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JEZUS KRISTUS
Jaz sem tvoj oče, tvoj ženin, tvoj dom,
jaz sem tvoj vzgojitelj, tvoja korenika, tvoj temelj.
Karkoli hočeš, to sem!
Nič ti ne manjka. Jaz delam zate.
Kajti prišel sem, da bi služil, ne da bi služili meni.
Jaz sem tvoj prijatelj in tvoj gostitelj,
tvoj voditelj in tvoj brat, tvoja sestra in tvoja mati.
Jaz sem ti vse! Samo zaupen bodi z menoj!
Zate sem ubog, preganjan, zate sem na križu.
Zate sem v grobu.
V nebesih sem prosil Očeta zate,
na zemlji sem zate postal posredovalec pri Očetu.
Ti si meni vse, brat, dedič, prijatelj. Kaj bi si še želel?
(sv. Janez Krizostom)
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UVOD
DUHOVNOST PRESVETE TROJICE V
RESNIČNEM ŽIVLJENJU V BOGU
Vassula Ryden, Rodos, Grčija, maja 1997
Jezus je rekel: »Brez mene živiš, kakor živi svet, z menoj boš
živela, kakor v nebesih. Brez mene boš prevzela poteze
sveta, toda z menoj bodo tvoje poteze postale moje.
Ostani v meni, zakoreninjena vame. Nikoli ne zanemari
svojega daru. Postavi me na prvo mesto in podari mi svoj
čas.« (20. maja 1994)

Kaj pomeni 'trinitarična duhovnost' v Resničnem
življenju v Bogu?
Resnično življenje v Bogu pomeni, da želimo srečati in se
učiti spoznavati Boga, takšnega kakršen v resnici je. To
pomeni, da se mu odpremo ter gojimo poseben in zaupen
odnos z njim. Brez te notranje zaupljivosti se mu ne
moremo približati. On bo tako ostal tujec, daleč proč,
nekje »tam visoko«. S takšne razdalje ga ne moremo
resnično ljubiti. Kar Bog danes zahteva od nas, je pogovor
z njim, preprost pogovor od srca do srca. Želi, da ga
vključujemo v svoje vsakdanje življenje, se vedemo do
njega kot do najboljšega prijatelja, a kljub temu pa nikoli
ne pozabimo, da je On Sveti.
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Resnično življenje v Bogu pomeni, da se naučimo
neprestano moliti. Moliti neprestano pomeni, da smo v
popolni edinosti z Bogom in v Bogu, da torej dnevno
živimo, kakor nas je naučil Jezus. Tako se naučimo, da
govorimo z Bogom od srca do srca.
To je prva zapoved, da nenehno molimo, zakaj to je sad
naše ljubezni do Boga, da hrepenimo, da bi bili stalno z
njim. Ta ljubezen se bo iz naših src prelivala v srca naših
bližnjih. S tem jim pokažemo svojo ljubezen in tako
spolnjujemo drugo zapoved, ljubezen do bližnjega.
Zato moramo biti pripravljeni, da vsak dan izročamo Bogu
svojo voljo in se mu popolnoma predamo. Tako se bo
zgodilo, da bomo sicer s svojimi nogami stali na zemlji,
toda s srcem in dušo bomo mogli živeti že v nebesih. Jezus
odklanja mlačnost, On si želi naše iskreno srce.
Če se Bogu ne predamo popolnoma, pomeni, da smo
zvezali njegove roke. Njegova volja se tako ne more
izvrševati nad nami. Biti moramo povsem zakoreninjeni
vanj. To pomeni, da mu postanemo podobni, da ga
posnemamo, torej ljubimo Boga in svojega bližnjega. Ne
moremo govoriti o miru in edinosti, če nismo ukoreninjeni
v Bogu.
Resnično življenje v Bogu pomeni, da razširjamo Božje
kraljestvo in pospešujemo spoznavanje Troedinega Boga.
Pomeni, da prava podoba Boga, našega Očeta, postaja
vedno bolj vidna, tako da ga bo lahko naš duh klical:
»Abba! Oče!«
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Resnično življenje v Bogu pomeni, da bomo v dejanju
uresničevali ljubezen do njega in do bližnjega, kar je Bogu
všeč. Jezus pravi: »Na dan sodbe boste sojeni po meri
svoje ljubezni.«
Resnično življenje v Bogu pomeni, da postanemo priče
Najvišjega, priče Božje ljubezni, da povemo svetu, da ga
On v svoji zvesti ljubezni in usmiljenju nikoli ne pozabi,
čeprav ljudje pozabljajo njega, in bi postali najslabši ljudje
na svetu. Njegova ljubezen do nas nima konca.
Naš nebeški Oče je rekel: »Otrok moj, ti nisi brez očeta.
Jaz, ki sem JAZ SEM, sem tvoj Oče! Ti nisi brez doma! Moje
kraljestvo, moj sijaj in resnica so tvoj dom. Tebi ne
primanjkuje hrane, zakaj jaz s svojo roko nasičujem tvoja
usta s svojo Besedo iz svojih ust. /.../ Moje veselje počiva
nad teboj. Vse, kar v teh dneh delam, služi rešitvi tvoje
generacije.« (26. februarja 1995)
Resnično življenje v Bogu pomeni, da Sveti Duh z našo
privolitvijo našo dušo preoblikuje v raj. Tako bi naj on
postal luč našim očem, navdih našemu bitju, naše veselje,
naš smeh, kraljevski okras naše duše. Naša hvalnica naj bo
pridružena njegovi Hvalnici, naš amen njegovemu Amen.
Umreti moramo samim sebi in svojim strastem, ki ga
ovirajo, da bi našo dušo naredil za neminljivo, polno
milosti, za nekakšna nebesa, ki poveličujejo Boga.
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Resnično življenje v Bogu pomeni, da ostajamo zvesti
materi Cerkvi in njenim izročilom. To pomeni, da bomo
Boga ljubili iz vsega srca in mu darovali post, molitev iz
srca in pokoro.
Resnično življenje v Bogu pomeni, da postanemo otroci
Božje Matere, saj njeno Brezmadežno Srce nikoli ni ločeno
od najsvetejšega Jezusovega Srca, temveč je z njim
popolnoma združeno.
Resnično življenje v Bogu pomeni, da obiskujemo
Najsvetejši Oltarni Zakrament in smo pri Jezusu. Prosili naj
bi Svetega Duha, da nam podari duha pobožnosti, da se
naučimo, kako častiti Božji Zakrament, in spoštljivo
premišljujemo, kaj je pravo meso in prava jed, kaj prava kri
in prava pijača.
Jezus je rekel: » ... Pridite k meni in jaz vas bom vodil k
svojemu tabernaklju, kjer dan in noč čakam na vas. Vsak
dan se vam dajem /…/ Vse, kar potrebujem, je ljubezen.
Ljubezen in češčenje.« (1. junija 1989)
Resnično življenje v Bogu pomeni, da molimo za edinost
kristjanov in za skupni datum praznovanja Velike noči, ker
je to velika želja našega Gospoda Jezusa Kristusa. Mi smo
lahko prvi sad edinosti, ko se skupaj zbiramo ter z enim
srcem in enim glasom molimo.
Jezus je rekel: »Za temelj vaše edinosti potrebujem
ponižnost, ljubezen in spreobrnjenje vaših src.«
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Moto Resničnega življenja v Bogu naj bo:
Zlo vračaj z ljubeznijo!
Kajti Jezus pravi, da je ljubezen korenina drevesa kreposti.
Brez te korenine nima drevo nobene kreposti, ne prinaša
nobenega sadu. »Gospodovo srce je ljubezen, srce Postave
pa temelji na ljubezni.«
Pisano je: »Ne sodite!« Jezik je največje zlo. Jezik, ki
prejema sveto hostijo, je isti, ki obsoja, kritizira in žali Boga.
Zato Jezus pravi: »Želim, da se postite, toda tudi s svojimi
usti!«
Jezus razlaga, kakšne molitve si želi
Jezus je rekel: »Vse vas prosim, da se naučite pravilno
moliti. Kadar molite, molite s srcem. Potrebujem molitve, ki
prihajajo iz vaših src, ne pa z vaših ustnic. Ne molite hitro,
zberite se, molite počasi in zrite vame. Jaz sem prisoten.
Dovolite, da me vaše molitve dosežejo.
Naučite se nenehno moliti. S tem ne mislim, da bi morali
dolge ure klečati na kolenih. Ne, ampak če se zavedate
moje navzočnosti, boste v stanju nenehne molitve. Vaše
misli se bodo dvigale k meni. Vse, kar potem rečete,
naredite, mislite, je namenjeno meni. Potrebujem vdanost
in zvestobo. Ljubite me brezmejno in hrepenite po meni.
Jaz sem vaš Rešitelj in Tolažnik, pridite k meni brez
oklevanja. Potolažil vas bom vse in vam dal upanje. Zato
ne krajšajte svojih molitev in žrtev, temveč jih vztrajno
pomnožujte …« (16. decembra 1988)
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O polaganju rok
Papež Janez Pavel II. piše v svoji knjigi Dar in skrivnost,1 da
je »polaganje rok«, kakor so ga prakticirali že v prvi Cerkvi,
še naprej pristno znamenje apostolskega poslanstva
Cerkve. Polaganje rok, kakor beremo o Timoteju, Pavlovem
učencu, je bilo znamenje, da je prejel Svetega Duha.
Sv. oče razlaga, da se je obred polaganja rok opravil med
molitvijo, meditacijo in gorečo prošnjo k Bogu za darove
Svetega Duha. S tem se je potrdila njegova pristnost. Ti
darovi so: dar modrosti, umnosti, svéta, moči, vednosti,
pobožnosti in strahu božjega. Navaja sv. Tomaža
Akvinskega, ki je pisal, da postane človeški duh po darovih
Svetega Duha sprejemljiv za Božjo Luč, za svetlobo
pravega spoznanja in za spodbude ljubezni.
V Apostolskih delih (8,14-17) se srečamo s tem dogodkom:
»Ko so apostoli v Jeruzalemu slišali, da je Samarija sprejela
Božjo besedo, so poslali k njim Petra in Janeza. Ta dva sta
šla in zanje molila, da bi prejeli Svetega Duha; zakaj na
nobenega izmed njih ni bil še prišel, le krščeni so bili v
imenu Gospoda Jezusa Kristusa. Tedaj sta nanje polagala
roke in prejeli so Svetega Duha.«

1

V tej knjigi ob 50. letnici svojega duhovništva namreč opisuje svojo
poklicanost. (op. prof. dr. A. Štrukelj)
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Povabilo Boga Očeta
Jaz sem Bog, poln sočutja, in moje srce se lahko gane.
Pridite in se naučite:
‐
‐
‐

zjutraj sej svoja semena ljubezni,
opoldne sej svoja semena miru,
zvečer sej svoja semena sprave.

Potem pojdi in zberi svoj pridelek in ga ponudi meni,
svojemu nebeškemu Očetu. In jaz vam bom rekel: »V svoji
velikodušnosti, otrok moj, si zaslužil svojo nagrado v
nebesih.«
Od zgoraj vas vse pozivam:
»Pridite! Pridite in sklenite mir z menoj, svojim Bogom, in
imeli boste moj blagoslov. Vrnite se k meni in živeli boste
večno.«
(18. junija 1994)
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PRIROČNIK
za molitvena srečanja »Resničnega življenja v Bogu«
Glede na to, da je Sveti Duh naš resnični voditelj, mora biti
molitveno srečanje skladno s potrebami udeležencev in
pobudami Svetega Duha.

