dzīvu
gleznā – Dievmāte lūdzās, un tad dzirdēju arī Viņas brīnišķīgo balsi – Viņa esot
norūpējusies par svētceļniekiem.»
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Viņas rūpes patiesībā ir plašākas, Viņa aicina cilvēkus lūgties pašus, lūgties
nopietnāk, lūgties par visiem. Šī ticīgā lūdzās sirsnīgi, bet, līdzko lūgšana kļuva
vājāka, tā redzēja vairs tikai gleznu, un nebija vairs ieskata šajā brīnumā...
1994. gada 18. jūnijā jautāju Genovefai Smelteros, ko viņai saka Dievmāte?
– «Lai arvien vēl lūdzas, vajadzīgas ir lūgšanas... Pēdējā laikā pie mēness
Dievmāte bija ļoti skaidri redzama. Divas reizes.
Cilvēku darbi nesaskan ar Dieva likumiem. Rīgā, Brīvdabas muzejā pie
baznīciņas pazudis baznīcas zvans. Arī tās ziņģes «Nelabais labu labais», «Velnišķīgi
skaistā» – vai šie dziesmas vārdi nenonāk pretrunā ar kristīga cilvēka sirdsapziņu?
Galu galā šis jautājums neizpaliks... Ko jūs darīsiet un ko jūs dziedāsiet, kad visa
pasaule tiks noslaucīta?»
Vai Puduļos ir bijuši vēl kādi Dievmātes parādīšanās gadījumi? Jā. Sevišķs ir
viens gadījums. Maija mēnesī pulksten 17:00 Dievmāte parādījās pilnīgā, skaidrā
gaismā, kāda uz zemes nav pazīstama, redzēta. Viņa bija baltās drēbēs ar baltu, garu
rožukroni, kas sniedzās līdz kājām. Pāri Viņai – ļoti plašs gaišums varavīksnes veidā.
Un te nu tika dota kāda ticama zīme, apstiprinājums Dievmātes parādīšanās
brīnumam. Drīz vien tādā pat veidā izveidojās īstā varavīksne, arī šī varavīksne
atšķīrās sava krāšņuma ziņā. Dievmāte atkal aicinājusi, lai lūdzas par jaunatni.
Nepareizi rīkojas tie, kas pārāk aizraujas ar biznesu, jo galvenā vērība patreiz
jāpievērš lūgšanām. Ko jūs ar savu mantu darīsiet, kad viss tiks noslaucīts no zemes
virsas? Šis bija nopietns Dievmātes brīdinājums, un Viņa to pateica gauži raudādama.
Pasaulē ir visādas briesmas. Mīlestības pilno Jēzus Sirdi vajagot godināt sevišķi jūnija
mēnesī. Ticīgajiem ne tikai savi ikdienas pienākumi jāpilda, bet jāuzupurējas, jālūdzas
vairāk...
Ticīgie cilvēki, kas pušķo baznīcas altārus, krustus ceļa malās, lai šo darbu
neatstāj. Ja šos cilvēkus atklāti izsmēja neticības laikos, tad arī šodien daži izrāda
nepatiku pret krustu un tā pušķošanu – viņu rokas neceļas, lai pasniegtu, noliktu kādu
ziedu Pestītājam par godu. Bieži vien viņu dzīvē iztrūks arī Pestītāja palīdzība un viņi
cietīs zaudējumus jau savas cietsirdības dēļ vien...
Atkārtojas gadījumi, kad mirušie sapnī, retāk vīzijās, brīdina savus
piederīgos. Bieži vien kāda iekšēja balss izglābj cilvēku no kļūmīgā stāvokļa. Cilvēki
piemin un lūdz sargeņģeļa palīdzību. Ir vairāki konkrēti gadījumi, kad par tiem, kuri
saņēma sodu, jau iepriekš bija zināms.
Atkarībā, kā mēs rīkosimies, izrādās attiecīgi rīkojas Dievs, un, ja lūgsimies,
– tiks piedots, ja mīlēsim Dievu – tiksim mīlēti. Pēdējo vārdu teiks Dievs, un, lai
Dievam nebūtu jāsaka bargi vārdi, nevaram dzīvot, kā mēs iedomājamies. Jāvadās pēc
dotā dievišķā padoma.
Dievmāte bieži steidz sniegt padomu, lai ikviens kaut ko uztvertu priekš
sevis... Franciskāņu mūks Dāvids Lopezu no ASV, 1987. gadā apmeklējot Dievmātes
parādīšanās vietu Medžugorjē, Dienvidslāvijā, saņēma no Dievmātes atklāsmi. Viņš
izjuta Jaunavas klātbūtni, dzirdēja Viņas balsi, tā bija patīkama, gudras un saprotošas
sievietes balss. Vēstījuma vārdi un iespaidi viņu biedēja, jo Dievmāte uzlika atbildības
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nastu – izplatīt Viņas vēstījumu. Mūks Dāvids nemaz nevēlējās uzņemties tādu
vajāšanām pārpilnu dzīvi. Līdz šim viņš nesa ikdienas upurīšus, bet te nu tāda
realitāte: ceļojums uz Medžugorji – un viss redzētais, dzirdētais un Dievmātes
vēstījums: «Nebaidieties no trīs tumsas dienām, kas nāks pār zemi, jo tos, kas dzīvo
pēc Manu vēstījumu pamācībām un ir izkopuši iekšējās lūgšanas dzīvi, iekšējā balss
brīdinās trīs dienas pirms tam, kad būs palikusi vēl viena nedēļa līdz šiem
notikumiem. Pildieties ar Dieva mīlestību lūdzoties, lasot Svētos Rakstus un pieņemot
sakramentus! Es būšu ar jums ciešanu laikā...!»
Baznīcā, skaitot Rožukroni Gvadelupes Jaunavas Marijas statujas priekšā,
Dāvids redzēja, ka statuja kļuva dzīva. Dievmāte vērsa viņa uzmanību uz to, ka viņš
nav uzrakstījis Vēstījumu. (Šī Vēstījuma pilns teksts ir atsevišķā rakstā). Dievmāte
brīdināja: «Uzmanieties no tiem, kas pareģo datumus!» Dievmāte pastāstīja, ka būs
tieši 72 tumsas stundas, un tās varēs skaitīt tikai ar mehānisko pulksteņu palīdzību, jo
elektrības nebūs.
Šo trīs tumsas dienu laikā visi ļaunie gari būs izgājuši no elles. Šais dienās
tie, kuri nebūs Dieva žēlastības stāvoklī, nomirs no izbailēm... Lielā zīme... Pirms
šiem pārbaudījumiem tiks dota zīme. Kādā dienā, kad debess būs zila un bez
mākoņiem, mēs redzēsim lielu sarkanu krustu. Sarkanā krāsa simbolizē mūsu Pestītāja
Jēzus Kristus asinis un arī to mocekļu asinis, kurus Dievs būs izvēlējies tumsas dienās.
Krustu redzēs visi: kristieši, pagāni, ateisti u.c., kā arī tie, kas būs sagatavoti
(sagatavotie būs ne tikai kristieši, jo vēl ir cilvēki, kas nekad nav dzirdējuši
Evaņģēliju, bet kuru sirdsapziņas svētnīcā tomēr skan Dieva balss) Šos sagatavotos
Dievs vadīs pa Kristus ceļu. Tie saņems žēlastību pareizi izprast krusta nozīmi.
Cilvēki arvien vēl mēģina izprast likteņus, kļūst ziņkārīgi un, ja tas noder, –
labprāt izmanto sevis labā. Vislielākais brīnums ir Kunga Jēzus dzīve, – izmantojiet
Bībelē sacīto, pildiet savus pienākumus pret Dievu – Viņš ir vienīgais, kas nemūžam
nepaliks jums parādā.
1994. gada augusts
57. stāsts
Ierindas svētceļnieks
Aglonā 1994. gada 15. augustā vairs nekrita acīs lielās pārbūvēšanas darbi,
kas satrauca prātus un kaut ko atrāva no lūgšanu noskaņojuma. Bet vai tiks atgūts
nokavētais? Cilvēka prāts to nespēj paredzēt, jo te jānotiek Dieva brīnumam. Brīnums
dzimst ticīgo lūgšanās – Dieva žēlastībā, kur kā Vidutāja savu mīlestības pilno sirdi
atver Dievmāte. Dievlūdzēju skaits vēlams kādreiz lai būtu vismaz divtik.
Dievkalpojumos, lūgšanās un Krusta ceļu staigājot, piepildās mūsu jau mūžībā
aizgājušā kardināla ieceres – Dievmātei jāpieredz tautas atgriešanās. Cik lielā mērā tas
piepildās patreiz, vērojiet paši – vai nepaliek vēl daudzi, kas nesteidzas pēc Dieva
žēlastības?
Dažus gadus atpakaļ Leontīna 15. augustā redzēja Dievmāti virs bazilikas ar
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svētībai paceltu roku un arī šogad –, vai Dievmāte nesvētīja? Šogad Dievmāte
daudzus pat ar neizprotamu garīgu spēku vilka pie sevis – tā sacīja ļaudis, lūdzot
Dievu Aglonas Dievmātes svētgleznas priekšā.
Kam svētceļojums bija svarīgā nodomā, kam – lai arī mazliet izklaidētos,
kam arī sajukums – viss kopā... Dievmāte vairāk gaidīja tos, kas nāca svarīgā nodomā
un par «vieglāk» domājošiem skuma, bet nebija barga – drīzāk pacietīga, tomēr
neslēpjot arī savas skumjas.
Svētceļniece Ilze jau ceļā uz Aglonu savu nodomu uzticēja Dievmātei.
Baznīcā, lūdzot Dievu, Dievmātes statujas priekšā viņa piedzīvoja – Dievs spēj
nedzīvo dabu atdzīvināt – roze gleznojumā pie Dievmātes statujas kļuva dzīva.
Kāda sagadīšanās! Aglonā 1994. gada 14. augustā Krusta ceļa lūgšanas
notika vējainā laikā. Svecīte, ko turēju rokās, nodzisa. Centos to aizdegt pie kādas
Krusta ceļa gājējas. Vai sagadīšanās? – Šajā lielajā ļaužu pulkā tā bija ticīgā, ko pirms
vairākiem gadiem pirmo reizi satiku Dievmātes parādīšanās vietā Smelteros, kad
tīrumā lūgšanu laikā uznāca pērkona lietus, bet mums par brīnumu drēbes palika
sausas. Kāda brīnišķa nolemtība šajā Krusta ceļā, kad no attāliem tēvzemes nostūriem
esam devušies pie Dievmātes Aglonā lūgties, un mums atkal jāsatiekas.
Svētceļnieku kopā pulcēšanās dienā 1994. gada 14. augustā, Mises laikā
lūdzoties «Svēts, svēts, svēts ir Kungs, debesu pulku Dievs! Debess un zeme ir pilna
Tavas godības...», – it kā slūžas atvērās, nolija spēcīgs lietus. Šovasar zemīte bija
izslāpusi pēc lietus un nu tas nāca zīmīgā brīdī.
Žēlastībām apveltīta svētvieta ir arī Aglonas kapsēta, kur uzstādīta Dievmātes
statuja. Kāda meitene, kas bija palikusi bez līdzekļiem un kurai jātiek līdz
Daugavpilij, citu iespēju neatradusi, kā lūgt Dievmāti palīdzēt, pie Dievmātes statujas
Aglonas kapsētā lūgusies un uz ceļiem trīs reizes apgājusi apkārt statujai, un tad
cēlusies – viss Dieva rokās – iešu kaut vai kājām! Viņai caur kapu vārtiņiem cauri
ejot, savādi, viena garām braucoša mašīna apstājas. Šoferis jautā: – «Vai nevajaga
braukt uz Daugavpili?» – Kas viņam lika tā rīkoties?
Un vēl viens notikums. Martai (tas ir viņas vārds pie Iestiprināšanas) bija
daudz problēmu. Esot ticīgai, jāaizstāv sava ticība un reizē arī Dievmātes gods.
Tumsas ēnā dzīvojošie cilvēki bieži nevar paciest savā vidū ticīgo, kam reizēm ir
tikpat kā bezizejas stāvoklis – atliek tikai lūgšana un cerība uz Dievu... Tātad Marta,
izlasījusi laikrakstā «Solis» par tēva Pio brīnišķām spējām palīdzēt cilvēkiem, vērsās
lūgšanā pie viņa: «Tēvs Pio, Tu jau esi mūžībā un skati Dieva vaigu. Tu varēji palīdzēt
cilvēkiem, dzīvojot virs zemes. Tagad no mūžības tas Tev vēl vairāk iespējams.» Lasot
laikrakstu, viņa izzināja, ka tēvam Pio klātesot ir kāda zīme – to pavadot patīkama
smarža. Marta nodomāja pie sevis: es droši vien varētu pateikt no kādām puķēm šī
smarža ir. Un – savā izmisīgajā lūgšanu laikā viņa patiesi sajuta patīkamu smaržu, bet
noteikt, kas tā par smaržu – nevarēja. Vai tiešām tēvs Pio bija viņu uzklausījis? Viņa
atvēra vienas durvis, otras, atvēra logu – nekur citur šādas smaržas nebija...
Kāda 88 gadus veca māmuļa, kas katru dienu lūdza Dievu, piedzīvoja smagu
pārbaudījumu, kļuva akla. Taču ticība uz Jēzu Kristu nemazinājās. Dzīvoklī goda vietā
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atradās Jēzus Sirds bilde. Cik gan savā mūžā pie šīs bildes nebija Jēzum uzticētas
visas rūpes gan par sevi, gan par savējiem. Šo kaktiņu, soļus skaitot, viņa zināja, kā
atrast. 1994. gada Lieldienu sestdienā māmuļa pie tās atkal lūdza Jēzu, bija arī
vēlēšanās piedalīties Lieldienu sestdienas dievkalpojumā, taču viņa ceļu neredzēja un
nevarēja uz baznīcu aiziet.
Un tiešām ir reizes, kad Kungs Jēzus dod cerību, un Viņš visu spēj, spēj
atgriezt atpakaļ arī acu gaismu un šaubu nav, ka Viņš spēj nodrošināt mūžīgo
dzīvošanu. Baznīcā tobrīd tika upurēta Sv. Mise un, kā vēlāk noskaidrojās, tieši Sv.
Mises laikā māmuļa bija atkal redzīga. Redzēja atkal visu, kas bija istabā, bet Kunga
Jēzus bildē – Jēzus, apņemts gaišumā, bija kļuvis dzīvs. Pat katru sīku asins dzīsliņu
varēja Viņa sejā saskatīt, acis brīnišķi skaidras. Uz galda stāvošā laikrakstā māmuļa
skaidri varēja izlasīt tekstu. Kungs Jēzus bija izvēlējies visu Sv. Mises laiku, kad viņai
būt atkal redzīgai. Tas bija liels atgādinājums un cerība: Kungs Jēzus spēj visu –
atgriezt arī pie ticības tās noklīdušās personas, par kurām māmuļa lūdzās.
Savukārt Antonija stāvēja dziļas neticības priekšā, neticēja Dievam, nedz
Dieva brīnumiem. Kad viņai teica, ka arī Smelteros bija parādījusies Dievmāte, viņai
likās, ka tie ir tīrie nieki, un ka cilvēks var paļauties vienīgi pats uz sevi.
Viņai Dieva žēlastība nāca 1994. gada Jāņu dienā. Baznīcā notika
dievkalpojums, bet viņa par labāku uzskatīja iet dārzā un ravēt. Ravējot cerēja iegūt
vairāk labuma nekā māmuļa baznīcā. Antonijai bija ļoti ticīga māmuļa, kas visus šos
neticības laikus, neatmetusi cerību par meitas atgriešanos, nemitīgi lūdzās. Tieši
Svētās Mises laikā ravējot, Antonija ievēroja spožu punktu. No kurienes tas, kas tas
par spožumu? Spožums paliek arvien lielāks – paplašinās un tanī atklājas pārsteidzošs
skats – milzīgs Golgātas kalns un uz tā Pestītāja krusts. Tas bija tik iespaidīgi, ka
rakstot īpaši jāuzsver. Vienā mirklī Antonija kļuva ticīga. Pestītāja upuris Golgātā
paglābis arī viņu. Bet spožums samazinājās, kļuva atkal gaišs punkts un izzuda.
Tagad dievkalpojumu reizēs Antonija ar prieku steidzas uz baznīcu. Līdz šim
viņai tā Dieva sludināšana likās kārtējā krāpšana. Aizdomas rada tik daudz atšķirīgi,
nesamierināmi sludinātāji – kur tad tas Dievs viņos ir? Jēzum bija jāparāda Golgāta,
Jēzum jāatgādina mūsu cietsirdība – kur tad ir tas jūsu samierināšanās, izlīgšanas un
mīlestības upuris?...
Ne jau skaisti jānospēlē sava loma šajā dzīvē, lai arī cik tas pieņemami mūsu
patmīlībai nebūtu, bet dvēsele, ko par to saņem dvēsele? Tu ar visu savu dvēseli
piederi Dievam, tu dvēselei vari skādēt, bet dvēsele tev neskādē, – vainīgs, vainīga esi
tu. Priekšā vēl visa laimīga vai nelaimīga mūžība. Lai mēs nekļūdītos, Kungs Jēzus
atgādina – Seko Man, ar visu savu krustu nāc! Golgātā izšķīrās tavs liktenis.
Laiki mainījušies, un cilvēki, pakļauti atkal jauniem iespaidiem, raugās uz
tiem ar ticību vai neuzticību un, lai cik nožēlojami arī nebūtu, – daudzi iet kaut kādā
pavadā. Cilvēku vedīs, ja tas klausīs, arī kaut kādos maldos, pat maldu ticībās, un
cilvēka dvēsele kā arvien ir apdraudēta – iekāres grēki vēršas plašumā, sātanam
atļauta pārāk liela brīvība.
Leontīna ilgus gadus strādā par skolotāju. Kad viņai kristīja mazmeitiņu,
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priesteris jautāja: – «Vai esi baznīcā laulāta?»... «Jauni laiki – droši var kristīt bērnus
un mazbērnus, skolā drīkst parādīties garīdznieks. Nu jau plašākā pulkā var sagatavot
pirmajai Sv. Komūnijai. Bet kas to organizēs? Aicināja mani vest bērnus uz ticības
mācībām, lai sagatavotu pirmajai Sv. Komūnijai. Bērnos ir vairāk kaut kas no Dieva,
viņi vēl nav tik daudz apgrēkojušies kā pieaugušie, viņi vēl nav attālinājušies no
Dieva, sava Radītāja, – ātri, ātri uztver, kas slikts un kas ir labs, un viņu lūgšanas ir
patiesākas. Mana ticība bija vēl gaužām vāja, bet līdz ar bērniem iemācījos, kas
jādara, kad iet pie Svētās Komūnijas. Un tā pēc 40 neticības gadiem sūdzēju grēkus,
piegāju pie Sv. Komūnijas, katru svētdienu apmeklēju baznīcu. Bet kaut kā man vēl
trūka – trūka Dieva žēlastības. Tā nāca pamazītiņām, sāku kalpot Baznīcai. Ārkārtīgi
svarīgi un Dievam patīkams darbs izrādījās bērnu vešana, lai tos sagatavotu Sv.
Komūnijai – Jēzum.
Vīrs bija ļoti slims. Tā pa īstam sāku lūgt Dievu par vīra izveseļošanos.
Lūgšanā zvērēju Dievam kalpot visu mūžu. Bet tas nepatika sātanam, jo biju
nocietinājusies neticīgā, kas tagad zvērē kalpot Dievam... Tas vārdiem grūti izstāstāms
– visas vecās šaubas par Dievu spiedās galvā, biju izmisumā. Gribu kalpot Dievam,
bet tāds vājums, nevarība, kaut kas traucē. Nu vairs ne no ārienes, bet no iekšienes –
sevī... Sāku meklēt tam iemeslus, – kādā ziņā es vēl esmu saistīta ar tām neticības
idejām? Atcerējos, ka pie manis ir saglabājusies mana komunistiskās partijas biedra
karte. To ar skubu sadedzināju.
Bet pirms to izdarīju, sātanam tas likās par daudz. Labāk lai tad no šīs dzīves
aizeju, vēl šaubu mākta. Ja Dieva nebūtu, ja nebūtu mans svētais sargeņģelītis, liekas,
sātans to varētu arī izdarīt. Ejot pa ceļu, dzirdu: gaudo vilks. Paskatos – neredzēts,
liels suns. Kļuva baigi. Tanī pat brīdī pa ceļu drāzās automašīna. Pilnīgi nespēju no tās
izvairīties, mazliet tā mani tomēr aizskāra. «Suns» momentā bija izzudis. Nopratu, ka
viņa uzdevums bija novērst manu uzmanību – lai mani sabrauktu. Pēc partijas biedra
kartes sadedzināšanas nu tā pa īstam radās vēlēšanās izsūdzēt visus savas dzīves
lielākos grēkus. To izdarīju Sarkaņu draudzes baznīcā. Tagad tiešām izjutu, kas ir
laime, kas ir atvieglojums. Pirms šīs ģenerālās grēksūdzes bija jāpiestrādā, jāpapūlas
atcerēties visus lielākos grēkus, arī tos, kurus tik ļoti negribējās kādam atklāt, bet
biktstēvam tie bija jāatklāj. No prieka slavēju Dievu un neatsacījos arī no darbiem
baznīcas labā. Tanī laikā cēla baznīcu. Kad nebija, kas strādniekiem gatavo ēst, trīs
mēnešus ēdienu gatavoju es, un pie tam jāpadara bija arī savi mājas darbi. Lūgties
vienkārši neatlika laika – mani pieveica nogurums. Tikai dažos vārdos lūdzu un
atvainojos Dievam, ka nespēju noskaitīt Rožukroni.
Vienā no vakariem, kad atkal nogurums māca, – kāds spēks pievēra man acis,
bet es tomēr redzu – redzu Dievmāti gaišās drēbēs. Vai tad Dievmātei, nostaigājot
garos ceļa gabalus un aprūpējot Bērnu Jēzu un Jāzepu, nebija noguruma? Saprotams –
bija, bet prieks un laime kalpot Dievam arvien deva jaunus spēkus. Šinī vakarā
Dievmāte nogurumu man kā ar roku atņēma, un es varēju Dievu tik sirsnīgi lūgt, ka
gandrīz vai nemanīju, ka pienācis rīts – 4:30, un es vēl arvien laimīga lūdzos. Mana
ticība ir stipra un svētlaimīga, no Dievmātes stiprināta.
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Nākošais notikums ir pēc mēneša plkst. 10:00 jaukā laikā, skaitot Jēzus Sirds
litāniju. Man piever acis, bet es redzu – redzu Jēzu stāvam ar kroni galvā, īsu mirkli
atveru acis, man tas bija atļauts, – nekā nav, bet tad acis atkal pievērās. Tagad redzu –
stāv Dievmāte – smaidoša, gaišās drēbēs, īsu mirkli, bet man pietika, lai piepildītos ar
gaišu prieku: Kungs Jēzus, Dievs, uzklausa mūsu lūgšanas un Dievmāte ir klāt
lūgšanās – kopā ar mums.
Tā paša gada ziemā ticības mācības stundā brītiņu lūdzāmies, bet dažas
lielākās meitenes vēl ķiķināja. Tā taču nebija atbilstoša nostāja pret mācībām, pret
Dievu! Man atkal acis piever un es redzu Jēzu baltās drēbēs, kā kad Viņš parādījās
mācekļiem un ļāva sevi pazīt. Ticības mācības stundā Jēzus atļauj sevi mazliet pazīt,
kaut arī sākumā vēl Viņš ir nepazīstams.
Un vēl viens gadījums 1994. gada ziemā. 1. vai 2. klasē, skaitot ar bērniem
Rožukroni, pievērās acis, un es redzu Dievmāti gaiši zilās drēbēs ar baltu jostiņu. Tas
ir tikai mirklis. Simboliski, bet ko tas nozīmē? Šogad Rēzeknē, esot katehētu kursos
baznīcā, pie izstādīšanas Hostijā redzu Jēzus siluetu. Jā, Jēzus ir šeit. Arī Ludzā 1994.
gada 13. augustā Sv. Mises laikā Hostijā redzu Jēzus siluetu.
1994. gada Debeskāpšanas dienā, Līgo vakarā un 13. augustā, lūdzoties savā
dzīvoklī, virs Jēzus bildītes redzama tāda pati bilde, bet lielāka un Jēzus tanī bija
dzīvs. Arī mazmeitiņa sacīja: «Vecomāt, tavā istabā Jēzus dzīvs iziet no bildes!»
1993. gada 15. augustā, kad braucām uz Aglonu, ceļā biju neapdomīga un
sagrēkoju, labi, ka laikus to aptvēru un tūdaļ gāju pie grēksūdzes, labi, ka to izdarīju –
varēju atkal skatīt Dievmāti. Svētās Mises laikā Aglonas bazilikas labā torņa pusē
vispirms redzu – parādās krusts. Krusta nozīme mums visiem jāsaprot. Un pēc tam
vairāk uz kreiso pusi parādījās mākonītis un uz tā Dievmāte ar svētībai paceltu roku.
Mākonītis nostāja starp torņiem virs krustiem, tas ilga vismaz 2–3 minūtes. Dievmātes
tērps bija gaišs, aizmugurē gaišs plīvurs.
Jūtos laimīga, ka esmu atgriezusies pie Dieva no visas sirds. Dzīve nav
viegla, bet Dievs taisnīgi paredz, kādas ciešanas, pārbaudījumi mums derīgi.
Biju slimnīcā uz apstarošanu. Slimnīcā, palātā uz sienas redzēju parādāmies
krustu. Ļoti labi sapratu: krusts ir ciešanas, bet tas ved mūs uz atpestīšanu, uz mūžīgo
laimes vietu – pie Dieva. Pieredzēju pie sevis: ja kaut mazlietiņ kaut ko daru Dieva
godam, dvēseļu labā, arī Dievs palīdz un lielas lietas dara pie cilvēkiem.»
Veltīgas nav bijušas vecmāmuļas lūgšanas šo ilgo neticības gadu laikā – pat
norūdīts, pārliecināts komunists kļūst atkal par Dieva bērnu.
1994. gada rudens
58. stāsts
Dievmātes brīdinājumi
Ērtāk dažam labam jau būtu, ja šādi brīdinājumi nebūtu un ja vispār par tiem
nerunātu. Ērtāk jau būtu, ja uz pēdējo tiesu kādu no mums nesauktu. Dažam labāk jau
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būtu –, ja nebūtu jāsaka taisnība un varētu izlocīties ar diplomātiski gudriem meliem.
Kaut kur tas arī izdodas, bet Dieva priekšā tā nebūs – visi atbildēs pēc būtības.
Dievmāte nepārstāj brīdināt. Dievmāte atkārtoti nāk pie pavisam
vienkāršiem, ticīgiem cilvēkiem, kam no pasaules labumiem ir pavisam maz, bet ir
dziļa ticība un vienkārša, uzticīga mīlestība uz Dievu. Nereti šādus cilvēkus skar arī
apredzība, Dievmātes tuvuma izjūta un skata vīzijas. Gadās, ka godīgu, laba prāta
cilvēku skar pēkšņa Dieva žēlastība. Kāda sieviete bija ienākusi Sv. Jēkaba katedrālē,
lai vērotu šo celtni, tās altārus. Viņa nebija no ticīgajām, bet, nonākot pie Dievmātes
altāra Kunga Jēzus Mātes svētgleznas priekšā, viņa nokrīt uz ceļiem. Kaut kāda vara
viņu bija nospiedusi uz ceļiem. Tas atbilst tās cieņas līmenim, kādu ir pelnījusi
Dievmāte. To viņa sāka izjust un šim notikumam seko interese par Dievu un ticību, un
drīz vien viņa ir jau ticīgā. Šo gadījumu savā svētrunā 1994.10.09. pieminēja priesteris
un tas nav pirmais tam līdzīgais gadījums.
Nellija Puduļos atkal vairākas reizes vīzijās redzējusi Dievmāti – sākot ar
septembra mēneša beigām un oktobra mēnesī gandrīz vai katru dienu. Kad esmu
1994.10.09. vakarā Puduļos, pēc lūgšanām, aizejot pie nakts miera, jūtu – redzu
aizmugurē gaismu galvu nepagriežot, bet, kad galvu pagriezu, nomanīju, ka gaisma
izzūd. No rīta Nellija paskaidroja, ka viņa šonakt redzējusi tikai gaismu, Dievmāti
neredzējusi, bet sajutusi viņas tuvumu.
Nellija paklausa Dievmāmiņas aicinājumam un bieži lūdzas. Ir satriecoši
skatīties Dievmātes pārdzīvojumus vīzijās –, cik ļoti viņa pārdzīvo ļaužu dēļ un
lūdzas... Tieši pirms oktobra mēneša sākšanās mākoņos parādījās liels gaišums,
mēnesim līdzīgs, un tanī bija redzama Dievmātes seja, pavisam jauna, 7–10 gadu
vecumā. Tas ilga 2 stundas.
1994.10.04. savā parādīšanās reizē Dievmāte ir ļoti bēdīga. Cilvēki tik ļoti
metas uz visādiem priekiem, viņos lepnība, cenšanās pēc bagātības. Bet cilvēcība –
līdzcietība, mīlestība un lūgšanas ir vajadzīgas. Daudziem patreiz ir grūti, nav citas
izejas – lūdzieties! Dievs no jums gaida godīgu darbu un lūgšanas. Dievs šo darbu
svētīs tādā mērā, cik tas ir vajadzīgs, un par to būs prieks. Saraustā bagātība zudīs –
būs brīdis, kad no bailēm kritīsiet pie zemes, viss būs jāatstāj. Daudzos aug tukšā
lepnība – uz šo cilvēku saltumu ir briesmīgi skatīties. Dievmāte raudādama: «Mana
sirds sāp, cits citam met dubļus virsū...» Šajā reizē parādījās apmēram stundu.
Trešdien, 1994.10.05. no 17:00–18:00 Dievmāte parādījās tumšās, brūnās
drēbēs teikdama: «Ļaužu Dievam necienīgu darbu dēļ negribas pat gaišās drēbēs
nākt.» Kā vienmēr, Dievmāte lūdzās...
Ceturtdien, 1994.10.06. parādīšanās laikā Dievmāte atkal raudāja...
Zīmīgs rakstiņš – «Latvijas baznīcās raud ikonas» laikrakstā «Tev»
1994.09.12. – Vai tiešām cilvēkiem nepietiek nopietnības ņemt vērā šos
«priekšvēstnešus»?
Radusies iespēja, ka svētceļnieki var doties uz Fatimu, Dievmātes
parādīšanās vietu, un lūgties tur – lūgt savai ģimenei, piederīgiem, savai tautai un
pasaulei svētību. Tādas svētceļnieku grupas jau dodas ceļā.
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Arī Latvijā Nellijai privātās vīzijās Dievmāte parādās kā Fatimas Dievmāte,
bet vai mēs spējam aptvert stāvokļa nopietnību? Ja tikai pa retam uzskaita šīs privātās
vīzijas, tas nemazina Dievmātes patiesos nodomus. Dieva nodomiem neviens nespēs
pretoties un arī sevi apsmiet Dievs nepieļaus. Agri vai vēlu Dieva pretinieki no saviem
troņiem kritīs, nāve tos savāks bez cerībām atkal ieraudzīt gaismu.
Latvijā svētceļojumu vieta ir Aglona, bet vai visi novērtējuši tās nozīmīgumu
un tā īpaši mēģinājuši no sirds tur palūgties?
Tāda neliela, bet nozīmīga svētceļnieku pulcēšanās Aglonā notika
1994.09.09. pāvesta Jāņa Pāvila II Aglonas apmeklējuma gadadienā. To atzīmēja ar
ļoti svinīgu dievkalpojumu. Pieminēšu tikai to neparasto. Braucot uz Aglonu, autobusā
neizjutu tādu siltumu, kāds bija vēsajā bazilikā, – burtiski palika karsti. Mūsu grupiņā
bija arī viena slimniece, Skaidrīte. Pirms brauciena uz Aglonu viņa nelaimīgi krita un
savainoja kāju. Bija divas izvēles – vai nu doties pie ārsta un uz rentgena caurskati,
vai nu uz Aglonu. Skaidrīte izvēlējās vispirms uz Aglonu. Cieta klusu, panesa sāpes,
vēlējās tikt pie Aglonas svētavota, bet to nespēja. Pretī Aglonas Dievmātes bazilikai
laukumā ir krusts ar krustā piesistā Pestītāja attēlu. Viņa tur no sirds lūdzās un drīz
vien bija laiks doties mājā. Jātiek līdz mašīnai. Cēlās un steigšus devās uz mašīnu.
Tikai pie lielajiem vārtiem viņa aptvēra: bet mana kāja! Viņa gāja kā it nekas nebūtu
noticis – kāja vairs nesāpēja. Tā tas bija to nelielo brīdi Aglonā... Līdzīgs gadījums
bija Antonijai tanī gadā, kad svētceļnieki no Liepājas gāja uz Aglonu. Viņa tik tālu bija
savainojusi kājas, ka asiņainās tulznas sāka strutot. Bet kā tikt līdz Aglonai – noiets
vēl nebija pat pusceļš. Viņa nomainīja kārtējos pārsējus un sāka karsti lūgties, cēlās
kājās un turpināja ceļu – 5 km līdz nākošajai atpūtas vietai. Tikai te viņa aptvēra, ka šo
ceļa gabalu nogājusi bez sāpēm. Grūts
bija ceļš līdz Aglonai, bet, nonākot līdz
Aglonai, brūces bija jau sadzijušas.
Skaidrītei pēc ārstu ieskatiem vajadzēja
veselu mēnesi, lai sadziedētu kāju, bet
Aglonā pēc dievkalpojuma pie krusta
piedzīvoja brīdi, kad nekas nesāpēja.
Vecākās paaudzes skolotāja
Antoņina piedzīvoja vairākus notikumus.
Patreiz viņa dzīvo Daugavpilī.
Autors un svētceļnieces pie krucifiksa Iepriekšējais laikmets bija tāds, ka
Aglonas bazilikas priekšā – parastajā skolotāja no ticības bija tālu. Likums pat
satikšanās vietā.
liedza skolā pieminēt Dieva vārdu. Taču
Antoņinas māte nepārstāja par savu meitu lūgties, lai viņa neaizietu pazušanā. Kādā
naktī Antoņina pamodās no tā, ka atvērās durvis un ienāca ciemiņš brūnā tērpā. Te nu
izbīlī viņa pēc daudziem gadiem atcerējās kā pārmest krusta zīmi pār svešo ienācēju.
Kad viņa to izdarīja, svešais teicis: «Tev sev jāpārmet krusta zīme, nevis man!» Un
ieteicis noskaitīt svētā Antonija litāniju un vēl ko teicis, un pēc tam šķīries. No rīta par
šādu gadījumu Antoņina pastāstīja savai mātei. Pēc ciemiņa izskata māte noprata, ka
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tas bijis sv. Antons – meitas svētais patrons. Mātes lūgšanas nebija veltīgas. Viņa bija
izlūgusi sv. Antona palīdzību. No šī laika meitai sv. Antona litānija kļuva par ikdienas
sastāvdaļu un tā tas bija cauri visiem kara un bada gadiem. Tajos gados piedzima vēl
bērniņš, bet māte bija izžuvusi no bada un nebija bērnam mātes piena, nedz cita
piemērota uztura. Bērnam jāmirst! Bailes bija ar šo ziņu savu māti biedēt. Taču asaras
acīs vēl bija. Ar asarām un lūgšanām griezās pie sava svētā patrona, Antona. Viņš
uzklausīja izmisušās mātes lūgšanas. Pie viņiem atsūtīja kādu pilnīgi svešu mūķeni,
kura sāka dot viņiem kazas pienu. Tas bija laikā, kad uz nekādu palīdzību nevarēja
cerēt, jo visapkārt bija bads. Bērniņš izdzīvoja. Pēc gada bērniņš saslima – radās
caureja, ko nevarēja apturēt nekāda zināmā palīdzība, kā vien asarām pilnās acis un
lūgšanas uz sv. Antonu. Viņš nepievīla. Atkal brīnums – šajā mājā ienāca kāds
students, kurš bērnam iedeva tableti. Caureja mitējās. Tie ir tikai pāris piemēri no šīs
ticīgās dzīves stāsta.
Dzīve nav rožu lauks un bezgala viļas tie, kas dzīvo pārpilnībā, šķiež
līdzekļus nejēdzīgi daudz, nereti tos šķiež uzdzīvei, kļūst lepni, skopi un pat
cietsirdīgi.
Ko mums pavēstī mūsu sargeņģelis? Raidījumos parādās tādi jautājumi – vai
ir katram cilvēkam savs sargeņģelis? Jāpiemin daži piemēri. Pa ceļam uz Aglonu tika
uzņemta kāda sieviete – audžumāte, kura pie sevis pieņēmusi divus nelaimē
nonākušus bērnus, kuri palika bez vecākiem, bez pajumtes – viss sadega. Pirms šī
ugunsgrēka šīs audžumātes draudzene jau saņēma ziņu, ka šāda nelaime notiks un ka
par šo bērnu audžumāti jākļūst šai sievietei. To skaidri un saprotami pasacīja, jādomā,
sargeņģelis. Audžumāte bērnus audzina ticības garā un nebaidīties no fiziska darba.
Bērni vasarā strādāja kādā privātsaimniecībā. Arī patreiz viņa bija ceļā pie
audžubērniem. Bet citreiz tos sagaida pie mājām, ceļgalā. Viņa bieži lūdzas uz svēto
sargeņģeli, lai viņš bērnus sargā. Ticiet vai ne, – viņa bieži saņem atbildi – bērni ir jau
ceļā uz mājām, bērni jau tuvojās mājām un atliek tikai iziet viņiem ceļgalā pretī. Vienā
tumšā vakarā audžumātei mēģināja uzbrukt huligāni. Viņa pār tiem pārmeta krusta
zīmi – tie norima...
1994. gada Advents
59. stāsts
Pie debesīm – kāpēc atkal rīkstes? Decembra mēneša sākumā, 1994.gadā, pie
debesīm austrumu pusē bija redzamas rīkstes. Nelliju mulsināja tas apstāklis, ka
rīkstes bija redzamas visu dienu – līdz pat vakaram. Kādi notikumi atkal briest, ka pie
debesīm jāparādās rīkstēm? Vai atkal cilvēku savstarpējās attiecības kļūs nežēlīgas?
Vai bojā jāiet atkal cilvēku dzīvībām?
Dievmāte jau tik bieži atgādina, lai lūdzas, Adventes laiku lai izmanto
lūgšanām. Dievmāte norūpējusies, ka varētu nepietikt lūgšanas. Daži gan lūdzas, bet
citi maz, bet daudzi gandrīz nemaz, ja neskaita viņu izsaucienus: «Ak, Dievs!» un
«Paldies Dievam, ka nenotika nelaime!» Šāda cilvēku rīcība, kad viņi piesauc Dievu,
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tiešām ir atzīstama, bet tai jābūt vairāk apzinīgai un jāsāk arī lūgties daudz nopietnāk,
sirsnīgāk, un it sevišķi, lai to darot Ziemassvētkos, un, lai mazāk rūpējas par lepniem
ēdieniem, dzērieniem.
Adventes laikā Nellija lūdzās arī pie krusta kapeliņā ceļa malā. Pēc lūgšanas,
Nellijai izejot no kapelas, viņa redz – ārā ir arī Dievmāte. Izrādās, Nellija nebija
lūgusies viena!
Smelteros, Genovefas mājā, 1994.12.17. vakarā lūdzamies pulciņš ticīgo no
dažādām Latvijas pilsētām. Pie svētbildēm manāma gaisma – ticīgo vidū rodas
saviļņojums. Tālāk ceļā dodamies uz Puduļiem, jāizgrezno krusts, jānovieto eglīte.
Aicinām palīgos arī Nelliju, kaut gan jau pusnakts. Un vēl viens mums patīkams
pārsteigums – šovakar Puduļos esot parādījusies Dievmāmiņa, tāda kā Fatimas
Dievmāte ar zelta kronīti galvā – gaismā. Un atšķirībā no daudziem citiem vakariem
Dievmāte esot bijusi priecīga. Vai tiešām tam par iemeslu bija mūsu pulcēšanās
Smelteros un Puduļos, lai kopīgi lūgtos. Saprotams – prieks mums bija liels un
noguruma nav. No rīta dievkalpojums Varakļānu baznīcā, bet vakarā dievkalpojumā
piedalos Daugavpilī – Dievmātes baznīcā. Grotā pie Lurdas Dievmātes – maigu
Dievmāmiņas mierinājumu saņēmu un kā arvien – prieks un miers dvēselē. Šajā
svētceļojumā galvenais ceļa mērķis bija Smelteri, jo šajā vietā savas parādīšanās
sākumā Dievmāte lika ziņot par to vadībai – gan laicīgai, gan garīgai.
Pārmaiņas notika šīs pasaules daļā un attiecībā uz mūsu zemīti – šodien
dzīvojam jau brīvā valstī. Tagad jautājums vadībai vienai un otrai, un tautai: vai
attaisnosim Dieva dāvāto žēlastību, vai dzīvosim Dieva bērniem piedienīgu dzīvi?
Pagaidām zināms, ka Dievmāte ir ļoti noskumusi. Pateicība Dievam ne no visiem
cilvēkiem dzirdama. Dievam necienīgs dzīves veids parasta parādība, zems morālais
līmenis, kristīgā audzināšana – dažiem liekas, ka tas ir lieks slogs, bet šodien tik ļoti
vajadzīgas bērnu lūgšanas...
Genovefa Smelteros apstiprināja, ka Dievmāte arvien vēl mudina lūgties, tas
esot ļoti nopietni. Dievmāte bieži ir pie mēneša, gaišās zelta drēbēs ar Jēzus Bērnu uz
rokām. Esot reizes, kad Dievmāte ir viena pati. Vienā gadījumā arī drēbes esot bijušas
tumšākas. Dievmātes skumjas esot satriecošas, bet vai, to dzirdot, ticīgie dedzīgāk
lūgsies un neticīgie sāks domāt par savas dvēseles nākotni?
Vienā vietā, otrā vietā atskan Dievmātes brīdinājumi, bet ir tāda it kā
mīņāšanās uz vietas –, vai par to runāt, vai par to minēt preses izdevumos? Vai par to
jau ir pilnīga skaidrība un, ja kādam tā skaidrība nav, tad tā lai arī izsakās, bet paiet
garām šiem notikumiem nav godīgi.
Dienvidslāvija pietiekoši nopietni neņēma vērā Dievmātes brīdinājumus
Medžugorjē, kur 6 jaunieši saņēma no Dievmātes vēstījumus kopš 1981.gada 24.
jūnija. Uz atgriešanos tika aicināti visi, saglabāt mieru tika aicināti visi un tomēr
nepaklausība. Nepaklausības sekas – nemieri, karš. Tiem, kas paklausīja un atgriezās,
lūdzās, Dievmāte pateicās par to, – saka seši jaunieši. Pēc ziņām, Dievmātes
parādīšanās laikā 1994. gada 25. jūnijā Dievmāte priecājusies par šiem klātesošajiem:
«Mīļie bērni, šodien Es gavilēju Savā Sirdī, redzot jūs visus šeit klātesam. Es jūs
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svētīju un Es aicinu jūs visus izlemt dzīvot pēc Maniem vēstījumiem, kurus Es šeit
jums dodu. Es vēlos, bērniņi, vest jūs visus pie Jēzus, jo Viņš ir jūsu Pestīšana. Tādēļ,
bērniņi, jo vairāk jūs lūgsieties, jo vairāk piederēsiet Man un Manam Dēlam Jēzum.
Es svētīju jūs visus ar savu Mātes Svētību un Es pateicos, ka atsaucāties Manam
aicinājumam!»
Sākot ar 1988.g. augusta mēnesi Dievmāte sāka parādīties Ekvadorā Patrīcijai
Talbot (jau sakopota vesela grāmata) un arī šeit Dievmāte aicina uz atgriešanos,
lūgties, gavēt, darīt žēlsirdības darbus. Vēl 1991.g. februārī Dievmāte teikusi: «Ja
šajos laikos jūs piemeklē grūtības, tad ņemiet paraugu no Svētās ģimenes. Ciešanu
laiki jau sākušies, tā runā svētā Māte, palicis maz laika, lai paspētu atgriezties. Daudz
ir tādu cilvēku, kas kā cāļi neiznāk no izperētas olas un tur mirst. Šī čaula jāpārsit, lai
no tās tiktu ārā un dzīvotu mūžīgi. Lūgties dienā vismaz trīs reizes. Tādu piemēru un
padomus Dievmāte sacīja Patrīcijai Talbot Ekvadorā.»
Un pie mums Latvijā tāpat daudz notikumu. Citi tos uztver nopietni, patur pie
sevis, pārdomā un, ja izjūt, ka jāpielūdz Dievs, jāslavē Dievs – vēsts no debesīm mūsu
būtību ir aizskārusi.
Rakstā «Dievmāte Latvijā» 49. turpinājumā tika rakstīts par Alises redzējumu
pāvesta Jāņa Pāvila II apmeklējuma laikā 1993.09.09. Aglonā, kad Dievmāte aplika
savu mantiju – apmetni pāvestam. Cik ticīgo to bija redzējuši, tas vēl nav zināms, bet
Dievmātes tuvumu izjutuši vairāki ticīgie, arī Vitolds, bet 1. klases skolniece no
Indrāniem redzēja tā: Dievmāte parādījusies virs Aglonas bazilikas torņiem. Dievmāte
nākusi un devusies pie pāvesta. Dievmātes apmetnis esot bijis ļoti krāšņs un arī
ievērojami garš. Dievmāte to no sevis noņēmusi un uzlikusi pāvestam.
Vai Latvijā veltīgas ir bijušas lūgšanu naktis – saprotams, ka nē! Tās ir
devušas daudz un tāda lūgšanu nakts no 1994.12.31. uz 1995.01.01. atkal Aglonā.
Nesen lūgšanu nakts bija Kuldīgā – lūdzās ticīgie no katoļu un luterāņu draudzēm
kopīgi. Vienīgi Dievs ir nevainojams, bet mums cilvēkiem visiem ir vainas apziņa, jo
esam grēkojuši, bet lūgšana ar Dieva žēlastību sedz daudzus mūsu pārkāpumus. Arī
mirušo – par to Vitolds: – «Bijām aizbraukuši dzimtajā pusē uz kapu svētkiem,
1994.gada jūlijā, lai lūgtos par mirušo tuvinieku dvēselēm. Tāda iespēja bija –
lūdzāmies sirsnīgi gan dziedot, gan lūgšanas skaitot. Dzimtajā pusē arī pārnakšņojām.
Tas bija 10. jūlijā. No rīta pamodos, saule vēl nebija uzlēkusi, tūlīt cēlos un steidzos
laukā (kaut kāds aicinājums), atvēru durvis, skatos – Dievmāte! Fatimas Dievmāte! –
Visā augumā, nenosakāmā augstumā, gaišumā, liekas tepat tuvumā un reizē tālumā.
Rokas Dievmātei saliktas, mazliet izvērstas. Jūtu – no Dievmātes rokām plūst
žēlastības. Dievmāte dod svētību pateicībā par lūgšanām pāri visam apvidum. Radās
tikai viena vēlēšanās: kalpot Dievam līdz pat mūža vakaram.»
Tanī pat 1994. gadā pēc Aglonas svētkiem, augustā, pēc 20 gadiem bijām
atkal dievkalpojumā Rugāju draudzes baznīcā. Lūdzāmies ticības un cerību garā. Visā
baznīcā bija jūtama draudzes dedzība lūgšanā – paļāvība uz debesu Tēvu – tā ir
brīnišķa izjūta. Interesi radīja dažu iedzīvotāju stāstījums. Svētās Mises laikā virs
Rugāju baznīcas redzējuši gaišu krustu – visu Svētās Mises laiku. Tie, kas šī notikuma
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iespaidā arī naktī gāja raudzīties, redzēja – virs baznīcas atkal iemirdzējās gaišs krusts
un jūtama milzīga svētība, kāda no tā plūst.
Patiesi, ja gribat zināt, ko dod svētceļojums, apmeklējiet svētceļojuma vietas,
kur ne viens vien guvis svētību un garīgu mieru vairākām dienām! To liecināja vairāki
svētceļnieki. Tā bija arī apmeklējot baznīcu Šilovā. Bet vienam bija arī redzējums.
Noskaitīja visas Rožukroņa daļas, priesteris gatavojās izstādīt Vissvētāko Sakramentu,
redzēja nākam virs tabernākula Kungu Jēzu sarkanoranžās drēbēs...
Iekšējā balss un balss, kas ir mazliet skaļāka – vispār balss, ko cilvēki uztver
neparastos veidos, ir brīnums. Pastāvīgi šo balsi nesadzirdam, blakus stāvošais
nedzird, bet dažos gadījumos vienlaicīgi dzird vairāki. Jau Zentas Mauriņas dzīves
laikā parādījās dažas ziņas, ka šīs balsis var sadzirdēt ar jūtīgu radioaparātu. Šādas
ziņas parādās laikrakstos un arī laikrakstā «Sensācija» 1994.11.26 par to minēts, ka šīs
balsis var sadzirdēt, ierakstīt un pēc tam atskaņot. To var izdarīt ar mūsdienīgām
elektroniskām aparatūrām un iegūt arī attēlus. Dieva pasaulīte ir brīnumu pilna. Te nu
jāzina, ka pašiem jāuzvedas tā, kā Dievs vēlas, un, lai arī kādas balsis mēs nedzirdētu,
tām būtu jāskan Dieva godam, dvēseļu labā. Bet šī pasaule nav vienpusīga, ir arī otra
puse – ļaunā puse, bet tā neuzvarēs, uzvaru svinēs Dievs. Ļaunā gara iejaukšanās,
parādīšanās tik pat reāla kā visas citas parādības, un tomēr arī te Dievs nereti ļauno
garu atmasko. Dievs ir tas, kas atdara cilvēka acis, lai tas redzētu un zinātu, ka ļaunais
gars ir reāla persona, reāls pretinieks.
Tā šoreiz jārunā par jau mirušiem tuviniekiem un vispār mūžībā aizgājušiem,
un cilvēkiem, kas redz mirušos. Tie parasti ir klusi cilvēki un klusē, jo pārējie var
viņus nesaprast un pat apvainot, bet par ko? Par to, ka viņu acis ir redzīgākas, ka redz
šo pasauli un spēj ieskatīties citā pasaules daļā – mūžībā, uz kuru mums ceļš? Dažam
cilvēkam Dievs dāvā labu dzirdi, dažam alkas pēc zināšanām, pēc patiesības, dažam
labu redzi, pat tādu, kas iet pāri mūsu saprašanai... Tiešām, tādus cilvēkus nesaprot.
Arī mazajam, sešus gadus vecajam Viktoram jāpiedzīvo vilšanās, kad par to gribēja
runāt ar piederīgiem. Tiem likās – bērns fantazē. Viktors noslēdzās sevī. Bet pasaule
viņam atvērta plašāk un pirmais redzējums tāds mīļāks, jo mūžībā aizvadīja mīļo
vecmāmiņu. Sapulcējās visi piederīgie, iedegta bija svētīta svece, lūdzās, klusums. Un
te negaidīti vecmāmiņa sāka runāt. Kaut arī viņa bija kļuvusi neredzīga, tagad redz:
vienu pēc otra uzrunā mirušos, kas arī pulcējušies istabā. Arī Viktors tos redz. Viņam
par brīnumu – pārējie piederīgie tos nebija redzējuši. Viktoram ir līdzjūtīga sirds, ja
viņš redz kādu nožēlojamu mirušo. Viņš lūdz mīļo Dieviņu, lai Dievs to apžēlo. Ja tā
varētu teikt, arī starp mirušajiem izplatās ziņa: ir kāds cilvēks, kas ar mīļu prātu
aizlūdz par tiem, kas paši nav tikuši galā ar saviem grēkiem, palikuši Dievam parādā,
kādu grēku nav nožēlojuši, par to nav lūguši piedošanu. Šie neparastie gadījumi
apstiprina patiesību – mirušie mūsu lūgšanas gaida. Lūgšanai jābūt no laba prāta,
brīvprātīgai. Saprotam tā: Dieva likums paredz, ka par saviem grēkiem jāizcieš sods
katram, bet tajos gadījumos, ja kāds uzupurējas un lūdzas viņa vietā, – arī šāds
norēķins atļauts. Varam minēt vēl dažus piemērus: – «Mirušie nāk bieži, pieklauvē
pie loga, durvīm. Varu laist un varu nelaist, bet sirds katrā ziņā runā par labu viņiem.
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Es atveru durvis un dzīvoklī ienāk mirušie. Mana sieva un meita dzird tikai
klauvējienus – ienācējus neredz. Es saku: «Nāk pēc palīdzības, nav jābaidās!» Esam
pie tā pieraduši un ir gandarījums, ja palīdzam. Nekavējos – lūdzu Dievu par viņiem.
Ir gadījumi, kad redzu: kāda dvēsele jau tūlīt aizies mūžīgajā laimē. Reizēm mirušie
ierodas lielā pulkā, pat līdz 200. Ienākušie ar ilgām skatās –, vai par viņiem lūgšos.
Dieva žēlastība netiek liegta. Izjūtot šo žēlastību, nevaru nelūgties.» Un ir arī
gadījumi, kad jālūdz priestera padoms un lūgšanas. Priesteri ir Dieva kalpi un var darīt
daudz ko vairāk, pat upurēt kādu Svēto Misi par mirušo. Arī tā – Svētās Mises laikā
piemin vienu vai vairākus, jo katrā Svētajā Misē lūdzas gan par dzīvajiem, gan par
mirušajiem, un te nu var par kādu īpaši pieminēt.
Kāds ir smagums un gandarījums mirušajiem? Viens piemērs: – «Es atvēru
durvis un pie manis ienāca pirms 10 gadiem mirušais, ko labi pazinu. Pavadīju viņu
līdz istabas vidum un, ejot tos dažus soļus, manas kājas bija kā ar svinu pielietas. Tikai
ar lielām pūlēm varēju paiet. Nu jau 10 gadus viņam šāds soda mērs un nopratu, par
ko tas ir... Daudziem mirušajiem sods ir samazināts, par viņiem kaut kur ir lūgušies,
gandarījuši. Un viņu vecums ir 15 – 18 gadu robežās. Noprotu, ka uz debesīm dodas
kā jauni.
Tiem, kas ir jau no grēkiem attīrījušies, ir gaišas drēbes – viņi ietērpjas īpašās
gaišās drēbēs. Viens mirušais pateica, ka viņš gandarīšanā jau ir tūkstoš gadu.
Viena no ticīgajām pateica, ka īpaši smagi jācieš par tiem grēkiem, ko savas
dzīves laikā uzskatīja, ka tas nav grēks, un tagad mirušie pieprasa, lai par viņiem notur
4 Svētās Mises.»
Un vēl. Nesen bija gadījums, kad kādas mirušās seja izstaroja apgarotu
skaistumu. Bērinieki to ievēroja no rīta, kad visu nakti bija lūgušies. Domājams, viņa
tika atbrīvota no visiem grēkiem. Viņa savas dzīves laikā bija dziļi ticīga un arī bērnus
audzināja ticīgus, neskatoties uz to, ka bija izsūtīta uz Sibīriju. Uz Sibīriju viņa bija
paņēmusi Latvijas valsts sarkanbaltsarkano karogu un atvedusi atkal atpakaļ mājās,
kad Latvija atkal brīva top. Bet tur par to draudēja lielas briesmas. Cik tad cilvēka
dzīvība tur bija vērta... Atgriezusies Dzimtenē, aizgāja Dieva mierā. Jā, tā, kā tas
kristīgam cilvēkam pienākas. Bija daudz pavadītāju un daudz krāšņu ziedu. Baznīcā
viņas meita izdzirdēja mirušās mātes balsi: «Es esmu svētlaimē, tādus ziedus ziedojiet
arī baznīcai!» Iespēju robežās tas tika izpildīts. No mūžības sacītais bija labs padoms:
ja jūs kādu pagodināt, lai tas nav skaistāk, ar plašāku vērienu nekā mēs Dievu
pagodinām!
Bieži ļaudis stāsta, ka sapnī redzējuši kādu tuvinieku vai pazīstamu mirušo.
Tas ir tikai sapnis un tikai retos gadījumos saistīts ar mirušā līdzdalību.
Un vai tā ir Dieva vēlēšanās, kārtība, kā to Dievs paredzējis? Kāpēc
vairāmies no šiem jautājumiem? Nevaru izlikties, jābūt tā, kā ir, un pasaulē notiks vēl
lielas lietas, un mazajās lietās drīz vien saskatīsim mūsu sagatavošanu lielajām lietām.
Neskaitot visus tos notikumus, kas notiek un notiks, – visur ir viens notikums –
aiziešana mūžībā. Un Tēvs debesīs, kas mūs tur gaida, vēlas, lai tam gatavojamies –
šie neparastie notikumi kalpo šim mērķim. Cilvēk, bagāts vai nabags, laimīgs vai
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nelaimīgs, apzinies, ka tevi gaida, un tas ir tādā mīlestībā, kāda vēl uz pasaules nav
pieredzēta! Neviens nebūs vīlies, kas atgriezīsies, un der izlasīt Svēto Rakstu vietas
par pazudušo dēlu. Tādi dēli šodien aiziet mūžībā, bet kā viņus paglābt no mūžīgā
soda? Kaut ko ticīgie var darīt un vismaz kaut ko dariet, – droši vien debesu Tēvs
sodu vismaz viņiem mazinās...
Alvīne pušķoja krustu un kāds vīrs, kaut gan pats kādreiz kristīts, sāka
protestēt un izsmiet. Un tā daudzus gadus sagādāja nepatikšanas. Kā katram cilvēkam,
arī Alvīnei sāka zust izturība, jo līdz krustam tāls ceļš. Kad viņa izšķīrās jau atteikties
no krusta pušķošanas – balss: «Tagad visvairāk ir vajadzīga tava uzupurēšanās. Skaiti
Rožukroni, lūgšanas, steidzies izgreznot krustu, jo tas cilvēks, kas necienīja šo krustu,
apbēra tevi ar pārmetumiem, patreiz mokās nāves agonijā, viens palicis, un viņam drīz
jāmirst...» Tiešām tā arī bijis. Kaut kādā mērā par šo grēcinieku bija iežēlojusies
Dievmāte un šī ticīgā tika aicināta lūgt Dievam piedošanu viņa vietā, kurš, droši vien,
nāves agonijā, kaut arī gribēja, bet to nespēja. Un atkal bija vajadzīga brīva griba –,
vai par šo grēcinieku spēšu lūgties, un viņa to darīja. Kā vēlāk noskaidrojās, Dievmāte
Nellijai par krusta pušķošanu teikusi to pašu un vēl par citām nelaimēm, kuras
cilvēkiem neiet secen, ja negrib Dievam godu dot. Ticīgs cilvēks lūdzas un iet
baznīcā, bet, kad vajadzēja tīru sedziņu likt uz altāra, teica, ka vēl jau der šī pati un
eglīti arī nav ko steigties pie krusta statīt. Liekas, nekā svarīga te nav, bet tas taču
Dieva godam dodams, un viņai nelaime negāja garām. Kā Dievmāte brīdināja, tā arī
atgadījās – sakoda suns, un vēlāk atcerējās savu vainu, un arī tas bija zīmīgi. Dievu
varam pagodināt, svētdienā uzvelkot tīras drēbes, nevietā un, kad sezona beigusies,
nenēsāt nesamērīgi īsu apģērbu. Maizes kukulītim, pirms šaujam krāsnī, liekam uz tā
krustiņu... Un, kas vēl ir vajadzīgs? Svētā Apustuļa. Pāvila vārdiem: «Savaldīšanās,
kas jūs šķīsta.»
1995. gada aprīlis, maijs
60. stāsts
Es saucu Jēzu! – Lubānietis nāves briesmu brīdī sauca Jēzu un – palika dzīvs.
Lubānietis strādāja celtniecības darbos, nokrita no 6. stāva un palika neskarts, nebija
neviens lūzums, ne zilums, ne skrambiņa. «Par to varu pateikties Kungam Jēzum,» tā
viņš saka, atceroties šo gadījumu. «Sestajā stāvā tobrīd biju uz stalažām. Montējām
daudzstāvu ēkai lielizmēra alumīnija logu blokus. Tā nebija mana vaina, ka biju
pakļauts šī kritiena briesmām. Tas ir satriecoši – pēkšņi izjust, ka tu krīti. Saucu Jēzu,
vienā mirklī radās doma izstiept rokas uz katru pusi – krustā, tā biju mācījies lūgties,
ja par ko svarīgu jālūdzas, jo Kungs Jēzus līdz pat pēdējam brīdim, piekalts pie krusta,
lūdzās, līdz Savu Garu nodeva Tēva rokās. Kad kritu, es taču nezināju, ka palikšu
dzīvs. Saucu Jēzu, paļāvos uz Jēzu. Krītu, gāžas un lūzt stalažu dēļi – vien putekļu
mākonis, līdz jūtu, ka stāvu uz zemes sveiks un vesels. Ļaudis negribēja savām acīm
ticēt, ka es esmu dzīvs. – Jebkuram cilvēkam nāves brīdī jāuzticas Jēzum – jāpiesauc
Jēzus. Dievmāte nemitīgi mudina lūgt Jēzu, lūgt piedošanu!
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Dievmāte pie mums steidzas. Kādam varbūt liekas, ka Dievmāte nav
izvēlējusies piemērotu vietu – Smelterus. Bet šodien šeit jau ir jauna baznīciņa un ne
bez grūtībām tā iegūta. Dievmāte nevienam vieglas dienas nav solījusi, bet iesaka nest
upurus, lūgties. Šeit nav kampaņveidīgi notikumi. Pēdējā laikā varakļānietei
1995.04.29. ceļā uz Smelteriem Dievmāte atklāja, ka tā būtu liela nepateicība
žēlastību vietu neapmeklēt un ļoti noskumusi, ja tie, kas viņu paklausīja un Vissvēto
Trīsvienību šeit pagodināja, tagad kavētos šeit nākt, it kā tas ir pietiekoši tikai kādu
reizīti Vissvēto Trīsvienību šeit pagodināt – šajā izvēlētā vietā. Kur ir tas svētceļnieku
pulciņš, kas agrāk šeit pulcējās? Jau 10 km pirms Smelteriem, augstu virs kokiem
Dievmāte parādās gaišās drēbēs, gaida un pavada ceļā. Tad kādu brīdi Dievmāte nav
redzama, bet tad jau viņa ir redzama otro reizi. Viņas tērpam šoreiz ir zila apmalīte un
galvas sega arī ir zilā krāsā. Dievmāte ir dziļi skumja, raud un pauž savas skumjas:
būs bēdīgi, jo cilvēki paliek lepni un lepnība nesīs savus augļus. Lepnības grēks ir ļoti
bīstams. Dievmāte nespēj valdīt pār saviem sirdsēstiem, kādā stāvoklī nonākusi tauta.
Jaunatne, netikumīgu cilvēku iespaidota, aiziet nešķīstības ceļu, tiek izmantota
izvirtušo cilvēku interesēs, bezdievība, lamāšanās, vieglas uzvedības sarunas,
dziesmas, kinofilmas, raidījumi dara savu pazudināšanas darbu...
Bērnu lūgšanas spēj glābt no visdraudošākām briesmām. Bet, cik ir tādu, kas
kopā ar saviem bērniem lūdzas un ļauj bērnu pulciņiem lūgties...
Dievmātes asaras un pārmaiņas viņas tērpā, akcentē viņas teikto – jāmēģina
to izprast...
Genovefa Smelteros 1995.05.05. pie mēneša redzēja Dievmāti ar Jēzus Bērnu
oranžās drēbītēs. Dievmāmiņa sacījusi, lai vairāk lūdzas, tieši par jaunajiem.
Svētceļojumu laikā pa reizei ir pārbaudījumi, traucējumi telefona sarunās, bet
1995.03.28. (18:10) Rīgā, ar elektrovilcienu virzienā uz Jūrmalu braucot, tas
Daugavas tilta galā apstājās un stāvēja turpat veselu stundu. Bija jābrauc līdz zināmai
stacijai, lai vienā no Rīgas dzīvokļiem apmeklētu bērnus, kas redzēja Kungu Jēzu un
Dievmāti. Viens no bērniem, Jurītis, man ienākot dzīvoklī pateica: «Es zinu, ka
vilciens apstājās un ilgi stāvēja, un ka man esot bijis iemesls nobīties, kāpt no vilciena
ārā un tālāk nebraukt.» Tā arī bija – šo smagumu pārvarēju un vilciena stāvēšanas
laiku izmantoju, lai noskaitītu obligāto Rožukroņa lūgšanu. Jurītis pasacīja, ka pēdējā
laikā liela parādīšanās nav bijusi – vienīgi gaisma – Hostija...
Puduļos iebraucām 1995.05.06. 19:00 Nellija pasacīja: «Man bija zināms, ka
jūs atbrauksiet, to izskaidrot gan nepratīšu.» Mums savukārt bija prieks, ka esam
gaidīti. Šajā vakarā kopīgi lūdzāmies ar apkārtnes iedzīvotājiem pie Puduļu krusta –
kapeliņā. Nellija pasacīja, ka Dievmāte esot bijusi priecīga par ceļojumu, par kopīgām
lūgšanām. Nekavējoties Dievmāte pieminēja visu labo, ko esam nodomājuši darīt un
ko darām. Tas atstāja arī sekas – brīnumainu garīgu labsajūtu uz ilgāku laiku, bet
ciešanas, nepatikšanas tika atstātas, lai rādām piemēru –, kā šo krustu nest. Bet
nepamatoti uzbrukumi, apvainojumi Dievmātes vīziju lieciniekiem nāca par skādi
pašiem to darītājiem, bet, esot piedošanas garā, – par tiem šodien vairs nerunājam...
Dievmāte parādījusies vairākas reizes gan gavēņa laikā, arī pēc Lieldienām
un 5. maijā. Tas ildzis vairāk kā stundu – tajās reizēs Nellija cītīgi lūdzās, bet gandrīz
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neizturami ir redzēt Dievmāti raudam. To viņa sacījusi arī Dievmātei. Uz to Dievmāte
atbildēja: «Kā lai neraudu, man ir lielas sirdssāpes – kādi ir cilvēki patreiz –
bezkaunības, dzeršanas, kaušanās, klaiņošana. Bet citi –, vai tad meklē Dievu,
paklausa Dievam, bet tieši Dievam par visu būs jāatbild. Tagad it kā nekas vairāk nav
vajadzīgs – tikai mašīnas, izklaidēšanās, iedzīvošanās, bet priekšā mūžība. Laimīgu
mūžību ar šādiem darbiem iegūt nav iespējams. Kam gan pēdējā dienā, tiesas dienā
vilšanās ir vajadzīga, šīs briesmas, šis nebeidzamais izmisums, tās ir visnežēlīgākās
ciešanas, ko vien cilvēks sev var sagādāt, nepieņemot Dieva mīlestības pilno
piedošanu. Nekas uzticamāks, mīļāks par Dievu nav.»
Nesen vīzijā pie debesīm bija atkal rīkstes, tumši melnas, šoreiz dienvidu
pusē. Dievmāte pasacīja – būs asins izliešana... Pirms sākās kaujas Čečenijā, arī tad
pie debesīm bija redzamas rīkstes. Vīzijas laikā redzamās rīkstes radīja ļoti drūmu
iespaidu.
Pēdējā laikā, pavadot mirušos mūžībā, fotografējot ne vienu reizi vien foto
filmā redzamas rīkstes. Ievērojot Dievmātes teikto, šie gadījumi var liecināt par
brīdinājumu tiem, kas vieglprātīgi izturas pret mūžības lietām...
Itālijā Dievmātes statuja, kas atvesta no Dienvidslāvijas, raud asins asaras –
tur plosās karš, – sagrautas desmitiem baznīcu, reizēm to dara īpaši nesavaldīgā veidā
un naidā...
Dievs teiks pēdējo vārdu, bet tad daudziem atgriezties būs par vēlu...
Norēķinu diena pienāks ikvienam.
Dievmāte parādījusies Krustu kalnos Lietuvā. Svētceļnieki saņēmuši padomu
– būt gataviem trīs tumsas dienām. Arī tās, var izrādīties, nav vairs tālu...
Pēc lūgšanām pie krusta Puduļos, pildot Dievmātes ieteikumu, pošamies ceļā
uz Smelteriem. Tur ar lielu sirsnību svētceļnieku grupu sagaidīja Genovefa. Viņas
istabiņa ir atvēlēta lūgšanām. Apmeklējam arī baznīciņu un ar dziesmām slavējam
Dievmāmiņu par viņas lielo mīlestību uz debesu Tēvu, Vissvēto Trīsvienību.
Genovefa glabā pie sevis brīnišķu dziesmiņu, veltītu Trīsvienībai. Šī dziesmiņa tika
garīgā pacilātībā nodziedāta. Uz mums plūda labvēlība, vērojot skaisto Dievmātes
statuju. Tā mums labvēlīgi uzsmaidīja. To ievēroja visi un mūsu prieks bija kopīgs.
Vēl veselu nedēļu un pat ilgāk tiek izjusts šis prieks – Dievmāmiņas labvēlība... Un tā
Smelteros pāri jau bija pusnakts stundai, un vēlreiz Rožukroņa lūgšanas –, svētot cits
citu un tā visus Jēzū Kristū, – brāļus un māsas svētot, atvadāmies.
Tika skarts arī jautājums, kā jārīkojas mūsu valdībai. Valdībai – jau kādreiz
dzirdējām Dievmātes ieteikumus – vajadzēja atklātu grēksūdzi, godīgu un atklātu, jo
bija jāsāk jauna dzīve. No bijušās bija jāatbrīvojas, bet daudzi tā arī palika ar visu savu
smago nastu un nu to grasās aplūkot – ne vairs brīvprātīgā gaitā...
Kas vispirms ir jāatjauno – baznīcas mūri vai draudzes? «Zālamana
spriedums» – gan vienu, gan otru, bet tas ir tikai «Zālamana spriedums».
Evaņģelizācija «kuluāros» jeb arī katrā skolā, katrā ģimenē, apciemojot katru
cilvēku?
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Mīlēt savu Dzimteni, savu zemīti un tās ražu, ko Dievs ir svētījis. Viktora
vecaistēvs, svētdienā, cepuri noņemdams, apstaigāja tīrumus un nespēja novaldīt
pateicības asaras debesu Tēvam, ka ir bijusi veselība un spēks paveikt lauku un
saimniecības darbus un tagad zaļo un nobriest jaunā raža. Vecie ļaudis prata, bet ko
darīs šo laiku ļaudis?
Visapkārt mums ir ļaudis un tuvumā ir arī Dievs un Viņa sūtņi ubagu
izskatā... Ja nopietni, tad lūk viens piemērs: Sv. Jēkaba katedrālē ticīgā O. pēc
dievkalpojuma vēl kādu laiku lūdza Dievu pie Dievmātes altāra. Pie viņas pienāca
viena sieviņa un lūdza kā invalīdei iedot kādu naudas mazumiņu. Šai ticīgajai savas
ģimenes vajadzībām bija palicis mazāk kā viens lats un viņa apsvēra, ka nevarēs neko
dot un neko neiedeva. Bet momentā pārdomāja: kādu santīmu tomēr iedošu. Grib dot,
bet sieviņa nav un šī izdevība vairs nav – pasniegt dāvanu lūdzējam. Un tagad lūgt
Dievmātes palīdzību, kā lai lūdzos? Lūdzos un apsolīju Dievmātei, ka, mājās ejot,
kādu ubadziņu ar kādu santīmu iepriecināšu. Ejot mājās, pa ceļam redzami vairāki
ubagotāji – sirds balss saka: vēl ne, un tad tieši ceļā kāda sieviņa ir izstiepusi roku.
Ielieku tos santīmus viņas rokā un laimīga dodos tālāk. Nevaru izteikt, kāds siltums
mani no mugurpuses apņēma, – tas bija ārkārtējs siltums – nabadzīgais ubagam iedeva
dāvanu un tā pārvērtas brīnišķā siltumā...
Būsim uzmanīgi –, bet par ko pārvērtīsies netaisnīgi iegūtā manta?
1995. gada jūlijs, augusts
61. stāsts
Lūdzieties vienmēr!
Daži mēs sev jautājam: kas ar pasauli tagad notiks? Esam neapmierināti,
jūtamies nedroši, materiāli nenodrošināti, ar veiklu melošanu piekrāpti, un uz ko
varam cerēt – nezinām.
Ja nu tiešām Dieva nebūtu, tad zustu jebkāda jēga dzīvot. Un kā dzīvot, ko
darīt? Strādājiet un vienmēr lūdzieties! Desmit Dieva baušļi vēstī, kā jādzīvo, bet, tā
kā daudzi pēc tiem nedzīvo, Dievs par to sodīs. Lūdzieties, lai Dievs piedod, un
lūdzieties vienmēr, cik vien bieži tas iespējams, visvairāk lūdzieties par jaunatni.
1995. gada 12. un 21. jūlijā Smelteros Dievmāte pie mēness divas reizes
parādījās Genovefai. Viņa ar skaidru sirdsbalsi dzirdēja Dievmātes aicinājumu lūgties!
Par šo gadījumu runājām ar ticīgajiem. Viena ticīgā pateica, ka viņa arī to
zinot, to viņai pateikusi viņas vienpadsmitgadīgā meita Inese. Arī viņa esot redzējusi
Dievmāti jau divus gadus atpakaļ. Dievmāte Inesei teikusi: «Skaiti Rožukroni!»
Jau vairākas svētceļotāju grupas bijušas Fatimā un Dievmātes parādīšanās
vietā izjutuši garīgo pacilātību, svētumu. Vienai ārstei Dievmāte teikusi: «Es parādos
arī Latvijā.»
Tā ir pārāk liela dāvana – dzirdēt Dievmātes balsi! Šo iekšējo, skaidro,
brīnišķīgo balsi! Kāda laime! Arī Latvijā parādījusies Dievmāte!
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Smelteros Dievmāte aicināja uz pulcēšanos lūgties – un to darīt zināmu
visiem. Bet Puduļos Dievmātes parādīšanās galvenokārt ir privāta – pa daļai tikai
Nellijai zināmais noslēpums. Uz Smelteriem Dievmāte aicina īpaši, aicina tur lūgties.
Šo aicinājumu dzirdējuši jau vairāki ticīgie. Tie arī biežāk cenšas šeit pabūt un lūgties.
Nellijai Dievmāte pauda īpašu priekšrocību dievlūdzējiem – ja lūgsieties, – pat
viscietākās sirdis atgriezīsies! Daudz jau esam izlūgušies – pat brīvību izlūdzāmies.
Ka tik viegli to iegūsim, pat politiķi par to
nebija pārliecināti. Mēs vēl daudz ko varam
izlūgt.
Bet pastāv vēl citas briesmas –
kalpošana elkiem, risinājuma meklēšana pie
Baznīcas neatzītiem pareģiem... Nevar kalpot
diviem kungiem. Jālūdzas arī tai nodomā, lai
mēs būtu vienoti kā viena kristīga tauta.
1995. gada jūlija pēdējās dienās
Puduļos Nellija rietumu pusē pie debesīm
redzēja baltas rīkstes. Redzējums ilga
apmēram stundu. Kādēļ rīkstes šoreiz bija
Lūgšana kopā ar Genovefu.
baltas, skaidrojuma nav. Puduļos Dievmāte
Nellijai parādījās atkal virs tā krūmu pudura, kur viņa iepriekšējos gados parādījās
pirmajās reizēs. Dievmāte bija baltās drēbēs ar zelta kronīti galvā un ar ļoti garu
rožukroni. Dievmāte brīdināja – Dievs tiek apvainots ar neticību un izlaidību, kāda
vērojama pie jaunatnes...
Tad vienu vakaru tanī pat vietā bija vērojama tikai gaisma. Un arī tanī vakarā,
kad ieradās lubānietis ar svētceļotāju grupu, gaisma bija liela. Svētceļnieki bija
priecīgi, un, vēloties kādreiz atkaltikšanos, pierakstīja satikto cilvēku adreses. Kad tas
bija izdarīts, iestājās atkal tumsa. Tikai tagad visi saprata, ka viņiem šajā tumšajā
vakarā diezgan lielu brīdi bija veltīta neizprotama gaisma.
Lūgšanas pie Puduļu krusta devušas jau rezultātus. Ir jau pirmie atgriešanās
gadījumi. Un tas noticis ar tādiem, uz ko bija vismazāk cerību.
Viena no varakļānietēm pastāstīja gadījumu, kad viņai bija licies neiespējami,
ka arī viņa varētu pieiet pie grēksūdzes. Bet ticīgie viņu mudinājuši to izdarīt un tūlīt
arī lūgušies par viņu. Galu galā viņa pati bija pārsteigta par savu drosmi – visa šī
grēksūdze bijusi viens brīnums. Cik lieliski tā noritējusi, un kāds neizsakāms vieglums
pēc tam bijis. Par grēciniekiem ir jālūdzas. Un šķiet, ka Dievmāte vislabāk to zin.
Viens no grēkiem, kas aizskar Dievu, ir lepnība. Arī baznīcā tai nav vietas, lai
arī cik ticīgs cilvēks nebūtu. Briesmas nokļūt ellē ir lielas. Jo ja svētais eņģelis grēko
–, vai tas nav grēks? Nelīdz vairs svētums, grēks paliek grēks, un cilvēks vēl jo vairāk
lai uzmanās, ka Dievs nesaka: «Es tevi nepazīstu, Debesu namdurvis tev paliks
neatvērtas.»
Dievmāte vēlas, lai ticīgie pēc iespējas biežāk lūgtos Smelteros. Baznīciņa tur
jau iesvētīta. Varakļāniete jau tādēļ atkal devās uz Smelteriem un atkal ceļā parādījās
Dievmāte.
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Svētceļnieki šeit tiek gaidīti. Šeit satiekas arī tie ticīgie, kas Dievmātes
aicinājumu nopietni vērā ņēmuši un ne mazums apliecinājumu tam guvuši ar tām
lielākām vai mazākām žēlastībām, ko saņēmuši, ko piedzīvojuši.
Sauls kļuva neredzīgs netiešā saskarē ar Jēzu kā pretinieku, bet Jēzus bija
nolēmis padarīt viņu par savu kalpu...
Daudzus bērnus Dievmāte aicina pie sevis – saprotams, lūgties viņas
parādīšanās vietās. Bērnus nelaižot – varbūt viens vai otrs pelnījis kaut ko zaudēt, arī
acu gaismu, ja ir pretinieks Dieva un Dievmātes žēlastībai.
Nereti dzirdēts pārmetums, kādēļ Dievmāte parādās tādās mazievērojamās
vietās. Tādi pārmetumi tika dzirdēti arī Brazīlijā, kad Dievmāte parādījās
visnabadzīgākajā Brazīlijas ziemeļu daļā, kur valda nabadzība, pusbads un arī mirstība
ir liela. Augstākā Brazīlijas garīdzniecība pret šiem notikumiem bija samērā nevērīga.
Taču vietējais priesteris Dievmāti redzējis vairākas reizes, un Dievmāte pateikusi, kad
Viņa parādīsies nākošo reizi. Daudzi citi arī saskatījuši siluetu, bet garīdznieks
Dievmāti redzējis skaidri. Uz to vietu plūduši cilvēku tūkstoši (radio ziņas
1995.10.01.).
Kad pāvests Jānis Pāvils II devās uz saules izdedzināto Papuā valstiņu, likās,
kāda tam jēga. Bet līdz ar pāvesta ierašanos sāka līt ražens lietus, kas tur veselu gadu
nebija lijis. Bet cik nav tādu dvēseļu, kas gaida raženu garīgo lietu – grēku piedošanas
žēlastību, bet vēl neprot, kā to izlūgt, kā to sagaidīt... Cilvēki pēc kaut kā slāpst un te
nu jābūt uzmanīgiem, – ar ko šīs slāpes dzēst? Vai tas grēks ir, ja cilvēks grib būt
laimīgs? Un atkal jābūt uzmanīgiem, ka nesākam sekot maldīgai laimei, pēc kuras drīz
vien seko izmisums, atbildība, pienākums, bet jaunatne par to maz domā un bieži vien
aizskrien nepareizā virzienā par tālu, un nu ir dažādas nelaimes – bieži vien bargs
sods, slimības un izmisums, un visbriesmīgākais ir tas, ja aizmirsts arī Dievs.
Pārāk raiba ir pasaule. Ja šodien jautā, vai farizeji nebija ticīgie, – atbilde ir
sarežģīta, jo pēc izturēšanās un lūgšanām, un dāvanu došanas, pēc tā visa skatoties,
tautā iesakņojās uzskats, ka viņi ir ļoti ticīgi, bet kāpēc Dievam tas nepatika? Nevar
jau reizē darīt labus darbus un tanī pat laikā pacelt roku sitienam pret Jēzu. Un ja
šodien kāds ticīgais vai neticīgais paceļ roku pret Jēzus Māti, – vai Dievam tas patīk?
Dieva lietās izrāda visai maz tālredzības – grēcīgais cilvēks pārāk maz zina par Dieva
uzticēšanos saviem svētajiem – kādā mīlestībā Viņš dala savas žēlastības, un kāda
aprobežotība pastāv pie tiem, kas noprotestē Dieva vienkāršību pret cilvēkiem. Dievs
ir bezgala svēts un arī bezgala labs. Neaprakstāms kauns būs jāpiedzīvo tiem, kas būs
lepni, jo sabruks pamats zem viņu kājām – lepnībai nav pamata. Briesmīgi ir redzēt
kritušos eņģeļus, viņi taču kādreiz bija svēti. Un ko tad cilvēks cer panākt, parādot
savu pārākumu, kad tanī pat laikā Dievs ir aicinājis būt kā brāļiem un māsām un Jēzu
aicināt savā vidū, pulcējoties uz lūgšanu.
Katrīnai bija jāiet uz sāpīgu operāciju. Ārsts viņai sacīja, ka tādu nevar veikt
bez narkozes, bet 86 gadus vecā Katrīna pavērsa skatienu uz augšu un sacīja:
«Dievmāte pateica, ka narkozi nevajag.» Ārstam likās, ka tā ir iedvesma, iedoma, un
narkozi tomēr pielietoja. Bet nu izrādījās, ka narkoze uz Katrīnu nemaz neiedarbojas –
186

