


Jedná se o pokračování ke knize „Vzhůru ke světlu“ 

Čtyři desítky let se v díle milosti sv. Michaela ohlašovalo nebe s poučeními, 
nabádáním a mocnými duchovnímy dary. Tyto duchovní poklady jsou nám k 
dispozici písemně a jako zvukové záznamy. Právě tak jsou na zvukových 
záznamech i písemně k dispozici kázání nástrojů božích, Pavla a Matouše, 
inspirovaných Božím duchem k vedení díla milosti. 

BOŽÍ PŘÍKAZ NA KONCI ČASU  
Zjevení od svatého archanděla Michaela  
Benedicite!  
Milý Pavle, milí křesťané v Pánu! Zdravím a žehnám vám jménem Boha: jménem 
Otce, jménem Syna a jménem Svatého ducha.  
Milé duše! Kristus si přeje, abych vám toto řekl. Milé duše! Všichni víte, že žijete 
na konci času. Bůh mě poslal k vám lidem, abych vám ukázal cestu k Bohu, abych 
vás, milé duše, varoval a nabádal. Bůh si přeje, abych vám ukázal, co je Boží vůle. 
Tak jako my Boží andělé jsme Boží vyslanci, kteří Boží příkazy provádějí, tak Bůh 
vybral mezi lidmi člověka, aby vyřídil Boží objednávku na tomto světě. A když 
Bůh člověku objednávku svěří, tak je to pocta. Bůh pozdvihne tohoto člověka z 
masy lidí a něco mu svěří. Co bychom my Boží andělé měli učinit, když nám Bůh 
dá příkaz? Bez váhání, tak rychle jak Boží anděl jen může, příkaz splnit. 
Kdybychom my Boží andělé naslouchali protivníkovi, pak bychom často nemohli 
na zemi působit. My jsme přece Boží vyslanci, my jdeme přímou cestou a činíme 
vše, co Bůh určil. Tak je tomu také u vás lidí. Když vy Boží zakázky dost rychle 
nesplníte, tak přijde protivník a položí vám do cesty co jen může a Bůh může 
čekat.  
Milé duše! Když Bůh dá příkaz na konci času, pak ví proč. On zná dobu, zná 
průběh času. On ví, co přijde na lidstvo. Proto čiňte to, co je od Boha dřív, než 
bude pozdě! Tak jak jsem vám v tomto týdnu už jednou řekl: Přijdou časy, kdy se 
sem dostanete jen s obtížemi. A pro vás ze sousedních zemí, u Boha neexistují 
hranice. Vy jste Boží oblíbenci. Bůh pro vás vždy něco učiní. Bůh se postará, aby 
vám cesta sem k tomuto Božímu majáku podle možnosti zůstala otevřená. Ale 
modlit byste se měli z celého srdce. Jde o všechny. Křesťan v pravém Božím 
smyslu, ne jen křesťan na papíře. Opravdový křesťan z celého srdce. Vy máte být 
mezi sebou jako bratři a sestry. Ne: « toho nemám rád, tu nemám rád. » Vy všichni 
jste v Božím duchu. Dnes ještě jste tu jako jedna rodina. V rodině jsou často děti: 
jedny dělají dobrotu, druhé méně. Je tomu tak i u velké Boží rodiny. Jedni jdou 
těžkou boží cestu, jedni to mají lehčí. Vězte, že jste chránění a jste doprovázeni 



námi Božími anděly. A když vám Bůh něco připustí, tak je to v jeho plánu. Když 
netečný člověk něco způsobí, tak je v Božím plánu kverulantem.  
Vánoce jsou přede dveřmi, svatý adventní čas. A vy děti, nechcete také letos 
přinést oběť pro Krista? Přinést oběť pro radost rodičům, k radosti Kristu. Ano, 
také pro radost Božím nástrojům, k radosti Božím andělům. A Boží matka, ona je 
matkou vás všech. Ona vás ochraňuje a žehná vám ve dne v noci. Čas adventu, co 
to znamená? Přípravný čas. Ano, co musíte připravovat? Vánoční nákupy, 
navzájem si působit radost -  to je dobré a správné. Avšak svatý adventní čas je 
přípravný čas pro duši. Proto, milé duše, obstarejte už teď, ano, už teď vaše 
nákupy, abyste svaté Vánoce mohli strávit v radosti.  