1. MOLITVE S SRCEM
V tihi zbranosti se pripravimo na Božjo navzočnost.
Jezusa povabimo v svoje srce in ga prosimo, da zedini
našega duha s svojim Svetim Duhom ter nas tako
usposobi za iskreno molitev s srcem.
V soglasnosti začnemo naše molitveno srečanje z
naslednjimi molitvami:
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

2. MOLITEV K SVETEMU DUHU
O Nebeški Kralj,
Nebeški Zagovornik,
Tolažnik.
Duh resnice,
povsod in v vsem navzoč.
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Zaklad preprostih src,
Darovalec življenja,
pridi in razpni svoj šotor v nas,
očisti nas madežev greha.
O Najčistejši,
naj Tvoja svetost reši naše duše!
O Najčistejši.
Amen.
(pravoslavna molitev)

3. SVETI BOG
Sveti Bog,
Sveti Močni,
Sveti Nesmrtni,
usmili se nas!2
Izvirno grško:
Hágios, ho Theós.
Hágios Ishyrós.
Hágios Athánatos,
eléison hemás.
Molimo trikrat in se ob tem vsakič pokrižamo.
(pravoslavna in katoliška molitev)
2

Ta molitev se moli na začetku maše v pravoslavni cerkvi ali kot začetek
osebne molitve. Moli se že od začetka Cerkve.
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4. ROŽNI VENEC
Vsak del rožnega venca molimo kot premišljevalno
molitev, in sicer:
 ponedeljek in sobota: veseli del
 torek in petek: žalostni del
 četrtek: svetli del
 sreda in nedelja: častitljivi del
Držeč križ rožnega venca začnemo z Apostolsko
veroizpovedjo:
Verujem v Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in
zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega,
Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz
Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl
in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih
vstal, šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta
vsemogočnega, od ondod bo prišel sodit žive in mrtve.
Verujem v Svetega Duha; sveto katoliško Cerkev, občestvo
svetnikov, odpuščanje grehov;
naše vstajenje in večno življenje. Amen.
Pri prvi jagodi molimo:
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k
nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih
tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in
odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim
dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas
hudega. Amen.
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Na naslednje tri jagode prošnje (za vero, upanje,
ljubezen)3:
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj,
blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad
tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob
naši smrtni uri. Amen.
Na naslednjo jagodo se moli: Slava Očetu in Sinu in
Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej
in vekomaj. Amen.
Zaključimo z molitvijo k sv. nadangelu Mihaelu.
Sveti nadangel Mihael, brani nas v boju! Bodi nam v
pomoč zoper zlobnost in zalezovanje hudega duha. Ukroti
naj ga Bog, ponižno za to prosimo. In ti, vodnik nebeške
vojske, satana in druge hudobne duhove, ki hodijo po
svetu v pogubo duš, z Božjo močjo v pekel pahni. Amen.

3

Veseli del: prošnje: 1.ki nam poživi vero, 2. ki nam utrdi upanje, 3. ki nam
vžgi ljubezen
Svetli del: prošnje:1. ki je naša pot, 2.ki je naša resnica 3. ki je naše
življenje
Žalostni del: prošnje: 1. ki nam utrdi spomin 2. ki nam razsvetli pamet 3.
ki nam okrepi voljo
Častitljivi del:prošnje: 1.ki nam vodi naše misli, 2. ki nam vodi naše
besede, 3. ki nam vodi naša dejanja
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Veseli del se začne na strani 13.
Svetli del se začne na strani 18.
Žalostni del se začne na strani 24.
Častitljivi del se začne na strani 30.

VESELI DEL
1. Ki si ga Devica od Svetega Duha spočela
Meditacija iz Svetega pisma: Angel Gabriel je vstopil k Mariji
in ji oznanil, da bo spočela z močjo Svetega Duha in rodila
Mesija, Jezusa Kristusa. (Lk 1,26-38)
Meditacija iz sporočil RŽVB: Jezus govori: »... Duh je z
menoj in z Očetom dejal: »Marija milosti polna, mi smo s
teboj. Pred teboj ne bomo imeli nobenih skrivnosti. Naš
Dih bo tvoj dih, popolno razkritje naše Slave. Marija,
podoba naše Dobrote, svoj Mir polagamo v tvoje Srce. V
tem popolnem Srcu bom Jaz, Sin, zmagal! Naše Srce bo
tvoje srce, goreče ognjišče Božje ljubezni.
Naša Duša bo tvoja duša.4 /.../ Naš Duh bo tvoj duh. Da,
zakaj vsak, ki je zedinjen z nami, je enega duha z
nami./.../
To je ona, ki smo jo tako močno vzljubili ...«
(25. marca 1996)

4

Pomeni: naše življenje bo tvoje življenje.
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Na prvo jagodo:
Oče naš …
Na naslednjih 10 jagod:
Zdrava Marija …
Zaključimo molitev:
Slava Očetu …
O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas
peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno
še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Amen.
Jezus, moja edina ljubezen, prosim te za tiste, katere ti
ljubiš, a te ne znajo ljubiti. Naj bodo očiščeni in ozdravljeni
ter tako osvobojeni vsakega zla. Amen. (8. avgusta 1993)

2. Ki si ga Devica v obiskanju Elizabete nosila
Meditacija iz Svetega pisma: Marija obišče svojo sestrično
Elizabeto (mater Janeza Krstnika), ki je spočela v svoji
starosti. Marija ostane pri njej tri mesece. (Lk 1,39-55)
Meditacija iz sporočil RŽVB: Jezus govori: »... tedaj bo vse
tvoje bitje povzdignjeno, tvoje srce pa bo od veselja in v
zamaknjenosti vriskalo, ko se ti bodo odprle oči in videle
blaženo Srce blaženih src, najsvetejše med vsemi svetniki,
edinstveno Srce, ki gori z brezmejno ljubeznijo, goreči
ogenj, tako zelo bleščeč. Tedaj boš, prijatelj moj, doumel,
kaj je krepost in kako sem v tem krepostnem deviškem
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Srcu, Jaz, Bog, postal Bog - Človek. Videl boš Mater svojega
Odrešenika, Mater prerokov ...« (25. marca 1996)
Oče naš
Deset Zdravamarij
Slava Očetu
O, moj Jezus
Jezus, moja edina ljubezen

3. Ki si ga Devica rodila
Meditacija iz Svetega pisma: Jezus je rojen v Betlehemu.
(Lk 2,1-20)
Meditacija iz sporočil RŽVB: Jezus govori: »V tem Srcu, v
tem izviru milosti, kažem svojo moč. Stvarnik neba in
zemlje, stvarnik milosti je našel svoja nebesa v nebesih,
svojo milost v milosti, da pridem kot služabnik. Prišel sem
k čudoviti ponižnosti,5 da bi služil, ne da bi služili meni.
Jaz, Odrešenik vsega človeštva, obljubljeni Mesija, sem
prišel v popolni podobi svojega Presvetega Srca, da bi delil
žalost, veselje, trpljenje, mučeništvo, čudeže, izdaje, smrtni
boj, bičanje, prebadanje in križanje. Najini Srci sta skupaj
zadoščevali. ...« (25. marca 1996)

5

Naša sveta Mati.
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Oče naš
Deset Zdravamarij
Slava Očetu
O, moj Jezus
Jezus, moja edina ljubezen

4. Ki si ga Devica v templju darovala
Meditacija iz Svetega Pisma: Jezus kot prvorojeni moški je
posvečen Gospodu v templju v Jeruzalemu. (Lk 2, 22-38)
Meditacija iz sporočil RŽVB: Jezus govori: »Danes gledam
dol iz nebes, da bi preštel čista srca.
In kaj naj rečem? Ali je bila moja žrtev zaman? Moj Duh je
žalosten ... Žrtvoval sem se, da bi vas osvobodil vse
grešnosti in vas očistil, da bi postali moje ljudstvo, ki bi ne
imelo nobenih drugih želja, kakor delati dobro.
Vse sem storil, da bi bili opravičeni po milosti in bi postali
dediči mojega kraljestva. Z velikim usmiljenjem sem vas
intenzivno poučeval o svoji postavi in vas obnavljal s
Svetim Duhom milosti. Ves čas sem se celo ponavljal! Danes
vas poučujem in vam dajem navodila na način svete
modrosti. To ni nov nauk, ampak je enak nauku Neveste,6
na katero se lahko zanesete. Vsi vi pripadate moji Hiši! Zakaj
svojo Hišo sem kupil z lastno Krvjo in vsako kapljo Krvi sem
prelil za vsakega ... Vi ste moja Hiša7 ... «
(20. januarja 2001)

6
7

Cerkve.
Heb 3,6.
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Oče naš
Deset Zdravamarij
Slava Očetu
O, moj Jezus
Jezus, moja edina ljubezen

5. Ki si ga Devica v templju našla
Meditacija iz Svetega pisma: Marija in Jožef najdeta Jezusa v
templju po tem, ko sta ga iskala tri dni. (Lk 2, 41-52)
Meditacija iz sporočil RŽVB: Jezus govori: »Pridi ti, ki še
vedno blodiš v tej divjini, in reci: “Iskal sem svojega
Odrešenika, a ga nisem našel.”
Poišči me, ljubljeni moj, v čistosti srca in v nesebični
ljubezni do mene. Poišči me v svetosti in v predaji, ki si jo
želim od tebe. Poišči me v izpolnjevanju mojih Zapovedi,
poišči me v ljubezni, s katero vračaš zlo. Poišči me v
preprostosti srca. Ne greši več. Prenehaj delati zlo in nauči
se delati dobro. Išči pravico in pomagaj zatiranim. Naj se
suha puščava razcveti. Naj tvoja mlačnost zagori v živem
plamenu. Odreci se svoji otopelosti in jo zamenjaj z
gorečnostjo.
Stori vse to, da bi mogel reči:
»Iskal sem svojega Odrešenika in sem ga našel. Ves čas je bil
ob meni, toda v svoji temi ga nisem videl. Blagoslovljen naj
bo naš Gospod! O, slavljen bodi Bog! Le kako sem mogel
biti tako slep?”
Tedaj te bom spomnil, da kot zaklad hrani in čuvaj moje
Zapovedi, da bi mogel živeti.« (8. julija 1989)
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Oče naš
Deset Zdravamarij
Slava Očetu
O, moj Jezus
Jezus, moja edina ljubezen
Veseli del zaključimo z molitvijo Pozdravljena, Kraljica
na strani 36.