viņa bija nomodā. Operācija noritēja normāli, sāpju vispār nebija, arī pēc operācijas.
Rets gadījums, bet, ja tikai viņai nebūtu šī milzīgā ticība uz Dievu un Dievmātes
palīdzību.
Brīnums bieži vien skar mūs, bet daudzi to neprot novērtēt un paliek
pateicību parādā Dievam. Neērta jušana būs stāvot uz mūžības sliekšņa – kāds
nepateicīgs, nožēlojams un grēcīgs esi bijis! Bet vēl ir laiks ar Dievu izlīgt un izlūgt
piedošanu sev un pat savam tuvākam.
Tas arī ir brīnums, Dieva dāvana – Puduļos Dievmāte aicināja šo lūgšanu
brīnumu izmantot. Viņai bija liela vajadzība to cilvēkiem atgādināt, jo, redz', kādas
žēlastību bagātības zaudēsim savas nevērības dēļ.
Liela ir priekšrocība, ka varam lūgties arī par mirušajiem. Arī viņi vēl visu
nav zaudējuši, ja tik vien būtu, kas par viņiem lūdzas. 1995. gada svētceļojuma laikā
Krāslava – Aglona īpaši tika paredzētas Svētās Mises par mirušajiem, arī par mirušo
prāvestu Jāzepu Leļi Peipiņu baznīcā. Vai šīs Svētās Mises lūgšanas bija vajadzīgas?
Atbilde bija pārsteidzoša, brīnumaina: Svētā Komūnija izstaroja brīnišķīgu saldumu.
Vairāki svētceļnieki izteica savu pārsteigumu, kādi brīnumi notiek, – Svētā Komūnija
ir salda, ļoti karsta. Šādā veidā tika saņemts apliecinājums par Svētās Komūnijas
nozīmi.
1995. gada decembris
62. stāsts
«Un būs lielas zīmes no debesīm...(Lk.21,11;25)» – Tas būtu pārāk traģiski,
ja nupat, jau pavisam tuvu būtu atmaksas stunda par cilvēku labajiem un sliktajiem
darbiem. Neviens to stundu nezin kā vien Tēvs debesīs. Bet par šo dienu uzvedību
daži brīdinājumi ir, un arī Latvijā.
Ar vīziju redzējumiem apdāvinātie cilvēki teica, ka pēc ilgāka laika atkal
bijušas brīdinājuma zīmes, ka ļoti jālūdzas un jādzīvo taisnīgi, nevienu tautu nedrīkst
apspiest, strīdīgi gadījumi jākārto miera ceļā. Nellija sacīja, ka ne visai sen, kad viņa
vēroja debesis, tās sārtojās neparastā sarkanā gaismā, Smelteros to ievērojusi arī
Genovefa. Pavisam skaidri Puduļos Nellijai pateikts: «Būs atkal asinsizliešana...» Vai
nu tas būs Čečenijā, vai citur pasaulē un plašā mērogā, tas netika teikts, bet būs
ciešanas un nepatikšanas, cilvēkus piemeklēs vislielākās bēdas. Miers ir vajadzīgs
cilvēku sirdīs un starp tautām. Ir jālūdz piedošana par jau padarītiem grēkiem, jālūdz,
lai tautas vadītu cilvēki, kas sajūt atbildību Dieva priekšā, lai mēs lūdzamies par savu
valdību, – ar līdzšinējo darbību pat Dievs nav apmierināts.
Dievmāte Puduļos Nellijai parādījās trīs dienas no vietas 1 – 2 stundas un
brīdināja, ka visatļautība un virzība uz bezdievību nav Dieva plānos, brīvība tiek dota
un arī no tautas lūgta, bet kas notiek tagad? Nokavēto vajag atgūt – jaunatni jāmāca
lūgt un slavēt Dievu, bet tagad domā –, vai skolās to vajag darīt? Dievmāte Puduļos
Nellijai parādījās 13., 14. un 15. decembrī tieši pirms kārtējās svētceļnieku grupas
ierašanās, un Antonija jau zināja to pateikt iepriekšējā vakarā, kaut neviens to nebija
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viņai ziņojis. Mūsos mita neapšaubāma pārliecība, ka šī kārtējā svētceļnieku tikšanās
no četrām dažādām Latvijas pilsētām ir no Dievmātes gribēta un svētīta, un Viņas
patreizējie aicinājumi lūgties ir īstā, svarīgā brīdī...
Dieva pacietības mērs arī reiz var būt pilns, un, lai tas nenotiktu, būs
brīdinājumi – vai tās būs nelaimes, slimības, konflikti, – netika pateikts, bet, ja sirsnīgi
nelūgsimies, – būs lielas bēdas. Tagad tas noticis tikai pie dažiem cilvēkiem, kas
nicinājuši lūgšanas, svētceļniekus un tos, kas krustu godā un to pušķo. Kādai radās
melnums uz galvas cimda lielumā –, jo tā pārāk nomelnoja dievlūdzējus. Otra darīja to
pašu un uz baznīcu iet negribēja, un tad pēkšņi vairs paiet nevarēja... Varētu teikt, ka
tā ir sagadīšanās, bet Dievmāte pateica: tas ir brīdinājums. Kā Nellija, tā arī Genovefa
apliecināja, ka pēdējo vīziju laikā Dievmāte ļoti lūgusies, lai visi lūdz Dievu un lai
lūdzot par jaunatni.
Nellija nevarējusi izturēt un jautājusi Dievmātei – par ko Viņa ir tik pārmērīgi
bēdīga? Dievmāte ļāvusi saprast, ka Viņu apbēdina cilvēku domas, kad viņi sakot –
vai tad mājā nav ko darīt; ka neatliekot laika staigāt uz baznīcu, skaitīt pātarus –
viņiem neesot tam laika, neesot vaļas. Bieži vien to sakot cilvēki, kas stundām nosēdot
bezdarbībā –, nenesot nekādu labumu. Dažādām baudām citi sev laiku ieplāno, bet
lūgšanām nē. Dievmāte sacījusi vēl: – «Es redzu, ka tik daudz cilvēkiem, kas cenšas
tikai pēc dzeršanas, zudusi dzīvošanas jēga...» Gan Nellija, gan Genovefa vēlreiz
atgādināja, lai lūdzoties par valdību. Dievmāte aicinājusi šai nozīmē lūgties. Jaunatnei
Dievmāte veltī īpašu uzmanību. Nesamaitātā jaunatne ir Dievam vistuvākā.
Geņīte stāsta: «Ir nelāgi laiki. Citi cilvēki meklē variantus, kā no grūtniecības
izvairīties, bet kāds laulātais pāris pirms vairākiem gadiem šeit atbrauca un teica, ka
viņi ļoti vēloties bērnus, bet neauglības dēļ bērnu viņiem nebija. Es viņiem ieteicu šeit
Smelteros palūgt Dievmāmiņas palīdzību. Tā arī viņi izdarīja. Pagājis jau ilgāks laiks.
Nesen viņi atbrauca priecīgi – viņiem jau piedzimuši divi bērniņi...»
Kā mums būs atļauts sagaidīt Ziemassvētkus, ja pārsvarā uzsveram
saulgriežus un izdarības? Bet klusumu, svētumu – Jēzus Bērna piedzimšanas
notikumu pavirši garām palaižam? Svētā nakts un svētītās maizītes – oblātes
pasniegšana, laušana, ēšana, šajā svētajā vakarā nebaudot treknus ēdienus, bet pavadot
laiku lūgšanās, dziedot garīgas dziesmas. Var kādam izraisīties iebildumi. Bet
Dievmāte Nellijai sacīja, ka svētītās maizītes ēšana ir ar lielu nozīmi. Tekošā gada
laikā tā jāizlieto un nākošie Ziemassvētki jāuzsāk tāpat.
Smelteros pie Genovefas ieradās trīs sievietes no Līvāniem, bijis arī kāds
iekšējs paaicinājums – iekšēja balss, kas sacījusi, lai trīs saujas zemes paņemot
Dievmātes parādīšanās vietā, un vajadzīgs lūgties.
Varakļāniete pastāstīja, ka ceļā uz Smelteriem atkal parādījās Dievmāte. Viņa
teikusi, lai lūdzas un lai pateicas Dievam par pagājušā gada ražu, labajiem laika
apstākļiem, bet sirdī lai nepielaiž nekādas necienīgas domas. Dievmāte atklāja, ka
vienai personai par šādu pārkāpumu būs jāslimo. Sekoja saslimšana, kas, slava
Dievam, nebija pārāk ilgstoša. Tā vēlreiz tika pierādīts, ka par katru pārkāpumu būs
sods, ticīgie cilvēki nav vārda pēc, tādiem tiem jābūt arī sirdī.
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Trīs cilvēki no svētceļnieku grupas varēja pastāstīt par gadījumiem, kad pēc
palīdzības lūdz no mūžības valsts.
Lubānietis: – «Vīrs, kas nomira daudzus gadus atpakaļ, atnāca un lūdza, lai
par viņu lūdzas un lai uzņemas kādas ciešanas. Viņa grēki bija ļoti smagi.» Lubānietis
griezās pēc padoma pie garīdznieka .
Varakļāniete piedzīvoja, ka dienas laikā pie viņas parādījās viena mirusī un
teica: «Kas tās par ciešanām tev patreiz, salīdzinot ar tām ciešanām, kādas man ir
šķīstītavā! Lūdzu brīdini manu māsu, kas dzīvo tādu pat dzīvi, kā es dzīvoju, un
tādiem pat grēkiem, – var ieiet mūžībā briesmīgās ciešanās. Lūdzies par mani!» Un
viņa lūdzās. Kā vēl nebija lūgusies, jo ļoti jutusi, ka viņai ir jāpalīdz...
Citā gadījumā – lūgšanu laikā dzirdēta bijušā, nu jau mirušā saimnieka balss,
kas teikusi: – «Savās lūgšanās piemini arī mani!»
Vēl viens gadījums. Radiniekiem mirušais būves līdzīpašnieks pieprasīja
savu daļu... Bet radinieka pieprasījumu par vērības cienīgu neuzskatīja – kāda gan
mantojuma daļa vajadzīga mirušajam viņpasaulē? Taču te bija jāsaprot, ka jāmaksā un
jāpasūta Svētā Mise un lūgšanas. Piederīgie to nedarīja, un drīz uznāca pavisam mazs
pērkona mākonītis. Viens zibens, un kopējā būve nodega līdz pamatiem.
Svētceļnieki 1995. gada 16. un 17. decembrī Smelteros izmantoja arī
pusnakts stundas, lūdzoties Dievmātes parādīšanās vietā un baznīcā. Vairāki
svētceļnieki ieraudzīja pie svētbildēm gaišas pārmaiņas, par ko bija priecīgi. Vēlāk
parunājot par šo gadījumu, tamlīdzīgi esot bijis arī Aglonā un Krustu kalnā Lietuvā –
no Latvijas atvestais un uzstādītais krusts esot apmirgots ar uguns liesmiņām, ko arī
redzēja svētceļnieki. Svētceļnieku grupā bija dažādu konfesiju ļaudis, Dievam visi ir
vienlīdz mīļi.
1996. gada marts
63. stāsts
Pagājuši vairāki mēneši kopš ciemošanās Rīgas dzīvoklī, kur ne vienu reizi
vien bērni lūgšanu laikā redzējuši Kungu Jēzu, Dievmāti, Eņģeli. 1996. gada 21. martā
atkal bija izdevība apciemot šos bērnus.
Jurītis teica: «Aizvakar pie mums bija Eņģelis un teica, ka būs ciemiņi.» Tanī
pasaulē viss ir zināms.
Jāpadomā, kādiem gan mums jābūt, un kādiem jābūt mūsu bērniem un
mazbērniem. Šeit piemērs ir gaužām pamācošs: šeit bērni ne tikai mācās, bet arī
sirsnīgi lūdz Dievu, un viņiem ir svarīgi nodomi, par ko lūgties, un viņi mīl Dievu.
Jurītis teica: «Eņģelis mums deva padomu, ka pie lūgšanas jābūt pienākuma apziņai,
upurītim, un lika lūgties pusnaktī, un noteica lūgšanas, un kā mums jālūdzas.» Jurītis
teica, ka viņš ar lielu atbildības sajūtu ievēro noteikumus – jāpamostas laikus, viss
jāpaveic un dienā jāskaita arī Rožukroņa pulciņa nosacītās lūgšanas.
Jurītis stāstīja: «Ka šis upuris nav veltīgs, par to liecināja Kungs Jēzus. Jēzus
parādījās virs altārīša. Viņš bija ļoti skumjš – noraudājies. Daudz lūgšanu vajadzīgas,
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lai dzēstu tos pārkāpumus, ko tauta pastrādā. Un tad, daudz vēlāk, pēc pāris mēnešiem
lūgšanu laikā virs altārīša parādījās Dievmāte. Es un mana piecgadīgā māsiņa Jo.
skaitījām Rožukroni. Dievmāte uz mums laipni noraudzījās...»
Bez šaubām, ka arī citur, kur bērni lūdzas, bērnu lūgšanas aizkustina Kunga
Jēzus un Dievmātes sirdis.
Māsiņas Lienītes mudinājumi, lai bērni lūdzas, raduši atsaucību un
organizējas veseli bērnu pulciņi, kas piedalās lūgšanās, pulcējas Latvijas baznīcās. Vai
tiešām vēl kāds nespēj saskatīt cerīgu nākotni bērnos, kam iemācīta lūgšana, un ja viņi
tiešām arī lūdzas?
Jurītim paliek jau 15 gadu, māsiņai Jo. – 5. Kad Jo. vēl bija maziņa, viņa
vīzijās redzēto Dievmāti nosauca par tanti, bet šobrīd sāk jau apzināties, ka tā ir
Kunga Jēzus Māte. Viņa mācās skaitīt lūgšanas un aizraujoši lūdzas. Rožukroņa
dalībnieku salidojuma dienā lūgšanu laikā pie Jo. saskatīju ko īpašu – patiesu, dziļu,
apzinīgu lūgšanu. Tādi bērni tiešām iespēj tikties ar Jēzu, ar Dievmāti, Dieva sūtņiem
– eņģeļiem. To var novēlēt ikvienam bērnam. Nekādi labumi turpmākajā dzīvē nespēs
atvietot to laimes sajūtu, kad izjūt Pestītāja tuvumu. Ar daudziem tas notiek, neko
neredzot, bet, kas spēs saskatīt vīziju, kad skatam paveras daļiņa no mūžības
noslēpumiem. Cik vērtīgi ir būt draugos ar Jēzu, ar Dievmāti, ar Dieva eņģeļiem!
Jurītis vēl pavēstīja, ka pēc divām nedēļām Eņģelis apsolījies atnākt atkal.
Sakarā ar šo pavēstījumu, Jurītis aicināja atbraukt vēlreiz. Ne velti Jēzus apsolījis būt
klāt, kur divi vai vairāki lūdzas, bet tagad jau jāsastopas ar atzinumu – ticīgie izjutuši
Jēzus tuvumu...
Ārstes Valijas dzīve maz ko atšķiras no vairuma ticīgo cilvēku dzīves, kur
ģimenē atrodas arī kāds mazticīgais, svārstīgais, jo, lūk, Dievs nedara tā, kā cilvēks to
iedomājas. Liels daudzums cilvēku labprāt paši veido savu dzīvi un Dievam pateicas,
ka tas viņiem atļauts, bet sastaptās grūtības, slimības uzskata, ka tās ir jāpārvar un
jālūdz Dieva palīdzība, bet reizēm lūgšanu daudzums ir vajadzīgs milzīgs un
vajadzīga arī ticība, bet, kam tās pietrūkst, jāsamierinās ar notiekošo.
Dievs palīdz, tam nepieciešams ticēt un gauži lūgties – gan slimniekam,
ārstei, ārstam, gan garīdzniekam, gan visai draudzei. Bet ir arī žēlastību vietas, kur
Dievs atvēlējis atgūt veselību, garīgo līdzsvaru, ticību, kā, piemēram, Lurdā. Lieti
noder svētīts ūdens, svētības un tīrs avota ūdens Dievmātes norādītās vietās. Dievam
nevar pavēlēt, tikai pazemīgi lūgt, Dievs jāmīl un jāmīl savs tuvākais – arī slimnieks,
ko ārstē, dziedina... Jāatzīst sava nevarība un Dieva visvarenība.
Var uzņemties vēl ko vairāk, ar kājām aiziet līdz mūžīgajai pilsētai – Romai.
Valija tam nopietni gatavojas. Vai tika pielaista kāda kļūda, nevaram spriest. Bet viens
gan – tumšie spēki nesnauda, Valijai pašai bija jāpiedzīvo smaga saslimšana, kājas
vairs neklausīja, kaut kas līdzīgs paralīzei, ēst nevarēja veselu mēnesi, milzīgs
smagums uzgūlās. Tāds, kas prot otram nodarīt ļaunumu, bija darbojies. Arī ar tādiem
jāsastopas. Tie cilvēki, kas ārstējās pie Valijas, bija satraukti, vēlējās palīdzēt. Tanī
laikā no Amerikas uz Latviju bija atbraucis kāds garīdznieks, dievbijīgs un sirsnīgs
cilvēks. Tie, kas bija ārstējušies pie Valijas, aicināja šo garīdznieku palīdzēt. Tas bija
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pārsteidzoši. Šis tik ļoti ar pienākumiem aizņemtais garīdznieks atnāca pie slimnieces
gultas un ar tulka palīdzību lūdzās divas dienas. Viņš izjuta, ka šai nelaimei jāstājas
pretī ar lūgšanu un apsolīja, ka atgriežoties pie savām 8 draudzēm Amerikā, aicinās
visus par Valiju lūgties.
Valija pēc stāstīja: «Pirmajā lūgšanu dienā izjutu gribas spēku, ka man
jāceļas, visa drebēju, kad mēģināju celties, – izdevās! Klātesošie izstiepa rokas,
domāja, ka vajag palīdzēt, bet es redzēju ko vairāk – redzēju, ka Kungs Jēzus man
pretī izstiepis savas rokas. Es spēju piecelties un pieiet pie galda, un kopīgi ar
klātesošajiem iebaudīt tēju.
Klāt bija arī mana māsa. Viņa sāka raudāt un teica: – «Būs jāsāk ticēt
Dievam!» Līdz šim viņa bija tāda, kas uz baznīcu neiet.
Pēc otrās lūgšanu dienas es nostiprinājos vēl vairāk un tuvākajās dienās devos
uz onkoloģisko nodaļu operēt kuņģī ļaundabīgo audzēju. Pēc pārbaudes šī diagnoze
vairs neapstiprinājās – no slimnīcas izgāju neoperēta – vesela. Bet kājām aiziet līdz
Romai gan nespēšu, to apjautu. Bet kaut kas tomēr jādara. Radās vēlēšanās zvanīt uz
Sv. Jēkaba katedrāli Beātei. Viņa ir daudzo ceļojumu organizatore. Zvanu, pie telefona
atsaucas Beāte un saka: «Mēs braucam svētceļojumā uz Lurdu! Gādā naudu un pasi!»
Man nebija ne naudas, ne pases. Kad to uzzināja mani labvēļi, jau otrā dienā man bija
gan ceļojuma nauda, gan pase – visu nokārtoja! Man bija lemts aizbraukt uz Lurdu –
Dievmātes parādīšanās vietu. Tur lūdzos par saviem 40 slimniekiem, kas tanī laikā pie
manis ārstējās. Atvedu visiem Lurdas ūdeni. Maniem slimniekiem veselība bija
uzlabojusies, arī tiem trijiem, kuri bija nāvīgi slimi, – viens ar asins vēzi – un dzīvo
vēl šodien!
Jā, Dievs dara brīnumus, nolieciet galvu zemu zemu un esiet pazemīgi,
pateicīgi un vairieties sagrēkot.
Lurdas apmeklējums bija radījis ierosmi apmeklēt Dievmātes parādīšanās
vietu Latvijā – Smelteros. Tur jau esmu bijusi vairākas reizes. Satiku Genovefu un tos
pastāvīgos Dievmātes pagodinātājus, kas bieži ierodas Smelteros, lai slavētu
Vissvētāko Trīsvienību. Lieli brīnumi notiek no pasaules sākuma un šobrīd. Redzēju,
kā jālūdzas. Genovefa tur lūdzās tīrumā, mājā un darbā. Viņa pilda Dievmāmiņas
aicinājumu lūgties un lūgties bez apstājas, saprotams – cik to atļauj apstākļi.»
Vēl ir iespēja grēciniekiem ar Dievu salabt. Parādi man ceļu uz debesīm un es
iešu! Bet vai aiziesi? Kaut arī uz debesīm ceļš būtu atvērts, vai slimnieks spēs aiziet?
Un slimais ļoti izmisīgi skatīsies, kā citi aiziet uz debesīm, bet viņam tur nenokļūt!
Šajos teikumos tas slimnieks jāsaprot kā grēcinieks, jo viņa stāvoklis ir
nožēlojams... Jēzus ir ceļš uz debesīm – kā gan grēcinieks tiks debesīs, kas pat Jēzu
negrib pazīt!?
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1996.04.27.
64. stāsts
Esi godināts, uzrunāts Debesu Tēvs! Tēvs mūsu, kas esi debesīs...
Esi sveicināta Dieva Dēla Dzemdētāja! Esi sveicināta Marija...
Esi sveicināts Dieva Eņģeli, kas esi pie cilvēkiem klāt, kas esi mūs vadījis
liktenīgos brīžos...
Ticēt Dievam ir kaut kādā veidā arī uzticēšanās Kunga eņģeļiem, kas kalpo
Kungam un tiek sūtīti pie cilvēkiem, un Eņģeli redzēt mēdz saukt, dēvēt par brīnumu.
Jurīša dzīvē Dieva Eņģelis vairākkārt ir bijis palīgs, padomdevējs, un tā tas ir bijis
Jurītim redzamā veidā – arī tanī reizē, kad Dieva Eņģelis mežā nomaldījušos bērnus,
ejot bērniem pa priekšu, izveda tos no meža ārā uz ceļa – mājup. Iepriekšējā reizē
lūdzu Jurīti Dieva Eņģeli pasveicināt viņa parādīšanās reizē, bet, Eņģelim parādoties,
Jurītis to nepaguva, Eņģelis teica, ka viņš to zinot... Tāda ir realitāte. Mēs varam
uzrunāt debesu Tēvu, Viņa eņģeļus, Viņa svētos, bet vai tikai mēs to darām un vai
mūsu prāts nav aizņemts un mūsu domas nav pievērstas tukšībām, pat grēkam?
Jautājums ir tiešs un nepārprotams – vai cilvēks savu saprātību liek lietā, vai to
izšķiež?
Daudzi pasākuši rīkoties pretēji Dieva dotajam padomam, ko māca Baznīcā
un atmetuši pat lūgšanu. Jurītim Eņģelis bija apsolījis, ka parādīsies atkal, un tas
notika 1996. g 12. aprīlī lūgšanas laikā. Kāpēc īpašām lūgšanām tiek noteikts īpašs
laiks, arī par to der padomāt... Šoreiz Eņģelis noteica, ka lūgšanas – Dievmātes
litānija, visas trīs Rožukroņa daļas jāsāk skaitīt 22:00 un beigās jānoskaita litānija
Vissvētajai Jēzus Sirdij. Jurītis pateica, ka pie viņa nāk viens un tas pats Eņģelis ar
krustiņiem uz tērpa. Vēlāk Eņģelis arī pateicis, ka trešdien (17. aprīlī) ap 11:00
atbrauks Jāņonkulis un atvedīs dažas zivtiņas. Eņģelis to pateica tāpēc, ka Jurītim tas
sagādā prieku – barot zivtiņas un vērot kā tās peld. Šinī pat dienā, 1996.g 17. aprīlī,
Jurīti apciemoju vēlreiz, un klāt bija arī daktere Valija. Viņa atzina, ka tik gaišu
jaunekli dzīvē sastop pirmo reizi, kurš var tik tieši runāt par Dieva lietām. Brītiņu pie
iekārtotā altārīša Jurīša dzīvoklī arī palūdzāmies, un brīnums bija mums visiem –
svētbildītēs Kunga Jēzus un Dievmātes sejas bija dzīvas. Un arī vēlēšanās palūgties
kaut īsu brīdi bija liela – un miers un prieks ieplūda mūsu dvēselēs. Dievs ir Valdnieks
par dzīvajiem un mirušajiem – Dieva žēlastība plūst gan pār vieniem, gan otriem, ja
tikai šim mērķim tiek veltītas lūgšanas. To pauda lubānietis, kad viņu sastapu Puduļos,
Dievmātes apmeklējumu vietās, 1996.g. 27. aprīlī. Dažos gadījumos mirušajiem tiek
dota iespēja atgādināt ticīgajiem, lai par viņiem lūdzas, jo dzīvē ir bijuši daži grēki,
kas, kā saka, sauc uz debesīm, lai par tiem saņemtu vainīgais vai vainīgā sodu – šis
grēks jāizpērk jau dzīvam esot un, ja nav to izdarījis, – nožēlojis, gandarījis un lūdzis
piedošanu, mūžībā sods nepaiet garām, un visbriesmīgāk būtu, ja tā būtu jau elle, bet
elles priekšā vien jau cilvēkus pārņem šausmīgas bailes, ciešanas un, ja vien kāda
iespēja pastāv, mirušie izsaka savu lūgumu dzīvi palikušajiem, lai par viņiem lūdzas.
Caur Golgātas krustu – Kunga Jēzus ciešanām –, kad Kungs Jēzus neatsacījās piedot
pat briesmīgam laupītājam.
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Laimīgā kārtā šis Golgātas notikums atkārtojas ikvienā Svētajā Misē, kurā
lūgšanas tiek veltītas gan par dzīvajiem, gan par mirušajiem. Un, ja kādu piemin šajās
lūgšanās, pār to plūst žēlastības, kuras pat novērtēt neprotam...
Jēzus atkal ir Golgatā un nevienam vien sacīs: «Šodien tu būsi ar Mani
paradīzē.» Ikviena Svētā Mise par mirušajiem, kad tā ir attiecīgajā dienā vai arī ir
pasūtināta, sniedz grēciniekiem atvieglojumu, pestīšanu. Dievs ir taisnīgs, bet
neaizmirstiet – Dievs ir arī žēlsirdīgs. Par to liecina lubānietis, kas bieži redz mirušos.
Tas ir tik neikdienišķi, ka daudzos izraisa šaubas, neizpratni, bet patreizējais žēlastību
laiks ir bagātināts ar tiešiem redzējumiem, vīzijām, un, ka tiešam tā ir, tādēļ par to tiek
arī rakstīts. Piekalpojot Svētajā Misē, lubānietis piedzīvo notikumus, kas citiem tā arī
paliek neredzami, bet būtība nemainās. Citiem neredzams, bet dažiem tomēr redzams
– Dievs ir atkal apžēlojies par daudzām dvēselēm, un katru dienu tūkstošiem visā
pasaulē notiek šie dievkalpojumi un apžēlošanās akti.
Nemēdz par redzēto runāt lubānietis, – tas daudziem grūti ir saprotams, bet,
kad viņš tika jautāts, nekādā ziņā neuzskatīja, ka par to jāklusē, un, ja tikai Dievs ir
pieļāvis viņam uz jautājumu atbildēt, viņš godīgi pastāsta:
Jau dievkalpojuma sākumā uz to pulcējās arī mirušie, un no tiem daudzi
atgādina, lai arī viņš viņus piemin Dieva priekšā, tas ir, dievkalpojuma laikā. Un
tiešām daudziem tiek piedots – viņu apģērba drānas kļūst tīras.
Caur lūgšanām Dievs dāvā žēlastības, bet vai mēs lūdzamies un cenšamies
tās saņemt?
Bija jāpiedzīvo rūgts pārdzīvojuma brīdis, kad dzirdēju no Nellijas, ka
Dievmāte paudusi, ka cilvēki nevēlas, necenšas dzīvot dievbijīgi un dzīvo pēc saviem
motīviem. Tie bieži vien ir maldīgi un kas ir briesmīgākais – grēcīgi. Kā šos traipus
nomazgāt, vai tikai ar sodīšanu? Būs sods, bet to var izdarīt arī ar lūgšanām.
Dievmātes parādīšanās vietu Puduļos apmeklēju 1996.g. 27. aprīlī. 15:20
Nellija pasacīja, ka ziemas laikā parādīšanās nebija, bet tagad Dievmāte atkal parādās
– viņa ir kā Fatimas Dievmāte ar kronīti galvā un garu, baltu rožukroni rokās. 1996.g.
19. aprīlī, piektdien, viņa bijusi ļoti nopietna un teikusi: «Lūdzieties, lai netiktu sodīti
visi!» Kā nopratām, tad pār pasauli vai arī tikai pār mūsu mazo valstiņu var nākt sods,
bēdas, kas var skart visus... un lūgšanas var mums palīdzēt. Un, ja nelūdzaties, – paši
ziniet: negribat līdzēt ne sev, nedz citiem.
27. aprīlī uz lūgšanām Dievmātes parādīšanās vietās steidzās daudzi ticīgie:
no Kurzemes, Vidzemes, Latgales. Un šajā dienā jau iepriekš Nellijai bija brīnišķīgs
piedzīvojums. Apmēram no 14:00 līdz 15:00 apkārtni piepildīja neparasti jauka ziedu
smarža. Darbus darīdama, iegāju arī pagrabā, un visur šī jaukā smarža...
Mēs gan zinām, kā ļaužu lūgšanas, ko tie sūta debesu Tēvam, kā vīraka
smarža paceļas uz debesīm. Arī tie upurīši, ko cilvēki uzņemas, mērojot ceļu,
pulcējoties uz kopējām lūgšanām, tiek atbilstoši Dievmātes novērtēti – ar šo smaržu.
Nellijai bija arī pateikts, ka šodien būs ciemiņi. Nellija pat uzdrošinājās pajautāt, kas
tie būs.
Bet Nellijai atbildēja – Kad atbrauks, tad redzēsi... Un ciemiņi sāka ierasties
– cits ar vilcienu līdz Varakļānu stacijai 14:00, citi ar automašīnām, un varējām
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palūgties Puduļos, skaitot Rožukroni, Dievmātes litāniju un, kad jau bijām
sapulcējušies visi, – lūdzāmies pie Puduļu krusta un tad devāmies ceļā uz Smelteriem.
Ceļā noskaitījām vēl divas Rožukroņa daļas un pie krusta Smelteros skaitījām lūgšanu
«Kunga eņģelis..» Un atkal signāls, cik ļoti lūgšanas vajadzīgas. Bija vakars un
satumsis, bet lūgšanas laikā pie krusta kļuva gaišs un ļoti skaidri kļuva saskatāmas
sīkās ziedlapiņas, kas greznoja krustu. Trīs no dievlūdzējiem šo gaismu redzēja, bet
divi neredzēja. Šāda krusta apgaismošanās šeit nenotiek pirmo reizi, un tas nav
cilvēku roku darbs. Šī apgaismošanās kā žēlastība skar vispirms dažus, un lai Dievs
dod, ka spētu to redzēt visi.
«Silavā,» saka lubānietis, «pēc visu trīs Rožukroņa daļu noskaitīšanas redzēju
ne tikai gaismu, bet arī Kungu Jēzu, kas no Vissvētākā Sakramenta monstrancē iznāca
un tuvojās arvien tuvāk.»
Arī Genovefa Smelteros atgādināja, ka Dievmāte parādoties un arvien vēl
aicina lūgties. Genovefas vadībā ar dziesmām pagodinājām Trīsvienīgo Dievu. Ja jau
sods var mūs skart, vai garīgie vadītāji ir darījuši visu, lai glābtu visu ļaužu dvēseles?
Šis jautājums ir satriecošs, un pat negribētos, jo par to ir jāatbild... Cik bieži ir
jālūdzas svētvietā Aglonā, – arī dažam ir neērts jautājums. Jo vēl jau var daudz ko
izlūgt, bet cik bieži uz šīm lūgšanām pulcējamies? Un kam, pirmām kārtām, tur arvien
jābūt?
Jurītis Rīgas dzīvoklī: – «Kad man Eņģelis lika lūgties pusnaktī, mani arvien
kāds pamodināja.» Vairāki ticīgie ir teikuši – mani pamodina – es zinu, ka nu jālūdzas,
un to daru.
Jau iedibināts cerību viesošs pasākums – sniegt palīdzību bezcerīgi slimiem
cilvēkiem, kuriem ķirurģiska operācija un ārstēšana pozitīvu rezultātu nav devusi un
nevar vairs dot, ārstēšana nokavēta, un vienīgi Dievs vairs var palīdzēt.
Dziedinātava «Nāciet jūs apgrūtinātie un apbēdinātie» – vai tāda ir
vajadzīga? Bija laika sprīdis – vai Smelteros baznīca ir vajadzīga? Tāds bija
jautājums, un daudzi cilvēki iesāka, un drīz vien šis kolektīvs, kas ticēja, strādāja,
kļuva kuplāks, un tagad jau pašiem savs dievnams.
Par cilvēkiem, kuriem vairs nav nekādu cerību, vai ir vērts ko izdot, ko darīt?
Ārstei Valijai šādu jautājumu nav – ir tikai ticība, cerība un vajadzības izjūta – sniegt
palīdzību līdz pēdējam mirklim un, Dievu lūdzot, kalpot un ārstēt, un parasti droši ir
tas – slimība ir atkāpusies, pārstājusi progresēt. Dievs ir devis dažādas zālītes jau dabā
pret visām slimībām, un vai kādu slimnieku Viņš būtu aizmirsis? Pa lielākai daļai viss
ir domāts Dieva godam. Slimnieki šeit varēs piedalīties lūgšanās, dievkalpojumos.
Dažādu konfesiju garīdznieki šeit varēs noturēt dievkalpojumus un noturēt tautu
ticībā. Bet ārstei ir jāatrod piemērotas zālītes, viņai jau ir ievērojama pieredze.
Cilvēkam ir jāsniedz visa iespējamā palīdzība šajā pasaulē un ar drošu cerību
jāraugās mūžības nākotnē. Kungs Jēzus kādam jau apsolīja: «Šodien tu būsi ar Mani
paradīzē!» Mūsu laikos – vai tad Jēzus mainījis savu uzskatus? Tikai, vai mēs lūdzam
Jēzu, lai Viņš mums piedotu?
Nebīstieties – uzticieties Dievam! Mārīte slimnīcā tika sagatavota operācijai,
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nav zināms, kāds būs iznākums – vai izturēs organisms, vai neradīsies sarežģījumi?
Bet Mārīte bija mierīga – viņa bija izšķīrusies par operāciju un paļāvās uz Dievu – līdz
ar to paļāvās arī uz personālu, kā rokām viņa uzticējās. Visam jānotiek precīzi, kā
Dievs to pārzina, un cilvēkam par to iepriekš nekas nav zināms. Ķirurģiska operācija
bija nolikta noteiktā laikā. Slimniece jānogādā vienu stāvu augstāk, bet kaut kas
notika ar liftu – tas nekustas vairāk ne no vietas, personāls nervozē, ka nevar laikā
nogādāt slimnieci operāciju zālē, bet Mārīte ir mierīga – visam taču jānotiek, kā Dievs
to zina, viņa paļaujas uz Dievu, viņa ir lūgusi Dievu un Viņam tic. Slimnieci nešus
nogādā uz nākošo stāvu un atkal – stop! Operāciju zāle slēgta un atkal jāgaida... Kā
saka, visam ir savs laiks un viss bija labi, un ko tas būtu līdzējis, ja slimniece būtu
nervozējusi?
Puduļu krusts un un mazā kapeliņa uzbūvēti laikā no 1932. – 1933. gadam.
Ļaudis to uzcēla, lai būtu kur kopā sanākt un lūgties. Ļoti iespējams, ka šeit tika
noturēts arī kāds dievkalpojums un sniegts pakalpojums – Pastarā svaidīšana slimiem
un veciem cilvēkiem, kuriem tā liegta lielā attāluma dēļ no baznīcas.
Dievs neļaujas apsmieties, tā ne vienu reizi esam dzirdējuši sakām, un vienu
piemēru pastāstīja Nellijas māsa. Tas bijis tajos gados, kad priesterus atklāti
nonicināja, un viens gadījums noticis tieši baznīcā. Mācītājs kancelē patreiz teica
mācību, bet kāds vīrietis uz baznīcu bija aizstaigājis nevis, lai Dievu lūgtu, bet lai
izsmietu mācītāju, un skaļā balsī baznīcā saucis: «Ko viņš te runā, ko jūs te viņu
klausāties utt.!» Bet šis stiprais, lielīgais vīrs pēc diviem mēnešiem bija miris. Viņa
abu kāju pirkstos sākās slimība – zaudēja abas kājas un arī dzīvību.
1996.10.23.
65. stāsts
Tev būs svēto dienu svētīt! – Vai kaut kas ir mainījies Dieva likumos? Bet
varbūt cilvēku uzskatos ir tādi mainīgi momenti, kad tieši svētījamā dienā ieplāno
kārtējos darbus?
«Tev būs svēto dienu svētīt» – šī Dieva likuma pārkāpšana vai pretošanās
tam skar arī cilvēka tiesības atpūsties, pateikties Dievam, piedalīties kopējos
dievkalpojumos.
Ikviens iet savu dzīves ceļu un pēc pieredzes redzam – nedrošo dzīves ceļu.
Cik tas ir smags un citam pavisam īss, un visi nonākam Dieva priekšā, un, ja Dievam
jābūt taisnīgam, kā gan Viņš varēs izvairīties – nelemt taisnīgi? Un kāda jēga būtu šīs
pasaules beigām, ja aiz tās nesāktos taisnība – katram pēc viņa nopelniem?
Vēl viena iespēja: bet Dievs ir žēlīgs! Bet iekams cilvēks ir nežēlīgs,
netaisnīgs labumu dalīšanā, kā gan viņš spēs Dievu aizkustināt, iežēlināt? Cilvēkam
jāatgriežas, jāatzīstas un jāpārstāj būt ļaunam – tad ir iespēja izlūgt piedošanu.
Vīzijās Dievmāte parādās arī Latvijā, un Dievs vien zina, cik reizes Dievmāte
ir noslaucījusi bārenītes asariņas, cik reizes mierinājusi bēdu nomāktos. Un varbūt tika
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pieminēta Māra, Laima, bet pēc tam bija labi – pat bēdīgie kļuva uz brīdi laimīgi...
Kas gan Dievmātei var liegt būt visas pasaules tautu vidū un tanī skaitā Latvijā? Un
vai visos gadījumos Dievmāti pazina un zināja, ka Tā ir Dieva Dēla Māte? Vairākos
gadījumos Dievmāte ir pateikusi kas Viņa ir. Par senākiem laikiem to ir grūtāk
pamatot. Tādēļ arī būtu netaisnīgi noklusēt šādas ziņas, ja tās ir pieejamas šodien.
1996. gada 23. septembrī pagāja jau desmit gadi, kopš Dievmāte īpaši
parādījās Smelteros. Un tie ticīgie ļaudis, kuriem tika dota žēlastība šajā sakarā
lūgties, būt šo notikumu lieciniekiem un arī runātājiem par to, kas īpaši uztrauc
Dievmāti. Ar šīm ziņām nesteidzamies dižoties, bet par tām vienkārši nedrīkstam
klusēt. Kā to uzņem pārējie, nav mūsu problēma, uzņemšana ir visdažādākā, un labas
gribas cilvēki kaut ko jau nopratīs, un mūžības ceļi, vai tiešām kaut kur ceļā pie Dieva
nekrustosies ar Dievmātes ceļiem –, kalpojot Kungam Jēzum?
Kam lai Dievmāte uzticas – vai ne vienkāršai dvēselei, kas viņu neaprunās,
kas viņas Dēlu mīl? Vai ne tiem pazudušajiem dēliem un meitām, kas satriekti
atgriežas Tēva mājā, – un debesu Tēvs var atkal viņus samīļot, saprotams, Baznīcas
ietvaros, to pilnvaru robežās, ko Dievs tās kalpiem devis. Taču vīzijās tas iet pāri
cilvēka prāta robežām, jo tā notiekas, un tas ir viss...
1996.10.23. atkal esot Smelteros, iepriekšējā naktī pa brītiņam uzturējāmies
mēnesnīcas apspīdētajā pagalmā. Skaitījām Kunga eņģeli – šo lūgšanu un citas
lūgšanas. Ievēroju auru virs ēkām un kokiem un aiz tiem spožu gaismu. Genovefa tanī
brīdī lūdzās, Dievmāmiņas vadīta. Dievmāte atkal bija redzama pie mēneša. Vēlējos
Genovefai pajautāt, vai viņa redzēja to spožo, neparasto gaismu, bet bijos viņu
iztraucēt. Un tad viņa ierunājās: «Jānīti, vai spožo gaismu redzēji?» Tad sapratu, ka arī
viņa to redzēja. Bet pēc sarunas vēlāk nopratu, ka Genovefa to redzēja daudz ilgāk un
varenāk. Pajautāju Genovefai, vai vēl arvien bieži redz Dievmāti. – «Jā, ir tādas
reizes, bet viena bija nozīmīga, kad Dievmāte runāja. Tas bija šovasar, kad vēl biju
Preiļu slimnīcā, kur pārcietu smagu operāciju, un vienīgi Dievs zin šo pārbaudījumu
un ciešanu nozīmi. Un to visu varam upurēt Dievmātes nodomā, jo viņa teica, ka
daudz lūgšanu vajadzīgs. Kādu vakaru, nometusies ceļos slimnīcā pie loga, lūdzos, un
tad tas notika. Pie mēneša bija redzama Dievmāte. Dievmāte teica, ka par maz runājot
es par Viņas parādīšanos un par to, ko Viņa teikusi. Ka jārunājot par nelabiem
cilvēkiem, dzērājiem un to postu, ko tas atnesīs mūsu tautai, un jārunājot tieši uz
viņiem.»
Tas nav viegls uzdevums, bet, ja Dievmāte to saka, tad kaut kādu iespaidu un
palīdzību sniegs arī Viņa. Ticīgo malā stāvēšana un klusēšana Dievam nav
pieņemama. Klusēt var, ja mūs nepamatoti apvaino, bet klusēt nedrīkst, ja kādai
dvēseli draud pazušanas briesmas. Pirms braukšanas uz Smelteriem vispirms ierados
Puduļos, lai kaut ko vairāk uzzinātu par Nellijas privātām vīzijām. Šajā sakarā tika
paustas arī Dievmātes vēlmes, lai lūdzamies un arī runājam par Dievam nepatīkamām
izdarībām no cilvēku puses... Dievmāte jau iepriekš pasacīja, ka ieradīsies ticīgo
pulciņš, un tas notiks, kad Nellijas māsa nesīs no tīruma salmus, un, kad atbrauca
grupa no Lubānas un Varakļāniem, Nellijas māsa bija aizgājusi uz tīrumu nest salmus.
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Visam tam nav īpaša nozīme, bet Dievmāte jau iepriekš redz, gan tos, kas strādā, gan
tos, kas steidzas uz kopējām lūgšanām, jo norunāts bija, ka kopīgi brauksim lūgties
Dievmātei par pateicību, par Viņas parādīšanos un padomu došanu. Braucām uz
Smelteriem. Vispirms noskaitījām visas trīs Rožukroņa daļas, būdami ceļā, un
turpinājām pie krusta tīrumā, pie otrā krusta Smelteru baznīcā un Genovefas mājā.
Īpašu vērību veltījām Vissvētās Trīsvienības pagodināšanai, no kā viss labums nāk.
Nākošajā dienā, svētdienā bija iespēja piedalīties dievkalpojumā Smelteros. Tiku
uzaicināts un biju par krusttēvu zēnam Nikolajam. Tā kā Dievmātei viss zināms, –
lūdzām svētību Nikolajam un viņa brālim Aleksandram, kas arī tika nokristīts, un
abiem tika pasniegta Sv. Komūnija.
Ja ar pāris teikumiem būtu iespējams ieskaidrot, kādas briesmas draud
dvēselēm, – pasaule nekavējoties pārmainītos un meklētu iespēju, kā glābties, un
dzīvotu tā, ka vienam par otru būtu prieks, bet ne bailes un aizdomas... Nellija:
«Varakļānu baznīcā 1996. gada 25. augustā biju uz dievkalpojumu. Sākoties Svētās
Misas upurim, pie altāra labajā pusē parādījās Dievmāte ar rožukroni rokās. Rokas
salikusi, lūdzās, skatu pavērsusi altārim, pie kura priesteris upurēja Svēto Misi.
Pārvēršanas brīdī pretī tabernākula durtiņām parādījās gaismas apņemts krusts.
Dievmāte lūdzās līdz pat Sv. Mises beigām un tad vairs nebija.
Pēdējo reizi Nellija Dievmāti redzēja vakar vakarā, 1996. gada 20. septembrī.
Dievmāte parādījās skaistā, gaišā ģērbā un norūpējusies teica: «Jālūdzas par
neticīgajiem, par tiem, kas bez žēlastības pāri dara citiem, par šo jaunatni,lai cilvēki
atgriežas, lai nav vieglprātīgi, lai nav apdraudēta sava un citu cilvēku veselība un pats
dārgākais – cilvēka dvēsele. Jālūdzas par veciem cilvēkiem, kuriem drīzumā tuvojas
ceļš uz mūžību, lai viņi paspētu atgriezties un sevi uzticētu Dievam. Viņu izpatikšanas
laiks pasaulei beidzies, un pasaulei kļūst par apgrūtinājumu. Bet Dievs savā mīlestībā
gaidījis visu viņu mūžu un cerējis – varbūt vēl pēdējā brīdī piesauks Viņu.»
Nellija: «Vēl citā dienā, iepriekš, kad arī Dievmāte parādījās, pēc tam bija
sajūtama brīnišķīga smarža. Es lūdzos katru dienu, kā jau to Dievmāte vēlas. Visās
parādīšanās reizēs Dievmāte nerunā – tad nu ir tikai tas brīnumainais redzējums un
viss... Bet bieži vien parādīšanās reizēs Dievmāte runā mīļi kā par saviem bērniem,
aizrādot dažiem no mūsu lūgšanas grupiņas. Līdzko ir kāda veiksme vai ievērības
cienīgs notikums, vai materiālā stāvokļa uzlabojums, – pielīp arī lepnība – it kā to
mazāko vairs nepazīst. Dievmāte nav apmierināta, ja kaut mazlietiņ šādu kļūdu kāds
pieļauj.»
Nav viegli mērot 8 km no Varakļāniem, mērot ceļu, lai sapušķotu Puduļu
krustu. Bija jūtams pagurums. Bet Dievmāte mudina pagurumam nepakļauties un
Varakļānietei, kā Dievmātes izraudzītai krustā Piekaltā pagodināšanai, pušķojot to
ziediem. Ja tas nebūtu nozīmīgi, Dievmāte to nebūtu vēlreiz atgādinājusi gan Nellijai,
gan Varakļānietei, pieminot atbilstošu godbijību pret krustu un dvēseles stāvokli, kāds
ir viņai...
Jautāju Nellijai, vai ko ir teikusi Dievmāte par Latvijas vadību? Briesmīgi
izskatās Latvijas valdība, šausmas pārņem Dievmāti, kāda ir patreizējā Latvijas
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valdība brīdī, kad Dieva svētība tai tik ļoti vajadzīga un ticīgie varētu būt pirmie
izpalīgi pie tautas morālā līmeņa saglabāšanas, kad būtu jādod visplašākās iespējas
skolot jauno paaudzi kristīgā garā. Tauta stāvēja barikādēs un baznīcās lūdzās, un
tagad valdība tik nepielūdzama, negribīga... Morālais līmenis krīt arvien zemāk un
aizies aizvien biežāk līdz asins izliešanai, – te Dievmāte sākusi ļoti raudāt... Nav
izturama rīcība, kad tauta tiek novesta līdz nabadzībai. Cilvēki ar godīgu darbu grib
apgādāt sevi un ģimeni. Darba trūkuma dēļ to nespēj, bet ierāvēji kļūst bagāti,
izvirtība iet plašumā un lepnības grēks padara cilvēkus saltus... Nesamaksātā alga brēc
pēc soda no debesīm... Kas mūs sargās, ja Dievs nesargās, – visas varas un valdības
krīt viena pēc otras, un neviens nepaliks mūžīgi. Tik daudz līdzēt un darīt varētu, lai
cilvēkus sagatavotu laimīgai mūžībai, un arī, lai vispirms nodrošinātu cilvēkam
cienīgu dzīvi tepat šaizemē...
Daudzi nesaprot, kamdēļ vajadzīga tā Aglona, un kādēļ katru gadu tur
vajadzīgas daudzskaitlīgās lūgšanas... Pie reizes jāpiemin arī daudzās izlīgšanas ar
Dievu –, skatot grēksūdzētāju rindas dienu un nakti... Un tāda svētuma aura plūda no
Aglonas bazilikas! Bija, kas iespēja to sajust. Un kā Dievmāte to pārdzīvoja –, to uz
dažiem mirkļiem atspoguļojot savā gleznā kā dzīvai esot! Redzēt savus līdzcilvēkus
kā Dieva bērnus, apzināti apjaušot: tie ir Dievam piederošie – ar miesu un dvēseli.
Atklājās noslēpums, ko ikdienā nepamanām, – tas bija vēl nepiedzīvots brīnums.
Ir cilvēki, kas alkst pēc mantas, bet nekādi dzīvē nepaveicas kā vien, lai
pieticīgi izdzīvotu. Un sastopam cilvēkus, kas ilgojas pēc garīgās bagātības, bet nekas
īpaši nepaveicas un jādzīvo tā pieticīgā kristīgā cilvēka dzīve, un tikai pēc daudziem
gadiem – nezinām, kādēļ Dievs kavējas – atveras mums acis, lai kaut dažus mirkļus
ieskatītos svētuma noslēpumos, izjustu, kas ir svētums... Ielūkoties arī mirušo pasaulē
– tāda iespēja reizēm tiek dāvāta, lūdzoties par mirušajiem. Un arī mirušajiem tiek
dāvāta iespēja lūgt no saviem piederīgiem, lai par viņiem lūdzas. Ir jau vairāki tādi
gadījumi.
Ir kāda audžumāte, kas labprātīgi pieņem un audzina divus audžu bērnus, un
noprotams, ka arī mūžības valstībā uz viņu mirušie liek cerības, ka viņa par viņiem
palūgsies, pagandarīs. Cilvēks, kas spēj uzupurēties bērnu labā, spēs neviltoti, sirsnīgi
lūgties, uzupurēties mirušo labā... Mirušais priesteris Pēteris Vucāns lūdza, lai viņa
lūdzas par viņa mammu un par viņu pašu. Vienā smagā saslimšanā no mūžības viņš
deva padomu – noskaiti 84 Rožukroņus, un viņa tika atbrīvota no krampjiem, pret
kuriem zāles nespēja iedarboties.
Lubānietis jau iepriekš zināja, ka Genovefa saslimusi un būs vajadzīga
ķirurģiska operācija.
Jurītis, Rīgas dzīvoklī jau nedēļu iepriekš zināja, ka ciemos atbrauks
Jāņonkulis 1996.09.18. no rīta puses un tā notika. To bija pateicis Eņģelis. Jurītis
skaita Eņģeļa ieteiktās lūgšanas. Pēdējā laikā vienā gadījumā mājas altārītī virs
svētbildītēm parādījāsDievmāte. Viņa neko neteica, bija ļoti bēdīga...
Kurzemē jāpiemin vēl viens gadījums. Tas ir sakarā ar svētās Agates svētīto
ūdeni. 1996 gada 6. aprīlī blakus mājā izcēlās ugunsgrēks. Tika apdraudēta blakus
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stāvošā draudzes māja. Laika bija maz, vējš bija spēcīgs. Uguns vairākās vietās
aizsākās arī baznīcas mājas jumtā. Cilvēki darīja, ko spēja. Par laimi atcerējās svētās
Agates ūdeni un reizē lūgties. Arī priesteris jau bija pagalmā un īpaši lūdzās. Uguns
samutuļoja, dīvaini sagriezās grīstē un uzmuka gaisā. Ugunsgrēks pieplaka,
ugunsdzēsēji un iedzīvotāji sekmīgi pierimušo ugunsgrēku nodzēsa.
1997. gada janvāris
66. stāsts
Ceļa zīme uz debesīm... Ja varētu nopirkt ceļa zīmi uz debesīm, vai pietiktu
pircēju un vajadzīgo iekrājumu? Un ja izdevība sakrāt nebūtu nemaz tik neiespējama,
kas gan nepadomātu –, vai arī man nav laikus jāparūpējas par sevi, par savu vietu ne
tikai šai pasaulē, bet arī mūžības pasaulē...
Varētu teikt: nav piedāvājumu, neviens vietu debesīs pie Dieva mums
nepiedāvā... Par naudu nē, jo tad jau var gadīties, ka kāds vajadzīgo naudas summu
nespētu sakrāt, – bet sakrāt labus darbus, labus vārdus, lūgšanas, būt taisnīgam,
žēlsirdīgam, mīlēt savējos un tuvākos – to taču var ikviens. Bet, ka jāmīl Dievs, – tas
atkal vienam otram sagādā problēmas. Bez Dieva pasaules nemaz nebūtu, nebūtu pat
cilvēka ēnas, bet pats cilvēks ir ļoti, ļoti kaut kas vairāk, un Dievs par cilvēku
neaprēķināmi vēl kaut kas vairāk: «ES ESMU TAS, KAS ES ESMU.» Svēta, skaidra,
nemainīga pilnība, kam nekas nav ne pieliekams ne atņemams, un viss ir varams. Ar
Dieva palīdzību cilvēks patiešām var mantot nezūdošu laimi. Vienīgā iespēja tā ir:
uzticēšanās Dievam, mīlēt Dievu un ,bez šaubām, varam arī kaut ko lūgt no Dieva.
Lūgumam jābūt pārliecinošam, godīgam, no sirds, tieši tas, kas cilvēkam vajadzīgs –
esot Dieva bērnam.
Ir Dievs vai nav Dieva? Ka ir Dievs, to kaut kā aptvērušas visas pasaules
tautas, bet kā izturēties pret Dievu, kā Viņam kalpot? Te nu ir liela dažādība... Un kad
Dievs dod padomu, kā par to rakstīts Bībelē, arvien jūtama nepaklausība.
Šodien nepaklausība ir pārāk liela, pat nomācoša. Ticīgie nostādīti pabērnu
lomā, bet tie taču ir tautas daļa, tiem tāpat kā visiem pieder savi bijušie īpašumi. Tos
vienkārši vajadzēja atdot atpakaļ saviem bijušajiem īpašniekiem, kas tagad ir nostādīti
lūdzēju lomā, un pat «taisnā» tiesa diez vai palīdzēs.
Kam Dievs palīdzēs uz mūžības sliekšņa – tas vēl ir jautājums.
Netaisnīgajiem būs briesmīgi žēl par savu rīcību, bet kādēļ viņiem nav žēl jau šodien
par saviem līdzcilvēkiem? Kādēļ pēdējo laiku vīzijās, redzējumos cilvēki arvien
neatlaidīgāk tiek brīdināti, ka daudzi jau izpelnījušies tādu sodu, ka nepaspēs vairs
Dievu pielūgt, nedos laiku viņiem, ja šo laiku neizmanto. Dievs piedāvā izlīgšanu, bet
ko dara cilvēks, kas būtībā ir tikai Viņa radījums? Skaidri un gaiši jau pateikts turpat
2000 gadus atpakaļ. Par Dieva žēlastību liecināja apustuļi, mācekļi; mocekļi ar savām
asinīm un dzīvību, līdzīgi kā Kungs Jēzus, apliecināja, ka Dievs nav izdomājums. Kā
mēs dzīvojam uz pasaules šodien, tā Dievs dzīvo mūžīgi, un, sastopoties ar šo realitāti,
199

nav prātīgi Dievu noliegt. Kungs Jēzus pateica, ka Viņš veseliem leģioniem varētu
eņģeļus sev palīgā atsaukt. Bet ir arī citi gadījumi, kad Kungs velnus, ļaunos garus no
cilvēkiem izdzina. Pret Dievu cīnās ne tikai cilvēks, un ļoti savādi – kādēļ gan
cilvēkam tas būtu jādara... Bet to dara, un vieglāk būs saprast, ka arī garu pasaulē pret
Dievu cīnās gari, un jābrīnās, kādēļ daļa garu cīnās pret Dievu. Lasot Svētos Rakstus,
uzzinām, ka tie ir ļaunie gari – gari, kas sāka piekopt ļaunumu, – mīlestības un labu
darbu vietā sējot ļaunumu. Un Dievam šādi gari nav pieņemami. Arī ļauni cilvēki
Dievam nav pieņemami.
Cilvēki, nonākot grūtā situācijā, meklē palīdzību, bet kur? Vai pie Dieva, vai
ļaunajiem gariem, kas jau ir Dieva žēlastību pazaudējuši, un tagad viņiem šausmīgi
skauž, ka grēcīgs cilvēks ir priviliģētākā stāvoklī – cilvēks var un viņam ir iespējams
vēl no Dieva izlūgt piedošanu, būt laimīgam... Cilvēki ir bezspēcīgi cīņā pret Dievu,
bet tomēr daži cilvēki ignorē Dievu, cīnās pret Dievu. Arī ļaunie gari ir bezspēcīgi pret
Dievu, bet tomēr cīnās pret Dievu. Ļaunums padara aklus gan garus, gan cilvēkus.
Mēs līdz galam nespējam izprast mums dotās brīvības cenu, bet pietiekošs laiks arī
tiek dots – izvēlies, kādu tu gribi mūžību sev...
Jau ar savu brīvību vien cilvēks izjūt, ka ļaunumam jādara gals. Un Dievs –
vai to neizjūt? Mums ir jāsaprot, ka to neatlaidīgi aicina arī Dievmāte un eņģeļi, kas
īpašos gadījumos brīdina, ka ļaunumam jādara gals. Nedrīkst tik nekaunīgā veidā
izaicināt Dievu ar visatļautību –, it kā Dieva vairs nebūtu un Viņa priekšā par neko
nebūs jāatbild...
Briest notikumu moments, ka noziedznieki Dievu pat piesaukt nepagūs un tā
arī paliks izolēti no Dieva valstības. Pie ļaunajiem gariem tiem vieta – briesmu pilnajā
valstībā.
Kā Dievs rīkosies tuvākajā laikā, – ja kāds grib to zināt tikai ziņkārības dēļ,
tad tas to nav vērts. Dievs var dienu vai stundu pielikt klāt un arī atņemt, un arī
cilvēka mūžu pagarināt par daudziem gadiem, tādi gadījumi ir arī mūsu dzimtenē. Lai
iegūtu Dieva žēlastību, Viņam ir jātic, jāuzticas, jālūdz, jāmīl Dievs... Par nožēlošanu,
ne visi ir uzņemti, nesastāv kādā no kristīgajām draudzēm, bet, ja viņi izrāda Kristum
ticīgajiem cieņu, labvēlību, pretimnākšanu, iespējams, drīz vien Dievs pieskaitīs viņus
pie saviem bērniem...
Annas stāstījums: «Es esmu dzimusi Sibīrijā, kur 1922. gadā nomira mana
tante. Toreiz man bija 3 gadi. Sibīrijā nokļuva arī mans tētis, mamma, tēta četri brāļi
un divas māsas. Cara valdīšanas laikā Sibīrijā tika piedāvāti brīvie, auglīgie zemes
gabali. No Latvijas tanī laikā aizbrauca daudzas ģimenes. Bet tēvzeme paliek
tēvzeme. Dažus gadus pēc neatkarības iegūšanas – 1994. gadā mans tēvs Antons
Pārpucs ar savu ģimeni atgriezās Latvijā.
Bet īpašs, savāds gadījums notika Sibīrijā tajā reizē, kad nomira tante. Viņa
tika iezārkota, novietota blakus telpā. Uz bērēm jau agri no rīta bija ieradušies visi
četri tēva brāļi, baznīcas cilvēki, dziļi ticīgi, un pie tam labi dziedātāji. Bija
sapulcējušies arī pārējie bērinieki, kas lielajā istabā lūdzās, dziedāja Dieva dziesmas.
Viena no saimniecēm pieskatīja zārkā gulošo, visapkārt dega sveces. Pēc pusdienas
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bija paredzēta viņas izvadīšana uz kapiem. Bet drīz vien saimniece ievēroja, ka
pakustās mirušās pirksti, tad roka – tā nošļuka gar sāniem, un tad – vēl tikko mirusī
sieviete piecēlās sēdus. To tūdaļ pavēstīja bēriniekiem – izcēlās panika... Taču cilvēki
bija prātīgāki. Tie sprieda – ja jau viņa ceļas augšā, tad ir jāpajautā, kā tas iespējams,
ko viņa vēlas?
Mazliet savādi bija redzēt, ka augšāmcēlusies sieviete nemaz nav pārsteigta,
nedz nobijusies, ka atrodas zārkā... Tiešām, viņa bijusi jau paņemta no šīs zemes
prom. Vispirms uz savu mirušo ķermeni varējusi skatīties no atstatuma un tad jau
bijusi tālumā – pretī gaismai, tanī Pestītājs, apgalvot nedrīkst, ja netiek sacīts, kas tas
ir, bet Viņam par visu jāatbild un nav vairs, kur izvairīties, – viss ir zināms...
Ja mēs gribam būt pie Dieva, tad tā arī jādzīvo, un, ja nebija kas labs izdarīts,
tad bija jālūdz no Dieva piedošana. Mūžībā aizsauktajai tantei pateikts, ka viņa savā
dzīvē tikai divas reizes tā pa īstam, sirsnīgi ir lūgusies. Kungu Jēzu tiešām sasniegušas
– divas lūgšanas... Bet kur tad pārējās? – Tās esot pacēlušās uz augšu tikai kā tāds
miglas plīvurs. Un kur tad labie darbi? Pietrūkst viens labs – tā pateikts – darbs... –
Skatiet Evaņģeliju: «Ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva un Dēla, un
Svētā Gara vārdā, mācīdami tās pildīt visu, ko Es jums esmu pavēlējis.» (Mt. 28,1920). «Kas ticēs un taps kristīts, tas būs izpestīts, bet, kas neticēs, tiks pazudināts.»
(Mk. 16,16).
Kristībai ir pārāk liela nozīme. Tantei pateikts, ka viņa šo pienākumu nav
izpildījusi – viņai nav neviena krustbērna. Viņai tiekot žēlastība – iespēja atgriezties
savā miesā, dzīvot un šo uzdevumu izpildīt. Un no tām divām lūgšanām, kas tika
uzklausītas, viena esot bijusi tanī brīdī, kad māte nomira, un otrā – laulību dienā,
lūdzot savai ģimenei svētību.
Tantei tika pateikti arī brīdinājumi citiem. Viņas brālis, neapvaldījis savas
dusmas, nesen savai ķēvei iesitis pa purnu, un ķēve izmetusies – tā esot viņa vaina.»
Jēzus piecēla Lācaru no miroņiem un Viņam ir vara to izdarīt ar jebkuru
mirušo.
«Tukšība, tukšība,» – kaut jel neteiktu tā par mūsu dzīvi! Laiks, ko pavadām
izpriecās, bieži vien dvēseles pestīšanai nedod neko. Pēc nāves – mūžībā – būs
nepārvarama vēlēšanās būt pie Jēzus – Dieva, bet kā būtu, ja tiem «kazačoka»
lēkātājiem un dejotājiem vēl ilgi būs jālēkā, kad būs redzams, ka tā ir tukšība un nav
tā uzvedība, kas mūs tuvinātu Dievam.
Kad to viņa pasacījusi tiem, uz kuriem tas bijis norādīts, tie tiešām kļuvuši
savaldīgāki. Pēc savas augšāmcelšanās tantei nenācies viegli sev sameklēt krustbērnu,
jo kā nekā viņa bija neparasta sieviete –, jo piecēlusies no miroņiem. Bet Dievs
nepieprasa to, ko nevaram izpildīt. Kaut ar grūtībām un ciešanām, tomēr beidzot tantei
bija iespējams un viņa tika par krustmāti vienai meitenei, un nodzīvoja vēl vairākus
gadus, būdama dzīva lieciniece ticīgajiem, ka Dievs ir, visu zina un sirsnīgas
mīlestības pilnās lūgšanas sniedzas līdz pat debesīm...
Ne jau Dievmāte parādās lepnās pilīs un krāšņās drēbēs tērptiem cilvēkiem,
bet Latvijā tas notiek pieticīgos mājokļos, svētvietās, baznīcās, krāsmatās ticīgiem,
201

