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ΤΟ ΑΓΓΕΛΙΚΟ ΡΟ∆ΑΡΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΤΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΡΟ∆Ο ΜΥΣΤΙΚΟ

Προσευχή  του  Αγελικού  Ροδαρίου  του  Θεού  και  της  Παναγίας  Ρόδο 
Μυστικό.
Αυτό  το  Ροδάριο  αποτελείται  από  49  χάνδρες,  υποδιαιρούµενες  σε  7 
οµάδες,  χωρισµένες  µεταξύ  τους  από  7  χάνδρες  σε  σχήµα 
τριαντάφυλλου,  τελειώνει  µε  3  χάνδρες  και  καταλήγει  σε  ένα  ένδοξο 
Σταυρός.

ΑΡΧΗ : 
Εις το Όνοµα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος. Αµήν.
Ω  Θεέ,  σπεύσε  να  µε  σώσεις  µε  τους  αγγέλους  Σου.  Κύριε,  έλα  εις 
βοήθεια µου.

Στο Σταυρό: απαγγέλουµε το Πιστεύω. 

Στην πρώτη χάνδρα σε σχήµα τριαντάφυλλου: Το Πάτερ ηµών. 

Στις λευκές πρώτες τρείς χάνδρες:      (3 grains blancs)
Το Χαίρε Μαρία, για να αποκτήσουµε µεγαλύτερη πίστη.
Το Χαίρε Μαρία, για να αποκτήσουµε µεγαλύτερη ελπίδα.
Το Χαίρε Μαρία, για να αποκτήσουµε µεγαλύτερη αγάπη.

Στην  πρώτη  χάνδρα  σε  σχήµα  τριαντάφυλλου,  Η  Παναγία  πρώτο 
Mυστικό Ρόδο.
Ω Άγιε ΜΙΧΑΗΛ Αρχάγγελε, «Ποιος είναι σαν το Θεό;», οδήγησε τα 
βήµατα µας προς την ταπεινοφροσύνη για να αντισταθούµε στο δαίµονα 
της  υπερηφάνειας,  ώστε  να  γίνουµε  κι  εµείς  σαν  τον  Ευχαριστιακό 
Ιησού,  πράοι  και  ταπεινοί  τη  καρδία,  για  να  ανήκουµε  κι  εµείς  στη 
βασιλική Του δυναστεία. Αµήν.       (St Michel)

Στις επτά λευκές χάνδρες, (Απαγγέλουµε 7 φορές αυτή την προσευχή) 
:                           (7 grains blanc)
Ω Μαρία,  Βασίλισσα  των Αγγέλων, πρέσβευε υπέρ ηµών στον Κύριο, 
ίνα  προετοιµάσουµε  την  Ένδοξο  Έλευση  Του,  συνοδευόµενος  από  τα 
πιστά Του τέκνα που έχουν χρησθεί µε τη βασιλική σφραγίδα του Αγίου 
Πνεύµατος, του θείου Νυµφίου σου. Αµήν

Στη δεύτερη χάνδρα σε σχήµα τριαντάφυλλου.
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Ω Άγιε ΓΑΒΡΙΗΛ Αρχάγγελε, «∆ύναµη του Υψίστου», δίδαξε µας να 
είµαστε  γενναιόδωροι,  για  να  καταπολεµήσουµε  το  δαίµονα  της 
απληστίας, ώστε να γίνουµε κι εµείς σαν τον Χριστό, δότες της αιωνίου 
ζωής, και µέτοχοι της βασιλικής Του ∆υναστείας. Αµήν.       (St Gabriel)

 Στις  επτά  λευκές  χάνδρες,  (Απαγγέλουµε  7  φορές  αυτή  την 
προσευχή) :                            (7 grains blancs). 
Ω Μαρία,  Βασίλισσα  των Αγγέλων, πρέσβευε υπέρ ηµών στον Κύριο, 
ίνα  προετοιµάσουµε  την  Ένδοξο  Έλευση  Του  συνοδευόµενος  από  τα 
πιστά Του τέκνα που έχουν χρησθεί µε τη βασιλική σφραγίδα του Αγίου 
Πνεύµατος, του θείου Νυµφίου σου. Αµήν.      (7 grains blancs). 

Στην τρίτη χάνδρα σε σχήµα τριαντάφυλλου.
Ω Άγιε ΡΑΦΑΗΛ Αρχάγγελε,  «Θεραπεία του Θεού», θεράπευσε όλες 
µας τις ασθένειες και όλες τις αµαρτίες εναντίον της αγνότητας, για να 
καταπολεµήσουµε  το δαίµονα  της  ασέλγειας,  ώστε  σαν  το  Χριστό,  να 
γίνουµε  άγιοι  και  αγνοί  τη  καρδία  και  µέτοχοι  της  βασιλικής  Του 
∆υναστείας. Αµήν.
( St Raphael)

Στις  επτά  λευκές  χάνδρες,  (Απαγγέλουµε  7  φορές  αυτή  την 
προσευχή).                            (7 grains blancs)  
Ω Μαρία,  Βασίλισσα  των Αγγέλων, πρέσβευε υπέρ ηµών στον Κύριο, 
ίνα  προετοιµάσουµε  την  Ένδοξο  Έλευση  Του  συνοδευόµενος  από  τα 
πιστά Του τέκνα που έχουν χρησθεί µε τη βασιλική σφραγίδα του Αγίου 
Πνεύµατος, του θείου Νυµφίου σου. Αµήν.

