
Anđeoska kruna Boga i Marije, otajstvene Ruže

Ova je stranica posvećena Anđeoskoj kruni Boga i Marije, otajstvene ruže. Kruna se sastoji od 49 
zrnaca koje veća zrna u obliku ruže dijele u sedam skupina, a završava Slavnim Križem. 
 

Krunica
 
Ona je moćno sredstvo koje će mnoge obitelji dovesti k Bogu.
Čuvat će djecu kojima prijeti opasnost od pobačaja!

Ova nova anđeoska kruna ima ista obilježja kao i krunica, a uz to moćno je oružje protiv svakog 
oblika zla:  prirodnih katastrofa,  nesreća, bolesti  te  zaposjednuća predmeta i  kuća.  Božja snaga 
očituje se u čitavoj svojoj slavi da bi kršćani bili spremni na njegov dolazak sa srcima ispunjenima 
ljubavlju  i  vjerom. Dok budu jednostavno izgovarali molitve,  vjernici  će "aktivirati"  anđeosku 
zaštitu i 21 obećanje koje je s njom povezano. Anđeoska krunica također će pomoći obiteljima koje 
je  razorio  pobačaj.  Obraćajući  ljude  putem  molitve,  mnoga  djeca  kojima  prijeti  opasnost  od 
pobačaja  bit  će  spašena.  U  dijelu  "Poruke  iz  Neba"  naći  ćete  sve  nadnaravne  reference  koje 
podržavaju ove tvrdnje. 
 
Molitva, kao i objašnjenje porijekla nebeske krunice i dvadeset i jednog obećanja, nalaze se i u 
molitveniku pod naslovom "Društvo za nerođenu djecu", čiju skraćenu verziju možete besplatno 
preuzeti u dijelu "Preuzimanja" (Download). 

VAŽNA OBAVIJEST

OVA MOLITVA, NJEZINO PORIJEKLO I 21 OBEĆANJE DOSTUPNI SU NA FRANCUSKOM 
I TALIJANSKOM, A PREVEDENI SU I NA ŠPANJOLSKI, NJEMAČKI I GRČKI. Kontaktirajte 
nas za više informacija. 

ANĐEOSKA KRUNA BOGA I MARIJE, OTAJSTVENE RUŽE
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. 
Bože, dođi i spasi me sa svojim anđelima. Gospodine, pohiti da mi pomogneš. 

Na križu se moli:
Vjerovanje (kraća verzija)
Na prvom zrnu u obliku ruže: Oče naš

Na prva tri bijela zrnca:
Zdravo Marijo – za veću vjeru
Zdravo Marijo – za veću nadu
Zdravo Marijo – za veću ljubav

Na prvom zrncu: Marija, Prva otajstvena ruža: Sveti arkanđele Mihaele, čije ime znači "Tko je kao 
Bog", vodi nas u poniznosti kako bismo se borili protiv zloduha oholosti i postali što više nalik 
Kristu, blagom i poniznom, te pripadali njegovoj kraljevskoj lozi. Amen. 
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Na sedam bijelih zrnaca sedam se puta ponovi: O Marijo, kraljice anđela, zagovaraj za nas kod 
Boga kako bi  s  njegovom vjernom djecom,  zapečaćenom kraljevskim pečatom Duha Svetoga, 
svojega božanskog zaručnika, pripremila put njegovu veličanstvenom dolasku. Amen. 

Na drugom zrncu u obliku ruže moli se: Sveti arkanđele Gabrijele, čije ime znači "Božja snaga", 
nauči nas da se svim srcem borimo protiv zloduha škrtosti kako bismo uvijek postajali sve više 
nalik Kristu, koji daje vječni život, te pripadali njegovoj kraljevskoj lozi. Amen. 

Na sedam bijelih zrnaca sedam se puta ponovi: O Marijo, kraljice anđela, zagovaraj za nas kod 
Boga kako bi  s  njegovom vjernom djecom,  zapečaćenom kraljevskim pečatom Duha Svetoga, 
svojega božanskog zaručnika, pripremila put njegovu veličanstvenom dolasku. Amen. 

Na trećem zrncu u obliku ruže moli se: Arkanđele Rafaele, čije ime znači "Lijek Božji", izlije či 
svaku bolest i grijeh nečistoće i pobijedi zloduha bludnosti kako bismo postali što sličniji Kristu, 
koji je svet i čista srca, te pripadali njegovoj kraljevskoj lozi. Amen. 

