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APIE ŠIĄ MALDAKNYGĘ
Maldos, esančios šioje knygelėje, yra ne žmogiškos kilmės, bei atskleidžia Dievišką Dievo Planą,
kuris buvo padiktuotas daugybėje asmeninių apsireiškimų metu ir esa išspausdintas Tiesos Knygoj,
skirtai mirštančiam pasauliui, pasakojančiai apie
visa tai kas nutiks iki Antrojo Jėzaus Atėjimo.
Taip kaip tomis dienomis, kuomet gimė Jėzus,
Dievas atsiuntė Savo pranašą Joną Krikštytoją, jog”
ištiesintų kelią Viešpačiui” ir jog įspėtų Izraelio tautą, jog Izaijo pranašystės apie Mesiją jau tuoj išsipildys. Jonas savo skelbimu turėjo paskirtį įspėti žmones, jog pasiruoštų Mesijo atėjimui, atgailaudami
bei dvasiškai apsivalydami.
Šiandien mums suteikiama tokia pat Žinia: šįkart, jog Mesijas greitai sugrįš, o mes turime dvasiškai būti pasiruošę Jį sutikti. Kitaip mes būsime pagauti nebūdraujantys ir atsidursime prieš Viešpatį
mirtinoj negarbėj su visomis savo nuodėmėmis pilnai atskleistomis (tai būtų siaubingas sukrečiantis
įvykis, kurio pilnai net negalima įsivaizduoti).
Visais laikais Dievo pranašai buvo atstumiami,
pats geriausias pavyzdys yra Dievo vienatinis Sūnus,
19

MALDŲ GRUPĖMS SKIRTI NURODYMAI
Ištraukos yra iš Pranešimų suteiktų Dieviškojo
Gailestingumo Marijai bei gali būti rastos Tiesos
Knygoje:
“Aš sumažinsiu daugel išpranašautos kančios
Savo Kryžiaus žygio Maldos Grupių galios dėka.
(…) Aš trokštu pamokyti Savo Kryžiaus žygio
Maldos Grupes būti budriems, kuomet kursis
savo tautose. Jos turi visuomet laikyti prie savęs
Šventąjį Vandenį, taip pat Mano Krucifiksą ir kalbėti šią ypatingą Kryžiaus žygio Maldą, jog jūsų
Kryžiaus žygio Maldos Grupė būtų palaiminta,
bei apsaugota.”
(Sausio 25 d., 2013 m., 20:00 val.)
“Mano brangi mylima dukra, turi būti žinoma,
jog Aš trokštu suformuoti Armiją iš Maldos Grupių visame pasaulyje. Aš suteiksiu jums Mano
Armija Maldas, kurios turi būti kalbamos, jog
būtų išgelbėtos sielos. Šios Maldų Grupės plėsis
ir tarp jų gretų iškils tikra Armija atsidavusių pasekėjų, jog skleistų Tiesą Mano Dieviško Pažado
apie visiems skirtą išganymą.
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limai Motinai kartu sudėjus, veikia kaip tobula
formulė sielų išgelbėjime.”
(Trečiadienis, Rugpjūčio 10 d., 2011 m., 23:00 val.)
Maldos Kryžiaus žygio Grupėms skirti pamokymai
Turi sueiti bent du žmonės. Su laiku tikiuosi, jog
daugelis prisijungs prie šios Misijos išgelbėti sielas.
Tai gali būti atlikta namuose ar viešose vietose, kur
jums leidžiama susirinkti. Jei įmanoma šis susibūrimas turėtų vykti maldos namuose.
Žmonės turi susitikti kaip galima dažniau. Netgi jei jūs turite pradėti nuo vienos ar dviejų dienų
per savaitę ar turite ateinančius skirtingus žmones,
jei jūs galite susirinkti kiekvieną dieną (kas ir yra
tikrasis tikslas) tai bent jau leistų jums pradėti. Jei
jūsų grupė yra pakankamai didelė, jūs galite turėti vadovą bei savanorį organizuotoją arba keli
žmonės gali pasidalinti šia atsakomybe, ar tiesiog
keistis šia atsakomybe tarpusavy. Galbūt jūs galite
keltis iš vienų namų į kitus.
Rekomenduojama, jog jūs turėtumėte Palaimintą Krucifiksą, palaimintą žvakę degančią Ir Šventąjį
Vandenį. Tegul visi persižegnoja su juo prieš pradedami Maldas.
Turi būti sukalbėtas bent vienas švenčiausios
Mergelės švenčiausiojo Rožinio Slėpinys meldžiamasis lėtai, bei iš širdies, kreipiant dėmesį į tai ką
25