Nechť vám žehná všemohoucí Bůh: Otec, Syn a Duch svatý. Benedicite!  
Dáno 17. listopadu 1973   



EUCHARISTIE – NEJVĚTŠÍ DAR NA ZEMI  
Zjevení od svatého archanděla Michaela  
Benedicite!  
Milý Pavle, milí křesťané v Pánu! Zdravím a žehnám vám Božím jménem: 
jménem Otce, jménem Syna a jménem Svatého ducha.  
Milé duše! Když já Boží posel jménem Ježíše Krista k vám smím mluvit, tak jsem 
sám šťasten. Že vás vidím, že s vámi tu mohu být na tento velký svátek a který my 
Boží andělé s vámi lidskými dětmi dnes ještě jednou můžeme slavit. Boží tělo! 
Protože Kristus si dnes přeje tady mít čisté duše, tak chci já sám, posel Boží, se 
všemi vašimi hříchy jít k Božímu oltáři.  
Mnoho lidí, kteří nejsou katolického vyznání ještě nebylo zasvěceno do svaté 
zpovědi. Ale vy všichni víte, co je dobré a co je zlé. Víte, čím jste Boha urazili. 
Víte, zda v srdci Krista milujete. Musíte mít v sobě lásku k bližnímu, bratrskou 
lásku a odpouštějící lásku. Vy nemůžete od Boha žádat, aby vám odpustil vaše 
hříchy, když vy svému bližnímu neodpustíte. Často je to malé hašteření, ale v srdci 
není žádné světlo k bližnímu. Prominout v srdci všem kterým nejste nakloněni – v 
lásce boží – prominout, aby Bůh prominul vám! Je tu mnoho božích andělů. Jsou 
ale i venku před chrámem. Jsou Boží andělé i tady u kapličky. Proto bych vám 
chtěl říci: Vše, co chcete požehnat, bude požehnáno. Všichni Boží andělé stojí u 
vás, abyste o svých hříchách přemýšleli a vzpomněli si. Jste připraveni? Já Boží 
posel jdu vzhůru k Božímu oltáři s vaším břemenem hříchů. Kristus říká: « Vaše 
hříchy jsou vám odpuštěny! » Ego vos absolvo ab omnibus censuris et peccatis 
vestris. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Vaše hříchy vám byly 
odpuštěny, všechny hříchy, také ty, na které jste si teď nevzpomněli. Těšte se v 
srdci, jásejte! Máte bílé roucho. A kdo má roucho bílé barvy, čím se stává? 
Dědicem nebes! Zpívejte Pánu z plna hrdla, z celého srdce a vřele « Blíže můj 
Bože k tobě ».  
Milé duše! Ježíš Kristus zanechal večer před jeho velkým utrpením něco 
důležitého lidstvu. On ustanovil svatou Eucharistii. On učinil sám sebe malým a 
dal lidem své tělo a krev v podobě chleba a vína. Ten velký Kristus se udělal tak 
malý, jak je to důstojné. I když dnes ne všichni, pokřtění jeho jménem, na něho 
věří, tak je přítomen tisícekrát na mnoha oltářích v monstrancích a tabernáklech! 
Ó, nevěřte, že Kristus je vázaný jen na tabernákl. Kristus by měl být s vámi! On v 
tobě a ty v něm. Každý vytváří sám sobě na této zemi to, co ho jednou očekává v 
našem světě. Když vy na zemi žijete s Kristem, vaším Spasitelem, den co den ho 
vzýváte, jeho ctíte a milujete, pak on také vás nezapomene. Bude vás milovat 
navěky věků! Avšak on očekává něco od vás. Jsou tu lidé různých náboženských 
směrů - buďte přece jednotní v Ježíši Kristu. Kdo věří, že Ježíš Kristus je zde na 
oltáři, kdo věří, že Ježíš promění chléb ve své svaté tělo a víno ve svou svatou 
krev, ten ho smí přijmout. Kdo ale nevěří a směje se tomu, jí sám sobě boží soud. 