Na sedam bijelih zrnaca sedam se puta ponovi: O Marijo, kraljice anđela, zagovaraj za nas kod 
Boga kako bi  s  njegovom vjernom djecom,  zapečaćenom kraljevskim pečatom Duha Svetoga, 
svojega božanskog zaručnika, pripremila put njegovu veličanstvenom dolasku. Amen. 

Na četvrtom zrncu moli se: Sveti arkanđele Uriele, "Ognju Božji", nauči nas da budemo strpljivi 
kako bismo se borili protiv zloduha srditosti i postali što sličnijima Kristu, strpljivome jaganjcu, te 
pripali njegovoj kraljevskoj lozi. Amen. 

Na sedam bijelih zrnaca sedam se puta ponovi: O Marijo, kraljice anđela, zagovaraj za nas kod 
Boga kako bi  s  njegovom vjernom djecom,  zapečaćenom kraljevskim pečatom Duha Svetoga, 
svojega božanskog zaručnika, pripremila put njegovu veličanstvenom dolasku. Amen. 

Na petome zrncu u obliku ruže moli se: Sveti arkanđele Jehudiele, čije ime znači "Božja slava", 
vodi  nas  u  prihvaćanju  Božjih  nauma  da  bismo se  borili  protiv  zloduha zavisti  i  postali  što 
sličnijima Kristu, koji je savršeno ispunio Božje odredbe, te pripadali njegovoj kraljevskoj lozi. 
Amen. 

Na sedam bijelih zrnaca sedam se puta ponovi: O Marijo, kraljice anđela, zagovaraj za nas kod 
Boga kako bi  s  njegovom vjernom djecom,  zapečaćenom kraljevskim pečatom Duha Svetoga, 
svojega božanskog zaručnika, pripremila put njegovu veličanstvenom dolasku. Amen. 

Na šestom zrncu u obliku ruže moli se: Sveti arkanđele Sealtiele, čije ime znači "molitva Bogu", 
nauči nas da budemo umjereni i da se borimo protiv zloduha neumjerenosti kako bismo postali što 
sličniji Kristu, čija su sva djela bila savršena, te pripadali njegovoj kraljevskoj lozi. Amen. 

Na sedam bijelih zrnaca sedam se puta ponovi: O Marijo, kraljice anđela, zagovaraj za nas kod 
Boga kako bi  s  njegovom vjernom djecom,  zapečaćenom kraljevskim pečatom Duha Svetoga, 
svojega božanskog zaručnika, pripremila put njegovu veličanstvenom dolasku. Amen. 

Na  sedmom  zrncu  u  obliku  ruže  moli  se:  Sveti  arkanđele  Barakiele,  čije  ime  znači  "Božji 
blagoslov", vodi nas u revnosti za Gospodina, da bismo se borili protiv zloduha lijenosti te postali 
što sličnijima Isusu, i kao takvi pripadali njegovoj kraljevskoj lozi. Amen. 
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Na sedam bijelih zrnaca sedam se puta ponovi: O Marijo, kraljice anđela, zagovaraj za nas kod 
Boga kako bi  s  njegovom vjernom djecom,  zapečaćenom kraljevskim pečatom Duha Svetoga, 
svojega božanskog zaručnika, pripremila put njegovu veličanstvenom dolasku. Amen. 

Pomolimo se:
Svemogući  Oče,  koji  se  ponizno  objavljuješ  u  Svetoj  Euharistiji,  molimo  te  da  nam  po 
posredovanju Blažene Djevice Marije, otajstvene ruže, i svojih sedam arkanđela, koji ti se danju i 
noću klanjaju na tvojem svetom prijestolju, udijeliš sedam svetih kreposti kako bi osnažio naše duše 
svojim  kraljevskim  pomazanjem  da  bismo  mogli  pobijediti  sve  uzroke  naših  zala  i  da  tvoja 
božanska pomoć bude uz nas sada i uvijeke. Amen. 
 

BOŽANSKO PORIJEKLO AN ĐEOSKE KRUNE BOGA I MARIJE, OTAJSTVENE RUŽE 
Mariji  Ruži  (Maria  Rosa)  dana  su  osobita  otkrivenja koja  pojašnjuju  mnoge  tajne  iz  knjige 
Otkrivenja, posljednjeg dijela Biblije, koja čak i suvremenom teološkom tumačenju ostaje nejasna. 
Isus je toj vidjelici dao povlasticu da primi osobita pojašnjenja zato što je njegovo vrijeme blizu i 
jer  bismo trebali  biti  spremni za njegov dolazak. Marija  Ruža rekla je  da je primila jedno od 
najvažnijih otkrića o 20. poglavlju knjige Otkrivenja. Objasnila je: "Pitala sam Gospodina tko je 
anđeo koji je sišao s nebesa u ponor s ključem i verigama u ruci". 