SVARBIOS PASTABOS
Maldos skirtos kasdieniniam kalbėjimui:
• Gyvojo Dievo Antspaudas – 33 Kryžiaus žygio Malda,
• Visos Litanijos,
• Dieviškojo Gailestingumo Vainikėlis bei
“Drąsos suteikianti Malda”,
• Rožinis – 26 Kryžiaus žygio Malda,
• Kryžiaus žygio Maldos: 30, 79, 102, 111, 143
ir 164, o taip pat tradiciškai 1 taip pat meldžiamasi kasdien “Malda skirta kiekvienai
dienai” (gali būti rasta kitose maldose),
• Šventojo Mykolo Arkangelo Malda.
Kryžiaus žygio Maldos, kviečiančios pasninkauti:
34, 42, 58, 103 (meldžiamasi 3 kartus), 130 (Išganymo devyndienis).
Kryžiaus žygio Maldos dvasininkijai: 170 (melstis
kasdien), 22, 40, 49, 56, 57, 66, 110, 114, 135 ir iš
Kitų Maldų taip pat “Malda atsilaikyti prieš siaubingąją bjaurastį, kuri yra rengiama”.
29

96 KRYŽIAUS ŽYGIO MALDA
turi būti meldžiamasi prieš ir po
kiekvieno Maldos Grupių susitikimą
Palaiminti ir apsaugoti mūsų
Kryžiaus žygio Maldų grupę
Mano brangiausias Jėzau, prašau palaimink
ir apsaugok mus, Tavo Kryžiaus žygio Maldų
Grupę, kad mes taptume atsparūs nedoriems
velnio puolimams ir piktosioms dvasioms, kurios
bandys kankinti mus, mums vykdant šią Šventąją
Misiją, gelbėjant sielas.
Maldaujame, kad mes išliktume stiprūs ir
ištikimi, atkakliai laikydamiesi Tavo Šventojo
Vardo prieš pasaulį ir niekuomet nesvyruotume
savo kovoje, skleisdami Tavo Šventojo Žodžio
Tiesą.
Amen.

KRYŽIAUS ŽYGIO MALDOS

1 Kryžiaus žygio Malda

Mano dovana Jėzui, kad išgelbėti sielas
Paprastai kalbama kasdien.

Mano brangiausias Jėzau, Tu, kuris taip mus myli,
leisk man nuolankiai padėti išgelbėti Tau brangias
sielas.
Pasigailėk visų nusidėjėlių, nepaisant to, kaip
skaudžiai jie Tave įžeidė.
Leisk man savo maldomis ir kentėjimais padėti
toms sieloms, kurios galbūt neišgyvens per
Įspėjimą, patekti šalia Tavęs Tavo Karalystėje.
Išgirsk mano maldas, o mielas Jėzau, kad
padėčiau Tau laimėti sielas, kurių tu trokšti.
Švenčiausioji Jėzaus Širdie, aš pažadu savo
ištikimybę Tavo Švenčiausiajai Valiai visais
laikais.
Amen.
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2 Kryžiaus žygio Malda

Už pasaulio vadovus
Mano Amžinasis Tėve, Tavo mieliausiojo
Sūnaus Jėzaus Kristaus vardu, aš prašau Tave
apsaugoti savo vaikus nuo persekiojimų, kurie yra
planuojami prieš nekaltas tautas globalių jėgų.
Aš meldžiu atleidimo už nuodėmes tų sielų,
kurios ir yra šio sunkmečio priežastis, kad šios
sielos galėtų atsisukti į Tave nuoširdžiomis ir
nuolankiomis širdimis.
Prašau Savo kankinamiems vaikams suteikti
stiprybės ištverti kentėjimus už pasaulio
nuodėmių atpirkimą, per mūsų Viešpatį Kristų.
Amen.
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3 Kryžiaus žygio Malda