vienkāršiem cilvēkiem, kas patiešām Dievam tic, bez kurnēšanas pacieš pārmetumus,
grūtības un katru dienu lūdzas cilvēku labā; savu sirdsapziņas svētnīcu rūpīgi uztur
kārtībā un izmanto žēlastības vietas – šeit domāts – tās vietas, kur Dievmāte ko īpašu
paudusi un pamācījusi savu vīziju laikā. Te runa ir par Smelteriem. Un daži gadījumi
atkal pauž, ka nedrīkst vienkārši visu aizmirst, ko Dievmāte teikusi un, ka Viņa savu
apsvērumu dēļ Dieva godam bija izvēlējusies šo vietu, un ir svētīgi šeit ik pa kādam
laikam ierasties un palūgties.
Neliela grupiņa kārtējo reizi 1997. gada 28. janvārī pulcējās Smelteros. Bija
pārrunas, lūgšanas un dziesmas Vissvētās Trīsvienības godam, un jūtama arī liela
atbildības sajūta – pārstāvēt kā dalībniekam Dieva pagodināšanas grupiņu. Tā ir īpaša
Dievmātes prasība – lūgties visur un sevišķi vietā, ko Viņa svētījusi. Dievmāte, sava
Dēla pārstāve, svētī ikvienu labas gribas cilvēku un sevišķā kārtā tos, kas pamet savas
ikdienas rūpes, lai izņēmuma kārtā pabūtu un palūgtos Smelteros. Minēšu dažus
piemērus.
Iepriekšējā reizē lubānietis sakārtoja automašīnu braucienam uz Smelteriem.
Automašīnas salonā sajuta brīnišķīgu smaržu, un tā bija Dievmāte – uz brīdi viņš to
redzēja. Viņa dāvāja ceļiniekiem šo patīkamo smaržu... Lubānieša brālim iekāpjot
automašīnā, bija nesaprotams, kāpēc mašīnā šāda brīnišķīga smarža. Lubānieša brālis
vēl piebilda: – «Pa ceļam, braucot uz Smelteriem, lūdzāmies arī par mirušajiem, un
kā braucām kādai kapsētai garām, tā smarža kļuva stiprāka. Tas pats notika, pabraucot
garām ceļmalas krustiem.» Ap dažiem cilvēkiem, lūgšanu skaitot, uzplaiksnās zibšņi,
kā tas jau vairākas reizes noticis ar Annu. Viņa jau ilgāku laiku uzupurējas kādas
slimnieces labā un lūdzas savu piederīgo dēļ...
Vēl viens iespaidīgs gadījums. Pirmajā braucienā uz Smelteriem pēc
Dievmātes parādīšanās lubānietis kā ceļa zinātāju paņēma līdzi savu ļoti ticīgo
krustmāti. Un tā viņi bija kā vieni no pirmajiem svētceļniekiem Smelteros, lai tur
lūgtos. Pirms iepriekšējā brauciena 77 gadus vecā krustmāte nomira, bet Anna jau
divas dienas iepriekš pirms viņas nāves zināja, ka par viņu Smelteros dziedās
mirušiem domātos psalmus. Tā arī bija. Lubānietis, uzzinājis par savas krustmātes
nāvi, vispirms brauca uz Smelteriem, kur tika aizlūgts par krustmātes dvēseli. Tikai
pēc tam viņš aizbrauca pie mirušās krustmātes un gandrīz viņu nepazina. 77 gadus
vecā krustmāte bija kļuvusi kā jauna – 30 gadus veca, ar laimīgu smaidu sejā. Bērēs
pat garīdznieks bija aizkustinoši pārsteigts... Visādi jau var gadīties, teiksim
vienreizēji, bet šeit jāievēro fakts, ka notikumi seko cits citam – kā sērijā...
Turpinām šos notikumus pierakstīt, un mani dara uzmanīgu: lai izlasu 1997.
gada katoļu kalendārā 297. lpp. iesākto rakstu un grāmatā «Dievmāte runā uz saviem
mīļotajiem priesteriem» – 555. lpp. sākto rakstiņu. Šie rakstiņi liek ļoti padomāt – vai
tas ir nopietni vai ne? Mūsu lūgšanu grupiņā jau ir zināms daudz kas vairāk. Jau tajā
ziņā vien, ka arī Latvijā Dievmāte pievērsusi uzmanību šeit dzīvojošai Dieva bērnu
saimei. Īpaša uzmanība un īpaša žēlastība arī ir iemantojama, taču nedrīkst to nokavēt.
Genovefa Smelteros parādīja vienu Ingas gleznoto Dievmātes gleznu.
Gleznas rāmītis sadedzis, bet Dievmātes gleznojums ugunsnelaimē nav sadedzis. Pēc
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lūgšanu vakara otrā rītā pie mēness bija Dievmāte ar Jēzus Bērnu. Dievmāte un Jēzus
bērns arvien vēl gaida, bet vai cilvēki ir tikpat uzticīgi?... Bet tos, kas uzticīgi, arī
Dievs sargā, tikai gan pašam arī jāsargājas – jāņem vērā brīdinājums. Brīdina Eņģelis,
brīdina Dievmāte... Anna pastāstīja, ka viņa tika brīdināta jau vairākas dienas iepriekš,
lai uzmanās, ka nenosit ar elektrību. Un tā arī bijis. Atkušņa laikā caur jumtu tecējis
ūdens, radies īssavienojums, sākuši degt elektrības vadi. Gribējusi jau skriet un raut
tos vadus, lai neaizdegas māja. Tad atcerējusies brīdinājumu un nav vadiem klāt
ķērusies. Vadi paši pārdeguši un īssavienojums izbeidzies.
Patreiz tiek brīdināta visa tauta: negrēko, beidz grēkot, neskrien uz grēku
vietām – sadegsi, apdedzināsies. Jaunatne trako diskotēkās un ballēs. Kāds novērojis
trakos slimnīcā, un tādus pašus, kā jukušus, varot dažkārt redzēt sarīkojumos. Ko var
iebilst, jo kādas tagad tikai filmas nerāda, pat radio reklamē grāmatu par seksu, pie tā
jāsākot pierast, it kā atklāta jauna dzīves lappuse. Bet sakāmvārds saka: cilvēks domā,
Dievs dara. Tā kā būs lieli notikumi, kad Dievs darīs galu nejēdzībām.
Līdz šim varēja klibot visādi, bet nu ir jāatgriežas no grēkiem, – gan
lubānietim tas bija zināms, gan Nellijai. Pēdējā laikā Nellija Dievmāti redzējusi trīs
reizes. Vienu reizi pie Puduļu krusta un divas reizes mājā. Visos gadījumos lūgšanu
laikā, un tieši tas pasaulē visvairāk katram cilvēkam būtu jādara. Ja līdz šim bija katru
dienu jāskaita trīs Rožukroņa daļas, tad patreiz jāskaita viena daļa vēl klāt. Katrai
debesu pusei lai būtu pa vienai Rožukroņa daļai. Būšot bēdīgi, ļoti lieli pārbaudījumi...
Atpakaļceļā iegriezos Rīgā Jurīša dzīvoklī pajautāt, kas viņam būtu teikts?
Un biju pārsteigts par lielo sakritību – viņam Eņģelis teicis, ka vairāk jālūdzas. Ko vēl
Eņģelis teicis, – tā arī neuzzināju, jo Eņģelis liedzis par to stāstīt. Es vienīgi pajautāju,
vai sagaidāms kaut kas nopietns? Jurītis pamāja ar galvu – ka jā!
Pa radio dzirdam: Abrahama ozoli nokalst, Lata sieva, kas bija pārvērsta par
sāls stabu, atrasta, un galvenais – ar piezīmi: kaut kas pasaulē notiks. Vai tiešām
beigas? Tiešām nezinām, kas notiks, kā vien to, ka laika maz.
Kurš tad no Jēzus mācekļiem būs vistuvāk Dievam? Šāds neērts jautājums
bija nepieņemams Jēzum, vienīgi Dievs izvēlēsies, kas Viņam būs vistuvāk.
Jā, tā ir tiesa – ilgi domāja: vai indiāņi ir cilvēki? Un tā var domāt par vēl
kādu tautu. Cilvēkam ar to domāšanu ir tā, kā ir... Apmēram 40 gadus pēc Amerikas
atklāšanas, kad jau bija nokristīti pirmie indiāņi, vienam no viņiem, 57 gadus vecajam
Huanam Diego vairākas reizes parādījās Dievmāte un arī atstāja savu attēlu. Meksika
ir vienīgā vieta pasaulē, kur Dievmāte atstājusi savu attēlu. Par to tuvāk uzzināt var
grāmatiņā «Gvadelupes Dievmātes brīnums».
Latviešu tauta arī ir nopelnījusi Dieva Mātes uzmanību. Tā tīri vienkārši tauta
ir ticējusi Dievam un tai ir tiesības uzzināt par Dievu visu iespējamo un saņemt
piedošanu, žēlastību, svētību, Dieva mīlestību, to saņemot arī mūžībā...
Vienam no mūsu lūgšanu dalībniekiem kāda ticīgā pastāstīja pārsteidzošu
gadījumu. Viņa, toreiz piecgadīga meitenīte, svētdienas rītā nepaklausījusi tēvam un
mātei, kad viņai teikuši: «Jāiet uz baznīcu!» Viņa toreiz, pa pusei neapzinīgi, pa pusei
iespaidota, jo toreiz Dievu un ticīgos izsmēja, atbildējusi vecākiem, ka uz baznīcu
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neies, un apgūlusies gultā, lai tāpat vien laiku pakavētu. Bet padomu viņai devis
Pestītājs: – «Meit, ej labāk uz baznīcu!»... Viņš bija iznācis no pēkšņas gaismas, ar
ērkšķu kroni galvā, un pēc tam atkal viss izzudis. Meitene paklausījusi un aizgājusi uz
baznīcu, tā pa īstam izjūtot vainas apziņu.
Vainas apziņu izjutīs ikviens, bet grēcinieks, kas nepaklausīs, to izjutīs visos
mūžos.
Šodien ir arī tādi cilvēki, kas piesauc tikai to Dieviņu un lūgšanas neprot, no
kristīgajiem vairās. Citi nevar sagaidīt to otro evaņģelizāciju, tai vajadzētu būt
ārkārtīgi darbīgai – visus aptverošai. Ja nu tas notiek pa lielākai daļai kanceleju
līmenī, neizejot pie cilvēka, lai uzmeklētu viņu, nerunājot personīgi ar viņu, panākumi
izpaliek. Vispār vainīgi jutīsimies visi, jau par to vien, ka neesam vaļsirdīgi
aprunājušies.
116. psalms. «Teiciet Kungu jūs, pagānu tautas, teiciet Viņu jūs, visas tautas.
Jo nostiprināta pār mums ir Viņa žēlsirdība, un Kunga uzticība pastāv mūžīgi...»
Kā mēs Kunga uzticību attaisnojam, un kā to attaisnoja senlatvieši, –
nevaram teikt, ka Dievs to neredzēja...
Dievmātes «inspekcija» ir jebkurā Dievnamā. No šī vārdiņa «inspekcija»
negribējās atteikties, jo, ja jau pēdējais laiks vēl kaut ko labot –, tad jāzina, ka Viņa ir
visur, kur slavē Dievu. Tā Viņa to pauž un cilvēkiem to tā vajadzētu darīt, ar savām
lūgšanām godināt Dievu.
Pat daba godina Dievu. Vēl neviens nav tā īsti ķēries pie šī darba, ko un cik,
un kādā veidā tā izteic Dieva godu. Daži svētie spēja iedziļināties šajā dabas pasaulē,
saprata putnu valodu, un zvēri kā jēri nāca viņiem mīlīgi klāt, puķes noliecās, kā
paklanīdamās – tas viss vēl ir diezgan nepētīts un nezināms.
Kāds cilvēks pirms Ziemassvētkiem aizbrauca uz mežu, lai nocirstu eglītes
baznīcas pušķošanai. Viņš eglītes nocirtis, bet viena eglīte bija vajadzīga pie
«Betlēmītes». Tāda piemērota neviena nelikās. Viņš brauca vēl 7 km un atkal sāka
mežā meklēt. Viena iepatikusies. No tās bija sajūtama jauka smarža, bet pārējās
nebijušas piemērotas. Šai eglītei būs jāstāv pie Betlēmes silītes, kurā guļ Pestītājs –
gan tikai Viņa attēls, jo, ne jau dzīvojam Pestītāja piedzimšanas laikmetā, bet mūsu
varēšana ir izrādīt Pestītājam godu, uzbūvējot šo Betlēmīti. Bet ko var un spēj daba,
tas ir pārsteidzoši. Šis cilvēks stāstīja: «Pirms mežā ņēmu šo eglīti, piedzīvoju
neparastu notikumu – koki visapkārt eglītei pieliecās uz šīs eglītes pusi. Viss mežs bija
kluss, vēja nebija, – un šāds notikums!
Pat sniega pikas nebira nost no koku galotnēm un zariem. Jā, šī eglīte ir
izredzēta, tā tiks novietota pie Pestītāja silītes... Pat daba prot pagodināt Dievu...»
Mums bija doma pajautāt Dievmātei par M. Luteru. Jāsaka, ka jautājums
nebija vajadzīgs. Dievmāte to jau zināja un neko sliktu par šo katoļu priesteri neteica,
kā to viens vai otrs varbūt gaidīja... Ja augstākā garīdzniecība nevar sakārtot savas
būšanas un nebūšanas, tad tādā gadījumā nav jāizsauc Dieva sods vienam pār otru.
Dievs ir nostiprinājis savu žēlsirdību, un kādēļ cilvēku muļķību dēļ būtu šī žēlsirdība
jāatņem?
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1997. gada novembris
67. stāsts
Grēcinieka stāvoklis ir nožēlojams, jo kuru katru brīdi var sabrukt viņa paša
izdomātā aizsardzības sistēma: ar mani nekas nenotiks. Bet visapkārt ar citiem tomēr
kaut kas nepatīkams notiek... Un bieži vien jādzird āķīgi jautājumi: vai Dievs tā vēlas?
Dievs novēlējis šo zemi mums un tūdaļ arī vēlamies, lai Dievs par visu atbild.
Iepazīstiet savu planētu un pētiet visas norises, un daudz ko jau varēsiet sagaidīt
zināmā mērā sagatavoti! Visgrūtāk paredzēt pašu cilvēku radīto ļaunumu – vai arī par
to Dievam jāatbild? Ja būsim patiesi, katrā ziņā savu vainu atzīsim. Tas būtu labi, bet
vēl labāk, ja pacentīsimies ļaunumu novērst.
Bieži vien piesaucam Dievu un arī Viņa svētos. Šādi rīkojoties, tīri personīgi
varam gūt zināmu palīdzību, aizsardzību. Bet nereti notiek tā, ka ātri aizmirstam, ko
esam lūguši un kā mums pašiem kā lūdzējiem jāuzvedas.
Neliels notikums bija ar Dāliju. Viņa kopā ar savu vecmāmiņu bija Sv. Jēkaba
katedrālē uz dievkalpojumu. Bija pie grēksūdzes un Sv. Komūnijas. Deva, lai pasvētī
sv. Benedikta un Dievmātes medaljonu. Tieši ar svētību apveltīts medālītis var kaut ko
sniegt, bet, piemirstot, ka nēsā pie sevis šādu medaljonu, var nesaņemt neko vai
vienīgi brīdinājumu.
Par sv. Benedikta palīdzību ir dzirdēts no tiem, kas nēsā viņa medaljonu, ka
tie tiek pasargāti, dziedināti. Dālija sv. Benedikta medaljonu iesēja diedziņā un pakāra
kaklā. Bet šoreiz sv. Benedikta medālītis pasargāja nevis Dāliju, bet gan māsu Jūliju
no Dālijas apsaukāšanas. Benedikts nepieļāva, ka pēc dienas labajiem darbiem Dālija
vakarā sāktu palaist muti un apsaukātu savu māsu. Pēc pirmajiem vārdiem sv.
Benedikta medaljons sācis neciešami dedzināt –, parādoties apdeguma plaukumam ar
pietūkumu visapkārt.
Dālija izbijās, sāka saprast un nožēlot savu rīcību un atzinās vecmāmiņai. Tā
tūdaļ pārbaudīja, kas tad tur notiek ar to medālīti. Satverot to savos pirkstos, viņa
tiešām jutusi, ka medaljons ir karsts... Vecmāmiņa, jau kādreiz dzirdējusi par dažiem
īpašiem gadījumiem ar sv. Benedikta medaljonu, Dāliju norāja – kā gan viņa varējusi
izdarīt tādu kļūdu, būdama sv. Benedikta medaljona nēsātāja! Viņas pienākums būtu
izdarīt kādu labu darbu vai pakalpojumu. Un arī starp labajiem darbiem neiederas
kāds nepiemērots pasprucis vārds. Sv. Benedikts to tikai atgādināja, jo pēc 40
minūtēm apdeguma sārtums bija nozudis.
Ja ar to vien pietiktu, lai iekļūtu debesīs, ja par mirušo laikrakstā ieliktu
izjustu līdzjūtības rakstu... Tas ir skaisti un pienākums. Un tomēr, ka ir vēl kas, ko var
darīt pirms un pēc aiziešanas mūžībā, – par to daudzi vieglprātīgi nedomā. Kaut gan
pats galvenais būtu rūpēties par nākotni, lai gan neparastu, vēl nepazītu – līdzīgi, kā
dodamies uz svešu pasaules daļu lūgt patvērumu... Kas gan to nezina, un tomēr būs
tādi, kas to nezina, un nezina – kā būs mūžības valstībā, bet visi bez izņēmuma uz
turieni dodas. Vienam otram pat bail par sevi tās atbildības dēļ, grēku dēļ, bet viņi
nedara neko – lai nu ir, kā būdams, pietiks ar līdzjūtības rakstiņu laikrakstā un dažiem
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atvadu vārdiem... Kādēļ piemirsusies Pestītāja tālredzība? Viņš uzņēmās izciest un arī
izcieta par visu cilvēku grēkiem, bet cik tālredzīgs ir cilvēks, vai painteresējas –, kas
viņam jādara, lai liekulīga nezināšana, kā saka, neiegāž? Vai tad cilvēkam nekas nav
jādod par Pestītāja izpirkšanas maksu? Dievs ar grēcinieku vēlas izlīgt, bet vai tad
grēciniekam nav jāizlīgst ar Dievu? Kāpēc šis draudzīgais žests no daudziem
cilvēkiem kavējas?
Ļoti populāras ir dažādas pārtapšanas teorijas, neskaidras un neizpētītas. Vai
savu nākotni cilvēks var sašķobīt un vai otrs cilvēks var iejaukties kāda dzīvē tīri
neredzami, un vai te var būt arī kāds netīrs darbs, arī neredzams?
Ko tik cilvēks necenšas izdarīt, bet vai tas ir tas, lai nonāktu laimīgā mūžībā?
Cilvēki savas spējas šķiež un tērē, un atkal jājautā: vai tas viss ir, lai iegūtu laimīgu
mūžību?
Kas to lai zina, ko darījuši cilvēki, – visu jau vēsturē neierakstīs. Bet katra
cilvēka personīgā lieta iet tam līdzi, un viņš nonāk pēc piederības –, vai nu Dievam,
vai nu velnam. Cik ilgi dvēselei jāgaida, līdz izšķiras tās nākotne, uzturoties mirušo
valstībā? Zinām, ka Kungs Jēzus nebija vienaldzīgs pret mirušajiem. Izcietis krusta
nāvi, Viņš nokāpa mirušo valstībā, nokāpa ellē un vai tikai tāpēc, lai tur paskatītos?
Zinot Pestītāja žēlsirdību, vairāk ir cerības, ka Viņa žēlsirdība ir bezgalīga, un arī tur
uz brīdi iespīdēja cerību stars.
Baznīca nemitīgi lūdzas gan par dzīvajiem, gan par mirušajiem. Pastarās
tiesas dienā izšķirsies viss... Bet kas līdz tai dienai notiek mirušo valstībā?... Vienu
gadījumu zinām – Kungs Jēzus tur ieradās, un cik tas bija nopietni, varam iedomāties.
Vai Jēzum atkal būs jāraud, redzot nelaimīgos, kas Viņu savā dzīves laikā nemīlēja,
nemīlēja Dievu, nebijās Dieva un darīja ļaunus darbus? Bet citiem tie nodarījumi nav
tik lieli un ir atpērkami ar tuvinieku gavēšanu, lūgšanu un parādu atmaksāšanu. Tas
attiecas arī uz garīdzniekiem, ja tie savā dzīves laikā nav izpildījuši kādu pienākumu.
Smelteros Kunga Jēzus un Dievmātes pulciņam jau vairākas reizes bija
jāpārrunā gadījumi, kad mirušie liek maksāt un ko viņi vēlas, ja Dieva žēlastība ir
atļāvusi paust dzīvajiem savus dzīvē nenokārtotos parādus pret cilvēkiem un pret
Dievu. Bieži tas notiek sapnī un tomēr notiek arī gaišā dienas laikā, tiešā redzējumā.
Šiem gadījumiem, kā arvien, veltam dažas rindiņas.
Kādas gan dotības neatklājas pie cilvēkiem, ģimenēs, kopās un valstīs – te
domāts tas vislabākais... Bet pats vislabākais, kas vien var pasaulē būt, ir Vissvētā
Trīsvienība. Šo noslēpumu tā arī neizpratīsim, jo Vissvētās Trīsvienības labums ir
bezgalīgs un bez robežām. Par to mums liek satrūkties Smelteros. Ja gribam zināt,
Dievs Tēvs nav apmierināts, un tiek brīdināts viens un otrs. Viņš redz visu. Dievs cieta
mūsu dēļ, bet mēs negribam ciest nemaz... Jācenšas saprast stāvokli: viss atrisināsies
pēc taisnības, saņemsim pēc taisnības, mūs Dievs nepievils. Kādēļ gan neuzticēties
Dievam, patiesība nāk no Dieva, patiesība ved pie Dieva? Jābūt patiesiem, strādīgiem,
jāmīl Dievs un cilvēki, jāseko Kristum!
Smelteros Dievs Tēvs brīdināja Genovefu un zināmā mērā pat atklājās, cik
Viņš ir labs, svēts, kā var Viņam uzticēties, lūgt Viņu, un tas ir mūsu pienākums.
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Domājot par Genovefas sacīto, par Vissvēto Trīsvienību, Jānim nebija atļauts šaubīties
ne mazākā mērā, jo stingra Balss pasacīja: «Tā esmu teicis, un tā paliek!» Tas ir no
laika gala, šodien un mūžīgi. Cik jau nu prāts to spēj aptvert, tas, kas Smelteros
notiek, ir mums sniegtā žēlastība. Kunga Jēzus un Dievmāmiņas pulciņš no sākta gala,
kopš Dievmāmiņas parādīšanās, arvien meklē kādu iespēju, lai kopīgi palūgtos un
pagodinātu Vissvēto Trīsvienību.
1997. gada 28. novembrī lūgšanām tika atvēlētas piecas stundas, ieskaitot
pārrunas. Visiem interesē, vai notiek kādi brīnumi. Jā, brīnumi jau ir bijuši ļoti daudz,
un tiem, kas tic, – jo sevišķi. Neauglīgam laulātam pārim pēc lūgšanām Smelteros jau
piedzimuši vairāki bērni. Lietū izlijušās drēbes un slapjās kājas izžūst sausas vienā
mirklī; gaismošanās pie debesīm, gaismas auras, mēness kustības. Genovefa redz
Dievmāti debesīs pie mēness; saules deja – krāsošanās; redzējumi Genovefas istabā;
redzējumi Pieniņu baznīcā; Vissvētākā Sakramenta un Svētās Komūnijas brīnumi.
Desmit gados šo notikumu apraksti ir apkopoti 67 turpinājumos.
Mūsu pulciņā visi ir darba cilvēki, vienkārši cilvēki, un neviens nav bez
grēka. Taču sekojot Kunga Jēzus piemēram, mēs lūdzam debesu Tēvu. Dievmāte ir
mūsu starpniece, rīkotāja, padomdevēja, brīdinātāja, ja kādu iemeslu dēļ no Dieva
attālināmies, – saņemam attiecīgus pārbaudījumus. Dieva mēraukla ir precīza. Ja tanī
nebūtu tik daudz žēlastības, vienā otrā gadījumā mēs neizķepurotos...
Caur Dievmāti Dievs mums rada apstākļus apzināties pašreizējo stāvokli,
atbildību Dieva priekšā, stāvokļa nopietnību. Jālūdzas un jāaicina lūgties visi, lai,
šķiroties no šīs pasaules, neviena dvēsele nenonāktu tumsas valstībā – ellē. Tā jau
tāpat ir pārpildīta, un Dievs to nepaplašinās. Šausmīgos apstākļus ļaundari būs
izraudzījušies sev.
Ticīgajiem cilvēkiem otrā cilvēkā bieži vien ir jāpiedzīvo vilšanās. Bet
ļaunajiem un pazudinātajiem vilšanās nepaies garām citos apstākļos, tādos, kad nebūs
vairs, uz ko cerēt. Ticīgos apsmej, ka viņi cer uz Dievu. Bet viņu cerības piepildīsies.
Vai ir tuvu jau pēdējie laiki? Kas to pateiks, zīmes to norādīs? Un kas
nopietni būs lasījis Bībeli, sapratīs, ka jāizvērtē visas iespējamības, lai nepārsteigtu
mūs nesagatavotus. Protams, ne jau manta jāglābj, bet jāglābj pašam sevi, savu
dvēseli.
Bērni iet skolā, un neviens par to nebrīnās. Bet pēc tam – dzīves skolā. Un te
nu dažkārt jādzird: – kā Dievs to pieļauj? Izrādās – dzīves skola nav vieglāka, bet
daudz sarežģītāka, un atkal daudz jāmācās, jāiegaumē, jāstrādā, jāpilda skolas
pienākumi. Kam, kādam mērķim – lai nomirtu...
Ja cilvēks vienīgais būtu, kas izlemj savu likteni, tiešām, cilvēki varētu sev un
citiem nodarīt pāri. Un šajā dzīvē daudziem tas nodarīts, mums, tuviem cilvēkiem
nodarīts. Varēja būt arī vēl ļaunāk, ja iepriekš nebrīdinātu – par ļaunuma apsēstiem
cilvēkiem, kas tīko izmantot ļaunuma spēku vārdojot.
Dievmātes brīdinājumi ir nopietni, un bieži vien jārīkojas pašiem, lai sevi
pasargātu, lai sevi nepakļautu tiem, kuri grib uzspiest savu pārliecību, ka Dieva nav,
un nevajagot arī lūgties – tā esot laika tērēšana. Tad jau arī skolā iešana bija lieka laika
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tērēšana un izdevusies vai neizdevusies dzīve – arī lieka laika tērēšana. Patiesībā tas
viss ir vēl kaut kam svarīgākam – aiz skolas un dzīves skolas. Priekšā – mūžība...
Cilvēks paliek cilvēks – viens tic vīzijām, otrs netic. Cits gribētu kaut ko
redzēt, otrs – ne... Ir bijuši visādi gadījumi. Bet, kā saka, dāvātājs sniedz dāvanu tam,
kam to sagatavojis, un arī tam, kas to nopelnījis dāvinātāja skatījumā. Lielāko tiesu to
var nopelnīt ar lūgšanām, ar uzupurēšanos, kad lūgšanas apvieno ar svētceļojumu, ar
gavēšanu, ar pašaizliedzīgiem uzupurēšanās darbiem, ar taisnīgu rīcību, vārdu sakot,
ar labiem darbiem.
Dievmātes parādīšanās vietā Dienvidslāvijā, Medžugorjē, no Latvijas ir
bijušas daudzas grupas, bet Dievmātes parādīšanās laikā tikai daži ir redzējuši vīziju.
Latvijā pieredzētās vīzijas citiem zināmas ir samērā maz. Jurītim Eņģelis
parādās vienu reizi mēnesī, lūgšanu laikā. Ļoti svarīgi ir lūgties, un bieži vien Eņģelis
norāda, par ko lūgties – par cilvēkiem. Ir bijis ieteikums lūgties arī par Latvijas
valdību un lūgties arī par kādu konkrētu cilvēku. Eņģelis atklāj gan kādu nozīmīgu
notikumu, gan arī kādu mazāk nozīmīgu. Piemēram, 1997. gada 12. decembrī pateica,
ka Jāņonkulis atbrauks 18. decembrī pēc pusdienas. Un tā arī bija. 17. decembrī
saņēmu ziņu, ka 18. decembrī pēc pusdienas varēšu braukt uz Rīgu. Ne tikai Eņģelis
Jurītim norāda par lūgšanas svarīgumu. Ir arī tiešāka saskarsme lūgšanu laikā vīzijā.
Eņģelis parādījās pirms un pēc Kunga Jēzus parādīšanās virs nelielas Jēzus statujas –
profilā, tā līdz vidum, tādā kā aurā, miglainas gaismas vidū. Kungs Jēzus bija ļoti
noskumis. Tas notika lūgšanu laikā. Bet tāds mazāks gaismas stariņš dvēselei ir
Dievmātes bildīte. Ir gadījumi, kad Viņu tur var skatīt kā dzīvu – mīļu, maigu,
uzmundrinošu – īsta lūgšanu atbalstītāja.
Genovefa Smelteros par vissvarīgākajiem notikumiem uzskata tieši
Dievmātes pirmās parādīšanās, kad Dievmāte līdzdzīvoja mūsu pirmajiem Atmodas
gadiem – lūgšanām, darbiem un norisēm ceļā uz brīvību, brīdinot no mantkārības,
samaitātības, neticības. Viņa priecājās, ka ir parādījušās jaunās lūgšanu grāmatas un
uzslavēja to cilvēku pašaizliedzību, kas pie tām strādāja. Bēdājās, ka Vissvētās
Trīsvienības pagodināšanas lūgšanas un dziesmas nav iekļautas. Latviešu teksta
lūgšanu grāmatās nav atrodamas dziesmas sv. Jāzepam, sv. Pēterim, sv. erceņģelim
Miķelim, visiem svētajiem, un nošu arī nav...
Kungs Jēzus savas upurnāves priekšvakarā un naktī nemitīgi lūdzās un ar
sirdssāpēm vēroja savu mācekļu miegainību. Daudzās baznīcās pastāv paradums
pirms Svētās Mises upura vairākas stundas lūgties un dziedāt garīgas dziesmas,
sagatavoties, izsūdzēt grēkus. Bet vai nav vērojama līdzīga miegainība un jaukais
paradums lāgā neieviešas. Vairāk laika tiek atvēlēts miegam, un, nedod Dievs, ja
priekšroku svētdienās dod laicīgām nodarbībām...
Daudzi brauc uz ārzemēm piepelnīties. Citi sameklē sev piemērotu darbu
tepat, lai būtu vismaz cilvēka cienīga dzīve. Bet ko darīt, lai nokļūtu debesīs? Dievs
jau tāpat vien neuzdāvināja debesis, kaut kas jādara. Cilvēka dvēselei cienīgu dzīvi
vēlas ikviens, un ne gluži varam apvainot grēciniekus, ka viņi ir nelabojami, un pārāk
«taisnīgo» domas ir jāpiebremzē, jo Kungs Jēzus uz zemes atnāca grēcinieku dēļ...
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Parunājiet ar grēcinieku, ikvienā būs kaut kāda interese. Vai neesam par
daudz kundziski, kam tā pestīšana jau būtu skaidra lieta? Kā gan nelaimē var pamest
grēcinieku? Ko par zudušo avi saka Jēzus? Kam sāp un ir lielas brūces, vai nav
jāsteidz ārstēt tūlīt? Kam tad nav tiesību izsūdzēt grēkus, un vai tas nav jādara tūlīt?
Kā rīkojās Kungs Jēzus, sastopot grēcinieku? Viņš to aizstāvēja, un grēcinieks uz Viņu
raudzījās ar cerībām, neskatoties uz to, ka rakstu mācītāji pret grēcinieku izturējās
nosodoši. Kā izturas garīdzniecība pret grēcinieku – izvirza dažādus noteikumus,
likumus – vai ne? Pieņem jebkuru grēcinieku un piedod tam? Grēcinieki jautā, un
viņiem mutes neaizbāzīsi. Ar grēciniekiem jātiekas tūlīt, neradot viņiem neērtības, bet
jāpalīdz atgūt dvēselei mieru... Palīdzēs Jēzus...
Kam tad nav tiesību izsūdzēt grēkus? Arī Jūdasam bija tiesības, bet viņš to
nedarīja. Tātad grēki ir jāizsūdz, jānožēlo, jālabojas. Kunga Jēzus garantija ir spēkā.
Vēl drošāk to apgalvo vizionāri, kas izdzirdēja mirušo lūgumus, lai par viņiem lūdzas
un izpilda viņu nenoskaitītās lūgšanas.
Varēja jau būt labs cilvēks, bet paviršība vai slinkums nenāca viņam par labu,
un no mūžības dzirdam to pašu. Un kas kavējas ambīciju dēļ sniegt grēciniekam
palīdzību, vai no mūžības nebūs jālūdz palīdzība pašam sev?
Vai ir jāievēro grēcinieku tiesības pēc piedošanas, vai ir jāievēro mirušo
tiesības, lai par viņiem aizlūdz Dievu?
Ticīgā O. pastāstīja par savām vīzijām: «Nopirkām no vienas saimnieces
māju. Viņas brālis bija miris. Nekad nebiju viņu redzējusi, bet gaišā dienas laikā
mirušais brālis parādījās man un teica, lai par viņu lūdzos. Viņš nepalikšot parādā.
Domājams, tas varētu būt kāds padoms un savā brīdī piemērots brīdinājums... Tā tas
notika trīs reizes. Tāpat dienas laikā parādījās mirušais priesteris. Arī viņš vēlējās, lai
par viņu lūdzas, bet to lai dara priesteris, un ka viņa ātrajai nāvei bijuši kādi ārēji
apstākļi.»
Lubānietis liecina: «Par mirušajiem lūdzos pastāvīgi. Vīzijās redzu lūgšanu
lietderību. Bet daudziem šīs lietas ir neskaidras, jāpiedzīvo ticīgo pretrunas. Vai nu
lūdzamies par dzīvajiem, vai par mirušajiem, – Dievmāte vienmēr ir mūsu sabiedrotā.
Es lūdzos Dievmāti, bet ne, lai Viņa parādītos, bet Viņas palīdzību. Un tomēr
vairākkārt Viņa parādās vīzijā, ka ir klāt, ir gaisma, un es dzirdu Eņģeli sakām:
«Visskaistākā, vismīļākā, visuzticamākā!», un šajā gaismā redzama Dievmāte! Kāda
milzīga atzinība, ja mēs lūdzamies!»
Nellija: «1997. gadā pirms Vasarsvētkiem Dievmāte parādījās pie Puduļu
krusta baltās drēbēs, Viņai bija rožukronis. Bet Vasarsvētkos lūdzoties, Dievmāti
redzēju mājās. Dievmāte ļoti raudāja. Šogad rudenī un novembra mēnesī Dievmāte
lūgšanu laikā parādījās vairākas reizes, pa retam sniegdama arī kādu padomu un
izsakot savas sāpes par necieņu, kāda reizēm ir krustam ceļa malā, kad pret to pat
galvu nenoliec. Dzērājs, kas streipuļo uz mājām, domājot tikai par grādīgiem
dzērieniem...»
Varakļānietei A. ir jāstaigā tāls ceļš un tomēr ir jānāk sakopt un izrotāt Puduļu
krusta mājiņu – tā vēlas Dievmāte, bet par dzērāju izdarībām Viņa ļoti raudājusi...
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Uz jautājumu, vai Nellija Dievmāti kādreiz redz arī Smelteros, viņa saka: «Jā,
kamēr lūdzamies Genovefas istabā, pie mums bija arī Dievmāte. Apmēram vienu
stundu Dievmāte stāvēja pie istabas altārīša kreisajā pusē.
Šāds gadījums Smelteros ir bijis vienu reizi.»
Genovefa: «Dievmāte arvien vēl aicina lūgties un
lūgties, it sevišķi lai lūdzas bērni!»
Lubānietis: «Līdz šim vēl varēja kaut kā lāpīties,
bet patreiz ir dota iespēja savu dzīvi pienācīgi labot, un šī
iespēja jāizmanto.»
Ticīgā O. pastāstīja vēl kādu pamācību. Dienas
laikā kapos kāds no mirušajiem priesteriem vīzijā kā foto
bildītē, tā kā caur lodziņu, kurā bijusi redzama tikai
priestera sejas daļa, teicis, lai lūdzas par viņa māmiņu, un
lai vienai ticīgajai (viņas vārdu nerakstu) pasakot, lai
nekavējas un izsūdz visus savas dzīves grēkus. Tātad grēku
Lūgšanas Genovefas
istabā.
izsūdzēšanai ir pārdabiska vērtība. Mūžībā par to nediskutē.
Tā ir novērtēta ar visaugstāko
atzīmi, dod tiesības ieiet
mūžīgajā svētlaimē.
Neticami, ka arī
Latvijā notiek brīnumi, bet kur
gan tie nenotiek? Saglabāt
atmiņā, tos uzklausot un
pierakstot, – tas prasa zināmu
piepūli, bet vēlamies saglabāt
šīs atmiņas ļaudīm, kas
interesējas par parādībām.
Neticami ir arī tas, ka
Kristus līķauts savu laiku ir
Kurzemē. Kā
Smelteros Genovefas istabā, pirmie no labās lubānieši glabājies
Vitolds un Ēvalds.
noskaidrots, – barona Bīrona
īpašumā. Neticami, kā Kristus
mācība izplatās pasaulē un ienākusi arī Latvijā. Ticam vai neticam, bet senlatvieši, kā
paši mācēdami, tomēr Dieviņam ticēja, un vai Dievs dusmojas, ja kāda tauta Viņu
meklē? Drīz vien Dievs dāvā īsto ticību –, dāvinot savu Dēlu, izraugot Tam Māti
Mariju, ko arī mēs cienām. Viņai cieņu parādot, vai mēs esam kļūdījušies? Tad jau
kādam var ienākt prātā, ka arī Dievs ir kļūdījies...
Viktors, pirmās grupas invalīds, Kristum ticīgais, Dievmātes godinātājs,
arvien atceras to gadījumu, kā viņš nonāca garīgo māsu aprūpē. Tas ir sakarā ar māti
Terēzi no Kalkutas. Ir jau pieredze sakarā ar svētajiem, kad, kādam karsti lūdzot
Dievu, šie Dieva cilvēki tam spēj palīdzēt – notiek vēlamais, kā tas notika ar Viktoru.
Viņš nonāca garīgo māsu aprūpē. Viktoru uzmeklēja un no neciešamiem dzīves
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apstākļiem nogādāja cilvēkam cienīgā
aprūpē. Bet dienu iepriekš viņam bija
sapnis, kurā viņš redzējis Kalkutas Māti
Terēzi. Viktors laikrakstā bija lasījis, ka
māte Terēze nešķiro cilvēkus, pat no
ielas paceļ pamestos, slimos un
mirstošos. Un te nu viņš redz – baznīcā,
aiz altāra notiek viņas darbība, un
Viktors viņu tur uzrunā, droši, kā sen
pazīstamu cilvēku: «Es tevi pazīstu!»
Māte Terēze uz Viktoru paskatījās mīļi
Genovefas māja.
un saprotoši. Bet otrā dienā Viktoram
liels pārsteigums – viņu uzņem Kalkutas garīgo māsu aprūpē. Izsīkst fiziskais spēks,
bet gara spēkā Viktors paspēj uzrakstīt vēl dažus dzejoļus, un, tos klausoties, ne
vienam vien asaras acīs – kā viņš domā par svētceļniekiem, kas, cienīdami Dievmāti,
lūdzot Dievu, ceļo uz Aglonu...
Lai svētī visi, kam jāsvētī! Tikai neaizmirstiet pasvētīt arī Latvijas robežas,
ceļus, laukus, mežus, upes un ezerus, un visu dzīvo radību. Svētiet cits citu, lai svētība
ir pilnīga, jo pilnīgs ir Dievs Tēvs debesīs!
1998. gada maijs
68. stāsts
Ticēt Dievam vai neticēt, varbūt tā ir tikai laimes spēle? Un tomēr, labāk ir
ticēt, jo neko nebūsi zaudējis. Nekāda slava nav vajadzīga, skat, kā šinī pasaulē viens
pēc otra to zaudē un arī materiālās vērtības zaudē gan ticīgais, gan neticīgais, un vai
tad nekas pāri nepaliek pēc tam, kad vētras, kara vētras visu ir nopostījušas no zemes
virsas? Paliek taču vēl kāda cerība, paliek arī savstarpēja mīlestība –, ja tāda ir, bet
ticību Dievam nevar atņemt nedz sveša roka, nedz posts un pat, ja šī zeme jāatstāj, –
ticība ir tā, ko var paņemt līdzi. Par uzticību jebkurš valdnieks savu kalpu uzliela un
apbalvo, un Dievs, kam nekā netrūkst, nepaliks parādā.
Vai ar to vien pietiktu, ja uzskaitītu, cik bieži notiek vīzijas, kā tās notiek, un
nepateiktu, ko Dievmāte saka, par ko viņa runājusi? Dievmāte daudzreiz pat sīkumos
skaidro un liek ielāgot, ko nodara cilvēkam lielie un mazie grēki, pat aprunāšana – tā
taču ir citu cilvēku tiesāšana (aizmuguriski). Tā vien jau ir liela netaisnība, ja
aprunātais nav klāt un netiek aicināts aizstāvēties.
Par šiem aprunāšanas grēkiem Dievmāte Nellijai paskaidroja konkrētāk. Kam
pašam ir kāds neizsūdzēts grēks vai sevi attaisno un neuzskata sev kādu grēku par
grēku, – kļūst par tiesātāju, aprunātāju, jo mīl pa citu cilvēku grēkiem rakņāties un ne
reti ir pats tā sasmērējies, ka kaunas ar aprunāto satikties... Un vēl sliktāk, ja cilvēks
kļuvis kā «prokurors» un otram tieši ar vārdiem uzbrūk –, to pazeminādams, bet pats
lūdzas, pats sevi gan «pierāda» kā ticīgo. Bet sekas ir tādas, ka bieži vien Dievs
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pārmāca šādu ticīgo. Nu nedrīkst nemīlēt savu tuvāko – tā ir viena no bēdām, kas
skumdina Dievmāti. Mīlestības trūkums pārlieku jūtams. Cilvēkiem ir jānopūlas ar
darbiem un būtu jānopūlas – būt labākiem. Dievs pie sevis gaida labus, godīgus
cilvēkus. Ja ir kādas vainas, katrā ziņā atzīties, lūgt piedošanu. Tas iepriecina vecākus
un vēl lielākā mērā Debesu Tēvu. Vecāki nedrīkst ērcināt savus bērnus, ja viņiem ir
kāda laba doma, bet vecākiem cilvēkiem grūtāk saprotama. Neceliet lielu brēku –
galvenais, lai tas saskan ar Baznīcas ieteikumiem. Klāt nāk daudz kas jauns un jaunie
to sev saprotamāk uztver.
Daudzi dzīvo moceklības apstākļos, un patiesībā viņi arī ir mocekļi, tikai
dažādās pakāpēs. Dažkārt šī moceklība jāpiedzīvo par to, ka esi nevainojams, ka esi
nevarīgs un par to, ka tici un uzticies Dievam. Un pat tad, ja kalpo Dievam, ja tā ir
ceļa zīme uz debesīm un pret tevi nevarētu iebildumi būt, jācenšas visu vērst uz labu,
lūgt un uzticēties Dievam. Gandrīz visi jautājumi tiek skarti, jo Dievmāte visu redz,
un neciešamas bailes un skumjas pārņem Dievmāti, redzot grēciniekus, kas nepieņem
iespēju izglābties no mūžīgās pazušanas briesmām.
Kādas lūgšanas Dievmāte skaita? Nellija: – Rožukroni – rožukroņi ir dažādi.
Tad vēl arī litāniju – kādu īpašu Litāniju – tā Nellija saprata. Dievmāte arī dzied
Dievam slavas dziesmas.
Dievmāte Latvijā... Ar ko lai Viņa runā? Ar kungiem? Kāda tam nozīme –
viņi taču ir kungi tikai uz īsu brīdi. Vai debesīs viņi būs, vai debesīs viņi būs kungi?
Dievmāte runā ar vienkāršiem ticīgajiem ļaudīm, Svētā Gara vadīta. Svētais Gars uz
daudziem ticīgajiem atstāj savu iespaidu. Šīs lietas nav izpētāmas – ir tāds
piedzīvojums, un paldies Dievam, ka Viņš sūta Savu Garu!
Nellija: – «1998. gada 21. maijā Kristus Debeskāpšanas dienā Dievmāti
redzēju visu nakti. Liela gaisma sniedzās uz augšu, dziļumā, debesīs, un Dievmāte tik
jauka un svinīga – kā lielos svētkos. Viņas baltais rožukronis mirdzēja zeltā – šoreiz
tas bija zeltīts... Gaišais ceļš uz debesīm, pa to uz īsu brīdi atkal atnāca Dievmāte. Pa
šo ceļu atnāks Pestītājs, lai savus uzticamos ļaudis aizvestu uz debesīm.
Bet, ak vai! Dievmātei skumjas – tik daudzi dzīvo tā, it kā nekādas rītdienas
vairs nebūs, un Pestītāja piedāvājums iemantot debesis nebūtu.
Cik gan stulbi cilvēki var izrīkoties ar savu nākotni, ko tik viegli varētu
iemantot, jo Pestītājs izpircis ir visus grēkus, tikai nu tos atdodiet – izsūdziet, bez
šaubām, – arī pateicieties Dievam par žēlastību! Dievs nekādi nevar būt apmierināts,
ja tiek atraidīta Viņa žēlastība. Par to Dievmāte noskumusi, satraukta un nemitīgi
lūdzas, lai brīdina visus: «Lūdzieties, lūdzieties!»
Naktī no 24. uz 25 maiju Dievmāte atkal bija redzama lūdzoties. Šoreiz Viņa
ārkārtīgi noskumusi par grēciniekiem, kas arvien vēl turpina iet grēku ceļus. Ir
vajadzīgs liels gribasspēks, lai saņemtos un atturētos no dzeršanas. Lūdzieties,
lūdzieties – ar lūgšanu šo gribasspēku var izlūgt. Par jebkuru sagrēkošanos Dievam
piedošana jālūdz. Tiem, kam zināma Dievmātes vēlēšanās – pagodināt krustu ar
Pestītāja attēlu uz tā, un it sevišķi tie, kas apmeklē Puduļu krustu, – to lai dara pēc
iespējas biežāk. Dažam pat tiek dota ziņa, ka Viņa gaida.
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Šoreiz no sanāksmes Rīgā 24. maijā devos uz Varakļāniem. Iebraucu
Varakļānos plkst. 22:30. Izrādās, mani paziņas no Puduļiem vēl nav atgriezušies, bet
no rīta man būs tos 8 km nostaigāt turp un atpakaļ. Bet notiek izmaiņas. Pēc rīta
dievkalpojuma Varakļānu baznīcā Juris sadabū otru divriteni un dodamies ar
divriteņiem. Nellija to jau ir zinājusi, jo arī to Dievmāte viņai esot pateikusi: «Viņi
atbrauks ar riteņiem pirms pusdienas, sagādā ūdeni...» Un tā arī bija. Kad bijām
iebraukuši pagalmā, Juris teica: «Gribu ūdeni, ko nodzerties.» Padzērāmies un arī
sātīgas pusdienas paēdām, kas jau bija sagatavotas. Tad pie krusta kopīgi lūdzāmies.
Nellija pastāstīja, ko Dievmāte par mums personīgi bija teikusi, norādot arī
uz dažām negatīvām novirzēm. Visi cilvēki ir sagrēkošanās apdraudēti. Jāvairās no
vietām un apstākļiem, kur tas varētu notikt, sevišķi jāpiesargā jaunatne. Lūdzieties,
lūdzieties, lai mazāks ir sods!
Esot tas laiks, kad virs zemes parādīšoties antikrists, bet kur viņš ir, kāds tas
izskatās? Daudzi antikristam kalpo – kaut kur viņš ir. Sirdsapziņu pieklusinot, var tikt
pie bagātības. Visādas baudas, par kurām kādreiz kaunējās, tagad uz dienas kārtības...
Cilvēki mirst badā, dzīvo pusbadā, bet bagātie vienā rāvienā notriec tūkstošus. Zeme
var visus savus ļaudis pabarot, bet kāpēc tā zeme netiek atdota un izmantota, lai visus
ļaudis pabarotu? Ja brīvība tiktu godīgi izmantota, Dievam nebūtu jābēdā, ko dara
Viņa bērni. Dievmāte bēdājās, ka tik muļķīgi ļaujas šo laiku cilvēki sevi piekrāpt. Ja
nepilda Dieva likumus, izrādās, jāsāk pildīt antikrista likumus un noteikumus.
Antikrista zeļļi ir daudz prasīgāki un nežēlīgi, tā ka nevar nedz izlocīties, nedz
krāpties, bet Dievs pagaida, un īstais rēķins būs tur priekšā pie mūžības vārtiem. Lai
tas nebūtu pārāk bargs, kārtojiet šīs rēķina lietas ar Dievu jau tūlīt, jo Dievs ir žēlīgs
un rēķinus samazina un atlaiž. Tad kas tad atliek kā vien pieņemt Dieva labvēlību?
Cilvēks nevar būt nedz paštaisns, nedz lepns par kādiem tur nopelniem, jo grēks grauž
un skādē ikvienam, un pats pie tā vainīgs. Neko nedod ārējā izlikšanās un mantiskais
stāvoklis, jo, kad bagātais jauneklis jautāja Pestītājam, kā var nokļūt debesīs, tad tajā
atbildē bija, ka jāpārdod viss un jāsadala nabagiem. Neviens cilvēks nav vērtīgāks par
vienkāršo nabagu. Un kā tad būs: bagātais lūgs, lai nabags par viņu aizlūdz. Un prātīgi
darīs –, kamēr vēl nav par vēlu. Vajātā un nopulgotā Baznīca lai aizlūdz, kamēr vēl
dzīvo, tad jau var vēl visu griezt par labu, visu labot. Šajā darbā Dievs palīdz, un Viņa
kalpotāji ir Dievam padoti un arī viņiem jāpalīdz grēciniekiem atgūt labas attiecības ar
Dievu. Viss ir labojams, viss ir nokārtojams. Par tiem, kas to nedara, Dievmāte ir
bezgala noskumusi. Viņa jau ir debesīs un redz, cik tur ir neaptverami brīnišķīgi, un kā
tur visus mīl un gaida.
No tā visa, uz ko Dievmāte pievērš uzmanību, pats galvenais ir: neapvainot
Dievu. Ja apvaino Dievu, ka Viņš ir pārāk prasīgs, tad kāpēc palaižam garām
jautājumu, cik antikrists ir prasīgs, cik grūti un riskanti ir no viņa tikt vaļā, jo tas
centīsies nāvē aizsūtīt, pirms vēl cilvēks paspēs atgriezties un ar Dievu izlīgt. Arī tie,
kuri domā, ka viņiem labi iet, kas kļūst bagāti caur zagšanu un mahinācijām,
apreibinās ar visiem iespējamiem līdzekļiem un dara daudz ko citu aizliegtu, – tiem
arī tomēr reiz vadzis ir pilns – cits nonāk slimnīcā, cits – grāvmalā, cits sprādzienā,
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cits tiesas priekšā, bet vēl būs jāstājas taisnības priekšā, Dieva priekšā. Ja Herods
nogalināja vienu no saviem vēl nedzimušajiem bērniem, tad savus vēl nedzimušos
bērnus nogalina šodien – cik? Bail pat iedomāties. Un naids starp dažādām tautām
pārliecības un ticības dēļ nogalina – cik? Patvaļa, kādu iedveš antikrists, ir briesmīga.
Jālūdz ir Dieva palīdzība, bet ja kur kāds lūdz palīdzību, vispirms viņam jābūt lojālam
pret to, no kā lūdz. Tātad jāsāk ar samierināšanos un atsacīšanos no antikrista
kārdinājumiem, vilinājumiem. Tas jādara nopietni, vienā otrā gadījumā tas nav viegli,
bet pēc tam ir viegli un dvēsele līksmo, un kalpošana ir prieks. Šoreiz gan kalpošana
Dievam, baznīcā iešana, atsevišķā un kopīgā lūgšana.
Tikšanās reizē 1998. gada 28. martā Smelteros lubānietis izteicās: «Mani
pārsteidza notikums ar mirušajiem, kuri ļoti lielā daudzumā izsūtījumā miruši Sibīrijā.
Mirušos varu redzēt jau no bērnības un šoreiz tie ir no Sibīrijas. Kāds Dieva brīnums,
ka viņiem tika atļauts griezties pie manis, lai es par viņiem pārlūdzu Dievu. Te tas līdz
ar to saprotams, ka visiem piederīgajiem jālūdz Dievs par saviem mirušajiem
tuviniekiem, kaut vai tie miruši svešumā, un kādas tik vainas viņi nav savā dzīvē
pielaiduši pat trimdā un ieslodzījumā. Pestītājs ciešanas vērtē ļoti augstu un Dievs
daudziem to ieskaita kā samaksu par saviem un citu grēkiem. Un tomēr arī tur – grūtā
brīdī dažs nepiesauca Dievu palīgā, bet izkliedza kādu lamu vārdu, kaut varbūt arī
ticīgs, un šodien mums viņu vietā jāpiesauc Dievs, jālūdz Dievs, lai šī kļūda tiktu
izlabota ar mūsu muti, ar mūsu lūgšanu, jo vienam otram dzīvē bijuši tādi grēki, kas
nebija vēl nodzēsti, un viņiem tāpat kā mums visiem priekšā Tiesas diena. Vai tad
šodien vēl kādam jāstāsta, ka Dievs ir tā cienīgs, ka mēs cerētu un gaidītu Viņa
piedošanu? Un kā tad to varētu gaidīt –, nedarot to Viņam zināmu ar lūgšanu?...»
Un arī mūsu pulciņš kopīgi šajā nodomā lūdzās.
Par šo kopā sabraukšanu un lūgšanām Dievmāte Nellijai bija pateikusi
iepriekš, par to biju neizsakāmi priecīgs...
Dažs, lai izsistos uz augšu, par «lēcu virumu» kā teikts Bībelē gatavs
nopulgot svētvietu, lai arī kāda tā nebūtu, bet pastāv vēl cita iespēja – vai nu neteikt
neko, vai arī labāk iepazīties ar vietu un apstākļiem.
Tagad smaidošie kungi, kad būs Dieva priekšā, nesmaidīs vis, tie, kas ir
atbildīgi par jaunatnes samaitāšanu, izplatot neķītru lasāmvielu un ar varmācību pilnās
filmas kā no pārpilnības raga. Ciniskie padomi: izslēdziet televizoru, ja negribat
skatīties. Bet kurā brīdī lai izslēdz, un, ja skatītāju vairāk, kā var vienoties par to, un
bieži vien jaunatne skatās, un vecāki nemaz nav klāt. Tātad ielej indi un saka:
skatieties, ka nesaindējaties! Bet tam, kas to ielej, vai tam nebūs jānes nekāda
atbildība? Negribas nemaz pieminēt, kādu vērtējumu Pestītājs izteica par to, ja samaitā
kādu nevainīgu bērnu, – tas ir pelnījis, ka to līdz ar dzirnakmeni negremdētu jūras
dzelmē. Tam pat nebūtu vietas uz šīs zemes, kur tad nu vēl nokļūt debesīs.
Un tā nu cilvēki apkrauti ar maziem grēkiem un arī ar ļoti smagiem
grēkiem...
Dievmāte reiz vīzijā Nellijai parādīja Rīgu un tos riebīgos perēkļus, kuriem
paiet garām nevarēja, – tik redzamās vietās bija izlikta samaitājoša literatūra. Ja
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Dievmāte redz, ka noziedzība pieaug vēl vairāk, kā gan Viņa var klusēt? Un Viņa
neklusē un norāda, ka arī sods pamazām tiek uzlikts un būs vēl iespaidīgāks.
Varakļāniete: «Tie, kas skrien uz nepieklājīgām dejām, paliek kā neredzīgi un
neredz, ka priekšā aiza, bezdibenis, pazušana... Un arī par to Dievmāte brīdina.»
Lubānietis: «Cilvēki, kas ļaunu dara, darīs vēl vairāk. Atmetot kristīgo
morāli, arī likumi tiek apieti. Kāda gan morāle un atbildības sajūta turpmāk pastāvēs,
kas to uzņemsies pat prognozēt? Vienā brīdī var sākties jukas – to jau pierādījusi
vēsture. Nevienai varai cilvēki nekad vienprātīgi nepakļaujas, bet, ja visi pūlētos, lai
nevienam nenodarītu neko sliktu, tā būtu it kā jauna pasaule. Jēzus nenovēlēja neko
sliktu nevienam – jāseko ir Jēzum. Pats pārsteidzošākais, ka daudzi ticīgie Jēzu jau
redz īsu mirkli vai brīdi, visbiežāk savā dvēselē, jūt Viņa klātbūtni, bet redzēt Viņu
savām gara acīm – tā jau ir neizsakāma laime! Kādēļ sakām: savām gara acīm? Tādēļ,
ka šajos gadījumos to redz daži vai vairāki cilvēki, bet tanī pat brīdī un vietā citi
neredz neko.»
Dievmāte vēlas, lai Jēzu sajustu, redzētu visi – tas jau notiek stiprā ticībā, bet
vispirms, lai visiem ir šī ticība. Varbūt pietrūks to garīgo laimes brīžu, bet svētīgāks
būs tas, kas neko neredz, bet tic. Tas no cilvēka prasa daudz ko vairāk, kad ir jāpārvar,
kad ir jācīnās par tiesībām Jēzu vaigā skatīt...
Jēzus – vai arī Viņš atvēl to Dievmātei – sniedz mums gan mierinājumu, gan
stiprinājumu pārvarēt ciešanas. Dievs neizslēdz no priekiem un neizslēdz no
ciešanām, mums tas pats viss jāpiedzīvo – grūtības, kā to piedzīvoja svētā Ģimene.
Tie prieki un laime jau nepazudīs, bet līdz tam brīdim jāprot nodzīvot tā, kā Dievam
piederošajiem tas pienākas.
Varbūt visgrūtāk ir bērniem pārbaudījumu laikos, bet viņu ticība ir sirsnīgāka,
patiesāka. Ai, kā Jēzus un Dievmāte gaida bērnu lūgšanas, tik bieži mums to atgādina.
Kas gan ir tie, kas liedz bērniem šo pienākumu? Racionālisti, ja tā viņus var nosaukt.
Jo labāk jau būtu, ka lūgtos tie, kas to labi pieprot, bet, kas to nepieprot, – ko
lai dara tie? Kas tad piepūlēsies un viņus mācīs šajā laikā, kad tik ļoti nav vaļas? Pat
svētie un garīdznieki līdzi nesīs atbildību par to, jo neatsacīsies no atbildības, bet tiešie
audzinātāji un likumu taisītāji, kā gan viņi varēs izvairīties no atbildības? Jālūdzas arī
viņiem un visiem, visiem. Dievmāte liek noprast, ka piedošana nevar būt bezjēdzīga,
jālūdzas visiem un citam par citu. Ja sekojam Dieva Dēlam, tad darām arī tāpat kā
Viņš – lūdzamies par visiem un piedodam visiem. Dieva piedošanā nekļūdīsies tas,
kas šo piedošanu pieņems...
Traģiskā nāvē mirušie, kas nāves brīdī nejaudāja Dievu piesaukt, tiem ļoti
svarīgas ir ticīgo piederīgo lūgšanas, lai nelaimīgais vai nelaimīgā Dieva piedošanu
nenoraida. Juceklis pasaules uzskatos neatnes skaidrību cilvēka prātam, bet gan
uzticēšanās Dievam. Lūgšana Dālijai pat lielās bēdās deva laimīgu mieru. Traģiski
bojā gājusī mamma viņu mierināja, un viņas seja bija uz brīdi redzama, un viņa
pateica vēl kaut ko, kas piepildījās. Tā vēl viens gadījums, ka lūgšanas ir līdzējušas.
Kā un kāpēc dažreiz mirstam traģiski, īpaši nebija no Dievmātes uzsvērts.
Jurītim parādījās gan Dievmāte, gan viņa Eņģelis. Un Eņģelis visu uzsvaru lika uz
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lūgšanu – ja patreiz neko vairāk nespējat, – lūdzieties! Un ja gaida kādu ciemos, dažos
gadījumos Eņģelis pasaka, kurā dienā tas būs.
Pašam savs Eņģelis – vai tas nav brīnišķīgi! Jā, daži cilvēki bieži to redz.
1998. gada 2. februārī Jurītim parādījās Eņģelis un teica: «Lūdzies, drīz parādīsies
Dievmāmiņa!» Jurītis lūdzās un drīz tā arī notika – parādījās Dievmāte. Viņa iznāca
itin kā no kāda mākonīša un tas ilga kādas divdesmit sekundes. Dažkārt Dievmāte ir
redzama baznīcā, tā Nellija sacījusi: «Varakļānu baznīcā dievkalpojuma laikā, kamēr
vien pie altāra bija priesteris, pie altāra lūdzās arī Dievmāte.»
Ko nozīmē doties svētceļojumā? Lai to izbauda un pārdzīvo ikviens, kad
vēlamies, lai vadītu mūs Dievs.
Reiz Rīgā nekādi nevarēju sagaidīt vajadzīgo tramvaju. Sāku jau mazliet
nervozēt. Kad biju jau tramvajā, skaitīju minūtes – būšu par vēlu. Bet, kā saka, –
sekunde sekundē – satiku sev vajadzīgo cilvēku pie Katedrāles durvīm, jo tūdaļ tas
tiešām būtu bijis par vēlu. Un atpakaļceļā stacijā pie manis pienāca cilvēks, lai
palīdzot! Kāpēc man un ne citam, jo notika Dievam patīkama saruna – par ticību un
lūgšanu, un tā bija visīstākajā laikā...
1998. gada vasara
69. stāsts
Pasaule aizrauj cilvēkus ar saviem labumiem, atrodas pa kādam, kam
aizmirstas, ka cilvēces lielākā daļa nemaz tās labumus nebauda, tai tie labumi iet
secen... Ja nu pa kādai drusciņai, tad jau arī ir par ko jūsmot, bet bieži vien jūsmo par
tādām lietām, kas pēc būtības apdraud veselību – saīsina cilvēku mūžu.
Dievmāte nerunā par laicīgiem labumiem. Tos visādos veidos piedāvā tie, kas
kāro pēc materiāliem labumiem un baudām. Šoreiz Dievmāte brīdina jauniešus, lai
neiekrīt kārdinājumos, ko tik uzkrītoši un atklāti piedāvā kārdinātāji – sievietes.
Vai tad kāda palaidnīga sieviete ir tā vērta, lai jauneklis zaudētu savu
nevainību un bieži vien arī veselību? Par tām sievietēm un meitenēm, kas to dara
apzinīgi un neapzinīgi, – ir vērts padomāt. Dievmātes brīdinājums šajā jautājumā bija
nepiekāpīgs. Viņa piedzīvoja lielu kaunu un asaras lija aumaļām. Varētu jau
Dievmātes brīdinājumos neklausīties, bet vai Bībelē arī nav šāda veida brīdinājumi?
Jā, ir, ir arī piedošana, bet tūdaļ sava neglītā dzīve jābeidz, jānožēlo un savos
pārkāpumos jāatzīstas. Kā vieniem, tā otriem, kas grēkos krituši.
Kad cilvēki masveidīgi krīt kādos grēkos, rodas it kā drošums – ka tas vairs
nemaz nav grēks. Pievilšanās? Kādēļ Dievs pieļauj šādu pievilšanos? Bet kādēļ
neieklausās brīdinājumos? Un arvien vairāk un stingrāki būs brīdinājumi, ka šī
pasaule nemaz nav tik stabila – tā vietām var nopostīties pavisam īsā laikā un visādos
veidos. Un jāsāk lūgt Dievu pavisam negribot, bet vai Dievs tikai traģiskos gadījumos
gaida lūgšanas? Dievmāte patreiz brīdina un arī atklāj, ko pati pārdzīvo, kad redz
cilvēkus lūdzoties un kad redz cilvēkus grēkojam...
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Kādēļ cilvēki rīkojas kā negudrie – it kā viņiem nebūtu kur padomu smelties?
Arī starp garīdzniekiem var atrast vienu otru apdullušo, kas samulsina ne vienu vien
ticīgo. Ļoti jāuzmanās, lai citu grēki nekļūst par klupšanas akmeni.
Pasaulē sastopami stipri cilvēki un arī vāji savā ticībā. Un pie tam vēl – kura
ir tā īstā ticība? Meklējiet, vērtējiet – kura ticība maksimāli spēj dot atbildi uz visiem
jautājumiem un sniegt tavai dvēselei mieru un tavu visciešāko līdzdalību. Dievs Savu
padomu nav liedzis un Savu Dēlu ir sūtījis. Grūtāk varbūt saprotams, ka Viņš ir solījis
vienmēr būt ar mums, un Dieva piemērs pulcē Viņa eņģeļus un svētos ar Dievmāti
priekšgalā rūpēties par mums. Mūsu pulciņa pieredze Latvijā sakarā ar šiem
garīgajiem notikumiem pierāda, ka tieši Dievmāte visbiežāk atklātībā mūs brīdina –
tās jau laikam Mātes jūtas, kas bieži vien pārkāpj robežu starp šo pasauli un mūžības
pasauli, briesmas ir pārāk lielas – jābrīdina neprātīgie, mazticīgie, jo ar ticīgajiem
stāvoklis ir labāks un ne viens vien var liecināt, ka ir jau jutis Jēzus klātbūtni un Viņa
palīdzību. Palīdzība bez izņēmumiem vajadzīga visiem – visi ir Dieva bērni. Dievs
Tēvs ir gādājis par visiem, bet, vai cilvēki taisnīgi sadala to, ko Dievs ir atvēlējis?
Mūsu gadījumā – vai mēs esam atklātībā pārrunājuši par to, kas kļuvis zināms?
«Atmiņas par Dievmāti» – tāda nu kļūst topošā nodaļa Latvijas vēstures
lappusēs par visdažādākajiem notikumiem ticīgo dzīvē, kas tik lielā mērā rodas ar
Dievmātes līdzdalību...
Dieva Tēva apredzība ir cilvēka prātam neaptverama. Jau tas vien, kas tiek
dots vienkāršam cilvēkam, – un šāda cilvēka nopelni nemaz nav nekādi ievērojamie,
bet Dieva labvēlība, svētība, mīlestība nepārprotami sajūtama. Tā ir vesela bagātība,
ko saņem cilvēks. Dažs spēj pat dziedināt. Ļoti plašas ir cilvēka iespējas, bet katrā
gadījumā jāapzinās, ka Dievs ir noteicis arī robežas – nedrīkst pārdozēt. Te jāpiemēro
līdzība ar labām zālēm, no kā var rasties nevēlams rezultāts, un tādēļ jau arvien
jāielūkojas rokasgrāmatā. Tāda rokasgrāmata cilvēka mūžā ir Bībele, dažam grūtāk
saprotama, un te nu palīgs ir Baznīca, garīdzniecība, Bībeles stundas, mācības,
lūgšanas, saprātīgā mērā arī gavēšana.
Cilvēkam gribas, lai viss ir nolikts pa tvērienam, skatāms, pārbaudāms,
izpētāms. Pie dažiem pastāv pieņēmums, ka zinātniski viss ir izskaidrojams un, ja ne,
tad – tur nekā nav. Bet Dievam ir tik milzīgas rezerves, ko likt priekšā, lai ir ko pētīt.
Pētot gudrības pakāpe aug un aug, un tomēr, vai tā ir gudrība, ka, kādam kļūstot ļoti
gudram, sāk likties, ka Dievs nemaz nav? Šāda iedoma neattaisnosies ne mūžam. Kas
tad cilvēks ir iepretim visumam? Kaut arī nākotnē apgūs pat zināmu daļu kosmosā vēl
neizpētītos objektus, jau tagad lielas grūtības ir tos saskaitīt un kur nu vēl izpētīt.
Jāņem vērā, ka ļaunums ne reizi vien ņem virsroku, par to liecina nežēlīgas
izrēķināšanās, kari un izgudrotie ieroči, kas draud iznīcināt visu cilvēci. Ja Dievmāte
nebūtu cilvēks, ja arī Dieva Dēls nebūtu cilvēks, mūsu saistība ar Dievu un Viņa
svētajiem nebūtu tik tuvas.
Šodien nevar pārmest Dievmātei, ka Viņa iejaucas cilvēku lietās –
jautājumos, no kā atkarīga dvēseles laimīgā mūžība. Dievmāte vēl laimīgu mūžību,
bet jāpasaka cilvēkiem, jābrīdina, kas viņu dzīvē nav pareizi, ko vēl var labot. Ja šī
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dzīve nav īsti laimīga, pilnīgas tiesības būt laimīgākam ir mūžībā. Kungs Jēzus,
būdams cilvēks, pierāda, ka sekošana Viņam ir cerīga. Dievs izdarījis visu, kas
nepieciešams, lai, sekojot Jēzum – Viņa padomam, cilvēki iemantotu laimīgu mūžību.
Daudzus moka šaubas, vai tiešām ir gadījumi, kad Kungs Jēzus, Dievmāte,
Dieva Eņģeļi, Dieva svētie ļauj manīt viņu palīdzību, pat vēl vairāk – vīziju veidā
nepārprotami piesaka savu palīdzību, pamācību un arī brīdinājumu veidā cilvēkiem
liek aizdomāties, kas tad īsti notiek un kādēļ tā notiek. Kunga Jēzus un Dievmātes
mīlestības pulciņšjau divpadsmit gadus veic atmiņu pierakstus par Dievmāti,
galvenokārt Latvijā un Smelteros it īpaši. Arī citās vietās ir vairāki gadījumi, bet
Smelteros Dievmāte lika darīt zināmu atklātībā par notiekošo visiem.
Kā uz to noreaģēja garīdzniecība? Diezgan rezervēti, par to līdz šim nekādu
slēdzienu nav, jo tas skar garīdzniecību. Šis notikums skāris daudzus... Skumji un
satriecoši, ja kāds garīdznieks no mūžības sauc pēc palīdzības, ir arī tādi gadījumi.
Jāpilda savs garīgais pienākums... Ja šo vīziju atzīšana nav obligāta, tas ir
atvieglojums, bet līdz ar to netiek atceltas Dievmātes tiesības. Ir arī cilvēki, kas vispār
neatzīst Dievmāti – prasa pierādījumus, jo ar Baznīcas sniegto informāciju nav
apmierināti. Jāsaka: par laimi Dievmāte liek Sevi zināt visās pasaules malās, un tas
atbilst pasaules Karalienes būtībai, ka Viņa ir norūpējusies par visiem cilvēkiem.
Dievs visnotaļ to atbalsta, ka Viņa apstiprina Dieva un sava Dēla likmi, kurā Viņš,
Jēzus Kristus, ielicis pats Sevi, dodot iespēju visiem vinnēt vislielāko balvu – debesis.
Bet līdz ar to Viņai nav tiesības atturēties no brīdinājumiem – par visiem
noziegumiem un nelietībām jāsaņem sods. Dievs piemēro dažādus sodus, pat globālus.
Līdz šim bija brīdinājumi un ne pārāk lieli sodi. Mūsdienās turpmāk būs šie sodi un
arī ļoti iespaidīgi sodi, cilvēcei nāksies pārdomāt par savu pareizību vai nepareizību
savā uzvedībā pret Dievu, pret cilvēku, pret visu to, ko Dievs ir radījis un pret kārtību,
ko Dievs ir noteicis.
Kādēļ būtu vajadzīgi šie atmiņu pieraksti par Dievmāti? Varētu jautāt, kāpēc
ir vajadzīgi laikraksti? Informācija zināmā mērā tomēr noder... Zināmā mērā dažādās
pasaules malās ir noderējusi Dievmātes parādīšanās un lielas skumjas nomāc
Dievmāti, ja nav kaut cik iespaidīga sarosīšanās. Dažviet tā notiek, un gandrīz jau
domā, ka ar to pietiek, bet jāgodina globāli.
Dievs ir jāpielūdz un jāslavē visiem un neviens nebūs vīlies. Tas ir jādara no
sirds. Piemēram, vienā no dzīvokļiem Rīgā – Jurītis. Lūdzas bieži un jāizvēlas brīži,
kad to darīt, jo apkārtējā pasaule ir traucējoša, bet tomēr viņš lūdzas, un katru mēnesi
vismaz divas reizes pie viņa ir Eņģelis viņam redzamā veidā un Eņģelis neklusē –
daudz ko pasaka. Cik ir atļauts no teiktā, ir arī pierakstīts. Pēdējos mēnešos Eņģelis
lika vairāk lūgties par Baltiju un vienu lūgšanu vismaz – par Krieviju un vēl pēc
mēneša jau lika, lai lūdzas par visu pasauli – globāli. Cik tas ir svarīgi! Vienā no
vīzijām bija redzams Kungs Jēzus raudam, Kungs Jēzus un tas gaišums ap Viņu bija
tādā kā miglā. Kas notiks ar pasauli, ja tā nelabosies, – pat Jēzum jāraud?
Smelteros Genovefa vēl arvien pie debesīm redz Dievmāti diezgan bieži, un
atkal un atkal Dievmāte aicina: lai lūdzās, lai cieši lūdzās...
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Nellija Puduļos par savām vīzijām mēdz klusēt, tās ir privātas, bet savā
pulciņā par to īpaši nav jāklusē un it bieži pārrunājam par notikušo. Tēma, ko
Dievmāte sacīja, katrā rakstiņa turpinājumā ir ielikta, un Dievmāte sagaida, ka arī
turpmāk tā varētu būt, – tā Viņa savu nostāju ir paudusi.
Šogad (1998.g.) Dievmāte teica, ka no debesīm, kad svētceļnieki devās uz
Aglonu, gaidīja svētceļnieku sakoptību lūgšanās, uzupurēšanos, savas grūtības veltīt
saviem personīgiem mērķiem un savas valsts labā.
Aizvadītajā vasarā, jāsaprot, bija paredzēts pārbaudījums. Vai mēs esam
gatavi nopietnākiem pārbaudījumiem?
Īpaši pārsteidzoša Nellijai bija Dievmātes dzimšanas diena. Dievmāte
redzama jau dienā, Dievmātei zelta kronītis galvā, rokās mirdzošs zeltīts rožukronis,
pati skaistā, zeltītā gaismā, laimīga un ļoti skaista. Viņu debesis sveic un visā pasaulē
tik daudz ļaudis Viņu sveic. Dievmāte par to
pateicās, pateicās arī tiem, kas tik jauki ar
puķēm sapušķojuši Puduļu krustu un altārīti.
Nellija: – «Kad es sajūtu jauku,
brīnišķu smaržu, zinu – būs Dievmāte. Tā
jau ir bijis vairākas reizes.» Dievmāte ļoti
norūpējusies par jaunatni un norādīja
sieviešu nepiedodamo rīcību, kad pavedina
jauniešus. Cik daudzreiz nelaimē nokļūst
jaunieši laikā, kad mums vajadzīgi veseli,
saprātīgi cilvēki, kas kalpotu Dievam un
Top Atmiņu stāsts par Dievmāti.
savai tautai.
Jurītim Eņģelis bija pateicis, lai lūdzas arī par kādu garīdznieku.
– «1998. gada 12. jūnijā lūgšanu laikā 11:00, kad skaitīju Jēzus Sirds litāniju,
virs altārīša parādījās Dievmāte. Apkārt Viņai spīdēja zvaigznes, līdz ar to arī lūgšanas
kļuva sirsnīgākas un noskaitīju arī Dievmātei litāniju.»
Kad braucu pie Jurīša ciemos, bieži vien viņš jau to zina, viņam tas iepriekš
pateikts.
1999. gada februāris
70. stāsts
Dievmāte, vēlēdamās palīdzēt cilvēkiem ar savu padomu, parādās izvēlētiem
cilvēkiem, lai ar viņu starpniecību darītu to zināmu citiem. Viņas padomos,
norādījumos un brīdinājumos visvairāk izskan aicinājums lūgties citam par citu, par
tautu un visu pasauli.
Kāpēc Dievmāte parādās tieši tajā vai citā vietā, tas mums paliek noslēpums,
jo Dieva apredzību pilnībā izzināt nevaram. Tas, ka Dievmāte turpina parādīties
dažiem cilvēkiem Smelteros, nav bez vajadzības – tam ir kāda nozīme un
nepieciešamība. Dievmātei ir izredzes, ka pie Dieva atgriezīsies vēl kāds «Pazudušais
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dēls» vai kāda «Pazudusī meita». Viņas norādījumi un aicinājumi ir jāpilda. Tas viss
taču domāts mūsu labā.
Apbrīnojamu un cilvēka prātam neaptveramu Dievs ir radījis pasauli, kur
bezgalīgajā Visuma struktūrā var mājot tāds unikāls fenomens kā cilvēks. Viss Dieva
radītais ir apbrīnojams ne tikai gudrības, bet arī skaistuma ziņā. Visa radītā Zeme ar
tās daudzveidīgajām bagātībām ir domāta cilvēkam, lai viņam nekā netrūktu. Visu to
cilvēkam vajadzētu aizgrābtībā apbrīnot un nemitīgi pateikties Dievam, bet daudzi to
ir aizmirsuši vai vienkārši netur par vajadzīgu.
Tas ir liels brīnums, ka ļaudis sāk stāstīt piedzīvoto: viņi dzirdējuši Dieva
Balsi – spēcīgu, līdzīgu pērkonam, bet reizē neizsakāmi maigu. Tik nepārprotami
sajūtama Tēva Mīlestība! Vai cilvēce ir iegājusi kādā liktenīgā fāzē, ka Pats Dievs ir
sācis runāt uz cilvēkiem, kā tas bija Vecās Derības laikā?
«Kunga Jēzus un Dievmātes Mīlestības pulciņš» kārtējo reizi sanāca kopā
1999. gada 17. janvārī, lai pārrunātu aktualitātes, kas saistītas ar Dievmātes vīzijām.
Dievmāte zina cilvēku ciešanas, kārdinājumus un neticību. Viņa reizēm parāda dažu
cilvēku likteņus tuvākajam laikam – un viss piepildās. Tas gan nav domāts atklātībai,
taču secinājumus nevar noklusēt: nesaticībā, lepnībā, uzdzīvē, mantīgā labklājībā
neslēpjas cilvēka laime, bet gan nelaime. Gadās – cilvēks dzīvo labklājībā, nekā
viņam netrūkst. Vienīgi viņš ir aizmirsis, ka eksistē Dievs un ka jādzīvo saskaņā ar
Dieva Baušļiem. Bet pēkšņi, negaidīti atnāk nāve un šī cilvēka dvēsele ir cietusi
zaudējumu. Par to ir runājis apustulis Pāvils (1.kor. 6,9-10).
Dievs devis cilvēkam brīvu gribu, bet cilvēkam pašam jāizšķiras, kam kalpot,
kam klausīt – Dieva Prātam, kas atklājas Jēzū Kristū, Svētajos Rakstos un mūsu
sirdsapziņā, vai miesas prātam, kas pakļauts pasaulei un kārdinājumiem.
Pieminēšu kādu ļoti svarīgu vīziju, kad no augšas varēja nolūkoties tieši uz
Latviju. Kaut ko līdzīgu biju dzirdējis no vairākiem ticīgajiem jau agrāk. Arī es pirms
valsts brīvības atgūšanas redzēju krāšņās Latvijas valsts robežas. Bet šinī reizē esot
redzēts, cik noprotams, Latvijas eņģelis – augstākas kārtas eņģeļu virsnieks, jo viņam
bija vara lemt par Latvijas likteni. Līdzi viņam bija aicināts vēl otrs eņģelis. Lai nedod
Dievs, ka viņa pienākumos būtu mūs drīz vien sodīt! Bet par auglību mūsu tīrumos un
dārzos viņam bija liela teikšana, tikai ko lai Dievs te svētī – tos neuzartos un
neapsētos laukus?...Satriecoši bija skatīt skumjās eņģeļu sejas. Viņi runāja par
sējējiem. Pie mums notiek kaut kas tāds, kas Dievam nepavisam nepatīk. Un tas
noved pie tā, ka ik uz soļa redzamas pēc maizītes izstieptas rokas.
Kāds garīdznieks, kurš ir jau aizgājis uz Viņpasauli, no turienes lūdza
palīdzību kādai sievietei, ko zemes dzīves laikā bija pazinis: lai nostaigājot par viņu
sešus Krustaceļus. Izrādās, ka šis priesteris savā dzīves laikā nebija aizrādījis citam
priesterim par tā kļūdaino rīcību, respektīvi – bija solidarizējies ar sava kolēģa
grēkiem. Lai apstiprinātu šai sievietei lūgšanas (Krustaceļa) vajadzību, priesteris
atgādināja, ka viņš pats kādreiz bija viņai devis padomu noskaitīt 84 Rožukroņus, lai
izveseļotos. Toreiz šī sieviete bija tik slima, ka tika atvesta no slimnīcas mājās, lai
nomirtu mājas apstākļos. Pēc Rožukroņu noskaitīšanas sieviete piecēlās vesela un vēl
aizgāja kājām 23 kilometrus uz Dievmātes parādīšanās vietu Smelteros.
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Naktī no 1999.01.17 uz 1999.01.18 pēc mūsu tikšanās divas sievietes redzēja
Gaismu, bet, ka tajā ir Dievmāte, redzēja viena. Dievmātes parādīšanās iemesls bija
pateikt: «Lūdzieties!» Rīta dievkalpojumā mēs visi uzlīksmojām savās sirdīs, sejās un
dvēselēs. Kāds spēks ir ticīgo lūgšanām pēc Dievmātes apmeklējuma!
Pagājušā gada rudenī Dievmāte pati piedalījās dievkalpojumā, ko vadīja
priesteris, būdama blakus altārim.
Puduļos 1989. gada Ziemassvētkos Dievmāte atnāca ar Bērnu Jēzu uz rokas.
Viņam varēja būt viens gadiņš. Bērniņš bijis smaidīgs un Dievmāmiņa laimīga.
Jaunā 1999. gada sākumā kādu nakti Genovefa pamodās un ārā ieraudzīja
spožu Gaismu. Genovefa domāja, ka atbraukuši svētceļnieki un gaisma ir no
automašīnas prožektoriem. Viņa steidzās ārā, lai sagaidītu viesus, bet izrādījās, ka tā ir
Dievmāmiņa ar raudošu Bērnu Jēzu uz rokas. Tas bija satriecošs skats: Jēzus Bērnam
no actiņām birst asariņas, Dievmāmiņa bēdīga. Jēzus Bērns raud par neaizsargātiem
bērniem un jaunatni. Dievmātei kā Mātei un Jēzum, kurš mīlēja un mīl bērnus, tas ir
sāpīgākais jautājums. Satraucoši ir arī tas, ka šīsdienas jaunatne tik negribīgi uzklausa
padomus par bērnu kristīgo audzināšanu mājās, skolās un sabiedrībā. Bet vēl
satraucošāki ir masu mēdiju pasniegtie «audzināšanas» līdzekļi visatļautības, seksa un
slepkavošanas paraugu garā.
Šajā naktī Dievmāte bija redzama uz mēness (patiesībā Viņa redzama tā, it kā
būtu tepat klāt, un atsevišķos gadījumos ar Viņu var pat sarunāties). Skumīga bija
Dievmātes balss, Viņa nekavējās atkal atgādināt: «Lūdzieties, lūdzieties!»....«Lūk,
tava Māte!» Ikviens var lūgt Dievmāti, lai Viņa palīdz dzīvē un aizstāv pie Dieva.
Arvien cilvēki tiek brīdināti – negrēkot. Vecā gada vakarā pēc saules
norietēšanas pret debesīm pacēlās trīs rīkstes ar gariem zariem. Sākumā rīkstes bija
oranžā krāsā, tad palika sarkanā krāsā un sakrustojās, tad palika zilas un pēdīgi –
melnas. Bailes pārņēma abas sievietes, kuras to redzēja. Pa šiem daudzajiem gadiem
tā nav pirmā reize, kad pie debesīm tiek parādītas rīkstes kā brīdinājums.
Otrs gadījums citā apvidū bija sekojošs. Viena sieviete neticēja, ka viņas
māsa redzējusi vīzijā Dievmāti. Bet drīz vien pēc Jaungada, vakarā, dienvidu pusē pie
debesīm ieraudzīja rīkstes un tad – melnu krustu. Parādība ilgusi vismaz pusstundu.
Pēdējā laikā Dievmāte trīs reizes ir redzēta raudam un teikusi, lai lūdzās par
jaunatni. To Viņa saka visbiežāk.
«Smelteros» 1999. gada 5. un 6. jūnijā
71. stāsts
Tagad, kad jau tik daudz redzēts, dzirdēts – jauši vai nejauši – rodas
jautājums, kāda tad ir Dievmāte kā personība? Kunga Jēzus un Dievmātes mīlestības
pulciņš tiekas atkal jau kuro reizi, un arī svētceļnieki no Valmieras šoreiz kuplina
lūgšanu pulciņu. Vīziju lieciniekiem jāatbild uz jautājumiem, bet tas nav galvenais.
Dievmāte iepriekš jau ieteica, lai mēs vairāk lūdzamies, jo, esot Dievmātes
parādīšanās vietās, var gūt vairāk žēlastību kā citkārt, var izlūgt arī vairāk...
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1999. gada 6. jūnijā tikāmies Varakļānu baznīcas dārzā. 1999. gada 5. jūnija
vakarā Puduļos Dievmāte savas parādīšanās laikā Nellijai pasacīja: «Rīt Varakļānu
baznīcas dārzā atkal satiksieties.» Nellija Dievmātei pauda neizpratni, ka neko
nezinot, bet Dievmāte pateikusi: «Tad redzēsi.» Un tā nu mūsu pulciņam īpaša sajūta
un pacilātība un tā vēl saglabājās vairākas dienas pēc ceļojuma. Jā, Dievmāmiņ, ir
vērts Tevi īpaši godināt, bet tik maz, kas to pacenšas –, Dievu Tēvu godinot, reizē
pagodināt arī Dieva Dēla Māti, apzinoties Pestītāja milzīgo nozīmi visu mūsu
pestīšanai, – Viņam mēs spējam atmaksāt tikai ar mīlestību. To, kas mums zināms, to
arī pasakām. Un kāda tad ir Dievmāte kā personība?
Dievmāte ir ļoti vienkārša, laipna un mīļa, pieejama un saprotoša. Kā gan
kāds iedomīgs kungs vai kundze varētu piemēroties sarunai ar Dievmāti, ja Dievmāte
mīl vienkāršību, bērnišķību, bārabērnus un noskumušos, taisnīgos un visus tos, kas
mīl Dievu! Dievmāte gan sola palīdzēt, bet taisnīgajiem. Netaisnie –, ja tie sirds
dziļumos nelabosies, tiem būs bēdas. Ir daudzi piemēri, kā viņa palīdz, un dažam
dzīvē pat ugunsgrēku aptur...
Ko gan tāds cilvēks cer šodien iegūt, kas Dievu nemīl, Kunga Jēzus Māti
necienī un kur nu vēl var būt runa, ka cienīs cilvēkus, kas ar Dievmāti saskaras
vīzijās? Vizionāri, kā tas dažkārt gadās, saņem pārmetumus, apvainojumus,
nosodījumu. Dievmāte izskaidro: ar tiem cilvēkiem, kas nosoda, ir tāda bēda – vainīgs
ir grēks, dzīve, grēkus neizsūdzot. Bet ļauns paliek arī tāds cilvēks, kas grēkus sūdz,
bet vienu grēku neizsūdz tīšām, to sev piedodot, redzot, ka arī citi grēko, un rodas
iedoma –, vai tas maz ir grēks, nu vismaz man? Parasti tāds cilvēks neklusē, un viņu
kaitina apstāklis, ja rodas kāds atturībnieks, savādnieks, kas cenšas cieši turēties pie
Dieva vārda un Dievmātes padoma.
Pasaulē grēka virsroka tik liela – tā Vitolds pēc Dievmātes sacītā.
Nepaklausība Dievam un grēku plūdi pelna sodu, kas līdzinātos ūdens plūdiem...
Nellija pēc Dievmātes sacītā: tādi sodi varētu būt arī asinsizliešana un citas nelaimes.
Bet ko te var darīt vienkāršā tauta? Ieteikums ir lūgties, un Dievmāte bija ieteikusi
mums: tiekoties mazāk runāt, bet vairāk lūgties, lai izmanto gadījumu un kopīgi
palūdzas!
Mūsu tikšanās reizē 5. un 6. jūnijā centāmies to pildīt un atvadoties cits citu
svētīt un labu novēlēt. Bijām guvuši arī svētības prieku, daudzus skaidrojumus un
padomus no Dievmātes. Viens nopietni ņemams padoms: piekodināja, ka kapsēta ir
svēta vieta. Mums jāsaprot, ka šeit dusošie cilvēki savā šīszemes dzīvē sevī nesa
dvēseli. Šobrīd viņos nav dzīvība, bet Dievs apsolījis, ka atkal atdos dzīvību, – un tā
notiks. Kapsētas apgānīšana, aplaupīšana, arī līdzekļi, kas doti kapsētai, bet novirzīti
citiem mērķiem, piesavināšanās, ir grēks. Kapsētā jālūdzas!
Ja kāds mēģina saraut saites ar mirušo valstību, – veltīgi, jo drīz vien pats tajā
būs...
Pēdējās parādīšanās reizēs Dievmāte devusi padomu lūgties par mirušajiem
un pirmkārt – par saviem piederīgajiem.
Ja pasaule iet uz iznīcības ceļu, tad jau drīz vien nebūs, kas lūdzas un kas
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lūgsies par mums, ja aiz sevis atstāsim izpostītu pasauli!? – «Kā tu varēji aizmirst par
mani, aizmirst palūgties par mani!» – vīzijā sauca kāda dvēsele.
Vēl viena no vīzijām – kā izrīkosies ar dzīviem cilvēkiem. Izgudros lādiņus,
kas pašvadības ceļā sekos cilvēkam, to panāks un iznīcinās...
Ne vairs laimīga bērnība, ne vairs laimīga dzīve... un cik daudziem tāda
šodien vēl ir?
Kādēļ Dievmātei atkal bija jāpiemin valdošais personāls – valdība? Kāda
neieklausīšanās tautas vajadzībās!
Jā, kā mēs lūkojamies uz savu tautu!?
Genovefa: «Dievmāte aicina bez mitēšanās lūgties...»
Vitolds: «Dievmāte parāda, ka Viņa mūs redz, pirms Vasarsvētkiem Viņa bija
varavīksnē, varavīksnes loka vidū Viņu redzēja arī brālis. Nellija sacīja, ka to pašu
redzējusi no savas mājas pagalma – Dievmāte vēstīja, ka Vasarsvētki ir vieni no
nozīmīgākajiem svētkiem.»
1999.g. septembrī
72. stāsts
Runājot par vīzijām, galvenokārt izmantojam Latvijā notikušos gadījumus.
Dievmāte tiešām vēlas, lai mazdrusciņ atspoguļotu notikumus, ko piedzīvo ticīgie
ļaudis, kas patiesi un sirsnīgi lūdzas.
Arī citās vietās Dievmāte, lai arī neparādās, tomēr izdara iespaidīgus
brīnumus. Kaut vai tādu, kad Kazahstānā 1941. gadā vienu no apgabaliem bija
piemeklējis pilnīgs bads. Un ļaudis atcerējās Dievmāti, sirsnīgi un neatlaidīgi lūdzās,
lai viņa lūdz no Dieva palīdzību viņiem. Un notika, ka tanī apgabalā izveidojās ezers,
kas bija pilns ar zivīm... Paldies Dievam, ka ļaudis nav šo Dieva palīdzību aizmirsuši.
Arī šogad (1999.g.) tanī apgabalā atskanēja pateicības lūgšanas.
No Sv. Rakstiem zinām, ka ne vienu reizi vien Dievs ir savus ļaudis
pabarojis. Bet vai mēs vienmēr pateicamies par ikgadējo ražu un tanī dalāmies, lai
nevienam nepietrūktu maizīte. Bet ne vienmēr burtiski, jo ļaudis labprāt pelnītu sev
maizīti un gādātu par siltumu paši – jādod tikai iespēja strādāt.
Vienā no vīzijām no mirušo valstības atgādināja: «Paēdušais neēdušo
nesaprot...» Tie bija ļoti rūgti vārdi tiem piederīgajiem, kuri nelūdzas par savējiem –
jau nomirušajiem. Tātad maizīte un arī garīgā maizīte – pārdomas un lūgšanas, ejot pa
to ceļu, kas ved pie debesu Tēva, kam nekā netrūkst.
Lūdzieties un arī strādājiet, kaut ko dariet, kas vairotu vispārēju labumu un
mīlestību, kā Dievs Tēvs to vēlas!
Kurzemē kādas draudzes pārstāve Skaidrīte dažreiz apjūk – ko tad īsti darīt?
Un tad saņemas. Mums taču draudzē ir bērnu pulciņš, kas dzied baznīcā, un ir tik
jauki. Bet tie vecie ļaudis, kas mūža nogali pavada veco ļaužu pansionātos, kā tos
iepriecināt? Viņa devās kopā ar draudzes bērniem uz pansionātu. Aprunājās, apmīļoja
vecos ļaudis, iepriecināja ar bērnu dziedātām garīgajām dziesmām.
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Ko par to saka Dievmāte? Nu kaut vai sapnī. Skaidrīte: «Naktī, skaidrā miegā
redzu – pie manis piestāj Dievmāmiņa un noskaita no Vesperēm trīs pantiņus: «Augsti
slavē Kungu mana dvēsele!...» Pēc tam Dievmāte saka: «Darbs, ko Tu dari, ir labs un
to Tu turpini! Ej lēnām, nesteidzies, es Tev palīdzēšu, neesmu Tevi aizmirsusi.»» Un
tad jau darba pilnas rokas: apmeklēt slimos, nekristītos aicināt nokristīties, bērnus
gatavot pirmajai Sv. Komūnijai, nelaulātajiem pierādīt, ka ir jāsalaulājas.
Skaidrīte: «Atceros, 1998. gada 25. septembra naktī Dievmāte lika aiziet uz
slimnīcu. No rīta aizgāju. Tur tiešām gulēja uz miršanu viena ticīga tantiņa. Pie viņas
atvedu priesteri.»
1999. gada 1. maijā skaidrā sapnī Dievmāte parādīja man skapulārīti. Ko tas
nozīmēja? Tieši tādu skapulārīti saņēmu 11. maijā. Atbrauca Sofija un kā dāvanu man
pasniedza skapulārīti... Vai tikai sakritība?
Jāņonkulim vēl lielāka sakritība. 1999.g. 12. septembrī, apmeklējot
Dievmātes parādīšanās vietas Latgalē, Puduļos, notiek īpašs gadījums.
Nellija: «Arvien Dievmātei parādoties viņai ir balts rožukronis, bet šoreiz
viņai bija arī otrs rožukronis, brūns. Ko tas varētu nozīmēt? Ar balto viņa lūdzās, bet
brūnais bija priekšā uz krūtīm...»
1999.g. oktobrī no Romas pārbrauca mājās delegācija. Viens no tās
dalībniekiem kā dāvanu pasniedza Jāņonkulim otru rožukroni – brūnu un saprotams
ne bez iemesla – vairāk jālūdzas un vēl biežāk – Rožukroņa lūgšana!
Skaidrīte: «1999.gada 8. septembrī Dievmātes dzimšanas dienā domāju: kā es
arvien dāvinu ziedus dzimšanas dienā citiem cilvēkiem, būtu jādāvina ziedi Dievmātei
viņas dzimšanas dienā. No sirds to vēlējos, bet kā? Sapratu gan – ziedi Dievmātei
jānoliek baznīcā vāzītē pie viņas altāra, vēl tikai jāpagādā ziedi! Man 50 santīmu bija,
bet ziedi bija dārgāki, un pārdevēja vairāk neprasīja, uzzinājusi, kam ziedi domāti.
Gaiši dzeltenās mazās krizantēmas bija manā rīcībā. Pēc ziediem es gāju ar grūtībām –
ļoti sāpēja kājas, bet, kad nesu ziedus uz baznīcu, sāpes bija pazudušas kā nebijušas.
Nopriecājos – kāds man atalgojums par šo mazo dāvanu Dieva Mātei. Noliku ziedus
Dievmātei pie altāra, pie viņas svētbildes sacīdama: «Pieņem no manis šos ziedus,
kurus es nolieku pie Tavām kājām!»
Naktī, kad jau gulēju saldā miegā, kāds mani pamodina un liek, lai paskatos
pa logu, bet neviena tuvumā nav... Skatos pa logu, pirmā brīdī kā parasts – iela, koki,
ēkas, deg elektriskā laterna. Bet tad ielas laterna nodziest un nu ir pavisam cita
gaisma, gaišāka, brīnišķīgāka. Tanī gaismā, tur, kur ozols, ieraugu lielu, ierāmētu
Dievmātes gleznu: Jēzus Bērns Dievmātei uz rokas, kronītis Dievmātei galvā, apkārt
gleznai deg spuldzītes. Vai tiešām tas tā ir? Paskatos arī pa otru logu un redzu to pašu
– šaubu nav! Tad šis brīnišķīgais skats izzuda, iedegās atkal ielas laterna un viss bija
kā agrāk, bet dvēselē – neaprakstāms prieks. Apzinos, ka dzīves grūtības, rūpes – tās
nav veltīgas, reiz aiz visa tā atspīdēs Gaisma... Pat neliels žests Dievam, Viņa Dēla
Mātei tiek atmaksāts ar ko vairāk, uz ko tagad ir lielas cerības un ticība.»
Dievmātes dzimšanas dienā 8. septembrī Puduļos Dievmātes uzkavēšanās
ilga 2–3 stundas. Šoreiz, atšķirībā no citām reizēm, galvā viņai bija mirtēm līdzīgs
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vainadziņš. Bet par visu vairāk izpaudās Dievmātes skumjas par tautas pagrimšanu.
Tauta iet bojā, nonākot kaislību varā, baudās un dzeršanā, izpriecās – tur laiku ieplāno
un atrod, bet tik maz ir tādu, kas atrod laiku pārdomām, lūgšanām. Ne jau saules
aptumsums draud ar bojāeju, bet prāta aptumsums ved tautu uz bojāeju. Tiem, kas nes
atbildību par tautas labklājību un morālo līmeni, būs bargi jāatbild Dieva priekšā.
Dievmāte visā nopietnībā turpinājusi, ka pat par katru nieka lietu būs jāatbild, sekas
nepaies garām, ja neizlūgsies Dieva piedošanu. Kam kaut cik līdzekļu esot, – modē
tagad ceļojumi, bet cik ir tādi ceļojumi, kas domāti Dieva godam? Cilvēki gatavojas
dažādiem ceļojumiem, bet vai būs pienācīgi gatavojušies galvenajam ceļojumam, kad
būs jādodas Dieva priekšā? Visi grib būt skaisti, bet kā priekšā – lai pasaule tos
iekārotu? Jādomā ir par dvēseles skaistumu. Cilvēki lai pacenšas atcerēties un
pārdomāt savu dzīvi. Ja cilvēki jau redzētu to patiesību, kas viņus sagaida, pārbītos
līdz nāvei...
– «Jā, kādam jau var būt iebildumi par to, ka šeit atbrauc noskaitīt kādu
lūgšanu ticīgie ļaudis, bet Es redzu un atceros visus, kas šeit nāk un brauc,» – Tā
pauda Dievmāte. Nellijai Dievmāte dažreiz jau iepriekš pasaka, kas tuvākā laikā
ieradīsies, vai arī, lai gaida kādu – kā tas bija arī šoreiz.
Ļaudis ir jāpamāca un arī jābrīdina, un jāaicina lūgties. 1999.09.09 18:00
Dievmāte bija redzama lūdzoties baltā plīvurītī un baltu rožukroni rokās. Ja tev ir
grūtākas dienas, pacieties – arī Dievmāte raudāja – ļaužu grēcīgums ir briesmīgs...
1999.09.10 dienvidu pusē ap saules rietu pie debesīm redzamas zīmes –
izveidojās sarkans krusts un trīs reizes atkal bijušas rīkstes – tās būšot par vainām, ko
esam padarījuši un esam pelnījuši. Ir daži cilvēki, kas nedomā it neko par mūžību.
Pasaule uzbūvēta pilnīgi brīva, bet apspiedēji rodas savas gribas un iedomu
dēļ. Vai kāds varētu iedomāties, ka būs arī tādi eņģeļi, kas pretosies Dieva gribai, bet
tā notika. Vai tas nevarētu notikt arī ar kādu laicīgu cilvēku vai garīdznieku? Tā
pretošanās varbūt ir tikai tā pa pusei, un pats galvenais darbs rit, kā parasti, bet jāpilda
taču Dieva griba, jo Viņš vislabāk zina, kas katram ir vajadzīgs. Jau cilvēka
piedzimšana – kāds ārkārtējs, svēts un cienījams notikums. Arī pats Dievs gribēja
piedzimt kā cilvēks, pat nepievēršot uzmanību, kādos apstākļos un vietā tas notiks.
Savā mīlestībā, liekas, Dievs aizgājis par tālu, un nebrīnies, ka arī piedošanā Viņš ir
tāds pats, tikai lūdzi Viņa piedošanu!
Nesiet Kristus prieka vēsti
visiem! Viņš piedeva pat brīdī, kad
tika piekalts krustā. Tikai piedošana
un mīlestība mājo Viņa Sirdī! Bēdas
tiem, kas nesteigsies pie Viņa mīlošās
Sirds!...
Katoļu pansionātā ciemos pie J.Vaivoda.
Priesteri, Marijāņu kongregācijas tēvi
(no kreisās priekšplānā) Andrejs Trapučka,
Viktors Pentjušs un Jānis Vaivods
Otrajā plānā – autors.
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Svētceļojums 1999. gada 27. novembrī
73. stāsts
1. Ceļš: Kurzeme – Rīga – Varakļāni.
2. Ceļš: Valmiera – Varakļāni.
3. Ceļš: Puduļi – Varakļāni.
Pulcēšanās Varakļānu baznīcā, Rožukroņa lūgšanas, tad apmeklējums Olgas
mājā un kopējas lūgšanas šajā mājā, un arī azaids. Tad kopskaitā 30 svētceļnieki
autobusā dodas ceļā uz Smelteriem. Ceļā pie Pieniņu baznīcas uz īsu brīdi apstāšanās
– pagodinām ar dziesmu Vissvētāko Sakramentu. Daudzi zīmīgi redzējumi šajā
baznīcā piedzīvoti, kas atstāstīti iepriekšējos rakstiņos. Viens no tiem: kāds pavisam
jauns skolnieks, skatoties Vissvētākajā Sakramentā, tanī redzēja Kungu Jēzu un uz
brīdi Viņš bija tik tuvu, pavisam tuvu... Un uz Svēto Rakstu kanonu plāksnes, kas
nolikta Vissvētākā Sakramenta priekšā, – tie raksti bieži nozuda, un uz tās bija
redzami Jēzus un Dievmāte.
Dāvana, kas nevienam neko nemaksā, – gribēt mieru! Vispirms gribēt – tas
nemaz nav tik daudz, bet liels atbalsts tiem, kas cīnās par mieru, kas tiešām kaut ko
dara un upurējas miera labad.
Parasti mēs gribam mieru savā sirdi, mēs gribam mieru redzēt otra cilvēka
sirdī, mēs gribam mieru savā starpā, mēs gribam mieru starp konfesijām, mēs gribam
mieru starp visiem cilvēkiem pasaulē. Kas mūs vēl un vēlreiz pamācīs, aicinās
saglabāt mieru? Kungs Jēzus aicināja, un ne vienmēr tautas paklausīja, bet Kungs
Jēzus šo aicinājumu nav atcēlis, un Dievmāte bieži, asarām acīs, aicina ievērot,
saglabāt mieru. Dievmāte turpina aicināt ievērot mieru, lūgties par mieru, pūlēties
saglabāt mieru.
Dievmāte atkal un atkal vīzijās rāda piemēru. Lai gan viņa ir bezgala skaista,
bet pie mums atnāk tik vienkārša, tik pazemīga, bieži vien raudot, lūdzošu skatu –, lai
ļaudis lūdzās, un pati lūdzas tik sirsnīgi, tik patiesi, ka nemaz nevar viņai
nepievienoties. Nellija saka, ka bieži vien Dievmāte lūdzas stundām ilgi, un Nellija,
kā vien mācēdama, arī lūdzas...
Šodien ir 1999.g. 27. novembris, bet dažas dienas iepriekš Dievmāte vīzijā
parādīja Nellijai, kā Dieva valstības bērni, kas to jau ir sasnieguši, jūtas tanī otrā
pasaulē, kur ir arī Dievmāte. Tur nekā netrūkst – nedz laimes, nedz savstarpējas
mīlestības, un redzams, ko Dievs ir sagatavojis, – tādos apmēros un tādā bagātībā, ka
vispār vairāk nav iespējams vēlēties...
Un te nu Dievmāte parāda, ka kāda sieviete, kas katru dienu to vien kārojusi,
kā iegūt kaut ko reibinošu dzeršanai, nonākot tajā otrajā valstībā, arī vēlējās nokļūt tur
laimīgo pulkā pie nepārredzamām pilno galdu rindām. Taču Dievmāte šo iereibušo,
piedzērušos sievieti nelaida, sacīdama: «Tu nedrīksti te nākt!» Tas nu jau bija pārāk
skaidri parādīts, ka ar dzeršanu, žūpošanu Dieva valstību nevar nopelnīt... Te ir tie, kas
slavē Dievu, mīl Dievu, uzticas Dievam, pateicas Dievam, te ir tie laimīgie, kas ticēja
Dieva apsolījumam, kas ievēroja Dieva likumus, deldēja savus grēkus Dieva
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piedošanas žēlastībā, kā to Jēzus Kristus bija pamudinājis un mācījis. Tieši ar savām
ciešanām, nāvi un augšāmcelšanos Viņš atvēra vārtus jaunai, pilnīgai, laimīgai dzīvei.
Liekas gandrīz vai apskaužami, ka Nellijai Dievmāte atļāva vīzijā gandrīz divas
stundas redzēt tos laimīgos, kas jau ir pie Dieva.
Te nu jāpiemin arī Dievmātes brīdinājumi citā vīzijā, ka maldinātāji aicina
izbaudīt šo dzīvi, kamēr vien to spēj, jo citas dzīves vairs nebūšot. Kādi gan meli un
apgalvojumi nav bijuši un vienalga, cik vareni valdnieki tos pauduši, tie visi ir no šīs
zemes zuduši un arī šī mānīgā, īslaicīgā, šķietamā laime. Patiesībā laiks laimei ir tikai
vēl priekšā, un nebūtu jāraizējas, ka tā varētu arī beigties.
Jau daudzus gadus atpakaļ māsa Marija Simma no Austrijas piedzīvoja kāda
priestera apmeklējumu no šķīstītavas, kurā viņš atrodas jau tūkstoš gadu par pieļauto
netaisnību, un lūdzis, lai par viņu aizlūdz.
Par dažādiem grēkiem, netaisnību, lepnību, ja vien Dievs atrod par iespējamu
vēl kādreiz piedot, vispirms jāizcieš sods šķīstītavā. Tur ir gan daudzi mūsu radinieki
un citādi tuvi cilvēki, gan svešinieki, gan arī ienaidnieki.
Ko tad tagad Dievmāte ir teikusi? Tas var satraukt ikvienu cilvēku, jo ne visi
sākuši atkal Dievu lūgt, pārāk daudz bezdievības, liekulības, netaisnības, necienība
pret cilvēku dzīvību un veselību, nešķīstība, visāda veida apreibināšanās. Dieva sods
jau pienākas, un ļoti bargs. Dievmāte vīzijās bieži raud – vai tad Dievs to neredz? Bet
ko darīt – kaut kāda iespēja vēl jādod, laikam tā jau ir pēdējā, drīz kaut kam jānotiek,
vēl tikai mirušie var palīdzēt. To Dievs ir atļāvis, tā Dievmāte pasacījusi, un nu lai
vairāk ticīgie lūdzas par saviem mirušajiem. Abas valstības kļuvušas tik tuvu. Te
domāts, ka neprātīgie var uzsākt cilvēces iznīcināšanu... Lai nenotiktu kas nelabojams,
mirušajiem jānāk palīgā. Tas ir kas jauns. Mirušajiem pasaules varenie nepratīs
pretoties, vienkārši tas viņiem nav iespējams, un viņiem būs jāatzīst savs nespēks.
Ticīgajiem vēl un vēl Dievs dod kādu iespēju šoreiz izlūgt piedošanu par
nenokārtotiem rēķiniem – grēkiem, un mēs iemantosim daudz palīgu no mirušo
pulkiem.
Mūsu tautā arvien ir bijusi cienība pret mirušajiem – atceres lūgšanas, svecīšu
vakari, dievkalpojumi. Patreiz lūdzieties par saviem mirušajiem, cik vien iespējams!
To jau var izdarīt visi. Pagodināts tiks Dievs, un labums piederīgajiem un visiem –
gan mirušajiem, gan, kā tas apsolīts, arī dzīvajiem. Īpaši uzsvērts, ka nostiprināsies
ģimenes, sabiedrībā un valstī būs jūtama lielāka stabilitāte, miers. Vēl viss nav
zaudēts. Arī Genovefa Smelteros 1999. gada 27. novembrī liecināja, ka Dievmāte
aizvien vairāk aicina lūgties.
Svētceļnieki no Valmieras uzņēmās ceļa grūtības ceļā uz Smelteriem, pavadot
šo laiku lūgšanās. Lūgšanas bija sirsnīgas un reizēm pat ļoti sirsnīgas, nopietnas, tā kā
Dievmātei nebija neērti mūs pavadīt. Daži izjuta apgarotību, bet Nellija varēja
pavēstīt, ka vienu brīdi ar mums autobusā bija arī Dievmāte. Dievmātei lūgšanas bija
loti vajadzīgas, lai sniegtu gandarījumu debesu Tēvam.
Smelteros lūdzāmies Dievmātes parādīšanās vietā tīrumā pie krusta.
Lūdzāmies un padzērāmies ūdeni no akas, kas ne reizi vien ir palīdzējis slimniekiem,
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arī vienai valmierietei – tagad sāpes mugurā pārstājušās. Vairāk kā stundu lūdzāmies
Smelteru baznīcā. Vispār par mūsu ierašanos kaut kā jau bija zināms vairākiem vīziju
lieciniekiem. Nellija to pateica tieši... Nellija, Genovefa, Helēna, Antonija un Anna
katra pastāstīja, kāda ir Dieva žēlastība, ka varam vīziju notikumos rast stiprinājumu
savai ticībai laikā, kad visapkārt tāda remdenība un pat neticība. Ātri pagāja tās četras
stundas Smelteros. Atvadoties vizionāriem tika dažas piemiņas lietiņas. Genovefa
svētot pavada svētceļniekus atpakaļceļam.
Šī svētceļojuma laikā Ēvalda Leona dzejoļu grāmatiņa «Kad esi jauns» tika
pasniegta dzejas meistarei, svētceļniecei Genovefai Lakšei no Cēsīm.
Vai kādam liekas, ka kāda no cilvēka dvēselēm ir mazvērtīgāka, ja tā ir
grēcīga? Vai zelta medālītis, iemests dubļos, ir mazvērtīgāks?
Vai grēciniekam ir tiesības ātri un bez ierobežojumiem izsūdzēt grēkus? Nav
viegli aizstāvēt grēcinieku? Ja vienu no taisnīgajiem ieliktu grēcinieka vietā, ko gan
tad tas teiktu? Vai šajos laikos nav izdomāts kaut kas tāds, kas kavē grēcinieka
piekļūšanu pie grēksūdzes? Ko lai mēs Dievmātei atbildam?... Nav briesmīgāks
stāvoklis kā grēcinieka stāvoklis, bet kas palīdzēs? Dievs sūtīja Savu Dēlu grēcinieku
dēļ, bet vai mūsu dēli – garīdznieki strādā grēcinieku dēļ vai taisno dēļ? Ko lai mēs
Dievmātei atbildam? Dievmāte nāk pie pavisam neievērojamiem cilvēkiem – ticīgiem
un nesvārstīgiem, un daudz Viņai ir ko runāt un teikt, un ir saprašanās...
2000. gads
74. stāsts
Cik Viņa ir skaista!
Čenstohovas Dievmāte un Dievmāte vispār –
cik reizes Viņa ir parādījusies? Vienīgi var teikt: ļoti
daudz reižu, it sevišķi grūtos un smagos brīžos.
Divdesmit astoņos gados Marija jau
pieredzējusi šīs pasaules skarbumu, un audzināšanā arī
sešgadīgs dēls Konstantīns. Gandrīz vai tukšā dzīvoklī
palikuši, gandrīz jau nav uz ko cerēt, kā vienīgi uz
Dievu.
Un viņi istabas vidū sāka sirsnīgi lūgties...
Izrādās – viena Māte ir par viņiem nomodā, un tā ir
Čenstahovas Dievmāte.
Tas notika 2000. gada 23. martā. Marijai un
Konstantīnam sirsnīgi lūdzoties, nez kā mudināti
paskatās pa logu, – viņus novēro Čenstahovas
Dievmāte. To pašu redz arī Konstantīns un iesaucas:
Čenstohovas Dievmāte.
«Cik Viņa ir skaista!...» Marija saprata, ka ne tikai
viņai tas redzams, bet arī dēls redz. Čenstahovas
Dievmātes svētglezna kļuvusi pazīstama pēc nostāstiem. Dievmāti gleznojis
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evaņģēlists Lūkass, ilgo gadu gaitā tā kļuvusi tumšāka, bet pa logu Marija un
Konstantīns redz īstu, skaistu Dievmāti.
2000. gada 6. aprīlī pie debesīm redzama ziemeļblāzma – kāvi. Vai tiešām
pasaulē briest konflikti?... Pirms otrā pasaules kara ziemeļu malas debespuse kustējās,
mainījās stari un ēnas, atstājot drūmu iespaidu. Ir un būs zīmes pie debesīm, ir vai nav
jāprot lasīt zīmju nozīmi – par to der padomāt!
«Cilvēki kļuvuši it kā nedzirdīgi,» Nellijai saka Dievmāte. «Klauvēju un
klauvēju, – it kā ierunājas kāda cilvēka sirdsapziņa, klauvēju un raudu, bet ir tā, ka
neviens nedzird...» Kas ir novedis tik daudzus šādā stāvoklī? Cilvēka gars nav tik
aprobežots, ka nespētu sajust Dieva esamību. Kūtrums, nepakļaušanās jebkam – tātad
arī Dievam – šāda cilvēku uzvešanās, protams, novedīs līdz tiesai, eņģeļi tiesās. Par
to būs vēl jārunā.
2000. gada 24. martā: Rīga – Valmiera – Varakļāni.
2000.03.25. Varakļānos rekolekcijas un Smelteros atkal tikšanās ar Genovefu.
Kā arvien atkal bijuši garīgi notikumi. Mairītim Genovefas istabā tika parādīta
Pestītāja roka, tikai roka – ar caurdurtu brūci. Mairītis tajā brīdī no grāmatiņas skaitīja
lūgšanu uz Svēto Garu. Kā šodien uzzinājām, Mairītis nelaimes gadījuma rezultātā jau
mūžībā. Bija doma – Kunga Jēzus roka paglāba viņu no dvēselei draudošām
briesmām.
Smelteros lūgšanas tīrumā, un istabā Trīsvienības pagodināšana. Genovefa
stāsta: «Kad dzirdu Dievmāti, Viņa aicina, lai lūdzas bez mitēšanās, arī strādājot.
Ceļojot jāslavē Dievs. Dievs ir Tas, pie kā mēs dodamies!»
2000.03.25. Nellija: «Man ļoti žēl, kā Dievmāte raud par katru pazaudēto
dvēseli. Darba piedāvātāji ir nežēlīgi, izvēlīgi, bet alkohola piedāvātāji – ļoti laipni.
Kā cilvēki nesaprot, ka bez Dieva no soda briesmām nevar izmukt!»
2000.03.25. Varakļānu baznīcā visā
dievkalpojuma laikā pie altāra (vīzijā) redzams liels,
melns Krusts – tas vieš skumjas. Uz baznīcu nebija
atnācis liels daudzums ļaužu. «Katrs ir savas laimes
kalējs, bet ne jau mantas dēļ vien...» To visu ar skumjām
pateica Nellija.
Dievmāte priecīga bija no rīta un parādījusi
Nellijai, ka uz dievkalpojumu steidzas valmierieši – un
tad tālāk uz Dievmātes parādīšanās vietām. Parādīja arī
autobusiņu, nu tieši tādu, ar kādu atbraucām.
Lūdzāmies par jaunekli Jāni, kas piecus gadus
atpakaļ Smelteros lūdza Dievmātes padomu. Lūdzāmies
par jaunekli Valdi, kas mācās un gatavojas nākotnē salikt
Aglonā 2009. gada 15.
augustā.
svētsolījumu.
foto: Inga Freimane
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2001. gada jūnijs
75. stāsts
Kārtējais svētceļojums uz Aglonu 2001. gada 29. jūnijā. Svētā Mise Aizputē
8:30, pa ceļam Sv. Mise Jelgavā 11:45. Varakļānos iebraucam 17:00 – satiekam Oļīti –
viņa ir lūgšanu cilvēks un padomdevēja, kalpojusi priesteriem, un Valdim, kas
izvēlējies priesterības ceļu, lieti noder padomi. Jālūdzas par sevi, lai spētu turēties
pienākumu pilnā darba laukā, jālūdzas par citiem, jābūt pašaizliedzīgam un
jāuzupurējas citu labā, sekojot Kunga Jēzus piemēram.
Lūgšanu laikā Oļīte dažkārt dzird jau mūžībā esošos priesterus. Viņu padomu
virknē var saklausīt: «Priesteri, saglabājiet celibātu, visu savu uzmanību veltot
Dievam, kopā ar Dievu sniedzot cilvēkiem nodomātās žēlastības. Jūs esat darba rīks
un jums jābūt nevainojamiem!»
19:00 jau esam Puduļos aiz Dekšārēm Dievmātes kapeliņā kaut brītiņu
palūgties…
Nellija pavēstīja, ka aizvakar redzējusi Dievmāmiņu. Dievmāte bijusi
laimīga, mīlīga.
Mums radās tāds iespaids, ka Jauniešu dienas Aglonā ir bijis kā
uzmundrinājums Dieva Mātei, jo iepriekšējās dienās, nedēļu atpakaļ, Dievmāte esot
bijusi skumīga un raudājusi par visiem tiem iemesliem, kas atrauj cilvēkus no Dieva.
20:00 esam Smelteros. Vispirms lūgšanas tīrumā, Dievmātes parādīšanās
vietā, un lūgšanas tad vēl varam turpināt Genovefas mājiņā un baznīciņā, – īpaši
lūgšanā pie Svētās Trejādības.
Genovefa ļoti priecīga: jau četri jaunekļi, kas lūgušies Smelteros, izvēlējušies
priesterības ceļu!
Mīļā Māte, Dievmāte, lai viņus šajā svētīgajā darbā pavada!
Un tā 21:40 esam Aglonā. Lūdzoties pie Aglonas Dievmātes, jūtams liels
garīgais pieplūdums, un tad jau sākas jauniešu lūgšanas ceļš – gājiens ar aizdegtām
svecītēm rokās. Dievam Gods atdodas caur Dievmātes un jaunatnes rokām. 2001.
gada 30. jūnijā viens no Genovefas iepriekš minētajiem četriem jaunekļiem, Jānis,
10:15 notur Svēto Misi pie Aglonas Dievmātes Altāra. Atbildība milzīga un
saviļņojums ne mazāks – būt pie Dievmātes. Kur gan citur Viņa varētu būt, ja ne tur,
kur Viņas godam pulcējās ļaudis! Valdis šajā Dievkalpojumā piekalpo, īpaša grupa
šajā Altāra augšējā telpā lūdzas un saņem Svēto Komūniju.
Un tad jau seko nākamā Svētā Mise, ko notur Jāņa kursa biedrs, priesteris
Juris, bet priesterim Jānim vēl viens svarīgs uzdevums – novadīt nakts lūgšanu
Dievkalpojumu.
Plašajā Aglonas bazilikas laukumā jauniešus uzrunā pasaulē pazīstamais
priesteris un skolotājs no Indijas Rufus: jauniešiem dzīvot un mīlēt savu tautu un
zemīti, norādot, – cik te jums ir zaļš Bazilikas lielais laukums, un visapkārt zaļojoši
koki, – tā ir milzīga bagātība, viņš savos ceļojumos pieredzējis, ka uz šīs pasaules ir
arī tādas vietas, kur ir viens vienīgs tuksnesis un smiltis… Brīvajos brīžos seko
priekšnesumi, iepazīšanās, un tad jau atpakaļceļš mājup.
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Ko liecināja Velgas sapnis 1990.gada 31. janvārī (15. stāsts)?
To izpētot, konstatēja, ka tas ir par Aglonu!
Aglonai piesaistīti simtiem tūkstošu prātu, par to liecina svētceļnieku skaiti,
pat ateisma laikmets šo kustību nespēja apturēt.
Piecdesmitajos gados braucām ar vilcienu uz Aglonu caur Daugavpili.
Iebraukuši Daugavpilī, kasē lūdzām biļeti līdz Aglonai. Mums paziņoja, ka līdz
Aglonai biļeti neizsniedz. Ateisma funkcionāri bija izdomājuši šādu aizliegumu. Arī
automašīnas tālu no Aglonas aizturēja, bet cilvēki tālāk gāja kājām… Daugavpilī daži
atjautīgi cilvēki ieteica biļeti pirkt līdz Rēzeknei, un tā arī izdarījām un pa ceļam pie
Aglonas stacijas izkāpām.
Svētā Krusta Kalna Inta no Ķeguma nokļūst Smelteros.
Intai bija tikai dažas nepilnīgas ziņas par Smelteriem. Un tad sagadīšanās un,
vai tikai sagadīšanās? Inta, iekārtojot savu mitekli lauku sētā, izjuta, ka visādā ziņā
būtu jāsaslien pirtiņa. Pavaicā vienam, pavaicā otram, un viņai tiek ieteikts labs un
saprātīgs pirtiņu būvmeistars. Pirtiņu viņš izgatavos savā īpašumā un tad saslies
pasūtītāja īpašumā. Izrādījās – pirtiņu būvētājs dzīvo Smelteros, un būvkoki arī nāk no
Smelteriem, un tā Intas brauciens uz Smelteriem tiek apvienots ar Dievmātes
parādīšanās vietas apmeklējumu.
Inta ir sajūsmā, ka viņas mājās būs pirtiņa no Dievmātes parādīšanās apvidus.
Inta, viesojoties Smelteros, apmeklēja Dievmātes parādīšanās vietu Genovefas
pavadījumā un, protams, ne bez lūgšanām. Un tiek lemts, ka šī nebūs pirmā reize.
Nākošā tikšanās tiek paredzēta kopā ar valmieriešiem, un tā nu Kunga Jēzus un
Dievmātes Mīlestības pulciņš kļuvis kuplāks.
Šajā nākošajā reizē Dievmātes parādīšanās vietā, pirmkārt, lūgšanas, tad arī
vietas pušķošana. Inta piestiprina vainadziņu labi augstu pie staba, kas kļuvis par
pieturas punktu svētceļniekiem, lai orientētos, kurā vietā Dievmāte parādījās.
Šajā svētceļojuma reizē, izvēloties tuvāko ceļu, nogriezāmies uz lauku
apvidus ceļa, un tas mūs noveda Puduļos pie Dekšārēm, pie Dievmāmiņas kapelas.
Tur vispirms tikāmies ar Nelliju un šajā Dievmātes parādīšanās vietā varējām
palūgties, un bijām ļoti priecīgi par šo tikšanos, un klausījāmies Nellijas liecinājumus
par Dievmātes parādīšanās reizēm. No Puduļu Dievmātes kapeliņas ceļš uz
Smelteriem bija labāk pazīstams un jāteic – svētīgs ceļš. Mūs neviens nekomandē,
nepiespiež to darīt, mums ir Dievmātes aicinājums. Varbūt ir vajadzīga kāda piepūle,
lai to sadzirdētu? Un atkal – ir vajadzīga tikai mīlestība uz Jēzus Bērnu un
Dievmāmiņu, un tā visspilgtāk piepildās lūgšanā Dieva Tēva apredzībā. Debesīs
līksmojās par ikvienu grēcinieku, kas sāk meklēt palīdzību pie Dieva!
Mēs lūdzamies grēcinieku labā, mēs sekojam Dievmātes priekšzīmei, lai arī
paši esam grēcinieki, bet Dievmāte norāda: «Pareizi darāt!» Lūdzieties paši savās
vajadzībās un lūdzieties grēcinieku labā!
Nellija un Genovefa kārtējo reizi liecināja, kā parādīšanās reizēs Dievmāte
aicina lūgties. Lūdzieties par savu tautu un lūdzieties par visiem, ļoti vajadzīgas
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lūgšanas! Kas gan nemāk lūgties, un, ja nemāk, – ir
gan lūgšanu grāmatas, gan ticīgi cilvēki, kas
labprāt palīdzēs.
Smelteros kāds citticībnieks gribēja
pavērot, kas tur ir – Dievmātes parādīšanās vietā.
Un piedzīvoja kaut ko tādu, ka tūlīt palūdza
Genovefai, lai iedod īstās lūgšanas.
No redzējumiem:
Nellija: – «Es jau zināju, ka drīz būs
Dievmāte, jo iepriekš bija sajūtama jauka smarža.
Mums palīdz svētais eņģelis Miķelis un citi
eņģeļi.»
Anna: – «Uz Debesīm uzreiz aiziet ļoti
maz dvēseļu. Vairums spiesti uzgaidīt, attīrīties, –
cik tas ir sāpīgi un cik ilgi turpināsies, tur sava pašu
vaina vien ir…»
Vitolds: – «Dievs pavēlējis eņģeļiem
Inta piestiprina vainadziņu labi pārbaudīt, izvērtēt katru cilvēku; ļoti svētīgi ir, ja
augstu pie staba, kas kļuvis par
cilvēki lūdzas grupiņās.»
pieturas punktu svētceļniekiem, lai
Domicella no mūžības pateica, ka
orientētos, kurā vietā Dievmāte
notikumi risināsies ļoti ātri, garīdzniekiem pietrūks
parādījās.
laika, lai dievkalpojuma laikā izdalītu Svēto
Komūniju, – tik ļoti mūs var pārsteigt sodība un sods!
Un noticis ir tā, ka Sv. Krusta Kalna Intas lauku sētā pirtiņa, atvesta no
Smelteriem, jau gatava, un tur pat arī Krusts.
Gandrīz kā pasakā. Var jau teikt, ka visa mūsu dzīve ir kā pasaka, pilna
visādiem notikumiem. Uzstāda krustu, un virs tā iedegas zvaigznīte – tur, debesīs, jā,
iespīdējās zvaigznīte. Vakara stunda, kā gan lai viņa neiedegtos, bet viss tā skaisti
pakārtots, – sirds ielīksmojas un slava Dievam, ka ar šo krustu varam Viņu pagodināt.
Un pirtiņā – veselību stiprināt. Un tieši tā: veselā miesā – vesels gars!
2001. gada 13. – 15. augusts
76. stāsts
Braukt vai nebraukt uz Aglonu?
Mārītei Valmierā bija problēmas. Braukt vai nebraukt uz Aglonu? Apstākļi
tādi, ka it kā spiesta palikt mājās. Bet pirms braucēji dodas ceļā, vispirms izklausa
Rīta Svēto Misi. Mārīti sirds velk šajā Dievkalpojumā piedalīties:
– «Kā Sv. Mises Dievkalpojums beidzās, sekoja Vissvētās Jēzus Sirds
pagodināšana, Litānija un Vissvētākā Sakramenta pagodināšana. Beigās, līdzko
durtiņas Vissvētākā Sakramenta priekšā aizvērās, tur, blakus tām labajā pusē redzu
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Dievmāti – tā līdz pusei. Viņas seja ir pret mani – apkārtne pazūd – ir tikai Dievmāte.
Saviļņojošā pārvērtība mani salauza, tās laicīgās problēmas, kas mani kavēja braukt uz
Aglonu, pret Debesu valstību ir bez nozīmes. Es esmu Dievmātes rīcībā, mani vairs
laicīgie apstākļi nespēja atturēt no brauciena, un tā es devos svētceļniekiem līdzi, lai
atkal Aglonā tiktos ar Dievmāti. Aglonā viņai Lieli Svētki!»
Jānis: – «Pamostos no redzējuma 14. augustā 4:45. Pa istabu, redzu, ceļo
gaišā rāmī bildīte, tā ieceļo otrā istabā, steidzos skatīties, kur tā paliek. Bet otrā istabā
bildīte vienai sievietei jau rokās, un viņa man bildīti rāda: Tā ir Dievmātes bildīte.
Dievmāte zilā, gaišā tērpā un pati ļoti skaista… neko darīt, – kravāju ceļa somu un tad
jau ceļā uz Aglonu.»
Ja ir vajātie, tad ir arī vajātāji.
Ja kaut kas notiek, nevaram teikt, ka nekas nenotiek.
Bet izšķirt, kas ir labs un kas ir slikts, – nevaram teikt, ka atbildes nav, – par
to runā Svētie Raksti, Dievs izšķirsies par to: mūs informēt.
Genovefa: – «13. augusta vakarā pie debesīm redzu Dievmāti, un Viņai
līdzās Kungs Jēzus jaunekļa gados. Bet kādēļ tā – jaunekļa gados? Jēzus 12.g. vecumā
ceļoja uz kopējiem ticīgo svētkiem Jeruzalemē. Un tad Balss: «Lūdzieties, lūdzieties
un lūdzieties!» Skaidri un saprotami: «Lūdzieties, lūdzieties!»»
Dzirdēt tieši no Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara Pagalma, ko Dievs no mums
šajos laikos un šobrīd vēlas...
Dievs vēlas mūs aplaimot, bet vispirms ir vajadzīgs miers – miers starp
dažādām tautām un starp dažādām reliģijām.
Vitolds 14. augustā:
– «Plūdi Polijā bija ar savu nozīmi, labi būtu, ja poļi to būtu saprotoši
uztvēruši. Pie debesīm Polijas pusē bija arī zīmes, pat saule uz brīdi kļuva gluži
melna..., ja sirsnīgi nelūgsies, tā saulīte pie debesīm var kļūt neredzama (pārnestā
nozīmē), saulainās dienas jebkuru brīdi var beigties.
Poļi stiprā mērā ir atbildīgi par kristīgās ticības saglabāšanu. Viņi ir ar lielu
pieredzi situācijās, kad tautai uzkundzējas svešas varas.»
Dvēseļu aprūpē lielu palīdzību sniedz Marijas Leģions, rūpējoties par tiem
ticīgajiem, kas vēlas vienoties ar Kungu Jēzu Svētajā Vakarēdienā – Sakramentā.
Slimajiem un bezspēcīgajiem, kuri nevar līdz Dievnamam aizstaigāt, To piegādā
mājās, slimnīcās, pansionātos.
Visi ir tiesīgi saņemt Dieva mīlestību, piedošanas dāvanu!
2001. gada 29. septembris
77. stāsts
Kārtējais svētceļojums 2001.gada 29. septembrī Rīga – Varakļāni – Puduļi –
Smelteri. Svētceļnieka pienākumi lūgties un priekšā stāvošā «kurjerdarbība»
Dievmātes vēsts paušanai tālākai sabiedrībai aizvien prasa atdot kaut ko no savas
dzīves, no savām ērtībām, ir jābrauc un jāatstāj viss.
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Šo pašaizliedzīgo svētceļnieku darbību ne reizi vien Dievmāte ir pieņēmusi ar
sirds mīlestību, ja vien nav pieļautas kādas paviršības, piemēram, tā ir bijusi līdzīga
ekskursijai. Arī tur ir sava vērtība, un tomēr šodien steidzīgi ir vajadzīgas lūgšanas, un
ne jau modes dēļ – laiki ir sāpīgi un nāvīgi. Kas te var saskaitīt, cik priekšlaicīgi aiziet
nāvē bada un citu iemeslu dēļ, ko gatavo paši cilvēki, un draudi ir briesmīgi.
Visā nopietnībā ieskatoties cilvēces nākotnē, sajūtams, ka Dievs brīdina. Un
tas nav tik vienkārši; nepietiek tikai uzklausīt šos brīdinājumus, jādod Dievam atbilde
ar savu rīcību un lūgšanām. Ir pienācis laiks, neviens negrib mirt, bet tad arī jāprot
aizstāvēties, pasargāties – lūdzieties, lai palīgā nāk Dievs!
Pasaulē dažādi katastrofu draudi ir reāli. Prātīgi ir tie ļaudis, kas pārtikas
produktus tur rezervē vismaz trim dienām...
Varbūt par vīzijām vajadzētu klusēt? Ne gluži – vienīgi tad, ja vīzijā
piekodina par kādu notikumu klusēt, bet vairums vīziju notiek, lai mums visiem
palīdzētu un brīdinātu, un tikai dažas, lai palīdzētu tīri personīgi. Genovefa Smelteros
savus vīziju noslēpumus plašākai sabiedrībai domāja noklusēt. Bet kādā no vīzijām –
Balss tik spēcīga, kāda nāk no Dieva, lika viņai no bailēm gandrīz vai saļimt.
Genovefa, vienkāršs cilvēks, kā vien prata, uzrakstīja gan valdības iestādēm, gan
garīgām iestādēm...
Nu jau 15 gadu gaitā ap astoņdesmit ceļojumos saskaramies ar vīziju
notikumiem vēl arī citās vietās Latvijā.
Un tā pie Puduļu krusta atkal stāsta Nellija: – «Šī lūgšanu kapeliņa
pagatavota, jo jau senos laikos šeit redzēta Dievmāte. Šorīt, 2001. gada 29. septembrī,
agri no rīta lūdzoties, atkal redzēju Dievmāti gaišā tērpā, vienu brīdi kādas trīs
lūgšanas mēs lūdzāmies abas kopā... Dievs šobrīd jālūdz ļoti, ļoti! Lai tautu pasargātu
no draudošām briesmām.
Šorīt Dievmāte bija priecīgā noskaņojumā, Viņa man arī pasacīja, ka šodien
pie Puduļu krusta ieradīsies ciemiņi – svētceļnieki un parādīja man skatu, kā gaišā
automašīnā atbrauks svētceļnieki. Vienai no svētceļniecēm bira asariņas – tik skaidri
to parādīja, un cits svētceļnieks, ko jau labi pazīstu, atnāks uz sētu aicināt mani
piebiedroties, lai kopīgi lūgtos. Un tā arī viss tagad ir noticies, un viena no
svētceļniecēm atzinās – viņai tiešām, ierodoties šeit, birušas asaras.»
Kopā ar Nelliju kapeliņā pie krusta turpinājām lūgties un sajutām, ka no
augšas mūs ar maigu siltumu apstaro,– to bijām izjutuši visi, cits spēcīgāk, cits tikko
manāmi.
Nellija: – «Dievmāte savās parādīšanās reizēs aicina pavairot lūgšanas pat
vairākkārt. Tuvojamies nopietniem notikumiem pasaulē, cilvēkiem jācienī pašiem sevi
un jācienī arī citi cilvēki – tas attiecībā uz savas miesas un dvēseles veselību, bet
pasauli – lai to pasargātu no iznīcības. Jālūdz Dievs, lai būtu panākumi miera
uzturēšanā. Posts jau sācies, bet noticēt tam nevēlas, jo izlaidīgā, noziedzīgā dzīve
vilina un kā nu lai no tās atsakās... Šajā jautājumā vairs kompromisu nav. Kā var
kalpot diviem kungiem, ja tikai viens Dievs pār visiem pārvaldīs?!»
Vakarpusē, iebraucot Smelteros, Dievmātes parādīšanās vietā, atkal sirsnīgas
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lūgšanas. Šeit jau ierastie svētceļnieki uztur to pateicības atmosfēru, kāda Dievmātei
pienākas, un daudz brīnumu ir svētceļnieku personīgajā dzīvē, un, kā paši atzīst,
vienīgi Dievs ir palīdzējis...
Kas tad ir Jēzus Kristus, kas tad ir Dievmāte – vai ne Dieva mīlestībā esošie!?
Cik bieži te viens, te otrs Viņus ir redzējuši, dzirdējuši – kā atalgojumu sirsnīgās
lūgšanas reizēs! Vitolds: «Pat mirušie atklāj savas bēdas, ne visi ir jau debesīs un
viņiem jānāk, jāklauvē un jāparādās, lai par viņiem lūgtu Dievu. Mirušo klātbūtne ir
pārsteidzoša, atklājas daudzas noslēpumainas lietas...»
Mēs kopā bijām 15 svētceļnieki un daudziem bija ko pastāstīt par šiem
gadījumiem, bet vispārsteidzošākā ir Kunga Jēzus un Dievmātes klātbūtne, pat
redzama klātbūtne, un Dieva svēto atsaucība. Vairākiem tēvs Pio pat uz pirmo lūgšanu
atsaucies, lai palīdzētu.
2002. gada 30. marts – 25. maijs
78. stāsts
Lieldienas Smelteros
Atkal pie Puduļu krusta
Smelteros Lieldienu naktī 2002. gada 30. 03 – 31. 03.