Gospodin je odgovorio: "On je vođa anđela, arkanđeo Mihael, koji će ubrzo zaključati Sotonu i 
njegove anđele u pakao, no da bi to učinio, potrebne su mu vaše molitve, a prije svega svakodnevna 
molitva Anđeoske krune Boga i Marije, otajstvene ruže". Pored Isusa vidjela sam Mariju s rukama 
punih crvenih latica ruža i arkanđela Mihaela koji je u desnoj ruci držao sjajnu krunu. Marija se 
smiješila. Arkanđeo Mihael dao mi je tu sjajnu krunu, a kad sam je uzela, osjetila sam veliku toplinu 
u rukama, koje kao da su gorjele. Isus je nastavio rekavši: "Došao sam da bacim oganj na zemlju, a 
što ću ako ne gori?" (v. Lk 12, 49)

"Pomoću ove krune donijet ću otajstveni oganj na zemlju i mnogi će se ljudi na čudesan način 
promijeniti; hladna će se srca pretvoriti u srca koja gore za mojim otajstvima, Marijinim otajstvima 
i otajstvima mojih svetih anđela. Znat ćete što arkanđeli Mihael, Gabriel, Rafael, Uriel, Jekudiel, 
Sealtiel i Barakiel čine za vas te kako će obraniti moju Crkvu u jednom od posljednjih napada 
Sotone." Kada je Isus prestao govoriti, Marija je na zemlju prosula tisuće crvenih ružinih latica koje 
je držala u rukama kao posljednji dar ljudskom rodu. Potom mi je arkanđeo Mihael povjerio sve 
pojedinosti 21 božanskog obećanja onima koji će moliti posebnu Anđeosku Krunu za posljednja 
vremena. Kruna se sastoji od 49 zrnaca koje zrnca u obliku ruže dijele u 7 skupina, a završava trima 
posljednjim zrncima i slavnim križem. 

MARIJA RUŽA (MARY ROSE),  VIDJELICA OTAJSTVENE RUŽE I  SLJEDEĆE OBJAVE, 
OBJAŠNJAVA VRIJEDNOST OBEĆANJA VEZANIH UZ ANĐEOSKU KRUNU

Maria Rosa, zašto Vam je Gospodin dao ovu novu krunicu anđeoske krune Boga i Marije, 
otajstvene ruže? Nisu li one koje je Božji narod već koristio bile dovoljne?

Odmah ću to pojasniti. Sve druge krune, uključujući  i sveti Ružarij, pomažu nam da upoznamo 
Boga, uzljubimo ga te da mu služimo i tražimo milosti koje nam je obećao dati. Ova nova anđeoska 
kruna ima ista obilježja i također nam pomaže u borbi protiv svih oblika zla: katastrofa, nesreća, 
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bolesti te zaposjednuća predmeta i kuća. Sve što trebate je ustrajati u molitvi i pobožnosti anđeoske 
krune pa ćete dobiti anđeosku zaštitu, a tako će se ostvariti i 21 Božje obećanje. 
Božji prijatelji, oni koji mu predano služe, mogu posjedovati tu krunu jer na taj način Bog na njima 
može pokazati svu moć svojih nebeskih obećanja. Bog pokazuje svoju moć u svoj svojoj slavi jer 
kršćani trebaju biti spremni za njegov dolazak sa srcima ispunjenima ljubavlju i vjerom. Bog ne želi 
rastresene kršćane kojima je dosadno, koji su umorni od života i koji žive po načinu svijeta, a ne po 
volji Boga, koji vlada nad svakime i svime. 
Ne želim da mislite da sumnjam u moć anđeoske krune... no neka od obećanja vezanih uz nju toliko 
su duboka da ih ponekad ne razumijem. Imajte strpljenja s mojim nedostatkom razumijevanja pri 
tumačenju otajstvenih obećanja vezanih za molitvu anđeoske krune Boga i Marije, ruže otajstvene. 