SVETLI DEL89
1. Ki je bil krščen v Jordanu
Meditacija iz Svetega pisma: »Jezus Kristus, nedolžni, ki
zaradi nas postane „greh“, stopi v vodo reke Jordan. (2 Kor
5,21) Tedaj se odpre nebo in Očetov glas ga razglasi za
svojega ljubljenega Sina. (Mt 3,13-17)
Duh se spusti nadenj in mu poveri poslanstvo, ki mu je
dano.«
Meditacija iz sporočil RŽVB: Jezus govori: »S čim lahko
primerjate moje sveto Srce? Z izvirom, ki napaja vrtove, da
so rodovitni? Da, res je, če je kdo žejen, naj pride k meni!
Naj pride in naj pije! Moje Srce je izvir žive vode. Pridi in se
potopi v izvire,10 ki tečejo iz mojega Presvetega Srca!«
(28. novembra 1996, 11. obletnica RŽVB)
8

Zaradi kronologije Jezusovega življenja na zemlji je ta del takoj za
veselim delom.
Apostolsko pismo Rosarium Virginis Mariae, Janez Pavel II, 16. oktobra
2002.
10
Jezus govori o svojem Duhu.
9
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Na prvo jagodo :
Oče naš …
Na naslednjih 10 jagod:
Zdrava Marija …
Slava Očetu …
O Jezus odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega
ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so
najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Amen.
Jezus moja edina ljubezen, prosim te za tiste, ki jih ti
ljubiš, a te ne znajo ljubiti. Naj bodo očiščeni in ozdravljeni
ter tako osvobojeni vsakega zla. Amen (8. avgusta 1993)

2. Ki je v Kani naredil prvi čudež
Meditacija iz Svetega pisma: Prvo znamenje, dano v Kani,
ko je Kristus spremenil vodo v vino in odprl srca učencev
za vero, je zasluga posredovanja Marije, njegove prve
učenke. (Jn 2,1-12)
Meditacija iz sporočil RŽVB: Bog Oče govori: »Potolaži se v
njenem objemu in naročju, ki je nosilo mojega Sina skozi
puščavo v Egipt! Časti Mater, ki me je častila s svojo
dobroto. Mar je nisem tudi Jaz visoko cenil? Storil sem
velike stvari za Ženo, ogrnjeno s soncem: Od dne, ko je
prišel nadnjo moj Duh, jo vsi rodovi imenujejo
Blagoslovljena!  Sramotno in nečastno je obnašanje
tistih, ki so jo prenehali častiti. Neljube so mi vaše
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pripombe, pomešane s prezirom, o Ženi, meni tako ljubi.
Vsakomur bom povrnil, kar zasluži!«
»Ponižajte svojega duha! Še bolj ga ponižajte sedaj in
vzdržite se in ne zmrdujte se, ko prosimo za njeno
posredovanje. Kdo vam pravi, da ji ne bom prisluhnil? Ali
ni vaša Mati posredovala v Kani? Ta znamenja so vam bila
dana, da bi vaš duh spoznal, kaj danes zavračate11. To
znamenje je bilo dano za vse prihodnje čase. Žena,
ogrnjena s soncem, odeta v mojega Svetega Duha, trikrat
Svetega, ki napolnjuje svet, je Božja Mati.«
(27. januarja 1996)
Oče naš
Deset Zdravamarij
Slava Očetu
O, moj Jezus
Jezus, moja edina ljubezen

3. Ki je oznanjal Božje kraljestvo
Meditacija iz Svetega Pisma: Učenje, s katerim Jezus
naznanja prihod Božjega kraljestva, kliče k spreobrnjenju
(Mr 1,15) in odpuščanju grehov vsem, ki se pokesajo in
ponižno zaupajo (Mr 2,3-13; Lk 7,47-48), ter k postavitvi del
usmiljenja, ki jih bo izvajal do konca sveta, posebno preko
zakramenta sprave , ki ga je zaupal svoji Cerkvi.
(Jn 20,22-23)

11

Bog govori samo tistim, ki zavračajo našo sveto Mater, in tistim, ki je ne
častijo dovolj.

21

Meditacija iz sporočil RŽVB: Mati Marija govori: »Bog
prihaja k vsem vam, celo k najbolj grešnim. Vrnite se k
Bogu in On se bo vrnil k vam. Pridite in bivajte v njegovem
Srcu, kot on prebiva v vašem.
Vedite, da brez gorečih molitev ne boste mogli videti
Božjega kraljestva. Njegovo vladanje na zemlji je blizu.
Pomnite, kar Bog želi od vas, je, da spremenite srce. Ne
bojte se priznati svojih grehov. Živite in prejemajte
zakrament spovedi.« (23. aprila 1993)
Oče naš
Deset Zdravamarij
Slava Očetu
O, moj Jezus
Jezus, moja edina ljubezen

4. Ki je na gori razodel svoje veličastvo
Meditacija iz Svetega pisma: Spremenjenje na gori Tabor je
prav posebej skrivnost svetlobe. Božja Slava je zasijala na
Jezusovem obrazu, ko je Oče zapovedal presenečenim
apostolom, naj »ga poslušajo« in se pripravijo na njegov
smrtni boj, da se bodo lahko potem veselili z njim
vstajenja in življenja, preobraženega s Svetim Duhom.
(Lk 9,28-36)
Meditacija iz sporočil RŽVB: Jezus govori: »Svojo Cerkev
bom spremenil kot v spremenjenju, da bo zopet imela
sijočo slavo svoje mladosti, svojih poročnih dni«.
(20. oktobra 1990)
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»Moja volja se bo izpolnjevala na zemlji, kot se v nebesih,
ker boste eno. Častili me boste okoli enega tabernaklja z
ljubeznijo in s plamenečim ognjem v vaših srcih. Izpolnil
bom svojo veliko duhovniško molitev  tudi na zemlji, kot
sem jo v nebesih. Vaše duše bodo ukoreninjene v meni, v
Ljubezni, v Edinosti, in napolnjeni boste s polnostjo
mojega Duha«.
»Da, ljubljeni moji, ne bom vam dal samo vašega
vsakdanjega kruha, ampak tudi skrite zaklade svojega
Srca, nebeško Mano,12 ki spreminja in dviga vašega duha v
kopijo mojega Duha. Po izlitju Svetega Duha boste
spremenjeni«. (19. decembra 1990)
»Iz vsakega bom naredil sijoče mesto. Popolnoma vas bom
obnovil, ker vas bom pripravil na poroko s svojim Svetim
Duhom«. (13. maja 1991)
»Sem na poti vrnitve, da vse stvarstvo preobrazim v
dobroti in svetosti resnice«. (21. decembra 1992)
Oče naš
Deset Zdravamarij
Slava Očetu
O, moj Jezus
Jezus, moja edina ljubezen

12

To je: Svetega Duha.
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5. Ki je postavil sveto Evharistijo
Meditacija iz Svetega pisma: Jezus nam daje svoje telo in kri
kot hrano, pod podobo kruha in vina in tako potrjuje svojo
ljubezen do ljudi, za katerih rešenje daje sebe kot žrtev, do
konca. (Jn 13)
Meditacija iz sporočil RŽVB: Bog Oče govori: »Razkrivam
vam svojo milost, a odrešenje vam je dano po mojem
Sinu Jezusu Kristusu. Da bi vas osvobodil, se je žrtvoval za
vas! Da bi bili deležni Božjega življenja, je ustanovil sveto
Evharistijo, da bi vas posvetil, in da bi bili deležni
njegovega Telesa in Krvi. Vi ne uživate navadnega kruha in
ne pijete navadnega vina, ampak uživate samega Boga!
Ko bi le premišljevali o tej Skrivnosti in jo v polnosti
doumeli. Nedostopni Bog vam je dostopen. Nevidni Bog je
viden in pripravljen, da vas pobožanstvi. On, katerega
veličina presega vse angelske moči in vsa bitja, skratka vse,
kar je ustvarjenega, je vam, stvarstvo, na voljo. Bog sam se
vam podarja, da bi vas vrnil nazaj v božanskost, da bi
pobožanstvil vašo dušo za vstop v večno Življenje.«
(30. junija 1999)
»Ponovno bom postavil svojo Evharistijo po hišah,13 ki so
ukinile mojo navzočnost in postale bodo svete«.
(16. oktobra 2000)

13

Cerkvah.
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Oče naš
Deset Zdravamarij
Slava Očetu
O, moj Jezus
Jezus, moja edina ljubezen
Svetli del zaključimo z molitvijo Pozdravljena, Kraljica na
strani 36.

ŽALOSTNI DEL
1. Ki je za nas krvavi pot potil
Meditacija iz Svetega pisma: Jezus moli v mukah v
Getsemaniju. ( Mt 26,36-46)
Meditacija iz sporočil RŽVB: Jezus govori o svoji agoniji:
»O Getsemani, kaj še lahko razkriješ razen strahu, stiske,
izdaje in zapuščenosti? Getsemani, človeštvu si odvzel
pogum, v svoji tišini si za vekomaj ohranil mojo smrtno
stisko.
Getsemani, kaj še lahko izrečeš, kar še ni bilo izrečenega? V
sveti tihoti si bil priča izdajstvu Boga. Bil si moja priča.
Prišla je ura, ko se je moralo Sveto pismo izpolniti. Vem,
hči, da sem za mnoge le mit. Mislijo, da sem živel samo v
preteklosti. Za mnoge sem minljiva senca, ki sta jo
zabrisala čas in napredek.  Zelo malo jih ve, da sem bil na
zemlji v telesu, in da sem še sedaj med vami. 
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Jaz Sem VSE, kar je bilo in kar bo. Poznam vaše strahove,
stiske in slabosti. Mar nisem sam vsega tega izkusil v
Getsemaniju?
Hči, ko je Ljubezen molila v Getsemaniju, se je treslo na
tisoče demonov. V strahu so bežali. Prišla je ura: Ljubezen
je poveličala Ljubezen. O Getsemani, priča Izdanega in
Zapuščenega, vstani in pričuj. Juda me je izdal, hči. Koliko
jih je, ki me še danes izdajajo kot on? V trenutku sem
spoznal, da bo njegov poljub postal dejanje mnogih
prihodnjih rodov, in da bom ta isti poljub prejemal vedno
znova, da bo obnavljal mojo žalost, mi trgal Srce.
Pridi, potolaži me, naj se spočijem v tvojem srcu.«
(17. maja 1987)
Na prvo jagodo :
Oče naš …
Na naslednjih 10 jagod:
Zdrava Marija …
Zaključimo molitev:
Slava Očetu …
O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas
peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno
še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Amen.
Jezus, moja edina ljubezen, prosim te za tiste, ki jih ti
ljubiš, a te ne znajo ljubiti. Naj bodo očiščeni in ozdravljeni
ter tako osvobojeni vsakega zla. Amen (8. avgusta 1993)
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2. Ki je za nas bičan bil
Meditacija iz Svetega pisma: Pilat obsodi Jezusa na smrt in
ga da križati. (Mt 27,11-26; Jn 18,28- 40 in 19,1)
Meditacija iz sporočil RŽVB: Jezus opisuje svoj pasijon:
»Pred bičanjem so me opljuvali, mi zadali mnogo težkih
udarcev v glavo, da sem izgubil zavest. Brcali so me v
trebuh, da sem brez diha padel na tla, stokajoč od
bolečine. Zabavali so se tako, da so me izmenično brcali. Ni
me bilo mogoče prepoznati. Moje telo je bilo zlomljeno in
prav tako moje Srce. Prebičano meso je viselo po vsem
telesu. Nekdo me je dvignil in vlekel, ker me noge niso več
nosile«. (9. novembra 1986)
Oče naš
Deset Zdravamarij
Slava Očetu
O, moj Jezus
Jezus, moja edina ljubezen

3. Ki je s trnjem kronan bil
Meditacija iz Svetega pisma: Vojaki so se zabavali s
posmehovanjem Jezusu. (Jn 19,1-12)
Meditacija iz sporočil RŽVB: Jezus nadaljuje: »Oblekli so
me v eno njihovih oblačil. Vlekli so me, udarjali v obraz, mi
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zlomili nos14 in me mučili. Hči, poslušal sem njihove
žaljivke. Njihovi glasovi, polni sovraštva in roganja, so
glasno odmevali in polnili mojo čašo bridkosti. Slišal sem
jih govoriti: “Kje se sedaj zbirajo tvoji prijatelji, sedaj, ko je
njihov kralj z nami? Ali so vsi Judje takšni izdajalci kot oni?
Glejte njihovega kralja!”
Hči, okronali so me s pleteno trnjevo krono. “Kje so tvoji
Judje, da te pozdravijo? Ti si kralj, ali ne? Ali ga lahko
oponašaš? SMEJ SE! Ne joči! Kralj si, ali ne? Obnašaj se torej
kot kralj ...« (9. novembra 1986)
Oče naš
Deset Zdravamarij
Slava Očetu
O, moj Jezus
Jezus, moja edina ljubezen