Στην τέταρτη χάνδρα σε σχήµα τριαντάφυλλου.
Ω  Άγιε  ΟΥΡΙΗΛ  Αρχάγγελε, «Πυρ  του  Θεού»,  δίδαξε  µας  την 
υποµονή, για να καταπολεµήσουµε το δαίµονα της οργής, ώστε σαν το 
Χριστό, να µοιάσουµε στον υποµονετικό Αµνό και να γίνουµε µέτοχοι 
της βασιλικής Του ∆υναστείας. Αµήν.
(St Uriel)

Στις  επτά  λευκές  χάνδρες,  (Απαγγέλουµε  7  φορές  αυτή  την 
προσευχή).                            (7 grains blancs)  
Ω Μαρία,  Βασίλισσα  των Αγγέλων, πρέσβευε υπέρ ηµών στον Κύριο, 
ίνα  προετοιµάσουµε  την  Ένδοξο  Έλευση  Του  συνοδευόµενος  από  τα 
πιστά Του τέκνα που έχουν χρησθεί µε τη βασιλική σφραγίδα του Αγίου 
Πνεύµατος, του θείου Νυµφίου σου. Αµήν.

Στην πέµπτη χάνδρα σε σχήµα τριαντάφυλλου.
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Ω Άγιε ΙΕΧΙΗΛ Αρχάγγελε, «Έπαινος του Θεού», καθοδήγησε µας να 
αποδεχόµαστε  το  Θέληµα  του  Θεού,  για  να  καταπολεµήσουµε  το 
δαίµονα  της  ζηλοτυπίας,  ώστε  σαν  το  Χριστό,  να  γίνουµε  τέλειοι 
εκτελεστές  του  Θείου  Θελήµατος,  και  µέτοχοι  της  βασιλικής  Του 
∆υναστείας. Αµήν.
(St Jehudiel)

Στις  επτά  λευκές  χάνδρες,  (Απαγγέλουµε  7  φορές  αυτή  την 
προσευχή).                            (7 grains blancs)  
Ω Μαρία,  Βασίλισσα  των Αγγέλων, πρέσβευε υπέρ ηµών στον Κύριο, 
ίνα  προετοιµάσουµε  την  Ένδοξο  Έλευση  Του  συνοδευόµενος  από  τα 
πιστά Του τέκνα που έχουν χρησθεί µε τη βασιλική σφραγίδα του Αγίου 
Πνεύµατος, του θείου Νυµφίου σου. Αµήν.

Στην έκτη χάνδρα σε σχήµα τριαντάφυλλου.
Ω  Άγιε  ΖΑ∆ΧΙΗΛ  Αρχάγγελε, «Ικεσία  του  Θεού»,  δίδαξε  µας  να 
είµαστε  µετριοπαθείς  ώστε  να  καταπολεµούµε  το  δαίµονα  της 
λαιµαργίας, ώστε σαν το Χριστό, να τελειοποιούµε την κάθε µας πράξη 
και να γίνουµε µέτοχοι της βασιλικής Του ∆υναστείας. Αµήν.
(St Zeadkiel)

Στις  επτά  λευκές  χάνδρες,  (Απαγγέλουµε  7  φορές  αυτή  την 
προσευχή).                              (7 grains blancs)  
Ω Μαρία,  Βασίλισσα  των Αγγέλων, πρέσβευε υπέρ ηµών στον Κύριο, 
ίνα  προετοιµάσουµε  την  Ένδοξο  Έλευση  Του  συνοδευόµενος  από  τα 
πιστά Του τέκνα που έχουν χρησθεί µε τη βασιλική σφραγίδα του Αγίου 
Πνεύµατος, του θείου Νυµφίου σου. Αµήν.

Στην έβδοµη χάνδρα σε σχήµα τριαντάφυλλου.
Ω  Άγιε  ΜΠΑΡΑΧΙΗΛ  Αρχάγγελε, «Ευλογία  του  Θεού»,  κάνε  µας 
ζηλωτές του Θεού, για να καταπολεµήσουµε την οκνηρία, ώστε σαν το 
Χριστό, να  κάνουµε το Θέληµα του Ουράνιου Πατέρα  και  να γίνουµε 
µέτοχοι της βασιλικής Του ∆υναστείας. Αµήν.
(St Barachiel)

Στις  επτά  λευκές  χάνδρες,  (Απαγγέλουµε  7  φορές  αυτή  την 
προσευχή).                             (7 grains blancs)  
Ω Μαρία,  Βασίλισσα  των Αγγέλων, πρέσβευε υπέρ ηµών στον Κύριο, 
ίνα  προετοιµάσουµε  την  Ένδοξο  Έλευση  Του  συνοδευόµενος  από  τα 
πιστά Του τέκνα που έχουν χρησθεί µε τη βασιλική σφραγίδα του Αγίου 
Πνεύµατος, του θείου Νυµφίου σου. Αµήν.

4



Ας προσευχηθούµε :                       ( Prions)
Ω Παντοδύναµε Κύριε που είσαι  ταπεινά παρών στη Θεία Ευχαριστία, 
δια  της µεσιτείας  της  Αειπαρθένου Μαρίας,  Ρόδου Μυστικού, και  των 
επτά  Αρχαγγέλων,  οι  οποίοι  ακατάπαυστα  Σε  υµνούν  ενώπιον  του 
Παναγίου  Σου  Θρόνου,  Σε  παρακαλούµε  να  µας  χορηγήσεις  τις  επτά 
χριστιανικές αρετές, ώστε το βασιλικό χρίσµα ενισχύει την ψυχή µας για 
να  καταπολεµούµε  όλες  τις  αιτίες  του  κακού  χάρη  στη  Θεία  Σου 
Πρόνοια, τώρα και παντοτινά. Αµήν. 

Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΡΟ∆ΑΡΊΟΥ

ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΡΟ∆ΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ

(προσωπική εµφάνιση)

Η  Μαρία-Ρόζα  έλαβε  προσωπικές  εµφανίσεις,  οι  οποίες  εξηγούν  πολύ 
καλά,  τις  µυστηριώδεις  έννοιες  που  υπάρχουν  στο  Βιβλίο  της 
Αποκάλυψης, το οποίο είναι και το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής. 
Οι  έννοιες  αυτές  είναι  τόσο  δυσνόητες,  ακόµη  και  από  αυτές  τις 
σύγχρονες θεολογικές εξηγήσεις. Όµως η Μαρία-Ρόζα είχε το προνόµιο 
να λάβει εξηγήσεις από το Χριστό, διότι ο καιρός είναι εγγύς, και είναι 
απαραίτητο να ετοιµαστούµε καλά.
Η  οραµατίστρια  φροντίζοντας  να  δώσει  προτεραιότητα  σ’αυτή  την 
αναµονή του Κυρίου, αποκαλύπτει πως, σε ότι αφορά το 20ο κεφάλαιο 
της Αποκάλυψης, έλαβε µια από τις σπουδαιότερες αποκαλύψεις.
Η Μαρία-Ρόζα διηγείται:
«Ζήτησα  στον  Κύριο  να  µου  πει  ποιος  ήταν  αυτός  ο  άγγελος  που 
κατέβαινε από τους Ουρανούς κρατώντας στα χέρια του τα κλειδιά της 
Αβύσσου και µια µεγάλη αλυσίδα.  Ο Κύριος µου απήντησε: « είναι  ο 
αρχηγός των αγγέλων, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, που σε λίγο καιρό θα έρθει 
να φυλακίσει το Σατανά και όλους τους δαίµονες του µέσα στην κόλαση. 
Για να γίνει όµως αυτό, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ χρειάζεται τις προσευχές 
σας,  και  όλως  ιδιαιτέρως  την  απαγγελία  του  Αγγελικού  Ροδαρίου  του 
Θεού και της Παναγίας, Ρόδου Μυστικού».
∆ίπλα στο Χριστό, βλέπω την Παναγία, µε τα χέρια γεµάτα από κόκκινα 
ροδοπέταλα και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, που στο δεξί του χέρι κρατά ένα 
λαµπερό  Ροδάριο.  Η  Παναγία  χαµογελά.  Ο  Αρχάγγελος  Μιχαήλ  µου 
εµπιστεύεται  αυτό  το  λαµπερό  Ροδάριο,  όµως  µόλις  το  αγγίξω, 
αισθάνοµαι µια δυνατή θέρµη στα χέρια µου, σαν να µε έκαιγε.
Και ο Χριστός συνέχισε να µου λέει : «Ήρθα να βάλω φωτιά στη γη, κι 
αυτό που θέλω, είναι να ανάψει; (βλ. Λκ. 12, 49). Με αυτό το Ροδάριο θα 
ανάψω το µυστικό φως πάνω στη γη, και πολύς κόσµος θα υποστεί µια 
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µυστική µεταµόρφωση. Η ψυχρή τους καρδιά θα µεταµορφωθεί σε πάθος 
για τα Μυστήρια µου και τα Μυστήρια της Παναγίας, και των αγίων µου 
αγγέλων. Τότε θα µάθετε αυτό που θα κάνουν οι αρχάγγελοι, Μιχαήλ, 
Γαβριήλ,  Ραφαήλ,  Ουριήλ,  Ιεχιδιήλ,  Ζαδκιήλ,  και  Μπαρακιήλ,  και  µε 
ποιο τρόπο θα υπερασπιστούν την Εκκλησία µου, κατά τη διάρκεια µιας 
από τις τελευταίες επιθέσεις του Σατανά.
Αφού, ο Ιησούς τελείωσε να µιλά, η Παναγία σκόρπισε πάνω στον κόσµο 
χιλιάδες  χιλιάδων  κόκκινα  πέταλα  τριαντάφυλλα,  που  κρατούσε  στην 
αγκαλιά της, σαν τελευταίο δώρο στην ανθρωπότητα.
Τότε το λόγο πήρε ο αρχάγγελος Μιχαήλ και µου υπαγόρευσε αυτολεξεί 
τις  21 θείες  υποσχέσεις  για  όποιον  θα  απαγγέλλει  το  ειδικό  Αγγελικό 
Ροδάριο των έσχατων ηµερών. 

Η  ΜΑΡΙΑ-ΡΟΖΑ,  Η  ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΡΙΑ  ΤΟΥ  ΜΥΣΤΙΚΟΥ  ΡΟ∆ΟΥ 
ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ  ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ,  ΕΞΗΓΕΙ  ΤΗ 
ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΡΟ∆ΑΡΙΟΥ .

Μαρία-Ρόζα,  γιατί  ο  Κύριος  σου  έδωσε,  µέσω  του  Αρχάγγελου 
Μιχαήλ, αυτό το καινούριο αγγελικό Ροδάριο του Θεού και της Μαρίας, 
Ρόδου  Μυστικού;  ∆εν  αρκεί  το  γνωστό  Ροδάριο  της  Παναγίας  που 
απαγγέλουν οι πιστοί;

Θα  σου  εξηγήσω  ευθύς  αµέσως.  Βλέπεις,  όλα  τα  άλλα  είναι 
Ροδάρια, έτσι φτιαγµένα για να γνωρίσουν το Θεό, να Τον αγαπήσουν να 
Τον υπηρετήσουν, και να αποκτήσουν τις υποσχόµενες χάρες.