Vīzijā Dievmāte: «Lūdzieties, lūdzieties!» un tumsa tiek parādīta gan vienā
pusē, gan otrā pusē. Un atkal Dievmāte: «Lūdzieties, lūdzieties!»
Savdabīgi to sadzirdējis Kunga Jēzus un Dievmātes Mīlestības pulciņš. Tā
dalībnieki no Lubānas, Varakļāniem un Smelteriem otrajā Lieldienu dienā 2002. gada
1. aprīlī atkal pulcējās Dievmātes parādīšanās vietā Smelteros un Rožukroņa
skaitīšanas laikā pie šīs lūgšanas pievienojas (pa tālruni) dalībnieks no Kurzemes. Šī
cenšanās mierināt Kunga Jēzus un Dievmātes noskumušās Sirdis arī pašiem atnesa
mierinājumu, un aicinājums ir visiem: «Lūgties un lūgties!»
Pirms Vissvētās Trīsvienības svētkiem.

Pēc ilgāka laika varu atkal lūgties mazajā koka kapeliņā pie Puduļu krusta.
Tad vēl tikšanās ar mājiniekiem «Mālniekos», bet par visu vairāk vēlos zināt – kādas
ir ziņas no Dievmātes.
Divas dienas atpakaļ Dievmātei bija Nellijai ko teikt: – «Tu atkal kopā
lūgsies ar ciemiņiem.» Cik smagi dažreiz ir ap sirdi, kad jālūdzas vienai, bet šoreiz
būšot vēl citi no tālām Latvijas malām. Šajā reizē Dievmāte ir neparasti krāšņa.
Nevienu reizi Nellija nav Dievmāti tik krāšņu redzējusi. Dievmāte liek lūgties par
Svēto tēvu. Šāds apzīmējums no Dievmātes puses liek mums nopietni padomāt par
Svētā tēva darbību un viņa ieguldījumu pastorālā darbā, un kādā veidā viņš to realizē.
Nākošais ieteikums, par ko Dievmāte aicina lūgties: – «Lūdzieties par paklīdušo
tautu!» Šāds ieskats jau nobriedis Debesīs!!! Bet uz ko tad mēs ceram, ja ne uz Dieva
Tēva palīdzību!? Dievmāte aicina lūgties un vairīties no nelaimēm: – «Jūs redzat,
nelaimes vairojas! Ja lūdzaties, tad dariet to stingri!»
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izlūgt.

Aizvien Dievmāte vieš cerību: ja lūgsimies, pie tam stingri, daudz ko varam

Naktī no 2002. gada 24. uz 25. maiju Dievmāte parādās 10–15 minūtes ar
baltu rožukroni rokās. Arī drēbes Dievmātei ir baltas. Dievmāte lūdzas, neko nesakot.
Tas mums ir piemērs: Lūdzieties! Par ko? To jau esmu pateikusi...
Mirusī Domicella Nellijai: «Par mani jau ir izlūgts!» Daudz lūgšanas un
Svētās Mises tika par viņu upurētas, un nu jau viņa ir atbrīvota. Tīrās drēbēs atnākusi.
Arī Annai viņa jau pateikusies par lūgšanām. Nenokavējiet palūgties par saviem
tuviniekiem, par dzīvajiem un arī par mirušajiem! Par viņu dvēseles mieru.
Nellijas tētis un mamma mūžībā vēl nav brīvi no visiem grēkiem. Ir bezgalīgi
sāpīgi, ka dzīvē ir palikusi kāda nenokārtota lieta. No mūžības bija viņiem atļauts
atnākt un pateikt: «Meitiņ, palūdzies par mums!» Kam tad lūgšanas vajadzīgas?
Lūdzāmies par monsinjoru Jāni Vaivodu. Nellija un Genovefa lūdza nodot viņam
sveicienu. Kā paši noprotat, tas nav bez Dievmāmiņas ziņas. Tiek lūgts par viņa
veselību un aizstāvēts pie Dieva18 .
Varbūt kāds šaubās par Dievmātes parādīšanos? Bet ne jau visi. Arī
valmierieši – dievbijīgs pulciņš 2002. gada 25. maijā ir pie Puduļu krusta, lai lūgtos,
un tad arī Smelteru tīrumā pirmajā Dievmātes parādīšanās vietā, atdodot to nelielo
godu Dievmāmiņai par Viņas vienkāršību, par Viņas lielo mīlestību un par vēlēšanos
mūs pasargāt no visām briesmām.
Vakara pusē pēc Svētās Mises Varakļānos otrs dalībnieku pulciņš no Lubānas,
Kurzemes, Varakļāniem, ceļā noskaitot visas trīs Rožukroņa daļas, dodas uz
Dievmātes parādīšanās vietu Smelteros. Pirmkārt, lai pagodinātu Svēto Trīsvienību ar
lūgšanām un dziesmām. Cits citu svētot, pārdzīvojot šīs svētības vērtību...
Kunga Jēzus un Dievmātes Mīlestības pulciņam piebiedrojies kāds no Rīgas,
kas klusībā jau sen ir šī pulciņa dalībnieks līdzīgi kā Jāzeps no Arimatejas, kas bija
Jēzus māceklis, bet tikai slepenībā. Lūdzāmies lai Dievmāte, mūsu tautas aizstāve pie
sava Dēla Jēzus Kristus, Dieva Tēva un Svētā Gara godībā lūgtu par mūsu tautu, lai
pār to nāktu apskaidrība, un lūdzāmies par Svēto tēvu, kurš izlūdzas no Dieva svētību
un labvēlību visām tautām.
Kad izgājām Dievmātes parādīšanās vietā tīrumā, mūs aprasoja daži pilieni
no debesīm. Lietus ir vajadzīgs visā Latgalē, visā Latvijā, bet to jau – kā daudzkārt tas
ir bijis – varam pieņemt par zīmi. Mūsu ceļojumu, mūsu lūgšanas Dievs ir svētījis.
Personīgās sarunās noskaidrojās, ka dažus mēnešus iepriekš viena no pulciņa
dalībniecēm redzējusi, kā sabrūk torņi – tās augstceltnes Amerikā. Vēlāk televizorā tas
bija redzams īstenībā. «Par turpmāko, ko redzēju, bailes pat teikt – tas nebija viss!...»
Par priesteriem un garīgām māsām var teikt daudz laba: jau daudzi sāk
stiprāk ticēt šīm Dievmātes parādībām, jo Dievmāte nebija viņus atstājusi bez
redzējumiem.
18 Jānis Vaivods – priesteris, Marijāņu kongregācijas goda biedrs (1926.03.25. –
2007.02.20.) Atmiņu stāstu «Dievmāte Latvijā» ierosinātājs.
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Neredzēt un ticēt, tas tiešām nav viegli, bet kur tad ir godaprāts? Šis
skatījuma veids pie dažiem daudzkārt izpaliek...
Bet vai tad būs lietas, par kurām nemaz nebūs jāatbild? Laikam jau būs
jāatbild par visu – vīzijā parādīs cilvēka dzīvi. Tā ir kā planšete, uz kuras uzzīmēti visi
sīkumi, nekam garām nepaejot. Lūdzieties gan par sīkām lietām un jo vairāk par
lielām lietām! Dievs spēj piedot!
2002. gada 15. jūnijā
79. stāsts
Svētajā Krusta kalnā Ķegumā