Išvaduoti pasaulį iš baimės
O mano Viešpatie Jėzau Kristau, aš maldauju
Tave išvaduoti pasaulį iš baimės, kuri atskiria
sielas nuo Tavo mylinčios Širdies.
Aš meldžiu, kad tos sielos, kurios patirs tikrą
baimę per Įspėjimą, išsivaduotų iš šios baimės ir
leistų Tavo Gailestingumui užlieti jų sielas, kad
jos taptų laisvos mylėti Tave, kaip jos ir turėtų.
Amen.

4 Kryžiaus žygio Malda

Šeimų suvienijimui
Jėzau, suvienyk per Įspėjimą visas šeimas, kad jos
galėtų gauti Amžinąjį Išganymą.
Aš meldžiu, kad visos šeimos išliktų drauge
vienybėje su Tavimi, Jėzau, ir galėtų paveldėti
Tavo Naująjį Rojų žemėje.
Amen.
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31 Kryžiaus žygio Malda

Apsaugos grandinė
O mano Jėzau, tegul mano malda paskatins Tavo
Šventąją Dvasią nužengti ant tų lyderių, kurie yra
valdomi geismų, godumo, gobšumo ir puikybės,
kad sustabdytų juos nuo Tavo nekaltų vaikų
persekiojimo.
Aš prašau Tave sustabdyti skurdą, badą ir karus,
kurie naikina Tavo vaikus, aš meldžiu, kad
Europos lyderiai atvertų savo širdis Tavo meilės
Tiesai.
Amen.
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32 Kryžiaus žygio Malda

Kad sustabdyti abortų
legalizavimą Airijoje
O Išganymo Motina, melski už savo vaikus
Airijoje, kad būtų užkirstas kelias ruošiamam
nedoram veiksmui – abortų legalizavimui.
Apsaugok šią šventą tautą nuo vis gilesnio
klimpimo į beviltišką tamsą, kuri apima mūsų
šalį. Išvaduok mus nuo piktojo, kuris siekia
sunaikinti Tavo vaikus, dar tik turinčius gimti.
Melski, kad šalies vadovai turėtų drąsos klausyti
mylinčių Tavo Sūnų ir, kad jie sektų Mūsų
Viešpaties Jėzaus Kristaus Mokymu.
Amen.
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33 Kryžiaus žygio Malda

Gyvojo Dievo Antspaudo Malda
Dievas Tėvas: “Pripažinti Mano Antspaudą ir priimti jį su meile, džiaugsmu ir padėka.”
Dievas Tėvas prašo, jog visi priimtumėme šį Antspaudą skirtą kiekvienam iš mūsų ir mūsų šeimoms
šiuo laikotarpiu iki Antrojo Jėzaus Kristaus Atėjimo.
Jėzus: “Aš trokštu, jog dabar kiekvienas iš jūsų
kasdien kalbėtų nuo šiol ir kiekvieną dieną 33 Kryžiaus žygio maldą ir jog laikytumėt Gyvojo Dievo
Antspaudo kopiją arti prie savęs.”
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Mano Dieve, Mano Mylintis Tėve, su meile ir
dėkingumu aš priimu Tavo Dievišką Apsaugos
Antspaudą, kuriuo Tavo Dievybė apgaubia mano
kūną ir sielą amžinybei.
Aš nusilenkiu nuolankiai dėkodamas ir prisiekiu
savo tikrą meilę ir ištikimybę Tau, mano Mylimas
Tėve.
Maldauju Tave apsaugoti mane ir tuos, kuriuos
myliu, šiuo ypatingu Antspaudu ir prisiekiu savo
gyvenimu tarnauti Tau per amžius.
Aš myliu Tave, brangus Tėve. Aš guodžiu
Tave šiuo laiku, Brangus Tėve. Aš aukoju Tau
mieliausiojo Tavo Sūnaus Kūną ir Kraują, Sielą ir
Dievystę už pasaulio nuodėmių atpirkimą ir visų
Tavo vaikų išgelbėjimą.
Amen.