Αυτό  το  αγγελικό  Ροδάριο  έχει  τα  ίδια  χαρακτηριστικά  µε  τα 
συνηθισµένα,  αλλά  αυτό  επί  πλέον  είναι  προσαρµοσµένο  για  τη  µάχη 
εναντίον  του  κακού  σε  όλες  του  τις  µορφές  :  θεοµηνίες,  ατυχήµατα, 
ασθένειες, ληστείες σπιτιών και αντικειµένων.

Το  Αγγελικό  Ροδάριο   µαζί  µε  την  προσευχή,  επιφέρουν  την 
αγγελική  προστασία  και  την  πραγµατοποίηση  των  21  ουράνιων 
υποσχέσεων. 

Μπορείς  να  µας  δώσεις  περισσότερες  εξηγήσεις;  Γιατί  θέλω  να 
κατανοήσω σε βάθος τη χρήση αυτού του ειδικού Αγγελικού Ροδαρίου, 
του Θεού και της Μαρίας, Ρόδου Μυστικού, ώστε να το συστήσω στους 
φίλους του Θεού.

Μπράβο,  καλά  το  είπες.  Οι  φίλοι  του  Θεού  και  όσοι  Τον 
επικαλούνται, πρέπει να το έχουν και να το προσεύχονται, ώστε ο Θεός 
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να  φανερώνεται  σ’   αυτούς   µε  όλη  τη  δύναµη  των  ουρανίων 
υποσχέσεων.

Η δύναµη  του Θεού άρχισε  να  εµφανίζεται  µέσα  σε  όλη της  τη 
δόξα, γι αυτό ο χριστιανοί οφείλουν να είναι έτοιµοι για τον ερχοµό Του, 
µε µια καρδιά γεµάτη αγάπη και πίστη. Ο Θεός δε θέλει οι χριστιανοί να 
είναι χλιαροί, εριστικοί, απαθείς, να ακολουθούν όλες τις καινοτοµίες του 
κόσµου και όχι το δικό Του θέληµα, το οποίο είναι ανώτερο όλων των 
πλασµάτων και των πραγµάτων.

∆εν επιδιώκω να είµαι  υπερβολική σε ότι αφορά τη δύναµη του 
Αγγελικού Ροδαρίου, όµως υπάρχουν υποσχέσεις που έχουν τόσο µεγάλο 
βάθος, ώστε η έννοια τους µερικές φορές να µου διαφεύγει.

 Συγχώρησε µου την έλλειψη πλήρους κατανόησης, αλλά εξήγησε 
µου  αυτές  τις  µυστικές  υποσχέσεις  που  αφορούν  την  απαγγελία  του 
Αγγελικού Ροδαρίου του Θεού και της Μαρίας, Ρόδου Μυστικού. 

Για να κατανοήσει κανείς όλη την παντοδυναµία του Θεού, δε θα 
αρκούσε ούτε µια ολόκληρη ζωή… 

Ιδού η Πρώτη Υπόσχεση :                          ( 1  e     Promesse  )  

-  Όποιος προσεύχεται το Αγγελικό Ροδάριο θα σωθεί από κάθε πόνο και 
θα αποφύγει τον πρώτο θάνατο κατά τον καιρό της έβδοµης σφραγίδας 
της Αποκάλυψης.

Πρέπει να κατανοήσει σαφώς, ότι πρόκειται  για τους πόνου που 
αναφέρονται στο βιβλίο της Αποκάλυψης, και που αφορούν τόσο τους 
καλούς όσο και τους κακούς, όµως µερικοί καλοί που έχουν µεγαλύτερη 
πίστη,  δηλαδή  οι  εκλεκτοί,  θα  προφυλαχτούν  από  όλους  τους  πόνους, 
συµπεριλαµβανοµένου  και  αυτού  του  προπατορικού  αµαρτήµατος, 
δηλαδή από τον πρώτο θάνατο, που θα µετατραπεί, µετά από πολύχρονη 
ζωή σε έναν γλυκό θάνατο.

Η ∆εύτερη Υπόσχεση :                                (2  e     Promesse  )  

-  Όποιος προσεύχεται το Αγγελικό Ροδάριο θα συµπεριληφθεί 
σ’ αυτούς που θα σωθούν µε την αρπαγή των εκλεκτών.

Στη  Β΄  Επιστολή  του  Αποστόλου  Παύλου  προς  τους 
Θεσσαλονικείς, εξηγείται ο τρόπος µε τον οποίο ο Κύριος θα σώσει τους 
εκλεκτούς. Οι άγγελοι θα αναγνωρίσουν τους εκλεκτούς όταν θα δουν, 
σαν διακριτικό σηµείο το αγγελικό Ροδάριο του Θεού και της Μαρίας, 
Ρόδου Μυστικού, σηµείο του πνευµατικού στέµµατος της πραγµατικής 
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αφοσίωσης στο Θεό, και την κρίσιµη στιγµή της µεγάλης τιµωρίας,  οι 
εκλεκτοί του Θεού θα αρπαγούν από τους αγγέλους που θα τους αφήσουν 
σε τόπους ασφαλείς, µε τρόπο στοργικό και σίγουρο.

Η Τρίτη Υπόσχεση :                                        (3  e     Promesse  )  

-  Όποιος  προσεύχεται  το  Αγγελικό  Ροδάριο  θα  δει  τον  Αναστηµένο 
Κύριο να έρχεται από τα νέφη:

Αυτό πρέπει  να ερµηνευτεί  υπό το φως  του Ευαγγελίου,  διότι  η 
έλευση  του  Χριστού  στη  γη  για  να  κρίνει  ζώντες  και  νεκρούς  δεν 
βρίσκεται εκτός χρόνου, αλλά µέσα στο χρόνο, σε µια ορισµένη στιγµή 
της  ιστορίας  του  ανθρώπου,  και  κατά  τη  διάρκεια  µιας  καθορισµένης 
γενιάς.