Viss notiek...
Ja cilvēki Dievu nelūdz, – vienalga viss notiek, bet, ja cilvēki lūdzas, – notiek
vairāk, saņem vairāk un pat to, ko cilvēcīgiem spēkiem paši nespēj, – atgūt veselību,
atgūt sirdsmieru, atgūt pazudušo tuvinieku, līdzīgi, kā tas teikts par pazudušo dēlu.
Grēcinieks saņem drosmi, lai varētu izsūdzēt grēkus, – varat iedomāties, kāds prieks
tad mājo tādā cilvēkā, kad ir brīvs, – grēki ir piedoti, attiecībās pret Dievu viss kārtībā.
Cilvēku tiesa ir tikai nieks – tā nevar, atlaižot sodu, iecelt debesīs.
Vieta, kur debesis ir it kā tuvāk zemei, cilvēkiem, ja ne tuvāk, tad atvērtākas
–, jo reizēm pie debesīm šeit redzami atvērti vārti, ceļš brīvs, sazināšanās
komunikācijas, ja tā varam runāt, mūsu rīcībā.
Vari lūgt un vari nelūgt, viss atkarīgs no tevis, varbūt tev neko nevajag...
Bet kam gan ir tā, ka neko nevajaga, var pat lūgt palīdzību, līdzekļus, lai
varētu izdzīvot un pie reizes arī citiem palīdzēt?! Lūdzoties esiet uzmanīgi, ka
neapvainojat Dievu, šeit var lūgt palīdzību labu darbu veikšanā, piedošanai un
mīlestībai. Mīlot Dievu arvien vairāk, izpratīsiet savas dzīves jēgu un pašiem par to
būs prieks. Kādēļ gan vajadzīgs šis Krusta kalns, piesēts ar krustiem?
Kādam būs bijis jautājums, kādēļ gan vajadzīgi krusti pie lauku sētām, ceļa
malās, kapsētās?
Ja ar to mēs varam sev palīdzēt dzīvē un nāves brīdī, un augšāmceļoties tā
būs mūsu uzvaras zīme.
Inta sajuta īpašu Dieva aicinājumu šajā kalnā uzstādīt krustu mirušajiem, kas
dotu cilvēkiem īpašu svētību, un neaizmirsīsim, ka Dievam iespējamas visas lietas, un
caur sava Dēla krustu var sniegt palīdzību arī tiem, kas tūkstošiem gadu atpakaļ
guldīti zemes klēpī. Un ja šodien tur stāv arī Altāris, pastāv iespēja, ka arī senatnē tur
bijis altāris.
Viss notiek, bet kas savilks visus galus kopā, kas kādreiz noticies, – un atkal
jāatzīst, Dievs to visu pieredzēja kopā ar visiem tiem ļaudīm un šiem ļaudīm, kas
patreiz uz zemes dzīvojam... Šeit mums atgādina: viss notiekās, sekojiet līdzi savai
dzīves gaitai, jūsu mūžs ir īss, bet Dieva mūžs – visiem cilvēku mūžiem pietiks, tas ir
pilnīgs, nekad neapsīkst, nekad nebeigsies, Dievs sev līdzās, savā valstībā ielūgs
visus, bet necienīgs neviens tur neieies – nevarēs, tas nebūs iespējams – grēku svars
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būs par lielu. Krusta kalnā lielais, tīrais un garais krusts no
cilvēku grēkiem kļuvis melns – tumšs, tik netīra ir
neatgriezušos cilvēku aura. Ja to varētu redzēt visi –
pārbītos. Viss notiek, – grēcinieka aura ir pretīga, visi to
neredz, bet Dievs redz visu skaidri, kāds ir cilvēks pats,
tāda ir viņa aura. Ko Dievs jūt, ko Dievs pārdzīvo par visu
šo, mums gan nav skaidri zināms, bet taisnīgajam Dievam
nodarīt pāri..., par ko gan Viņam jācieš?!
Dievmāte jau būs izraudājusi savas acis, kā
cilvēki mēdz teikt, ja tā notiek, kā viss notiek. Par mums
pārdzīvo – jel lūdzieties un labojiet savu dzīvi! Ja
skolniekam klases darbā atrod kļūdu, jāraksta kļūdu Inta Brokāne.
labojums un vēl un vēl jāmācās, lai tiktu dzīvē uz augšu, – nu savādāk nevar. Ja grib
nodzīvot godīgu dzīvi, mūsu dzīves gaitā kļūdas jālabo, – labojumu pieņems... Viss
notiek – dzīvojam un kļūdāmies, grēkojam, bet arī kļūdas labojam, grēkus izsūdzam
un būtu jāpārstāj grēkot, ja gribam tikt uz augšu, – pavisam uz augšu – pie Dieva.
Atsevišķās vietās un atsevišķi cilvēki piedzīvo kaut ko tādu, kas ir raksturīgs
tai vietai, kur debesis un zeme ir pavisam tuvu. Mūsu prātam nav pa spēkam to
izskaidrot, bet notiekās... Bet ja notiek, nebūs bez rezultāta. Visur, kur tas notiek, kaut
ko esam ieguvuši – cits veselību, cits nostiprinājumu savai dzīvei, bet visvairāk notiek
tā, ka atgūst ticību, pat gluži neticīgs – vai tā nav dāvana? Protams, tā ir vislielākā
dāvana, vistālāk ejošā – no šīs dzīves līdz pat mūžībai.
Kaut vai vizionāru brīdinājums no Dieva: «Tu ieiesi ellē!» – tā dzīves laikā
brīdināja kādu sievieti. – «Vēl tu vari laboties, mainīšu šo briesmīgo sodu ar
nejaukām sāpēm kājās...» Dzirdējām gan vaidus, gan arī fotografējām kājas (liecībai),
kopīgi lūdzāmies – bija jāgandara... Elles vietā daži gadi jāpavada sāpēs –, ja pareizi
sapratīsiet, arī tā ir žēlastība! Pēc šīs sievietes nāves cilvēki aizvien vēl lūdzās un
upurēja Svētās Mises – viss notiek. Kā redzat, dvēseles glābšanai un atbrīvošanai no
soda vietas bija jānotiek, bet bija tā jālūdzas un jāgandara tiem, kas par viņas grēkiem
zināja, – vēl pēc viņas nāves... Un Dieva brīnums: viņai bija atļauts parādīties un
pateikties par lūgšanām, viņa bija jau brīva.
Kura tauta gan negodina Dievu? Jautājums: tikai kādā veidā?...
Un vēl viens svarīgs moments, ko šad tad piemirst – Ceturtais Dieva bauslis:
Tev būs godāt savu tēvu un savu māti.
Vai varat iedomāties, ka Jēzus nepilda ceturto Dieva bausli? Ir visādi līku
loči, kā izvairīties pagodināt Jēzus Māti, bet Kungam Jēzum līku loči nav. Viņš savai
Mātei uzticas, cienī viņu un daudzos gadījumos redzams kopā ar viņu, reizēm dzīvi
viens pēc otra abi liecinādami: – Jums būs pagodināt Dievu Tēvu!
Jau dažam liekas, ka Dievmāte pārāk bieži parādās un par daudz runā – arī
šāda kritika jau dzirdēta.
Cilvēki te domā, ka debesīs vajadzīga cita kārtība. Bet vai tad zemes kārtības
mēru debesīm piedāvāt, jo daudzo tūkstošu gadu laikā tā arī uz zemes īstas kārtības
nav bijis.
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Debesīs viss notiek un notiek arī pie mums, tikai jāraugās, – vai mēs sekojam
Kunga Jēzus mācībai?...
Var apstrīdēt, var noliegt, – visu to ļaudis paspēj, bet kas notiek, tas notiek –
viss notiek, pat no nāves apskāvieniem atbrīvojas!
Vai Dzintra varēja iedomāties, ka, nonākot uz dzīvības un nāves sliekšņa, būs
jādodas pa tuneli, un tanī galā ir Kāds, kas valda pār dzīvību un nāvi un var visu
izmainīt, var pagriezt atpakaļ –, lai dzīvotu, lai liecinātu...
Cik pasaulē tādi gadījumi jau ir bijuši, nav svarīgi. Kungs Jēzus lūdza Dievu
Tēvu un pateicās Tēvam tanī gadījumā, kad Viņa lūgšana tika uzklausīta un Viņš
varēja Lācaru no nāves atmodināt... Liecība, ko šeit Krusta kalnā sniedz ļaudis, un
varbūt liksies dīvaini, ja ieteiks: Dievs lūgšanu uzklausa, bet nemānieties, apdomājiet,
ko lūdzat! Kas notiksies, ja tiešām tas notiksies?!
Jau paguvām aprunāties ar vienu, ar otru un, kā saka, arī ar trešo –, kas netic
nu ne jau gluži pilnīgi, bet sarunā izmet spurainus iebildumus. Kur lai cilvēks gūst
pārliecību, ja pasaule stāvgrūdām piesātināta ar izklaidēm un ar rūpēm par
izdzīvošanu, ar darba meklējumiem tuvumā un tālās zemēs?
Šeit ierodas arī apvainotie un pazemotie, kuriem «satriekta sirds». Ko līdz
Dieva vārdu sludināt no visas sirds un dvēseles, ja pēc punktiem un pantiem to tūdaļ
jānorāda? Ja visu to, ko Jēzus mācīja, pierakstītu, – grāmatām vietas pietrūktu. Bet vai
tad mācekļi nepierakstīja? Nepierakstīja neko, viss bija pārāk skaidrs – viss notikās kā
jau dzīvē ar visām laimēm un nelaimēm, un turpat bija padoms, kā rīkoties, un rīkojās
– viss notikās, bet cik ilgi tā var turpināties? Padomāja par to, lai kas neaizietu
zudumā, pierakstīja. Dzīvos lieciniekus vajāja un iznīcināja, jo notikās arī tā. Tā tapa
Jaunā Derība.
Tā jau nav, ka šodien nevienu nevajā, ka neviens nejūtas apgrūtināts, Dieva
vārdu sludinot. Ticību no cilvēku dvēselēm tik viegli nevar izdauzīt, pārnestā nozīmē
runājot, jo Dievs ir un ir cilvēku sabiedrotais, un cilvēks savu sabiedroto jūt. Tas nav
pārsteidzoši, tā ir ikdiena – viss notiek. Mums bieži vien jākaunas – savu Sabiedroto
piemirstam... Vai tad Dievs gaida dāvanas? Dāvanas Dievs dāvā mums – mūsu
pienākums Dievam pateikties. Mums ir uzdāvināta pasaule – varbūt tas ir par daudz?
Dievs dāvina arī debesis – cilvēks nav nenozīmīga persona, tā ir Dieva radīta persona.
Un ko Dievs drīkst un ko nedrīkst atklāt personai – cilvēkam? Šeit mēs sadūrāmies ar
apstākļiem, ka Dievs grib atklāt arvien vairāk un vairāk. Jābūt gataviem uzņemt šo
informāciju. Arī Bībeles atkārtotā tulkošanā atrodam aizvien kādu svaigu domu –
tālejošāku, kā līdz šim uzskatīts, un pat pārsteidzošu, un ir arī ļaudis, kas to šodien sāk
izprast, – tā ir paša Dieva dāvana, ja ir ļaudis, kas sadzird un pat redz sapnī un
nomodā, ko mums darīt, kā mums rīkoties, lai Dievu neapvainotu, – pie Viņa mums
visiem būs jāaiziet un mūsu taisnība tur varētu izskatīties gaužām nožēlojama...
Ja nebūtu Dievs, nebūtu arī Tu, – noskaidro, vai Tu esi reāla būtne, – jā vai
nē?... Šeit, Krusta kalnā, jau tik daudzi atskārtuši: Dievs ir, Viņš pat mūs uzrunā –
sadzirdam to ar savu dvēseli, ar savām izjūtām, dzirdi un redzi. Tā ir papildus dāvana
Baznīcai, un vai tad Dievs to nedrīkst šodien darīt? Pirmie Kristus vēsts sludinātāji
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nekautrējās mūsu senčiem
noturēt Dievkalpojumus brīvā
dabā, svētvietās – tur, kur tauta
pulcējās.
Daži ir gaužām
atturīgi, zinoši un tomēr, drošs
paliek drošs, – savu «talentu»
aprok, lai «bargais Dievs»
nesodītu... (sal. Mat. 25).
Iziet pie nemācītās
tautas... tur taču briesmu
daudz! Cilvēki, kas nebīstas
Jauna krusta uzstādīšana Ķeguma Krusta kalnā.
Dieva, ir kā drauds tieši
mūsdienu mocekļiem, varbūt
neredzamiem, bet tādu ir daudz – ciešot un paciešot, kā ar viņiem izrīkojas... Krusta
kalns atgādina Golgātas kalnu, kas ir Dieva atbilde uz cilvēku netaisnībām jau šodien.
Ceļot uz Svēto Zemi atkal ir bīstami... neticami, bet tā notiek...
Kas gan var aizstāt Golgātas kalnu, – nekas, bet jauni kalni Kunga Jēzus
Krustam par godu, ar paceltiem krustiem –, ja tā notiek, kas gan var pateikt, cik daudz
svētības ir atnestas šeit! Dievam nekas nav neiespējams. Ja Krusta pagodināšana
pieklususi tur, tā atspirgusi šeit un citās vietās. Tikai nedomājiet, ka Dievs ir
nokavējies. Viņš, tā vien liekas, dāvanas šeit salicis par daudz, gan ticīgiem, gan
neticīgajiem. Vai tad nu kādam cilvēkam šeit pabūt pāris stundiņas, lai saņemtu lielāku
vai mazāku dāvinājumu, būs par apgrūtinājumu?
Intai jāliecina un viņa liecina, kādēļ mēs ar krustiem, ar svētītām lietām
Dievu pagodinām. Ko gan tas kādam cilvēkam dod, ja tas apkāries ar dārglietām –
dārgām rotām? Tas notiek, to nevar apstrīdēt, bet ko tas dos mūžībai – neko... Mantība
jāpārdod, jāizdala tiem, kas cieš trūkumā... Varbūt ne burtiski tā, bet to var ieguldīt
jaunu darba vietu radīšanā. Lai visiem ir darbs, maize un sociālais nodrošinājums,
mūsu pašu zemīte var mūs pabarot ar veselīgu barību un svētīgi būtu šo ražotni
nostiprināt.
Ko tad mēs sadzirdam, uz ko mūs Dievs aicina? Lai mēs nebūtu muļķu lomā,
lai mēs netiktu apmuļķoti, ka tikai nauda valda pasauli, kas vienā dienā – zemestrīcē,
plūdos, pasaules karā, epidēmijā un cita veida nelaimēs būs tikai papīra vai metāla
gabaliņš.
Cilvēki nav jābaida, bet tomēr jābūt nepielūdzamiem Dieva gribu sludinot –
viss notiksies, kā Dievs gribēs. Daudzkārt dzirdam, ka Dievs jau visu izlēmis...
neatstājot Sev pašam izvēles tiesības, tiesības piedalīties cilvēku likteņos. Tas nevar
būt, jo Dievs mīl – tā ir Viņa dalība mūsu likteņos, Dievs dzīvo, mīl un cieš. Savu
Tēvu vajadzētu apkampt un samīļot no visas savas sirds un dvēseles, no visa sava
spēka, nekas nebūs par daudz mīlestības pilnā lūgšanā, upurītī – Dievs tajā ir
līdzdalībnieks. Ko tad nu vēl runāt – notiek arī pa brīnumam, bet kur? Baznīcā,
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lūgšanu namā, kalnā vai ielejā, arī tuksnesī, jūrā un ezerā un vēl daudzās vietās, bet
šajā gadījumā – Krusta kalnā. Ja šeit var kaut ko izlūgt, tad tiešām jā; šeit būs simtiem
krustu un katrs vēstīs par lielāku un mazāku brīnumu, un vai visus būs iespējams
pierakstīt... Pie reizes, – esiet arī uzmanīgi, Dievs neļaus sevi apgānīt, un visi
apgānītāji un Dieva zaimotāji nebūs laimīgi! Dievs ir īstenība, bet kā ar īstenību savā
dzīvē mēs tiekam galā? Kā lai slēptu, vienalga pastāv rūpes, ka tikai kāds to
neuzzina... Par Dieva īstenību mēs bez izņēmuma uzzināsim visi, Dievs nevar paiet
garām. Krusta kalns, kur tevis dēļ Dievs pazemojas tik tālu, – tev tuvu, ka vari Viņu
personīgi lūgt. Atceries Golgātas kalnu, – vai tur Kungs Jēzus kādam nepiedeva?
Dievs gaida arī tavu lūgumu Krustā Piesistajam (skat. Lūk. 23, 42-43).
Mums jau ir pieredze, ko Dievmāte saka, ko Dievmāte sola, viss notiek... No
kuriem tad Dievmāte nāk, – no kā Viņai tāda priekšrocība? Vēl jau visi to nezina un
nesaprot, un neizprot Jēzus Kristus krustā sišanas notikumu un Jēzus sacītos vārdus
savam māceklim Jānim: «Redzi, tava Māte!» No tā brīža māceklis viņu ņēma pie
sevis. Tā notiek, un pienāk pēdējais brīdis, kad no šīs pasaules jāšķiras, jāpārkāpj
pēdējais slieksnis, un aiz tā – atkal ir pie sava Dēla uz visiem laikiem. Vai tad kāds var
iedomāties, ka Dievmāte neuzmanīgi izturas pret Jēzu un cilvēku labā izlūdz kaut ko
par daudz?
Pieredzējām, ka viss, ko Dievmāte solīja, notikās. Solīja, ka 15. jūnijā būs
jauks laiks, – tā arī notika, kaut gan vēl 14. jūnijā lija lietus un spēcīgs vējš lauza
kokus, un kādam varbūt arī zuda uzņēmība doties ceļā, lai 15. jūnijā piedalītos
svētceļojuma gājienā no Lielvārdes līdz Rembatei un no turienes ar paceltu krustu
priekšgalā atkal tālāk –, lūgšanām un dziesmām skanot, iesoļot Krusta kalna ieplakā
uz svinīgo notikumu – Svētās Mises upuri kā pateicību Dievam, svētījot krustus un
Intas atvesto, jau uzstādīto Dievmātes statuju. Kungs Jēzus pie Viņas portreta, pie
Viņas statujas nevēlas piedzīvot kaut kādu apvainojumu Savai Mātei, bet tiem, kas ar
cieņu šeit atnākuši, cieņas ievērības žēlastības arī saņems. Un tā 15. jūnijā Krusta
kalnu grezno arī Intas fotografētā Dievmātes parādīšanās Kasablankā – Marokā.
Fotogrāfija rāda, ka tā notikās un notiek aizvien – gan ar mūsu līdzdalību, gan arī, ja
līdzdalība izpaliek.
Viss, ko Dievmāte dara mūsu labā, vai tad nav ne nieka vērts? Būs dažādi
viedokļi, bet viss, kā Dievmāte teikusi, notiksies. Dieva žēlastība pāri pārēm ļaužu
labā plūst, Dieva Māte līdzdzīvo mūsu problēmām un ļoti saprot visas mātes, kas savu
bērnu dēļ tik daudz cieš un pārdzīvo. Vai tad Kungs Jēzus nebūs ievērojis savas Mātes
žēlsirdīgo raksturu un neļaus realizēt viņai šos lieliskos Dieva žēlastības darbus? Kā
viņa bija laba Māte, tā arī tāda ir patreiz. Kā Viņa Dievu mīlēja jau sākot no savām
bērnu dienām, tā tas Viņai nu ir iespējams visplašākā nozīmē – debesu plašumos un
virs zemes aicināt uz Dieva mīlēšanu. Kas mīl, tas nespēj ļaunu nodarīt un viss par
labu nāk – pašam personīgi, ģimenei, arī valstij un, ja to iespēj realizēt visā pasaulē,
arī pasaules tautām tas nāk par labu.
Kur būs cilvēkam uz zemes tā miera vieta – tāda nav. Ir dievnami, ir
svētvietas, kas ļoti tuvina Dievam. Tā ir priekšrocība, ja kaut uz brīdi vari savā sirdī,
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savā dvēselē rast mieru. Tā ir Dievam ticīgo priekšrocība, un viņu pienākums ir
lūgties par grēciniekiem – briesmīgs ir grēcinieka stāvoklis. Jebkuru briesmu
gadījumos mēs cenšamies palīdzēt. Mums ir savs Krusta kalns, mums tiek dota iespēja
palīdzēt nelaimīgajiem, it īpaši grēciniekiem...
Vēl mēs tikai gatavojamies doties ceļā uz Krusta kalnu. 15. jūnijā Lielvārdes
Romas katoļu baznīcā vienai no ticīgajām gan Kungs Jēzus, gan Dievmāte te atklāja
savu dalību pie mums – redzējumā, un Jānis pēc Svētās Komūnijas redz upi plūstam
no Altāra kreisās puses, ūdens ļoti skaidrs, upe samērā dziļa, tanī redzami arī ūdens
augi – gaiši zaļas lapas. Baznīcā ļaužu daudz, un nav zināms, ko katrs piedzīvoja, bet
viena ļoti ticīgā pateica, ka viņa nemaz nezināja, ka piedalīsies šajā svētceļojumā.
Šodien viņai pensijas diena, un arī draudzenei bija jāpienes pensija mājā, bet, pašai
neapzinoties, viņa teikusi, ka nebūs mājā un pensiju šodien neaiznesīs. Kāpēc viņa tā
sacīja, nezina, bet pateicas Dievam – ir gadījums un ir jau ceļā uz Lielvārdi, tik ļoti
gribējās satikt Intu, bija lasījusi laikrakstā, kas notiek... Es Dievmāti ļoti, ļoti mīlu!
Inta mums vairākkārt atgādina: viss notiek, viss notiekās, ticiet un lūdziet, un,
kad bijām nonākuši līdz Rembatei, pie kapelas Inta saka: šī ir tava, tava, tava, tā ir
jūsu, jūsu, jūsu, tā ir ceļinieku kapela, šeit var atnākt un palūgties – vienalga dienā vai
naktī, tā ir visiem!
Ceļojot pa Vāciju, šāda tipa kapelu Inta redzēja ceļa malā; tur varēja lūgties
un savu lūgumu pierakstīt grāmatā. Intas lūgumi piepildījās, un tad Inta nolēma šādu
kapelu uzcelt Rembatē. Pēc piemiņas lietiņām spriežot, ko apmeklētāji atstājuši, šeit
daudzi jau ir bijuši, no šejienes tad arī krusti tiek nesti uz Krusta kalnu Ķegumā, un
Dievmāte jau trešo reizi savu solījumu pilda: svētceļojuma dienā ir skaists laiks, un
neliels vējiņš mūs ceļā spirdzina, un pēc 15 km pārgājiena visi jūtas lieliski, ja
neteiktu vairāk... Interesanti stāsta Inta: «Es velku cilvēkus – tie krīt atpakaļ un velku
atkal, nu ir taču jālūdzas, jātic!» Tie, kas nenoticēja, ka šodien būs jauks laiks,
neatbrauca. Šodien vistālāk atbraukušie ir no Liepājas. Marijas Leģiona ļaudis ar savu
krustu un emblēmu, arī no Valmieras, Rīgas un citām vietām. Iepriekšējā vakarā lietus
lija, bet, kad Inta no Madonas atveda Krusta kalnā Dievmātes statuju, tās uzstādīšanas
laikā lietus nelija – uzspīdēja saule.
Kā Inta ieguva Dievmātes foto attēlu? Inta:
«Man bija vīzija – balta Dievmāte mani gaida Spānijā, un tādēļ arī sākās ceļš
uz Spāniju – bija jāfotografē saullēkts, jāceļas agri no rīta. Tanī rītā man ceļā priekšā
bija nosēdies liels, balts balodis, un, ko jūs domājiet! Es ar viņu runāju, mēs viens otru
sapratām, biju pārliecināta, notiksies brīnums, un eju fotografēt, un tiešām, vienā no
bildēm pie debesīm redzama balta Dievmāte. Atceļā uz Latviju filma pazuda, arī
fotoaparāta mehānisms izdedzis – nelietojams. Šo Dievmātes foto bildi visiem
pasniegt nevaru, kaut kas neļauj, nu te ir jāpadomā, jo pēc šīs Dievmātes bildītes
saņemšanas cilvēkā kaut kas pārmainās uz labu... Un pārmainās arī...
Tas vien ir brīnums, ja tev nav nauda, bet dodies ceļā, – bija man sapnis būt
Fatimā, kur Dievmāte vairākas reizes satikās ar trīs ganiņiem, ticēju, ka tur būšu, un
savā dzimšanas dienā 24. maijā tur jau esmu – ceļā nepazīstami cilvēki dažādi mani
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atbalstīja, tas jau arī ir vistiešākā nozīmē brīnums,
un lai pēc tam saņemtu Dievmātes ieteikumu:
«Dodies uz Spāniju tur, kur Es aizvien bieži Esmu
redzama...»»
No Intas teiktā kaut nedaudz tikai varu
pierakstīt, bet notikumu ir tik daudz. Šeit, Ķegumā,
netālu no Krusta kalna Inta ir dzimusi un augusi.
– «Kalns bija aizaudzis, un pēc koku
izciršanas bija jāsāk svētvietas uzkopšana. Jēzus
Kristus man parādījās kreisajā pusē, tad mani
uzrunāja, un tā vairākas reizes. Šis kalns, šī
svētvieta nav manis izdomāta – kā te jābūt, Kungs
Jēzus man parādīja, es pati neko nevaru izmainīt,
jābūt, kā Viņš ir teicis un parādījis. Arī Dievmātes
statujas vietu parādīja. Kungs Jēzus teica, ka
Altārim vietu vajaga ar rokām iztīrīt, aiznest lapas
un gružus, to Viņš man pateica pagājušā gada
februārī. Man par pārsteigumu, kad gāju to darīt, Dievmātes altāris Ķeguma krusta
kalnā.
daži cilvēki jau strādāja – grāba un ar spainīšiem
vien nevajadzīgo nesa prom... Kāpēc tas bija jāveic
ar roku darbu? Kungs Jēzus teica: «Tikai ar rokām, jo tā ir Dievmātes Altāra vieta.»
Altāra telpa – ieplaka visapkārt – būs no kokiem ar visu mizu. To parādīja un tā arī
izdarīju, izbūvējām ar kokiem un ar visu mizu, un bez nevienas naglas, kā bija
pateikts. Viss bija jādara, vai kāds tic tam vai nē. Pamatā jābūt ar akmeņiem – visam
jābūt dabiskam, un šajā dabas stūrītī – Krusta kalnā – tiek noturēta Svētā Mise, dalīta
Svētā Komūnija, dota svētība, skan Ave Maria, dzejoļi, meža maliņā ir tējas galds,
daudz darba fotografētājiem,
top videoieraksts, par
pārsteigumu kāds fotoaparāts
nobloķējas. Visam sava
nozīme, viss notiekās,
priesteris aicina arī nākošajā
gadā piedalīties šādā
svētceļojumā. Ieradušies bija
vēl divi priesteri. Viss
notiekās. Īpaši lūdzāmies par
Latviju.
Atveseļošanās lai
notiekās!...
Inta runā ekskursantiem Ķeguma krusta kalnā.
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2002. gada 15. augusts
80. stāsts
No Krusta kalna Ķegumā līdz Aglonai
Paiet neliels laiks, tikai pāris mēnešu pēc iepazīšanās ar Krusta kalnu, lai
atkal mērotu ceļu – šoreiz uz lielo, tautas iemīļoto svētvietu Aglonu. Mūsu rīcībā trīs
dienas. Daudziem bija sarežģījumi dzīves apstākļos un problēmas personīgajā dzīvē,
un vajadzēja atnākt ar visu savu rūpju nastu un kaut ko palūgt pie Aglonas Dievmātes
svētbildes Dievmātes Altārī.
Cik tūkstošus tad Dievmāte var uzklausīt? Lēš, ka uz Krusta ceļa lūgšanām
bija ieradušies 180 tūkstoši cilvēku, – tas ir milzīgs skaits, ko nevar nepamanīt
debesīs, bet ja nu mūsu lūgšanas neņem vērā ?...
Bet ņem vērā! Kā atspirgst cilvēki, kāds mīlīgs starojums plūst no viņiem, ko
viņi saka un ko viņi runā! Vērts pieminēt dažus interesantus gadījumus.
Silvija: «13. augustā pieiešana svētvietai brīvāka. Uzejot augšā pie Aglonas
Dievmātes svētbildes, saviļņojums liels. Dievmāte mani uzklausa, pavēstot to ar
brīnišķām smaržām, kādas nekad agrāk neesmu pazinusi, un smaržas mainās un kļūst
aizvien brīnumainākas. Tā taču ir žēlastība, ko izjutu! Otrā dienā – kā var nepateikties
Dievmātei – atkal devos pie Dievmātes Altāra un tagad es jūtu tā: Dievmāte dzird
manas lūgšanas! Tātad tam taču ir liela nozīme, ka esmu devusies šajā svētceļojumā,
un atkal šīs brīnišķīgās smaržas!... Vai esmu to pelnījusi, ka Dievmāte mani tā
aplaimo!?... Kas tās par smaržām? Kā brīnišķīgas lilijas, bet daudzkārt brīnišķīgākas...
debešķīgas!» Te nu ir tā – Dievmāte «pārbaudi» izturēja. Jo Silvija nebija īsti
pārliecināta, ka arī otro reizi šāda veida brīnums atkārtosies. «Tiešām, Dievmāte ir par
mani nomodā!» Dievmāte ir īsta Jēzus Kristus palīdze, līdzīgi kā medmāsa, kas palīdz
ķirurgam veikt sarežģītas operācijas. Un tās tūkstošiem un tūkstošiem grēksūdzes, un
tik pat daudz piedošanas!
Salīdzinājumā Kungs Jēzus ir lielisks Ķirurgs un Dievmāte – Palīdze! Pie tam
viņa taču ir Kunga Jēzus Kristus Māte!
Intas baltais tērps, kas bija Aglonā, ir dāvināts – to viņai uzdāvināja
Jeruzalemē. Bija pienākums šinī tērpā apmeklēt arī savas Dzimtenes svētvietu –
pieņemiet to kā sūtību! Tepat Aglonā Inta nopirka Mātes Terēzes grāmatu, un kāds
nepazīstams cilvēks saka Intai: – Tu esi māte Terēze! Nepaspēja Inta pat lāgā atgūties,
kad, pārlūkojot grāmatu, dzird sevī: – Tev būs jāapsveic mūsu valsts prezidente Vaira
Vīķe-Freiberga! «Un nu jau mani vadīja šis pienākums. Netālu no manis gāja
prezidente. Viņas tuvums mani iedrošināja, es piesteidzos pie viņas, apsveicu un
noskūpsīju uz vaiga, un uzdāvināju vienu grāmatiņu «Svētais Krusta kalns Ķegumā».
Prezidentes klātbūtne liecināja par viņas labestību, izpratni un gudrību. Būt kopā ar
savu tautu priekos, bēdās un arī LŪGŠANĀ.»
Jā lūgšanas, lūgšanas un vienmēr lūgšanas. Gan pateicības lūgšanas, gan arī
tiešam, ja par kaut ko jālūdz.
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Arī mirstošajiem jāsniedz palīdzība. Kas to var sniegt? Tās taču ir divas
dažādas pasaules, šī pasaule un mūžība!
Viss Dieva rokās.
Un tomēr, šķiršanās brīdī no šīs pasaules kaut ko vēl varam darīt – varam
saukt Jēzu, lūgt Jēzu, ja mirstošais pielaidis kļūdu un nav sagatavojies šim izšķirošam
gadījumam. Tādā reizē var saukt citi, kliegt citi: – Kungs palīdzi viņai! Slīkstošo
Kungs Jēzus var izcelt no ūdens, Jēzus taču staigā pa ūdens virsu – arī šāds piemērs
var vest pie uzticēšanās Jēzum.
Dziļi ticīgs cilvēks labāk izprot notikumus un pat izjūt otra cilvēka vajadzības
– šoreiz tas bija nāves brīdī. Kāda apdāvināta, ļoti skolota sieviete negaidīti piedzīvo
šo nenovēršamo brīdi: jāšķiras no šīs pasaules...
Vitolds: «Es jūtu, pat nebūdams notikuma tuvumā, ka steidzīgi par šo cilvēku
jālūdzas un sirsnīgi jālūdzas! Un te nu otrs notikums, vīzija: redzu Dievmāti, Viņa ir
ļoti noraizējusies par šo mirstošo sievieti. Dievmāte, redzot mani lūdzamies, mani
noglāstīja!... Man vairs šaubu nebija – steidzos uz notikuma vietu. Šī sieviete tiešām
šajā brīdī bija no šīs zemes šķīrusies. Tagad jau sekoja pienākums viņu kristīgi
apbedīt.»
Pajautāju...
Un visiem tiem, kas spēj lūgšanā ļoti tuvoties Kungam Jēzum un Viņa Mātei,
atbilde viena:
– «Lūdzieties par Latviju!»
2003. gada jūnijs
81. stāsts
Rembates Dievlūdzēju Dievmātes kapela
2003. gada 21. jūnijā septītais 6 x 3 m lielais krusts uz ļaužu rokām no
Rembates Dievmātes kapelas tiek nests uz Svēto Krusta kalnu Ķegumā kapsētas malā.
Šim krustam norādīta vieta
Dievmātes statujas labās rokas pusē.
Šajā krusta kalna malā jūtama kāda
tumša noskaņa, kāda tumša ēna – vēl
kādām dvēselēm jāiet palīgā ar svētīta
krusta spēku. Pestītājam ar Krustu
saistība ir neaprēķināmi liela.
Cilvēces pestīšanai tik tiešs kā
enkurs, pie kā turēties. Cilvēks pie
krusta var arī apgrēkoties, tas ir,
zaimojoši pret to uzvedoties,
piedzīvots, ka Dievs par to soda… Caur šo gaismas stūrīti: Apņēmos pie Dieva lūgt:
Šeit krusti nesti, lai paglābtu no soda Sev Būrīti... Rembatē Dievmātei es uzcēlu kapelu.
tos, kas te lūdzas, un īpaši krusti
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domāti mirušām dvēselēm, kas bija spērušas kādu kļūmīgu soli un dvēselēm, kas ir
savu piederīgo aizmirstas, un dvēselēm, kas karā un citos draudu apstākļos zaudējušas
dzīvību; nelaimes gadījumos mirušo ir nomācoši daudz, viņu gatavība stāties Dieva
priekšā būs cita rakstura nekā cilvēkam, kas aiziet mūža nogalē… Pēdējos gados
daudzas reizes redzēts Krusts pie debesīm. Kas krustu pazīst, ātrāk apjēdz notiekošā
nozīmi.
Kādēļ Dievmātes statuja Ķegumā Svētajā Krusta kalnā ir zemāk – kalnā
izveidotā ieplakā? Svētā Krusta kalna Inta paskaidroja: Dievmāte tā vēlējās, Viņa
Dievu, savu Dēlu, mīl un pielūdz un, kā vienmēr, ir pazemīga, kā tas pret Dievu
pienākas. Priekšrocības, kas Viņai dotas kā pirmajai pie Dēla ar lūgumiem griezties
grēcinieku dēļ, aizvien ir mums par labu, un Dievs tās ievēro. Dievs jūtas Sava Dēla
Mātes pagodināts, un cilvēks, kas meklē pie Dievmātes patvērumu, līdz ar Māti, kas
lūdzas, tiek ātrāk uzklausīts. Šeit pēc konfesijām nešķiro, visi var nākt un lūgt. Viens
Kungs un viena tauta…
Lieliem pārbaudījumiem pasaule nav gatava – vētras, nokrišņi, zemestrīces,
okeāna viļņi nodara postu, dzīvnieki to iepriekš nojauš un glābjas. Cilvēku modrība
atpaliek un atpaliek modrība par savu un citu dvēseli.
Ja varētu pajautāt: – «Ezīt, ko tu vari mums pateikt?» «Dzīvā daba, ko tu
vēlies mums izpaust, ko izjūt katra atsevišķa dzīvībiņa? Ko pārdzīvoja ezītis ar savu
ģimenīti, kura saimniekoja zem grīdas Dievmātes kapelā Rembatē?»
Klusa dievlūdzēju ausīm bieži bija dzirdama ezīšu pukstēšana… Šeit jau
pasvētīti septiņi lielie 6 x 3 m krusti un no Rembates svētceļnieku nesti un uzstādīti
svētajā Krusta kalnā Ķegumā.
Bet pienāca brīdis – Dievmātes kapelai nedod, neatvēl šo zemes stūrīti.
Svētā Krusta kalna Intai Dievlūdzēju Dievmātes kapela jāpārvieto uz citu
vietu… Ezīša sirds to neizturēja, tā asiņoja, asinis izlija arī uz āru, tādu viņu atrada
Svētā Krusta kalna Inta. Viņai bēdu pilni brīži, liekas pašai sirds neizturēs. Intas
mazais klēpja sunītis neiztur savas saimnieces bēdas un nomirst, to aizved uz
pārbaudi: nāves cēlonis – sirds trieka!
Ko nozīmē šāda dzīvnieciņa mīlestība pret pasaules radības kroni – cilvēku?
Un kādai jābūt cilvēku mīlestībai pret Dievu, pret Dieva Dēlu un Viņa Māti,
un arī pret pārējiem cilvēkiem?
– Ko izlems Dievs, – kāds iebildīs, – tur pārāk daudz nezināmā...
Bet kā rīkojas cilvēks – tur arī pārāk daudz nezināmā...
Bet desmit Dieva Baušļi? Tos var zināt – ikviens…
2004. gada jūnijs
82. stāsts
Svētajā Krusta kalnā
Svētajā Krusta kalnā Ķegumā lūgšanas nenorimst, atnākšana vien jau ir
lūgšana. 2004. gada 19. jūnijā dažādi cilvēki visdažādākajām domām, visdažādāko
konfesiju ļaudis. Šeit droši var teikt: «Dievs piedod!»
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Dievs piedod ātri, bet
nodevība Viņam sāp: Ērkšķu kronis,
krusts – ar naglām piekalts pie tā un
nevienam nepārmet Dieva Dēls... Dievs
uzņēmās pazemojumu, ka Viņa Dēls
cieš. Kā var būt tāds pazemojums, ne
vienam vien prātam nav pieņemams,
bet tad apņemies, ka tu negrēkosi ...
Grēku plūdi nav apturami, bet
arī Dieva žēlastība iet pāri visai
saprašanai, tāpēc nebūs lieki, ja
apstāsies un pieņemsi miera izlīgumu no Dieva Krusta priekšā.
Miera izlīgums stājās spēkā, ja par to vienojas abas puses – Dievs gaida, kad
tu beidzot tam piekritīsi.
Protot grēkot, jāprot arī piedošanu atrast, jo vairāk vēl, ja to piedāvā.
Daudz ļaužu 15. augustā dodas uz Aglonu, un, cik lieli grēku plūdi tur
aizplūst, – neviens vairs neatmin, jo to, ko piedod, Dievs vairs nepiemin. Svētā Krusta
kalna Intai Aglonā 2004. gada 14. augustā Krusta ceļa laikā pulkstenis pagāja par
divām stundām uz priekšu un līdzgājējam arī. Pusnakts Misei jāsākas 24:00, bet šie
divi pulksteņi rādīja jau 2:00 uz rīta pusi…
Enerģija, tad tā ir lieliskā Enerģija, tā pati, lai pietiktu spēka... No Kunga
Jēzus un Dievmātes novēlēts: lai realizētos Svētā Krusta kalna tapšana Ķegumā. Tas ir
pāri saprašanai – šajā nomaļajā kalnā simtiem krustu!
Jau astoto gadu krusta nešanas dienā no Rembates Dievmātes kapelas līdz
Svētajam Krusta kalnam Ķegumā lietus nelīst… To Dievmāte apsolīja.
Svētā Krusta kalna Intai steidzīgi jāzvana – kādam jādod padoms, kādi
jāsamierina, citam jālūdz izprast lūgšanas nepieciešamību. Fotokadros bieži redzama
viņai līdzās gaisma. Inta palūdz no kaimiņa mobilo telefonu, bet tas esot izlādējies.
Inta neatlaižas un lūdz, lai dod to telefonu. Intas rokās telefons uzlādējas, un tas nav
pirmais līdzīgais gadījums… Bet dzīve iet caur ciešanām, pārbaudījumiem. Jo grūtāk
– jo var arī vairāk cerēt.
Kāda nozīme Dievmātei šodien pasaulē?
Vajadzēja tikai Tihvinas brīnumdarošās Dievmātes ikonu ienest Rīgas ielās,
un desmitiem tūkstošiem ļaužu devās Dievmāti sagaidīt. Lai arī tas likās nosacīti,
tomēr viens no vadošajiem garīdzniekiem teica: Līdzi nāca arī pati Dievmāte…
Ja uz notikumiem skatās caur augstmanības prizmu un lieliski jūtas savos
amatos un izklaides variantos,... tā jau tas ir bijis visos laikos. Bet Dievu pielūgt – tas
jau ir cits variants…
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2005. gada 18. jūnijs
83. stāsts
Dievkalpojums Lielvārdes katoļu baznīcā un atkal sākas svētceļojums līdz
Rembates Dievmātes kapelai un tad tālāk Ķegumā aiz kapsētas līdz Svētajam Krusta
kalnam.
Lietus nolija pie Lielvārdes katoļu baznīcas, bet gājiena laikā –, kā tas jau ir
bijis astoņus gadus, lietus nelija, to Dievmāte apsolīja. Vienkāršo bērza koka krustu
pārmaiņus nesa svētceļojuma dalībnieki. Lūgšanu brīdis pie Rembates Dievmātes
kapelas un priestera svētruna.
Svētā Krusta kalna Inta arī šogad šeit runāja par nedzimušajiem bērniem, kas
nogalināti iepriekšējā gadā. Inta aicināja lūgties par kādu no šiem gadījumiem un bija,
kas lūdzās…
Ko tik cilvēki nevar izlūgt, tas mums īsti nav saprotams – viss Dieva rokās!
Grūtniecei caurskatē konstatēja, ka viņai būs dvīnīši, bet dzemdībās
piedzimst tikai viens bērns, otrais nav – ir tikai «krekliņš», kas liecina, ka bija arī
otrais bērns. Iepriekšējā gadā neiznēsātais bērns caurskatē tagad tika uzrādīts, bet viņa
piedzimšana nenotiek un viņa nav, ir tikai otrā bērna augļa valkātais «krekliņš»… Inta
pateicās par lūgšanām, un foto kadrā atkal tanī pat vietā gaišums, tāpat kā iepriekšējā
gadā pie Rembates Dievmātes kapelas.
Šajos laikos brīnumiem nav vietas – tā var nodomāt, bet, ja cilvēki iesāk
strādāt pret Dieva ienesto kārtību, Dievs var izdarīt izņēmumu, tā, ka neviens
nesapratīs, kas notiek.
Arī «veiksmīgie» zinātnes sasniegumi var atnest neveiksmi. Visas dzīvās
dabas postam pietiktu ar to, ja beidzot arī ūdens kļūtu nebaudāms…
Ja cilvēki atgriezīsies un lūgsies, – Dievmāte jau ir teikusi – , tad Dievs īpašā
veidā gādās pār tām dvēselēm, ko sievietes savās miesās nonāvējušas. Bet, ja nebūs
lūgšanas, sievietes kļūs nelaimīgas, un par nedzimušo bērnu, ja pietrūks lūgšanas,
vecāku grēki var ietekmēt vairākas paaudzes.
Vēl kāda problēma. Celibāts it kā esot nežēlība pret cilvēku.
Celibāta nozīme daudziem nav saprotama – bet, ja tas ir Dievam patīkams,
tad nav arī apspriežams.
Ko gan miesa var kaitēt garam? Bet, ja ar savu gara spēku to nesavalda,
skādēs arī garam… Augšāmceļoties cilvēka gars atkal ietērpsies savā miesā, bet kāda
tā būs, uz kurieni ar tādu varēs iet? Vajadzēja nomazgāt Jēra Asinīs, bet vai to darīja?
Jēzus kā upura Jērs sevi piedāvāja, bet daudziem Jēzus nebija vajadzīgs. Dievs no
mums nav atteicies, bet kā rīkojamies mēs? Jēzus pat gatavs sodu izciest tavā vietā,
bet vai kāds to lūgs?
Celibāts pastāv, nav atceļams ne šodien, ne arī ar atpakaļejošu datumu. Ja ir
runa par izvēli, tad tā ir katra personīgā lieta –, vai dzīvot atturībā, nevainībā, saglabāt
celibātu vai nē.
Kādā lūgšanu grāmatā ir dziesmas vārdi: «Priestera sirds ir Jēzus Sirds». Vai
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tā nav milzīga atbildība būt tiesīgam piedot grēkus? Tad kādai jābūt priestera sirdij?
Bieži vien priesteriem jāpārspēj pašam sevi, savas pretrunas un jārīkojas kā mācīja
Kungs Jēzus, gribēdams glābt visas avis.
Kunga Jēzus un Dievmātes mīlestības pulciņam ir zināmi gadījumi, kad
mūžībā aizgājušie priesteri brīdina, lai priesteri ievēro un saglabā celibātu.
Īpašs veids, sevis aizliegšanās veids. No tā nāk spēks un sekmīgāk var
palīdzēt grēkos iestigušajiem. Celibāts – tā ir greznība, ar kuru pat nabagais var
greznoties – patikt Dievam un cilvēkiem.
Mīna nesprāga, bet varēja būt arī citādi. Svētā Krusta Kalna Inta, pagalmu
uzkopjot, izraka no zemes dīvainu priekšmetu. Lai labāk to aplūkotu, nomazgāja, un
tikai tad radās baismīga nojauta, ka te jāprasa padoms sapieriem. Sapieri pateica, ka tā
ir tādā stāvoklī, ka varēja arī sprāgt… Un tā ne vienā vien gadījumā prātīgāk vispirms
ir pajautāt padomu.
2006. gada janvāris
84. stāsts
Lūdzieties par Latviju!
Bet kur? – Ugandā, tālajā Āfrikas valstiņā? Jā, notiek arī tā… Mums nekas
nedraud, par ko mums lūgties?
Ja nebūtu lūgšanas, draudi būtu jo jūtamāki – pagrimums un to pavadošas
slimības jau vien ir draudi!
Tautiešu negodīga, necienīga rīcība pret savu tautu, kaut vai tā būtu tikai
nolaidība, Dieva priekšā automātiski attaisnojuma nav. Jāatzīstas, jālūdz piedošana!
Izlūgt var daudz, ļoti daudz: nedziedināmi cilvēki kļūst veseli…
Ne bez iemesla tiek pieminēta tālā Uganda (iedzīvotāju skaits 29 milj.),
pagānu un burvju zeme. Sātanam tika pienesti pat cilvēku upuri. Dieva sods skāra
šādu zemi:
Ceļas diktators-terorists Idiamins – viņš pielūdz sātanu, un tas viņā
iemiesojas un liek domāt, ka viņš ir dievs un var darīt jebko: nokaut nevainīgus
cilvēkus, iznīcināt ticīgos. Dzīvi palikušie bēg džungļos, lai dienām un naktīm
piesauktu īsto Dievu, lūgtu pēc palīdzības. Piedevām teroram izceļas milzīga AIDS
epidēmija, nomirst ap 60% iedzīvotāju.
Šo briesmu laikā pārliecinošā veidā Dievs uzrunā divus mācītājus: Džonu
Mulindi un Maiklu Kimuli. Viņi sāka lūgt, lai Dievs atklāj problēmu sakni. Dievs liek
viņiem gavēt 90 dienas, un viņi to izdarīja. Beigās Dievs atklāja, ka valsti saistījis
kāds sātana gars, kam par godu katru 4. gadu valstī notiek liels kanibālu festivāls –
sabrauc burvji, raganas un velna priesteri no visām pasaules malām. Tas varētu
izklausīties kā pasaka, ka ir velns un viņam ir piekritēji. Tā nav pasaka – tā ir
briesmīga realitāte.
Festivāls sākās kalnā, un velnam tiek upurēti dzīvnieki, un sākas
homoseksuālistu, prostitūtu un citas orģijas.
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Dievs liek šo festivālu pārtraukt. Ne jau ar varu. Jāņem vērā, ka Dievs
iemiesojās cilvēkā, dzīvoja, cieta un mira kā cilvēks, izejot šo cilvēcisko mūžu, un
augšāmcēlies pateica, ka paliek kopā ar saviem ticīgajiem. Viena tauta, viena miesa,
Kristus miesa – tas jau ir milzīgs kopīgums! Tātad ticīgie arī, īpašā veidā, ar Kristu –
kopīga miesa!
Dievs liek festivālu pārtraukt, ticīgajiem lūdzoties, un to arī viņi dara, lūdzas
un gavē, iet iekšā pūlī un apkārt kalnam, kurā notiek kanibālu festivāls, un gars, kas
sasaista valsti, nevar vairs nākt un paņemt upurus, – līdz ar to festivāls vairs nenotiek,
atdzimst baznīcas, kristietība paceļas no pelniem, lūgšanām tāds spēks, ka Dievs
dziedina vairāk kā 6200 AIDS slimniekus, medicīna pagaidām to nespēj, bet Dievs
spēj, notiek zīmes un brīnumi! Valstī jau 65% no iedzīvotājiem ir kristieši.
Deviņdesmito gadu beigās mācītāji sāka lūgt par atmodu Ugandā. Devīze
ņemta no Joēla grāmatas 2. nod., 1. panta: «Pūtiet tauri Ciānā, saceliet trauksmi Manā
svētajā kalnā, satrūkstieties visi
zemes iedzīvotāji! Jo tā Kunga
diena nāk, tā jau ir tuvu.»
1995. g. sākās oficiālas
lūgšanu sapulces.
2006. g. pirmo reizi
Latviju pārstāvēt tas gods bija
Anitai.
Tagad valstī ir kristīga
valdība un karogs ticīgo rokās.
Baznīcas pārpildītas, pat pa 7
reizēm jānotur dievkalpojumi, lai
visi varētu piedalīties. Visas
Lūgšanās par Latviju 2006. g. janvārī mūsu valsti
konfesijas savā starpā draudzīgas, ar Latvijas karogu pārstāv Anita.
prieks un mīlestība – Svētais Gars
ir noteicējs. Arī par Latviju tur lūdzas pavisam nepazīstami cilvēki, viņi zina, ka par
Latviju jālūdzas. Anitas ceļojums uz Ugandu bija svētīgs, ugandieši ieraudzīja, kāds ir
cilvēks no Latvijas, un arī Latvijas karogu, ko viņa bija atvedusi. Pārstāvji no 23
valstīm un vēl no citām tuvējām tautām, – ap 5000 cilvēku pulcējās, lai lūgtos pret
sātana varu. Kaut kas pārsteidzošs, – tam bija īpaši domātas desmit dienas – no 2006.
gada 7. – 17. janvārim. Bet kāda sieviete pienāca un sacīja, ka par Latviju viņa lūdzas
jau 10 gadus.
Tā lūk! Tāds ir mūsu Dievs un Viņam kalpojošie cilvēki ir visā pasaulē!
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2006. gada maijs
85. stāsts
2006.05.20. Kunga Jēzus un Dievmātes Mīlestības pulciņš atkal ceļā. Paldies
Dievam, ka ļaudis turas pie tradīcijas – maija mēnesī katru dienu kādu stundiņu kopīgi
lūgties pie krustiem, arī Dievnamos Dievmātes godam.
Lūgšanas un dziesmas ir daudz, izvēle liela, bet Tēvreize, nu gan, jāprot
visiem!
Pie Dekšārēm – Puduļos Nellija saģērbusies jau gaidīja svētceļniekus, jo
Dievmāte jau bija pateikusi un parādījusi, kā svētceļnieki atbrauks automašīnās un kā
no tām izkāps un satiksies. Pie Puduļu kapeliņas Nellija, ieraugot man rokās brūno,
bīskapa dāvāto rožukronīti, teica, ka Dievmātei lūgšanu laikā vienreiz atkal bija
brūnais rožukronītis. Par līdzīgu gadījumu bija rakstīts arī kādā no iepriekšējiem
stāstiem.
Nellija: – «Dievmāte aicina joprojām lūgties un lūgties, – pārāk daudz ir
visādas palaidnības.» Vakaros no 23:00 līdz 24:00 parasti lūdzoties. Viņa ir ļoti bēdīga
un raud… Kaut ko ļaudis dara ne tā, kā vajag – piemirsuši savu Radītāju.
Puduļu Dievmātes kapelā vietējie ļaudis uz Maija lūgšanām pulcējās 14:00,
jo vakaros saimniecības darbu daudz vairāk. Mēs lūdzāmies kopā ar vietējiem ļaudīm.
Pa ceļam piestājam pie Sīļu kalna kapiem un šeit kapu kapličā sastopam
vietējos lūdzoties.
Smelteros Genovefas mājiņā lūgšanas uzsākam ar Svētās Trejādības
pagodināšanu. Un tad kopā ar vietējiem ļaudīm kopējas maija mēneša dziesmas un
lūgšanas Smelteru Dievnamā.
2006.05.20. Vitolds un Anna no Valmieras Smelteros pie debesīm redzēja
Krustu. Tīrumā, parādīšanās vietā, izgājām, skandinot lūgšanas. Debesis bija
mākoņainas, bet virs Dievmātes parādīšanās vietas izveidojās aplis – tīrs no
mākoņiem, radās tāds noskaņojums: Tas parāda, ka mūsu lūgšanas tiek uzklausītas.
Tad īss pārrunu temats, un mākoņi aizklāj debesis. Atvadoties no parādīšanās vietas,
atkal sirsnīgas lūgšanas, un viens iesaucas: – «Virs mums debesīs atkal tīrs aplis!»
Atjaunojās lūgšanas – atjaunojās aplis. Vai nu te būtu jāsaprot: lūdzieties un jūs tiksiet
uzklausīti?! Tieši tā mēs domājam.
Genovefas mājiņā lūdzāmies paši par sevi un savās vajadzībās, un it īpaši par
diakoniem, jauniesvētāmiem priesteriem Valdi un Jāni, un priesteriem Valmierā, un
visiem priesteriem kopumā.
Ir vesela apjomīga grāmata: «Dievmāte runā uz saviem mīļotajiem
priesteriem». Patreizējās vīzijās tiek atgādināts par priesteru attieksmi – par to, ko
Dievmāte runā.
2006.05.20. Bija izdevība pabūt Lubānā, Dievmātes parādīšanās vietā, kur
Dievmātes parādīšanās laikā sanāca meža zvēri, ieskaitot vāveres un meža cūkas, un
citus meža dzīvniekus. Visa daba atzīst Dievmāti, bet cilvēki? Cik to ir?
Un vēl par vīzijām, ko dzirdējām no Vitolda un Nellijas, kas notika kāda
dievkalpojuma laikā.
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Tika upurēta Svētā Mise. Hostijas pacelšanas laikā blakus priesterim bija
redzama Dievmāte. Divi eņģeļi virs Viņas galvas turēja kronīti, un, kad baznīcas koris
dziedāja, kļuva redzams arī eņģeļu koris, dzirdams eņģeļu kora skanējums ar
pārsteidzošu augstu toni un neparasti skaistu skanējumu, tas skanēja līdzi ar baznīcas
kori, un eņģeļiem bija arī vijole, neparasta, ar septiņām stīgām.
Nu jau paiet 20 gadi, kopš sākam pulcēties Dievmātes parādīšanās vietās.
Dievmāte ir izteikusi savu prieku un bēdas un nespēj mūs pamest, redzot daudzo
dvēseļu bīstamo stāvokli. Runa ir par tiem cilvēkiem, kas nebīstas Dieva, bet neviens
no atbildības nespēs izvairīties…
Vitolds: – «Kungs Jēzus un Dievmāte mūs neuzrunā ar balsi, bet caur sirdi.
To nedzirdam ar ausīm, bet dzirdam daudz labāk– caur sirdi, to saprot visas tautas
visās valodās!»
Vitolds: – «Dievmāte bieži parādās Medžugorjē. Šo vietu jau apmeklējuši
vairāk kā 25 miljoni svētceļnieku, ļoti daudzi uz turieni ceļo arī no Latvijas. Es bieži
redzu vīzijās, kas notiek citās vietās, redzu, kā tas notiek Smelteros un, krusta ceļu
ejot, Lietuvā redzēju Dievmāti…»
Un redzējums par Debesīm, kā tur viss ir sagatavots visiem cilvēkiem, visi ir
ielūgti. Kungs Jēzus ieradās mūs ielūgt Debesīs. Ne visai «draudzīgi» Viņu uzņēma,
bet kas mums liedz pieņemt Viņa ielūgumu?!
Vai tad neesam pamanījuši, ka arī zemi Dievs apgādājis visādām bagātībām,
pat zem zemes ir milzīgi krājumi visdažādāko bagātību!
Uz to mums norāda no garīgās pasaules.
Ja kāds teiktu: «Liels daudzums ļaužu Dieva nebīstas…»
Dievs! Nebīstas arī no viņiem, jo tādā
gadījumā viņi nav viena miglas piliena vērti. Dievs
cieš un cieta arī fiziski – pie krusta, paverot visas
iespējas, lai izglābtu visus. Cilvēkiem jāatsakās no
sātana – no sātana darbiem! Pēdējā izvēle pieder
pašam cilvēkam. Dievs Tevi ielūdz!
Smagi grēki iespaido veselas paaudzes, un,
pat mūžībā (skatot vīzijas) redzot nelaimīgās
dvēseles, kurām vārti uz debesīm netika atvērti, jo
jānomaksā par vēl pilnībā nenomaksātiem
pāridarījumiem.
Neviens cilvēks nav tiesīgs nodarīt pāri
otram cilvēkam, dvēseles ir līdztiesīgas un Dievam
līdzīgi dārgas; par katru ļauno nodarījumu – kā uz
to reaģēt? Dievs liek pagaidīt, un gaidīšana ir
mokoša, kad citas dvēseles jau ir svētlaimē
Debesīs…
Vitoldam, redzot šīs nelaimīgās dvēseles, –
© Hans Georg
pat jaundzimušo, jo sods dažkārt sniedzas veselās
Leiendecker
paaudzēs, – zināms, ka viņi kādreiz būs laimīgi, jo
Der Friedensfürst sātans nav paguvis viņas ieraut ellē.
Miera Karalis
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Kad tika parādīts Hansa Georga Leiendekera gleznu katalogs, Vitolds
pārsteigts iesaucās: – «Bet šeit ir gleznas, no kurām daudzas esmu redzējis vīzijās!»
Te jāpiezīmē, ka Hansa Georga gleznas tapušas vīziju iespaidā. Smagu garīgu
pārdzīvojumu ceļā viņš savus ateisma uzskatus pārvērta uz ticību Dievam.
Dievišķais spēks, pozitīvā domāšana. Dievišķās mācības vadīta, viņā uzaust
gaisma tēmai viņa gleznās…
Ko tad Vitolds redz savās vīzijās? Daudzkārt to pašu, ko «redz» Hansa
Georga apzinātais un neapzinātais talants.
Hansa Georga Leiendekera dzīves vieta ir Vācijā, Austrijā, Šveicē, kur viņš
pasniedz garīgo mākslu.
Tās iebildes, ka mūsu stāstos «Dievmāte Latvijā» būtu jārunā tikai par
Dievmāti, tiek ņemtas vērā. Bet, ja ir runa par Latviju, par tautu, kas tanī dzīvo,
jautājums kļūst aktuāls par visu, kas Latvijā notiek.
Dievs redz visu, katram cilvēkam ir sargeņģelis. Vitolds savu sargeņģeli redz
bieži. Katrai valstij ir savs sargeņģelis. Sargeņģeļi savā starpā nekaro, tāpat būtu
jārīkojas arī valstu vadītājiem. Latvija ir maziņa, un tomēr tai ir tiesības izdzīvot, lai
arī kādi laiki nenāktu. Dažkārt nav izvēles, bet tā būtu nodevība, ja nelūgtu Dievu, ja
nepieminētu savu Debesu Karalieni, kas mūs pārstāv pie Dieva. Protams, pieminam
arī visus tos ļaudis, kas mums labu novēl un par Latviju Dievu lūdz…
Smelteros 2006.10.21.
86. stāsts
Nāca eņģeļu pulki, Dieva svētie un Dievmāte
Kunga Jēzus un Dievmātes lūgšanu un mīlestības pulciņš kārtējo reizi 2006.
gada 21. oktobrī pulcējās Smelteros, lai pagodinātu Svēto Trīsvienīgo Dievu par tām
lielajām žēlastībām – redzēt un uzklausīt Dievmātes padomus… Jau apritējuši 20 gadi
kopš Dievmātes pirmās parādīšanās reizes.
Arī šoreiz, dienu iepriekš, Nellija zināja par svētceļnieku atbraukšanu.
Lūgšanu laikā Dievmāte parādīja: atbrauks balts autobuss un vēl viena automašīna ar
svētceļniekiem. Starp svētceļniekiem daudzi bija Nellijai jau pazīstami.
Nellija Smelteros lūgšanu laikā redz pie svētceļniekiem atnākam Dievmāti:
Nāca eņģeļu pulki un Dieva svētie, un Dievmāte – priecīga! Varēja saprast, ka
Dievmātei ļoti patika šī svētceļnieku ierašanās ar nodomu pateikties un lūgties. Tautai
Latvijā jau daudz žēlastības sniegtas. Nellija: – «Dievmāte teica jau iepriekš – ja
nebūtu to palaidnību tik daudz, Viņai to skumju būtu mūsu dēļ mazāk, bet tās
palaidnības tautā iet plašumā, jālūdzās – Dieva Tēva palīdzība ir vajadzīga!»
Svētceļnieki Smelteru baznīciņā turpināja lūgties. Nellija pateica Vitoldam: –
«Dievmāte arī baznīcā bija pie svētceļniekiem klātu…»
Tad gājiens uz Dievmātes parādīšanās vietu tīrumā un atkal lūgšanas. Varbūt
Dievmāte gaidīja vairāk, jo lūgšanas bija īslaicīgas, pat nepajautājām –, kas redzams
debesīs. Vēlāk dabūjām zināt, ka Genovefa redzējusi gaišumu – līdzīgu mēnesim.
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Krusta kalna Inta to fotokadrā atrada pirmā – vienā no fotokadriem tiešām ir šāds
gaišums… Uz ceļa atradām 3 akmentiņus ar krustu. Dievs ir ar mums, visi kristīgie un
Dievam ticīgie tiek aicināti būt drošākiem ļaužu priekšā, apliecinot Dievu!
Kas uz mūsu planētas būs Dievam uzticīgāki, skaita ziņā, – kristieši vai
nekristieši, un lūgšanu reizes kam būs vairāk un neatlaidīgākas, – tas ir nopietns
jautājums, un kā uz to Dievs skatās. Kristiešiem ir dota tāda privilēģija: kur divi vai
vairāki pulcējas Jēzus Kristus vārdā, tur Viņš apsola būt klāt, bet kā lūdzas un ko
lūdzas –, vai Kungam Jēzum nav no turienes viļoties jāaiziet? Vitolds: – «Tieši par
lūgšanām Dievmāte arī runā, un cik no tā saucamiem kristiešiem lūdzas. Tam, kuru
mēs lūdzam, Tam arī gods jāatdod, jāparāda gods. Neesam tam mācīti, neesam tam
sagatavoti… Visai dienai jābūt tādai, ka Dievs būtu par to iepriecināts.»
Dievmāte parādās arī citās pasaules daļās, – to Dievmāte savā parādīšanās
vietā Smelteros 2006. gada 3. oktobrī Nellijai un Vitoldam parādīja – savu parādīšanās
notikumu 2. oktobrī Medžugorjē vizionārei Mirjanai. Pēc tam parādīja vēl vienu savas
parādīšanās notikumu kādā no siltajām zemēm.
Dievs vēl un vēl liek ūdenim sakustēties: vai tad neviens nav ne slims, ne
dziedināms, ne no grēka atbrīvojams? Ja kāds netic ne Dievam, ne Viņa svētajiem,
Dievs vēl nogaida, dod iespēju meklēt, noskaidrot, mēģināt lūgt un, ja nav pret Dievu,
Dievs ir labvēlīgs arī tādam.
Vizionāra prieki un skumjas
Vitolds: – «Jau agrā bērnībā piedzīvoju notikumus, ko šodien sauc par
vīzijām. Kāpēc Dievs tā nolēmis, ka dažiem cilvēkiem atļauts ieskatīties, redzēt
notikumus ārpus šīs pasaules un dažkārt redzēt savu sargeņģeli un dvēseles, kas
nonākušas mūžībā, bet kurām nav nopelni pie Dieva un tās mokoši gaida uz kāda
dievlūdzēja palīdzību, kas palūgtos par viņām… Mirstošam cilvēkam bieži vien
jāsastop nomirušie tuvinieki. Vēl bērns jau, kā ziniet, redzēju šādus gadījumus un
mēdzu par tiem stāstīt, un par to saņēmu pērienu, jo man neticēja un to uzskatīja par
nevajadzīgu bērna fantāziju. Dzīves skola nesa savas korekcijas –kad drīkst runāt, kad
nē…
Dienesta laikā par maniem redzējumiem sāka interesēties tā laika valsts
iestādes. Tā arī ar M. Gorbačovu bija daudzas tikšanās un sarunas, draudzīgas un
atklātas… Varēja nojaust, ka viņš savas rīcības plānos bija ņēmis vērā mūžības
principus. Kā vēlāk bija vērojams, – maz pamazām tauta sāka atsvabināties no partijas
režīma un uzspiestās ateisma politikas, kad aizdomas krita uz cilvēku, ja tas piesauca
Dieva vārdu. Var jau būt, ka mana īpašā redzība bija paredzēta Dieva plānos. Katram
cilvēkam sava dzīve jānodzīvo ar godu –, lai gods būtu Dievam! Pavadot cilvēku kapu
kalniņā, bērēs, necenšieties cits citu pārspēt ar lielāku vainagu vai ziedu pušķi, bet gan
ar vairāk lūgšanām – mirušajam ziedi nepalīdz, bet lūgšanas! Uzlūkojot tos ziedu
kalnus, mirušā dvēsele kļūst nelaimīga, ja tajos nav klāt pieliktas sirsnīgas un
mīlestības pilnas lūgšanas, novēlot dvēseli Dieva rokās… Mirušajiem pašiem Dievu
lūgt jau ir par vēlu, savu dzīves etapu viņi jau ir nogājuši un daži lūgšanas maz
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skaitījuši, ir vēl gan cerība, ka dzīvie palikušie lūgsies arī par viņiem… Šajos
Dievmātes parādīšanās gados ne mazums pārkāpuši jau mūžības slieksni. Starp viņiem
bija arī tādi, kas uzskatīja Dievmātes sūtību par neticamu, tā traktējot savu pārliecību.
Bet ko redzam! Bēdas tiem par savu nepārdomāto rīcību, nemeklējot atbildi ar
lūgšanām un praktiskās kalpošanas palīdzību! – Kas klauvē, tam atver… Kas rīkojās
pretēji, tam neizsakāmas sirdsapziņas mokas, burtiski – tā dvēsele pie zemes locās:
Lai dzīvi palikušie par viņiem aizlūdz! Pēc Dieva gribas Dievmāte pievērsusies mūsu
mūžiem… Latvijā Dievmāte piebilst: «Lasiet, ko par Manas parādīšanos notikumiem
rakstīja Lurdā, Fatimā!» Mums maz zināms, ko savā ilgajā mūžā piedzīvoja vizionāre
Lūcija. Lūcijas dienasgrāmatā pierakstīti daudz brīdinoši un bargi vārdi… Atklāsme
1990.g. 7. aprīlī un 1999. g. 31. janvārī.
Par lūgšanām: Lūgšanām jābūt raitām, tekošām, dzidrām kā tīra avota
ūdensplūsmā, atdodot godu Dievam Tēvam, ieliekot visas savas sirds un dvēseles
mīlestību…
Paviršs dzīves veids un paviršas lūgšanas nav patīkamas ne tagad, ne tām būs
augļi mūžībā…»
Jau vēlu vakarā 2006. gada 21. oktobrī pēdējās lūgšanas skaitījām Puduļu
Dievmātes kapeliņā pie Dekšārēm un Nellijas mājvietā.
Vienu stundu Debesīs
Gadiem uzkrātās apceres:
Šis cilvēks nomira sarūgtināts: – Dievs par viņu tik maz ir gādājis, – Dieva
nemaz nav…
Pirmsnāves brīdis bija jau klāt, reizēm viņam gribējās teikt: – Nāves nemaz
nav… Protests pēc protesta kaut kam, bet kas Tas nezināmais ir? Nāve tomēr atnāca
un Dievs –, vai arī Dievs ir?
Šis jautājums izgaisa – mirušā dvēsele jau stāvēja debesīs!… – Nevar būt, es
esmu debesīs, Dievam spītīgi neticēju. Var būt gan – viņam jau tuvojas Kungs Jēzus: –
«Šī tikšanās tev par to vienu stundu, kad tu nejauši, maisīdamies starp ļaudīm, ienāci
baznīcā un darīji to, ko darīja dievlūdzēji, – dziedāji, lūdzies un tavā sirdī un dvēselē
ieplūda Sv. Rakstu – Manis teiktie vārdi. Nepaliku tev parādā par to stundu, ko tu
toreiz Man esi ziedojis, ESMU to aizpildījis.» Un debesis viņam nākošā brīdī – jau
pazudušas…
Kas var zināt Dieva Prātu, – Dievs var atmaksāt visdažādāk, Dievam nekad
nekā netrūkst…
Kam ir vairāk, no Tā vairāk var arī lūgt. Arī nepelnīti lūgt. Bet tad gan –
neviltoti, neatlaidīgi un sirsnīgi ar patiesu mīlestību, no visas sirds un dvēseles!
Dvēseles, dvēseles! Cik jau pa šiem gadiem redzētas, sastaptas! Pa vienai,
veseliem pulkiem un tā joprojām… Dvēseles slāpst un ilgojas būt pie Tā, no kā viņas
ir nākušas, – pie sava Radītāja. Dvēseles, kas no Dieva aizgājušas, tagad vēl no Dieva
nepieņemtas, jo dvēseļu rīcība dažkārt dzīvē bija ciniska un nesaprotama. Jānotiek
brīnumam, caur Jēzus Kristus žēlastību jāattīrās… Tā arī ir nepārprotama žēlastība,
kas par mirušo mudina lūgt. Dvēseļu attīrīšana – nepelnīta žēlastība, Jēzus Kristus
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personīgā žēlsirdība, izpirkšana. Jēzus grēcinieku vietā atļauj sodīt Sevi… Daudzkārt
jālūdzās Jēzus Kristus vārdā, solidarizējoties ar Jēzu, lai vēl kādai dvēselei vai pat
veselai ģimenei vai grupai tiktu piedots. Palīdzēt kādai dvēselei ir palīdzēt pašam sev.
Žēlsirdīgā Jēzus Sirds caur šīm dvēselēm vai arī citādi sniedz attiecīgā brīdī
aizsardzību. Braucot vai ejot garām kapsētai, novēli dvēselēm: Mūžīgo mieru...
Kļuvis zināms, ka no mūsu laiku garīdzniekiem debesīs jau nonākuši
pāvests Jānis Pāvils II (Vatikāna radio ziņa), un tēvs Slavko Barbaričs (no Dievmātes
vēstījumiem Medžugorjē).
Ne jau tik gludi dievticīgajiem šajā pasaulē veicas, jo neticīgajiem liekas – tas
ir absurds, ka vēl kāds cilvēks tic Dievam un lūdz to, kā pasaulē nemaz nav! Ateisma
laikos reliģija tika ierobežota, dažnedažādi apgrūtināta, un līdz ar citiem daudz ticīgo
nonāca izsūtījumā vai arī aizgāja bojā. Jāpiemin arī tāds gadījums, kad, to
«neredzamo» Dievu pielūdzot, pat cietākās sirdis salūzt, – pārsteigtas, kas ir Tas, kas
liek viņām atmaigt un pat raudāt. Tajos ateisma laikos ticīgajam – Vitoldam
drošībnieki pielika šaujamo ieroci pie galvas un lika lūgties. Ja lūgsies, – ies šāviens
vaļā! Neviens nevarēja zināt, kas notiks tālāk… Bet no kā jābīstas vairāk? Dievu
aizliegt jābīstas! Vitolds izvēlas lūgšanu un lūdzas sirsnīgi, un par visiem… Iestājas
klusums, šāviena nav. Vitolds skatās – kas noticis? Drošībnieki raud!… Un it kā
atvainodamies, palaiž viņu vaļā. Par šiem gadījumiem vislabāk Vitolds vēlās klusēt.
Un nenovēl nevienam Dieva dusmas, jo ne jau cilvēks ir tas, kas tiesīgs izlemt: kam
dzīvot, kam mirt.
Viens no pirmajiem garīdzniekiem, kas saņēma ziņu par Dievmātes
parādīšanos Latvijā Preiļu rajona Smelteros 1986.09.26., bija monsinjors Jānis; šodien
viņš jau sasniedzis cienījamu 80 gadu vecumu. Vairākus gadus atpakaļ viņš smagi
saslima. Lai pieceltos no slimības gultas, tas prasīja zināmu varonību, bija arī
jāatdzīvina, jāvingrina rokas, lai atkal varētu noturēt Sv. Mises upuri un jālūdzas – tik
daudz un tik dažādos nodomos: Par baznīcu, par ticīgajiem, krustbērniem un
daudziem sāpīgu problēmu priekšā nonākušiem cilvēkiem, un labdariem, un beidzot
arī par dvēselēm mūžībā, – šodien, tanī skaitā, arī par Jēkabu un Mariannu, kas viņu
izglāba no katorgas, kad viņš bija paredzēts izsūtīšanai uz Sibīriju. Kunga Jēzus un
Dievmātes mīlestības pulciņš lūgšanās pie Dievmātes piemin viņu. 2006.10.21.
apciemojām viņu dzīves vietā Viļānos.
Dievmāte Viļānu baznīcā
Vai tiešām piepildās ticējums: kur ir Kungs Jēzus, tur ir arī Dievmāte?
Rožukronis! Un atkal Rožukronis, apcerot Kunga Jēzus dzīvi pie izstādītā Vissvētākā
Altāra Sakramenta.
Genovefa no Smelteriem 2006. gada 13. novembrī brauca uz Viļāniem, lai
lūgtos. Un notikums ir sekojošs: Dienas otrajā pusē Viļānu baznīcā Rožukroņa
lūgšanu laikā zem Vissvētākā Altāra Sakramenta parādās Dievmāte.
Dievmātei drēbes un galvas sega pašā sākumā, Rožukroņa pirmās daļas
lūgšanu laikā, ir melnas un tāda Balss: – Dievam Tēvam ļoti daudz ir vajadzīgas
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lūgšanas! Otrajā daļā drēbes bija jau tumši pelēkas, trešajā daļā – gaiši pelēkas un,
skaitot lūgšanas ceturtās daļas laikā, drēbes bija gaiši baltas! Mūsu dienās lūgšanām ir
milzīga nozīme. Genovefa piemetina: – «Manā dzīves laikā viena ticīga sieviete
smagi saslima, vīrs palika ar diviem bērniem. Rīgā slimnīcā pateica, ka stāvoklis ir
bezcerīgs. Genovefa neatlaidās – vēl ir baznīca, vēl ir lūgšanas, – prāvests iedeva
Dievmātes Skapulierīti un baznīcā svētītu vīnu. Lūk, pavīdēja cerība un bija sirsnīgas
lūgšanas, un svētīts vīns… Tad brīnums – slimība atkāpās. Viņa vēl nodzīvoja 20
gadus un bērnus audzināja, un mazbērnus auklēja.» Dievam Tēvam ļoti daudz ir
vajadzīgas lūgšanas. Ja neko citu neesiet spējīgi ne darīt, ne ziedot, ne dot –, tad vēl ir
lūgšanas. Dievs redz ikkatra cilvēka stāvokli un, ja ir lūgšanas, Viņš atkal var mums
daudzko dot, piedot, pasargāt un dažkārt piešķirt kādu zīmi, atgadījumu, piepildījumu,
kas rāda, ka esam uzklausīti. Veselu pilsētu Dievs var pasargāt, ja tur atrastos kaut
viens taisnīgais. Ar to taisnīgo ir tā, kā ir… Bet ja mūs aicina lūgties, – šādu
priekšrocību var uzskatīt, kā tādu papildus žēlastību…
Vitolda stāstījums 2006. gada 3. decembrī: – «Patreiz notiek drausmīga cīņa
starp debesu gariem un nelabo gariem. Šī cīņa ir drausmīga, – ļaunie gari ņirdzīgi,
viltīgi un nikni pretojas, gribēdami paturēt sev iekārotās dvēseles, un cik naivi ir daži
cilvēki, kas ar okultisma spēlēm iekuļas ļauno garu paspārnē. Ļaunajam garam nekas
nav žēl no šīs pasaules mantām, ja viņa rokās paliek dvēsele…»
Ticīgajiem ļaunais gars ir par lielu apgrūtinājumu, traucējumu, kaitējumu –
kavē Dieva slavēšanu, sagādā nepatikšanas, ir slimību cēlonis, Kunga Jēzus un
Dievmātes pretinieks, iedvešot nepaklausību, necieņu pret Dievu un Viņa svētajiem.
Vitoldam pat darba vietā dažkārt jāņem līdzi lūgšanu grāmata. Ir lūgšanas, kas
ļaunajam garam liek mitēties kaitēt!
Kas nav pret Dievu, – tas ir ar Dievu
Jābūt ļoti uzmanīgiem šī teikuma izvērtēšanā. Pēc būtības tāds cilvēks nav
Dieva ienaidnieks, bet savā personīgā dzīvē, visādās citās attiecībās –, sākot ar dzīvo
dabu un beidzot ar cilvēkiem, – bieži vien kļūdīsies, savas kļūdas vēlāk apzināsies un
pēc nāves vēl jo vairāk…
Dievs nav pret tādām dvēselēm, bet šīm dvēselēm savas kļūdas jāizlabo.
Dvēseles tik ļoti to saprot un dziļā pazemībā, paklausībā strādā pie sevis – sevis
izkopšanā, jo pie Dieva visiem jānonāk pilnīgi tīriem. Par labiem cilvēkiem pēc viņu
nāves nav daudz ko bēdāties – novēliet viņiem visu to labāko: satikt Dievu! Sirsnīgu
lūgšanu, arī sirds mīlestību tur ļoti izjūt, un pie krusta aizdedziet sveci – tā viņus
iepriecinās. Tas ir retums, ja kādai dvēselei atļauts to atklāt saviem līdzcilvēkiem, kā,
piemēram, viens no pēdējiem gadījumiem:
Mirušā čaula guļ kapos vai arī citur, bet dvēsele dzīvo.
Jau pie trijām personām mirušās dvēsele atnāca, lai mierinātu, lai stiprinātu
ticību, ka viņiem atkal pienāks tikšanās reize, bet savā dzīvē cilvēkiem jārīkojās
pareizi!
Zane, dzimusi 1989. gadā, viena no tām personām, kas cieta smagā
autokatastrofā 2006. gadā Ogres rajonā aiz Glāzšķūņa un zaudēja savu dzīvību.
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Tuviniekiem un tuvākiem
pazīstamajiem cilvēkiem tie bija
sāpju pilni brīži. Vai tad nevarēja
tā būt, lai tas nenotiktu? Bet – mēs
dzīvojam tā –, kā tas ir, un darām
daudz ko nepareizi, Zanei tas
mums bija jāpateic.
Krusta kalna Inta bija
pirmā, kas uzklausīja Zanes balsi.
Zane uzmundrināja, lai nebēdā par
viņu, jo tam tā vajadzēja notikt.
Galu galā – cilvēkiem nopietnāk Krusta nesēju īsa atpūta Rembatē. Zane aizmugurē
jāaizdomājas, kas ar viņiem var kreisā pusē, pēdējā.
notikt, un priekšā vēl otrā dzīve!
Zane par to liecina un brīdina: – «Savā dzīvē esiet patiesi, dzīve uz zemes ir liela
skola. Aizstāviet vājākos, runājiet tikai patiesību, lai arī cik tā rūgta ir! Ar mūsu
piedzimšanu sākās mūsu eksistence un tā nebeigsies…»
Zane no mūžības: «Šodien es priecājos, ka man ir tik daudz ciemiņu manā 18.
dzimšanas dienā, tik daudz ziedu jūsu rokās (kapsētā). Mani mīļie, dzīvojiet mīlestībā,
nesiet pasaulei prieku! Kad ir grūti, aizdedziet svecīti tur, pie Jūsu Krusta, un sūtiet
man gaismu! Kas grib korī dziedāt, jādziet pareizi, ja nē – atsijās.»
Kas grib dzīvot šeit un mūžībā, – jādzīvo pareizi, ja nē – atsijās, varbūt tikai
uz kādu laiku…
Nopelni pie Dieva
Varētu domāt –, kāds gan tur nopelns – nest
krustu? Arī Zane piedalījās krusta nešanā no
Rembates līdz Krusta kalnam Ķegumā! Kungs Jēzus
savā atpestīšanas ceļā devās ar krustu. Daudziem
likās, ka Viņš ir zaudētājs, bet tieši ar krustu Viņš
uzvarēja. Zanes informācija no mūžības ir tieši par to
–, ka viņa nebūs zaudētāja!
Svētā krusta zīme vieno ticīgos. Šogad
(2006. gada 17. jūnijā) krustu nesa dažādu konfesiju
ļaudis, un tas bija Pareizticīgo krusts. Svētā krusta
kalna Intai Ķegumā no Augšienes tika dots
uzdevums šogad Krusta kalnā Ķegumā uzstādīt
Pareizticīgo krustu. Būt vienotiem – ticībā, darbā un
lūgšanā! Ļaudis lūdzoties dziedāja. Pareizticīgo tēvs
Valērijs ar daudzām īpašām lūgšanām šim krustam
no Dieva izlūdza svētību un krustu iesvētīja.
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Pareizticīgo krusta iesvētīšana
Ķeguma Krusta kalnā.