4. Ki je za nas težki križ nesel
Meditacija iz Svetega pisma: Izčrpan je nesel težki križ na
Golgoto. (Jn 19,17-19)
Meditacija iz sporočil RŽVB: Jezus nadaljuje: »... Z vrvjo so
mi zvezali noge in mi ukazali, naj grem do mesta, kjer je bil
moj križ. Nisem mogel hoditi, hči, ker so mi zvezali noge.
Vrgli so me na zemljo in me za lase vlekli do mojega križa.
Bolečina je bila nevzdržna. Koščki mesa, ki so viseli z mene,
14

Nosni hrustanec.
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so se trgali. Zrahljali so mi vrvi na nogah. Z brcami so me
dvignili in mi naložili breme na ramena. Svojega križa
nisem mogel videti, kajti moje oči so bile zalite s krvjo, ki je
tekla po mojem obrazu zaradi trnja, ki mi je prebadalo
glavo. Dvignili so moj križ, mi ga naložili na ramena in me
suvali proti vratom.
Hči, kako težak je bil križ, ki sem ga moral nositi! Tipaje
sem šel do vrat, kamor so me vodili z bičem. Skušal sem
gledati na pot skozi kri, ki mi je tekla v oči. Nato sem
začutil, da mi nekdo briše obraz. Žene, polne bolečine, so
prišle naprej in brisale moj zatekli obraz. Slišal sem jih
jokati in žalovati. Čutil sem z njimi in jim rekel: “Bodite
blagoslovljene! Moja kri bo izmila vse grehe človeštva.
Glejte, hčere, prišel je čas vaše odrešitve!”
Zravnal sem se, množica pa je pobesnela. Niti enega
samega prijatelja nisem videl ob sebi. Nikogar ni bilo, ki bi
me tolažil. Moje trpljenje je naraščalo in padel sem na
zemljo. Ker so se bali, da bom izdihnil pred križanjem, so
vojaki ukazali možu, ki mu je bilo ime Simon, naj nosi moj
križ. Hči, to ni bilo dejanje prijaznosti niti sočutja. Ne, to je
bilo zato, da me prihranijo za križ.« (9. novembra 1986)
Oče naš
Deset Zdravamarij
Slava Očetu
O, moj Jezus
Jezus, moja edina ljubezen
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5. Ki je za nas križan bil
Meditacija iz Svetega pisma: Zapuščen in trpeč je Jezus
umrl na dan priprav na pasho. (Jn 19,23-30)
Meditacija iz sporočil RŽVB: Jezus govori: »Ko smo prišli na
goro, so me podrli na tla. Z mene so strgali oblačila in
pustili so me golega, da me je lahko videlo vsako oko.
Moje rane so se znova odprle in moja kri je tekla na zemljo.
Vojaki so mi ponudili vino, pomešano z žolčem. Odklonil
sem ga, kajti v meni je že bilo polno grenkobe, ki so mi jo
zadali moji sovražniki.
Hitro so me pribili na križ, najprej moja zapestja. In preden
so žeblje zabili v križ, so moje izmučeno telo raztegnili in
divje prebodli moje noge. O hči! O hči, kakšna bolečina!
Kakšen smrtni boj! Kakšno mučenje moje duše! Moji
ljubljeni so me zapustili. Peter, na katerem bom zgradil
svojo Cerkev, me je zatajil. Tudi ostali prijatelji so me pustili
samega, in popolnoma sam, prepuščen svojim
sovražnikom, sem zajokal, kajti moja duša je bila polna
žalosti.
Vojaki so dvignili moj križ in ga postavili v jamo. Zastrmel
sem se v množico in komaj sem jo mogel videti s svojimi
zateklimi očmi. Gledal sem svet. Med tistimi, ki so me
zasmehovali, nisem videl niti enega prijatelja. Nikogar ni
bilo, ki bi me tolažil. “Moj Bog, Moj Bog! Zakaj si me
zapustil?” Bil sem zapuščen od vseh, ki so me ljubili. Pogled
se mi je ustavil na Materi. Pogledal sem jo in najini Srci sta
spregovorili: “Dajem ti svoje ljubljene otroke, naj postanejo
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tudi tvoji otroci. Ti jim boš Mati.”
Vse je bilo končano. Odrešenje se je približalo. Videl sem
nebo odprto. Vsi angeli so stali v pričakovanju, v tišini. “Oče
moj, v tvoje roke izročam svojo Dušo! Sedaj sem s Teboj.”
Jaz, Jezus Kristus, sem ti narekoval svoj smrtni boj. Nosi15
moj križ, nosi ga zame. Moj križ vpije po miru in ljubezni.
Hči, pokazal ti bom pot, ker te ljubim.« (9. novembra 1986)
Oče naš
Deset Zdravamarij
Slava Očetu
O, moj Jezus
Jezus, moja edina ljubezen
Žalostni del zaključimo z molitvijo Pozdravljena, Kraljica,
ki je na strani 36.

ČASTITLJIVI DEL
1. Ki je od mrtvih vstal
Meditacija iz Svetega pisma: Grob je prazen. Aleluja! (Jn 20)
Meditacija iz sporočil RŽVB: Molitev:
Gospod Gospodov, maziljenje naših duš! Luč, trikrat sveta!
15

Prvič mi je Jezus govoril o nošenju njegovega križa 23. 10. 1986.
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Ti si pobožanstvil svoje božansko telo že na zemlji. Po
svojem vstajenju si ga naredil za duhovno nepropadljivo.
Ti si premagal vse materialno na zemlji! Ti si premagal
smrt! Ti si ustvaril Razodetje16 za vso večnost! Ljubitelj
človeškega rodu, ti si živi Bog, ki si nam dal svojo
Nevesto,17 ki hrani Resnico in skrbi zanjo. O, Luč, trikrat
sveta! Dal si se videti v telesu, da bi nam pokazal Očeta,
Očeta, ki je v tebi in ti v njem! (31. decembra 2000)
Na prvo jagodo:
Oče naš …
Na naslednjih 10 jagod:
Zdrava Marija …
Zaključimo molitev:
Slava Očetu …
O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas
peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno
še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Amen.
Jezus, moja edina ljubezen, prosim te za tiste, ki jih ti
ljubiš, a te ne znajo ljubiti. Naj bodo očiščeni in ozdravljeni
ter tako osvobojeni vsakega zla. Amen. (8. avgusta 1993)

16
17

Sveto pismo.
Cerkev.
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2. Ki je v nebesa šel
Meditacija iz Svetega pisma: Jezus se je vrnil k Očetu.
(Lk 24,44-53)
Meditacija iz sporočil RŽVB: Jezus govori: »Ostani mi zvesta
in hrepeni po vsem, kar sem Jaz, da bi se lahko
odpovedala vsemu, kar si ti. Naj izgine vse, kar si ti, da bi
lahko vsrkala vse, kar sem Jaz.  Moli za spreobrnjenje
duš, za mir, ljubezen in edinost. Zapomni si, da je moja
ljubezen, neskončna ljubezen, ki je na zemlji nihče ne
more popolnoma razumeti.  Blagoslavljam te.«
(20. julija 1990)
Oče naš
Deset Zdravamarij
Slava Očetu
O, moj Jezus
Jezus, moja edina ljubezen

3. Ki je Svetega Duha poslal
Meditacija iz Svetega pisma: Jezus je poslal Svetega Duha
na apostole. (Apd 2,1-41)
Meditacija iz sporočil RŽVB: Bog Oče govori: »Moj Sveti
Duh vam vsem neprestano izgovarja izreke, slajše od
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medu, ki kaplja iz satovja.
Nadišavil sem vse vesolje, pomazilil vse svoje stvarstvo.
Vsakemu, ki me želi spoznati, dopustim, da se mi približa
in iz mojih ust vdihuje milosti, ki jih potrebuje za mir svoje
duše in za svoje srce, da bi se vtisnilo vame in v mojo
postavo.
Le kdo more dati duši takšno spokojnost in svobodo kot
moj Sveti Duh? Kdo more dvigniti dušo k Bogu, če ne
moja blagohotnost in nepopisna milostljivost moje
ljubezni?« (7. avgusta 2002)
Oče naš
Deset Zdravamarij
Slava Očetu
O, moj Jezus
Jezus, moja edina ljubezen

4. Ki je tebe Devica v nebesa vzel
Meditacija iz Svetega pisma: »Glejte, skrivnost vam povem:
Vsi ne bomo zaspali, vsi pa bomo spremenjeni.«
(1Kor 15,51-57)
Meditacija iz sporočil RŽVB: Jezus govori: »Brezmadežno
Srce moje Matere je združeno z mojim. Od vsakogar si
želim predanosti, ki jo njeno brezmadežno Srce zasluži.
Glej, hči, kako sta najini Srci prekriti s trnjem ljudi, ki nama
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vračajo samo nehvaležnost, bogoskrunstvo, sovraštvo, vse
svoje grehe. 
Jaz, ki sem Beseda, ljubim in spoštujem svojo Mater. Želim,
da se ji približate in jo častite tako, kot jo Jaz častim. Želim,
da jo vsi počastite. Želim, da molite Rožni venec, in da
pozdravljate svojo sveto Mater. Želim, da zadoščujete za
svoje grehe in jo prosite, da vas tega nauči.  «
(25. januarja 1988)
Oče naš
Deset Zdravamarij
Slava Očetu
O, moj Jezus
Jezus, moja edina ljubezen

5. Ki je tebe Devica v nebesih kronal
Meditacija iz Svetega pisma: Mati Vladarja vseh narodov se
je prikazala na nebu s krono z dvanajstimi zvezdami.
(Raz 12,1-17)
Meditacija iz sporočil RŽVB:
Jezus govori: » ... Ona je Kraljica nebes, moja in tvoja Mati,
najbolj ljubka med ženami, lepa kot Nebesa, sijajna kot
moja Slava, edinstvena v svoji popolnosti, veselje moje
Duše«.
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»Ona je Žena, ki na svoji glavi nosi krono iz dvanajstih
zvezd. Je posoda moje Slave in odsev moje večne Luči.
Njena navzočnost na mojem dvoru sije bolj kot vse zvezde.
Ona je posoda resnične Luči, Besede, ki je meso postala in
med vami prebivala.« (11. novembra 1993)
«Glejte, nisem je določil le za Kraljico svojih Angelov in
svojih bitij, postavil sem jo za svoj prestol«.
(25. marca 1996)
Oče naš
Deset Zdravamarij
Slava Očetu
O, moj Jezus
Jezus, moja edina ljubezen
Častitljivi del zaključimo z molitvijo Pozdravljena,
Kraljica, ki je na strani 36.
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Zaključna molitev rožnega venca
POZDRAVLJENA, KRALJICA (SALVE REGINA)
Pozdravljena, Kraljica, mati usmiljenja, življenje, veselje
in upanje naše, pozdravljena! K tebi vpijemo izgnani Evini
otroci: k tebi zdihujemo, žalostni in objokani v tej solzni
dolini. Obrni torej, naša pomočnica, svoje milostljive oči v
nas in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa,
blagoslovljeni sad svojega telesa. O milostljiva, o
dobrotljiva, o sladka Devica Marija! Prosi za nas, sveta
božja Porodnica. Da postanemo vredni obljub Kristusovih.
Salve, Regina
Salve, Regína,
Mater misericórdiæ;
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus,
éxsules fílii Evæ.
Ad te suspirámus geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum
ventris tui,
nobis, post hoc exsílium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis, Virgo María!
Rožni venec je katoliška molitev
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5. JEZUSOV ROŽNI VENEC
Gospod Jezus Kristus, Božji Sin, usmili se mene
grešnika/ce! (ponovimo 10x)
Sporočila RŽVB: Jezus je rekel: »Pravim ti, da se bodo
odprla nebesa in moje Usmiljenje bo rešilo tistega, ki moli
ta rožni venec.18 Sklenite mir z menoj, sklenite mir z menoj.
Vsak dan me prosite: „Gospod Jezus Kristus, Božji Sin,
usmili se mene, grešnika“.« (18. januarja 1990)

6. SLAVOSPEVI IN ZAHVALE
Zapojemo eno ali dve slavilni ali zahvalni pesmi po želji
molivcev.

7. PROŠNJE ZA VSE POTREBE
Bogu, ki nas v svojem velikem usmiljenju vedno posluša in
odgovarja skladno s svojo voljo, izrekamo svoje molitve.
Na vsako prošnjo odgovorimo Gospod, usliši nas!
Jezus govori: Prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v
izobilju.
Prosimo, da bi vsi ljudje prišli k Jezusu in zaživeli resnično
Življenje v Bogu.
Gospod, usliši nas!