Čitav život nije dovoljan da bi se razumjela Božja snaga. Mnoga ćemo obećanja razumjeti tek kad 
pročitamo knjigu nebeskih obećanja "Kako se spasiti  od Apokalipse i prve smrti".  Doista, prvo 
obećanje kaže: tko god moli Anđeosku krunu, bit će spašen od svih kazna i izbjeći će prvoj smrti u 
vrijeme razlamanja sedmog pečata iz knjige Otkrivenja.  

Treba  znati  da  se  ovdje  misli  na  kazne  koje  se  spominju  u  knjizi  Otkrivenja,  a  govore  o 
pravednicima i o zlima. Neki će pravednici, i to oni čija je vjera veća – izabranici – biti očuvani od 
svake kazne, pa i one uzrokovane istočnim grijehom, odnosno prve smrti, koja će se nakon duga 
života pretvoriti u miran san. 

Drugo obećanje: tko god moli Anđeosku krunu bit će među spašenima zajedno s izabranima; ovo se 
obećanje  može  shvatiti  u  svjetlu  druge  poslanice  svetog Pavla  Solunjanima,  kada  Gospodin 
objašnjava kako će biti  spašeni izabrani. Ukratko, anđeli  će prepoznati izabrane kada vide znak 
Anđeoske krune Boga i  Marije,  otajstvene ruže, kao duhovnu krunu istinske pobožnosti  prema 
Bogu. U ključnom trenutku najgore kazne anđeli će osloboditi izabranike i odvesti ih na sigurna 
mjesta. 

Treće  obećanje  glasi:  tko  god  moli  Anđeosku krunu,  vidjet  će uskrslog  Isusa  kako  dolazi  na 
oblacima. Ovo se obećanje treba promatrati u svjetlu Evanđelja, jer Kristov povratak na zemlju da 
bi  sudio  živima  i  mrtvima  neće  se  dogoditi  izvan  vremena,  nego  u  pravo  vrijeme  u točno 
određenom trenutku povijesti ljudskog roda i u točno određenom naraštaju. 

Maria Rosa, znate li koji će naraštaj vidjeti povratak uskrslog Isusa?
Da, otkrivena mi je tajna.

Možete li nam otkriti tu tajnu ili je trebate čuvati do točno određenog trenutka, poput ostalih 
vidilaca?
Ne! Više me ne vežu nikakva ograničenja. Gospodin je dopustio ovaj razgovor jer moram otkriti 
njegova čudesa.  Njegove su  poruke predivne,  a predivna je i  Anđeoska kruna Boga i  Marije, 
otajstvene ruže. Zbog svojeg kraljevskog pomazanja predivni su i svi izabrani koji će upoznati Boga 
i slijediti ga. Tajna koju moram otkriti je sljedeća: uskrsli će Isus na oblacima opet doći na zemlju u 
naraštaju  rođenom nakon  1940.  godine.  Znači  jesmo li  blizu  kraja?  Jesmo.  Gospodin  je  sada 
spreman vratiti se na zemlju, no želi da njegovi vjernici budu doista spremni prije posljednje bitke 
između djece svjetlosti i djece  tame. 

Obećanja su, dakle, povezana s posljednjim vremenima?
Tako je, i to nas dovodi do četvrtog obećanja: tko god moli Anđeosku krunu, bit će pod osobitom 
zaštitom sedam arkanđela prije Posljednjeg suda i  dok bude trajao. Ovo je obećanje posvećeno 
onima čija je vjera slaba i poljuljana suvremenim načinom razmišljanja koji sve dovodi u pitanje, pa 
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i samu činjenicu da smo Božja djeca. Mnogi su ljudi sretni misleći da su potomci majmuna. No 
mnogi također zaboravljaju da je vrag "Božji majmun" ili  majmunski bog, poput majmuna koji 
izgleda kao čovjek, ali nije. Đavao je, dakle, sretan ako ljudi misle da su djeca majmuna jer je to na 
neki način ono što je on u odnosu na Boga!

Iz tog je razloga Bog dao peto obećanje: tko god moli Anđeosku krunu, doprinijet će izgnanju svih 
vrsta zloduha iz zemlje, vode, vatre, zraka i podzemlja. Mnogi ljudi misle da Đavao ne postoji ili, u 
najboljem slučaju, da on uvijek ostaje u paklu i ne gnjavi ljude i stvari. No životi svetaca uvijek su 
pokazivali suprotno. Upravo je zato Gospodin osigurao moćno oružje kojim ćemo pobijediti sve 
vrste zloduha – pomoću Anđeoske krune Boga i Marije, otajstvene ruže. Đavao će pobjeći u strahu 
kada ugleda tu nebesku krunu jer samo trebamo posegnuti  za njom i arkanđeo Mihael  će ga s 
ostalim arkanđelima podvijena repa natjerati u bijeg. Pokušajte i svojim ćete očima vidjeti što će se 
dogoditi!