2007. gada maijs
87. stāsts
Kārtējais Kunga Jēzus un Dievmātes lūgšanu pulciņš 2007.05.05 pulcējās
vispirms Viļānos aizlūgt par diviem mūžībā aizgājušiem priesteriem – Viktoru
Pentjuša tēvu un tēvu Jāni Vaivodu pie viņu atdusas vietām un lūgšanu telpā.
Šie priesteri bija mūsu morālie atbalstītāji un stiprinātāji uzticībai Kungam
Jēzum un Dievmātei. Nellija kā parasti ar Dievmātes starpniecību zināja, ka uz
Smelteriem dodas svētceļnieki, un tas Dievmāti ļoti iepriecina, šis gandarīšanas akts,
jo nav jau tik viegli pamest mājas un doties ceļā… Un atkal tika pārstaigāti Smelteri,
Svētā Trejādība pagodināta un slavēta Dievmāte par viņas lielo mīlestību uz mums un
padomiem, un pasargāšanu no visa ļauna.
Būt svētceļniecei!
Un kādēļ nē?! Drīz vien Inta ir Aglonā, Smelteros… Un Dievmāte? Kur
Dievmāte nav, ja Viņu lūdz – arī Viļānu baznīcā –, tikai jautājums, kad un kas
Dievmāti redz? Jau no 1986. gada 23. septembra tiek rakstīti stāsti «Dievmāte
Latvijā»; šīs ziņas nāk no cilvēkiem, kas ir redzējuši un piedzīvojuši, kā arī līdztekus –
īpaši foto notikumi. Kaut kur ir mīlestības uguns, un šī uguns bieži vien ir Dievmāte.
Viņa nāk no Dieva pagalmiem, Dievs mūs mīl un grib mums to pateikt…
Un par to tiks runāts un stāstīts, citiem tas patiks, citiem – nē: Dievs mūs mīl
un, protams, pārdzīvo, ja mēs Viņu nemīlam. Mēs neesam tiesīgi Viņam nodarīt
netaisnību, nedz arī paši sev!
Vitolds: – «Šogad vēlreiz bijām Smelteros, un tā vien velk būt pulciņā kopā
ar Dievmāti. Sirsnīgi lūdzāmies, un, kas par jauku smaržu – brīnījāmies, kā pasaulē
var būt tik jaukas smaržas. Un tad jau arī pie mums atnāca Dievmāte.»
Viļānos katra mēneša 13. datumā, kad tiek atzīmēta Fatimas Dievmātes diena,
labu nodomu vadīti, aizvien ierodas kuplā skaitā dievlūdzēji. Un tur jau arī, kā
noprotam, neiztrūkstoši ir Dievmāte. Genovefa no Smelteriem: – «Rožukroņa
lūgšanu laikā pie uzstādīta
Vissvētākā Sakramenta bija atkal
redzama Dievmāte. Tas bija
2007.07.13. Rožukroņa lūgšanu
beigās Dievmāte kļuva tik skaista,
priecīga, ka vārdos to nevar izteikt, –
tas notika Viļānos.»
Lēš, ka uz 18. starptautisko
jauniešu tikšanos no 1. – 6. augustam
Medžugorjē 2007. gadā ar tikšanās
moto: «Kā es esmu mīlējis jūs, tā arī
jūs mīliet cits citu» (Jņ. 13, 34) bija
ieradušies vairāk kā 60 tūkstoši
Inta pie Zilā krusta Medžugorjē.
svētceļnieki. No Latvijas vienā no
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svētceļnieku grupām bija arī Ķeguma Krusta kalna Inta. (Kā kļuva zināms, Ķeguma
Krusta kalns iekļauts starptautisko svētvietu sarakstā.) Medžugorje pazīstama kā
Dievmātes parādīšanās vieta. Cik un ko šajā svētvietā pārdzīvo tās apmeklētāji un it
sevišķi – vizionāri, jau sarakstītas neskaitāmas grāmatas. Inta pret svētvietām izturas
ar lielu godbijību un ne vienu vien reizi kļūst par garīgo notikumu liecinieci… Ko tas
dod – svētvietas apmeklējums? Ja Dievs mums pretī sniedz savu Roku īpašās vietās
un apstākļos caur Sevi, caur saviem kalpiem un kalponēm, kādēļ gan mums arī
nepasniegt savu roku pretī Dievam kaut vai ar vienu svētceļojumu?
Uz Fatimu Inta ar «autostopiem» nokļūst 24. maijā savā dzimšanas dienā.
Dievmāte Intai pavēstī, ka redzamu zīmi viņa (no Dievmātes) saņems atpakaļceļā
Spānijā Kostablankā, saullēkta laikā (arī te ir Dievmātes parādīšanās vieta). Inta
paklausīja un Kostablankā (79. stāsts) vairākus rītus cēlās agri un fotografēja saullēktu
un, lūk, vienā no fotokadriem pie debesīm redzams Dievmātes baltais siluets. Ja
Dievmāte Intai pasaka, ka Ķeguma Krusta kalnā būs avots, vai par to vēl kāds šaubās?
Intai lemts bija nokļūt Turcijā un, zīmīgi, pa senām pirmo kristiešu takām pastaigāt…
Dievs un debesis līdzdzīvo ar mums, tikai, vai šis saskaņojums mums vēl pieņemams?
Medžugorjē 2007.08.02. 23:20, kad svētceļnieku pulki jau devās pie miera,
Inta un vēl viena viņas biedrene aizvien vēl uzkavējās pie redzamā Vissvētākā
Sakramenta – tas tika pārnests, un tanī brīdī parādījās Dievmāte – Inta redz Dievmāti!
Dievmāte pārāk skaista, skaistāka kā jebkurā gleznā vai mākslas darbā iespējams
atveidot, bet kāpēc Dievmāte raud!? Dievmāte tik ļoti raud, ka Inta nevar noturēties
neraudājusi vēl divas dienas, asaras līst aumaļām… No sirds uz sirdi cauri izgāja
mīlestības pilns Dievmātes brīnumainais spēks.
Dievmāte uzrunāja, rādīja un skaidroja, kādēļ viņa raud, daudz skaidroja par
krusta vērtību un tā nozīmi, «man kā Krusta kalna Intai pateica, lai eju un skaidroju,
kādēļ Dievmāte raud». Dievmāte: «Retais mani ierauga…»(Kaut kur cilvēkos ir kāda
vaina, nav tik dziļa vēlēšanās un pašuzupurēšanās, piemēram, – pirms vienas
gadskārtējās svētku reizes Aglonā Inta bija gavējusi trīs dienas, šeit kā atzinība,
varbūt, bija gaišums foto kadrā…)
Kādēļ Dievmāte raud, Inta skaidroja daudziem, un to tulkoja daudzās
valodās, un Inta pateica – Dievmāte man parādīja, kāda viņa ir kopā ar Mazo Jēzus
Bērnu –, jo Dievmātei tas ir mīļākais notikums. Cik skaists un mīļš ir Jēzus Bērns!
Kā Dievmāte Intu pazina? Kā nu nē – Inta Rembatē Dievmātei uzcēla kapelu
un no tās ik gadus nes krustu, lielāku vai mazāku, uz Krusta kalnu Ķegumā.
No Krusta Jēzus noraudzījās uz pasauli un to atpestīja…
Dievmāte raud daudzās pasaules malās, un vai nav skumji, ja kāds notiekošo
cenšas apšaubīt…
KRUSTS, no katra krusta raugās Dieva ACS, Dievs visu redz, kā pret savu
atpestīšanas zīmi izturas cilvēks… Tāda vienkārša lieta, un no cilvēka tas daudz
neprasa, un, ja ne vairāk, vismaz pieklājību…
Vitolds: – «Jau drīz sāksies Dievmātes lielie Svētki Aglonā. Un te jāsaka
atkal nodoms: aizbrauksim Dievmāti pagodināt Aglonā mēneša pirmajā svētdienā.
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Tuvākā laikā arī uz Lietuvu aizbraukt, svētīgu Krusta ceļu nostaigāt būtu īsti pa
prātam.
Un tā 2007. gada 5. augustā esam Aglonas bazilikā. 19:00 viens no jaunajiem
priesteriem upurē Svēto Misi. Kas par mūziku! Stīgu mūzika un debesu kori dzied,
pacelšanas laikā, lūk, arī Dievmāte! Sakramenta priekšā Viņa ir nometusies uz ceļiem.
Un tad man caur sirdi iziet tāds padoms: «Sakārtojiet savu sirdsapziņu!» Par to, ka
daudzi dzīvo ar nesakārtotu sirdsapziņu.
Dievs piedod, nu speriet šo savu atzīšanās soli pretī Dievam no savas puses!
Ļaužu bija daudz, mēs zinām tikai par sevīm – mēs trīs piedzīvojām šo brīnumu.
Katram ir savas problēmas, kas gan var izzināt visu ļaužu problēmas, ja ne vien
Dievs!»
Jā, Dievmāte ir mūsu pusē – grēcinieku pusē, ne par velti Dievmāte tik ļoti
raud, sniedzot vēstījumu Intai Medžugorjē… Medžugorjē Inta «mantoja» akmeni ar
krusta zīmi uz tā. Krusta kalnam Ķegumā tagad ir arī akmens no Medžugorjes AR
KRUSTA ZĪMI UZ TĀ.
Anna L. Lēnās: – «Ko mēs varam nodarīt krustam un krustā sistajam – vēl
šobaltdien! Piemēram, daži atgadījumi: Kurzemē, kad saimniekoja sarkanā armija,
šķita, ka viņiem jāieved pareizā, jaunā kārtība un, protams, jāapkaro arī «tumsonība»
– ticība Dievam. Pie Lēnu baznīcas priekšpusē piestiprināts krusts ar Krustā Sistā
attēlu. Diez kā tas nepatika vienam armijniekam: viņš paķēra automātu un izšāva
veselu kārtu pa krustu un Krustā Piesisto attēlu. Bet neviena lode netrāpīja, bet notika
kaut kas cits: nesaprotamā kārtā eksplodēja viņa automāts un pamatīgi saārdīja viņa
krūtis. Zemnieks, kam gadījās to redzēt, paklusām par to pastāstīja arī Annas tētim.
Ateisti domāja, ka pienākusi viņu uzvaras stunda – baznīcu slēgt, un
jautājums būtu gandrīz izlemts. Priestera pacietīgā rakstura dēļ ateisti nepaguva
baznīcu slēgt. Bet tad atkal kārdinājums vienam no jaunajiem ateistiem. Viņš no
baznīcas priekšpuses krustu ar Pestītāja attēlu nozog, paslēpj krūmos, lai izdevīgā
brīdī Ventas upē nogremdētu. Šā puiša vecāki sakaunējās, ka viņiem varētu izcelties
neslava, un piespieda dēlu tikpat «klusi» atlikt atpakaļ krustu ar Krustā Sisto. Bet
nepagāja ne gads, kad dēls pats noslīka – Liepājā kanālā…
Vecie ļaudis zināja, ka arī Lēnu baznīca bijusi Dievmātes Brīnumdarītājas
vieta, šeit ir Viņai arī altāris ar Viņas attēlu un koša svētglezna pie Lielā altāra.
Notikums pie vēl vienas senos laikos celtās baznīcas Vecpilī. Arī te tā laika
ateistiskās iekārtas bruņots vīrs šāva pa baznīcas krustiem. Ar šo cilvēku gadījās
sarunāties, un, viņam zinot, ka ticu Dievam, saruna bija pētījoša – vai tad tiešām
Dievs ir? Uz saviem jautājumiem saņēmis atbildi, viņš sāka raudāt –, jo cilvēki
vienkārši nezina un šajā neziņā dzīvo, arī – piecelties un nostāties uz Dievam ticīgā
ceļa ir ļoti grūti… Pusmūža gados viņš strauji saslima un straujā veidā nomira. Par
viņu klusībā aizlūdzu, jo nezinu ko viņš nāves stundā no Pestītāja lūdza…»
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2007. gada oktobris
88. stāsts
Lai ir slavēts Dieva Vārds! Ar
lūgšanām 2007. gada 6. oktobrī jau
atkal caur Viļāniem esam ceļā uz
Dievmātes parādīšanos vietu Smelteros.
Pirmajās parādīšanās reizēs Genovefa
dzirdēja neatlaidīgu, pavēlošu Balsi –
Balsi no Dieva: par parādīšanās laikā
Medžugorjē pacelts akmens.
redzēto un dzirdēto ziņot. Genovefai vēl
šodien sāp sirds, ka ne tūlīt paziņoja
garīgām un laicīgām iestādēm, jo pirmajās reizēs parādīšanās bija lielas un iespaidīgas,
un Kungs Jēzus personīgi, pie debesīm redzams būdams, pavēlēja: To, ko Dievmāte
saka, lai paklausa! Genovefa bija kā starp divām ugunīm: pasaulīgā vara, kas nebūt
nebija pretimnākoša, un no Debesīm vienkāršu ticīgu sievieti aicina pildīt Dieva
Gribu!... Mēs varam pateikties, ka Dievs šeit un Viņa izvēlētā veidā lika ieticēt un
cilvēkiem dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi. Genovefas izbīli varam saprast – par šādiem
dievlūdzējiem uzskatīja, ka tie nav pie pilna prāta. Tādi laiki bija… Un arī šodien ne
mazums domā tāpat.
Dažādas varas, dažādi uzskati, bet kaut kur būs Patiesība. Tās priekšā visiem
galvas nolieksies. Tā piedzimst kūtiņā, Tā apmeklē mītošos vienkāršā būdiņā – mājiņā,
kalna maliņā un kalna virsotnē…
Cik ir tādu, kurus neatlaidīgā Dieva Balss iespaidoja? To lai katrs jautā sev
pats, kas gan cits sevi labāk pazīst…
Smelteros Genovefas lūgšanu istabiņā mūsu lūgšanu laikā redzamā veidā ap
istabā esošām altārīša svētbildēm pamanāma gaismošanās zilgani gaišā krāsā…
Un tad jau skatam atklājas kas vairāk, cik nu katram no šīm dāvanām Dievs
devis, – tāds iespaids, ka šīs dāvanas
var arī izlūgt, tas ļoti svarīgi ir tiem,
kas tiešām No Sirds to vēlas. Sirds
loma šeit ir liela. Kāda ir tava sirds?
Visskaidrāk šīs dienas
notikumu redz Nellija un Vitolds:
Svētbilžu vietā stāv Kungs Jēzus,
Marija un Jāzeps!
Ar Rožukroņa lūgšanām, ar
Svētās Trīsvienības pagodināšanu
dziesmās un lūgšanās aizrit mums šī
diena un, lūk, ar mums kopā ir Kungs
Smelteru tagadējā baznīciņā.
Jēzus, Marija un Jāzeps… Kādu
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brītiņu mēs ar lūgšanām pakavējamies arī Smelteru baznīciņā kā ciemiņi pie Kunga
Jēzus. Viņš šeit mīt: Vissvētākajā Altāra Sakramentā. Mēs varējām Viņam atkal
uzgavilēt ar dziesmām un lūgšanām un arī Viņa Mātei.
Ko saka Nellija un Vitolds? –
«Lūgšanu laikā pie altāra stāvēja Marija līgavas tērpā un ar plīvuri, viņai
blakus Jāzeps ar košām lilijām rokās, kas brīnumaini smaržoja. Marijai rokās bija
Rožukronis, Rožukroņa zīlītes viņas pirkstos tika virzītas uz priekšu: – Sekojiet
Manam piemēram… Ja nerunāsim mēs, tad akmeņi runās, cik cietas ir dažu cilvēku
sirdis… Bieži tiek atrakti akmeņi ar dabas veidotu krusta zīmi – Smelteros…»
Piesardzība
Ticīgie ļaudis kļuvuši piesardzīgāki – kādam var nepatikt tie vīziju notikumi.
Bet tos apturēt tas ir nespēcīgs, un pie tam, ja nu Dievs izlemj: Jāmirst!... Vecajā
Derībā šī skarbā patiesība no praviešu mutēm dzirdēta ne vienu reizi vien.
Varbūt Dievs brīdinās ar slimību, lai apdomājās un lai dvēsele paliek vesela.
Dieva rīcībā neskaitāmi pamācību veidi, un kāds no tiem noder arī mums…
Kā tad būs? Vai cilvēki zaudēs savu cilvēcību pret cilvēkiem, ar to pašu – arī
pret Dievu?
Vai skaitot lūgšanu «Tēvs mūsu», iedziļināsies šīs lūgšanas saturā?
«Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem!»
Mīļi un saprotami vārdi, – nevienam nebūtu jābīstas no tāda cilvēka, kas
pilda Dieva Vārdu.
Kāpēc cilvēkam sevi jāapgrūtina ar lūgšanām? Var arī jautāt, kāpēc sevi
jāapgrūtina ar runāšanu un daudz ko citu? Tā esot vajadzība. Arī par klusēšanu dažreiz
jāmaksā, nekā no dzīves ritma neizlocīsies. Var pārsteigties ar runāšanu un var
nokavēt glābšanas darbus ar klusēšanu.
Ar klusēšanu var nokavēt piedošanu tad, kad tā bija jālūdz… Visam savs
laiks…
Mūsu augšāmcelšanās
Ko jūs teiktu, ja dzirdētu: Baznīcai ir jāsagrūst, lai Tā atkal celtos no
dubļiem…
Cik gan daudz mūsējo dvēseļu paliktu tajos dubļos!?... Vai neviens taisnais
nevienā pilsētā, nebūs atrodams, kura dēļ Dievs nepazudinātu visu tautu?
Dodiet mums brīvību, dodiet mums visatļautību! Bet tam, kas apšaubāmai
brīvībai nepiekrīt, vai tam nav brīvība iepriekš minētai brīvībai nepiekrist? Visatļautība
labumu vietā dažkārt atnes mokošas slimības, ciešanas, nāvi, ieslodzījumu, utt.
Kā šīs pasaules apstākļos izķepuroties? Jāķepurojas! Dievs palīdzēs –
Dievam patīk palīdzēt.
Par ko tad Dievs atļāva upurēt savu Dēlu un atļāva Dievmātei vīzijās šodien
atsvaidzināt mūsu zināšanas par to, kas notika un kas sagaida mūs, ja nepieņemsim
Dieva palīdzību: Augšāmcelšanos, lai līdz ar Jēzu Kristu dzīvotu mūžīgi.
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Man ir Dievs un es ticu Dievam!
Ķeguma Krusta kalna Inta 2008.g. februāra mēnesī devās ceļā uz Svēto Zemi
– uz vietām, kur Dievs ir runājis uz cilvēkiem! Šim saviļņojošam braucienam,
atvēlētas 10 dienas...
Sinaja kalns

Noaun kājas...
Mozus ganīja avis pie kalna un viņš redzēja ērkšķu krūmu degam ugunīs, bet
nesadegam. Mozus gāja tuvāk, un tas Kungs sacīja: – «Nenāc tuvāk! Novelc savas
kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme,» un vēlāk Dievs teica:
«Es Esmu, kas Es Esmu!»
Un tā, Inta arī, nonākusi pie ērkšķu krūma, atdod Dievam godu un lūdzas. Un
tad bija Sinaja kalnā jāuzkāpj – līdz pašai virsotnei pa akmeņainu taciņu. Virsotnē
uzkavējāmies līdz saullēktam. Sinaja kalnā Dieva klātbūtne bija tik tuvu cilvēkiem,
bet Dievs runāja tikai ar Mozu un Mozus piesedza seju, jo nav iespējams uz Dievu
paskatīties. Mozus seja pēc tam spīdēja. Dievs pavēlēja Mozum Izraēļa tautu izvest no
Ēģiptes, pa ceļam Sinaja tuksnesī tautu barojot ar mannu.
Inta: – «Bijām arī tuksnesī 100 km tālumā. Tad, kad apkārt tikai smiltis, tad
izjutām, kas ir tuksnesis! Un kas ir Gavēnis tad, kad tu esi tuksnesī.»
Jeruzaleme

Par Jeruzalemi pravietots, dziedātas slavas dziesmas, Jeruzalemē Dieva Dēls
runā ar Rakstu mācītājiem. Jeruzalemē ar viltus liecību Jēzus tiek nodots un sodīts ar
krusta nāvi.
Jeruzaleme – Kunga Jēzus augšāmcelšanās vieta no miroņiem. Jeruzalemi
grib sev gan vieni, gan otri, gan trešie, – vērojoši skatieni pavada no vairākām
pusēm…
Intai izbraucot no Latvijas, Rīgā bija uzsnidzis neliels, īslaicīgs sniedziņš.
Inta iedomājās, kaut Jeruzalemē arī tur tādu pašu baltu sniedziņu redzētu… Notikumi
pārspēj iedomāto: Iebraucām sniegotā Jeruzalemē! Pat skolas bija slēgtas, sniega dēļ.
Kustība uz ielām sniega dēļ pavisam neliela, ekskursiju vietas brīvi
izstaigājamas un apskatāmas. Šo priekšrocību Inta un māsa Anita lieliski izmanto.
Sajūta saviļņojoša, staigājot pa Svēto Zemi.
Intai no Latvijas līdzi ir Ķeguma Krusta kalna gājienu un apmeklētāju
daudzās foto bildes uzlikšanai uz Kunga Jēzus kapa akmens – te tās tiek svētītas.
Te ir zeme, kas ar Kunga Jēzus Asinīm slacīta. Sirds nodreb, zinot, kā Jēzus
tika mocīts un krustā piesists, nomiris un kapā guldīts, iepriekš ar smaržīgām zālēm
svaidīts, audeklos ietīts, un nu jau 2000 gadus šī vieta smaržo – kāda sprauga kapā
izdala smaržu un klints, kas nāves brīdī drebēja un pāršķēlās, – tāda tā ir vēl šodien.
Uz šīs vietas liela baznīca uzcelta.
Redzējām Raudu mūri – sienu, pie kuras lūdzas vēl no praviešu laikiem. Un
Nāves jūrā peldējāmies. Inta bija tērpusies tanī pat tērpā, kurā piedalījās krusta
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nešanas gājienos Ķegumā – tā viņa Kungam ar žestu bija vēlējusies apliecināt savu
paklausību. Inta ir priecīga – viņas Krusta kalna Ķegumā izvietojums ir līdzīgs
oriģinālajam krusta kalnam Jeruzalemē.
Ķeguma Krusta kalnā 2008. gada 11. martā Kunga Jēzus kapa vietā Inta
atrod skaistas sarkanas rozes, Inta jau zināja, kāpēc tas ir Tā…
Kāpēc tas ir tā, ka Inta ar savām rokām cērt, rok, būvē Kunga Jēzus kapa
vietu Ķegumā?
Jums atliek kādu pusstundiņu klusumā pabūt Krusta kalnā un izjust – kāda
šeit ir Dieva klātbūtne!
Ko Dievs šeit paredzējis? Ko Dievs bija paredzējis, kad Kungam Jēzum bija
jāmirst krusta nāvē?...
Jā, tā notika, un notiek vēl citas lietas. Kunga žēlastība atjaunojas Kunga
Jēzus ciešanu pieminēšanas brīdī. Mūsu līdzjūtība vēl šodien nes augļus Kunga Jēzus
Vārdā.
Krusts un kaps – kaut kas kopējs mums visiem. Un arī Augšāmcelšanās,
kasDieva Tēva rokās. Un darīts mums zināms: Tā notiksies!
Noasam Dievs lika būvēt šķirstu, lielu laivu. Dievam paklausīgais kalps
Noass šķirstu būvēja ilgus gadus, vilcinādamies, domādams – Dievs par tautu
iežēlosies, bet tauta kļuva aizvien grēcīgāka – izlaidīgāka, ļaunāka, laupīja, zaga,
slepkavoja… Varam noprast – grēku dēļ ar ūdens plūdiem Dievs soda pašus
grēciniekus… Noasa šķirstā patvērās tikai taisnīgie ļaudis un arī izraudzītie dzīvnieki.
Bet šodien, vai cilvēki kļuvuši labāki?
Ķeguma Krusta kalna Intai 2007. gada augustā Medžugorjē, kad tur bija
pulcējušies vairāki tūkstoši svētceļnieku, Dievmāte pateica: – «Tev jāiet procesijas
gājienā pirmajās rindās!» Un Inta tā arī izdarīja – šajā kalna gājienā iestājās pirmajās
rindās.
… Tā izskatījās, ka garīgo tēvu pulkā to uzskatīja kā pašu par sevi
saprotamu…
Tas, kas notiek Medžugorjē ar prātu nav aptverams…
Gājiens un lūgšanas tiek veltītas Dieva Godam, Viņa Mātes godam.
Cilvēki, ticības vadīti, dodas svētceļojumā uz Medžugorji.
Kungs Jēzus savā laikā norādīja uz ticības trūkumu. Tā vajadzīga ne jau tādēļ
vien, lai kalnus pārceltu uz jūras vidu, bet lai sevi dziedinātu pie miesas un dvēseles!
Svētvietās tas notiek jo bieži.
Inta: – «Dievmātes kapela Rembatē, vai tas kāds brīnums? Bet brīnums ir
tas, ka es Rembatē varēju tādēļskatīties saulē un acīm nekas nenotika – saulē redzēju
Pestītāju!» Kur Inta smeļas spēku un apņēmību? Spriediet paši…
Aglona necila svētceļnieku skatījumā
Pasaulē Aglona ir viena no vietām, kur ir redzēts, dzirdēts, izjusts tieši Tas,
kas ir pāri mūsu varēšanai, kas nāk no Dieva.
Daži aglonieši lāgā nesaprot, kas Aglonā notiek… Bija tāda, – tāda vēlēšanās
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kaut ko uzzināt un tomēr nebija viegli atrast kādu cilvēku, – pa retam jā: dziļi ticīgos,
tie ir kā pērles, tikai uzmanīgi jāsargā, ka nesamin!... Pulcēšanās te ir pati par sevi
saprotama lieta – šeit brīnumainā veidā pelnīti un pat nepelnīti var saņemt Dieva
žēlastības. Šī ir tāda kā Dievmātes darba vieta, pat nobijies grēcinieks šeit droši var
nākt. Dievmāte redzēs, kā var palīdzēt, viņa nevienu bērnu neatraida. Dievmāte
iemantojusi uzticamību, un cilvēku sirdis it kā atveras. Grēksūdzes šeit ir gan
spontānas, gan rūpīgi gatavotas. Kaut kādā veidā simtiem, tūkstošiem svētceļnieku
raitāk spēj nokārtot savas sirdsapziņas lietas. Svētceļnieki ar Dievmāti ir pazīstami, un
daudzi ir tādi, kas katru gadu, visu mūžu, kaut reizi gadā kā svētceļnieki būs bijuši
Aglonā. Un ir arī brīnumainu notikumu liecinieki…
2007.10.06. vakarā mums nākošais svētceļojuma punkts – Aglona. Kas mūs
gaida Aglonā? Kas gaida ļaudis Aglonas bazilikā uz vakara Dievkalpojumu?
Pārsteidzoši, ļoti pārsteidzoši – mūs sagaida Dievmāte –, svētījot ar savu roku.
Dievmāte te ilgojas pēc ļaudīm, lai tie ierastos uz viscienīgāko upuri pasaulē – Svētās
Mises Upuri, kurā Kungs Jēzus ne tikai piedalās, bet upurējas un ilgojas būt katra
cilvēka sirdī par Viesi. Kā mūs Dievmāte sagaidīja un pakalpoja!… Mēs esam
necienīgi cilvēki un tomēr – tomēr, kas gan var izprast Dieva Mīlestību – Viņš mūs
samīļoja ar Savas Mātes rokām un ar Jēzus Sirds Mīlestību – Svētajā Komūnijā!
Bet ko mēs ievērojām, tas ir ļoti skumji – no pašiem agloniešiem šovakar uz
šo Dievkalpojumu bija ieradušies burtiski tikai daži.
Kur mums radās tāda doma, bet tāda doma bija: nebraukt no Smelteriem uz
mājas pusi, bet otrā virzienā – uz Aglonu, – mēs vēl varam paspēt uz vakara
Dievkalpojumu...
Dievmāte bija par to iepriecināta, gaidīja mūs. Aglonas Dievmātes svētgleznā
Dievmāte bija dzīva, attālums samazinājās, Viņa smaidīdama mūs ar roku svētīja…
No svētceļnieku stāstiem dabūjām zināt, ka līdzīgā veidā Dievmāte kādus ir
sagaidījusi pie Lielā Altāra un tie pie sevis domāja, ka tā Dievmāte sagaida visus…
Šie gadījumi mūs iedrošina ticēt, ka tā Aglonas Dievmāte sagaida visus – arī
tajos gadījumos, kad tas nav redzamā veidā.
Dāvidam ir tikai 14 gadi, un šis ir arī viņa pirmais Lielais notikums, kad tieši
viņam Dievmāte kā Māte pamāca, kā uzvesties baznīcā. Dāvids gatavojās iet pie
Dievgalda – Svētās Komūnijas, bet kaut kas ne tā – nevar uzšķirt vajadzīgās lūgšanas,
lūgšanu grāmatā lapas salipušas. Dievmāte mudina: Skaiti Svētās Komūnijas lūgšanas,
Kungam Jēzum pienākas pateicības lūgšanas! Un viens Viņas rokas mājiens panāk, ka
grāmata atšķīrās vajadzīgā vietā, Vitolds un Nellija pārsteigti par Dievmātes rīcību…
Dāvids tā pa īstam atskārst, kāda neizmērojama žēlastība mums tiek dāvāta!
Atceļā uz mājām skaitām Dievmātes mīļās lūgšanas – Rožukroni.
Ja tu lūdzies, tad lūdzies no sirds! Dievs ir teicis: – Kad cilvēks lūdzas, Es
uzlūkoju sirdi.
Dievmātes ietekme pie Dieva ir liela, Viņas nevainīgā, mīlošā sirds tiek
uzklausīta, respektēta.
Bet cik to Dievlūdzēju ir pie mums, un vai lūdzamies no sirds? Dažkārt
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Dievmātes statujas raud – kādēļ gan tas notiek, ja ne, lai pievērstu mūsu uzmanību, ka
esam grēcīgi…
Un vīzijas! Arī šie gadījumi atklāj to pašu – mūsu grēcīgumu. Vēl var laboties
– tas ir pats galvenais, vēl var lūgties, un tas lai būtu no sirds!
Ticības māsai Liliozai, ja viņa no sirdsuzlūkoja svētgleznu, attēli tanī kļuva
dzīvi… Mūsu svētceļojuma laikā atklājās, ka šādus redzējumus piedzīvo vairāki
svētceļnieki.
Vai cilvēkā ir «mehānisms», kas spēj atklāt mums kaut ko vairāk? Sirds tiek
minēta visbiežāk, galva arī mums ir uz pleciem kā «periskops», visa cilvēciskā būtība
ir Dieva roku darbs!
kļūda?
beidzies.

Uzbrukumi Dievmātei
Tad ir jāskatās uz visiem – no lielākā līdz mazākajam –, kur tiek pielaista
Vērtējot laika plašumā un līdz pat mūsu dienām, Kunga Jēzus krusta ceļš nav

Šajā ceļā, cik ir tādu, kas būtu gatavi Kungam Jēzum palīdzēt krustu nest?
Jēzus ciešanu Summa tiek sadalīta uz katru cilvēku – neviens neesam
aizmirsts.
Nedabīgi būtu aizmirst Kungu Jēzu krusta ceļā un Jēzus Māti – kā Viņa
varēja izturēt, redzot šo mocīšanu un zaimošanu!
Un tagad ko jūt Viņas sirds? Ja Dievmāte runā cilvēcīgi kā cilvēks ar cilvēku,
– tas nav pieņemami, bet Dievmāte neslēpj, ka Viņa ir Jēzus Kristus Māte!
Kāpēc Viņu neredz visi, kāpēc neredz «Lielie kungi»? Mēs esam gatavi
sadalīt Dievmātei pienākumus… Paldies Dievam Tēvam un Dievmātei, ka Viņa savus
pienākumus izpildīja līdz galam!
Krusta ceļā neviens no Rakstu mācītājiem Kungam Jēzum krustu nest
nelīdzēja, augstā kārta savu attieksmi nodemonstrēja perfekti. Šodien pasaule ir tāda,
kāda tā ir… Dieva Tēva Roka jebkurā brīdī var pārtraukt ne vienu vien nevienlīdzību,
kad kāds cilvēks tiek vērtēts augstāk kā Dievmāte. Dievmāte vēršas pie mums, un vai
mums jāizliekas, ka neesam to pamanījuši, kaut gan liecības ir? Kunga Jēzus
Augšāmcelšanās no miroņiem notika – par šo notikumu liecības ir. Kādēļ tauta to
neredzēja? Tauta, kas sauca: – Sit Viņu krustā, – vai tā bija cienīga, lai to redzētu?
Nav pa mūsu gaumei? Vienalga būs tādi, kas tic un būs tādi, kas netic.
Grēkos kritušā pasaule ir tāda, kāda tā ir. Dievmāte vēlas sniegt mums padomu. Tāds
ir Viņas parādīšanās vai vīzijas iemesls.
Neizpelnieties sodu!
Lūdzieties un lūdzieties no Sirds!
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2008.21.06.
89. stāsts
Krusts, kas ir vairāk kā zelta vērts
No Lielvārdes līdz Krusta kalnam Ķegumā ar Lielo Balto Krustu
svētceļnieki, to nesot uz rokām, dziesmās un lūgšanās atceras Kunga Jēzus ciešanas.
Viņa krusta nešanu pieminot un par mieru aizlūdzot sev un citiem visā pasaulē, – kā
katrs no savas sirds bija nodomājis…
Anna un vēl kāda sieviete pēc krusta uzstādīšanas pie debesīm redz
parādamies krustu. Anna: – «Pašā parādīšanās sākumā pie debesīm uz austrumu pusi
no Baltā krusta redzēju vienkāršu Krustu, bet krusts sāka pārveidoties un beidzot –
bija spīdošs Zelta Krusts.»
Bet vēl kāda cita sieviete teica: – «Svētceļojuma beigās es Ķeguma Krusta
kalnā redzēju Jēzu!»Viļus vai neviļus atklājās Jēzus, kas savu krusta ceļu bija nogājis
2000 gadus atpakaļ. Šodien, 2008. gada 21. jūnijā, nestais krusts ir zelta vērts. Ja mēs
tā padomājam, – savu un līdzcilvēku grēku atpirkšanai, ko nozīmē viens šāds krusta
ceļa gājiens!? Un atvērtais kaps! Kunga Jēzus norāde: lai atvērts kaps būtu Krusta
kalnā, ieejiet tajā un izejiet, un lieciniet par Kunga Jēzus Augšāmcelšanos, un lūdziet,
lai savā augšāmcelšanās dienā mēs sastaptu savu glābēju Dieva Tēva sūtīto Dēlu Jēzu
Kristu!
2008. gada 8. oktobris
90 stāsts
Dievmātes nodomā – kā palīdzēt mūsu tautai – 2008.10.08. pulcējāmies uz
kopējām lūgšanām. Palīdzība ir vajadzīga arī mums pašiem.
Ka Dievmāte mūsu nodomos ir līdzdalībniece, lūk, daži fakti: Nelliju
Dievmāte pamodināja, lai pošas – būs ciemiņi un būs jābrauc līdzi!
Vitolds, Ēvalds, Anna bija pārsteigti – Nellija jau saģērbusies sēdēja un
gaidīja. Kad jautāja, kā viņa zināja, ka būs jābrauc, Nellija: – «Dievmāte man
pateica.»
Un Smelteros, kad lūdzāmies, Dievmāte uzmundrināja: – «Jāsalūdzās vairāk
un vairāk...» Un mēs vēl lūdzāmies tīrumā un Pieniņu baznīcā un Dievmāte aizvien
bija pie mums. Jautājām Nellijai, kāda šodien Dievmāte ir? Nellija: – «Dievmāte
šodien ir priecīga, baltā, gaišā tērpā, galvā Karalienes kronītis ar divpadsmit
mirdzošām zvaigznēm.»
Genovefa: – «Pieniņu baznīcā bija arī Kungs Jēzus.» Pieniņu baznīcā
Rožukroņa laikā tieši tad bija redzama arī Dievmāmiņa, kā apstiprināja Nellija.
Vitolds: – «ka Dievmāte ir ar mums, jau vēl mājās jāpiedzīvo – tagad arī
Dāvidam un man. Sienas, griesti pazūd, nekā pasaulīga vairs nav – tikai Debesu
būtne...»
Latvijas 90 gadu jubilejas svētkos, pārlapojot notikumus, kā mēs brīvību
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atguvām, šķita svarīgi, ka nepalaižam garām kādu notikumu, kad pirms brīvības
atgūšanas padomu mums deva arī no Debesīm. Neizpalikām bez pārdabiskām
parādībām – tās sākās 1986. gada 23. septembrī Preiļu rajona «Smelteros».
Grāmatas «Zaļais ceļš atpakaļ mājup» autors Aldis Auziņš bija saskatījis
secību, ka Dievam viss ir zināms: Latvija būs brīva, bet ne ar ieročiem rokās –, bet
baznīcas būs atvērtas, baznīcās un laukumos pulcēsies ļaudis. Tauta izteiks savu gribu
Dievam, valstij un pasaulei...
Viss notiekas. Uzmanību pievēršam visiem notikumiem – vai tad ticīgais
cilvēks nav cilvēks? Tas jau vien ir brīnums – tauta kļūst ticīga. Tiešām svētīga
kopība!
Dievam viss iespējams. Kā to visu nosargāt? Ļaudīm pašiem, kā saka, jāceļas
kājās – kopīga lūgšana, kopīgs darbs. Vēl līdz šai dienai – tā tas ir palicis, tā to var
nosargāt.
Skatoties tā savdabīgi, skatoties pēc secības, mēs vēl varam cerēt uz Dieva
labvēlību un svētību arī turpmāk...
Ko ļaudis ir redzējuši un dzirdējuši, jūs nopratīsiet, – tas jau viss ir ierakstīts
mūžības grāmatā... Neviens cilvēks nevarēs teikt: – Es, es, es esmu aizmirsts! Par tevi
viss ir ierakstīts, pacenties gan, lai tava uzvedība ikviena cilvēka sirdī atnestu prieku
un to atalgotu Dievs!
Tas notikums Smelteros 1986. gadā, protams, būs ierakstīts Mūžības grāmatā.
Kad tā aprakstu sātans gribēja iznīcināt, nozagt, Kungs Jēzus to atnesa atpakaļ un
nolika vietā uz galda. Tur bija tikai viena epizode no pārdabiskiem notikumiem. Par
ko tur bija rakstīts? – Vēlā vakara stundā neparasti gaišs, mākoņi pavērās uz vienu
pusi un otru pusi, Gaišumā Jēzus Bērns Dievmātei uz rokām!
Ko Dievmāte teica, pēc Genovefas atstāstījuma visu centāmies pierakstīt un
arī ieskaņot. Tas viss lasāms stāstos: «Dievmāte Latvijā» – internetā
pie.daugavas.lvun īsā kopsavilkumā 2005.04.13. «Smelteros, Dievmātes parādīšanās
vietā, Dievmāte nāk mūs sargāt, mūsu labā, ar mums runāt...»
Un tā, Dievmāte ir nenogurdināma mūsu labā, Dievs viņai piedāvāja būt par
Sava Dēla Māti. Un mēs – vai protam būt mazliet uzmanīgāki, kad ar mums runā kāda
augstāka persona, – šoreiz Dievmāte, Kungs Jēzus un Dieva Tēva balss? Dievs ir
paredzējis sniegt mums palīdzību, un vienmēr paliek iespējas kaut ko izpelnīties –
kaut vai tikšanos redzējumos, un cerēt uz Dieva žēlastības pilnu, pārticīgu dzīvi.
Bija cienīgi garīdznieki un arī daži necienīgi, vai arī viņus provocēja uz
necienīgu rīcību –, rokās iespiežot čekā sagatavotus paziņojumus, un tie bija jānolasa
un pēc tam vēl tos nopublicēja, un tamlīdzīgi... Ja sadusmosi varas iestādes, neļaus
baznīcā strādāt, izsūtīs, nomocīs, nogalinās. Citi tika izlikti no dzīvokļiem. Tas šķiet
tik nedabīgi, ka cilvēkus, kas kalpo ļaudīm, – tos vajā! Garīdzniekiem bieži jāmaina
draudzes – arī te vajātājiem bija sava noteikšana... Un tad pamazām sākās atelpa,
atvieglojumi, bet ko var zināt – rūgtā pieredze jau bija...
Dievmāte nāca īstajā laikā – ļaudis, kas bijuši zem spaidiem ir vēl
nezināšanā, kā pareizi rīkoties. Atmoda sākusies, svētceļojumu kustība atdzimst.
269

Dievkalpojums Lielā Baltā Krusta
iesvētīšanas dienā

Krusta ceļa sākums

Krusta nešana

Baltais krusts Krusta kalnā

Lūgšanu brīdis Krusta kalnā

Krusta kalnā redzams:
«Kunga Jēzus kapa vārti»
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Iebaidītie garīdznieki piesardzīgi raugās uz notiekošo, šeit domāts – attiecībā uz
Dievmātes parādīšanos. Jāievēro garīdzniecības disciplīna un kas tik vēl...
Arī tāda bēda, ka trūka aprīkojums, lai notiekošo rūpīgi nofilmētu. Ar
fotoaparātu «Smena», cik jau nu iespējams, centāmies pabūt notikuma vietās. Sv.
Jēkaba katedrālē lūgšanu reizēs pulcējās garīdznieki, tauta un arī valdības pārstāvji.
Ko drīkst fotografēt un ko nē, nezināju, bet strādāju, nakts stundās katedrāles
palīgtelpās. Neliela atpūta – uz sola piemirsu fotoaparātu... Baznīcas kalps, daudziem
pazīstamais Gunārs, to paņēma uzglabāšanai un vairāk kā trīs mēnešus kavējās man to
atdot... Es viņu sapratu – vēl jau par to brīvību nebijām droši, ienaidniekiem fotokadri
noderētu pavisam citos nolūkos...
Sešos svētceļojumos uz Aglonu no dažādām Latvijas vietām – fotokadri un
fotokadri. Uz to, kas toreiz notikās, ir vērts paskatīties... Viens svētceļojuma variants:
Ainaži – Aglona tika ieplānots ar pieturas vietām Smelteros un Pieniņos. Vai varat
iedomāties, kas notika! Pirms Aglonas piektdienā pie maizes un ūdens jau gavēja 60
svētceļnieku, un Pieniņu baznīcā grēksūdzes ievilkās stundām ilgi. Ir vērts padomāt
par svētvietu iespaidu!
Tur, kur sātans zaga, pieminētajā dzīvoklī dzīvojošais bērnu pulciņš bija ļoti
ieticējuši Dievam, lūgšanās un spēlēs Dievs bija viņiem pirmajā vietā, ar viņiem bieži
kopā bija Dievmāte un Kungs Jēzus. Sātans kā sadedzis lēkāja apkārt, meklēja
izdevīgu brīdi, kā izdarīt kādu kaitējumu. Tāda bērnu attieksme pret Dievu un
Dievmāti sātanam nebija pieņemama. Sātana manierē ir justies kā valdniekam un
noteicējam virs zemes –, kā tas viņam izdevās Staļina, Hitlera valdīšanas laikos un
citur...
Vai tad Dievs, Svētā Ģimene nelaikā mēģina iebilst mūsu dzīves stilam? Tur,
kur evaņģelizācija iestrēgusi, viens no diviem – vai nu Dievs vai sātans. Un cilvēks
izvēlēsies, un izvēlās arī. Ja dzīve varbūt ir nelaimīga, nepadari nelaimīgu arī mūžīgo
dzīvi! Dievs mums saka patiesību acīs. Cilvēki daudz ko noklusē – diez vai tas ir
taisnīgi! Redzējumi, zīmes un brīdinājumi ir pa pilnam visā pasaulē. Ir par ko
padomāt, ne mazums par to runā arī internetā, veido filmās un foto kadros. Sātans
beigās tiks satriekts, bet mēs nezinām, cik ilgi viņš būs pieejams vēl mūsu pasaulē, jo
arī viņam ir piekritēji. Brīva izvēle, – šis noslēpums glabājas katra cilvēka sirdī un
bieži vien arī izteiksmē.
Kamēr vien tas iespējams, mēs turpinām stāstīt stāstus, ko esam piedzīvojuši
mūsu mūža gados...
90. stāsts sakrīt tādā interesantā skaitļu secībā. Kad jau bija šī stāsta krājums
sagatavots rokrakstā, – atskārtu, ka tas tiek rakstīts Latvijas 90 gadu jubilejas svinību
laikā, un jāatzīstas, ka notikumu klāsts patiesībā ir daudz lielāks. Dievam nav ne vecie
laiki, ne jaunie laiki, Dievam viss ir tā, kā ir, – gan vecie pravieši un mācītāji un
mūsdienu kalpi un mācītāji. Kādi esam, to Dievs par mums var lemt. Savā ziņā esam
arī sava likteņa kalēji.
Vai tad nebija laiki, kad Bībeli vērtēja kā pasaku grāmatu un ticīgos ļautiņus
kā vientiesīšus? Bībele ar savu vēsturisko nozīmi vien ir neatsverama vērtība un ar
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savu garīgo nozīmi mums atklāj pasaules būtību un, ja tas ir līdzībās, padomājiet, ko
tas varētu nozīmēt, jo Kungam Jēzum ne vienu reizi vien nācās skaidrot dzirdētā īsto
jēgu!
Jēzus draugi
Vēl labi nepazinuši, bet jau draugi. Viņi ir dzirdējuši par Jēzu – tas tik ļoti
iespaidoja –, ka jau draugi. Jēzus un Viņa jaunie draugi... Jēzus priecājas par saviem
draugiem. Kaut kas nebijis – cilvēks un draugs Dievam... Sākusies draudzība... Tikai
nebaidiet ar visādiem likumiem, cilvēki atvasinājuši tik daudz likumu, ka pat Dievam
bail! Un būs vēl jauni likumi... Vai tad nepietiek ar 10 Dieva baušļiem un piedošanu,
ko Jēzus izprasīja, būdams kā īsts draugs? Izcieta tavu sodu un tomēr palika tev
draugs. Jaunie Jēzus draugi ātri nojauta Jēzus draudzību.
Jēzus: – «Esi beidzot arī tu, cilvēk, mans draugs, neatstāj manā Sirdī rētu no
tavas puses –, vai tā var sadzīt, ja tu to nenoskūpsti vismaz savās domās, varbūt
noskūpsti vismaz krustu...» Vai tad Jēzum jāubago? Un tomēr Jēzus ubago – klauvē
pie tavām durvīm, klauvē Dievs! Cilvēk, ko vēl tu gribi?!
Un Dieva svētie un eņģeļu pulki neklusē – tie slavē Dievu. Un Dieva
apredzība paredzējusi katru gadījumu, kāds mums ir vajadzīgs sadzirdēt no debesīm
kaut vienu pantiņu. Kas tas ir par cilvēku, kas to negrib dzirdēt!? Mūsu pulciņā ir, kas
to dzird, mums ir daži laimīgie, un to visu var dzirdēt pēc smaga darba – ne tā par
velti. Tam, kas negrib godīgi strādāt, kādas gan tiesības ir uz algu, ko neesi pelnījis?
Dievs nav izdomāts, bet Patiess Dievs.
Liela, Balta Hostija, kas tā Hostija ir? Tā ir Kunga Jēzus uzticēšanās
cilvēkam. Hostija tik bieži ir cilvēka rokās – Kungs Jēzus uztic sevi cilvēkiem. Vai jūs
vēl lielāku uzticību varat vēlēties?! Tad, kad satiec cilvēkus, kas Hostijā reāli skatījuši
Kunga Jēzus vaigu, jautājumi pieplok. Nevienam nav liegts lūkoties Hostijā, un kā tu
izturies, skatoties Hostijā? Tā ir Kunga Jēzus pretimnākšana – atļaut lūkoties Hostijā,
un vai Jēzus tev parādīs arī Savu vaigu? Jēzus izlemj, kad un kam Sevi atklāt, bet par
brīnumaino Hostijas Saldumu, to var apliecināt tūkstošiem ticīgo –, ja viņi Kungu
Jēzu mīlējuši un To ar mīlestību cienīgi pieņēmuši. Tieši par šiem gadījumiem runāts
ar ticīgajiem ir daudz.
Vai nu lietus līst vai nelīst, – mēs pie krusta turamies un visi pēc kārtas šo
smagi nesto krustu noskūpstām. Tā, lūk, rīkojās svētceļnieki, nesot krustu no
Lielvārdes līdz Ķeguma Krusta kalnam, krusta ceļa lūgšanas skaitot gan latvieši, gan
čigāni un citu tautību cilvēki, – visi kā viens esam brāļi un māsas Kristum. Noskūpstot
krustu, ko tad tu esi paveicis, – ne tur varoņdarbs, ne tur kādi izdevumi? Bet ja nu
kāds, kurš nevienu lūgšanu neprata, bet tā pa īstam drosmīgi noskūpstīja krustu, tad
Jēzus, kādēļ Jēzus nesacītu: – «Ar Mani tu būsi Paradīzē – arī tavs liktenis izšķīrās
pie krusta – pieņemu tevi savā kalpošanā!»
Ja Aglonā būtu atgriezies priesteris Aloizs Broks...
Bet tas nenotika... Viņa cilvēka neatlaidība, nepiekāpība grūtību priekšā,
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lūgšanu vajadzība bija pamanāma visgrūtākajos apstākļos. Bet laiki mainās, un Dievs
vien zina, kas vēl būs. Divdesmitajos gados Latvija vēstures sakritības brīžos iespēja
izcīnīt neatkarību. Te bez dziļākas izvērtēšanas neizpalikt, jo kādam tas var nepatikt
un grūti izcīnītā brīvība var aiziet vējā. Bet ja notiekas savādāk, – šāda tēma šķiet
nepieņemama un nelaikā. Pirmās neatkarības laikā Sabiedrisko lietu ministrs Bērziņš
jutās kā zirgā, un neviens viņu nevar apturēt. Un ja nu gadās kāda replika, tad tā ir kā
uguns pakulās. – Kādā no Rudbāržu aizsargu saietiem kā viesis piedalījās priesteris
Julijans Vaivods. Otrās neatkarības pirmajās dienās viņš jau bija kā kardināls. Taču
gadu nasta liela, notikumu spriegums liels – viņa sirds neizturēja. Liktenis bija lēmis,
ka biju viņa bērēs. Pirmās neatkarības laikā 1927. gadā, kad es piedzimu, steidzīgi tiku
nokristīts. Pēc mammas smagām dzemdībām biju vārgs. Maz bija cerību, ka būšu
dzīvotājs. Kristības notika Lēnu baznīcā – tajā laikā J. Vaivods kalpoja kā priesteris
Lēnu draudzē. Lieta ir tāda, ka tajā aizsargu saieta laikā ministrs Bērziņš uzstājās ar
runu ar patriotiskiem saukļiem, ka neviens mums brīvību uz mūžīgiem laikiem atņemt
nevar. Protams, J. Vaivods bija piesardzīgākās domās un savas šaubas publiski izteica.
Tas nu ministram Bērziņam bija par daudz un J. Vaivodu viņš izteikti visa saieta laikā
ignorēja. Padomju gados bijušais aizsargs Fricis Eglītis aizvien atcerējās, ka J.
Vaivods ļoti nopietni ņēma vērā Krievijā dzirdētos komunistu saukļus par visas
pasaules revolūciju un pasaules komunistu uzvaru.
Attiecībā pret Dievmāti J. Vaivods bija noteikts viņas piekritējs. Atceros, ka
viņš stāstīja, ka Dievmāte redzēta Liepājā pie kādas liepiņas.
Būdams Romā audiencē pie pāvesta, J. Vaivods no pāvesta dabūja dzirdēt
īpaša veida «repliku»: – «Es būtu ar mieru varu nodot tavās rokās...» Tik atzīstams
garīdznieks savā laikā bija J. Vaivods. Pat no kapa kādas divas reizes viņš bija
dzirdams – saviem ticīgajiem viņam bija ko teikt. Mīlestība uz savu tautu dažreiz
pārvar arī nāves robežu.
Runājot par Aloizu Broku, pieredzēju, ka viņam no komunistu terora bija
jāglābjas Kurzemē Lēnās saimniecībā «Krievkalni», samērā nomaļā vietā, 5 km no
Lēnu baznīcas. Un tomēr viņš riskēja. Ne pa ceļu, bet pa meža taciņu katru dienu gāja
izpildīt savu pienākumu – Lēnu baznīcā noturēt Svēto Misi. Kādu dienu viņš knapi
izglābās no nāves, jo viņu aizturēja sarkanās armijas karavīri, domādami, ka viņš ir
ienaidnieku spiegs. Tā kā baznīca bija tuvumā, karavīri beidzot noticēja, ka viņš ir
garīdznieks, un atbrīvoja. Kara laikā uz aizdomu pamata varēja notikt nelabojamais.
Sešdesmit gadus atpakaļ «Krievkalnu» saimniecībā atrada mājvietu ne viens
vien no kara briesmām bēgošais, un tā pie bēgļu galda sēdēja kādas krievu sievietes
trīs bērni no Čudovas, skolotājas Sniedzes 2 bērni no Saldus, prelāts Stukels no Rīgas
un kalpotāja, Lēnu draudzes prāvests J. Samušs. Jāņu dienā atbrauca arī bīskaps Urbšs
noklausīties Līgo dziesmas un mūs pasvētīt. Atceros, ka tā bija piektdiena, tomēr
bīskaps atļāva ēst visus ēdienus, bet pats gavēja. Lēnu baznīcas koris, kaut arī
skumīgi, tomēr dziedāja, un arī dažas Līgo dziesmiņas.
Bīskaps vaicāja, kur te ir Jānis, un izrādījās, ka es esmu tas Jānis, un, bīskapa
priekšā uz ceļiem būdams, noskūpstīju relikvijas, kas bija viņa rokas gredzenā.
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Bet kad pienāca frontes līnija
tieši pie mājām, biju jau kājām gājējs
ceļā uz Alsungu bēgļu gaitās. Ne jau
mēs esam likteņa lēmēji... Alsungā un
Jūrkalnē varēja apmeklēt baznīcu. Un
kad 1945. gada maijā ienāca Sarkanā
armija, visus vīriešus saņēma ciet, un
nu mēs bijām kājām gājēji zem šauteņu
stobriem uz Kuldīgas filtrācijas
nometni. Sēdi divas nedēļas aiz žoga
un iztiec, kā proti. Katram savs liktenis
– cits uz Sibīriju, cits tika atlaists uz
Autors Aglonā pie kardināla Juliana Vaivoda
mājām.
Aizsargam Fricim Eglītim kapa pirms pārapbedīšanas Bazilikas kriptā.
neklājās viegli – čekā pratināšanās un spīdzināšanās burtiski pilnā nozīmē matus
kušķiem rāva ārā no galvas. Fricis: – «Es mežonīgi bļāvu un to klausīties čekistiem
diez kā nepatika, tā izmanījos, ka pratināšanas pārāk neieilgst.» Par brīvību daudzi
dārgi samaksāja.
Dievmāte tevi svētīs –, bet vai tu uz Aglonu aizbrauksi?
Ar lielāku vai mazāku ticību –, kāda kuram tā ir, tur nejautā, – brīvi, pilnīgi
brīvi pēc savas pārliecības var uzturēties pie Dievmātes Aglonā.
Ilze: – «Biju saslimusi, ko darīt? Vēlos būt Aglonas svētkos un notika tā:
Braucu – un, mājās atgriežoties, varu pavēstīt, ka esmu vesela!» Ja Aglonas Bazilikā
būtu viesu grāmata, ne mazums būtu līdzīgi pavēstījumi.
Mūsdienās pasaulē savas rūpes Dievmāte jau ir paudusi, daudzviet tas jau
pieņemts zināšanai. No svētbildēm tek mirres – eļļa. Medžugorjē no Pestītāja Tēla arī
izdalās šī neizprotamā viela. Dievmātes statujas raud un raud arī asins asaras, un tad
vēl gaismošanās, un foto notikumos – redzam to, ko cilvēka acis nav pamanījušas.
Rudbāržu pagasta lauku sēta «Krievkalni», ko par to varētu teikt. Kalnaina,
skaista vieta ar parku. Celiņi laižas uz vienu pusi un pagriežas uz otru pusi, līdz
sasniedz zivju dīķus. Mājas priekšā puķu dārzs, parkā lapenes un atpūtas vietas, rija
un citas latviešu stila ēkas, un par to tika pasniegts Latvijas valsts prezidenta Goda
Raksts. «Kurzemes katla» frontes līnija apstājās šajos kalnos, artilērijas kauju
rezultātā pat akmens uz akmens nepalika. Un mājiniekiem pēc kara bija jādzīvo
armijas pamestā bunkurā. Valsts aģenti klātu gan: No vienīgās gosniņas jānodod piens,
no vistiņas – olas, arī kartupeļu normas, utt. Tos, kurus aizveda uz Sibīriju, – arī tur
ļaudis bija dzīvojuši izraktās zemnīcās. Lai kāda arī dzīve nebija, vienmēr turējās pie
Dieviņa un Viņa Baznīcas. Un īstā alga būs tur – Debesīs.
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2009. gada 13. februāris
91. stāsts
Garīgie notikumi
Brīnumainie notikumi – vai to jau nav par daudz? Īpašu uzmanību pelnī
Svēto Rakstu lasījums: «Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai tie ir
no Dieva, jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. Dieva Garu pazīsiet no tā: katrs
gars, kas apliecina, ka Jēzus Kristus IR ATNĀCIS MIESĀ, ir no Dieva. Katrs gars,
kas noliedz Jēzu, nav no Dieva.» (Jāņa 1. vēst. 4,1– 3).
Daudzie notikumi vēstī, ka Dievs izraugās bērnus un vienkāršus, atsaucīgus
ticīgos – uzticamus ļaudis.
«Mēs esam no Dieva. Kas pazīst Dievu, tas mūs uzklausa; kas nav no Dieva,
tas mūs neklausa, no tā mēs pazīstam patiesības garu un maldu garu.» (Jāņa 1. vēst.
4,6).
«Mīļie, mīlēsim viens otru, jo mīlestība ir no Dieva! Katrs, kas mīl, dzimis no
Dieva un pazīst Dievu.» (Jāņa 1. vēst. 4,7).
Mēs neesam sprostā, mēs dzīvojam plašā pasaulē – gari un cilvēki savā garā.
Kungs Jēzus visus nepieciešamos padomus ir devis, un vēl joprojām pieskata mūs,
stiprina ar Savu Garu, ar Miesu un Asinīm, brīnumainā kārtā ar redzējumiem un
padomiem – kādam vairāk, kādam mazāk, izslēgta jebkāda skaudība Jēzus žēlastības
dēļ... Dari ko darīdams, dari to Dieva goda dēļ!
Notikumi citiem dziļi saprotami, citiem tikai lasāmā viela. Citiem
pārdzīvojums, citiem patiesības meklējums. Ko mēs darām šodien un ko mēs darīsim
rīt, – viss lai būtu Dieva Godam, mēs esam Dieva bērni. Pasākumi Dieva Godam
nepaiet Debesīm garām – Dievs liek zināt, ka mēs esam uzklausīti.
Arī sātans darīs brīnumus, ar sātanu nediskutē, nerunā, viņš nav muļķāks par
tevi, kā saka – apvedīs tevi ap stūri. Dievs – Svētā Trīsvienība uzvar sātanu – turieties
Dieva aizsardzībā! Dievdzemdētāja «samin» sātanam galvu – kāds kauns – sātanam
jābēg no sievietes! Dievs izrauga Māti, Dievs dod viņai varu.
Vienā gadījumā sātanu bēgt piespieda bērni –, aplejot viņu ar svētītu ūdeni...
Svētītu priekšmetu glabāšana un turēšana pie sevis nav māņticība, bet tai ir praktisks
pielietojums...
Ja ir iebildumi, ka Dievs neatbilstoši nāk šajā pasaulē kūtiņā!... Dievmāte
atnāk kalnā, krūmājā, pagalmā, mājvietā un pat ceļā esot... Notikumi notiek un
notiek... Cilvēka prātam tie nav paredzami. Pie kapu vārtiem stāv divi eņģeļi – laikam
jau pildīja kādu pienākumu. («Dievam tas ir zināms, mums nē» – Vitolds).
Tu kādam piedosi, un tevi piesitīs krustā! Un tomēr tu būsi darījis pareizi.
Pēc jautājuma Dievmātei par Mārtiņu Luteru, teksta pārrakstītājs nobijās,
centās no teksta to izņemt laukā... Ko Dievmāte mums saka, – nav zināms, vai tas
nonāks atklātībā, bet bieži vien aizsprosts tiek likts no cilvēku puses... Un tanī
gadījumā Baznīcas vīri bija aizmirsuši, ka jāpiedod un cik reizes jāpiedod. Varbūt arī –
par mīlestību bija aizmirsuši, to, ko Jēzus bija teicis.
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Šodien Dievmāte uz mums runā, un ne vienā vietā vien.
Kāpēc gan kādam censties «ierobežot» parādīšanos vietu skaitu, – ja
Dievmāte nav tam piekritusi?
Ticēt un ļoti ticēt... Saņemt algu un saņemt ļoti lielu algu... Svētais un ļoti
liels svētais, Eņģelis un ļoti liels Eņģelis – Erceņģelis. Dažādi lielumi ne jau tikai
vārdos. Ieredzēti un ļoti ieredzēti... Labs cilvēks un ļoti labs cilvēks, garā apdāvināts
cilvēks un ļoti apdāvināts cilvēks. Šeit vēl viens apstāklis: kam vairāk dots, tāds
cilvēks vairāk var dot. Dievs, būdams Bezgalīgs, dos un dos, un nekad nepietrūks, un,
ja Taisnīgs, tad ļoti taisnīgi dos.
Uz ko tad var cerēt netaisnīgais? Pa pasauli staigā atmaskotie noziedznieki,
bet neatmaskotie divreiz vai pat trīsreiz vairāk – tā saucamie grēcinieki...
Ja grēcinieki zinātu, ka Dievs noskumis viņu dēļ, droši vien atgrieztos, –
pārāk vienkārši – no Dieva puses šķēršļu nav. Situācija ātri var mainīties: mēs par
viņiem lūdzamies un jālūdzas arī viņiem. Dievs piedos! Un Alga – ļoti liela!
Ķeguma Krusta Kalna Inta Medžugorjē 2007.08.02. satika Dievmāti.
Dievmāte izrādīja viņai savas rūpes un sāpes. Dievmāte tik ļoti raudāja, ka Intai bija
jāraud līdzi klusumā vēl pāris dienas...
Dievs ir dzīvo Dievs. Cieš visi, mīl visi, priecājas visi... Bet jāpadomā arī par
tiem, kas netic, apzināti pretojas šai Svētajai Mīlestībai.
Varbūt – dariet tā: raudiet un tā: no visas savas sirds... Un ja ko dariet, tad to
dariet no sirds: kā Inta Rembatē Dievmātei uzcēla kapelu...
Debesis Dieva radītas, cilvēks neko tādu izdarīt nevar. Te ir mūsu sapnis,
mūsu ilgi piepildīšanās: Debesu Valstība. Dzīvē nepaveiksies, bet atņemt nevar tavu
sapni, tavas ilgas, tavu mīlestību – tā ir saglabāta – vai tad nebija vērts dzīvot!? Dieva
dēļ un sevis dēļ – tu neesi viens, viena... No visām debesu pusēm nāks un nāks uz
mielastu aicinātie... Arī Dieva sapnis piepildīsies, Dievs mīl, un vai nebija vērts
Pasauli radīt...
Par radībām
Un arī puķes zīmīgos gadījumos uzzied vai novīst...
Pat radība pazīst savu Radītāju un Dieva svētos. Un cilvēks brīžiem nevar
saprast, ko putniņš grib teikt, kā viņš cenšas pie tevis pielidot un kaut ko «pačivināt»
– lai viņu ievēro. Kādā Dievmātes parādīšanās vietā salidoja daudz putni, otrā vietā
iznāca meža zvēri un sagūlās pie Viņas kājām – Viņa bija virs bērziņa. Kādam arājam
tīrumā pajūga vērši pirmie ieraudzīja Dievmāti – apstājās un ar priekškājām nometās
ceļos, un tikai tad dievbijīgais arājs saprata, kas notiek!
Vai nav tā, ka mēs dažkārt atpaliekam – Dieva un viņa svēto atzīšanā?
Risks nokļūt debesīs
Ko jūs teiktu par šādu priestera rīcību? Pie visām runāšanām par un pret,
viens apņēmīgi saka: – «Es Dievam neticu – nevaru noticēt, un ko tas man dos?»
Priesteris: – «Dos gan, noriskē!» Arī citi sāka klausīties – kas tas par risku? –
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«Nāc baznīcā, pacenties ieticēt – tā riskējot tu vari nokļūt Debesīs, bet nodzīvot dzīvi
un palikt zaudētājos – neredzu jēgu!» Ak vai, tas izklausījās tik pārliecinoši, ka tas
viens un tie citi – labu brītiņu klusēja.
Dievmāte tik tālu, Dievmāte tik tuvu
Dievmāte Fatimā, Dievmāte Latvijā... Latvijas iedzīvotājiem Dievmāti
sastapt ērtāk tepat Latvijā. Cilvēki brauc un steidzas uz zināmām parādīšanās vietām.
Nepārsteigsimies, ja teiksim, ka arī Dievmāte steidzas savus ļaudis sagaidīt gan ar
asarām acīs, gan ar prieku, tos svētot, žēlastības pār viņiem izlejot...
Viļānos tā notika un citviet arī nespējam visus gadījumus rakstot attainot...
Atzīmēt Dievmātes parādīšanos Fatimā šeit Viļānos 2008.12.13. bija
ieradušies daudz ļaužu. Rožukroņa lūgšanu pieņemts skaitīt no visas sirds. Dievmāte
ir te! Un ne pirmo reizi to te var piedzīvot.
Vitolds: «Dievmāte stāvēja un izlēja Savas Žēlastības pār ļaudīm.» Paldies
Garam, šīs ziņas vēstītājam! Pārsteidzoši iespaidīgi Dievmāte kalpo Dievam un
cilvēkiem!
No Smelteriem atbraukusi Genovefa: «Mans redzējums – Rožukroņa laikā
blakus izstādītam Vissvētākajam Sakramentam redzu Betlēmīti, Betlēmītē jau gaida
Svētās Ģimenes ierašanos...»
Jēzus Bērns piedzims, piederēs jums. Kā jūs Viņu sargāsiet, pielūgsiet,
aprūpēsiet? Dieva Dēls būs pie jums!...
Cilvēks pieprasa, lai viņu ieceļ Debesīs... Bet par ko?
Cilvēki pieprasa, lai pierāda, ka Kristus patiesi ir Hostijā Vissvētākajā
Sakramentā. Cilvēki ļoti daudz pieprasa, bet Dievs pierāda vēl daudzāk... Pilnas
debesis ir ar Hostijām, pie Altāra redz stāvam Kungu Jēzu un dažreiz – arī vēl
Jēriņus... To var arī nofotografēt.
Medžugorjē katras Adorācijas laikā kaut kas notiek.
Visas pasaules bērni tur satiekas, visiem viena valoda – Hostija! Kad Hostija
sāk no Debesīm lidot uz leju, bērni skrien sastapt Hostiju!... Bērni, visas pasaules
bērni, kas te vien atbraukuši, vienā valodā sauc: – Hostija! (Tā ir tikai viena vakara
epizode. Svētceļnieki no Medžugorjes atveduši daudz fotogrāfiju, kurās redzamas pie
debesīm Hostijas!)
Kādas augstas kārtas kungs: – «Nu gan Dievs palicis pārāk bērnišķīgs!» Un
tā līdzīgi domā ne viens vien. Ar bērniem un tiem līdzīgiem, lai tā noņemtos? Bet
Dievs ieinteresēts, lai neaizietu bojā neviens Viņa radījums. Varbūt Viņš pārsteidzās,
ka iedeva mums brīvību? Bet, ja nebūtu brīvības, vai atkal nesūdzētos, ka nevar darīt
visu ko iegribas?
Saldus Vissvētās Jēzus Sirds baznīca. Baznīcā satiku Mariju un Veroniku.
Nozīmīgs ir tas apstāklis, ka ne jau viņas un visa grupa ieradās tāpat vien... Viņas ir
Medžugorjes Svētvietas liecinieces. Marija 50 reizes un Veronika 18 reizes tā pa
nedēļai uzturējās Medžugorjē, Dievmātes Svētvietā. Mācījās lūgties un prot lūgties,
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ļoti labi saprot un izjūt, ka kalpošana
Dievam un lūgšana ir lielisks ierocis
pret ļaunumu un nelaimi, kas var
notikt vai draud notikt.
Uz Medžugorji cilvēki
brauc, lai izpelnītos kādu cerētu
žēlastību, vai arī, lai pateiktos par
saņemto žēlastību.
Veronika sasniegusi 84
gadu vecumu un jau 18 reizes bijusi
Medžugorjē: – «2007. gadā celī tika
izdarīta operācija, un tomēr esmu Medžugorje. 2008.08.21. Trīsvienīgā Dieva
atkal jau Medžugorjē un iecerēju dāvanas, Garīgā Barība, Hostijas Mūžīgai
uzkāpt kalnā. Līdz kalnam ejot, jutos dzīvošanai. Bet tas lai notiktu cienīgi!
ļoti slikti, – un kā es tikšu kalnā, domāju? Sāku kāpt kalnā, iedomājos – kā es viena
sadomājos ar saviem trauslajiem spēkiem uzkāpt kalnā!?
Šeit kalnā mani «pazina» un palīdzēja, bet kas? Kāpu kalnā un jutos kā uz
spārniem, it kā mani kāds nestu. Ļaudis sniedza rokas, lai palīdzētu, bet es atteicos,
nekāda cita palīdzība nebija vajadzīga. Tāds noskaņojums – šis ceļš man pašai
jānoiet, bet no kā bija šī neredzamā, brīnišķā palīdzība? Brīnumi šeit notiek, un
Medžugorjē cilvēkus it kā pievelk, bet tas Dieva ziņā... Bija no kalna arī jānokāpj –
cik savādi, lejā kāpt bija grūtāk, pat kritu un nobijos par savas operētās kājas protēzi,
jo es kritu uz akmeņiem, bet tas likās tā, ka es krītu uz spilveniem. Tālāk nokāpt bija
atkal viegli, bet, nonākot līdzenumā, sāku pa īstam gājiena smagumu izjust.
Nemaz neesmu pārsteigta, ka ļaudis dodas uz Medžugorji – ticīgi un neticīgi.
Daudzi šeit saņem atbildi savai neticībai! Pēc esošās uzskaites ap trīsdesmit miljoni
apmeklētāju jau bijuši.
Varu pastāstīt par vēl vienu braucienu uz Medžugorji. Tanī rudenī, kad bija
vētra, dievkalpojums notika ārpusē. Satumsa! Uznāca tumši, tumši mākoņi, negaiss
izvērtās ļoti bargs, gaidāma lietus gāze un, uz kalnu skatoties, pamanīju, ka tur ir
gaišums, lietus nelīst! Tanī gaišumā redzu karavānu ar kamieļiem un ceļotājus ar
garām nūjām, – debesīs gaišums kļūst vēl lielāks, un tanī redzu Dievmāti! Pēc tam
parādījās Latvijas karte... Latvijas kartes robeža bija gaiši pelēkā krāsā kā Dievmātes
apmetnis. Biju apjukusi, neizsakāma sajūta. Dievmāte un Latvija, ko tas nozīmē!? »
Vēl par vienu notikumu Medžugorjē stāsta Veronika: – «Uz šejieni viena
ģimene jau brauc vairākas reizes. Kāds viņiem ir aicinājums, nepaguvu izvaicāt. Bet
notikums bija šāds: Bijām augšā pie Augšāmcelšanās Krusta, lūdzāmies... Tas bija
dienā 15:00.
Te uzreiz tāda pārmaiņa – tās ģimenes māte man prasīja, vai man nav tīrs
kabatlakatiņš, un es to viņai iedevu, un viņa aizgāja... Vakarā no viņas uzzināju, kas
notiek. Kalnā izdzirdējusi Balsi: – Aizej pie Veronikas un palūdz kabatas lakatiņu!
Balss neatlaidās un viņai to atgādināja vairākas reizes, bija jāpaklausa! Saņēmusi no
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manis kabatas lakatiņu, aiziet pie Krustā Sistā tēla, no kura birst asaras tik daudz, ka
ik pa brīdim pa kādai asariņai var uzslaucīt ar līdzpaņemto kabatas lakatiņu. Un atkal
– vajadzīga kāda cilvēka palīdzība, jo viņa ir maza auguma un saprot, ka nespēs līdz
asariņām aizsniegties... Un atkal Balss: – Tev blakus stāv vīrietis, dod viņam kabatas
lakatiņu!
Vīrietis, sapratis, ka viņa vēlās paņemt sev līdzi šīs asariņas, tās noslaucījis
un kabatas lakatiņu pasniedzis viņai.»
Pie nākošās tikšanās Veronika cerēja uzzināt tālākos notikumus...
Dievs mūs izmanto kā malkas pagales, ko Savam Mīlestības «ugunskuram»
Viņš vēlas piemest... Kā Tādas «malkas» pagales, kas deg un nesadeg esam mēs. Kas
2009.02.13. pulcējāmies no tuviem un tāliem novadiem, mīļi gaidīti, laba prāta
cilvēki, lai kalpotu Dievam – Jēzum, kas reiz bija sakropļots tā, ka iedvesa ļaudīm
šausmas... Vai jebkad kāds izjutis tādas skumjas, kādas bija Marijas skumjas, redzot
Jēzu, Viņai stāvot pie Krusta!? Gandariet, kalpojiet! Lūdzieties, mīliet Dievu un cits
citu! Lūdzieties par sevi, par savu tautu un par tiem, kas nelūdzas!
Nav jau tā, ka Es to būtu pieprasījusi Sev
Tādā veidā Dievmāte noraksturo Viņas aicinājumu lūgties. Dievs Tēvs ir
apbēdināts. Atvēlētais laiks – kā tas tiek izmantots, to jūs dzīvotāji labi zinat!!! Vai
Dievam vairs nav no jums ne atzīšanas, ne kalpošanas, ne lūgšanas, ne patikšanas
klausīties Dieva vārdus!? Esat kļuvuši nejūtīgi, neizjūtat Dieva Mīlestību un Dievam
jāpiedzīvo tāda atstātība, kā toreiz pie Krusta!? Un tas viss par Viņa Mīlestību!?...
Taisnīgais sods, arī tas aizvien vēl atlikts! Dievs no savas puses žēlo par
daudz... Kā tas var notikt, ka, tikai notiekot lielām briesmām, jūsu baiļu sajūta
pamudina jūs piesaukt Dievu Tēvu?
Pēc šī uzstādījuma – kalpošana, Rožukronis, Liturģija, Adorācija un slavas
dziesma ērģeļu pavadījumā (pie ērģelēm. pr. Andrejs) – kā tas atspoguļojās Jēzus sejā?
– Es domāju to Tev... Ar šo dievlūdzēju mīlestību es dalos ar Tevi, Tu, Vismīļākā
Māmiņa Pasaulē!... 2009. gada 13. februārī tā Jēzus, iepriecināts par šī vakara
lūgšanām, šajā iepriecinājumā dalās ar Dievmāti.
Bet Dievmāte: – Nav jau tā, ka Es to būtu pieprasījusi Sev... Dievmātes
labajā acī saredzamas asaras...
Domāju, tās bija rūpju asaras.
Pie degošo svecīšu galda pienāk Ķeguma Krusta Kalna Inta. Es viņai saku, kā
te viss mainās.
Domāju – pārvērtības pie Dievmātes statujas un Kunga Jēzus Svētbildes.
Mainās arī kādas sievietes dzīve: Inta viņu pirmo reizi mūžā ievedusi baznīcā...
Pie Intas Dievmāte raud
Teologi meklē gadījumu, kad Jēzus būtu smējies. Un atrod, ka Jēzus ir
raudājis...
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Dievmāti bieži redzam raudam. Dievmāte raud... Šāda veida lūgšana Dievam
Tēvam no Dievmātes puses.
Raudiet un nožēlojiet savus grēkus!
Ja nu kāds neciena Dievmāti, bet tieši tagad Dievmāte raud par viņa grēkiem?
Cilvēku nostāja pret Debesu iemītniekiem dažreiz šķiet dīvaina... Dievs Debesis
sakustinājis. Sākot ar vienkāršiem vārdiem.
Tādi brīnumi vēl nebija redzēti – no Debesīm birst Hostijas, kurās Sevi izlicis
Dievs... Ļaudis, dzīvojiet kopā ar Dievu un aizejiet no šīs dzīves kopā ar Dievu,
sauciet priesteri, saņemiet Hostiju un kopā ar Dievu ieejiet tanī Valstībā!
Veronika: – «Ceļojums uz Pjuhtica klosteri Igaunijā, svētavota vieta.
Pārbraucot robežu, bija jālūdzas, jo starp robežniekiem bija domstarpības. «Vētra»
izpalika –, ko tik ar lūgšanām nepanāk! Klosterī esam bijušas vairākas reizes arī
ziemā. 25 reizes gremdējos avotā izveseļošanās nolūkā. Pēc aukstās peldes neviens
nesaslima. Pareizticīgo priesteris deva svētību, – pēc svētības mēs neredzējām, kā viņš
aizgāja, viņa vienkārši vairs nebija!»
Kāds dievticīgs, pazīstams, cienījams vīrs 1923. gada jūnijā saņēma
Dievmātes vēstījumu. Dievmāte, būdama kopā ar trīsgadīgo Jēzus Bērnu, iedod viņam
papīra vīstokli, kurā aprakstīti pasaules likteņi. Šodien tie pa daļai novecojuši. Dievs ir
dzīvo Dievs, Viņš projektu mainīs un mainīs. Ļaudis lūgsies, gandarīs un lūgsies – arī
ļaudis mainīsies. Mēs dzīvojam dzīvo pasaulē un gatavojamies mirušo pasaulei un tur
– vai nu uz augšu vai nu uz leju... Mazliet par to «vīstokli»: Zemes polos ledāji
izkusīšot. Tautai jābūt gatavai zemes pastāvēšanas beigu periodam. Sāksies antikrista
darbība. Tie, kas lasījuši Bībeli, ir informēti par praviešu Elija un Enoha atgriešanos
uz zemes. Tas jau ir zināms, ka viņi nenomira. Pēdējos laikos daudzas baznīcas paliks
pustukšas, tās izmantos citiem mērķiem. Vērojiet, kur tas notiek! Antikrists apzvērēs,
ka tāds Kristus nemaz nav, un varēs pats pacelties gaisā, bet izgāzīsies ar to, ka
augstāk par baznīcas torņiem nepacelsies. Izrādās Kristus ir, un daudzas zīmes un
notikumi norisināsies pie debesīm... Izraēlas valsts pēc 2000 gadiem atkal atjaunosies
(tas jau noticis 1948. gada 14 maijā). Brīnumainā kārtā atradīs Derības šķirstu.
Baznīca cietīs ļoti. Kam vien prāts uz to nesīsies, – kaitēs Baznīcai. Antikrists būs
ieguvis sev piekritējus. Un beigās Kristus atnākšana.
Procesijas laikā Hostija monstrancē izzuda. Notiks Kristus atnākšana no
Debesīm.
2009. gada Lieldienas
92. stāsts
Latvijas karte
Jau kuro reizi pienāk ziņa: Pie debesīm bijusi redzama Latvijas karte. 91.
stāstā par to pavēstīja Veronika.
Vitolds: – «Dievmāte Latvijas iedzīvotājus mīl, bet Latvija ir slima.
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Dievmāte sniegs savu padomu.» Vitolds Latvijas karti pirmo reizi redzēja 1986. gadā.
Karte bija noklāta ar daudziem tumšiem plankumiem, tie neko labu mums nepauda...
Un tad pirmās, iespaidīgās Dievmātes parādīšanās Smelteros, kas sākās 1986.
gada 23. septembrī. Dievmāte neparādījās viena – viņa ir ar Jēzus Bērnu uz rokas, ja
neklausīs viņu, vismaz Bērnam izrādīs cieņu! Un tā nu Latvijas iedzīvotāji šo
notikumu uzņēma dažādi.
Svētceļnieki pulcējas gan lielākām, gan mazākām grupām. Sākusies kustība –
brauc uz Fatimu, Lurdu, Romu, Aglonu, un visiespaidīgākie notikumi notiek
Medžugorjē, arī tur Latvijas iedzīvotāji bieži viesi.
Ir izmaiņas Baznīcas kodeksā, par garīgiem notikumiem atļauts runāt. Un tā
svētceļnieki, kas no Valmieras 1989. gada vasarā ceļo uz Medžugorji, atkal pie
debesīm redz Latvijas karti.
Leontīna: – «Vasara silta un saulaina, mēs ar autobusu bijām ceļā uz
Medžugorji. Autobusa augšējā lūka vaļā. Saulīte jau norietēja, mēs, kas sēdējām
autobusa lūkas tuvumā, tikpat kā sastingām, apklusām, jo notika redzējums: Saule
vairs nav, bet pie debesīm cits gaišums, tanī gaišumā Latvijas karte ar zelta apmali.
Pati karte – gaiša, vienīgi plankumi Dobeles, Kuldīgas, Liepājas apkaimē. Pēc kāda
brīža Lietuvas puses malā robeža pāršķēlās. Redzam resnu koku kā kātu, tanī kātā
sagāja tie plankumi, un pati karte salocījās un izveidojās kā zieds. Uz vienas zieda
lapas redzams Rīgas Jūras līcis – zieds ir ar zelta maliņu. Mēs, četras sievietes, –
Leontīna, Anna, Emīlija un viņas māsa vērojām šo parādību, līdz šis gaišums norietēja
kā saule – tikpat lēnītiņām.
Mēs ticējām brīnumiem, kas notiekas Medžugorjē, un šis notikums jau likās
kā tāda sastāvdaļa Medžugorjes brīnumiem. Pēc būtības tā arī ir – par mūsu ticību
mums jau sāk atmaksāt un, protams, mēs ticam, ka tas redzējums ir aicinājuma
«detaļa» uz mūža māju Debesīs.»
Brīnumi
Ievas Rozes atstāstījums – tas bijis muižkungu, vēl baronu laikos.
Baznīckungs, braucot ticīgo apmeklējumā, pa ceļam, ganību malā saskatīja kādu
vērīgu zēnu, kas ganīja gotiņas tādās jau noēstās ganībās, un ganiņam pajautājis,
kāpēc nelaiž gotiņas blakus laukā, kur barība atliku likām. – «Tas pieder Dieviņam, tā
mamma pateica,» atbildēja ganiņš. – «Vai pātarus māki?» – «Vēl nē,» – atteicis
ganiņš... – «Ja gribi es tev vienu pātariņu iemācīšu.» Ganiņš no priekiem jau lēkāja.
Baznīckungs ganiņam iemācīja «Tēvs mūsu» lūgšanu. Ganiņš tā nopriecājās
kā nekad! Palēkdamies gana gotiņas un skaita lūgšanu – viņš runā ar Dieviņu – kur nu
vēl lielāki prieki! Un gotiņas arī jāpieskata un, skrienot ap gotiņām, kaut kā lūgšana
viņam sajūk... Ko darīt – ja vien, atpakaļ braucot, baznīckungs palīdzētu? Un nu
gandrīz jau nokavējis, baznīckungs jau pabraucis garām un ir jau aiz dīķa... Ganiņš
domā tikai par lūgšanu, nedrīkst palaist izdevību garām!
Ganiņš pa taisno – pa ūdens virsu skrien pakaļ baznīckunga pajūgam. Pirmais
ganiņu pamanīja kučieris, – lai baznīckungs skatās, kas notiek! Baznīckungs kučieri
281