Ježíše Krista není možné klamat! Ale kdo je plný lásky, plný věřícího srdce a 
prostě Ježíše prosí: « Nechej mě k tobě přijít, i když tě neznám, chtěl bych tě 
milovat! » A tak poznáte Ježíše ve vašem nitru, Ježíše s celou silou lásky, Ježíše s 
jeho milosrdenstvím. Budete také pociťovat, že je tu Boží matka, neboť kde je 
Ježíš je také Jeho matka. Nemůžete věřit jen na Otce, nemůžete věřit jen na Ježíše 
Krista, je nutno věřit na svatou Trojici: Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý v 
jedné bytosti. Nejsou tři bohové, existuje jen Bůh ve třech osobách.  
Milí Křesťané! Je to nejvyšší dobro, co vy tady na zemi máte, že můžete přijmout 
Ježíše. Nejvyšší dobro, že se můžete poučit. Co řekl Kristus? « Ještě mnoho bych 
vám mohl říci, ale duch pravdy vám to zprostředkuje. » Apoštolové tehdy sami 
často Ježíši nerozuměli. Ptali se ho neustále: « Mistře, jaks to myslel? » Tak byste 
se mohli také vy ptát: « Mistře, jaks to myslel? » Nechte se zasvěcovat do všech 
Božích tajemství, do kterých to Bůh dovolí. Nechte působit vaši lásku! Proste 
Boha stále znovu každý den o prominutí, neboť nevíte den ani hodinu. Já posel 
Boží bych vám chtěl říci: Buďte stále připraveni! Vy nemůžete říci: « My máme 
ještě dost času. » Jednou by mohlo být pozdě. Čiňte dobro, buďte milosrdní! Bůh 
se vás jednou v našem světě zeptá: « Kde jsou tvá díla, kde jsou tvoje milosrdné 
činy, kde jsou tvé modlitby? » Budete vše sami vidět a poznávat, neboť Bůh vám 
dá pak rozhřešení vašeho života na zemi. Milujte jeden druhého, milujte jeden 
druhého upřímně! Já posel Boží to říkám jménem Ježíše Krista. Tak, jak já vás 
miluji, tak se máte milovat i vy.  
Nechť vám žehná všemohoucí Bůh: Otec, Syn a Duch Svatý. Benedicite!  
Přišlo teď nazpět mnoho Božích andělů. Byli u nemocných se Svatým tělem a krví. 
Je tu také mnoho duchovních bytostí, které odešly z tohoto Božího posvátného 
chrámu do našeho světa a jsou zde skoro při každé slavnostní bohoslužbě. Vidí vás. 
Přivádějí s sebou stále více duchovních bytostí, aby se tady učily, aby viděly tento 
Boží div.  
Boží matka vám nyní žehná jménem Svaté Trojice, jménem Otce, jménem Syna a 
jménem Svatého Ducha. Amen. Všichni Boží andělé, kteří jsou zde, rozdávají teď 
své svíce. Přijměte je! Duchovní, požehnanou svíci. Má vám pomoci ku spáse! 
Odejděte v pokoji. Benedicite!  
Dáno 12. června 1982   



KDE JE MATKA, TAM JE SYN  
Zjevení od svatého archanděla Michaela  
Benedicite! Milý Pavle, milí křesťané v Pánu!  
Zdravím a žehnám vám Božím jménem: jménem Otce, jménem Syna a jménem 
Svatého ducha.  
Milé duše! Když na vaší zemi v kostele oslavujete, tak slavíme také my ten svátek 
v našem světě. Když na vaší zemi mnohé svaté svátky zapomínáte, tak je slavíme 
my v našem světě tím více. Tak slavíme příští týden svátek, kdy se svaté Bernadetě 
po prvé zjevila Boží matka. Svět tomu tehdy neporozuměl. Dnes věří mnozí lidé na 
tento jev. Oni putují do Lourdes k Boží matce a ke svaté Bernadetě a chtějí být 
vyléčeni. Mnozí budou vyléčení na duši a málokteří na těle. Tak, jako je to také 
tady. Tady u tohoto živého pramene se ukazuje nástroji Marii stále znovu Boží 
matka doprovázena mnohými malými anděly. Ona se zjevuje tady a ve světničce 
nástroje Marie. Jsou to malé dětské duše z dětského ráje, které s Boží matkou, s 
Královnou, chtějí jít na cestu k zemi. Kdo by nechtěl doprovázet Boží matku? 