67

34 Kryžiaus žygio Malda

Mano pasninko dovana Jėzui
Jėzus: “Šios kelios Gavėnios savaitės turėtų būti panaudotos jūsų pasiruošti savo sielas bei sielas jūsų
brolių bei seserų. Prašau pasiruoškite šventajai Savaitei bei Velykoms melsdamiesi šią Kryžiaus žygio
Maldą”.

O mano Jėzau, padėk man savo mažajame kelyje
sekti Tavo Gyvenimu, kai Tu paaukojai Save, kad
išgelbėtum žmoniją.
Leisk man paaukoti Tau savo pasninko dovaną,
vieną dieną per savaitę (per Gavėnią), kad
išgelbėtum visą žmoniją, kad visi galėtų įeiti pro
Naujojo žemės Rojaus Vartus.
Aš siūlau Tau, brangus Jėzau, savo aukas su meile
ir džiaugsmu savo širdyje.
Norėdamas parodyti Tau kaip labai Tave myliu,
šia savo auka aš maldauju Tave išganymo
kiekvienai sielai, kuri nėra Tavo malonėje.
Amen.
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86 Kryžiaus žygio Malda

Išlaisvinimas iš kankinančių abejonių
Aš ateinu prieš Tave susipainiojęs, pasimetęs ir
nusivylęs, brangus Jėzau, todėl, kad aš nerimauju
dėl Tiesos, kurią Tu skelbi Savo Pranešimuose.
Atleisk man, jeigu aš įskaudinau Tave.
Atleisk man, jeigu aš Tavęs negirdžiu.
Atverk mano akis, kad man galėtų būti parodyta
tai, ką turiu suprasti.
Aš maldauju Tave, kad Šventosios Dvasios Galia
man būtų parodyta Tiesa.
Aš myliu Tave, brangus Jėzau. Aš maldauju Tave
išlaisvinti mane iš kankinančių abejonių.
Padėk man atsakyti į Tavo kvietimą.
Atleisk man, jeigu aš įžeidžiau Tave ir vesk mane
arčiau Savo Širdies.
Lydėk mane į Savo Naująją Karalystę ir 15 suteik
man malonę, kad savo maldomis ir kentėjimais aš
padėčiau Tau išgelbėti sielas, tokias brangias Tavo
Švenčiausiajai Širdžiai.
Amen.

123

87 Kryžiaus žygio Malda

Apsaugoti mūsų tautą nuo blogio
O Tėve, vardan Savo Sūnaus, išgelbėk mus nuo
komunizmo.
Išgelbėk mus nuo diktatūros.
Apsaugok mūsų tautą nuo pagonybės.
Išgelbėk savo vaikus nuo blogio.
Padėk mums matyti Dievo Šviesą.
Atverk mūsų širdis Tavo Sūnaus Mokymams.
Padėk visoms Bažnyčioms likti ištikimoms
tikrajam Dievo Žodžiui.
Aš maldauju Tave saugoti mūsų tautą nuo
persekiojimų.
Brangiausias Viešpatie, būk mums Gailestingas,
nepaisant to, kaip mes įžeidėme Tave.
Jėzau, Žmogaus Sūnau, padenk mus Savo
Brangiausiuoju Krauju.
Išgelbėk mus iš nelabojo pinklių.
Mes meldžiame Tave, brangus Dieve, imtis
priemonių ir sustabdyti blogį, kuris vis labiau
apima pasaulį šiuo metu.
Amen.
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88 Kryžiaus žygio Malda