-  Μαρία-Ρόζα,  γνωρίζεις  τη  γενιά  που  θα  δει  την  έλευση  του 
Αναστηµένου Κυρίου;

- Ναι, αυτό το µυστικό µου έχει αποκαλυφθεί.

- Μπορείς να µας το αποκαλύψεις, ή υποχρεούσαι να σεβαστείς, καθώς 
και  άλλοι  οραµατιστές,  τις  ηµεροµηνίες  που  αφορούν  την  αποκάλυψη 
του µυστικού; 

- Όχι, δεν υποχρεούµαι πια! Ο Κύριος επιτρέπει αυτή τη συνέντευξη γιατί 
πρέπει   να  αναγγείλω  τα  θαυµάσια  Του.  Τα  µηνύµατα  Του  είναι 
θαυµαστά,  το  αγγελικό  Ροδάριο  του  Θεού  και  της  Μαρίας,  Ρόδου 
Μυστικού, είναι θαυµάσιο. Όλοι οι εκλεκτοί που θα γνωρίσουν το Θεό 
και θα Τον ακολουθήσουν, θα είναι θαυµαστοί από το βασιλικό χρίσµα 
τους.
Το  µυστικό  που  πρέπει  να  αποκαλύψω  είναι  τούτο:  Ο  Αναστηµένος 
Χριστός  θα  έλθει  πάλι  στη  γη,  µέσα  στις  νεφέλες,  για  τη  γενιά  που 
γεννήθηκε µετά το 1940.

- Τότε λοιπόν, έχουµε φθάσει σχεδόν στο τέλος. 

- Ναι. Από δω και εµπρός, ο Κύριος είναι έτοιµος να επιστρέψει στη γη. 
Θέλει όµως όλοι οι πιστοί Του να προετοιµαστούν τέλεια πριν από την 
τελική  συνάντηση  µεταξύ  των  τέκνων  του  φωτός  και  των  τέκνων  του 
σκότους. 

- Οι υποσχέσεις λοιπόν συνδέονται µε τους έσχατους χρόνους;
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- Έτσι είναι πράγµατι, και ιδού, 

Η τέταρτη Υπόσχεση:                                    (4  e     Promesse  )     

-  Όποιος προσεύχεται το Αγγελικό Ροδάριο θα αποκτήσει µια ιδιαίτερη 
προστασία  από  τους  επτά  Αρχαγγέλους,  τόσο  προ,  όσο  και  κατά  τη 
διάρκεια του καιρού της Αποκάλυψης:
Είναι αφιερωµένο σε εκείνους που έχουν αδύνατη πίστη, αδυνατισµένη 
από  τη  µόδα  που  θέτει  τα  πάντα  υπό  αµφισβήτηση, 
συµπεριλαµβανοµένου και του γεγονότος ότι είµαστε παιδιά του Θεού. 
Σε µερικούς συµφέρει να είναι παιδιά πιθήκου. Πολλοί όµως ξεχνούν ότι 
ο διάβολος είναι «πίθηκος του Θεού», δηλαδή κάποιος που πιθηκίζει το 
Θεό, όπως ο πίθηκος που µοιάζει µε άνθρωπο, όµως δεν είναι. Έτσι ο 
διάβολος  ικανοποιείται  βλέποντας  ότι  οι άνθρωποι πιστεύουν  ότι  είναι 
παιδιά πιθήκου. Βέβαια, είναι κι εκείνος επίσης, κατά κάποιον τρόπο, σε 
σχέση µε το Θεό. 

Ιδού ο λόγος για τον οποίο ο Κύριος έδωσε την : 

Η Πέµπτη Υπόσχεση :                                        (5  e      Promesse  )         

- Όποιος  προσεύχεται  το Αγγελικό Ροδάριο θα συµβάλει  να  εκδιωχθεί 
από τη γη κάθε δαίµονας της γης, του νερού, της φωτιάς, του αέρα και 
του υπεδάφους:

Πολλοί πιστεύουν ότι ο διάβολος δεν υπάρχει, ή το πολύ πολύ, ότι 
παραµένει πάντοτε στην κόλαση και δεν ενοχλεί ούτε τους ανθρώπους, 
ούτε  τα  πράγµατα.  Αυτό  όµως  δεν  αληθεύει  και  ο  βίος  των  Αγίων 
καταδεικνύει το αντίθετο. Γι αυτό το σκοπό, ο Κύριος δίνει ένα φοβερό 
όπλο  για  να  νικάµε  οποιοδήποτε  είδος  δαίµονα,  µε  τη  βοήθεια  του 
Αγγελικού  Ροδαρίου  του  Θεού  και  της  Μαρίας,  Ρόδου  Μυστικού.  Ο 
δαίµονας  τρέπεται  σε  φυγή,  έντροµος,  στη  θέα  αυτού  του  ουρανίου 
Ροδαρίου, γιατί αρκεί να αρχίσει κανείς να το απαγγέλλει και αµέσως ο 
Αρχάγγελος  Μιχαήλ  και  όλοι  οι  άγγελοι  τον  τρέπουν  σε  φυγή  µε  την 
ουρά στα σκέλια. ∆οκιµάστε, και θα δείτε τι σκηνή θα δουν τα µάτια σας.

Η Έκτη Υπόσχεση :                                        (6  e     Promesse  )  

Είναι  αφιερωµένη  στους  εκλεκτούς  που  θα  πάνε  να  κατοικήσουν  στη 
Νέα Ιερουσαλήµ:
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-   Όποιος  προσεύχεται  το  Αγγελικό  Ροδάριο  θα  είναι  ένας  από  τους 
κατοίκους της ουράνιας Ιερουσαλήµ που θα κατέλθει πάνω στο Dozulé.