Zjevení Královny nebes na zemi, buď tady nebo na jiných místech milosti - je to 
vždy Ježíš Kristus, který svou matku posílá! Mnozí se nad tím usmívají a nemohou 
tomu věřit. Všechny lidské děti na zemi, které Boží matku nepřijmou, budou po 
smrti tu nádheru v nebi smět vidět a potom musí pryč. Ježíš Kristus jim řekne: « 
Odejdi ode mne! Tys mne nepoznal v mé Boží matce. Tys mne pomlouval. » To 
jsou tvrdá slova. Co to znamená? Nikdo nemůže být za jedno s Ježíšem Kristem a 
současně Boží matku popírat. Kde se Boží matka oslavuje, tam je Ježíš Kristus 
uprostřed. Kdo by tu chtěl dělat rozdíl? Tyto obě Boží osoby, Matka a Syn patří k 
sobě, tak jako Otec se Synem a Duchem svatým patří k sobě. To je jako u nástrojů 
Božích - u Pavla a Marie. Nikdo nemůže jeden nástroj přijmout a druhý odvrhnout! 
Jsou nerozlučitelní v Duchu svatém. Měli byste to tak lehké, přijít do nebe! Cesta 
je vám vyrovnávána. Já Boží posel jsem u vás jako průkopník Pána. Proč nejdete 
přímou cestou? Proč jdete stále ještě oklikou? Nechte se přece vést! Nebudete toho 
nikdy litovat! Boží matka a svatá Bernadeta vás chtějí požehnat. Boží nástroje jsou 
svaté Bernadetě velice blízké.  
Nechť vám žehná Bůh všemohoucí: Otec, Syn a Duch svatý. Benedicite!  
Dáno 8. února 1976   



MARIA – PRVNÍ JESLIČKY  
Zjevení od svatého archanděla Michaela  
Benedicite!  
Milý Pavle, milí křesťané v Pánu! Zdravím a žehnám vám Božím Jménem, 
jménem Otce, jménem Syna a jménem Svatého ducha.  
Milé duše! Zítra je první adventní neděle. Bude zapálena první svíce. Také v našem 
světě zapálíme první svíci. Není radost ve vás všech? S adventní nedělí začíná 
radost v mnoha srdcích. Advent znamená příprava - připravit se na příchod Ježíše 
Krista.  
Milé duše! Když Ježíš Kristus, jako malé děťátko, přišel na tuto zemi, byl svět plný 
očekávání. Ano, svět se měl připravit na příchod Spasitele. Oni ho volali a 
vyprošovali a když byl zde, tak ho nepoznali. Teď se připravujete vy na Vánoce. 
Kristus očekává od lidstva, ano, od každé duše, že ona stvoří v sobě Betlém, chrám 
pro Ježíše Krista. Když Ježíš bude před tebou stát a řekne: « Nechej mě vstoupit! » 
tak by musela mnohá duše říci: « Já nejsem ještě připravená! Můj byt, mé jesle pro 
tebe ještě nejsou čisté. » Tak udržujte vaše jesle, váš tabernákl, čisté a ochotně 
přijměte Ježíše Krista.  
Předvánoční čas. Je krásné, když my Boží andělé vidíme, jak v mnoha kostelích 
zřizují Rorate. Co je Roráte? To je: Otevřte nebe spravedlivým. Ano, Roráte je pro 
Matku boží. V ní byly první jesle. V ní byl Betlém. Roráte má být i ve vás, výkřik 
ve vás po Kristu! Nakupování by mělo být v adventu vyřízeno, neboť v posvátném 
adventním čase obchází kolem také protivník. On se plíží od duše k duši a dělá ji 
smutnou a neklidnou a přeje si uloupit jí světlo. Vy jste přece bojovníci pro Ježíše 
Krista! Já Boží posel jsem nasazený pro tento svět, abych bojoval. Ale protivník si 
přeje Boží matku vytrhnout ze všech lidských srdcí. On nezvítězí, Bůh zvítězí! 