Šesto obećanje posvećeno je izabranima koji će živjeti u novom Jeruzalemu: Anđeoska kruna bit će 
među stanovnicima nebeskog Jeruzalema koji  će sići  na gradić  Dozulé.  Ondje će biti  podignut 
slavni križ i to ne posredstvom Crkve, koja se oglušila na Božji poziv, nego će Bog sam to učiniti te 
na taj  način pokazati  svoju moć  onima koji nisu željeli  vjerovati vidjelici  Madeleine Aumont i 
J.N.S.R.-u. 

Je li  to još jedna tajna koja je otkrivena? Jest. Nemojte obilaziti  skupljajući  potpise da biste ga 
podigli. Nema više vremena. Blaženi oni koji će podići malene slavne križeve u svojim gradovima 
ili čak na vlastitoj zemlji jer će se Bog smilovati onome gradu, državi ili obitelji koji su podnijeli 
veliki trud da bi ga proslavili u smislu utrošene energije, novca i poniženja koja su pretrpjeli od onih 
koji ne vjeruju. Jadni nevjernici, kako će im grozan biti kraj! Bilo bi bolje da se nikada nisu rodili 
nego da moraju patiti zbog svojeg strašnog manjka vjere. Posljednja nada za spasenje je Anđeoska 
kruna Boga i Marije, otajstvene ruže.

Zato nam je Bog dao sedmo obećanje: tko god moli Anđeosku krunu, nikada neće izgubiti vjeru u 
Krista i Katoličku Crkvu. Mnogi više ne vjeruju da će Isus ponovno doći u ovome naraštaju. Možda 
misle da će doći nakon drugog tisućljeća, u trećem tisućljeću. Ne govore to, ali to misle i na taj 
način opravdavaju svoju mlakost i slabu vjeru. No Gospodin će doći i pomoći  onima koji traže 
Njegovu pomoć u svojoj slabosti. "Gospodine, umnoži nam vjeru!", molili su apostoli, stoga bismo 
i mi trebali revno moliti za vjeru.

Osmo je obećanje jasno samo po sebi:  tko god moli  Anđeosku krunu, spasit  će 21 člana svoje 
obitelji iz čistilišta te im omogućiti da se naužiju rajske radosti. 

Deveto obećanje pokazuje moć Anđeoske krune protiv đavla: tko god moli Anđeosku krunu, iz ruku 
đavla oslobodit će 21 člana obitelji zarobljenog porocima, ateizmom ili lažnim vjerovanjima. 
Đavao je uvijek odgovoran za našu slabu vjeru ili  potpuni  nedostatak iste, a da bi to postigao 
dimom riječi  punih znanja ovoga svijeta zamagljuje nutarnja čula onih koji  priznaju Boga  za 
svojega Gospodara. Anđeoska kruna donijet će svjetlo onamo gdje u životima mnogih naših rođaka 
vlada tama. 

U  desetom  obećanju  može  se  vidjeti  Gospodinova  velikodušnost  čak  i  prema  onima  koji 
jednostavno ne poznaju pravoga Boga i koji ga, i ne znajući, štuju u lažnim religijama: tko god moli 
Anđeosku krunu, pomoći  će Gospodinu i  anđelima spasiti  pravednike iz  drugih religija.  Lažne 
religije stvorio je đavao da bi zbunio vjernike. Dijalog s drugim religijama beskoristan je. Gospodin 
mi je objasnio da je i sami dijalog s drugim religijama djelomično priznanje njihova udjela u istini i 
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poricanje prave vjere – kršćanstva. Dijalog s drugim vjerama grijeh je protiv vjere! Umjesto da 
nepotrebno stupamo u dijalog s drugim vjernicima, trebali bismo ih evangelizirati, kako nam je Isus 
povjerio da činimo. Jadni misionari, postali su poput vjeroučitelja koji se pripadnicima drugih vjera 
obraćaju kao da govore o filozofiji, a ne o svetom Evanđelju Isusa, koji je za nas umro na križu da 
bi proslavio istinu svoje spasonosne Riječi! 