Στο Dozulé ο Ένδοξος Σταυρός θα γίνει όχι από την Εκκλησία που 
κωφεύει στις κλήσεις του Θεού, αλλά από τον ίδιο το Θεό, που µε αυτόν 
τον τρόπο θα δείξει την παντοδυναµία Του σ΄εκείνους που δε θέλησαν να 
πιστέψουν την οραµατίστρια Μ. Aumont,  ούτε τη J.N.S.R.
 
- Αυτό είναι ένα άλλο µυστικό που µας αποκαλύπτεις.

-  Ναι.  Μη  µαζεύεις  πια  άλλες  υπογραφές  για  την  ανέγερση  του.  ∆εν 
υπάρχει πλέον καιρός. Μακάριοι είναι αυτοί που έκτισαν µικρό Ένδοξο 
Σταυρό  στην  πόλη  τους  και  στη  χώρα  τους,  ακόµη  και  µέσα  στην 
ιδιοκτησία τους, γιατί ο κύριος θα δείξει ευµένεια σ΄αυτή την πόλη, τη 
χώρα και στις οικογένειες που έσπευσαν να Τον δοξάσουν, µε χρήµατα, 
και  κυρίως  µε  πολλές  ταπεινώσεις  που  υπέστησαν  από  τους  απίστους. 
Κακόµοιροι  άπιστοι,  τι  κακό  τέλος  θα  έχουν!  Καλύτερα  να  µην  είχαν 
γεννηθεί,  παρά  να  υποφέρουν  αυτά  που  θα  υποστούν  εξαιτίας  της 
ισχυρογνωµοσύνης τους στην έλλειψη πίστεως.
Το Αγγελικό Ροδάριο του Θεού και της Μαρίας, Ρόδου Μυστικού, είναι 
η τελευταία τους σανίδα σωτηρίας.

Για το λόγο αυτό ο Κύριος έδωσε την :

Η Έβδοµη Υπόσχεση :                                      (7  e      Promesse  )     

-  Όποιος προσεύχεται το Αγγελικό Ροδάριο δε θα χάσει ποτέ την πίστη 
του στο Χριστό, ούτε στην Καθολική Εκκλησία :

Τώρα  πολλοί  πιστεύουν  ότι  ο  Χριστός  δε  θα  έλθει  κατά  τη 
διάρκεια  αυτής  της  γενεάς.  Ίσως  να  πιστεύουν  ότι  θα  έλθει  µετά  τη 
δεύτερη  χιλιετία.  ∆εν  το  οµολογούν,  αλλά  το  πιστεύουν  για  να 
δικαιολογήσουν  τη χλιαρότητα τους  και  την  ολιγοπιστία  τους. Αλλά  ο 
Κύριος θα έλθει για να συναντήσει την αδυναµία όποιου του το ζητήσει. 
«Κύριε, αύξησε την πίστη µας», έλεγαν οι Απόστολοι, κι έτσι πρέπει κι 
εµείς να λέµε προσευχόµενοι αδιάλειπτα.

Η Όγδοη Υπόσχεση είναι αυτονόητη :          (8e Promesse)

-   Όποιος  προσεύχεται  το  Αγγελικό  Ροδάριο  θα  βγάλει  από  το 
Καθαρτήριο 21 συγγενικά του πρόσωπα που θα απολαύσουν τις χαρές 
του Παραδείσου.
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Η Ένατη Υπόσχεση :                                    ( 9  e     Promesse  )  

∆είχνει  µεταγενέστερα  τη  δύναµη  του Αγγελικού  Ροδαρίου  έναντι  του 
δαίµονος.
-  Όποιος προσεύχεται το Αγγελικό Ροδάριο θα γλιτώσει από τα χέρια 
του διαβόλου 21 συγγενείς δέσµιους της ακολασίας, της αθεΐας και της 
απιστίας.

Αιτία της ολιγοπιστίας και της απόλυτης έλλειψης πίστεως, είναι 
πάντοτε  ο  διάβολος,  που,  µε  την  έµπνευση  κολακευτικών  λόγων  της 
κοσµικής  σοφίας,  διαταράσσει  τα  εσωτερικά  αισθήµατα  που 
αναγνωρίζουν το Θεό σαν Κύριο. Το Αγγελικό Ροδάριο θα φωτίσει τα 
σκότη πολλών µελών της οικογένειας µας.

Η ∆έκατη Υπόσχεση :                            (10  e     Promesse  )  
Παρακαλούµε  τη  γενναιοδωρία  του  Κυρίου,  που  βαδίζει  προς 
συνάντηση, όσων, απλούστατα δε γνωρίζουν τον αληθινό Θεό, και που, 
κατά  λάθος,  Τον  λατρεύουν  χωρίς  να  Τον  ξέρουν,  αναγνωρίζοντας 
λανθασµένες θρησκείες. 

-  Όποιος προσεύχεται το Αγγελικό Ροδάριο θα βοηθήσει τον Κύριο και 
τους αγγέλους να σώσουν τους δικαίους των άλλων θρησκειών.