Ježíš Kristus sestupuje pokaždé na Vánoce do temnoty. Jsou lidé, kteří jsou 
zatvrzelí a přece o Vánocích jsou zcela poddajní, protože Kristus jim věnuje 
milost. Vzpomeňte si, milé duše na lidi, kteří se nemají tak dobře jako se máte vy. 
Daruje jim vaší lásku a vaše modlitby.  
Nechť vám žehná všemohoucí Bůh: Otec, Syn a Duch svatý.  
Benedicite!  
Dáno 1. prosince 1973   



NOSIČI KŘÍŽE PRO NEBESA  
Zjevení od svatého archanděla Michaela  
Benedicite!  
Milý Pavle, milí křesťané v Pánu! Zdravím a žehnám vám jménem Boha: jménem 
Otce, jménem Syna a jménem Svatého ducha.  
Milé duše! Prožívaly jste velikonoční týden. Vy jste prožívaly Velikonoce, 
Zmrtvýchvstání Pána.  
Milé duše! Často se lidé ptají: « Když Kristus vstal z mrtvých a je v nebi, proč 
máme kříž ctít, proč máme kříž následovat? » Co vám Kristus svou smrtí na kříži 
dal? « napodobujte mne », neboť skrz ten kříž On povstal z mrtvých. Kristus chce 
vám říci: Jen přes kříž přijde člověk do nebeské říše. Neznamená to, že byste měly 
být ukřižované, milé duše. Všechno to, co Ježíš vytrpěl, vytrpíte vy často v 
pozemském životě. Často člověk říká: « Musím nést těžký kříž. » Možná skrze 
nemoc, možná dostali rodiče dítě, které je nenormální. Tolik různých věci dává 
Bůh člověku a připustí je, aby se mohl stát nosičem kříže, a tím byl hodným nebe. 
Ale když člověk na zemi jen běduje a naříká, pak má ten člověk, i když nejsou 
velikonoce, si přečíst utrpení Ježíše Krista. Pak bude spokojen. Jak často naříkají 
lidé kvůli nemoci, ale to utrpení by jim mělo přispěti k radosti pro věčný život. Ale 
když je člověk nemocný a nenese tu nemoc v lásce k Ježíši Kristu a nenese tento 
kříž, pak mu to utrpení nepřinese nic. Potom přestože trpí, nenajde cestu do 
nebeského království.  
Když Ježíš vstal z mrtvých, tak se ukázal svým lidem. Ano, on učil své učedníky a 
vysvětloval jim tajemství o církvi. Dal Petrovi klíč. Jak to vypadá dnes s touto 
církví, kterou Ježíš Kristus založil? Není to smutné? Ježíš otevřel lidstvu nebe a 
lidstvo mu ještě do dnešního dne neporozumělo. I když jsou mezi vámi lidé, kteří 
míní, že je čas k vytržení od země, tak vám chci k tomu dnes říci: Nikdo neví ani 
den ani hodinu. A právě ti, kteří míní, že vědí víc a ti, kteří jim to věří, ti budou 
poslední a ještě obdrží od Krista tvrdý kříž. Neboť ten, který sám sebe vynáší, bude 
ponížen. Co Ježíš neustále učil? Lásku, pokoru, důvěru a skromnost. Co on 
zamítal? Vychloubačnost a rouhání. To je přece zcela jednoduché, být Božím 
dítětem. Vy musíte jen dodržovat učení Ježíše Krista, které on svým apoštolům 
předal tak jednoduchým způsobem. Já vám mohu po celý rok učení Ježíše Krista 
opakovat. Já vás mohu pro nebe vychovávat. Jen upovídaní lidé mezi křesťany se 
Bohu nelíbí. Když Kristus vám všem z lásky odpouští hříchy, což je velká milost - 
pak vám říkám: Neodvrhujte tuto lásku. Mohlo by vám to způsobit velkou škodu! 