Sieloms po Įspėjimo
O Švenčiausioji Jėzaus Širdie, parodyk
Gailestingumą mums vargšams nusidėjėliams.
Apšviesk tas akmenines širdis, taip beviltiškai
ieškančias kelio.
Atleisk jiems jų nuodėmes.
Padėk jiems, per Tavo Meilę ir Gailestingumą,
rasti širdyse norą priimti Tavo nuostabią
Atpirkimo Dovaną.
Aš maldauju Tave atleisti visoms sieloms, kurios
atmeta Dievišką Tiesą.
Apgaubk šias sielas Savo Šviesa, brangus Jėzau,
taip, kad Tavo Šviesa apakintų jas prieš velnio
nedorumus ir žabangas, siekiant atskirti jas nuo
Tavęs amžinai.
Aš meldžiu Tave suteikti visiems Dievo
vaikams stiprybės būti dėkingais už Tavo Didį
Gailestingumą.
Aš prašau Tave atverti Savo Karalystės Duris
visoms pasimetusioms, po žemę klajojančioms
bejėgiškoms ir beviltiškoms sieloms.
Amen.
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89 Kryžiaus žygio Malda

Už vargšus nusidėjėlius
Brangus Jėzau, padėk man, vargšui siaubingam
nusidėjėliui, ateiti pas Tave su gailesčiu savo
sieloje.
Apvalyk mane nuo nuodėmių, kurios sugriovė
mano gyvenimą.
Suteik man naujo gyvenimo dovaną, išlaisvink
mane iš nuodėmės pančių ir suteik man laisvę,
kurią mano nuodėmės užstoja.
Atnaujink mane savo Gailestingumo Šviesoje.
Priimk mane į Savo Širdį.
Leisk man jausti Tavo meilę, kad aš galėčiau tapti
Tau artimesnis ir užsiliepsnočiau meile Tau.
Pasigailėk manęs, Jėzau, ir išlaisvink mane iš
nuodėmių.
Padaryk, kad aš tapčiau vertas įeiti į Tavo Naująjį
Rojų.
Amen.
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120 Kryžiaus žygio Malda

Sustabdyti karo plėtimąsi
O mano mieliausias Jėzau, išgelbėk pasaulį nuo
karų, naikinančių žmoniją.
Apsaugok nekaltuosius nuo kentėjimų.
Apsaugok sielas, kurios siekia tikrosios taikos.
Atverk širdis tų, kurie kenčia skaudžias karo
pasėkmes.
Apsaugok jaunus ir bejėgius.
Išgelbėk visas sielas, kurių gyvenimai yra
griaunami karo.
Brangus Jėzau, sustiprink visus mus, kurie
meldžiamės už visų Dievo vaikų sielas ir suteik
mums reikalingų malonių, ištverti kentėjimus,
kuriuos gali tekti pakelti supriešinimų metu.
Aš maldauju Tave sustabdyti karų plitimą ir
atvesti sielas į Tavo Širdies Šventąjį Prieglobstį.
Amen.
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121 Kryžiaus žygio Malda

Atsidavimas Jėzaus Kristaus Armijai
Mes esame vieningi su Tavo Šventąja Širdimi,
brangus Jėzau.
Mes skelbiame Tikrąjį Dievo Žodį.
Mes nukeliausime iki žemės pakraščių,
skleisdami Tiesą.
Mes niekuomet nepriimsime klaidingų mokymų
Tavo Vardu, kitokių nei Tu Pats mus išmokei.
Mes išliksime tvirti, ištikimi ir nepalaužiami savo
tikėjime.
Mes žvelgsime į tuos, kurie Tave išduoda, su meile
ir užuojauta, tikėdamiesi, kad jie sugrįš pas Tave.
Mes būsime tvirti, bet kantrūs su tais, kurie mus
persekioja Tavo Vardu.
Mes pergalingai žengsime keliu, vedančiu į Tavo
Naująjį Rojų.
Mes pažadame, kad per skausmus ir kentėjimus
mes atvesime Tau visas tas prarastas sielas, kurios
alksta be Tavo Meilės.
Prašau priimti mūsų maldas už visus pasaulio
nusidėjėlius, kad mes galėtume tapti viena šeima,
susivienijusia meilėje Tau Naujoje Taikos Eroje.
Amen.
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159 Kryžiaus žygio Malda