18

Pravoslavni rožni venec.
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Jezus nam govori: Jaz sem Luč sveta! Kdor hodi za menoj,
bo imel luč Življenja in ne bo nikoli hodil v temi.
Molimo za vse tiste, ki zlomljeni in ranjeni hodijo v temi, da
bi hodili za Jezusom in tako živeli resnično Življenje v
Bogu.
Gospod, usliši nas!
Jezus je rekel Simonu in Andreju, ko sta lovila ribe:
Hodita za menoj in napravil vaju bom za ribiča ljudi.
Molimo za papeža, patriarhe, škofe in za vse duhovnike,
redovnike in redovnice, da bi zvesto hodili za Jezusom in
tako živeli resnično življenje v Bogu.
Gospod, usliši nas!
Jezus je rekel: Jaz sem vstajenje!
Molimo za tiste, ki so še vedno daleč od Jezusa, da bi bili
osvobojeni in bi na novo zaživeli resnično življenje v Bogu.
Gospod, usliši nas!
Prošnje zaključimo z zahvalo in slavljenjem velikega
Božjega Usmiljenja v duhu naslednje molitve:
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Molitev poveličevanja
Slava Bogu na višavah!
Slava Njemu, ki dviga mojo dušo iz zemeljskih globin!
Slava Luči, trikrat sveti, v katere moči so nastale vse stvari!
Slava Bogu, nepremagljivemu, neprimerljivemu v svojem
vladanju!
Slava Bogu, neumrljivemu, v katerem je naša nesmrtnost!
Naj nas tvoj Dih, presveti Bog,
ki je čisti sijaj tvoje Slave,
poživi in obnovi v eno slavno Telo!
Amen.
(Vassula, 10. novembra 1995)
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8. BRANJE SVETEGA PISMA
Prosimo Jezusa, ki je med nami navzoč, naj nas pouči po
svoji Besedi v Svetem pismu. Naj nas po naši molitvi in po
svojem Svetem Duhu usmeri na odlomek, za katerega želi,
da ga preberemo.
Sledi tiha meditacija ali kratek pogovor o prebranem
odlomku.

9. BRANJE SPOROČIL »RESNIČNO ŽIVLJENJE V
BOGU«
Nekdo vzame knjigo sporočil RŽVB in z molitvijo prosimo
Jezusa, naj nas vodi, da preberemo to, kar On želi.

10. MOLITVE ZA OZDRAVLJENJE
Molitveno srečanje lahko zaključimo tudi z molitvijo za
ozdravljenje. S pesmijo ali molitvijo kličemo Svetega Duha
in nato ostanemo v tihi meditaciji. Lahko molimo
naslednje molitve:
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Molitve k Svetemu Duhu
Jezus govori: »Pogosto molite k Svetemu Duhu to
molitev:
Pridi, Sveti Duh,
pridi po mogočni priprošnji Brezmadežnega Srca
Marije,
tvoje ljubljene neveste.
Amen.

Po tej molitvi bo moj Sveti Duh prihitel in se spustil na vas.
Molite, da se moj Sveti Duh izlije na vas.« (26. oktobra1989)
Gospod, napolni nas s svojim Svetim Duhom.
Vstopi vame s Svetim Duhom,
da sovražnik v meni ne bo mogel najti prostora.
Naj tvoj Sveti Duh prodre v globine moje duše,
jo napoji in položi vanjo bogastvo,
ki ni od tega sveta.
Blagoslovljen naj bo Gospod!
(Vassula, 3. maja 1991)
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Jezus govori: »Molimo:
Sveti Duh, izlij se na nas, obnovi nas!
Naše duše napolni s svojo Ljubeznijo.
Počij v naših izmučenih dušah in nam podeli Mir.
Skrij nas pod svoje peruti in nas obvaruj vsega zla.
Ponižaj nas in nas vodi v svoji Luči, da bi mogli
spoznati tvoje želje in jih izpolniti.
Amen. «
(26. marca 1988)
Pridi, Gospod,
pridi k nam in okrepi pečat Ljubezni svojega Svetega
Duha,
pečat obljube na naših čelih.
Čisto srce, o Bog, nam ustvari!
Vem, da si pred vrati vsake duše,
da čakaš na njen odgovor in da hrepeneče gledaš,
če se bodo vrata odprla.
Gospod, tvoji vinogradi cvetijo in kmalu bodo dajali dovolj
sadu,
da bodo nahranili vsako puščavo.
Mrtvi ne bodo oživeli, če ti ne dihneš vanje svojega
sladkega vonja
in jih ne dvigneš.
Daj, da dežela mrtvih
zaradi tvoje Ljubezni oživi.
(Vassula, 23. maja 1990)
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Sveti Duh Resnice,
pridi, vodi nas, bodi naš vodnik in prijatelj.
Sveti Duh Ljubezni,
Pridi in nauči nas živeti v resnični Božji ljubezni.
Spomni nas na pravo spoznanje, ki nam ga je dal Oče,
a smo ga izgubili zaradi naših grehov.

Sveti Duh miru,
daj nam svoj mir.
Mir, ki nam ga svet ne more dati.
Naredi iz vsakega od nas posodo Luči in mirotvorca,
da bi lahko sejali semena, ki bodo rodila sadove svetosti.
Amen.
(prim. Mt 5,9)
(Vassula, 6. januarja 1991)
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11. Pesem k Svetemu Duhu

(EMI Music 1963)

2. Duh spoznanja ...
3. Duh veselja ...
4. Duh ljubezni ...
5. Duh molitve ...
6. Duh svetosti ...
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12. MOLITVE ZA OZDRAVLJENJE
Molitev za ozdravljenje in osvobajanje

Slavljeno bodi tvoje ime.
Ti, ki slišiš mojo molitev.
Slavljen bodi, Gospod,
ki rešuješ naše duše iz brezna.
Slavljeno bodi tvoje usmiljenje,
s katerim nas vabiš v svoje Presveto Srce,
zato da bi nas osvobodil in rešil.
Ti si naša rešitev, naše bogastvo, naše življenje.
Ti, ki vse dni navdihuješ naše duše in s svojo navzočnostjo
razsvetljuješ naša srca,
dovoli, da uporabimo tvojo prisotnost.
Jezus Kristus, v tvojem imenu prosimo,
podari nam mir, podari nam Duha odpuščanja.
Jezus Kristus, v tvojem imenu prosimo,
Gospod, ozdravi nas grešnosti in hudobije.
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Z močjo Svetega Duha, Gospod,
ozdravi našega duha in izkorenini vse zlo.
Sveti Duh, obnovi nas in oživi nas.
Jezus Kristus, v tvojem imenu prosimo,
ozdravi naše duhovne bolezni,
naše telesne bolezni in vse, kar muči našo dušo.
Naj iz globine srca oznanjamo tvojo Slavo.
Poslušaj našo molitev,
milostljivi Gospod,
in nas usliši.
Amen.
(Vassula, januarja 1998, Indija)
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Molitev k Svetemu Duhu za sedmere darove
Gospod in Izvir življenja.
Božje in prekipevajoče delovanje
Mističnega Kristusovega Telesa, ki je Cerkev,
Žareči sijaj naših duš, Delivec darov,
ki odkrivaš skrivnosti Božjega otroštva,
obišči naše uboge duše,
da jih obogatiš s svojimi darovi
in upodobiš po svoji dobroti in milini.
Milo te prosimo in rotimo:
Razlij svojih sedem darov nad nas
in tvoj goreči ogenj naj razvname naša srca. Amen.
(Vassula, molitvena skupina Lausanne,17. avgusta 1997)
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Moja hiša stoji v Jahvejevih dvorih
in moj duh se veseli v sijaju
njegovega trikrat svetega Veličastva.
Samo v Tebi se giblje moja duša,
se napolnjuje z milostjo in napreduje v zaupanju.
Samo v Tebi, večni Oče,
zahteva, hrepeni in
išče moj duh Resnico.
Nebeški Oče, ne odkloni mi
sedem darov Tvojega Svetega Duha,
temveč mi jih pošlji, da bodo razjasnili mojo pot
in razsvetlili mojega duha
ter me potopili v Tvojo
Božjo svetost. Amen.
(Vassula, 9. januarja 1996)
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Molitev: Sv. Duh, darovalec življenja
Sveti Duh, darovalec življenja,
Sveti Duh, trikrat sveti,
dopusti, da tudi jaz rastem v ljubezni,
da spoznam Boga in dosežem njegovo Kraljestvo.
Podeli mi duha pobožnosti,
da bo moj duh rasel po načelih svetnikov
in da bodo moje misli enake tvojim mislim,
moja dela tvojim delom, ki so vsa čista in sveta.
Sveti Duh pobožnosti, vedno tako sijajen,
pridi k meni in odeni mojega duha v čistost,
da bom ugajal Božjim očem.
Obdaj mojo dušo z živim Duhom,
da bom služil Presveti Trojici
s spoštovanjem in dostojanstvom.
Naj umrem svoji pristranskosti,
svoji mlačnosti, mrtvilu in svojim željam.
Pridi in me oživi v tvoji čistosti.
Oskrbovalec sadov z drevesa življenja,
večna Radost, podeli mi svojega Duha,
da postanem bližnji Presvete Trojice
in dedič tvojega kraljestva.
Naj moj jezik okusi to, kar je najbolj
čisto v Božji svetlobi, trikrat sveti,
in da použijem tistega, ki je dejal:
Jaz sem kruh življenja.
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Sveti Duh življenja, trikrat sveti,
podari mojemu duhu popolnost v nauku Duha
pobožnosti,
da spoznam, kako s strahospoštovanjem
gledati to, kar je resnično meso in resnična hrana,
kar je resnična kri in resnična pijača,
zato, da bi živel v Očetu, Sinu in Svetem Duhu,
Troedinem Enem.
Daj, da moja duša živi za tvoje namene,
ki so sveti in odrešenjski,
in ki najbolj ugajajo tvojim očem.
Z vstopom v mojo dušo me bo tvoj Duh pobožnosti
spremenil
v predanega in gorečega služabnika.
Zvezda moje duše, podari mi
pobožnost svojih svetnikov,
da obdržim tvoje zakone v svetosti.
Velikodušno se pokaži moji grešni duši,
da me spomniš, kako me nepokvarjenost
približa Troedinemu Bogu,
vsemogočnemu in presvetemu,
tako da nič nečistega ne najde poti do mene.
Amen.
(19. junija 1995)
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13. DOXA, DOXA