Milé duše! Vy byste se mohly teď ptát: « Proč říká Michael tak tvrdá, přísná slova? 
» Protože Kristus vás miluje. Protože Kristus chce pravé křesťany. On nechce, aby 
lidé došli k zániku falešnými hovory, falešným proroctvím, lidmi, kteří vše lepší 
vědí než sám Bůh. A když já smím být mezi vámi lidmi stále znovu - tak vás 



kontroluji do hloubky vaší duše. Já vám budu dávat jménem Ježíše Krista vše, co 
vás povede do věčného života, protože já, posel Ježíše Krista vás mám rád!  
Nechť vám žehná Bůh všemohoucí: Otec, Syn a Duch svatý. Benedicite!  
Dáno 16. dubna 1974   



OPRAVDOVÁ MODLITBA  
Zjevení od svatého archanděla Michaela  
Benedicite!  
Milý Pavle, milí křesťané v Pánu! Zdravím a žehnám vám Božím jménem: 
jménem Otce, jménem Syna a jménem Svatého ducha.  
Pošleme teď milé pozdravy k Pavlovi, aby ho posílily na těle i na duši! On to 
pocítí.  
Milé duše! Není samozřejmé, aby žena světila svatou mši. Mnozí, kteří jsou přitom 
poprvé, jsou udivení. Člověk to nemůže činit sám ze sebe. Jen když si to přeje 
Bůh! Marie je teď oblékána. Dva Boží andělé přinášejí Marii duchovní plášť, plášť 
z milosti. Tento plášť dává Marii sílu. Dává také sílu vám. Tento plášť z milosti ji 
dělá jistou. Ona potom sama sebe necítí jako člověka, cítí se potom jako duch, 
který je veden Bohem.  
Milé duše! Boží matka přichází teď s velkým zástupem Božích andělů s hořícími 
svíčkami, protože Maria je chráněnka Boží matky. Protože ona potřebuje sílu, je tu 
také Boží matka, aby ji chránila a dala jí sílu! A vy všichni, kteří jste tu, máte z 
toho užitek. Veškerá síla lásky z Boží matky proudí na vás! Přicházíte často 
zdaleka. Bůh sám to ví a jednou vám za to poděkuje! Láska, láska k Bohu vás nutí 
sem přijít, možná také láska k nástroji Marii, láska k poselstvím ode mne, Božího 
posla.  
Já, Michael, já vedu a řídím můj milovaný nástroj. Já jsem tu pro vás s Boží 
matkou. Já Boží posel mluvím již tolik let tímto kanálem a stále znovu můžete 
zažít: Ačkoliv je Marie často slabá a nemocná, když je zde, tak je tu v síle Boží 
lásky! A když jednou něco bude, že byste museli mít strach, tak se nesmíte 
znepokojovat. Musíte pak věřit, co jsem vám řekl: Maria ještě zůstane mezi vámi. 
Dnes, než přijmete Ježíše Krista, bych chtěl já, posel boží, Ježíše poprosit, aby vám 
odpustil vaše hříchy. Slyšeli jste pokání a předsevzetí. Ne všichni to pocítili v 
srdci, ne všichni prosili ze srdce za odpuštění. Tak to udělejte teď, každý tiše v 
srdci: « Ježíši, odpusť mi mé hříchy! Je mi to tak líto! Přál bych si, aby se vůbec 
nestaly! » Já Boží posel jdu teď s vaším hříšným břemenem k Ježíši Kristu. Ježíš 
Kristus říká: Přeji si vám odpustit všechny vaše hříchy! Ego vos absolvo ab 
omnibus censuris et peccatis vestris. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. 
Amen. Vaše hříchy jsou odpuštěny! Děkujte Bohu, našemu Pánu. Benedicite!  
Milí křesťané v Pánu! Vy jste slyšeli ve čtení, na čem záleží. Nemůžete říci: « 
Pane, Pane, miluji Tě! Otče, odpusť mi! », když nemilujete bratra, sestru nebo 
souseda. Také vy děti, jak často se hádáte a i vy smíte stále znovu přijímat Ježíše! 