norāja –, lai klusē! Kaut kā viņa prātā pavīdēja notikums, kad apustulis Pēteris, citu
neko nedomādams, varēja pa ūdens virsu tuvoties Jēzum, bet, līdzko sāka skatīties uz
ūdeni, nobijās, sāka grimt...
Pa to laiku ganiņš jau pieskrien un uztraukti stāsta: – «Es gribu runāt ar
Dieviņu, bet man sajuka pātariņš...» Baznīckungs tikai noteicis: – «Kaut es tā mācētu
lūgties, kā tu!»
Un tad jau atkal kopīgi «Tēvs mūsu» noskaitījuši, un nu jau visi trīs bijuši
priecīgi. Baznīckungs ganiņam piekodinājis: – «Tagad, atpakaļ pie gotiņām tev jāiet
gar krastmalu!»
Notikums ar putniem. Putni dažkārt neatlaidīgi grib kaut ko pavēstīt, pierādīt,
ka viņi ne tāpat vien dzīvo starp mums. Radītājs mums ir viens. Cilvēki savā starpā
nevar saprasties, bet kā mēs saprotamies ar dzīvo dabu? Svētelis (stārķis) savu vārdu
«attaisnoja», ienākot baznīcā. Teiksiet – tas jau nav nopietni... Runa ir par
notikumiem, faktiem. Dažkārt dzīvnieki izglābj iedzīvotājus veselās pilsētās,
pirmajiem bēgot no tām ārā pirms katastrofas.
Maija tikai dažas dienas kā bija atgriezusies no svētceļojuma Medžugorjē
2009.04.12. Kunga Jēzus Augšāmcelšanās rītā Maija iet uz baznīcu, (bet cik daudzi
palika mājās un uz baznīcu neaizgāja?) Bet stārķis aizgāja. Te atkal teiksiet – tas nav
nopietni. Bet tā notika! Šajā Lieldienas rītā Maija, ieejot baznīcā, pamana, ka viņai
kaut kas ir blakus. Tas ir stārķis! Maija noprasa stārķim: – «Vai tu arī gribi Dieviņu
lūgt?» Stārķis: – «Klak, klak, klak,» nevilcinoties tā arī «pasaka» un ieiet baznīcā, un
izstaigā, kā jau baznīcēnam tas pienākas, un tad ārā – uz lielā krusta uzlidoja un atkal:
«Klak, klak, klak.» Kamēr, Dievu lūgdami, ļaudis trīs reizes apgāja apkārt baznīcai,
stārķis pievienoja savu dziesmu: «Klak, klak, klak...» Varēja arī fotografēt. Kādēļ šādi
gadījumi? Un, ja tas Dieva plānos iederas, ko gan mums vēl tur spriest!
Otrs gadījums, tas ar gulbi. Tas notikās Anitai – nedzimušo bērnu aizstāvei.
Anita rūpējas par bērniem, par
cilvēkiem. Sāka no «nekā» – ar
Dieva un dažu cilvēku palīdzību.
Anita filmiņā «Nevainīgās asinis»
liecina ļaužu priekšā, aicina
pārtraukt bezjēdzīgo paradumu
atbrīvoties no bērniem savu ērtību
dēļ.
Cilvēcīgās īpatnības gandrīz
vai nemainās. Nevainīgo Jēzu
nolēma nonāvēt... Un šodien lemj
nedzimušu, nevainīgu bērnu
nogalināt vēl pirms tā piedzimšanas.
Anita lūdzās Dievam piedošanu un Vienreizējs gadījums: 2009.04.12. Cesvainē
gandrīz ne no kā sāka bērnu Lieldienas rītā stārķis aizgāja uz baznīcu.
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aizstāvību. Varbūt tas ir kā piliens «nāves jūrā» un tomēr, ja ne vairāk, – izglābtie
bērni viņai uzsmaida! Dažreiz panicināta, bet lūgšanā pie Dieva rod jaunu spēku...
Katru gadu abortos nogalina tik, cik dzīvo mērenā Latvijas pilsētā. Esam
radīti dzīvošanai, vai vispār kāds ir tiesīgs izdzēst nedzimušu bērnu dzīvību!? Viena
māte atsacījās no šī grēka darba pēdējā brīdī, un tas bija viņas mīļākais bērns līdz pat
viņas mūža vakaram...
Ja Latvijā katrs «viens» izglābtu tikai vienu bērnu, tauta neizmirtu, tā
dubultotos. Un ja zemi neaizlaistu atmatā, maize pietiktu visiem.
Mēs dzīvojam tikpat kā pagaidu dzīvoklī, īstā dzīve būs tur, kur būsim
ieguldījuši savus «līdzekļus» – savus pūliņus, savas domas, savu cilvēcību. Nāve
neļaus šeit uzkavēties nevienam. Sagādāt šeit kādam priekšlaicīgu nāvi ir pret dabas
un Dieva likumiem – «pretreakcija».
Par labiem darbiem samaksā kā jau par labiem darbiem, bet par cilvēka
cieņas necienīgiem darbiem – lai Dievs pasargā!... Kas vairs cits kaut kādā veidā varēs
palīdzēt?
Gadījums ar gulbi. Anita brauca kārtējā reisā pie mums pēc kāda atbalsta,
kaut vai 10 litrus bērzu sulas – arī noderēs. Pa telefonu saņēmām ziņu, ka drīz
ieradīsies, bet kā to gulbis dabūja zināt? Atnāca no dīķa, nostājās mājas ceļgalā un
vairāk kā 15 minūtes stāvēja, līdz kamēr Anita atbrauca. Pagāja sāņus, lai mašīna tiek
garām, tad apgāja mājai apkārt un aizgāja atpakaļ uz savu dīķi... Anita savu
«sagaidītāju» nofotografēja. Bet kas gulbi sūtīja, lai šādu vienreizēju žestu izrādītu?
Anitai līdzi atbrauca viens puisītis, ko viņa paspēja izglābt astotā mēnesī, kad viņa
māte gribēja no bērna atbrīvoties.
Klusums
Galotņu kungi «vēlas»
klusumu – vieglāk pildīt tekošos,
iecerētos plānus, bet Dievmāte ir
prasīga. Glaimojošs klusums
kungiem būtu patīkams. Toties
mūsu klusējošais protests nav
mums saudzējošs, jo, ja mūžībā
aiziet kāds nekristīts, viņš ir
mūžības problēmu priekšā. Pirmie
mācekļi vienā dienā nokristīja
vairākus tūkstošus. Ko tad Dievs
Anitu, kura aizstāv nedzimušo bērnu tiesības,
ir aizliedzis labu darīt? Nu neko! sagaidīt
atnāca arī gulbis.
Atļāva arī grēkus piedot, bet vai
visiem jau ir piedots!? Kas tad kavējas, Dievs vai cilvēks? Mūsdienās Dievmātes
brīdinājumi iet secen, jo atkal «vecais, labais» klusums... Un vai tu nebīsties, ka arī
tur, pirms debesīm priekš tevis būs klusums!?
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Vai Debesīs ir ērģeles?
Garīgo notikumu skatījumu un redzējumu klāstā ir arī arfas un dzītaras ar
daudzām, daudzām stīgām, ir dzirdamas to skaņas. Noprotam, ka to jau ļaudis zinājuši
sensenos laikos, skatot Debesu skatu zīmējumos. Un turpat arī taures un bazūnes.
2009. gada maijs
93. stāsts
Jēzus – ir vai nav?
Pārsteidzoši – ar mums runā, mums uzrāda Sevis esamību. Foto kadros
arvien biežāk – tas, ko Jēzus mācījis un apsolījis, atainojas tieši un simboliski. Vecā
Derība un Jaunā Derība sarakstīta ne tāpat vien – bez pamata. Vai Dievam jāmeklē
ceļš, kā mūs atradināt no muļķībām un neticības, un no otra cilvēka izmantošanas
negodīgā veidā? Jautājumi daudz un jautājums: vai ar mums vispār ir vērts runāt?
Dievs runāja, Jēzus runāja, Dievmāte runāja – viss notiek. Ko runājam mēs: – «Viņi
runā par daudz!» Mūsu atrunāšanās izskatās tā, ka viņiem ar grēciniekiem nevajadzētu
runāt...
Mūsu domāšana nesaskan ar Dieva gribu, kā jāpilda garīgie pienākumi. Vai
tavā valdījumā jau visi ir nokristīti? Garīgie notikumi izgājuši taisnē un ikviens lai
pasteidzas, ka nenokavē!
Bet Dievmāte jau to zināja
Mūsu tematiskais brauciens Smelteros atkal sastapt Dievmāti 2009.05.09.
Dievmātei jau bija zināms. Zinājām arī mēs – tie pārdesmit svētceļnieki tādēļ arī
mēroja ceļu, lai izteiktu savu sāpi, savus lūgumus un aizlūgtu par cilvēkiem, par tautu,
par garīgo kārtu. Jāpiezīmē – ne visi redz gaismošanos un pašu Dievmāti, bet sirsnīgi
lūdzas visi, pagodinot Vissvēto Trīsvienību. Ārkārtēja priekšrocība – Dievmāte mūsu
lūgšanas aiznesa Dievam Tēvam. Atsevišķi gaismošanās momenti skatāmi arī foto
kadros. Ja lūgšanas diena, tad lūgšanas diena. Braucot mājās, ceļā lūdzamies. Mūsu
grupiņa, kas brauca ar lubānieša transportu, piestāja pie Dievmātes kapelām – tās
maija mēnesī bija atvērtas un ļaužu apmeklētas. «Veiti», «Kokora» un trešā vieta bija
kapela Murmastienē, kur mūs laipni sagaidīja un kopīgi lūdzāmies, un arī Dievmāte
mūs sagaidīja –, bet interesantā veidā. Altāra gleznā bija tā pati Dievmāte, kas mūs
sagaidīja Smelteros, un no Murmastienes šādā veidā mūs pavadīja tālākā ceļā.
Dievmātes smarža
Iespaidu uz mums atstāja Valmieras dekāntēva Jāņa noturētais
dievkalpojums. Iespaidīgāk, nekā mēs bijām tam gatavi. Dievkalpojuma beigās pēc
svētības saņemšanas bijām apņemti ap brīnišķīgu smaržu. Sievietes, kas jau bija
bijušas Medžugorjē, iesaucās: – Tā ir Dievmāmiņas smarža! Pašu Dievmāti
neredzējām, bet notika kaut kas cits: Jau ar Dievmātes smaržu vien kāda sieviete tika
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atgriezta pie stiprākas ticības –, jo līdz šim brīnumiem viņa neticēja. Pie sava ķermeņa
viņa sāpīgi izjuta: – Agrāk, kādēļ gan es biju tāda?...
Trešais pasaules karš aizgāja gar degunu
Ir tādi notikumi, kad tu nezini –, kas tu esi. Kad jāpārģērbjas kubiešu armijas
tērpos un attiecīgs bruņojums – arī. Priekšā stāv brauciens uz Kubu un Amerikas
iekarošana. Kubā jau raķetes papilnam, visapkārt karakuģi... Likās, kaut kāds murgs...
Atliek tikai atcerēties tā saucamo «Kubas krīzi». Un tomēr, trešais pasaules karš
nenotika. Neskatoties uz pilnīgi reāliem draudiem, kad laika tikpat kā nav,
prettrieciena vietā izmantoja vārdisko spēku, runājot skaidru valodu, ka arī Maskava
būs tikai tāda kūpoša gruvešu kaudzīte. Sakarsušās galvas atvēsinājās, vispasaules
revolūcijas ideja noplaka. Briesmīgo ieroču pielietošana izpalika. Visideālākais
«ierocis», kā redzams, tomēr ir sarunas. Un te jāsaka – tie, kas lūdzās, to izdarīja
savlaicīgi. Un ne bez pamata šis atgadījums bija jāpiemin.
Vēstījumā Dievmāte piemin M. Gorbačovu
Vienmēr ir problēmas, vai rakstīt par visu, ko Dievmāte ir teikusi, – vienam
otram tas var nepatikt. Daži kungi uz Medžugorji skatās ar nepatiku...
Latvijā tajā laikā, kad Dievmāte aicināja lūgties par Mihailu Gorbačovu, daži
bija nesaprašanā: – Nu jau iet par daudz, tas ir nepiedienīgi!
Tomēr noritēja pasaules mēroga notikumi, un nekas nebija par daudz.
Krievija atgriezās pie Dieva! Un pašreiz, dažus mēnešus atpakaļ, M. Gorbačovs tikās
ar ASV prezidentu (23.03.2009) – un arī tas nav par daudz. Arī šodien pasaulē
vajadzīgs miers. Katrs solītis, sperts saprašanās garā, būs visu tautu labā! Varbūt
kādam tas nepatīk – kā to vēlējies Dievs Dievmātes personā? M. Gorbačovs ir ticies
arī ar pāvestu. Dievmāte nebija maldījusies «aicinot» par M. Gorbačovu lūgties. Par to
izteicās arī Vitolds. Vairākkārt tiekoties ar M. Gorbačovu, viņš noprata, ka tas ir Dieva
plānos. Lūdzieties! Ir lūgšanas, ko pats Dievs īpaši ir ieinteresēts uzklausīt... Tas ir
vairāk, nekā mēs to spējam saprast.
Pēdējā cīņa Krusta kalnā
Jēzus uzvarēja, bet ne tā, kā sākotnēji ļaudis domāja – Dievs parādīs savu
varenību, Jēzus kā uzvarētājs nokāps no krusta.
Atainot Krusta kalnu – «tas esot bīstami». Kaut kur brīvā dabā un varbūt te
kādreiz bijusi senlatviešu svētvieta. Ar tiem senlatviešiem ir, tā kā ir, varbūt muļķi viņi
nebija un Dievam ticēja... Ko Jēzus teiktu, ja Viņam vēlreiz būtu jāmirst pie krusta, –
to mēs tikai varam iedomāties... Daži ļaudis teiktu arī savas domas – labāk Krusta
kalnu nepieminēt, viss, kas saistās ar krustu, tāda briesmu lieta vien ir!... Bet ja tur ir
tie vārti uz Debesīm!? Vai par tādām lietām vajadzētu noklusēt? Ķegumā Krusta kalns
izveidots simboliski, Jēzus ciešanu atcerei un Jēzum par godu. Vai tad Dievs mūs
nesaprot, – ir gan sirds miers, dziedināšana un Jēzus tuvums. To piedzīvo arī praktiski
un daudzās vietās. Adorācijas laikā pie Vissvētākā Altāra Sakramenta notiek
pārmaiņas, ja neteiktu vairāk, – daži ļaudis to vēl nesaprot. Varat filmēt, varat
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fotografēt, un tur ne reizi vien mums ir papildus informācija vizuālā veidā, un
lūdzoties tas būs sajūtams sirdī un dvēselē.
Kam ir tiesības Dievu lūgt, un kam nē? Cilvēks «uzbrūk» krustam, nonāk
pretrunā savai ticībai. Ļoti daudz cilvēku nēsā krustu gan pie krūtīm, gan pie drēbēm.
Līdz ar Kunga Jēzus atnākšanu dzīvojam kristīgajā pasaulē... Skatījumi ir dažādi:
Cienīgs nesāt krustiņu un necienīgs nesāt krustiņu, kam to vajadzētu atņemt!... Un
atkal ne gluži tā. Katrā krustiņā ir spēks un svētītā krustiņā jo lielāks... Dažiem
cilvēkiem krustiņš ir pēdējais «pieturas punkts», kad viņš to pirms nāves noskūpsta...
un pēc nāves to viņam ieliek rokās uz krūtīm, un kapsētā uzliek krusta zīmi. Uz
krustiņu raugāmies ar cerību. Un pienāca laiki – pie kapa kopiņas tik bieži krustu
nelika, un masu kapos nepavisam ne... Uz kapu vietām uzcēla celtnes, būvēja ceļus...
Vai šie ļaudis nav pelnījuši, ka kaut kur vai citur šis iztrūkums tiek segts? Viņiem tiek
uzcelts svētīts krusts... Šādā veidā viņiem tiek sniegti Kunga Jēzus piedošanas vārdi...
– Dievs, mēs saucam uz Tevi, un, brīnums, – Dievs neklusē – zīmes un brīnumi ne
tikai mazliet... Arī debesīs krustam Liela Vieta. Jau cik reizes tas atmirdzējis pie
debesīm...
Šī ir mūsu tāda veida cenšanās aizstāvēt mirušos, par kuriem neviens
nelūdzas...
Maz pamazām uzzinām par nikno cīņu starp labo un ļauno... Krusta kalna
Intai ļaunais gars piedraudēja: – Ja viņa centīsies pievērst kādu cilvēku Dievam, ko
viņš jau nolūkojis sev, viņš atriebsies, un ne mazums draudu stāvokļi jāpiedzīvo no
viņa izprovocētām neveiksmēm. Bet Krusts sātanam «vēstī», ka viņš būs zaudētājs. Ar
svētīto ūdeni, svētītām eļļām, krustu, lūgšanām un sirsnīgām pārrunām Inta ir
panākusi, ka cilvēks atgriežas pie Dieva.
Vizionāri, ar kuriem vien nerunātu, – apstiprina: Pastāv labais un ļaunais –
pēdējais ir gars, kas moka pazīstamus un nepazīstamus, un ne labprāt šī tēma būtu
«cilājama», un tomēr ļaudis ir jābrīdina, ka ļaunais vēlas pēc iespējas vairāk sev, un
arī tos, kas pieder Dievam. Pastāv briesmas, ļaudis, esiet modri!!!
Ne tu esi dzīvs, ne tu esi miris
Jēzus atmodināja mirušos. Jēzus uzņēma ziņu par Lācara nāvi gan kā Dievs,
gan kā cilvēks. Kā Dievs Viņš, protams, to zināja, bet kā cilvēks – Jēzus pie mums
dzīvoja kā cilvēks – zaudēja draugu un raudāja. Vai tad Jēzus nedrīkstēja uzvesties kā
cilvēks?...
Kad Jēzus piedzima, debesu pulki gavilēja, par to priecājās debesis un zeme.
Tika minēts – zeme ir izslāpusi pēc sava Pestītāja. Kas tad šodien ir vajadzīgs zemei?
Cilvēkiem un radībai, dzīvajai dabai tas pats vien – esam izslāpuši pēc sava Radītāja!
Jēzus no mums aizgājis, Jēzus uzkāpa debesīs, bet atstāja mantojumu –
atstāja mantojumā Sevi. Vai jūs esiet adorējuši kaut minūti, uzturējušies pie Jēzus?
Kādā veidā? Savās domās, savā garā, savās lūgšanās, sarunā... Vajadzīgs Jēzus
tuvums, ja tas vien ir iespējams!... Ja vēlies, Svētajā Sakramentā tu būsi pietuvojies
Jēzum, tā būs sarunas vieta Jēzum un reāls tuvums Jēzum. Abām pusēm zināms, ko
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viens no otra grib... Sarunām jābūt pacietīgām un, ja ir sirsnīgas, – notiek pat brīnumi
–, jo tu esi sarunā ar Dievu. Brīnumi ir neskaitāmi, izvēlies vien vietu un laiku... Tu
lūdzi kādu brīnumu, un tev notika pavisam kaut kas cits... Un tad tikai tu saproti, ka
tieši to visvairāk vajadzēja...
Veronika uzcēla baznīcu, un tieši to arī visvairāk vajadzēja... Cilvēki jautā,
kur tas ir. Elejā. Bet Veronika bija mirusi, bet pie Dieva bija paredzēts pavisam kas
cits, un Dievs viņu uzmodināja, lai uzceltu baznīcu. To bija iecerējusi Dievmāte un arī
vietu izraudzījusi. Nav jau nemaz tik viegli Dievmāti saprast... Bet Dievs Tēvs
saprata: Baznīcā tiks pagodināts Dēls. Iejauksies cilvēks un uzskatīs, ka cēlājs nav ne
dzīvs, ne miris... Un kas atbildēs par sekām?... Jēzus atbildēs... Bet kas Jēzum
jautās?... – Jēzus neievēro etiķeti pret kungiem, Jēzus un Dievmāte runā ar nabagiem,
ar vienkāršiem cilvēkiem un arī ar grēciniekiem... Tas, kas notika ar Veroniku, tas var
notikt ar jebkuru cilvēku. Nevienam par sevi nav pamats domāt, ka viņš ir labāks. Jau
piedzīvoti četri tādi gadījumi. Cilvēks nonāca, bija tajā valstībā, un ir lemts – atkal
šajā valstībā... Dievs bija te, Dievs bija tur, klausiet Dievu, Viņš būs mūžīgi!...
Svētītais ūdens
Citur ar to svētī, citur nē... Saldus Vissvētās Jēzus Sirds baznīcā pirms
Liturģijas priesteris rūpīgi svētīja ļaudis ar svētīto ūdeni, varētu teikt: «Baznīca
izmazgāta un nomazgāti arī dievlūdzēji». Un jāsaprot – ļaunajam garam bija jālaižas

Svētīšana ar svētīto ūdeni Saldus katoļu baznīcā – fotokadrā simboliskas Hostijas.
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lapās... Arī Jēzum tad ir patīkami uzkavēties un adorācijas laikā savu svētdarību
izrādīt – atstāt paliekošas zīmes, līdzīgi kā Līķautā un Veronikas lakatā. Šoreiz
fotokadrā jau vairākas reizes redzam, kā no grēkiem atbrīvojušās dvēseles nonāk pie
Viņa – pie Svētās Hostijas, – dvēseles parādītas simboliski kā uguntiņas!...
Vincenta: – «Gadījums Aglonā. Bija šāds redzējums: Kad ļaudis tika svētīti,
sātans uzspruka augšā pie baznīcas griestiem tajā galerijā, un zobi viņam no dusmām
klabēja, kad uzlūkoja Dievmātes svētgleznu. Un kārtējo reizi viņš atkal zaudētājs.»
2009.08.04.
94. stāsts
Kalpošana
1987. gadā saņēmu neparastu piedāvājumu: «Stāvoklis ir tāds un tāds» –
Jāapmeklē Dievmātes parādīšanās vieta Smelteros un jāuzraksta par šiem notikumiem.
Ar monsinjoru Jāni Vaivodu bijām pazīstami jau kopš tiem laikiem, kad viņš
kalpoja Aizputes Romas katoļu draudzē. Izdarīt šādu pakalpojumu privātā kārtā šķita
vispiemērotākais variants. Daži priesteri bija ieinteresēti šos notikumus apzināt tuvāk.
Bet oficiālā variantā grūti bija paredzēt sekas no valsts varas puses. Pieredzi neliedza
arī divas klostermāsas, Veronika un Monika, – klosteri likvidēti, paldies Dievam, ka
dzīvas palikušas. Abas ir J. Vaivoda māsīcas.
Čekas vīri Moniku piespieda arī tad būt klāt, kad likvidēja un sadedzināja
Aglonas baznīcas arhīvu, pavisam maz kas palika pāri. Monikai tika prasīts, kādā
valodā katrs sējums rakstīts – čekas vīri atļāva paturēt dažus sējumus, kas bija
saprotamā valodā. Pie gadījuma, kad čekas vīri salēja sev glāzēs kārtējo konjaka devu,
Monika paspēja ar kāju pabīdīt dažus vērtīgus sējumus pie sējumiem, kas bija atļauti
paturēt... Monika bija ērģelniece, dodoties uz darba vietu, mani iepazīstināja ar
priesteri, kas bija labi informēts par Dievmātes parādīšanos un pamācīja mani, kā
Smelteros atrast Dievmātes parādīšanos vietu un kā uzmeklēt vizionāres Genovefas
dzīves vietu.
Stāsti «Dievmāte Latvijā» laikam nekad nebeigsies, varbūt nerakstīs, bet
notikumi notiksies, kamēr vien pasaule pastāvēs. Dievmāte termiņu nav noteikusi.
Jēzus Kristus Personā tik daudz jauku un brīnumainu attieksmju – kā cilvēks
un kā Dievs! Neko labāku nevar izdomāt, paldies Dievam Tēvam, ka Savu Dēlu sūtīja
un Viņa Mātei ļāva pieskatīt, dodot dažādus padomus un svētījot mūs.
Pirmais pakalpojums kļuva par kalpošanu Dievmātei uz ilgāku laiku.
Kalpošana, protams, ir nepilnīga, bet jākalpo līdz mūža galam.
Reizē kļūstot arī liecinieks... Un kā jau tas mēdz būt, liecinieks var kādam arī
nepatikt. Jāpiedzīvo bija visādi patīkami un nepatīkami brīži. Kalpošana bija uzsākta
un ar prieku. Vizionāres paskaidroja, ka šo kalpošanu Dievmāte gaidīja, un dažādas
zīmes, notikumi liecina – Dievmāte gaida mūs visus pulciņā, un sevišķi tos, kas
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sirsnīgi lūdzas, – pēdējos gados tie ir atbraucēji no Valmieras. Dievmāte parādās bieži,
bet ne visi redz... Neskumstiet, Dievmāte sagādā pārsteigumus visiem – 2008. gada
8.oktobrī Dievmāte ierodas kopā ar mazo Jēzus bērnu un to redzam arī foto kadrā.
Dievmāte atnākusi ar mazo Jēzus Bērnu tieši pie Svētā Vakarēdiena
svētbildes...
Svētajā Vakarēdienā – Hostijā un Vīnā ir Jēzus klātbūtne. Jau daudzos foto
kadros redzama Jēzus klātbūtne Vissvētākajā Sakramentā. Simboliski – gan kā Dieva
Jērs, gan kā dvēseļu glābējs, un, ka visi tiek aicināti pie Jēzus!
Jēzus negrib zaudēt nevienu dvēseli – tāds ir Jēzus!
Dievmāte un mazais Jēzus Bērns Svētās Trīsvienības pagodināšanas reizē
Smelteros 2008. gada 8.oktobrī...
Valmierieši, lubānieši un pārējie nepārstāj veikt ikgadējos svētceļojumus
savos nodomos.
Nesavtīgi svētceļojumus uz Medžugorji organizē Maija kopā ar savu
sargeņģeli. Sargeņģelis atļāva sevi nofotografēt, foto kadrā Maija un sargeņģelis.
Svētceļojumi kā vērtīgs pieteikums Dieva valstībai
Dievs svētī! Brīnumi notiek visā pasaulē, tie iekļauti Dieva «atbildē». Sekojot
Jēzum, pazudīs jūsu bezcerīgums, Dievs jau sen parūpējies par jūsu laimi!
netic

Kā rīkojas Dievs, ja ticīgs cilvēks

Vai nav savādi – ticīgs un netic, netic
kādam no Dieva darbiem. Ar šādiem
gadījumiem nākas saskarties itin bieži.
Dievmāte šādu gadījumu pieredzēja, kad aizgāja
pie Elizabetes – Dieva Svētnīcas kalps kļuvis
nerunīgs – nevar parunāt, jo neticēja. Elizabetes
vīrs Zaharijs, Abijas kārtas priesteris, eņģelim
nenoticēja: – «Tava sieva Elizabete dzemdēs
tev dēlu!» Sieva bija neauglīga, bet Dieva
kalpam bija jātic, ka Dievam nekas nav
neiespējams! Un tad Eņģelis Gabriēls sacīja: –
«Un lūk, tu kļūsi mēms un nevarēsi runāt līdz tai
dienai, kamēr tas notiks.»
Šodien uz mums runā gan tieši, gan
Eņģelis runā, gan simboliski, bet kas notiks?
Viss jau tiek pateikts, vēstījums viens pēc otra,
un par desmito noslēpumu Medžugorjē Maija, kas jau 56 reizes pavada
Dievmāte jau runā. Dievam ne kas nav svētceļniekus uz Medžugorji, un
neiespējams, bet, ja kāds netic, – būs atbildes debesu būtnes pavada Maiju...
notikums.
Pirmajos parādīšanās gados Dievmāte Fotografēja 11 gadīgā Evelīna.
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teica: – «Nebūs cilvēki laimīgi, ja svētdienās strādās.» Un nu jau darba dienās
daudziem vairs nav darba. Necik sen Dievmāte brīdināja, un tas jau piepildās... Cik to
«zahāriju» šodien ir, un ko Eņģelis sacīs šodien? Tur jau tā lieta! Ko sacīs – iepriekš
tiek brīdināti, un tad jau būs arī Galvenie notikumi. Desmitais noslēpums jau
apspriešanā. Dievmātei un Ivankai 10 minūtēs daudz bija ko pārspriest. Ko Dievmāte
runā, vai tas mums ir «pa tukšo»? Latvijā Viņa nāk ar padomiem un lūgšanām – Viņa
lūdz Dievu Tēvu, Savu Dēlu, Svēto Garu un ne reizi vien redzam Dievmāti raudam...
Bet kas aizkustina kungu sirdis? Šajos laikos netic, ka no Debesīm mūs
brīdina un padomus dod. Lūdziet žēlsirdīgo Tēvu bez mitēšanās! Grēki iekrājušies
pārāk daudz!
Trīs Austrumu gudrie
Tie prata izlasīt, ko zvaigznes vēstī par pasaules Valdnieka piedzimšanu.
Viņiem pietika gudrības: ja kas nebijis notiekas, uz to jāpalūkojas nopietni. Un pareizi
darīja!
Situācija Eņģelim mūsu laikos
Fatimā, Latvijā un citās vietās bērni Eņģelim noticēja – viņiem tā bija TĪRA
PATIESĪBA, un bērni nemaldījās... Vai pieaugušie atpaliek no bērniem? Savā ziņā jā...
Tomēr dažkārt pieaugušajiem jābūt kā bērniem – ja vēlas sasniegt debesu valstību.
Notikumi tā pakārtoti, ka sniedz mums šādu informāciju... Jānorāda uz sekām, katram
notikumam ir arī sekas – ja notic un arī – ja nenotic... Un Eņģeli var arī izsaukt: cik
šajā jomā cilvēki ir praktiski un nepraktiski, maz mums par to informē.
Kāds ticīgais
Kāds ticīgais, ļoti ticīgais, tiek pavadīts uz debesīm, un pa ceļam viņš dzird:
dzied! Dzied senlatvieši, viņi slavē Dievu pēc savām ierašām. Eņģelis apstājas un saka
ticīgajam: – «Tev tiek dotas tiesības kādu no viņiem ņemt līdzi un debesīm, ja
nevēlies visus.» Te nu ļoti ticīgais saka: – «Nē, viņi nedzied pēc manām parašām!»
Tad pēkšņi nobīstas – Eņģelis palaidis viņa roku vaļā! Eņģelis sacīja: – «Tu paliksi te
līdz tam brīdim, kad kāds būs ar mieru paņemt jūs visus līdzi...»
Notikumi
Notikumi – zīmes un pazīmes pievērš tautu uzmanību: jau tuvojas laiks!
Jēzus negrib zaudēt nevienu dvēseli, – tāds ir Jēzus, bet kādi būsim mēs? Mums nāk
pretim – ar Jēzus Bērnu var sarunāties un jautāt var, jau vairākiem Dieva bērniem tas
ir atļauts... Aiziet dienas, aiziet laiks, un kāds no visa tā labums? Neviens nevarēs
pārmest, ka Dievs nebija ar mums, tagad jau katrs skrien pēc savas iedomātās laimes,
bet jāņem vērā: Dievs jau sen to ir izdomājis un aicina jūs pie sevis...!
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2009. gada 24. septembris
95. stāsts
Rokās turu Dievmātes dāvāto Rožukroni, un vai tas ir par maz? Brīnumiem
netic, bet kādēļ brīnumi notiek, un pēdējā laikā – tik ļoti un pēc Bībeles motīviem. Tā
ir Viņa, kas no Debesīm, izvēle. Jēzus un Dievmāte – jau ir Viņa rīcības plānos. Dievs
nekļūdīsies. Tikai tādēļ, ka kļūdaini esam mēs...
Par putniem
Notikumu turpinājums: 92. stāstā tika minēts stārķis un gulbis, kādā no
agrāko gadu stāstiem putni palīdzēja atklāt smagu noziegumu. Šajā stāstā putnu dalība
mūsu dzīvē acīmredzama... Vai putni dzīvo tāpat vien, vai arī viņiem ir Radītājs? Jūs
putnu ligzdā atradīsiet olas, olās pildījums – olbaltums un dzeltenums, bet pēc dažām
nedēļām no olām izšķilsies cālīši – tiem ir spārniņi, knābīši un nadziņi, tie skraida un
vēl pēc kāda laika lido. Ja runājam par brīnumiem, tad droši var teikt: Tas ir brīnums!
Tamlīdzīgi brīnumi ir veseliem miljoniem, pie tiem esam pieraduši. Jau pierodam pie
brīnumiem... Un gandrīz vai aizmirstam Radītāju. Neviens no radījumiem nav
nejaušība. Tas ir jāizgudro un tam jāpiešķir dzīvība, un mūsu bērniem – jāpiešķir arī
dvēsele! Pret šo radījumu cilvēkam atbildība ļoti liela, cilvēks un viņa dzīvība
sargājama kā «Acuraugs» –, ka to nesapostītu un nenopostītu... Ja kas ir radīts, – tam
ir tiesības arī dzīvot, katram savs laiks un uzdevums. Dzīvība ir jāaizstāv, bet kura
cilvēka dzīvību aizstāvēsi, kura nē? Mehāniska izrīcība nav risinājums, tas runā pretī
dabas likumiem un lieta kļūst pārāk nopietna, ja tas notiek pret Radītāja likumiem –
pret Dieva likumiem. Vieni aizstāv Dieva likumus, bet citi tos neievēro. Bet, ja
neievēro, tad būs arī par to jāatbild. Anita piedalās kustībā par vēl nedzimušo bērnu
dzīvības aizstāvēšanu. Nupat kā bija Varšavā uz lielmēroga sanāksmi, un putni Anitu
aizstāv jau otro reizi. Jau otro reizi gulbis viņas ierašanos apsveic ar savu klātbūtni.
Sagaida Anitu ceļā – iznāk no dīķa, lai sagaidītu, – šoreiz kopā ar gulbīšu mammu un
sešiem gulbīšu bērniem. Anita fotografēja, filmēja, ceru, ka dabūšu ierakstu. Man

Jau otro reizi gulbis Anitas
ierašanos apsveic ar savu klātbūtni,
bet Dievmāte savu klātbūtni apliecina
ar savu zīmi 12 – zvaigznēm.
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fotoaparāts nebija līdzās, aizgāju pēc
fotoaparāta, bet gulbja ģimene jau bija dīķī
un peldēja projām. Uz atvadām arī es vienu
fotouzņēmumu izdarīju, bet ne veltīgi, jo
kārtējo brīnumu bija organizējusi Dievmāte.
Viņa te bija bijusi. Tāpat kā Aglonā 2009.
gada 15. augustā Viņa pie debesīm parādīja
savas Karalienes Kroņa zvaigznes – tas
redzams fotokadrā. Aglonā zvaigznes
apjoza Baziliku un vienā fotokadrā
Virs Aglonas bazilikas
apjaušamas logu kontūras: No Aglonas skats simbolisks logs – ceļš ir vaļā.
uz Debesīm pa daļai – simboliski – atvērts...

atvērts

Kur ir Dievmātes varenums?
Viņas pazemībā. Pie mums tā nemēdz būt – mēs dzīvojam riskantu dzīvi.
Dievmātes apņemšanās palīdzēt mums kļūst zināma Golgātā pie krusta...
Lūk, atšķirība – Horvātijā valsts vadītājs iesaka pieņemt likumprojektu – krustus no
slimnīcu, skolu, valsts un mācību iestāžu telpām novākt.
Pie mums Krusta kalns kļuvis neērts, bet ne visiem... Šo brīnumu neuzskata
par brīnumu. Bet kas ir uzskati brīnuma priekšā? Brīnumi ir un uzskati ir, stāvoklis
nemainīgs. Nododam tos Dieva rokās. Jēzus mums bija Ceļvedis, Dievmātes
pazemība iedrošina vienkāršo tautu nezaudēt ticību un paļāvību uz Dieva žēlastību, ja
būsim to lūguši patiesībā, pazemībā, mīlestībā – svētā sadraudzībā, kā to Kungs Jēzus
mums ir mācījis.
Pēdēj o Dienu Modelis
Laika palicis maz – zeme jau dreb... Izsūdziet savus grēkus, bet kam –
grēksūdzes uzklausītāji šai lielajai ļaužu masai par maz. Sūdziet savus grēkus cits
citam un tie, kam vara grēkus piedot, nepārtraukti piešķir grēku piedošanu. Izlīguma
stundu – neprāts būtu to vēl atlikt – jāizmanto, jāpiedod pat savam vislielākajam
ienaidniekam. Prasības ir ļoti augstas, un arī piedošana neizmērojama, un visam tam
jānotiek...
Tā nav sasteigta izlīgšana – tā ir iekavēta izlīgšana. Katram cilvēkam viens
un tas pats jautājums: – Vai tu esi piedevis? Zeme jau dreb, pilsētas sagrūst. Ja tu
piedosi, tev tas neko nemaksās. Šī pasaule jau kļūst nevajadzīga, un, ja tad vēl nevar
piedot, tevi vērtēs! Tevi patreiz lūdz, skubina, tev atklāj nepiedošanas sekas – uz kāda
pamata tad lai tev piedotu, ja tu nepiedod? Jēzus Kristus nebija pelnījis, lai Viņu
krustā piesistu, bet Viņš tomēr to pieļāva – grēcinieku dēļ.
Simboli
Ar auto var braukt gan kalps, gan kungs, bet grāvis tuvu gan vienam, gan
otram... Kungs var atpirkties un atpirkt savu kalpu. Kalps var aizstāvēt savu kungu,
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riskējot ar savu dzīvību. Kalps redzēja parādīšanos, bet kungs par to pat dzirdēt negrib
– kādēļ gan ne viņš, bet kalps to redzēja? Šodien tik daudz to pierādījumu par
brīnumiem, ka sāk jau «apnikt», bet ne visiem. Notikumi paliek atmiņā, par tiem
raksta, rāda fotokadrus, videofilmas. Šodien jau vajadzīgi simbolu tulkotāji, jo daudz
kas tiek parādīts simbolu veidā. Vajadzīga simbolu ābece. Un, lūk, visas pasaules
tautas vienlaicīgi uzzinās par notiekošo...
Mums ir laiks, un mēs varam izrādīties, kas mēs esam un kādi esam. Dievs
netur mūs nezināšanā – arvien kāds notikums liek mums pārdomāt, vai mēs esam tādi,
kam bijām radīti, vai mēs esam bērni Dievam.
Orleānas jaunavu apklusināja. Cilvēku, kas atklāja, ka Zeme griežas,
apklusināja, bet Zeme kā griežas tā griežas... Ja var ko glābt, nevajadzētu vis dedzināt,
bet brīdinājumus no debesīm apdomāt!
Ne visiem Dievmātes vizīte ērta. Un arī tāds gadījums: kāds kungs liek
Dievmātes statuju nomontēt un ienest viņa istabā – jāpārbauda, vai ir taisnība, ka
statuja raud. Te var saskatīt arī zināmu pazemojumu pret Dievmātes statuju.
Un nevar atvēsināt ietiepīgos prātus attiecībā pret notiekošo. Mozus lūdzās
kalnā, Jēzus kāpa kalnā, bet ciešanu priekšvakarā Kungs Jēzus lūdzās Ģetzemenes
dārzā nevis svētnīcā. Fatimā bērni lūdzās laukā, Lurdā – laukā, Medžugorjē – laukā,
Smelteros Dievmāti sastapa laukā. Brīnumi notiek baznīcā un arī laukā, Krusta kalnā
un arī dzīves vietās. Un ir arī tādi, kas domā pretēji. Viens saka: – Es varu dzīvot bez
Dieva! Bet tas ir tikai definējums, jo patiesībā tu dzīvo Dieva pasaulē. Ir arī atšķirtā
pasaules daļa – velna pasaule. Ne viens vien dzīvos arī tur, lejā – ellē... Nevienam nav
ko pārmest, – divas durvis vaļā – augšā un lejā. Dievmāte parāda debesis un arī elli.
Atšķirība ir liela – elli pat otrreiz redzēt negribas, kur nu vēl – tanī dzīvot!
Dievs saprotoši skatās uz cilvēkiem – katrā ielicis Savu Roku darbu, un
sāpīga ir katra vilšanās, kas no mums jāpiedzīvo. Dievam ir vēlēšanās piedot, bet vai
tu piedošanu lūgsi?
Tas stūrītis – Zeme, kas mums ir atvēlēta, būtībā kalpo kā «Placdarms», no
kurienes dodamies mūžības laukos.
96. stāsts
Reliģiskā dzīve fotonotikumos
Ak Dievs! – Dievs tomēr ir!
Ļaudis, nonākot faktu priekšā, atzīstas: – «Es neticēju un par maz varbūt
zināju...» No kuras vietas, lai Dievs šodien sāktu? Kā tad lai atklātos? Kam tas patīk
vai nepatīk, – tas ir smags jautājums. Pret Dieva rīcību, ja izrāda nepatiku, vai tas nav
grēks? Izvērtēt Dieva rīcību – cik tur tālu no grēka? Ignorēt Dieva rīcību – kādas tam
būs sekas? Dievs sniedz Savu palīdzību vai informāciju, un vai tas mums nepatīk?
Dievmāte Latvijā, un ko Viņa lai domā, kārtējo reizi mūs apmeklējot? Garīgie
notikumi turpinās – iespēju robežās sniedzam informāciju.
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Vai Dievs kādreiz ir runājis uz cilvēkiem, vai nav runājis, – kā šodien var
pierādīt to, kas noticis tūkstošiem gadu atpakaļ? Attēli, gravējumi, liecības un raksti...
Tagad atkal jaunas liecības un raksti, un arī fotoattēli...
Lai to visu gūtu, jābūt tur klāt, šādas svētvietas jāapmeklē. Dievam jāatdod
gods, Dievs jāpagodina! Mēs piederam pasaulei, kaut kam piederam... Bet pasaule
pieder Dievam.
Dievmātes un Kunga Jēzus parādīšanās vietā Smelteros jaunā Krusta
iesvētīšanas dienā ir redzama Kunga Jēzus klātbūtne fotokadrā – Svētā Hostija. Citā
gadījumā fotokadrā pie debesīm redzamas rīkstes – brīdinājums. Bet reiz pietika iziet
ar Dievmātes statuju procesijā Madonā, un fotokadrā redzams, ka rīkste sarauta
gabalos.
9. oktobrī Saldus Sv. Pētera un Pāvila baznīcā Liepājas bīskaps Vilhelms
iesvētīja un vadīja jauno Krusta ceļu. Savā laikā Kungs Jēzus Krusta ceļā bija galvenā
persona. Vissvētākajā Altāra Sakramentā arī šajā Krusta ceļa dienā Kungs Jēzus bija
galvenā persona. Vissvētākajā Altāra Sakramentā Viņš un Viņa svētie, un no ciešanām
atbrīvotās dvēseles simboliski redzamas foto kadrā grupiņā pie Viņa. Dievmāte saņem
Svētā Gara atzinību – īpaši simbolisku gaismu pār Viņas skulptūru fotokadrā.
Nedz Debesis klusē, nedz mēs visi pilīs dzīvojam
Vai jaunie likumi spiež mūs klusēt mūsu «ideālās» kārtības dēļ? Strasbūras
tiesa lemj – krucifiksus no skolām un mācību iestādēm aizvākt. Dzīvojam pasaulīgās
kārtības rāmjos. Bet debesis neklusē, un par to ir jārunā. Par garīgiem notikumiem nav
jāklusē – jādiskutē, jāpārbauda. Dievs brīdina, atklāj jauno kārtību jaunajā dzīvē.
Jaunā dzīve būs aizsaulē. Un, vai tas būs aiz saules, īsta definējuma nav. Bet mums ir
Vecā Derība un Jaunā Derība, un garīgie notikumi.
Kas pasaulē ir bijis, vai tikai lielais sprādziens? Par tālāko ziņu nav. Neviens
vēl toreiz nebija, kad kosmosu vajadzēja «nomierināt» – sarindot, sakārot un, ko vēl
vajadzēja, nezinu... Kaut ko izkausēt, pārkausēt un atkal veidot no jauna, ... tie
kosmosa melnie caurumi arī pastāv un veselas galaktikas aprij.
Klusēt nav jēgas. Dievs var apiet kluso zonu un vēstījumus pasniegs
nekristiešiem. Ar cilvēci būs nopietnas problēmas... Vai tad mēs tā tiecamies pēc soda,
ka nekāda saruna nav vajadzīga? Mēs piederam pasaulei, bet pasaule pieder Dievam...
Fotokadrs Nr. 1:
Simbolisks. Smelteros 2008.10.08. Svētceļotāju lūgšanu laikā Dievmāte
ierodas ar mazo Jēzus Bērnu... Svētgleznā uz Sv. Vakarēdiena galda priekšpusē
redzami Rožukroņi.
Fotokadrs Nr. 2:
2009.02.13. Fotokadrs Saldus baznīcā – monstrance ar Vissvētāko
Sakramentu prāvesta Andreja rokās.
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Fotokadrs Nr. 3:
2009.02.13. Simbolisks notikums. Caur abām priestera rokām uz augšu pie
Jēzus sapulcējas dvēseles Vissvētākajā Sakramentā. Dvēseles parādītas simboliski kā
uguntiņas, kas pulcējas ap Svēto Hostiju.
Fotokadrs Nr. 4:
Simbolisks fotonotikums Saldū 2009.10.09. Jēzus Vissvētākajā Altāra
Sakramentā līdz ar Saviem svētajiem un eņģeļiem piedalās krusta ceļa iesvētīšanā.
Maija un vēl divas sievietes Svētajā Sakramentā saskatīja Asins Lāses. Krusta ceļu
iesvētīja un vadīja Liepājas bīskaps Vilhelms.
Fotokadrs Nr. 5:
Saldus baznīcā 13.02.2009. Divi vīstokļi: Jaunā Derība un Vecā Derība. Un
trešais vīstoklis – laikmets, ko nodzīvojam jaunākajos laikos ... daudz nozīmīgi
notikumi Fatimā un citās svētīgās vietās.

4
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Fotokadrs Nr. 6:
Simboliski Aglonā dienas laikā 2009.08.15. spīd zvaigznes. Kas tā nopietnāk
uz debesīm nepaskatījās, tā arī to nepamanīja. Zvaigznes, kas iedegtas Dievmātes
vainagā, apjomīgā veidā bija virs Aglonas bazilikas vairākkārt redzamas fotokadrā.
Un arī logi, duravas – kā nu tas jums šķiet – sānskatā un priekšpusē pamanīsiet
fotokadros. Dievmāte bija gaidījusi visus.
Fotokadrs Nr. 7:
Redzamas lūgšanu virknes un Rožukroņi. Skaitiet Rožukroņus un citas
lūgšanas. Simboliski to fotokadrā parādīja 2008.08.17.
Fotokadrs Nr. 8:
Lieldienās stārķis aizgāja uz baznīcu Cesvainē 2009.04.12. (92. stāsts).
6
7
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Fotokadrs Nr. 9:
Fotonotikums Medžugorjē. Dievmātes atnākšana baznīcas torņa vidū.

9

Fotokadrs Nr. 10:
Lasaletas Dievmātes statuja Aglonā. Fotografēts 2009.10.09. Fotografēšanas
brīdī pie debesīm bija vērojamas pārmaiņas mākoņu «uzvedībā».
Fotokadrs Nr. 11:
Šajā dienā otrais simboliskais fotonotikums Smelteros, mazliet atšķirīgs.
2009.10.10. Līdzko atsākās lūgšanas, jau Dievmāte parāda, ka atkal ir klātesoša.

11
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Fotokadrs Nr. 12:
Brāļi Vitolds un Ēvalds (priekšplānā) no Lubānas svētvietās bieži viesi.
Smelteros 2009.10.10. Un daudzu svētdarību liecinieki...
Fotokadrs Nr. 13:
Svētceļnieki Smelteros 2009.10.10. Un Inai, savukārt, fotonotikumi
jāiemūžina ar savu fotoierīci... Seko fotokadri.
Fotokadrs Nr. 14:
Smelteru baznīcā 2009.10.10.
Mēs jau esot tādi muļķi, kas noticēja brīnumiem...
Ne jau tā ir muļķība. Neticēt Dievam, tā ir muļķība! Brīnumi, ja tos nevērtē
pārāk augstu, varētu būt kā papildinājums ticībai. Brīnumi nav vienādi.
Fotokadrs Nr. 15:
Smelteru baznīcā 2009.10.10. Griestos gaisma pie Dievmātes statujas. Foto
notikums.
13
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Fotokadrs Nr. 16:
Saldus Sv. Pētera un Pāvila baznīcā. Liepājas diecēzes bīskaps svētīja,
iestaigāja un vadīja Krusta ceļu.
Fotokadrs Nr. 17:
Daces un viņas meitiņas fotografēšanas brīdī. Fotonotikums simbolisks: uz
Dievmātes figūriņām pie sienas zvaigžņu kronīši šķiet ienākuši pa atvērtu logu. Dace
ir divu bērnu māte. Dievmāte vēlējās parādīt, ka viņa kā Māte svētī, un viņas Dēls
svētīs un gaidīs viņus zvaigžņotā mūžībā.
Fotokadrs Nr. 18:
Ja dzīvē pienāk brīdis, kad jānes Dievmātes karogs, pavēle tika izpildīta.
Svētā Jēkaba katedrālē. Priekšplānā Marijas leģiona vadītājs monsinjors Antons
Smelters un Jānis Drīksna.

16
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Fotokadrs Nr. 19:
Foto simbolisks. 2008.05.07. Trīs Hostijas Trīsvienīgā Dieva dāvanā – Savā
Dēlā un Garā, lai mēs dzīvotu mūžīgi. Dievs ir atdevis visu! Cik dosi Tu?
Redzējums:
Kādēļ tas bija un vajadzēja tā notikt? Boļislavs: – «Pastāstīšu tikai to, kā tas
notika, kad atrados Liepājā pie Sv. Jāzepa katedrāles. Pa taciņu gāja bīskaps Andrejs
Ārvaldis Brumanis, bet viņam pa priekšu iet Dievmāte, un spieķīti, uz kura bīskaps
atbalstās, – to ar savām rokām satvēruši vairāki eņģeļi...»
Brīnišķīga sagadīšanās redzēt Debesu vērtējumu – bīskapam, kas nespēka un
vecuma gados nav mitējies kalpot pie Altāra, tur notiekas vislielākais brīnums. Tas ir
Svētais Vakarēdiens, ko viņš sirdī nes!
Fotokadrs Nr. 20:
Smelteros Dievmātes godam Viņas parādīšanās notikumu iespaidā tika
iesvētīts krusts un svētību saņēma bērni. Kungs Jēzus par to bija pateicīgs un Svētās
Hostijas brīnums redzams ir klātesošs...
19
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Fotokadrs Nr. 21:
Krusta Kalna Inta atklāja, ka viņas dzīvē bijuši gadījumi, kad bijis jārunā ar
Kungu Jēzu un arī ar Kunga Jēzus Māti.
Neparasta gaisma fotokadros bija pamanāma bieži vien. Inta meklē atbalstu,
kā palīdzēt dvēselēm. Tas nav viņas darbs, bet aicinājums. Arī vienkāršs cilvēks
tiesīgs sludināt Prieka Vēsti. Kungs Jēzus ir mūsu Glābējs! Lūgties vajadzīgs gan par
dzīviem, gan mirušiem. Viņas rīcība ir pārsteidzoša: vai nu viņu kāds atbalsta, vai nē,
viņa trauc Prieka vēsti sludināt!
Fotokadrs Nr. 22:
Krusta kalna Inta Aglonā saņem Svēto Komūniju.
Fotokadrs Nr. 23:
Spēlē un dzied Debesu kori. Vai protat lasīt viņu notis?
21

23

22
302

Fotokadrs Nr. 24:
Simbolisks. Liepājas Romas Katoļu Sv. Jāzepa baznīcā, komūnijas
izdalīšanas laikā pie ļaudīm sniedzās Īpašā Gaisma.
Fotokadrs Nr. 25
2009.06.11. Krusts Medžugorjē.
Dariet, ko darīdami, pieminiet arī Krustu! Pie krusta notika cīņa par jūsu
atpestīšanu.
Fotokadrs Nr. 26:
Lūk, Latvijas karogs tiek pacelts pie brīnumainā krusta Medžugorjē. Ceļotāji
Medžugorjē lūdzās arī par Latviju. Gadu simteņiem krusts ir bijis cieņā, un ne velti.
Svētīts krusts ir stiprāks krusts. Svētīts krusts un lūgšanas pie tā – vēl stiprāks krusts.
Ļaudis izjūt cieņu pret krustu.
Fotokadrs Nr. 27:
Neviena lūgšana nepazūd. Debesis to labprāt klausās. Mūsu uzdevums – lai
izpildījums būtu labs.

24
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Fotokadrs Nr. 28:
Foto notikums simbolisks. Jēzus ilgojas būt pie mums.
Uz septiņām sarkanām lentēm rakstītas Kunga Jēzus ciešanas. Un, kur divi
vai vairāki pulcējas Jēzus vārdā, Jēzus ir starp mums. Uz baltajām lapām rakstāma
Priecīgā Daļa, jaunāko laiku notikumi...
Fotokadrs Nr. 29:
Tad, kad Inta apjauta, ka pasaule bez Dieva neeksistētu, un viss ir radīts un
viss ir gādāts, un ir atstāts tāds mazs «kriksītis» – arī pašam cilvēkam par savu dvēseli
pienākas gādāt, Jēzus un Marija to pavēstīja dievišķā un cilvēciskā formā. Vai
sajūsmā, vai arī vēl tur var klāt kaut ko pateikt, – Inta ar stopiem, būdama bez naudas,
cauri daudzām valstīm aizbrauca līdz Fatimai, un tas iekrita Intas dzimšanas dienā.
Jaunava Marija, Jēzus Kristus Māte, saprotamā dzirdējumā pateica: – Tu Mani varēsi
nofotografēt, bet tas notiks Spānijā, Kostablankā. Kā redzamas, Dievmāte bija
ievērojusi, ka Inta ir veiksmīga ceļotāja. Un tā Inta drīz vien ir Kostablankā un pilda
uzdevumus, kā Dievmāte bija teikusi. Vienā no foto kadriem redzama Dievmāte.
28
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Fotokadrs Nr. 30:
Vai mēs esam cienīgi krist pie Pestītāja kājām? To izlemt mēs neesam cienīgi,
bet mūsu sirds to pasaka, lai to darām un zemu paklanamies pie zemes. Zeme mūs
baro un ar zemi esam cieši saistīti. Arī zeme ir mūsu relikvija, arī zeme ir mūsu
sastāvdaļa. No zemes tu esi nācis un par zemi paliksi. Simboliski un tieši, mēģini to
saprast. Dzīvību ir devis Dievs un kas tur ko nesaprast, ja Dievs uz mums runā.
Simboliski, tieši un ar Gaismu...
Inas fotografētas bildes vēstī par foto notikumiem, kas aizvien vēl notiek.
Gaisma no tālienes dzīlēm Smelteros dažkārt saskatāma, un tā notika arī 10.10.2009.
Fotokadrs Nr. 31:
Pie Aizputes Romas katoļu baznīcas – brūnais
krusts uz brīdi bija kļuvis kā gaismas apņemts krusts. Un
Krusts, gluži kā pulksteņa rādītājs, norāda, ka baznīca
tam ir vispiemērotākā vieta – pulcēšanās vieta lūgšanai.
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Fotokadrs Nr. 32:
Kur vien būdami, allaž meklējam aizbildniecību pie Dievmātes ar Jēzus
Bērnu. Divi latvieši, paulīniešu brāļi, Dievkalpojuma lūgšanu laikā Čenstohovā pie
Dievmātes ar Jēzus Bērnu svētgleznas. Jūs teiksiet, bērnišķīga doma lūgt bērnam, lai
viņš piedod pārnodarījumu, bet otra doma – bērns ātri piedod. Jēzus Bērns ātri piedod,
un Viņa Māte arī. Arī mēs tādēļ jau esam, lai piedotu. Turpinot domu – šādi atpazīstam
Jēzu un Viņa Māti.