To je slavospev – v grščini, ki pomeni Slava Bogu Očetu,
Slava Bogu Sinu, Slava Svetemu Duhu – poje se stoje in
držeč za roke.
Doxa, Doxa, Doxa, Doxa to Theo;
Doxa, Doxa, Doxa, Doxa to Theo;
(Slava Bogu Očetu)
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia
Doxa, Doxa, Doxa, Doxa to Hristo;
Doxa, Doxa, Doxa, Doxa to Hristo;
(Slava Bogu Sinu)
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia
Doxa, Doxa, Doxa, Doxa to Hagio Pneumati
Doxa, Doxa, Doxa, Doxa to Hagio Pneumati
(Slava Svetemu Duhu)
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia
Pravoslavna himna
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14. POSVETITEV PRESVETEMU SRCU
JEZUSOVEMU
Jezus želi, da pogosto molimo to molitev:
Presveto Srce Jezusovo,
pridi in me popolnoma prevzemi, tako da bodo tvoji
nameni moji nameni, tvoje želje moje želje, tvoje besede
moje besede in tvoje misli moje misli. Dovoli mi, da
vstopim v največjo globino tvojega Presvetega Srca.
Popolnoma me použij.
Jaz, ___________, bom častil/a tvoje Presveto Srce z vsem
svojim srcem. Obljubljam ti, da bom goreče služil/a
tvojemu Presvetemu Srcu. Z žarom ti bom služil/a bolj
goreče kot do sedaj.
Šibek/ka sem, toda vem, da me bo Tvoja moč podpirala.
Ne dovoli, da te izgubim izpred oči, in ne dovoli mojemu
srcu, da zablodi. Jaz, ___________, bom iskal/a samo tvoje
Presveto Srce in si želel/a samo Tebe.
Presveto Srce Jezusovo,
naredi, da zasovražim vse, kar nasprotuje tvoji svetosti in
tvoji volji. Preišči mojo dušo, da se prepričaš, da v meni ne
živi noben tvoj tekmec. Od danes utrdi vezi ljubezni, s
katerimi si me privezal nase, in naredi, da bo moja duša
hrepenela po tebi in da bo moje srce bolno od ljubezni do
Tebe.
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Presveto Srce Jezusovo,
ne čakaj! Pridi in me použij s plameni svoje goreče
ljubezni. Od sedaj naj bo vse, kar bom delal/a, narejeno
samo za tvoje koristi in za tvojo slavo in nič zame.
Jaz, __________, ti posvečam svoje življenje in od danes
sem pripravljen/a biti suženj/nja Tvoje ljubezni, žrtev
Tvojih gorečih želja in tvojega trpljenja, pomoč tvoji Cerkvi
in veselje Tvoje duše.
Naredi, da bo moja podoba spominjala nate, Križanega,
zaradi grenkobe nad gluhoto duš, ko bom gledal/a njihove
padce. Moji duši daj vso polnost.
Presveto Srce Jezusovo,
ne prizanesi mi s svojim križem, tako kot tebi Oče ni
prizanesel. Pritegni moje oči, moje misli in moje želje, da
bodo postale ujetniki tvojega Presvetega Srca.
Nevreden/na sem in ničesar ne zaslužim. Toda pomagaj
mi, da bom svojo posvetitev uresničeval/a v življenju, da ti
bom ostal/a zvest/a in bom neprestano klical/a Tvoje
sveto ime. Naredi, da bo moj duh zavrnil vse, kar nisi ti.
Presveto srce Jezusovo,
daj, da bo moja duša nosila bolj kot kdajkoli doslej
znamenja tvojega telesa za spreobrnjenje duš.
Jaz, ___________, svojo voljo prostovoljno podrejam tvoji.
Sedaj in na vekomaj.
Amen.
(26. januarja 1992)
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15. DODATNE MOLITVE
Posvetitev Najsvetejšima Srcema
Kot je rečeno v prerokbah po tvoji Besedi, o Gospod,
vemo, zaupamo in verujemo,
da je Zmaga tvojega Presvetega Srca in
Marijinega Brezmadežnega Srca blizu.
Zato ponižno prihajamo, da posvetimo
sebe, svoje družine in svojo deželo
vajinima Svetima Srcema.
Verujemo, da po posvetitvi naše dežele vama,
naš narod ne bo več dvignil
meča proti drugemu narodu
in se ne bomo več pripravljali na vojno.
Verujemo, da bodo po posvetitvi
naše dežele vajinima ljubečima Srcema
vsa človeška ošabnost in objestnost,
brezboštvo in trdota srca izginili
in bosta vse zlo zamenjali ljubezen in dobrota.
Verujemo, da se vajini Srci ne bosta branili
naših vzdihov in naših potreb,
temveč nas bosta v svojem plamenu Ljubezni
slišala in prišla k nam,
da ozdravita naše globoke rane
in nam prineseta mir.
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Presveto Srce Jezusovo
in Brezmadežno Srce Marijino,
dihnita v nas iskro iz vajinih Src,
ki bo vnela naša srca.
V našem narodu si pripravita
popolno bivališče svoje Svetosti.
Ostanita v nas in mi v vaju,
da bomo po Ljubezni vajinih Src našli
Mir, Edinost in Spreobrnjenje.
Amen.
(21. septembra 1993)

I elpis mou O patir
Moje upanje je v Očetu,
moje zatočišče je v Sinu,
moje varstvo je v Svetem Duhu.
Vsa slava Presveti Trojici!
(pravoslavna molitev)
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Tin pasa elpida mou
Vse svoje upanje polagam vate, Božja Mati,
varuj me v svojem naročju.
(pravoslavna molitev)
Molitev za spreobrnjenje sveta
Usmiljeni Oče,
naj tisti, ki poslušajo in poslušajo,
a nikoli ne slišijo,
tokrat zaslišijo tvoj Glas
in spoznajo, da si ti Sveti svetih.
Odpri oči tistim, ki gledajo in gledajo,
a nikoli ne spregledajo,
da tokrat s svojimi očmi zagledajo
Tvoje sveto Obličje in tvojo Slavo.
Dotakni se njihovih src s svojim prstom,
da se odprejo in spoznajo tvojo zvestobo!
Molim Te, Pravični Oče, in te prosim,
da bi se vsi narodi spreobrnili in bili ozdravljeni
po ranah tvojega ljubljenega Sina,
Jezusa Kristusa.
Amen.
(Sveta Mati, 15. maja 1990)
(Jezus, 18. julija 1990)

57

16. RŽVB - MOLITVE
Tri vsakodnevne molitve
Jezus želi, da vsak dan molimo naslednje tri molitve:

Molitev k svetemu nadangelu Mihaelu
Sveti nadangel Mihael,
brani nas v boju.
Bodi nam v pomoč zoper zlobnost in zalezovanje hudega
duha.
Ukroti naj ga vsemogočni Bog,
ponižno za to prosimo.
In ti, vodnik nebeške vojske,
Satana in druge hudobne duhove, ki hodijo po svetu v
pogubo duš,
z Božjo močjo v pekel pahni.
Amen.
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Molitev sv. Bernarda »Spomni se«
Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo
slišati, da bi bila Ti koga zapustila, ki je pod Tvoje varstvo
pribežal, Tebe pomoči prosil in se Tvoji priprošnji
priporočal.
S tem zaupanjem hitim k Tebi, o devic Devica in Mati; k
Tebi pridem in pred Teboj zdihujoč grešnik klečim. Nikar
ne zavrzi, o Mati Besede, mojih besed, temveč milostno
me poslušaj in usliši. Amen.
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MOLITEV ZAUPANJA PRESVETEMU SRCU JEZUSOVEMU
Gospod Jezus Kristus,
tvojemu Presvetemu Srcu
zaupam svojo prošnjo … /prošnja/
Ozri se name in stori,
kar želi tvoje Srce,
naj tvoje Presveto Srce odloči.
Nanj se zanesem, vanj zaupam,
prepuščam se njegovemu Usmiljenju.
Gospod Jezus, ti me ne boš zapustil.
Presveto Srce Jezusovo,
verujem, da me ljubiš.
Presveto Srce Jezusovo,
naj pride k nam tvoje Kraljestvo!
Presveto Srce Jezusovo,
prosil/a sem te za mnoge milosti,
a za to te še bolj goreče prosim.
Sprejmi mojo prošnjo
in jo položi v svoje Presveto Srce.
Ko jo bo večni Oče videl prekrito s tvojo
predragoceno Krvjo, je ne bo odklonil.
To ne bo več moja,
temveč tvoja molitev.
O, Jezus!
O, Presveto Srce Jezusovo,
Vate zaupam!
Naj se nikoli ne ločim od Tebe!
Amen.
*********
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MOLITEV KESANJA IN IZROČITVE19
Gospod, vsa ta leta si me prenašal z mojimi grehi,
a si kljub temu usmiljen z menoj.
Zašel sem na vseh ravneh,
vendar odslej ne bom več grešil.
Bil sem krivičen do tebe in nezvest.
Nič več ne bom takšen.
Odpovem se grehu, odpovem se hudiču,
odpovem se krivičnosti, vsemu, kar omadežuje mojo
dušo.
Osvobodi mojo dušo vsega, kar nasprotuje tvoji svetosti.
Gospod, prosim te, reši me vsega zla!
Pridi, Jezus, pridi in prebivaj v mojem srcu.
Odpusti mi, Gospod, in dovoli, da se spočijem v tebi.
Ti si moje Zavetje, moj Odrešenik, moja Luč!
Vate zaupam!
Gospod, nenehno te bom slavil.
Zavračam zlo in vse druge bogove in malike,
Vassula pravi: »Jezus Kristus mi je narekoval to molitev, ki je pravzaprav
molitev kesanja, ozdravljenja in izročitve. Dejal je, da je ta molitev
potrebna v današnjem času, v katerem je toliko zla! Ljudje ne vedo, kako bi
s svojimi molitvami odgnali satana, ki jih obvladuje, slepi in jim povzroča
trpljenje v bolezni ali v ujetosti. Jezus tudi pravi, da mnogi častijo napačne
bogove (malike). Molitev je učinkovita, če jo molimo z iskrenim srcem.«
19
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zakaj ti si Najvišji na vsem svetu,
daleč nad vsemi drugimi bogovi.20
S svojo mogočno roko me reši bolezni,
reši me vsake ujetosti, reši me stiske
in premagaj mojega sovražnika satana.
O moj Odrešenik, hitro mi pomagaj!
Amen.
(13. novembra 2006)

17. ABBUN DBASHMAYO (Očenaš po aramejsko)
Abbun dbashmayo,
netquadash shmokh,
titeh makkutock;
nehweh sebyonokh,
aykano dbashmayo of baro
hab lan lahmo dsunquonan yawmono
washbuq lan hawbayn wahtohayn
aykano dofhnan shbaqn ihayobayn.
Wlo telan inesyuno
elo fason men bisho;
metul dilokhi malkuto
whaylo wteshbuhto lolan olmin.
Amen.
20