Život na tomto světě neexistuje jen z modliteb a z obětí. Být křesťan znamená žít 
jako křesťan! Potom jsi opravdový křesťan. Potom se můžete k Otci modlit: « 
Otče, odpusť mi, já budu odpouštět také všem! » Pak smíte jít ke stolu Pána, k 
Ježíši a říci mu: « Ó, jak tě mám rád! Chtěl bych, abys vešel do mého srdce, do 



mého malého obydlí. » Potřebuje to vlastně tak málo! Ale potřebuje to hloubku a 
teplo. Nikoli rozum. Potřebuje to skutečnou lásku k Bohu, ale také lásku k lidem. 
Často se musí člověk přemoci. Přemohl-li se, potom je šťastný, potom je 
spokojený.  
Smíte mít zde neustále Boží Matku. Neustále vám dává sílu. A člověk je často tak 
slabý. Ona si přeje stále znovu od vás modlitbu růžence. Ale mělo by se modlit 
zbožně a s úctou. Jinak je to k ničemu. Když se modlíte růženec, tak zdravíte Boží 
Matku! Není to něco nádherného? Ona je ta milostiplná, blahoslavená, svatá! A ten 
malý člověk smí k ní přijít v modlitbě, kterou mu ona darovala. Když se modlíte: « 
Otče náš », v této modlitbě je zahrnuto vše! Dal vám ji Ježíš Kristus. A když tu 
modlitbu každý den řeknete jen jednou – máte-li čas při práci, v autě, ale nesmíte 
se ale odvrátit od dopravy a můžete říci: « Otče náš, jenž jsi na nebesích, 
posvěceno buď jméno Tvé! » – Potom je člověk svázaný se vším Božím, s 
nebeským Otcem! Když to přijde z čisté duše, tak nemůže nikdo říci: « Potom se 
mi stala nehoda. » Když se stane, pak nebyla ta modlitba dobrá. Je tomu tak na 
celém světě. Kdyby lidé dodržovali přikázání lásky, pak bychom neměli žádné 
války, neměli bychom tolik rozvodů a měli bychom jednotu také mezi dětmi. 
Opravdovou modlitbu, která přichází z celého srdce. Modlitby jen odříkávané, 
trvající několik hodin, nepřinesou nic. Existují lidé, kteří jsou zbožné duše, kteří se 
umí dlouho modlit. Umí se zbožně modlit, povýšeni k Bohu. Je-li to jen ještě 
pohyb rtů - lidé mají jiné myšlenky - ta modlitba neproniká k nebi. Když se s 
malými dětmi modlíte krátké modlitby a jim vysvětlujete, co co znamená a modlíte 
se – ztichnete a obrátíte se k Bohu  – pak je to víc, než kdyby se musely zúčastnit 
modliteb trvajících několik hodin. Vidíte často malé děti v Božím chrámu. Je to 
zázrak, že ony vpředu jsou tak hodné, i když občas klábosí. Ale strážní andělé jsou 
u nich a bývají často napomínané: « Mlč! » A jsou zas hodné. Ale mnohem víc je 
třeba pracovat se strážnými anděly! Když se já Boží anděl dívám do rodin, tak 
jsem někdy smutný, protože modlitba je často modlena jen tak rychle. Myšlenky 
jsou už u všeho jiného. Učte se modlit! Proste Ježíše Krista: « Nauč mě modlit, tak 
jak jsi to naučil své učedníky! » Bude vám pomáhat. Ježíš Kristus na vás čeká!  
Nechť vám žehná všemohoucí Bůh: Otec, Syn a Duch svatý. Benedicite!  
Milé duše! Benedicite! Já Boží posel bych vám chtěl poděkovat jménem Marie, že 
jste zde. Vy nemůžete přesně vědět, zda Marie dnes může bohoslužbu konat. Ale 
když si to Kristus přeje, tak se stane. Boží matka se s vámi teď loučí. Zazpívejte 
ještě jednu sloku písně « Marie, voláme k tobě ».  
Nechť vám žehná všemohoucí Bůh: Otec, Syn a Duch svatý. Odejděte v pokoji! 
Uvědomte si, Marie vás obdarovává svým milostivým požehnáním. Benedicite!  