Dievo meilės prašymas
O Išganymo Motina, aš prašau Tave užtarti mane,
kai aš maldauju Dievo meilės.
Užpildyk mano sielą, tuščią indą, Dievo meile
taip, kad kuomet jis taps perpildytas, ši meilė
lietųsi ant tų sielų, dėl kurių aš stengiuosi,
rodydamas užuojautą.
Dievo galia, aš prašau, kad būčiau išlaisvintas
iš bet kokių neapykantos jausmų, kuriuos galiu
jausti tiems, kurie išduoda Tavo Sūnų.
Suteik man nusižeminimo dvasią ir pripildyk
mane sielos didžiadvasiškumu, kad aš galėčiau
sekti Kristaus Mokymais ir skleisti Jo Meilę visu
savo gyvenimu.
Amen.
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160 Kryžiaus žygio Malda

Padėk man mylėti Tave labiau
O mano Jėzau, pasaulio Išganytojau, padėk man
mylėti Tave labiau.
Padėk man augti savo meilėje Tau.
Pripildyk mano širdį Savo Meile ir Gailestingumu
taip, kad aš galėčiau gauti Malonę mylėti Tave
taip, kaip Tu myli mane.
Pripildyk mano nedėkingą sielą gilia ir tvirta
meile Tau ir viskam, ko Tu išmokei.
Savo Malonių galia padėk man mylėti savo
artimą taip, kaip tu myli kiekvieną Dievo vaiką
ir parodyti gailestingumą tiems, kuriems reikia
Tavo meilės ir kurie netiki Tavimi.
Leisk man susivienyti su Tavimi, kad aš galėčiau
gyventi tokį krikščionišką gyvenimą, kokį
gyventi mokei Savo pavyzdžiu, būdamas žemėje.
Amen.
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170 Kryžiaus žygio Malda

Kad visuomet laikytis
Šventojo Dievo Žodžio
Jėzus: “Aš suteikiu jums paskutinę Kryžiaus žygio
Maldą. Ji yra skirta kunigams. Aš prašau jog Mano
šventieji tarnai ją melstųsi kasdien.”

O brangus Viešpatie, mano mylimasis Jėzau
Kristau, palaikyk mane.
Apsaugok mane.
Išlaikyk mane Savo Veido Šviesoje, kai mano
persekiojimas stiprėja, kai mano vienintelė
blogybė yra laikytis Tiesos, Tavo Šventojo Žodžio.
O brangus Viešpatie, mano mylimas Jėzau
Kristau, laikyk Mane.
Padėk man surasti drąsos ištikimai tarnauti tau
visais laikais.
Suteik man Savo Drąsos ir Stiprybės, kai aš
kovoju, gindamas Tavo Mokymus prieš nuožmius
priešininkus.
Niekados neapleisk manęs sunkumų metu, Jėzau,
ir suteik man viską, ko reikia ir toliau tarnauti
Tau, teikiant Šventuosius Sakramentus ir Tavo
Brangiausiąjį Kūną ir Kraują Šventųjų Mišių
211

LITANIJOS

Litanija 1

Apsisaugoti nuo netikro pranašo
Jėzus: “Aš noriu, jog visi jūs pradėtute melstis naujas
litanijas apsisaugoti nuo netikro pranašo ir nuo šiol
melstis jas bent kartą per dieną.”

Brangusis Jėzau, gelbėk mus nuo netikro pranašo
apgaulės.
Jėzau, pasigailėk mūsų.
Jėzau, gelbėk mus nuo persekiojimų.
Jėzau, apsaugok mus nuo antikristo.
Viešpatie, pasigailėk. Kristau, pasigailėk.
Brangusis Jėzau, apšlakstyk mus Savo Brangiuoju
Krauju.
Brangusis Jėzau, atverk mūsų akis netikro
pranašo apgavystėms.
Brangusis Jėzau, suvienyk Savo Bažnyčią.
Jėzau, apsaugok mūsų Sakramentus.
Jėzau, neleisk netikram pranašui suskaldyti Tavo
Bažnyčios.
Brangusis Jėzau, padėk mums nepriimti melo,
pateikiamo mums kaip tiesa.
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Litanija 2

Meldžiant Neliečiamumo Malonės
Jėzus: “Ateikite prieš jį Mano mylimi mokiniai, kurie
atsiliepėte į Jo kvietimą ir Padėkokite Mano Tėvui
už Neliečiamybės malonę Nuo Pragaro liepsnų.”