Οι λανθασµένες θρησκείες δηµιουργήθηκαν από το ∆ιάβολο για να 
εξαπατήσουν  τους  πιστούς.  Ο  διάλογος  µε  τις  άλλες  µη  χριστιανικές 
θρησκείες  είναι  ανώφελος.  Ο  Κύριος  µου  εξήγησε,  ότι  και  µόνο  ο 
διάλογος  µε  τις  άλλες  µη  χριστιανικές  θρησκείες  αποτελεί  µερική 
αναγνώριση  της  υποτιθέµενης  θρησκευτικής  τους  αλήθειας,  καθώς  και 
µη  αναγνώριση  της  αληθινής  θρησκείας,  που  είναι  η  χριστιανική 
θρησκεία.  Ο  διάλογος  µε  τις  άλλες  µη  χριστιανικές  θρησκείες,  είναι 
θρησκευτικό αµάρτηµα. ∆εν πρέπει να συζητάµε µε τους οπαδούς άλλων 
θρησκειών, αλλά καθώς το είπε ο Ιησούς, να ευαγγελίζουµε τον κόσµο. 

Οι καηµένοι οι ιεραπόστολοι! Έγιναν όλοι καθηγητές της Ιστορίας 
των θρησκειών, που κάνουν διάλογο µε οπαδούς άλλων θρησκειών, σαν 
να επρόκειτο για φιλοσοφία και όχι για το Άγιο Ευαγγέλιο του Ιησού, 
που πέθανε επάνω στο Σταυρό για µας και Αναστήθηκε για να δοξάσει το 
Λόγο Του που σώζει.

Ιδού, γιατί ο Κύριος έδωσε αυτή την :

Η Ενδέκατη Υπόσχεση :                                  (11  e     Promesse  )  

-  Όποιος προσεύχεται το Αγγελικό Ροδάριο θα βοηθήσει τον Κύριο και 
τους Αγγέλους να ανανεώσουν το πρόσωπο της γης.
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Μόνο µε την προσευχή βοηθάµε τον Κύριο να αλλάξει τον κόσµο. 
Όχι µε τους διαλόγους, ή ακόµη χειρότερα, µε τις φλυαρίες των µάταιων 
Συνόδων  ή  ποιµαντικών  Συµβουλίων,  αλλά  µε  τη  συµπροσευχή  στις 
οµάδες  προσευχής,  µε  τις  οικογένειες  που  συγκεντρώνονται  για  να 
προσευχηθούν  µπροστά  στον  Εσταυρωµένο.  Μόνο  µ΄αυτόν  τον  τρόπο 
βοηθάµε τον Κύριο και τους Αγγέλους Του.

Η ∆ωδέκατη Υπόσχεση :                            (12  e     Promesse  )  

Αφορά αυτούς που είναι διατεθειµένοι να δεχθούν το βασιλικό χρίσµα:

-  Όποιος προσεύχεται το Αγγελικό Ροδάριο θα λάβει όλα τα δώρα της 
∆εύτερης Πεντηκοστής.

Υπάρχουν ακόµη πολλοί που δεν γνωρίζουν την αποστολή τους, 
και ακόµη λιγότερο το αρχοντικό τους αξίωµα, αν αυτοί έχουν κάποια 
ευλάβεια  στον  Ιησού,  τον  Βασιλέα  των  Βασιλέων,  και  στην  Παναγία 
Βασίλισσα του Ουρανού και της Γης. Αυτό όµως θα εξηγηθεί χωριστά 
σ΄ένα άλλο βιβλίο µηνυµάτων.

Η ∆έκατη Τρίτη Υπόσχεση :                        (13  e     Promesse  )  

Είναι ένα θαυµάσιο αποτέλεσµα της ∆ωδέκατης Υπόσχεσης :
-  Όποιος προσεύχεται το Αγγελικό Ροδάριο θα δεχθεί από τα χέρια της 
Παναγίας, Ρόδου Μυστικού, το Ροδάριο πάνω στο οποίο θα αναγράφεται 
ο δικός του ευγενικός τίτλος.

Η ∆έκατη Τέταρτη Υπόσχεση :                   (14  e     Promesse  )  

Υπενθυµίζει  µια  µεταγενέστερη  αγγελική  προστασία  κατά  τη  διάρκεια 
των τριών ηµερών του σκότους, όταν οι δαίµονες θα διατρέχουν όλον τον 
πλανήτη,  σαν  λύκοι  διψασµένοι  για  αίµα,  να  καταβροχθίσουν  ψυχές 
χαµένες ή µε αδύνατη πίστη.

-  Όποιος προσεύχεται το Αγγελικό Ροδάριο, επί πλέον της προστασίας 
του φύλακα-αγγέλου, θα έχει και την προστασία των επτά Αρχαγγέλων 
της Αποκαλύψεως.

Ο  Κύριος  έρχεται  επίσης  να  συναντήσει  όσους  δεν  αισθάνονται 
καλά σωµατικά µε την 
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Η ∆έκατη Πέµπτη Υπόσχεση :                        (15  e     Promesse  )  

-   Όποιος  προσεύχεται  το  Αγγελικό  Ροδάριο  µε  πίστη  και  αγάπη,  θα 
θεραπευτεί από τις δικές του ασθένειες, και θα αποκτήσει τη χάρη της 
θεραπείας για όποιον αυτός θέλει να θεραπεύσει. Ακόµη  και  αυτές   οι 
ασθένειες προέρχονται από το ∆αίµονα που θέλει µε κάθε τρόπο να µας 
κάνει να νοιώσουµε απελπισία. Θέλει να µας κάνει να πιστέψουµε, ότι ο 
Θεός,  κατά  βάθος  δεν  υπάρχει,  και  ότι  οι  σωµατικές  και  πνευµατικές 
αρρώστιες είναι τυχαίες ή προέρχονται από εµάς τους ίδιους. Τα Ιερόν 
Ευαγγέλιο το αναφέρει ξεκάθαρα. Ο Ιησούς αποµάκρυνε τους δαίµονες 
και θεράπευε κάθε είδους ασθένεια. Όποιος δε θέλει να το πιστέψει, τόσο 
το χειρότερο γι αυτόν, επειδή, ποτέ δε θα βρει την πραγµατική θεραπεία.