Dáno 6. května 1987   



POSLUŠNOST MUSÍ BÝT  
Zjevení od svatého archanděla Michaela  
Benedicite!  
Milý Pavle, milí křesťané v Pánu! Zdravím a žehnám vám Božím jménem: 
jménem Otce, jménem Syna a jménem Svatého ducha.  
Milé duše! My Boží andělé jsme neviditelné bytosti. Vy lidé na zemi, vy jste 
viditelné bytosti. My Boží andělé jsme přidružení k Bohu, ale i vy lidé jste z 
otcovského domu vyšli, aby jste opět cestu domů, do otcovského domu našli.  
Milé duše! Co Bůh žádá od nás andělských bytostí? Vyžaduje poslušnost. My jsme 
Boží poslové. On nás posílá na zemi, abychom splnili to, co nám uloží. Běda 
Božímu andělu, který Boží příkaz nesplní! On by ještě dnes padl. Ano a jak je to s 
lidmi? I oba Boží nástroje mají vykonat Boží příkaz. Já posel Ježíše Krista smím 
tyto Boží nástroje řídit a vést. Co myslíte, kdyby tyto nástroje, které jsou Bohu 
podřízeny, byly neposlušní? Bůh by jim tento úkol odebral. Ony by již neměly tu 
milost, vás Božím jménem učit, řídit a vést. Vidíte, když lidé na této zemi tuto 
zkušební dobu chtějí prožít, je jedno nutné: poslušnost vůči Bohu. Ale člověk si 
řekne: « já mám svobodnou vůli. Mohu se přidružit kam chci. Mohu se přidružit 
nahoru nebo dolů, mám svobodnou vůli. » Ano, člověk zůstane sám, netouží-li po 
Bohu, tak ztratí boží lásku i boží milost. Ano, ztratí věčný domov a věčný blažený 
život. Není to dar boží, že jste přijati v tomto božím majáku, který byl Bohem 
objednán, a že já posel Ježíše Krista k vám stále znovu mohu promlouvat? Kdyby 
Bůh můj nástroj Marii vzal ze země, tak bych nesměl k žádnému člověku tímto 
způsobem mluvit. Věřte mi, všechno to dění, které zažíváte je milost. Každý den je 
den darovaný Bohem. Zažíváte teď nepokojné časy. Už dlouho vám říkám: Duše 
přijď, dokud ještě můžeš! Neboť přijdou časy, kdy bude namáhavé sem, do tohoto 
majáku, přijít. Není to také Boží zkouška? Ano, milé duše! Budete za tento maják s 
láskou, s radostí a s velkou nadějí Bohu, vašemu Otci, děkovat. Máte tady domov. 
Máte tady dům lásky. Přijďte, dokud ještě můžete přijít! Důvěřuje Bohu! Neříkejte, 
co a jak a kde. Chovejte se klidně a děkujte Bohu, že sem dodneška stále znovu 
smíte přicházet. Děkujte Bohu, že vám oba nástroje stále znovu věnuje. Neboť, je 
to snad samozřejmé, že stále znovu mohou ve zdraví mezi vámi pobývat? I když  
trpí jsou s vámi v Boží lásce.  
Milé duše! Kolik andělských bytostí je dnes v tomto chrámu? Mnoho Božích 
andělů. Jsou ve dne v noci s nesmírnou láskou u tabernáklu. Ano, Kristus je 
opravdu tady, živý Kristus. A když uslyšíte: «Kristus tam není», tak jim nevěřte.  
Protože vy vycítite sami, kde Kristus je a kde ne. Modlete se za všechny duchovní, 
kteří od Boha odcházejí, za všechny ty duchovní, kteří jdou širokou ulicí do zkázy. 
Modlete se za všechny lidi, kteří z tohoto světa odešli a padli díky duchovním do 
bezbožnosti. Děkujte Bohu a proste Boha, abyste si udrželi vaši víru, vaši lásku, 



vaši naději. Nechť vám žehná všemohoucí Bůh: Otec, Syn a Duch svatý. 
Benedicite!  
Dáno 16. listopadu 1973
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