O Dangiškasis Aukščiausiasis Tėve, aš myliu Tave.
Aš garbinu Tave.
Viešpatie, pasigailėk. Viešpatie, atleisk mums
mūsų kaltes.
Aš šlovinu Tave. Aš garbinu Tave.
Aš dėkoju Tau už visas ypatingas Tavo Malones.
Aš maldauju Tave suteikti Neliečiamumo Malonę
mano mylimiesiems (pasakyti vardus visų tų
vardan sielų išganymo).
Aš siūlau Tau savo ištikimybę visais laikais.
Tu, Dangiškasis Tėvas, visų kūrinių Kūrėjas,
visatos Kūrėjas, žmonijos Kūrėjas, Tu – visų
dalykų Šaltinis.
Tu esi Meilės Šaltinis. Tu esi Meilė.
Aš myliu Tave. Aš garbinu Tave ir puolu
kniūbsčias prieš Tave.
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Litanija 6

Malonių dovana
Jėzus: “Toms sieloms, kurios melsis persekiojimo
metu šią maldą, žinokite, jog Aš suteiksiu jums šias
malones. Jūs tapsite ramesni, stipresni ir drąsesni jums nešant Mano sunkųjį Kryžių prie Naujojo
Rojaus Žemėje Vartų. Visų svarbiausia, jūs nepasiduosite patyčioms, kurias jums gali tekti patirti dėl
Mano Švenčiausiojo Vardo.”

O Brangiausias Jėzau, mano mylimas Išganytojau,
pripildyk mane Savo Meile.
Pripildyk mane Savo Stiprybe.
Pripildyk mane Savo Išmintimi.
Pripildyk mane Savo Ištvermingumu.
Pripildyk mane Savo Nuolankumu.
Pripildyk mane Savo Drąsa.
Pripildyk mane Savo Užsidegimu.
Amen

KITOS MALDOS

Išganymo Malda
O Mano Viešpatie, vesk mane į Savo Karalystę ir
apsaugok mane nuo tamsos, kuri užplūdo mano
sielą.
Išgirsk mane dabar, o Švenčiausioji Širdie, ir
vardan Tavo Gerumo tegul Tavo Meilės Šviesa ir
Apsauga apšviečia mane.
Amen.

Atsimerkti ir pasikalbėti su
Manim (Ateistui skirta Malda)
Dieve, jei Tu esi Tiesa, duok man kokį ženklą
Tavo Meilės.
Atverk mano širdį, jog priimčiau pagalbą.
Jei Tu Egzistuoji leisk man pajusti Tavo Meilę, jog
galėčiau pamatyti Tiesą.
Melskis už mane dabar.
Amen.
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Malda Šv. Arkangelui Mykolui
Jėzus: “Tad jūs turite, melstis kiekvieną dieną Šv.
Mykolui.”

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje,
būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų.
Te sudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame,
o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas
piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja,
tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe
nugramzdink į pragarą.
Amen.

Kad Jėzus galėtų įsikišti jums padėti
Jėzau, pasiimk mane į Savo Prieglobstį, pas mano
Tėvą ir suteik man Amžinąjį Išganyną.
Amen.
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Mano Misija išgelbėti žmoniją
jau beveik užbaigta
“Mano Misija išgelbėti žmoniją jau beveik užbaigta.
Mano Likusioji Armija jau suformuota.
Jums buvo suteiktos dovanos: Gyvojo Dievo
Antspaudas, Išganymo Medalikėlis bei Kryžiaus
žygio Maldos. Jie bus Jūsų ginklai prieš Mano
priešą.”
Jūsų mylimas Jėzus
Visos žmonijos Išganytojas ir Atpirkėjas

(Penktadienis, Vasario 13 d., 2015 m., 18:00 val.)