Tie, kas būs cietuši Jēzus dēļ
Atviegloja kaut vai mazliet Jēzum ciešanas, un ka Jēzus viņus nepazīs?
Nevaram apiet nevienu konfesiju. Kas tad var likt ciest kādam viņa ticības dēļ, ja ir
Jēzu pazinis? Dieva priekšā viss ir tā, kā ir. Ja cilvēkam ir iespēja sameloties, šādu
iespēju labāk būtu, ja neizmantotu. Ja Jēzu patiesi, tā no sirds uzslavēja, – Jēzus par to
uzzināja un vai Viņš slavētāju nepazīs? Taisnā ceļā uz debesīm. Tiesa gan, ejot uz
Debesīm, Jēzum aizskriet garām nevarēsi. Ir tikai viens ceļš. Mums pieder zeme, un
mēs te esam saimnieki. Un cik gudri vai negudri te saimniekojam? Taisni – jāraud...
Un vai tādi cilvēki ir tiesīgi saimniekot arī Debesīs?
Klau! Kas padeva ziņu?
Kas bija tie, kas deva ierosmi vandāļiem Krusta Kalnā paveikt ne tik labus
darbus, par kuriem civilizētā pasaulē neslavē? Ko jūt tauta, kurai ir vēl ticība visam
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labajam? Gruvešos iesviesto krustu uzstāda atkal savā vietā. Debesīs stāvoklis ir drošs
– Erceņģelis Miķelis ar saviem Debesu pulkiem pārvalda situāciju. Un arī Krusts tur ir
drošībā. Tas atspīd debesīs – jo dienas! Un simtiem reižu tas atkārtojas un noslēgsies
ar lielu godu, un mirdzēs spožumā Pastarās tiesas dienā. Patreizējos laikos kāda
persona Krustu pie debesīm redz ik dienas. Mēs runājam par lietām, kas pie mums
notiekas. Tieši vai simboliski – un tomēr notiekas.
2009. – 2010.
97. stāsts
Ja neviens neatbalsta, bet Dievs atbalsta
Mums ar to pietiek – tieši Dieva atbalsts mums vajadzīgs. Jau atkal cilvēki
nezin, kam uzticēties. Visi runā skaistas runas, skaistos darbus tā arī neesam
sagaidījuši. Pagrieziena moments vēl nav sasniegts. Tiesības uz darbu! No Kungu
galdiem jāpaēdina visi! Tas nav revolucionāru sauciens. Bet tiesības strādāt un tiesības
baudīt darba augļus – ne jau kungiem vien.
Nodarbināt cilvēku un nesamaksāt – šis grēks nav apejams, tas iedarbojas
tieši, un no apkrāptajiem būtu jālūdz piedošana. Lai Dieva sods nebūtu pārāk bargs...
Runa ir par soda varbūtību, tieši par varbūtību. Sodu var novērst, sodu var mīkstināt,
var piedot.
Arī no mūsu puses jācenšas radīt šādus apstākļus. Labvēlīgus Dievam. Katra
doma, kustība, lūgšana, gavēnis pievērš Dieva uzmanību.
Dievmāte izlūdz no Dieva Tēva atļauju mūs uzmundrināt, paskubināt lūgties
– patreiz tāds mums piemērots veids, jo citos procesos vajadzīga liela gudrība un
ticība. Lūgšana. Dievmāte piebilst: – Būs arī zīmes, lai stiprinātu jūs ticībā. Neesam
vieni – labā prāta cilvēkus pavada Dieva skatiens, Dievmātes Mīlestība, Kunga Jēzus
Piedošana.
Gatavojieties pārbaudei!
Neatsakieties no pārbaudes! Tas ir visgrūtākais Dieva kalpu statusā.
Ījabs, Jēzus, Jēzus mācekļi iziet pārbaudi. Ļoti sarežģītu pārbaudi iziet Dieva
kalpi un kalpones, un no pārbaudes neatsakieties!
Tas ir jūsu konkrētais uzdevums. Un arī Krusta kalna Intai ne visai
piemērotākais, bet tā vajadzēja – bez pazemojumiem neviens augšām nepacelsies, tie
ir kā atestāts vienā no vajadzīgajām ailītēm, lai ieņemtu vietu, ko Dievs ir paredzējis.
Dievs ir labs, gandrīz visi esam vienlīdzīgi. Cieta Jēzus, un ciešam arī mēs, tas nāks
tikai par labu mums un mūsu dvēselēm.
Neslavēsim grēku, bet slavēsim ciešanas! Nepatīkams «piedāvājums»?
Patīkamais piedāvājums bija Paradīzes dārzs. Piedāvājums bija, un tagad ir cits
piedāvājums, kas atbilst mūsu uzvedībai, un atkal izvēle mūsu. Tikai kā mēs
rīkosimies?
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Latvijā lūdzās – Dievmāte sadzirdēja!
Dievmāte savu žēlastību izlēja pār Latviju. Tēvs Jāzeps to redzēja
2009.12.01. 12:25–12:38. Cesvainē Maija ar krustmāti stāstīja, ka Žēlastību kronīša
laikā 2009.12.05. 3:00–4:00 un 15:00–16:00 pilnas debesis bijušas ar Rozēm.
Jāzeps: Dievmāte uznākusi uz mākoņa un tad arvien tuvāk un rāda uz
cilvēkiem, kas sapulcējušies un nometušies uz ceļiem, un lūdzās. Dievmātei ļoti
krāšņs tērps, teikusi: – Es jūs mīlu... Un beigās teikusi: – Cerība, Ticība, Mīlestība!
Un tā mēs tagad esam nonākuši Dievmātes mīlestības redzes lokā, un tā arī kļuvis
zināms – nākošā žēlastības izliešana pār Latviju notiks 2009.12.08 no 12:00–13:00.
Esam jau pie tā pieraduši, ka simboliskā veidā, tā «Klusi, klusi» mūs atbalsta no
nākošās dzīves vietas, liekot nojaust un izprast nenovēršamību – no šejienes būs
jāaiziet. Vecajā un Jaunajā Derībā sacītais ir saistošs visiem. Ja gribam dzīvot pie
Tēva, Viņa mājā – Debesīs, jāsapošas – viss negatīvais jānomet, jāatzīstas kļūdās,
jālūdz padomus un piedošana. Jākļūst par Dievam noderīgu palīgu, jo mājokļu ir
daudz, bezgalīgi daudz, darba pietiks un alga ļoti liela. Mazliet simboliski, bet
pateicām to, ko mums no Debesīm piedāvā. Debesis tik ļoti pārsteidzoši rīkojas?
Tiem, kas uz Dievmātes parādīšanos vietu aizgāja, Dievmāte pateica: –
«Paldies, ka atnācāt!» Par tiem, kas uz Dievmātes parādīšanos vietu savas cietsirdības
dēļ neaiziet, Dievmātei nobirst asaras!
Ko jūs Dievmātei izdarījāt? Teiksiet – neko... Tāda tā domāšana. Tie
atklājumi un skubinājumi, no kā rokām tie nāca, ko Dievmāte atklāja? Par tiem vēl
šaubās...
Jāiejaucas Jēzum –, bet arī par Jēzu šaubās... Kam ir dots, kam nav, – tā
nedrīkst teikt! Vajag gribēt un būs, vajag ticēt un būs vēl vairāk! Bērns piedzimst un
viņš ir lielāks par lielajiem, jo bērniem pieder Debesu valstība vēl pirms viņš pirmo
soli spēris. Te nav ko diskutēt, jo Jēzus jau sen to ir pateicis. Jautājums ir par tiem
cilvēkiem, kas bērnus negrib... kā mēs iztiksim, kā mēs dzīvosim? Kaut kas nedabīgs
briest. Jautājums ir tev – arī tev pieder Debesu valstība, jau no pašas ieņemšanas un
dzimšanas! Nezaudē modrību! Neizlaid no rokām savas īpašuma tiesības Debesīs!
Dievs par tevi nedomāja sliktāk kā par citiem
Dievmāte raud, un arī par tevi. Dievmāte parādās, un gaidīti tiek visi un, ja
jums jautās, jūs droši sakāt: – Mēs esam tie, kam pieder Debesu Valstība!
Pārsteidzoši, vai ne? Savu mantojuma daļu grib saņemt visi. Ja kāds to jums
noskaudīs, – tas ir nelietis; velns ir nelietis, viņam jau skauda, ka viņš nevarēs sēdēt
Dieva krēslā. Kaut kāda robeža ir arī Dieva bērniem. Ja bērni ir mīļi un paklausīgi, –
problēmu maz. Te viens moments – vieni grib paklausīt, otri nē. Tie eņģeļi, kas gribēja
Dievam paklausīt, palika, nepaklausīgos eņģeļus izsvieda ārā. Kamēr mēs vēl neesam
Debesīs, no velniem netiekam vaļā. Viena priekšrocība – mēs to zinām. Ja viņiem nav
vieta Debesīs, tad mums vēl ir, un jārūpējas, lai arī mūs neizmestu ārā. Protams, var
būt, kas ar velnu sadraudzējies. Vai kopā ar velnu kādu laidīs Debesīs? Kāpēc tik droši
par šo jautājumu varam runāt?
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To Dievs tikai zin, kādēļ mums bija atļauts redzēt, kā velns izrīkojas ar
cilvēku bērniem un, ja viņam nepaklausa, ietekmē pat fiziski! Kad parādās Dievmāte,
velnam kļūst «neērti» – jālaižas lapās. Pie mums izvēle: Debesis vai elle. Debesīs
Lucifers esot bijis valdonīgs, virs zemes – viltīgs un mežonīgs. Paldies Dievmātei,
Jēzum un eņģeļiem – viņa klātbūtni atmaskoja, šo viltus valdnieku, kas gribēja valdīt
Debesīs un tagad nodomājis valdīt uz zemes, bet katram savs laiks...
Jēzu, mēs tevi meklējam!
Vai tas bija tik grūti? Citkārt jūs risināt uzdevumus un atrodat pareizo atbildi.
Lai Mani atrastu, jums dots pietiekoši daudz – augstā kvalitātē. Ja neviens nebūtu
Mani atradis, tad varētu būt runa, ka jāsāk atkal viss no gala... Kā redzat, dots ir
pietiekoši ilgs laiks, lai pārliecinātos un nostiprinātos savā ticībā.
Kas to ir darījuši, tiem tas nav atteikts un nebūs atteikts. Izmantojiet savu
laiku racionāli, mazāk tukšības! Katrā nelaimīgā nabagā jūs varat saskatīt kaut ko no
Manis – un tā tālāk veiksmīgi risiniet šo uzdevumu! Jūs uzmundrināt vēlas gan Tēvs,
gan Māte, kas ir Debesu un Zemes Karaliene. Jums tas liekas negaidīts pavērsiens? Tā
ir mana Tēva griba – modināt jūsos atjautību un Dieva Tēva atpazīšanu, cik Viņš ir
Mīlošs un Labs un pacietīgi no jums gaida atsaucību jūsu dzīves laikā. Nevajag nemaz
lielu gudrību, lai to saprastu, ka no šīs zemes jūs tiksiet aizsaukti prom. Šim
notikumam atbilstoši jāsagatavojas. Jābūt modriem, jo to dienu par sevi tikai retais
nojauš, ja tas tiek atvēlēts. Vardarbība pret dzīvību – nu nekādi nav attaisnojama.
Izmeklēšana ir barga, un attiecīgs būs arī sods – pelnīts sods. Meklējiet piedošanas
iespējas! Negaidīts pavērsiens – tas ir to vērts, lai piedotu Dieva Tēva skatījumā.
Mācītāju un rakstu mācītāju stilā
Kādas šausmas – grēcinieki un grēcinieces sākuši Dievu lūgt!
Mēģinājums sākt Dievu lūgt, kā tas var beigties? Grēciniece sāk Dievu lūgt,
celt krustus, kapelas, lai tikai Dievu lūgtu! Kam tas vajadzīgs? Tā jau par daudz
lūdzas. Viss ir sadalīts pa lauciņiem, kārtībai jābūt! Grēcinieki pretojas – grib Dievu
lūgt un kaut ko darīt Dieva Godam, jo sevišķi, ja viņi ir jutuši Dieva pieskārienu,
atguvuši ticību un pat dziedināšanu piedzīvojuši – Dievam robežu nav. Grēciniekiem
no brīnumiem, kā saka, «mute vaļā».
Dievs uz tevi runā un tu Dievam melosi, ka zem mucas esi paslēpis cūku,
kaut gan tā bija tava sieva...
Jēzus runā ar grēciniekiem
Tas nevar būt! Ņemot vērā Jēzus Augsto stāvokli... Bet jā, tā bija. Rakstu
mācītāji Viņu tiesāja. Dzīves laikā gadās satikt cilvēkus, kuri atklāj noslēpumu: –
Mani uzrunāja Jēzus, neskatoties uz to, ka esmu grēciniece, grēcinieks. Un atkal
pagalam uztraukti rakstu mācītāji, un ziņu pienesējas, pienesēji piepelnās. Bija arī tādi
uztraukumi, kad Jēzus piesēdās pie galda, nenomazgājis rokas. Bet, ja smiltīs uzrakstīs
viņu slepeno grēku, – meklēs iemeslu Jēzu nogalināt, un ne jau Jēzu vien... Arī tad
bija brēka, kad Jēzus, rokas nenomazgājis, piesēdās pie galda...
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Antikrists pamanīs, ka viņš ir sazīmēts – atpazīts. Notiks vizionāru vajāšanas,
pat Baznīcas vīri baidīsies viņus aizstāvēt, jo ir grēkojuši, baidīsies, ka viņu slepenie
grēki tiks atklāti...
Grēkojuši ir visi, un lai neviens nedižojas, ka viņš ir kas cits, bet ne
grēcinieks. Augstās kārtas grēciniekiem pienāktos publiska grēksūdze, un no tautas
jālūdz piedošana, un lai tauta lūdz Dievu, ka viņu grēki tiktu piedoti, un atļautu viņiem
arī turpmāk kalpot Dievam kā amatu vīriem un kalpot draudzei. Vispārēja attīrīšanās
no grēkiem nepieciešama, ja grib būt tiesīgi par Dieva bērniem. Netīrs Debesīs
nevarēs iet, tur jau pa gabalu viņu pazīs, un ceļš pagriezīsies uz citu pusi... Piedošana
nav atcelta, ko vēl jūs no Dieva gribat? Savam tuvākajam centieties pārnodarījumu
atlīdzināt! Dievs ir pacietīgs un tavu grēksūdzi gaidīs līdz pat nāves brīdim. Kungs
Jēzus tev atgādina, Dievmāte uzrunā. Nenokavē!
Pienākums
Tīri cilvēcisks pienākums – runāt patiesību un runāt, ko par notiekošo domā.
Redzēt to, kam savās domās negribējās noticēt. Bet tas reāli jau notiekas...
Mēs negribam pieļaut, bet notiekas. Ar ko mēs nonākam konfliktā? Ar vēl
vienu citu brāli vai māsu, kas nespēj noticēt, ka mūsu dienās, tieši tagad gan
Dievmāte, gan Kungs Jēzus izrāda satraukumu par mūsu nesagatavotību mūžīgai
dzīvošanai.
Apvainot vizionārus, novērsties no vizionāriem, tā rādot priekšzīmi, kā
nepareizi izturēties pret vizionāriem, – vai tas nav grēks? Šis jautājums vairs nav
atliekams. Notikumi seko viens pēc otra, par tiem jārunā, jādiskutē un jābūt
dalībniekam –, lai būtu lietas kursā. Dzīvojam laikmetā, kad šie notikumi ir jāņem
vērā.
Kas ir vieglāk
Kas ir vieglāk – kādu no elles paglābt vai ellē iegrūst? Tūkstošiem dvēseļu
zem jautājuma zīmes... Kungs Jēzus sacīja, ka viņš uz pasaules atnācis grēcinieku dēļ.
Varbūt Jēzus izdarīja nepareizi? Bet mēs rīkojamies divdomīgi: – Es jau viņu
nepagrūdu, es ar viņu nerunāju. Tā ir vissmalkākā «pagrūšana uz elles malu», kā saka,
«rokas tīras». Kur ir palikuši rakstu mācītāji? Dzīvo smalkā pilī? Smalkā stilā nevienu
nepagrūda un no grēkošanas neatturēja. Jēzus stāv pie durvīm un gaida... Jēzus ir
nabags... Katram sava vieta, un vai arī tas noformēts – smalkā stilā?
Cīnieties par izdzīvošanu! Bet kādā stilā? Katrs lai cīnās, kā māk, – tukšais
vezums knapi kustas uz priekšu. Tūkstošiem dvēseļu zem jautājuma zīmes. Bet Kungs
Jēzus nenobīstas: – Nokristiet un sūtiet pie Manis! Vēl šodien pat un katru brīdi.
Nejautājiet, kādā stilā! Jau sen Jānis Kristītājs un Kungs Jēzus runāja: – Lai visi būtu
nokristīti!
Zvaigznes ir daudz, izvēlies spožākās!
Konfesijas ir daudz, izvēle liela. Pirmais padomdevējs ir tava sirdsapziņa, to
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veidojis Dievs un pielūdzams ir Dievs. Augstāk pakāpties, tuvāk tuvoties, ja vēlies,
pazemojies – ne jau apkaunojošā kārtā, bet atzīsties savos grēkos! Piedos, nešaubies!
Piedošanu neviens nav spējis atmaksāt, bet būt uzticīgam Jēzum vari pamēģināt un tā,
lai tā būtu mūžīga draudzība!
Lai nebūtu tā: – Kāpēc mani nelaiž debesīs? Lai Dievam nebūtu jāatbild: –
Uz zemes tu mani nepaklausīji, kāda gan garantija, ka debesīs tu Mani klausīsi? Nav
jau slikti, ka esi izvēlējies Debesis. Es gaidu tavu lūgumu. Varam vienoties slēgt
draudzību uz visu mūžību.
Kāds izskatās muļķis
Vai visiem ir priekšstats, kāds izskatās muļķis? Tāds nemaz nav, ir tikai
muļķība. Bezdievis? Tāds nemaz nav, ir tikai bezdievība! Slimnieks? Bija slimnieks,
būs slimnieks, nomirs ar visu slimību, un atkal nav vairs slimnieks. Un tālāk? Vai
pasaule ir? Pasaule nemaz nebija. Nebija, un nu ir!
Kaut kas mums jau ir. Bet tas ir par maz? Kam ievajadzējās, lai tāda pasaule
ir? Tam–kas–ir... Mēs esam no Tā, kas Ir. Tas, Kas Ir Mūžīgs. Mēs esam kā Dievi, bet
mainīgi. Bet Dievs ir nemainīgs. Tas, ka Dievs pieļauj mums mainīties, vieš domāt –
Dievs ir radošs visā pilnībā, un radīts ir ļoti daudz. Mums nav tādas spējas pārredzēt
visu, ko Dievs ir radījis. Radoša doma mums – tas no Dieva, lai mēs pasaulē radītu
sev lieliskus apstākļus, tas ir – visiem. Bet ja mēs darām kaut ko pretēju, tas nav no
Dieva. Jāapstājas pie secības, kā pasaule tika sākumā radīta. Pirms cilvēka jau tika
radīti eņģeļi, lai viņiem būtu lieliski apstākļi un lai viens otram darītu tikai labu, bet
brīvība arī bija, lai viņi spētu parādīt to labāko no savām gara spējām, un tās bija
gandrīz neierobežotas. Bija iespēja novērot tieksmi arī uz muļķīgo pusi, ka kāds domā
Dievam svešu domu... Citi eņģeļi to pamanīja un tos no sava vidus piespieda aiziet, un
ne bez cīņas. Kritušie eņģeļi debesīs netiek, bet cīņu turpina uz zemes. Atsevišķos
stāstu turpinājumos cīņas ar ļauno garu tiek minētas vairākos gadījumos.
Dievs Tēvs strādā radoši
Tā īpašība, kas cilvēkam dota, – strādāt radoši – pārlieku liela dāvana no
Dieva Tēva puses. Savā ziņā cilvēks ir kā Dievs, Kurš iedeva cilvēkam radošās spējas.
Cilvēkam tās jāizmanto ne savādāk, kā vadoties no Dieva Tēva padomiem, kam zemes
stratēģija zināma. Līdzīgs Dievam, bet ne jau Dievs! Nokļūdījās bijušais Dieva
vietnieks, bijušais visspožākais eņģelis Lucifers! Cilvēks ir radošs un galu galā
pārspēs Luciferu, būdams uzticīgs Dievam Tēvam. Luciferam elle, nebūt nē, nebija
pievilcīga! Soda vieta diez vai kam ir pievilcīga. Un tas nav pārsteigums, ka uz zemes
tik labprāt uzkavējās sātans. Aizvadītajos 20 gados, kopš kalpojam Dievmātei
tagadējos apstākļos, sātana zobi pamanīti ne vienu reizi vien. Stāstos ieturam atturību,
jo melnais kungs nav pelnījis, lai par viņu runātu bez vajadzības. Bet nedrīkst nezināt,
ka viņš labprātīgi neatlaižas ne no viena cilvēkbērna. Ja cilvēka tuvumā Jēzus, Dieva
svētie, Eņģeļi, – sātans glūn no tālienes.
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Vai Dievmāte bija Aglonā?
Jānis Pāvils Otrais atzīts par godināmo
Dievmāte to atzina jau 1993. gada 9. septembrī – šis notikums bija lasāms
«Dievmāte Latvijā» 49. stāstā. 1993. gada leģendārais redzējums notika pie Altāra
Bazilikas priekšā. Dievmāte pienāca pie Pāvesta un aplika viņam savu mantiju –
apmetni. Visā Dievkalpojuma laikā Bazilikas priekšā Pāvests bija ietērpts Dievmātes
mantijā. Tik lielu atzinību no Dievmātes puses, vai varēja kāds iedomāties!? Un to
redzēja ne viens vien...
Dievmāte Aglonā audiences laikā, kā viņa jutās, gaidot svētceļniekus? Ne
visai sen virs Aglonas divas svētceļnieces redzēja pie debesīm Dievmāti ar Bērnu Jēzu
uz rokas. Ļoti gaidīti mēs esam! Kāda tur ir iekšējā kārtība, Latvijas ticīgo kustība?
Dievmāte un Pāvests sniedza mums piemēru. Varbūt kāds vēl to nesaprata?
Dieva Tēva pārsteidzīgais solis
Uzticēt sievietei Savu Dēlu! Vispār pasaulē tāda īpatnēja nostāja – sieviete
otrā vietā, bet vai Dievam jārīkojas tā, kā pasaule uzskata? Patreiz divi – Dēls un Māte
– ir mūsu rīcībā. Viņi īpašā veidā nodarbojas ar mums, ticīgajiem, un ne tik stipri
ticīgajiem – vājāk ticīgajiem. Un tie vecie uzskati un jaunie uzskati, kā nu kurā
gadījumā, vēl pastāv. Un vīriešu mazdūšība arī pastāv uz mūsu planētas – visi vēl nav
nokristīti. Dievs Tēvs sievietei uzticas. Universālai Baznīcai galvenais nav šķirošana,
bet ganīšana: – Gani Manas avis! Katrs cilvēks ir Dieva avs. Dievs radīja divus
cilvēkus, un tie viens otrā ieklausījās tā, ka pat piemirsa Dievu tik lielā mērā, ka
pieļāva domu atļauties ēst arī tā koka augli, ko Dievs bija aizliedzis. Ko nozīmē
pazaudēt durvju atslēgu – Paradīzes dārzā ieeja aizliegta... Lai tiktu Paradīzes dārzā, ir
jāstrādā un jādzīvo paklausībā. Un notika tā: visi grēkoja, bet Dievmāte nē. Dievmāte
paklausīja. Grēko tas, kas Dievmāti apvaino. Arī tāds grēks pastāv. Jābūt pieklājīgiem.
Nekā nebija, pat Dievmāti neiet sagaidīt! Viņa šajos laikos atklāti atnāk – gan laiks,
gan diena ir zināma. Bet savējās darīšanas – «uzkrītoši» svarīgākas.
Marijai par savu Dēlu nav jākaunas, skatieties, kāds Viņš ir!
Kam Jēzus nepatika, kas tie bija? Jēzu ved pie viena tiesneša, pie otra
tiesneša, un tiesnešiem neērti, neredz iemeslu, kādēļ Jēzus būtu jātiesā. Vai tā ir Jēzus
nelaime, ka ierakstīja mācītāju slepenos grēkus smiltīs? Bet Jēzus bija smalkjūtīgs,
rakstīto izdzēsa... Jēzus runā taisnību, Jēzus piedod, bet kas tad kungiem nav pa
prātam? Tāpēc vien, ka ir kungi, ir savas tautas pārstāvji un nevar Jēzu pierunāt klusēt.
Tas tiesa, Jēzus runāja arī tad, kad bija pienaglots pie krusta, un Jēzus atkal ir
smalkjūtīgs: – «Tēvs piedod viņiem, jo viņi nezina ko dara!» Jēzu pazemo, cik vien
spēj, – pie krustiem piesieti divi laupītāji, un Jēzus vidū. Viens no laupītājiem Jēzu
izsmēja, bet Jēzus neatbildēja, saprazdams – tas cilvēks, saklausījies apvainojumus,
nezina, ko runā. Otrs laupītājs līdzjūtīgi redz savu nelaimi un arī nelaimīgā, nevainīgā
Jēzus nelaimi un uzticas Jēzum. Un Jēzus runā, it kā viņi būtu seni draugi: – «Šodien
tu ar Mani būsi paradīzē.» Svara kausi ātrāk nepacelsies, pirms nebūs vajadzīgais
gandarījumu skaits: labie darbi, izlīgšana, lūgšanas.
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Dariet kaut ko, – gandariet un lūdziet, tam visam laiku var atrast! Kam tas
viss ir vajadzīgs? Jautājiet to Dievmātei. Kur viņu satikt? Jautājums vietā... Līdz šim
bijām pieraduši pie tā, ka tas ir rets gadījums. Bet patreiz Viņa mūs sagaida daudzos
gadījumos, sadzirdot ka Viņa tiek meklēta. Sevišķi – Fatimas dienās, 13. datumos. Un,
ja nopietni, tad izbrīvējiet šo dienu un dodieties Viņu godināt!
Pēdējie notikumi – svinīgo Dievkalpojumu apmeklējumi Daugavpils
Vissvētās Jēzus sirds baznīcā 2010.02.13. Maija: – «Dievkalpojuma laikā altārī bija
redzama Dievmāte gaiši zilā tērpā un pēc tam balts krusts. Pēc mēneša 2010.02.13.
atkal devāmies uz to pašu baznīcu. Aura bija brīnišķa, un šoreiz Balts Krusts, protams,
simbolizēja ciešanu laiku. Mazliet dramatisks redzējums 2010.02.13. pa ceļam
Līksnas Jēzus Sirds baznīcā. Ļaudis maz, viena mūsējā svētceļniece piesteidzās pie
Jēzus Sirds Altāra, redz: Jēzus Sirds ledū – kāds vēsums, atsalums te jūtams! Viņas
sirds iežēlojās, un pati piedzīvoja tik neizsakāmu siltumu. No Jēzus saņēma siltumu!
2010. gada 1. maijā
98 . stāsts
Ko Dievmāte redzēja Smelteros
Ja to plašāk atspoguļotu foto kadros, tas būtu viens. Lūgšanu ieraksti
atskaņojumā – tas otrs. Tas, ko nedarīja, būtu trešais. Tas, ko darīja Dievmāte, ir ne
mazāk svarīgi. Visi kaut ko darīja. Tas paliek uz ļaužu sirdsapziņas neskarts līdz tam
brīdim, kad stāvēsi Dieva priekšā un tev jautās, kas tu esi, kādi bija tavi pienākumi un
kā tev veicās. Dievs gaida vislabākos rezultātus. Protams, katrs sapratīs, ka nekādi nav
jāizlokās no atbildības. Šeit ir tā, kā ir, – ar visiem melnumiem, ja grēksūdzē neesi tos
nomazgājis. Debesu un Zemes Karaliene atnāk pie mums, un kādi ir Viņas nolūki?
Viņas izvēle? Viņas stratēģija ir atsaukties uz mūsu lūgšanām. Ierasties Smelteros,
nelūgties un tad paziņot: «Es te īpaši neko neizjutu.» Tas būtu tas pats kā nestrādāt,
bet algu tomēr saņemt. Atšķirība, lūk, ir tāda – ja lūgsies, alga būs vai nu tūlīt, vai
vēlāk, vai citā reizē un visdažādākajos veidos. Dzīvē, darbā, ģimenē vai pat valstī –
atkarībā, kādā vietā tu esi.
Ko vēlējās Dievmāte? To jau Viņa pašā sākumā pateica. Izliet savas
žēlastības skolās, slimo un veco ļaužu patversmēs, draudzēs un citur, un lai būtu
kārtīgas ģimenes! Varēja lūgties un varēja jautāt. Dievmāte ir neatkarīga. Ja nevēlas
Viņu klausīties, citā vietā jau gaidīt gaida. Zaudētāji ir tie, kuri Viņas padomu neņēma
vērā. Vienā otrā gadījumā mēs dzirdam atsauci, ka mēs tādām reliģiskām blēņām
nemaz neticam. Tad ir jautājums: kam jānotiek, lai cilvēks sāktu ticēt? Mēs
deklarējam savu nostāju, bet tā nav derīga pat «kaķiem». Mūsu pasaule – Visums
kustās un riņķo ne jau ar mūsu līdzdalību. Varbūt kaut ko paspēsim sacūkot, to izdarīs
daži cilvēki, bet cietīs visi. Kādas tiesības ir iedibinātas, lai to kontrolētu? Vai
Dievmāti kāds klausīs?
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Tiek dotas iespējas apstādināt savu grēku. Vēl viena iespēja. Nemēģiniet
iestāstīt, ka tas nav iespējams. Kamēr ir iespējama piedošana, tiek gaidīta grēcinieku
rīcība. Cilvēki var būt labāki, skaistāki, dievbijīgāki. Kad cilvēki kaunas lūgties, vai tā
jau nav robeža kritienam? Katram sava izvēle, tomēr personīgi katrs sajūt, ka tā ir
viltība – solīt, ka viss tiek darīts, lai pasauli glābtu. Tikai kā tas tiek darīts un cik tiek
darīts? Kādēļ izveidojies vakuums, kas izrauj tik daudz ticīgo no ticīgo vidus?
Kunga Jēzus un Dievmātes mīlestības pulciņš
Mūsu pulciņā, kā noprotiet, ir arī Dievmāte. Viņa vairāk rūpējas par mūsu
«praktisko» pusi, par mūsu vajadzībām dvēseļu glābšanā. Ko viens pulciņš ir spējīgs
paveikt? Redzamā puse būtu lūgšanas, brīvprātīgie gavēņi, svētceļojumi, izpalīdzība
garīgos jautājumos. Pulciņa iekšējā dzīvē dalību ņem Dievmāte un Bērns Jēzus.
Cik ļaužu ir mūsu pulciņā? Tas ir ļoti kustīgs. Divdesmit četros gados
Smelteros pabijuši vairāki tūkstoši lielākos un mazākos autobusos, automašīnās un
satiksmes autobusos. Svētceļnieki Ainaži–Aglona guva pirmo pieredzi Smelteros.
Nezinām, kādu instrukciju bija saņēmis Garīgā semināra audzēknis. Viņš strikti
atturējās no iespējamām vīzijām. Priekšniecība viņu atbalstīja un pabalstīja, un viņš
kādu laiku kalpoja arī Aglonā, bet izpalikušā tikšanās ar Dievmāti Smelteros bija
demonstratīva un vēlāk viesa problēmas arī, lai kalpotu Aglonā. No kalpošanas
aizgāja.
Melnstrādnieks Dievmātes izvēlētajā teritorijā
Atrašanās šajā teritorijā jau vien liek saprast to, ko nevar saprast, nebūdams
Dievmātes tuvumā. Tie karstie strīdi, ir vai nav šeit Dievmāte, no malas skatoties, ir
Dievam pazemojoši. Ne jau tas, kas sauks «Kungs, Kungs», ieies Debesīs. Neko sliktu
tas cilvēks nesauca, bet nedarīja to, ko Kungs šim cilvēkam kā priekšlikumu bija
sagatavojis. Cilvēks domā, bet Dievs dara. Cilvēkam tūdaļ jādara atbilstoši tam, ko
Dievs dara, savs ego jānoliek pie malas, un notiek atdošanās Dieva rokās. Ko tas
cilvēks panāks? Sacels vētru pret sevi. Tie, kas sauc «Kungs, Kungs», ir vairākumā un
grib Viņu «nolikt pie vietas».
Būt Jaunavas Marijas lieciniekam!
Latvijā parādoties Dievmāte. Vai tā ir vai nav? Vienkāršam grēciniekam
piedāvā aizbraukt un būt notikuma vietā. Kāda gan sajūta var būt? Apstākļi tādi –
sakrīt atvaļinājums, atpūta sanatorijā, iespēja izbrīvēt dienas, un iebildumiem nav
attaisnojoša pamata.
Monsinjors Jānis Vaivods ieteica tikties ar zinošu priesteri. Klostera māsas
Veronika un Monika palīdzēja viņu atrast. Tā kļuvu par liecinieku turpmākiem
notikumiem. Sākās tie agrāk, kardināla Juliana Vaivoda garīgā valdījuma laikā. Vēl
priesteris būdams, viņš mani 1927. gadā kristīja. Dzīves laikā pie grēksūdzes man
padoms tika dots. Pat no mūžības no viņa tos esmu saņēmis.
Jēkaba katedrāles kalpotāja Lienīte ar ilgām gaidīja, ko atkal Dievmāte
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teikusi. Un tā ne vienu vien reizi atskaņoju diktofona ierakstus. Sv. Jēkaba katedrāles
svētceļotāji paši bija Smelteros, tas redzams foto kadros.
Jeruzalemei atbalsta punkts Latvijā
Uz Jeruzalemi visi neaizbrauks. Krusta kalna Inta aizbrauca un bija Kunga
Jēzus krustā sišanas vietā un pie Kunga Jēzus kapa. Līdzība ar Krusta kalnu
pārsteidzoša, bet ne lieluma ziņā – Jeruzalemē plašāk. Latvijā Kungs Jēzus uzticēja
Intai sākt no nekā. Divas rokas un domu biedri, kuri grūtās situācijās sniedza savu
palīdzību visparastākā veidā. Sākot ar krustu – ar vienu, tad ar otru. Dažos gados jau ir
vesels Krusta kalns. Ļaudis mīl Kungu Jēzu un nav kļūdījušies, jo Jēzus pie Krusta
izpirka mūsu grēkus.
Krusts, Dievmātes skulptūra un Kunga Jēzus kaps šajā Krusta kalnā Ķegumā,
ko salikuši vienkārši ļaudis kā dāvanu Jēzum un Dievmātei, Kuri daudzkārt īpašā
veidā dziedina gan dvēseli, gan miesu. Bet tam ir jānotic.
Šeit notikušie dievkalpojumi skatāmi filmu un foto kadros. Lūgšanas allaž
notiek gan par dzīvajiem, gan arī par mirušajiem, īpaši par kara un represiju upuriem.
Uz viņu kapu vietām bieži krusta zīmes nav. Jeruzalemes garīgajai vadībai par Krusta
kalna eksistenci Ķegumā ir zināms. Kristus vārdā veidotas izbūves un krusti attiecīgi
tiek arī novērtēti.
Katoļi cīnās pret Dievmāti
Varbūt tas ir tikai tāds pārejas periods, ietiepšanās... Kāpēc talkā bija jālūdz
svētais Jāzeps? Jāzeps ņēma vērā gan zīmes, gan sapņus, jo bija jāglābj, jāaudzina
Bērns Jēzus. Vispatīkamāk bija klausīties, ko tas Bērns Jēzus runāja. Dievmāte pēc
dabas bija ļoti vienkārša, tāda Viņa ir arī šodien. Kungi aizrāvušies ar savas slavas
problēmām. Nav laika no katedras nokāpt, lai painteresētos, ko vēlas Dievmāte
Meksikā īsā laikā nokristījās vienpadsmit miljonu iedzīvotāju. Dievmāte
viņiem bija autoritāte. Šķiet, ka Bībeles stāstus vispusīgi nepārzināja. Redzēja un
ticēja. Mums daži pat redzēt negrib – tas varētu viņiem atņemt citur nepieciešamo
laiku. Baidās, ka neapkauno mundieri, ja ceļā gadās sātans. Tiesa kas tiesa, sātans
neguļ, ne viena vien problēma jau aiz muguras – tā arī ir īstenība, bet ne jau uz
Dievmātes rēķina jāatstāj šī problēma. Ļaudis tiek atrunāti šīsdienas Dievmāti
neklausīt, it kā Dievmāte kļuvusi pavirša un Kunga nostāju nerespektējot. Pavērojām
pareizticīgos. Runā par visiem notikumiem. Notikumiem jāļauj izkristalizēties, tad
katrs atradīs pa kristāliņam. No nekā nekas nenotiek.
Dievmātes aizstāvība
Kas aizstāvēs Dievmāti? Dievmāte ierodas vispieticīgākā skatā, skumja un
raudoša. Kas ir tie, kuri sagādā Dievmātei skumjas? Vai tie Dievmāti aizstāvēs? Kam
interesē, par ko Dievmāte runā? Drošāk Dievmātei, kad Viņa ir kopā ar Jēzus Bērnu.
Dažkārt Viņa ir viena un viss smagums gulstas uz Viņu. Viņa mūs aizstāv. Kas
aizstāvēs Dievmāti? Vismaz Viņas vizītes pieteiks, pastāstīs, kur tās notiek. Oficiālām
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personām dota atlaide, bet no kā? Ne jau no Dieva. Dieva Tēva balss aizstāv Dievmāti
un liek, lai paklausa Viņai. Neskaidrību nav, bet ari vēlamā atsaucība nav. Vien tie
ļaudis, kuri Dievmātei ieticēja, turpina pulcēties, lūgties un ar Dievmāti satikties. Un
tas nav maz.
Ja nebūs, kas lūdzas
Bērni lūgsies un slavēs Dievu. Par daudziem pieaugušajiem ir liels jautājums.
Bērni ieticēja Krustā sistajam Par Viņa ciešanām un Krusta nāvi apņēmības pilni
Jēzum pateicās. Bērni paši organizēja, paši gāja Krusta ceļu no Lielvārdes līdz Krusta
kalnam Ķegumā. Protams, saņēma Krusta ceļa žēlastības. Kungs Jēzus to ir garantējis.
Saņemto žēlastību daudzums aug, Krusta kalnā apmeklētāju soļi nenorimst. Jau 2010.
gads! Tikai nesakiet, ka nebūs, kas lūdzas. Bērni lūgsies. «Sīki mazi žagariņi, paši
pūta, paši dega.»
Kur ir jūsu gaišais prāts?
Dažreiz tas pietrūkst tikai mazliet. Kristīga cilvēka dzīvē un darbā atlaides
nav. Jāizdzīvo, palīdzība nāk no Dieva, tā jāpieņem. Cilvēks atrodas epicentrā un tajā
«jāizgrozās». Tev ir tavs gaišas prāts arī šodien, un tūlīt tas ir vajadzīgs. Ar gaišu
domu cauri dzīves ielejām, ar paātrinājumiem un palēninājumiem, tikai ar vienu domu
– man ir uzticēts mans gaišais prāts un tas nāk no Dieva. Gadās dažādi apstākļi. Tomēr
neatliec šai dienai paredzēto pagodinājumu dot iespēju kaut vienam cilvēkam tikties ar
Dievmāti savu ļaužu pulciņā. Konkrēts gadījums. 2010 . g. 1. maija rītā Dievmāte
Nellijai darīja zināmu par kārtējo tikšanos uz lūgšanām Smelteros. Nellija gaidīja, ka
pa ceļam pie viņas piebrauks un viņai būs lemts būt savu ļaužu pulciņā pie Dievmātes.
Kā tas jau bieži ir noticis, laika maz un, ja Nellija nav mājā, vai paspēsim? Tā arī
neiebraucām pie viņas. Kas sajauca mūsu prātus? Šīs zemes praktiskā puse. Bet mēs
bijām ceļā pie Dievmātes uz Viņas publiskās parādīšanās vietu Smelteros. Vainas
apziņa tā arī neizzuda ilgu laiku. Par ko – to arī sapratām.
Sieviete gudrāka par baznīckungu
Kamēr priesteris Zaharijs mocījās ar savu neticību, nenoticēja eņģelim, ka
«Tava sieva Elizabete dzemdēs tev dēlu», notikumi neapstājās uz vietas. Kad
Elizabete ir sestajā mēnesī, pie Marijas ierodas Eņģelis un saka: – «Nebīsties, Marija,
jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Lūk, tu kļūsi grūta miesās un dzemdēsi Dēlu un
nosauksi Viņu vārdā Jēzus.» Marija steidzās pie savas radinieces Elizabetes. Elizabete:
– «No kurienes man tas, ka mana Kunga Māte nāk pie manis?»
Kāda aina ir šodien? Cik dzīvo tam Kungam nosacīti un par īstam, kas ir īstie
kungi un tikai noformētie? Jāstrādā visiem, aizrauj darba azarts, viss notiek. Kuram nu
teiksim paldies par darbu?
Mēs atsaucāmies uz notikumiem, kas seko saskaņā ar Elizabetes un Jaunavas
Marijas piedzīvoto 2000 gadu atpakaļ. Šodiena liek mums priekšā notikumus tā paša
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iemesla dēļ: – «No kurienes man tas, ka mana Kunga Māte nāk pie manis?» Kunga
Māte nāk pie mums. Šajos notikumos seko ziņas un pierādījumi.
Mazā oāzīte
Vieta kur ticēja un ieticēja. Vieta, kur uz brītiņu piestāja Kungs Jēzus.
Vispirms Dievmātei uz rokām un vairākkārt personīgi šajā tuksnešainajā mazticības
pasaulē.Vietu vietām atrodas oāzītes, kur Jēzum un Dievmātei atpūsties un
paklausīties vienkāršo ļaužu uzticīgās lūgšanās. Tās ir tik patiesas, ka atbalsojas
Debesīs. Vienkārša bija Svētā Ģimene. Vienkāršo ļaužu lūgšanas ir saprotamas un
sirsnīgas. Neskumstiet, ļaudis, kad atkal ir reize tālākam ceļam, Dievmāte un Jēzus
bērns jūs visus svētī. Atpūta šajā oāzītē nav tikai sagadīšanās, tā ir sastapšanās
Dievmātes izraudzītā vietā. Vietu izraudzīja Dievmāte, un Dievmātei ieticēja bērnu
pulciņš. Kur tad garīgie vadītāji? Tikai daži, pārējiem savdabīgs liegums, arī grēks, ko
nav spēka atmest. No Dievmātes puses darīts zināms, kā rīkoties, kā darīt. Nekavējoši
vajadzēja iesaistīties sarunās un, jo kompetentākas personas, jo labāk. Vai Dievs liek
nogaidīt? Kāds absurds! Mūsu valstiņu draud izputināt no rietumiem ieplūstošā
kārtība un visatļautība. Arī pie sasistas siles ne viss ir zaudēts. Lasot Dievmātes
pirmos vēstījumus, varam pārliecināties, ka Dievmāte runāja tieši un skaidri par to,
kas ar mums notiks. Mazo oāzīti Smelteros mums par lielu brīnumu Dievmāte nav
slēgusi.
Pateiksimies par Dievmātes lielo pacietību, sevišķi Smelteros, Aglonā,
Medžugorjē un citās vietās!
Viesstrādnieki atkal pie Dievmātes
Būt Dievmātes klātienē. Jau desmitām reižu Dievmāte uzrunā te vienu, te
otru, kopumā visus. Pie tā pamazām pierodam. Dievmāte sper nākamo soli, bet vai
mēs to saprotam? Daudzas personas Dievmātes pirmās ārkārtējās parādīšanās
uzskatīja par tukšu runāšanu. Vai aizstāvēt Dievmāti? Tukša runāšana! Vai tad
grēcinieki būs tie, kuri aizstāvēs Dievmāti? Bet grēcinieki vismaz nebūs zaudētāji.
Dievmāte turpina nākt, un sagaidītāju pulkā tikai vieni grēcinieki. Garīgās kārtas brāļi
un māsas reti. Kam sūdzēties? Nesūdzamies arī Dievmātei, bet lūdzamies piedošanu.
Dievmāte izrādīja savas ciešanas un asaras. Mēs esam Viņas viesstrādnieki, lūdzamies
un arī mums nobirst asaras. To, ko Genovefa redzēja sākumā, par to ciešanu ciklu, ko
uzņēmusies Dievmāte, būtu jānobālē jebkuram. Mums Dievmātes dēļ aiziet secen ne
viena vien rīkste. Ko varam darīt mēs? Dievmāte sacīja: «Lūdzieties!» Un tā katru
reizi aizvien. Un mēs – lūdzamies.
Viss vēl nav beidzies un Zeme pastāv, bet miera nav, taisnība, savstarpējā
mīlestība tik ļoti «klibo», tās jēgu sagrozot. Un tie, kuri dzīvo it kā Dieva nav!? Cik nu
vēl tālāk tā var turpināties? Dievs brīdina jau savlaicīgi, nav iespējams Viņam izteikt
pārmetumus. Jau ir tās dienas, kad ļaudīm jābūt gataviem uzklausīt spriedumu par
nodzīvoto mūžu. Tas nav hokeja laukums, kur tiesneši dažkārt sastrīdas. Cilvēka
dzīves laukums pilns ar starpgadījumiem; tur neviens netiktu gudrs, tikai Dievs.
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Lai spriedums par mums būtu labvēlīgs, par mums raud un lūdzas, un pamāca
Dievmāte. Vai Dievmāte to nedrīkst darīt?
Kas ir grēks?
Grēks būtu, ja es klusētu, kad apgāna mūsu svētvietas, aizliedz garīgo
kustību, kas veltīta Jēzum, Dievam, Dievmātei, aizliedz Baznīcas palīdzību. No sākta
gala tā tas bija. Mums ir foto un videofilmas, mums ir Dieva, Jēzus un Dievmātes
tieša līdzdalība. Vai kāda cerību dzirksts paspīdēs, vai nē? Bet no Debesīm ar veselām
šaltīm mūs pārsteidz gaismas stari.
99. stāsts
Arī turpmāk, piekrītot kalpot Dievmātei, vai var zināt, ar kādām instancēm
vien nebūs darīšana? Un tie «burbulīši», ko cilvēki izdomā, to tiešām netrūkst.
Trūkumi, kas piemīt cilvēkiem, samanāmi, un pie tāda stāvokļa jāpierod –
tāda ir dzīve. Ieklausāmies Dievmātes padomos un, kā noprotiet, Viņa visu saprot,
līdzi dzīvo ikviena cilvēka sāpēm un domāšanai. Ar to domāšanu cilvēki sevi nomoka
ne pie tādas nozīmes mērķiem, kas ved uz laimīgu mūžīgo dzīvošanu. Varētu sacīt, ka
mūs ļoti laipni brīdina. Un laipni būtu jāpieņem Dievmātes brīdinājumi. Bet kāds ir
stāvoklis? Lielais vairums cilvēku pat nezina par Dievmātes aizbildniecību par mums.
Kunga Jēzus Māte no visas savas Sirds apņēmusies glābt, kas vien vēl glābjams.
Bezdievība nebūs bezgalīga, būtu jāpabrīnās, kādēļ vēl nepiemeklē sods. Un
jāpabrīnās par atturību Dievmāti atbalstīt, neparādot pretimnākšanu. Pieraduši pie
pieņēmuma, ka mēs jau tā ļoti daudz darām, ko nu vēl... Revīzija teiktu kaut ko citu.
Vēl ir laiks – nepieviļiet paši sevi! Citus nebūs, ko vainot. Dievs laicīgi ir jūs
brīdinājis.
Ne jau braucām brīnīties, kā brīnumi notiek, – pildījām saistības. Biju
apņēmies to darīt zināmu. Ja kļūst bīstami, draud briesmas, atbildīgas personas
izsludina trauksmi. Vai Dievmātes brīdinājumi nav pietiekoši, lai sarosītos
garīdzniecības atbildīgās personas? Pie aizdomu salmiņa vai vajadzētu turēties?
Dievmātei ir stipra roka, ar otru Viņa turas pie Jēzus – tāds vizuālais izskats.
Bet uz necienīgiem cilvēkiem ilgi negaidīs.
Dievs stingri turas pie sava plāna. Cilvēki domā tā un cilvēki gribētu tā,
viņiem šķiet tas būtu vareni, iespaidīgi un skaisti... Dieva Dēla piedzimšana varēja
notikt kādā no karaļu namiem. Kunga Jēzus augšāmcelšanās no kapa varēja satricināt
visu zemi, Tā spožums apžilbināt visu pasauli, lai beidzot saprastu, kas ir Dieva Dēls.
Kungam Jēzum nomirstot, zeme nodrebēja. Bet alkas tikt no Jēzus vaļā un Viņu
nogalināt mita Rakstu mācītāju sirdīs. Viņu sirdis nenodrebēja, neiežēlojās, bet tikai
nobijās. Nobijās arī tad, kad uzzināja, ka Jēzus ir augšāmcēlies. Dieva plānos nebija,
ka Jēzum atkal jānonāk Rakstu mācītāju rokās. Rakstu mācītājiem vien atlicis slēpt šo
faktu par Jēzus augšāmcelšanos. Viņu rokās ir vara, bet ticīgo rokās – ticība un Jēzus
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atpazīšana. Kā Jēzum atklāties saviem ticīgajiem, tas Dieva rokās. Dievam ir savs
plāns. Cilvēki ir noņēmušies ar visādām iebildēm, gan labdabīgām, gan strīdīgām, bet
cilvēki ir tikai cilvēki, un Dieva Dēls neatnāca, lai cilvēkus tiesātu, bet lai piedotu. Ja
nevēlas, lai piedotu, būs arī nošķirošana, bet tas jau būs nobeiguma posmā. Viena daļa
cilvēku paši uzprasās. Viņi negrib Dievu un negrib kalpot Viņam nepavisam. Vai nav
muļķīgi – velns to vien gaida. Būs, kas kalpos viņam. Ne jau cilvēku plāniem ir
likumīgs spēks, ja Dievs tos nav apstiprinājis. Vienīgais taisnīgais, žēlsirdīgais plāns ir
Dieva rokās – vai ar to nepietiek?
Aizkaitinātais Eņģelis
Nu un tad? Bet kā tas varēja notikt? Ja gribēja darīt to, ko nezināja, vai tā var
darīt? Vēl nebija līdz galam izskolojušies? No sākuma pabrīnījās, kā eņģeļu vadonis
atļaujas dažas vaļības – atsēsties Dieva sēdeklī, kas piederas tikai Dievam. Atcerieties
Kunga Jēzus pamācību par to, ka pie viesu galda neieņemt labākās vietas, lai negadās,
ka būsiet iesēdušies sev necienījamā vietā. Katram sava vieta, arī eņģeļiem un,
protams, arī cilvēkiem. Viens no eņģeļiem aizrādīja eņģeļu vadonim Luciferam par
viņa necienīgo rīcību. Tas Luciferu saniknoja. Viņam radās piekritēji, un sākās
konflikts. Erceņģelis Miķelis nostājās pret netaisnīgo vadoni, un sākās cīņa. Šeit lieti
pieminēt, ka, Lucifera pusē nostājoties, daži eņģeļi jutās piekrāpušies, dzirdot par tām
diskusijām starp piekrāptajiem eņģeļiem, un cilvēkiem jūtams viņu nožēlojamais
stāvoklis. Taču ar saniknotiem, tagad jau tumsas gariem, pat diskutēt bīstami.
Kas gādās par to, lai cilvēki svēti nodzīvotu, un viņus nepiemeklētu
nepaklausīgo garu liktenis? Cilvēku dzīvošanas laiks nepavisam nav nodrošināts. Cik
tas būs ilgs – pārticība, veselība, draugi un ienaidnieki? Kāda būs tava ticība? Tā vien
steidzina – gatavojies mūžīgajai dzīvošanai! No debesīm mūs brīdina! Ja nezināt,
kuram kungam klausīt, vēl ir viena iespēja – palīgā lūdziet Erceņģeli Miķeli! Viņš spēj
atšķirt īsto no neīstā Dievam veltījušos cilvēku.
Mūsu bagātība
Tautas dziesmas, ierašas un dabas novērojumi. Īstajā laikā iesēt un ražu
novākt. Jāprot pagatavot tautas tērpus, apavus, transporta līdzekļus un mītnes, kur
dzīvot cilvēkiem un dzīvniekiem. To ir pratuši un prot, un, ja ne citādi, tad saglabā
muzejos un arhīvos. Sakāmvārdi, teikas un pasakas, melodijas un mūzikas
instrumenti. Gods un tikums, Svētās dienas svētīšana. To jau visu zinām, arī Dieviņš
allaž ir tautas mutē. Atļaujiet tautai savos tikumos brīvi izpausties, un jums būs ko
redzēt un redzēt, dzirdēt un dzirdēt!
Mēs gribam pielūgt to, kas ir virs mums! Visas tautas atzīst, ka ir Kāds virs
mums. Apzināti un dažkārt neapzināti piesaucam Palīgu, kas ir virs mums. Kas tur
slikts? Sliktums nevar būt, to jau tauta aptvērusi, iepazinusi. Ja tā no sirds lūdz, tad tā
vien liekas, ka piesaucam prātam neaptveramu, Lielu Mīlošu Sirdi. Dievs mūs mīl, un
ko vēl mums vairāk vajag? Vai Dievam ir arī kāda problēma? Mūsu dēļ jā – mūsu
lielās iedomas dēļ. Tā ir svārstīga. – Tur varētu būt tā un varētu būt arī citādi.
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Vienkāršības dēļ saprotam, ka notikumi nav jāpalaiž garām, jo tie ir domāti mums.
Dieva Mīlošā Sirds pasniedz mums kā dāvanu veselu virkni garīgos notikumus.
Mēģinājums aizstāvēt Dievmāti, kā tas var beigties
Divi tūkstoši gadu pagājuši, bet evaņģelizācija nav pabeigta. Vai Debesis
klusē un ar to ir samierinājušās? Tie izteiktie apslēptie draudi, ka jāklusē, ko redz
Dievmāte un Viņas ticīgie. Kas notiek ar Viņas mēģinājumiem brīdināt pasauli? Laikā,
kad tas viss notiek Medžugorjē, Latvijā un arī citās vietās, pamanāma kaut kāda
nesaprašana. Tā varbūt nav ļauna. Mīļā «miera» labā labāk klusēt. Tālāk runāsim par
to, ka Dievmāte noraizējusies par necerēto klusēšanu. Jo pastāv iespējas diskutēt. Viņa
papildus vēl pieliks klāt zīmes un brīnumus, lai būtu ierosme runāt. Runājot par ticību,
pietiks ar mazumiņu, bet tikai pirmajos brīžos. Kungs Jēzus un Dievmāte ar Dieva
Tēva līdzdalību jau pasacīja, lai to dara zināmu tautai. Vienkārši cilvēki, ja vēlaties,
varētu teikt – melnstrādnieki, kuri veic vispieticīgākos darbus, neklusēs un darīs
zināmu, ko dzirdējuši un redzējuši. Tie uzrādīs zīmes un fotonotikumus, kas spēj
vienlīdz likt padomāt visiem cilvēkiem. Nevienu cilvēku nedrīkst pazaudēt! Bet
cilvēkiem izpratne par to tik pretēja, ka labprātīgi steidz uz pasaules bojāeju, līdz tam
brīdim, kad vairs neko nevarēs glābt, – te tiek domāts arī dvēseļu liktenis. Mēģinām
aizstāvēt Dievmāti, bet kā tas beigsies vieniem un tiem otriem? No nāves nebīstamies.
Tādi biedinājumi neizpalika...
Pasaule pieredzēja Jēzus atnākšanu
Tuvākā un tālākā apkārtnē dzirdēja un redzēja, kā Jēzus mācīja. Un kam tas
gāja pie sirds? Ne jau visiem. Citi vēlējās, lai Jēzus izdara kādu brīnumu, un tik vien
tās intereses. Brīnumi no Jēzus puses šodien, tāpat kā toreiz, nav nekāds izņēmums.
Brīnumus labprāt redzētu, bet, ko Jēzus teiks, – ne visai iegaumētu. Sēkla krīt auglīgā
zemē un sēkla krīt uz akmens. Ja kādam ir sirds no akmens, sēkla dīgs, bet nebūs kur
iesakņoties.
Tur nekā nav, tur ir «tukšums». Kad uzrodas zvaigznes, mazākas un lielākas
kā Saule, – mēs pierodam, ka zvaigznes ir, bet neredzīgie notic, ka zvaigznes ir, un
saules siltumu sajūt. Cilvēkiem jāpārdzīvo savi trūkumi, citiem lielāki, citiem mazāki.
Citi redz, citi sajūt – Jēzus ir. Dievs apsolīja un savu Dēlu atsūtīja. Šodien cilvēks
vienā ziņā nav bezpalīdzīgs, jau iepriekš zinot, ka tas ir parastais ceļš uz mūžību. Šim
ceļojumam jāgatavojas rūpīgi. Lai nebūtu zaudētājs, arī pašam roka jāpieliek. Dievs
jau savu ir padarījis, tikai nevaino Dievu. Tagad ir tava reize pierādīt, ka proti Lielo
dāvanu saņemt.
Darbā pie Dievmātes
Vai tikai aiziet uz darbu un vakara pusē pārnākt atkal no darba mājās?
Skaitīties darbā... Darbs ir brīvprātīgs, izvēlies, kur tu ar savu palīdzību būtu noderīgs.
Rezervists! Vari būt arī rezervists, kas patreizējā momentā pilda kādu citu dzīves
svarīgu uzdevumu. Vai mēs nezinām vai negribam zināt, kas mums būtu darāms, lai šo
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dzīvi godam nodzīvotu? Tīri tāds morālisks jautājums. Pie visām tautām cenšas ieturēt
ierašas, kādus zināmus morāles noteikumus. Vai tas ir vajadzīgs? Bija vajadzīgs un
būs vajadzīgs. Sakārtot visu pasauli – vai tas ir iespējams? Pie tā strādā, tas ir Dieva
interesēs un ļaužu interesēs. Rezultāti tiks izvērtēti. Būtu muļķīgi apgalvot, ka nekādu
rezultātu nebūs. Tādā gadījumā, kas tad būs? Uz ko mēs varam cerēt? Mīlestība,
ticība, cerība eksistē, vai vajadzīga ir paklausība? Bet kam? Tā paklausības gradācija,
vai ir Kāda rokās un vai varam būt droši, ka mums taisnīgi atmaksās? Katrs darbs vai
nedarbs agrāk vai vēlāk atmaksāsies. Paliek tikai laika jautājums. Ne vienu vien tas
biedē, un vai nekas nav labojams? Domā, domā, domāt ir atļauts. Ja nepareizi domāsi,
kāpēc arī par to ir paredzēta atmaksa? Kā rokās atrodas visa šī regulācija? Protams, ja
regulācija tika iedarbināta jau pirms cilvēku radīšanas, jau no paša sākuma, noteikumi
visiem ir vienādi. Dievs vēl pielika klāt piedošanu, bet ne tikai tā – ar vieglu roku.
Dievs cieš tavā vietā. Lasiet Bībeli un mīliet Dievu, Viņš tavā vietā cieš!
2010.09.23.
100. stāsts
Pasaule ir tavā priekšā
Tikai nesaki,ka tas ir par maz, un nesaki, ka tava dzīve nav pārdomu vērta.
Mēs gribam zināt, un to pašu gribēja zināt mūsu senči. Kurš cilvēks ir labāks – tas,
kurš dzīvoja pirms tūkstošiem gadiem, vai šodienas cilvēks, vai nākotnes cilvēks, vai
vienkārši – cilvēkam jābūt kā cilvēkam vienmēr, pārvarot sava laikmeta grūtības.
Ja cilvēks tika radīts, un tāda vajadzība bija, atliek vien šajā dzīvē iejusties un
dzīvot. Gribi sevi redzēt – paskaties spogulī. Tevi var arī uzgleznot, nofotografēt,
nofilmēt. Mūsu rīcībā ir datu bāzes, arhīvi – kādam nolūkam gan tie? Un kas bija pašā
sākumā, kad tikai sāka rakstīt? Ja kāds saka: – «Es to negribu zināt!», tam ir savs
iemesls – pretoties sākotnējam uzdevumam, kādēļ pasaule pastāv un kādēļ cilvēks tajā
dzīvo.
Kas var noliegt, ka pasaule pastāv, un kas var noliegt, ka daudz kas ir
piefiksēts tās pastāvēšanas laikā? Kaut ko izsvītrot, kaut ko noklusēt no tās
pastāvēšanas notikumiem? Tas ir tikai paņēmiens, kā piesegt savus grēkus. Bet tas tā
nepaliks, un notikumi tiek pierakstīti un sargāti zināšanai visām paaudzēm. Un ko
Kungam Jēzum par tiem bija ko teikt? Kungs Jēzus trīs dienas aizkavējās Jeruzalemē,
jo bija uzsācis diskusiju ar rakstu mācītājiem, un tie bija izbrīnīti par
divpadsmitgadīgā jaunekļa zināšanām.
Rakstos bija minēti senāko laiku notikumi, pareģojumi, pamācības, kuriem
drīz vien jāpiepildās. Rakstu mācītāji brīnīties brīnījās, bet topošiem notikumiem
negatavojās, un tas pārauga pretestībā. Šie vēsturiskie notikumi jau pieder vēsturei.
Jūs varbūt esat dzirdējuši dziesmu: «Un tur grāmatu šķirs vaļā un lasīs balsī
skaļā.» Tas ir saprotams, un to dzirdēs visi vainīgie un nevainīgie! Iespējams, ka
grāmata tiek minēta tīri simboliski, jo viss jau tāpat būs redzams, un nekā nenoslēpsi.
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Dieva Tēva «ārlietu ministrija»
Konfesiju vadītāji par šo jautājumu runāt vēlas nelabprāt. Jo nevar apiet
jautājumu, ar kuru konfesiju Dievam vislabākās attiecības. Bet fakts – Dievs ir,
konfesijas ir. Savaldīt šādu pasauli ar cilvēcisku prātu nevienam citam nebūs pa
spēkam. Visi skatieni pievērsti Dievam Tēvam. Cilvēcei ir ziņas un ir fakti. Arī sātans,
kamēr viņa spēki nav izsīkuši, ir spējīgs kaut ko ļaunu izdarīt. Bet apstādināt
trakulīgo, nesavaldāmo pasauli īstajā brīdī… tas tikai ir iespējams Debesu Tēvam.
Protams, ka cilvēkam būtu jāpiekāpjas Dieva priekšā!
Un konfesiju draudzēm būtu jābūt
kā pirmajiem palīgiem. Konfesiju vērtību
Dievs redz un to panākumu godīgumu prot
novērtēt. «Ārlietu ministrija» Debesīs strādā
perfekti.
Tikšanās vietas – tās izvēlas
Dievmāte
Tādā laikā vai ne tādā laikā, kad
lietus, sniegs un migla dominē ar savu
«nesavtīgumu». Tieši tādā reizē jātiekas ar
Dievmāti!!! Pieredze rāda, ka par to īpaši
nav jābēdā, bet gan attiecīgi jāsaģērbjas.
Nebūtu prāta darbs šo tikšanos atlikt brīdī,
kad dvēsele izslāpusi tikties ar Dievmāti.
Pēdējo pāris desmit gadu laikā bija
gadījumi, kad praktiski vienā brīdī
parādīšanās vietā izmirkušo cilvēku apģērbs
un apavi pēkšņi bija kļuvuši pilnīgi sausi.
Vēl kādā gadījumā sakritības ar transportu
palīdzēja veikt ceļa gabalu uz svētvietu. Tas
viss notiek ar Dievmātes ziņu. Atliek tikai
padomāt, kam Viņa ir Māte!
Dievmātes iemīļotais stūrītis
Tā tas jau daudzreiz bijis –
svētceļnieki šeit ne vien atpūtās, bet arī
sirsnīgi lūdzās. Un Dievmāte iemīlēja šo
stūrīti. Vienai no Annām Dievmāte izsacīja
vēlēšanos un parādīja sedziņu, kādai tai
jābūt un kā ar to apsegt altārīti.
Anna rūpīgām rokām šo sedziņu
darināja, un tagad tā savā krāšņumā grezno
iemīļoto Dievmātes altāri.
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Smelteru baznīciņā 2010.10.23.
Tur Kungs Jēzus un Dievmāte mūs jau
gaidīja gaišumā pie altāra, bet ne visi to
redzēja, taču foto kadrā ļaudis šajā gaismā
kļuva neredzami.

Dievmāte
labprāt
ļauj
dievlūdzējiem pamanīt Savu klātbūtni, un
četros gadījumos Viņu var redzēt
fotokadros.
Nezinātājs to tā arī neuzzinās, jo ir
jāgrib, jāilgojas, jālūdzas un jādodas ceļā.
Ceļā došanās ir īpašs upuris no svētceļnieku
puses.
Dievmātes
došanās
pie
svētceļniekiem ir vēl īpašāks notikums – ne
vien gadsimtos, bet mūžīgi. Par to
priecāsies Debesīs vēl un vēl. Kas gan spēs
izteikt tās svētceļnieku gaviles, kad jau būs
Dievmātes viesi Mūžībā.
Ūdens Smelteros, kā jau tas
Dievmātes parādīšanās vietās mēdz būt, ir
īpašs un labas kvalitātes.
Ūdeni smeļam no akas un
noliekam pie altārīša. Kad Dievmāte to ir
pasvētījusi, tad dievlūdzēji var to ņemt līdzi
ceļā.
Tikšanās ar Dievmāti Viļānu
baznīcā un notikums 2010.09.23.
Vienai no svētceļniecēm Sv.
Komūnijas pieņemšanas laikā no altāra pie
dievgalda atnāk Dievmāte, tā paužot savu
prieku par dievgaldniekiem tik svarīgā
brīdī, kad zem maizes zīmēm dāvanā
ļaudīm tiek pasniegts Dieva un Viņas Dēls
Kungs Jēzus. Un lūgšanas, protams, pārspēj Foto kadrs simbolisks.
cerēto, kas pateicībā tiek veltītas Jēzum un Smelteros pie Genovefas 2010.10.23.
Viņa Mātei baznīcā un ceļā līdz pat Jūs redzējāt gaismu un paši esat gaismā.
Smelteriem, un atceļā uz mājām.
Visi ticīgie ir gaismas bērni, un raugieties, lai
Otra svētceļnieku grupa, kas arī ir arī kā gaismas bērni savu dzīvi nodzīvotu!
ceļā uz Smelteriem, dziļā nopietnībā
Rožukroņa lūgšanās veltījās Dievmātei. Kā vēlāk nopratīsiet, tie ir svētki ne tikai
svētceļniekiem, bet arī Dievmātei un Kungam Jēzum. Un atsevišķā lūgšanā Smelteros
tika pagodināta Vissvētā Trīsvienība! Vienkārši darba ļaudis – ticīgi cilvēki lūdzās un
steidzās uz kopīgu lūgšanu Dievmātes parādīšanās vietā Smelteros. Dievmāte šo vietu
bija izvēlējusies kopš 1986. gada 23. septembra. Šogad 2010. gada 23. septembrī
svinam 24. gadadienu kopš Viņas parādīšanās Smelteros!
Pateicība Debesu Tēvam un Dievmātei, ka 2010. g. 23. septembrī notika
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Dieva brīnums manā satiksmes negadījumā, kurš varēja beigties ļoti traģiski. Šajā
dienā es braucu ar divriteni un nokļuvu autoavārijā… Atceros, kā guļu uz ielas un
dzirdu: – «Viņš ir miris.» Tāds bija aculiecinieces vērtējums. Traumatoloģijas nodaļā
rentgens neuzrādīja nekādus nopietnus bojājumus, kā vien acīm redzamu skrāpējumu
uz kreisā vaiga un virs uzacs. Bet brilles bija tikai saskrāpētas.
Turpinot stāstījumu par otro svētceļnieku grupu, piedzīvojām šādu gadījumu:
Kā parasti pēc visiem Rožukroņa noslēpumiem skaita Dievmātes litāniju. Tā kā
Dievmāte arī atradās autosalonā,Viņa vēlējās, lai skaitām Jēzus Sirds litāniju, –
nopratām, ka arī Viņa grib piedalīties Jēzus sirds pagodināšanā.
Padomājiet, kā jūs justos, kopēji lūdzoties ar Dievmāti! «Kur tas redzēts, ka
Tā Kunga māte nāk pie mums!» Šo tēmu jūs atradīsiet Bībelē (sal. Lk. 1,43), laikā,
kad bija jānotiek kaut kam ļoti svarīgam… Vai tiešām jau tuvojas Jēzus Kristus otrā
atnākšana?
Ja atstāj posteni
To uzskata par nodevību.
Ja postenī draud nāves briesmas, tas neattaisno, lai posteni pamestu.
Postenī vēro, kas notiek, un par to ziņo uz aizmuguri. Lēmumus pieņem štābā
– aizmugurē. Un cik tie ir kļūdaini vai atbilstoši patiesajam stāvoklim, būs redzams
vēlāk.
Ziņojumu var arī apšaubīt un pieņemt kļūdainu lēmumu. Ja vizionārs pamestu
Dievmāti, tā būtu nodevība. Vizionāriem draud ar pārmetumiem, bet vizionāri
Dievmāti nepamet, protams, – iespēju robežās.
Misionārus kavē, un par to atbildēs vainīgie, bet kad?
Dievmāte izvēlas citu satikšanās vietu. Pēc dažiem gadiem daži lies krokodila
asaras – kā varēja laist garām izdevību tikties ar Dievmāti.
Bet šodien līst īstās Dievmātes asaras, bet kam bēda par to! Kāds centīsies
noskaidrot tīri cilvēcīgi, bet tas bija jādara gandarītāja «tērpā». Bet tad draud
sadursme ar cilvēces «augšējiem slāņiem».
Bet Debesīs ir augstāk!
Tomēr šo nevienādo reālo saskarsmi izjutīs ikviens. Debesis nepiekāpsies
netaisnībai. Būs gadījumi, kad nezinātājiem piedos. Mēs dzīvojam reālā laikā un kā
saimniekojam, par to arī atbildam. To jau puslīdz saprotam. Puslīdz ir par maz. Tieši
to mums cenšas pasacīt, ka ne velti Dievs sūtīja Savu Dēlu, lai mums būtu īsta
saprašana un mēs nedzīvotu nezināšanā, un Mātes asaras to mums atgādina.
Kaut mēs nepagurtu!
Kad pienāk brīdis Dievu lūgt, pienākums lūgt, un pastāv arī izvēle kur, kad
lūgt, gribas apliecinājumu, ka tava lūgšana izdosies, būs sekmīga. Liekas tīri tāds
bērnišķīgs jautājums, bet tā ir satuvināšanās ar Debesīm. Vai no Debesīm būs signāls,
vai kāds atnāks?
Īpaša lūgšanas diena 13. datumā Viļānos. 2010.11.13. – Fatimas notikumu
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atceres diena par godu Dievmātei. Un seko arī Dievmātes kā Mātes žests: Jau
dievkalpojuma sākumā ierodas Viņa un apskauj lūgšanu dalībniekus. Tas tā kā
sveiciens. Tā nav tikai vīzija!
Dievkalpojuma visnopietnākajā brīdī, pārvēršanās laikā, Viņa pieplusēja –
sniedza arī savu svētību nodomā, lai mēs lūgtos par mirušajiem. Viens kā akcents šajā
nodomā jau Viļānos baznīcas ārpusē likts. Pie kapu kopiņām uzbūvēta atbilstoša
kapeliņa, varētu pat teikt – brīnumu kapeliņa.
Ja ņemam vērā gadījumus, pierādās – varam sarunāties ar mūžībā
aizgājušiem! Pārdzīvojumu atstāsts, ko sniedza Vitolds, bija kā takts – ļoti atbilstošs šī
svētceļojuma laika sprīdim. Neaizmirstiet savus mirušos! Viņi visi ir Dieva piedošanas
vērti.
Neviens nav vainīgs
Vainīgs ir sātans, tas pieglaimojas cilvēkam, kļūst par «draugu» un labprāt
uzņemas «komandēšanu», līdz pilnīgi šo cilvēku pārvalda. Apsēstības gadījumi arī
nav retums.
Sātans prot būt arī ļoti galants, bet gadās, ka dažos gadījumos viņš izgāžas, jo
pavirši noslēpis asti. Ja sātans materializējas, uz to viņu var būt piespiedis arī kāds cits
– sātans demonstrē, uzdodas, ka ir pasaules valdnieks. Tak laiž ļekas vaļā, kad no
Dieva stiprināts, svētīts cilvēks stājas sātanam pretim! Tie, kas iet ar sātanu roku rokā,
kaut ko saņem. Teiksim – sazagto mantu, kad vai nu ir apzagts kāds cilvēks, vai valsts,
kaut kas negodīgi nopelnīts.
Vainīgs ir tas, kas nostājās pret īsto labdari Dievu Tēvu, un pirmais to izdarīja
viens no eņģeļiem un to darīja efektīvi –, sadumpodams veselus eņģeļu barus.
Patiesībā vainīgs bija Lucifers, un vainīgi bija tie eņģeļi, kas Luciferam noticēja. Kas
no laika gala ticēja Dievam, nu radās izdevība Dievam neticēt, bet to darīt nekāda
vajadzība nebija, kā vien izpatikt Luciferam. Tā šim tukšiniekam, kas dzīvo Dieva
īpašumā, vai būtu jāizpatīk?
Nobijās? It kā Dievam nebūtu jāklausa, dumpiniekam jāklausa, Luciferam,
un jāiesaistās vēl nebijušā kaujā pret Dieva eņģeļiem! Šīs kaujas fragmentus varēja
redzēt vīzijā. Vizionārs runāja, centās to ierakstīt skaņu lentē. Neizpalikām arī bez
sātana uzbrukumiem. Sātans to nepacieta, ka tiek atmaskots.
Ziemassvētku noslēpums
Kūtiņā, autiņos ieģērbts, silītē guļ Jēzus bērniņš un katram, kas pie Viņa
atnāk, Viņš uzsmaida un nejautā, vai tu esi labs vai slikts. Viņš ir bērns, bet galvenais
ir tas, ka esi atnācis.
Tur ir tas noslēpums.
Tu esi atnācis saņemt piedošanu.
Visa pasaule Ziemassvētkos it kā sakustās, gaidot šos Dieva Bērna
piedzimšanas svētkus.
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Medžugorjē Dievmāte atklāja, ka nevienos svētkos tik daudz dvēseļu no
Šķīstītavas neaiziet uz Debesīm kā Ziemassvētkos!
Notikums skolā
Ēvalds atcerējās, ka kādreiz bija lasījis šāda satura rakstiņu: «Skolotāja ticēja,
ka Dieva nav, – tāda bija pavēle no priekšniecības, un arī skolēni jāaudzina tādā pat
pārliecībā, un bija ieplānots šo pārliecību pierādīt ar eksperimenta palīdzību. Vienu no
skolniekiem izsūtīja no klases ārā un tad lika skolēniem, lai šo skolnieku sauc, lai nāk
klasē iekšā. Skolnieki sauca, un viņš ienāca. Tad skolotāja teica: – «Sauciet Jēzu, lai
arī Viņš ienāk klasē!» Bērni paklausīja un sauca Jēzu. Skolotāja pie sevis nodomāja: –
«Kāda tumsonība, šie bērni ar tādu ticību un sirsnību sauc Jēzu!»
Un ne tas vien: Durvis atvērās un tanīs brīnišķīgs gaišums, un tanī Bērns
Jēzus. Skolnieki uzgavilēja, bet skolotāja zaudēja saprašanu – saslima ar nerviem.»
Noruna
Attiecībā par norunu: Informēšana stāstos jāveic privātā kārtā. Dūmi nav bez
uguns! Kaut kas notiek! Bet tas ir vairāk kā nopietni! Pieredze pavisam neliela, bet
netikumi izvēršas pāri mūsu prāta robežām. Mūsu dzīves notikumos piedalās no
augšienes. Esam pieraduši pie pelēkās ikdienas un tomēr vajag pacelt skatu uz
Debesīm! Nu, ko tur mēs redzēsim?
Dievs Tēvs ir Debesīs, Kungs Jēzus uzkāpa Debesīs, Kunga Jēzus Māti
Mariju Dievs uzņēma Debesīs. Mūsu gadījumā tieši Debesis piedalās, cenšas mūsu
pelēko ikdienu padarīt par cerību dienu, lai mēs varam cerēt uz Dieva žēlastību. Ja
mēs gribam, ja mēs to vēlamies, ja mēs to lūdzamies. Notiek tieša pretimnākšana, tā
nāk no Debesīm, mēs to varam pieņemt un mēs to varam nokavēt. Divi iespējamie
varianti.
Tieša dalība no Debesīm – tā ir reta parādība un gadījums.
Un tad vēl jautājums, kādēļ mums jādzied «Dievs, svētī Latviju!» Bet tie nav
tukši vārdi. Pierādiet ar darbiem, ka esat cienīgi šo svētību saņemt!
Vecā paaudze atceras – bija jādzied «Dievs, svētī ķeizaru!» Bet kā tādā
gadījumā bija jāuzvedas ķeizaram? Augstmaņiem, garīdzniekiem, utt.? Bija
pazaudējuši Dieva un tautas uzticību. Ar Dieva palīdzību tā paaudze vairs nepūlējās
sevi pasargāt. Tikai pēc daudz gadiem jau cita paaudze sāka Dievu pielūgt atklāti no
jauna. Tas ir brīnums, un bija jūtama Dievmātes palīdzība un tautas atsaucība.
Notikumu gaita pakļāvās Viņas ietekmei kā Debesīs, tā arī virs zemes. Cilvēki
atsaucās. Dievmātes svētkos uz Aglonu no Rīgas brauca vilciens, vagonā spēlēja ar
ģitārām un dziedāja svētceļnieki. Piedzīvojām kāda izbiedēta cilvēka protestu:
– «Ļaudis, ko jūs darāt, tas ir neprāts?! Es kā marksisma un ļeņinisma
katedras vadītājs jums jautāju, ko jūs sabiedriskā transportā atļaujaties darīt!? Atklāti
izrādat savas reliģiskās jūtas, tā tas nekad nebūs!» Atmoda bija sākusies, un svētku
dienās uz Aglonu devās svētceļnieku tūkstoši. Šis brīnums vērsās plašumā, un ne tikai
Latvijā. Vitolds: – «Ļoti atklāta bija tikšanās ar M. Gorbačovu, un sarunas par
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reliģisko brīvību, un bija jau notikuši redzami brīnumi Ukrainā.» (Skatīt 6. un 30.
stāstu). Tā, ka arī tur Debesis neklusēja. Sākās jauni laiki, un viens otrs arī no laicīgās
valdības atbalstīja Debešķīgos ieteikumus.
2011. gads
101. stāsts
Bīstama lieta
Atnākt no viņpasaules uz zemi – diez cik droši nebūs! Dažāda ranga ļaudis
jau ieņēmuši savas vietas, bīstas, ka būtu jāpadalās ar kādu «no malas».
Dievmāte samērā uzmanīgi kontaktējas ar zemes ļaudīm. Ļoti bieži tas notiek
ar bērniem, ar bērnišķīgiem cilvēkiem. Tāda nu ir Dievmātes prakse, un kritiku,

Foto kadrs simbolisks. (Saldus baznīcā).
Vai viss jau darīts, lai ikviens cilvēks būtu
tiesīgs pieiet pie grēksūdzes un pie
Dievgalda? Vienā no divām dievgaldnieku
rindām jau bija tukšums, un tad simbolisks
foto gadījums: Komūnijas pasniedzējs gaida,
bet otrajā rindā jau tukšums, un tukšumu
aizpilda ikona oriģinālā rāmī, nostādīta
horizontālā stāvoklī, un foto kadrā redzams
tās priekšgals, tanī simboliski saskatīt var
atminēšanai tās attēlus – Sievieti un Bērnu.
Šinī gadījumā svarīgs ir fakts, ka tā ir noticis,
un pieņemam šo mudinājumu no Debesīm.
Vēlreiz pārdomājam Kunga Jēzus rīcību
Svētā Vakarēdiena laikā, un kam tas domāts
līdz pat šai dienai! Atgādinājums pieturēties
pie Jēzus tajā vakarā teiktajiem vārdiem. Un
kas no tiem arī globālā ziņā palicis nepadarīts.

Foto notikums simbolisks.
Vienlīdz kā komūnijas pasniedzējs tā
komūnijas saņēmējs aicināts to izpildīt
mīlestības garā. Ja mazliet ne tā, krusta
zīme maina savu vertikāli, tas tā. Simboliski
– vajadzīgs miers un mīlestība.
Baznīcā un tik pat labi arī sašķobītajā
pasaulē.

noraidījumus Viņai jāpiedzīvo bieži
vien, kaut arī kritizētāji nemaz nezina,
ko Dievmāte ir sacījusi. Dažu pat tracina
šī ziņa vien... «Dievmāte parādījās un
mūs pamācīja.»
Notikumi ir, un ir par ko runāt
un padalīties domām. Šo laiku projektos
tas mums nāks tikai par labu. Tiešā
sarunā piedalās tikai retais, absolūtā
dzirde nav visiem, un, vai satikt Dievmāti, izlemj Tur. Aiz zvaigznēm Debesu jums
brīnumu pilns un paldies Debesu Tēvam, ka varam sākt to fotografēšanu un
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simbolisko foto notikumu apdomāšanu. Tā, pavisam vienkārši, bez strīdiem nonākam
pie atziņas – Debesīs kaut kas ir un dzīvs, jo ar mums runā! Cilvēki ir ļoti zinātkāri un
domājams, ka neatradīsies neviens, kurš negribēs ar Debesīm parunāt un atklāt lielas
iespējas. Arī tu vari Debesīs nonākt!
Kur tad bija Dievs?
Kur tad bija Dievs, ka neredzēja, ka tik spaidīgi laiki pienāks?
Dievs bija, bet Dievu neklausīja! Ja klausīja tad tikai ar vienu ausi! Vieniem
bija labi, bet citus izģērba! Palika bez darba vai arī vajadzēja pārdoties, atstāt savas
dzimtās mājas. Iztukšojās darba ļaužu uzkrājumi, un vai pie tā visa vainīgs Dievs un
vai vispār Dievs ir?
Dievu nedzirdēja! Negribēja dzirdēt! Tas nevar būt! Tā nevajadzēja būt!
Dievs neizvēlējās nepareizos kadrus. Tik pat labi var teikt: nepareizi cilvēki strādā uz
zemes. Trešā iespēja – ar Dievu jānoslēdz miera līgums. Fatimā jau no 1917. gada
strādā Dieva diplomātija. Dievs liek priekšā savas prasības, ļaudis liek priekšā savas
prasības. No sākuma ne viena, ne otra puse negrib par to neko dzirdēt! Tā mēdz būt,
un tomēr miera līgumi tiek noslēgti.
Kadrus izvēloties, no Debesīm Dievs sūta Sievieti ar Bērnu! Pat
baznīckungiem tas nav tā īsti pieņemami, kur nu vēl – laicīgajā sektorā!
Sarunas būs bez kompromisa. Pašreiz vēl laiks ir, varētu teikt, – grēciniekiem
labvēlīgs, savus parādus var nokārtot. Bībele jau sen atrodas plauktos – tik tālu! Bet
tur, Rakstos, par mums gādāts no mūsu laika gala. Vērojiet zīmes pie Debesīm un uz
zemes, tie ir papildinājumi pie Dieva brīdinājumiem.
Grūtības miera līguma slēgšanas laikā:
Kas gan grib piekāpties! Konkrēti – ko mēs zinām un cik nopietni pieņemam
Dieva sūtņu ierašanos un viņu paziņojumus? Smieklīgi, liekas! Tur aiz mākoņiem
Kāds uz mums gaida, lai ar mums parunātu. Lūk, gadījums – mākoņi paveras (kas
tiem liek pavērties?), mēnesim blakus parādās otrs mēness, konkrētāk – liels gaišums,
un no tā iznāk Sieviete ar Bērnu. Citos gadījumos Viņa ierodas viena. Šī sieviete ir
Kunga Jēzus Māte.
Ļoti īsi pastāstām par Dieva Tēva delegāciju miera sarunām. Dievmāte ar
sevi iepazīstina – Viņa esot Miera Karaliene, un tas nav nekāds nieka tituls, un pat
dažam garīdzniekam neērti. Tāds avīzes nosaukums nav panesams. Kā redzams,
Miera sarunas ievilksies garumā, tās protokolēt nevēlas, un notiekošais tiek atzīmēts
privātā kārtā.
Dievs laikam kļūdījās cerot, ka, īpaši neuzsverot Savu varenību, līdzīgās
sarunās ar tautu sapratīsies. Stiprā puse neuzspiež ar varu savus noteikumus.
Nedzirdēta labvēlība! Bet, ja to izmanto apsmieklam, pazemojumiem pret savu
tuvāko, lieta būs nopietna.
Maza atkāpīte
2010. gadā Smelteros 23. oktobrī Dievmāte aicināja, lai svētceļnieki šajā
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lūgšanu dienā aizietu uz Smelteru baznīcu. Tur Kungs Jēzus un Dievmāte mūs jau
gaidīja gaišumā pie altāra, bet ne visi to redzēja, taču foto kadrā ļaudis šajā gaismā
kļuva neredzami. Atsevišķā kadrā atkal Kunga Jēzus un Dievmātes gaismas
mākonītis, un tas vēlreiz atkārtojās, kad atgriezāmies uz noslēguma lūgšanu
Dievmātes parādīšanās vietā. Lai gan tas ir simboliski, bet notiek! Un vērts, tiešām
vērts atkāpties vēl tālāk atpakaļ, kad Smelteros Dievmātes atnākšanas vietā tīrumā kā
«svētceļnieki» atlidoja liels daudzums neredzēti, balti putni un viens no
gaišredzīgajiem izteicās: – «Dievmātes aura šeit saglabājusies līdz pat šai dienai!» Šī
vieta ir svēta. Un arī zīmes un notikumi par to liecināja. Putni aizlidoja, ko viņi šeit
ieguva – neko redzamu līdzi nepaņēma, un svētceļnieki arī, šeit atnākot, neko redzamu
nesaņēma kā vien Dieva Dēla Mātes svētību. Un Dievam tas nav noslēpums, un
Debesīs būs ne viens vien vēl pārsteigums.
Par pārsteidzošiem notikumiem, par kuriem pašreiz vēl var tikai nojaust: Šī
informācija nav patīkama. Tīkama vai netīkama, notikumi jau pie durvīm. Cilvēks
novērtē otro cilvēku un atrod, ka tam nav vērtība, un nogalina. Masu iznīcināšanas
līdzekļi, kam tie domāti? Un vai Dievs mierīgi uz to noskatīsies? Protams, nē!
Te nu saduras cilvēku intereses un Dieva intereses – kā būtu cilvēkam
jādzīvo? Bībele, Svētie Raksti jūsu rīcībā, mudinājumi no Dieva puses dažādi un visos
laikos.
Jautājums. Ja Dievs ko saka, tas nav interesanti, nav izklaide šajā virzienā iet.
Dievs nevienu nepiespiež, to izdara cilvēks un vai viņam pietiek? Tālāk ejot tādā
virzienā, aina jau pavisam drūma.
Kāds nelīdzsvarots cilvēks tomēr nospiedīs sviru un pasaulē izlaidīs sērgas un
indes uz visām pusēm. Spēku līdzsvarošana ir tikai nedrošs pagaidu mīts. Ja mēs to
neredzam, Dievs to redz. Pazemes patvertnes noderēs ne tikai ekskursijām. Maskas un
palīglīdzekļi vai būs pie rokas, kad vajadzēs glābties?
Bezrūpība un zaudējumi ārkārtīgi. Aina atspīd pie debesīm. Mantkārība un
tuvāko padarīšana par nabagiem – vai tas ir tas, ar ko mēs šodien Dieva priekšā varam
lepoties? Dievs iejauksies, lai vismaz paglābtu sev uzticīgos bērnus. Bērni, lūdzieties
un gandariet, lai Dievs var jūs pazīt!
Un Dievam vajadzīgs tikai gala rezultāts.
Un tik maz! Ko gan Dievam tas deva, ja jūs visu mūžu plēšaties,
apsaukājaties, paņemat un neatdodat, citu pie stūres nelaižat, otra panākumus
apskaužat, patiesību noklusējat, neēdušo nepabarojat un zāles uz viņa brūcēm
neuzliekat. Un to negatīvo izdarību pārsvars tik liels, ka tālāk pat nepatīkami dzirdēt.
Dievam interesē gala iznākums. Vai jūs izlīgstat?
Kas tur pa vidam bija, ja labums no tā nebija, – kam gan tas vajadzīgs! Bet
priekšā mūžība, un Dievam interesē, vai jūs izlīgāt. Dievam sāp! Teiksiet: tas nevar
būt! Un ja nu tā ir? Ko nozīmē Krusts, un pie tā cilvēki piesita Viņa Dēlu!? Pret
Krustu izjūtam bijību, un pareizi vien ir. Sāp Jēzum, sāp Dievam –, ja neizlīgsiet.
Izlīgstiet, izsūdziet savus grēkus, palūdziet, palūdziet piedošanu!
Dievam vajadzīgs labs gala rezultāts. Lai jums būtu labs gala rezultāts!
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Vai skolā jums ir ērti, vai skolā darbam tiekat sagatavoti un karjerai gatavoti?
Un tik vien? Vai nebūs par maz? Internets mājā, internets skolā. Ticības mācība mājā,
bet skolā nē! «Priekškars» priekšā, lai neredzētu Dievu. Tas tā, šajā planētā. Jāiet
skolā, jāiet darbā un mūža nogalē jāiet pie Dieva. It kā to nezinātu, bet par
vissvarīgāko notikumu nerunā. Jāņem vērā viena īpatnība – citam mūžs garš, citam
īss, un jau ceļš pie Dieva.
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Dzintra Krievāne

Dievmātei Smelteros
Tev, Dievmāt, uzdāvinu
Ziedošu liepas zaru
Pilnu ar smaržīgu medu
Pie Tavām kājām to nolieku,
Lai tas atnes Tev prieku
Uz Tava Tēva radītās zemes!
Tagad visās liepās san bites,
Tās Tevi slavē un teic:
– Ave Maria, Ave Maria!
Paldies, ka ziediem uzplaukt Tu liki,
Tagad Latvija visa smaržo pēc medus
Pie Tavām kājām galvu zemu liec smilgas
Sudrabainas, zaļas un brūnas
Un tuvāk pie Tevis glaužas
Es stāvu kopā ar viņām –
Ave Maria, Ave Maria!
Cik labi, ka Tu lauka vidū
Meža ielokā, klusumā stāvi
Tu dabu un cilvēkus svētī
Lūdzu piemini visus, pie Tevis kas gājuši,
Bet tagad mūžībā dus!
Ave Maria, Ave Maria!
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