Ps 97,9
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18. VEČERNI SLAVOSPEV BOŽJEMU SINU
(Fos Ilaron)
Sijajna Luč svetega veličastva Nesmrtnega, Nebeškega
Svetega in blagoslovljenega Očeta, Jezus Kristus!
Sedaj ko smo prišli do sončnega zahoda in vidimo
večerno svetlobo,
slavimo Boga: Očeta in Sina in Svetega Duha.
Primerno je vedno Te slaviti z veselim glasom
Božji Sin in Darovalec življenja.
Zato Te svet slavi!
Pravoslavna himna
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19. KRIŽEV POT
Meditacije iz sporočil RŽVB
»Bog sem, bitje moje, bodi na mojih postajah križevega
pota. Na vsaki postaji želi samo mene.
Na vsaki postaji svojega križevega pota bom in želim, da si
tudi ti tam. Želim, da na mojih postajah klečiš.«
Gospod, ne razumem, na kaj misliš? Kakšne postaje?21
(29. maja 1987)
1. PILAT OBSODI JEZUSA NA SMRT
Mt 27,26; Mr 15,15; Jn 19,16
». .. Kmalu, in to pomeni vaš kmalu, vas bo oblila vaša
lastna kri. Tedaj vas bom kot Sodnik spomnil na kri, s
katero so omadeževane vaše roke, ker ste mnogim
preprečili, da bi sprejeli moje milosti po tem opozorilu. Kot
Rimljani me vsak dan kronate s trnjem. Ali boste rekli kot
Pilat: »Nedolžen sem pri tej krvi«, in si boste roke umili v
odišavljeni vodi? Nočete sprejeti zdravila proti smrti,
nočete priznati moje Besede, ki jo v vašem času daje moj
Sveti Duh, in se lahkomiselno ne zmenite zanjo ... «
(19. januarja 1995)

21

Vassula pojasni, da pravoslavni sploh ne molijo Križevega pota.
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2. JEZUS VZAME KRIŽ NA SVOJE RAME
Jn 19,17
»Z vrvjo so mi zvezali noge in mi ukazali, naj grem do
mesta, kjer je bil moj križ.
Nisem mogel hoditi, hči, ker so mi zvezali noge. Vrgli so me
na zemljo in me za lase vlekli do mojega križa. Bolečina je
bila nevzdržna. Koščki mesa, ki so viseli z mene, so se
trgali. Zrahljali so mi vrvi na nogah. Z brcami so me dvignili
in mi naložili breme na ramena.
Križa nisem mogel videti, kajti moje oči so bile zalite s
krvjo, ki je tekla po mojem obrazu zaradi trnja, ki mi je
prebadalo glavo. Dvignili so moj križ, mi ga naložili na
ramena in me suvali proti vratom.
O kako težak križ sem moral nositi, hči! Čutil sem pot do
vrat. Z bičem so me gnali in skušal sem gledati skozi kri, ki
me je pekla na očeh.« (9. novembra 1986)
3. JEZUS PADE PRVIČ POD KRIŽEM
»Zravnal sem se, množica pa je pobesnela. Niti enega
samega prijatelja nisem videl ob sebi. Nikogar ni bilo, ki bi
me tolažil. Moje trpljenje je naraščalo in padel sem na
zemljo ... » (9. novembra 1986)

65

4. JEZUS SREČA SVOJO MATER
»Prišel sem na svet po Marijinem svetem Srcu, ki je
podobno mojemu Presvetemu Srcu, da bi postal Bogčlovek, da bi hodil za njo in da bi kasneje ona hodila za
menoj. Midva sva si delila vse na poti do križa.
Najina edinost je bila tako tesna in popolna, da nisva
potrebovala besed. Razgovor se je odvijal v najinih Srcih.
Mojih besed in mojih misli ni bilo treba prenašati v moji
odsotnosti. V nadnaravni moči mojega Svetega Duha je
vedela vse. V njenem deviškem Srcu ji je bilo vse dano
spoznati, saj je imela Boga in Bog je imel njo.«
(25. marca 1996)
5. SIMON IZ CIRENE POMAGA JEZUSU KRIŽ NOSITI
Mt 27,32; Mr 15,21; Lk 23,26
»Ker so se bali, da bom izdihnil pred križanjem, so vojaki
ukazali možu, ki mu je bilo ime Simon, naj nosi moj križ.
Hči, to ni bilo dejanje prijaznosti niti sočutja! Ne, to je bilo
zato, da me prihranijo za križ. /.../ Nosi moj križ,22 nosi ga
zame.« (9. novembra 1986)

22

Prvič mi je Jezus govoril o nošenju njegovega križa 23.10. 1986.
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6. VERONIKA PODA JEZUSU POTNI PRT
»Dovolil sem, da so me okronali s trnjevo krono. Dovolil
sem, da so me zasmehovali in mi pljuvali v moje sveto
obličje. Nato sem začutil, da mi nekdo briše obraz. (9.
novembra 1986)
Ko me gledaš, me tolažiš. Povej drugim, da je tako malo
potrebno, da me potolažite. Pridi in me hvali s tem, da me
ljubiš.« (7. junija 1987)
» … Ko bi le vedeli, kako sem vam pripravljen odpustiti
zločine vaše dobe. Ko bi se le enkrat prijazno ozrli name, za
trenutek obžalovali, omahovali, malo premislili in se
nasmehnili mojemu svetemu obličju, bi vam odpustil in
pozabil. Ne bi se niti ozrl na svoje rane. Iz svojega vidnega
polja bi izbrisal vse krivice in grehe, ko bi vsaj za trenutek
obžalovali. Vsa nebesa bi se veselila vašega dejanja, kajti
vaš nasmeh in prijazni pogled bom sprejel kot kadilo. Ta
kratki trenutek kesanja bo zame kakor nova pesem.«
(29. avgusta 1989)
7. JEZUS PADE DRUGIČ POD KRIŽEM
»... Ljubim vse, ki padejo in me prosijo odpuščanja. Celo
bolj jih ljubim. Nikoli jih ne bom zavrnil, pa četudi
milijonkrat padejo. /.../ Ne bom te pustil pasti, ob tebi bom
in te zadržal, da ne padeš.« (30. januarja 1987)
»... Ljubim te. Branil te bom pred padci, ne bom dovolil, da
se izgubiš.« (15. maja 1987)
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8. JEZUS NAGOVORI JERUZALEMSKE ŽENE
Lk 23,27-31
»… Žene, polne bolečine, so prišle naprej in brisale moj
zatekli obraz. Slišal sem jih jokati in žalovati. Čutil sem z
njimi in jim rekel: “Bodite blagoslovljene! Moja kri bo izmila
vse grehe človeštva. Glejte, hčere, prišel je čas vaše
odrešitve!”...« (9. novembra 1986)
»... Toda gorje tistim, ki bodo vztrajali v grehih, ko pride
moj Dan!« (2. junija 1991)
»Kralji zemlje in velikaši, vojaški poveljniki in bogatini,
mogočniki in sploh vsi, sužnji in svobodni, se bodo tedaj
poskrili po votlinah in po gorskem skalovju. In bodo rekli
goram in skalovju: »Padite na nas in skrijte nas pred
obličjem Njega, ki sedi na prestolu in pred Jagnjetovo
jezo.« » (3. marca 1992)
9. JEZUS PADE TRETJIČ POD KRIŽEM
»Moje Srce je polno sočutja do tvoje bede in tvojih
padcev.« (31. maja 1987)
... Danes sprašujem tiste, ki zavračajo moje zavzemanje za
rešitev ljudi: »Mar ni skladno z mojo ljubeznijo, da s svojimi
današnjimi deli previdnosti rešujem svoje stvarstvo pred
padcem?« (2. januarja 1988)
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10. JEZUSA SLEČEJO IN MU PONUDIJO VINA, Z ŽOLČEM
MEŠANEGA
Mt 27,35; Mr 15,25; Lk 23,34; Jn 19,23-24
»Ko smo prišli na goro, so me podrli na tla. Z mene so
strgali oblačila in pustili so me golega, da me je lahko
videlo vsako oko. Moje rane so se znova odprle in moja Kri
je tekla na zemljo. Vojaki so mi ponudili vino, pomešano z
žolčem. Odklonil sem ga, kajti v meni je že bilo polno
grenkobe, ki so mi jo zadali moji sovražniki.«
(9. novembra 1986)
»Otrok moj, tvoja obleka bo namočena v tvoji krvi! In to bo
dokaz, da izhajaš iz mene. Ti si bila rojena za to. Veselim se,
da si to sprejela, zakaj po tvojem trpljenju bom rešil
mnoge.« (23. oktobra 1995)
11. JEZUSA PRIBIJEJO NA KRIŽ
Mt 27,35; Mr 15,25-26; Lk 23,33-38; Jn 19,18
»Hitro so me pribili na križ, najprej moja zapestja, in
preden so žeblje zabili v križ, so moje izmučeno telo
raztegnili in divje prebodli moje noge. O hči! O hči, kakšna
bolečina! Kakšen smrtni boj! Kakšno mučenje moje Duše!
Moji ljubljeni so me zapustili. Peter, na katerem bom
zgradil svojo Cerkev, me je zatajil. Tudi ostali prijatelji so
me pustili samega. In popolnoma sam, prepuščen svojim
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sovražnikom, sem zajokal, kajti moja Duša je bila polna
žalosti.« (9. novembra 1986)
»Iz ljubezni do vas sem dovolil, da so me križali. O, otroci
Križanega, kako ste lahko pozabili, kaj sem storil za vas?
Modrost je prišla, da bi jo nasilno in po zakonu ujeli. Da bi
nosil vaše bolečine, sem sprejel zaničevanje in zavrnitev.
Da bi vas osvobodil, sem dovolil, da me pribijejo na križ in
prebodejo. Da bi vaša duša lahko živela in podedovala
moje Kraljestvo, sem sprejel najbolj bolečo smrt. Da bi
dosegli večno Življenje, sem dopustil, da je moja Kri tekla v
potokih. Zaradi vaše rešitve sem postal kakor grešnik.«
(3. marca 1989)
»Kako se ne morete ljubiti med seboj? Kako naj bi me
častili, ko pa me odbijate in zavračate?23 Nisem bil križan
samo za pravične.« (21. novembra 1986)
12. JEZUS UMRJE NA KRIŽU
Mt 27,46-50; Mr 15,33-37; Lk 23,44-46; Jn 19,30
»Vojaki so dvignili moj križ in ga postavili v jamo. Zastrmel
sem se v množico in komaj sem jo mogel videti s svojimi
zateklimi očmi. Gledal sem svet. Med tistimi, ki so me
zasmehovali, nisem videl niti enega prijatelja. Nikogar ni
bilo, ki bi me tolažil. “Moj Bog, Moj Bog! Zakaj si me
zapustil?” Bil sem zapuščen od vseh, ki so me ljubili. Pogled
23