Zato je Gospodin dao jedanaesto obećanje: tko god moli Anđeosku krunu, pomoći će Gospodinu i 
anđelim obnoviti lice zemlje. Samo molitvom možemo pomoći Gospodinu promijeniti svijet – ne 
dijalogom ili, još gore, čavrljanjima na raznim sinodama ili u pastoralnim vijećima. Svoj doprinos 
tomu mogu dati i molitvene grupe i obitelji koje zajedno mole pred raspelom. Jedino tako možemo 
pomoći Bogu i njegovim anđelima. 

Dvanaesto obećanje govori o onima koji će primiti kraljevsko pomazanje: tko god moli Anđeosku 
krunu, primit  će sve darove drugih Duhova. Mnogi još uvijek ne znaju koje je njihovo osobno 
poslanje, a ne znaju ni za svoje plemenito dostojanstvo ako uopće imaju kakvu pobožnost prema 
Isusu, Kralju kraljeva, i Našoj Gospi, kraljici neba i zemlje. 

Trinaesto obećanje divno proizlazi iz dvanaestog: tko god moli Anđeosku krunu, primit će krunu s 
vlastitim plemićkim naslovom iz ruku Naše Gospe, otajstvene ruže. 

Četrnaesto obećanje također se odnosi na anđeosku zaštitu, i to posebice tijekom posljednja tri dana 
tame kada će zlodusi poput krvoločnih vukova obilaziti planetom u potrazi za izgubljenim dušama i 
onima slabe vjere. Ovo obećanje glasi: tko god moli Anđeosku krunu, primit će ne samo zaštitu 
svojega anđela čuvara, već i zaštitu sedam arkanđela Sudnjeg dana. 

Onima koji  fizički  pate Gospodin će dati  veliku pomoć  s  petnaestim obećanjem: tko god moli 
Anđeosku krunu s vjerom i ljubavlju, ozdravit će od svojih bolesti i primit će milost da liječi one 
koji se žele izliječiti, jer i same bolesti dolaze od đavla, koji nas na bilo koji način nastoji navesti da 
očajavamo. On želi da vjerujemo da Bog ne postoji i da su fizički i duhovni problemi tek slučajnosti 
ili čak naša krivica. Isus je izgonio đavle i liječio sve vrste bolesti. Oni koji ne vjeruju sami su krivi 
što nikada neće biti izliječeni. 

Šesnaestim obećanjem Gospodin želi proširiti svoju zaštitu na one do kojih nam je stalo, posebno na 
naše voljene, a glasi: tko god moli Anđeosku krunu, zaštitit će svoju kući i neće mu biti oduzeta 
nijedna stvar koju posjeduje. Ovo obećanje zahtijeva osobitu vjeru koju samo Bog može dati, i to 
putem molitve i čitanja Svetoga pisma. 

Zbog toga je razloga Gospodin dao sedamnaesto obećanje: tko god moli Anđeosku krunu, primit će 
osobita otkrivenja kako bi mogao razumjeti Bibliju i događaje posljednjih vremena te kako ne bi 
podlegao strahu i  sumnjama.  Prije  čitanja  Božje  Riječi  u  pomoć  bismo trebali  pozvati  sedam 
arkanđela da nam otkriju istinu, istinu koju nikada prije nismo znali jer je oči naše duše zaslijepio 
duh svijeta. 

Osamnaesto obećanje proizlazi iz prethodnih dvaju, a odnosi se na duše izabranih, one koji  su, 
poput mene i  mnogih drugih vidjelaca, primili  kraljevsko pomazanje i  koji  će znati  tajne koje 
Gospodin otkriva samo svojim prijateljima. Ono glasi: tko god moli Anđeosku krunu, popet će se 
po tajanstvenim ljestvama i spoznati nebeske tajne. 

Budući da svatko tko postane Gospodinov prijatelj automatski postaje i prijatelj anđela, Bog je dao 
devetnaesto obećanje: tko god moli Anđeosku krunu, postat će prijatelj anđela i arkanđela te će 

6



vidjeti svoje svece zaštitnike.

Dvadeseto je obećanje kruna svakog truda koji Božji izabranici za njega poduzimaju, za one koji će 
primiti posebnu nagradu, a glasi: tko god bude širio Anđeosku krunu, dobit će posebnu čast u Knjizi 
života. 

Isto vrijedi i  za dvadeset i prvo obećanje, koje glasi: tko god širi  pobožnost Anđeoske krune u 
drugim narodima, imat će posebno mjesto u  Nebeskom Jeruzalemu među izabranicima i novim 
kraljevima obnovljene zemlje. 
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