Η ∆έκατη Έκτη Υπόσχεση :                        (16  e     Promesse  )  

Ο  Κύριος  επιθυµεί  οµοίως  να  προστατεύσει  τα  πράγµατα  που 
υπολογίζουµε και κυρίως τα αγαπητά µας πρόσωπα:

-   Όποιος  προσεύχεται  το  Αγγελικό  Ροδάριο,  θα  προστατεύει  την 
κατοικία του και όσους κατοικούν µαζί του και κανείς δε θα µπορεί να 
πάρει τα αγαθά του.  Αλλά για να πιστεύει, αυτό απαιτεί µια ιδιαίτερη 
πίστη  που  προέρχεται  αποκλειστικά  από  το  Θεό,  και  που  συνοδεύεται 
τόσο από την πίστη του στο Θεό, όσο και από την ανάγνωση και µελέτη 
των Γραφών.
Για το λόγο αυτό, ο Θεός δίνει 

Τη ∆έκατη Έβδοµη Υπόσχεση :                (17  e     Promesse  )  

-   Όποιος  προσεύχεται  το  Αγγελικό  Ροδάριο,  θα  δεχτεί  ιδιαίτερες 
αποκαλύψεις  για  να  κατανοήσει  την  Αγία  Γραφή,  καθώς  και  τα 
πρόσφατα  γεγονότα,  έτσι  ώστε  να  µην  επιτρέψει  στον  εαυτόν  του  να 
συγχυστεί  ή να φοβηθεί.

Πριν από την ανάγνωση του Λόγου του Θεού, είναι απαραίτητο να 
επικαλούµαστε τους επτά Αρχαγγέλους, που θα εξηγήσουν στο πνεύµα 
µας την αλήθεια που δεν είχαµε γνωρίσει ποτέ πριν, επειδή το πνεύµα 
του κόσµου είχε τυφλώσει τα πνευµατικά µας µάτια.

Η ∆έκατη Όγδοη Υπόσχεση :                     (18  e     Promesse  )  
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Είναι αποτέλεσµα της προηγούµενης Υπόσχεσης. Στο τέλος η ψυχή των 
εκλεκτών  που  έχουν  δεχτεί  το  βασιλικό  χρίσµα,  όπως  εγώ  και  τόσοι 
άλλοι οραµατιστές, θα µπορέσουν να γνωρίσουν αυτά τα µυστικά που ο 
Κύριος αποκαλύπτει µόνο στους φίλους Του.

-  Όποιος προσεύχεται το Αγγελικό Ροδάριο, θα µπορέσει να ανέβει στη 
µυστική κλίµακα και να γνωρίσει τα µυστικά της άλλης πλευράς, δηλαδή 
της ουράνιας Βασιλείας.
Όποιος  γίνεται  φίλος  του  Κυρίου,  γίνεται  αυτοµάτως  και  φίλος  των 
αγγέλων.
Να γιατί ο Κύριος δίνει την :

Η ∆έκατη Ένατη Υπόσχεση :                        (19  e     Promesse  )     

- Όποιος προσεύχεται το Αγγελικό Ροδάριο, θα γίνει φίλος την
αγγέλων και των Αρχαγγέλων και θα αναγνωρίσει τους άγιους προστάτες 
του.
Επί πλέον 

Η Εικοστή Υπόσχεση :                                (20  e     Promesse  )  

Είναι η κορωνίδα της υποχρέωσης που ο εκλεκτός αναλαµβάνει έναντι 
του Κυρίου και για το οποίο ανταµείβεται µε ιδιαίτερο τρόπο:
Εκείνος που θα κάνει γνωστό το Αγγελικό Ροδάριο, θα αναφέρεται µε 
ειδικό τίτλο ευγενείας στο ΧΡΥΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ.

Το ίδιο θα συµβαίνει µε την :

Η Εικοστή Πρώτη Υπόσχεση :                      (21  e     Promesse  )  

Εκείνος  που  θα  κάνει  γνωστό  το  Αγγελικό  Ροδάριο  σε  άλλα  έθνη,  θα 
δεχθεί  µια  ιδιαίτερη  αποστολή  στην  ουράνια  Ιερουσαλήµ  µεταξύ  των 
εκλεκτών και των νέων βασιλέων της νέας γης.
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ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΡΟ∆ΑΡΙΟ

Madame MARIA ANNA GANDUSIO

Β. P. 14

L-5201  Sandweiler – Luxembourg

Mail : coronaangelic  α  @compagnie-enfants-non-nes.com  

www.society-unborn-children.com

Banque  BCEE  Luxembourg

M.Gandusio / Cie des Enfants Non Nés

IBAN   LU22 0019 3555 4054 9000

Bic  BCEELULL

     

          ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΤΑ ΡΟ∆ΑΡΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ 
ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ Η ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗN ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΤΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Coronaangelica     »compagnie-enfants-non-nes.com  

ή στείλτε µια επιστολή στην πιο πάνω ταχυδροµική διεύθυνση.

Μετά την αποστολή των χρηµάτων σας, µέσω Τραπέζης, την διεύθυνση 
σας, και τον αριθµό των Ροδαρίων που θα παραγγείλετε, τα Ροδάρια θα 
σας αποσταλούν το γρηγορότερο δυνατόν.

Η τιµή εκάστου Ροδαρίου µαζί µε το βιβλιαράκι, κοστίζει 18 Ευρώ.
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Αν  θέλετε  περισσότερες  πληροφορίες,  µπορείτε  να  συµβουλευτείτε 
την ηλεκτρονική µας διεύθυνση :
www.society-unborn-children.com

16