Njegove nauke, tradicijo cerkve (iz knjige Moj angel varuh Daniel)
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se mi je ustavil na moji Materi. Pogledal sem jo in najini
Srci sta spregovorili: “Dajem ti svoje ljubljene otroke, naj
postanejo tudi tvoji otroci. Ti jim boš Mati.” »
(9. novembra 1986)
»Se spomnite, ko sem bil na Križu, katere besede sem
izrekel? Rekel sem, da je Ona tudi vaša Mati. Ljubi vas in za
vas skrbi. Bog jo daje tistim, ki jih ljubi. Sprejmite, kar vam
Bog daje.« (4. oktobra 1986)
»Zaklical sem s Križa. To je bil moj zadnji glasni krik, ko sem
bil v telesu; krik, poln trpljenja, bolečine, bridkosti: krik, ki
je prihajal iz globine moje Duše in je prodrl do Nebes.
Zatresel je temelje zemlje, zlomil srca tistih, ki so me ljubili,
in pretrgal zagrinjalo v templju. Dvignil je moje zveste, kot
je dvignil mrtve iz grobov. Dvignil je zemljo, ki jih je
pokrivala, in strmoglavil satana. Močno grmenje je streslo
sama nebesa in vsi angeli so trepetajoč popadali na obraz
in me častili v globoki tišini. Ko je moja Mati, ki je stala pod
križem, zaslišala moj krik, je v joku padla na kolena in si
zakrila obraz. Ta poslednji krik je nosila v sebi do trenutka,
ko je bila vzeta v nebesa. Trpela je … » (29. aprila 1987)
»Vse je bilo končano. Odrešenje se je približalo. Videl sem
nebo odprto. Vsi angeli so stali v pričakovanju, v tišini. “Oče
moj, v tvoje roke izročam svojo Dušo! Sedaj sem s Teboj.” »
(9. novembra 1986)
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»Še vedno občutim bridko bolečino in trpljenje zaradi
mnogih krivic sveta, zlobe, nezakonitosti in sebičnosti. Moj
krik postaja z vsakim dnem močnejši. Na Križu sem bil
popolnoma sam, da bi na svojih ramenih nosil grehe tega
sveta; sam v trpljenju in smrti sem za ves svet prelival svojo
Kri, da bi vas, ljubljeni moji, odrešil.
Ta isti Krik se sedaj razlega na zemlji kot odmev iz
preteklosti. Mar sem le še senca preteklosti? Je bila moja
žrtev zaman? Kako to, da ne slišite mojega Krika s Križa?
Zakaj ste gluhi, zakaj zavračate ta krik?« (29. aprila 1987)
13. JEZUSA SNAMEJO S KRIŽA IN GA POLOŽIJO MARIJI
V NAROČJE
Mt 27,59; Mr 15,46; Lk 23,53; Jn 19,39
Naša sveta Mati Marija govori: » ... nikoli ne izgubi
poguma. Ob tebi sem. Vstopi v Jezusove rane! Vstopi v
moje žalostno Srce in začuti mojo žalost in moje solze.
Prihajam k mnogim.24 Kažem jim svoje Srce. Dajem jim
znamenja, tako da moje podobe jočejo. Prikazujem se na
različnih mestih, toda srca mojih otrok so prekrita z debelo
skorjo nevere. Norčujejo se iz tistih, ki verujejo. Božja
beseda jim ne pomeni nič in Božje klice prezirajo. Malo se
24

Prikazuje se mnogim.
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menijo za najina svarila. Redki poslušajo razodetja, ki
prihajajo iz Božjih ust. Vere ni več, uničile so jo nestrpnost,
pokvarjenost, krutost in sramotna dejanja. Kako žalostno
je moje Brezmadežno Srce. Moja roka ne more več
zadrževati Božje roke, da ne bi padla na vas.«
6. avgusta 1988)
14. JEZUSA POLOŽIJO V GROB
Mt 27,60; Mr 15,46; Lk 23,53; Jn 19,41-42
»Želim vas dvigniti iz vaših grobov in vas voditi v svoje
gospostvo, v svoje Presveto Srce.« (10. aprila 1990)
»Ti, otrok moj, ki me bereš ali me poslušaš, ki sem te
obiskal v tvojem grobu in naredil, da je vate vstopil moj
Dih, tebi povem: Sledi znamenjem moje Krvi, ki sem jih
pustil zate kot spomin. Če te mimoidoči ustavi in vpraša,
mu povej, da si moj učenec in da sem jaz tvoj Učitelj ter da
pričuješ za Kristusa, križanega in vstalega. Če te bo ustavil
trgovec, se varuj njegove neiskrenosti. Varuj se, da ne
zamenjaš križa, ki sem ti ga dal jaz, za pokvarjeno modrost.
Molči in še bolj goreče objemi tram na svojih ramah in
hodi po sledeh moje Krvi, ki te bodo vodile k meni. Če bi te
odpeljali na sodišče, ne skrivaj svojega obraza pred
žalitvami in udarci. Ponudi jim tudi svoj hrbet, da te bodo
spoznali tudi po ranah. Naj bodo popoln posnetek mojih
ran, ker ti jih bodo zadali prav tisti, ki so udarjali mene,
tvojega gospodarja. Potem se bo na nebu pojavilo
znamenje Sina Človekovega. V temi se bo pojavila velika
Luč, ker te nameravam Jaz, Sveti, rešiti zaradi svojega
imena.« (22. oktobra 1990)
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»Pridi, otrok, ti, ki me poslušaš ali bereš. V tem pričevanju
sem ti znova pokazal svojo Ljubezen. Ne govori, da sem
predaleč, da bi te lahko ljubil, ker so prav v tem trenutku
moje Oči na tebi in te gledajo s posebno nežnostjo in
ljubeznijo, ki je ne boš mogel nikoli popolnoma razumeti.
Če bi se moral vrniti samo zaradi tebe, da bi te odrešil, bi
brez najmanjšega oklevanja prišel in samo zaradi tebe
znova pretrpel vse bolečine! Ali mi verjameš, da nihče
nima večje ljubezni kot tisti, ki da svoje življenje za svoje
prijatelje?
To ti govorim, da bi lahko našel mir v mojem Presvetem
Srcu, resnično življenje in ljubezen v meni in bi se odpočil
v meni, svojem Bogu. Otrok moj, vem, da si šibek, toda
tvoja šibkost privlači mojo Vsemogočnost.
Ali razumeš, kaj ti govorim? Pravim ti, mir s teboj! Jaz sem
Žrtev Ljubezni, ki ti govori. Jaz sem tisti, ki ti daje to
pričevanje Ljubezni, da te spomnim na svojo Ljubezen. Vpij
me in dovoli, da te prevzamem. Začuti, kako moje Srce
koprni po povračilu ljubezni! Ne upiraj se mi. Pridi k meni
tak, kot si, pij iz mojega Srca in še bolj boš žejen. Oh, tako
veliko vas je zablodilo od Resnice in se opotekate sem ter
tja.
Resnica je LJUBEZEN. Jaz sem Resnica. Bodite priče za
Resnico. Sprejmite Svetega Duha Resnice in Svetega Duha
Milosti.
Vse vas blagoslavljam in puščam dih svoje Ljubezni na
vaših čelih. Bodite eno pod mojim Svetim Imenom.«
(22. oktobra 1990)
Križev pot je katoliška molitev
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20. ZAKLJUČEK MOLITVENEGA SREČANJA
RŽVB molitveno srečanje se lahko zaključi z eno ali obema
naslednjima molitvama:
Angel Gospodov
Angel Gospodov
je oznanil Mariji
– in spočela je
od Svetega Duha.
Zdrava Marija …
Glej, dekla sem Gospodova,
– zgodi se mi
po tvoji besedi.
Zdrava Marija …
In Beseda je Človek postala
– in med nami prebivala.
Zdrava Marija …
Prosi za nas sveta Božja Porodnica. Da postanemo vredni
obljub Kristusovih.
Molimo. Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil
učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo
milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k
slavi vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
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Molimo. Svojo milost, prosimo, Gospod, v naša srca vlij. Po
angelovem oznanjenju smo spoznali učlovečenje Kristusa,
Tvojega Sina. Po njegovem trpljenju in križu nas na
priprošnjo blažene Device Marije pripelji k slavi vstajenja.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

2Kor 13,14
Molimo, da bo milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen
Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z nami vsemi.
Lahko zapojemo pesem po želji.

76

Kako se moli
PRAVOSLAVNI ROŽNI VENEC
»Čim več dežja pade na trdo njivo, tem mehkejša postaja; na
enak način razveseljuje sveto Kristusovo ime, trdo njivo
našega srca, čim bolj kličemo k Njemu.« (Sv. Hezihij,
duhovnik)

Jezusova molitev, molitev srca, ki je utemeljena v
bizantinski mistiki ... (»Jezus Kristus, Božji Sin, usmili se
mene grešnika«) se pogosto moli z uporabo molitvene
vrvice (komboskini po grško, vervica ali kotki po rusko), ki
ima 33, 50, 100, 103 ali 300 vozlov ali jagod (biserov).
Navadno so narejene iz črne volne in na določenih
presledkih razdeljene z lesenimi, steklenimi ali kovinskimi
biseri. Dolge vrvice so pogosto okrašene s križem ali
šopom. Šop se - po izročilu – uporablja za brisanje solz.
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Uporaba molitvene vrvice je zelo enostavna. Pri vsakem
vozlu se moli Jezusovo molitev, pri križu pa se reče Sveta
Božja Mati, reši nas.
Spoštljiva stoja je pri pravoslavnih kristjanih običajna
molitvena drža. Rožni venec naj bi torej molili stoje, pri
čemer naj bi se večkrat priklanjali ali se vrgli na tla ali se
pokrižali. Izročilo takšnega načina molitve se je razvilo
predvsem v pravoslavnih samostanih.
Molitvene vrvice za to molitev je mogoče dobiti v
naslednjih barvah:
Bela, zlata, srebrna – vstajenje
Zelena – upanje
Modra – Božja Mati
Rdeča – mučenci, sv. Križ
Škrlatna – pokora
Črna – žalost nad grehi
Jezusov Rožni venec je na strani 37.
»… Pravim vam, če kdo z menoj moli ta Rožni venec, se
mu bo potem odprlo nebo in moje Usmiljenje ga bo rešilo
…« (18. januarja 1990)
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Kako se moli
KATOLIŠKI ROŽNI VENEC
»Z rožnim vencem gre krščansko ljudstvo v Marijino šolo, da
bi premišljevalo lepoto Kristusovega Obličja in se uvajalo v
globoko doživljanje Kristusove ljubezni. V premišljevanju
skrivnosti rožnega venca črpa vernik obilje milosti, ki jih
hkrati prejema iz rok Odrešenikove Matere.«
(Janez Pavel II., Apostolsko pismo Rožni venec Device
Marije, 16. Oktobra 2002)
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Rožni venec je sestavljen iz petih dekad oz. petih skrivnosti.
Skrivnost obsega Oče naš, deset Zdravamarij in se sklene s
Slava Očetu. Včasih se na koncu desetke lahko doda še
druge molitve, npr. O Jezus, odpusti nam naše grehe … ali
Jezus, tebi živim …
Vsaka skrivnost predstavlja en dogodek iz Jezusovega ali
Marijinega življenja. Različne skrivnosti naj postanejo
predmet molitve ali premišljevanja, ko se molivec sam
postavlja v dogodke, kakor da bi bil osebno navzoč.
Rožni venci so na voljo v različnih velikostih in različnih
barvah ter so narejeni iz vseh možnih materialov, na
primer iz lesa, steklenih jagod, plastike, semen ali celo iz
dragocenih kamnov.
Rečeno je, da je bolje izmoliti eno desetko rožnega venca
dobro kot pet slabo.
Podrobnosti o molitvi rožnega venca najdete od str. 12
naprej.
»… Ugajaj mi s tem, da moliš Rožni venec. Preiskuj
Skrivnosti, glej jih z očmi tvoje svete Matere!«
(4 . junija 1988)
»... vsaka molitev naj prihaja iz srca. Občutiti morate, kar
govorite. Vzemite si torej čas za premišljevanje vsake
Skrivnosti.« (21. novembra 1988)
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