


BOŽÍ ZJEVENÍ Z DÍLA MILOSTI SV. MICHAELA VE ŠVÝCARSKÉM DOZWILU 
Překlad z němčiny Jaroslav Houska 

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. 
Svatý archanděl Michael mluvil ústy svého božího nástroje, Marie Gallati, od roku 1964 do roku 1988. 
Všichni přítomní naslouchali přímo. Marie Gallati byla oproti tomu ve stavu vytržení, ve kterém měla 
často duchovní zážitky, ale nikdy nevěděla, co anděl přes ní hovořil. Marie Gallati, která měla po celý 
život mnohé tělesné potíže, zemřela 16. ledna 1988 ve věku 68 let. Pavel byl poučován a veden slovy 
svatého archanděla Michaela. Z tohoto božího zázraku vzniklo z příkazu nebes dílo milosti sv. Michaela. 
V roce 1970 postavil Pavel s dobrovolníky kostel sv. Michaela v Dozwilu. Jasná nebeská zjevení a silná 
slova Pavla, ovlivnila mnohé lidi k obnově a prohloubení víry. V opravdové ekuméně se zde spojují 
křesťané různé víry při slavnosti svaté mše s příjmáním těla a krve Krista. Pavel zemřel 26. září 2002 ve 
věku 83 let.  
Matouš přijímal většinou zjevení od Svatého cherubína Melacha a Svatého archanděla Uriela. On měl 
charismatický dar Bohem vedeného psaní. Jeho ruka byla ve psaní, bez jeho vůle, vedena božími anděly, 
zatím co on naslouchal Pavlovu kázání. Mimoto měl Matouš dar vnitřního slova, které v duchu poslouchal 
a přijímal též tímto způsobem zjevení a nebeská pověření. Působil v díle přízně od roku 1988 a zemřel na 
těžké onemocnění rakovinou 30. září 2003 ve věku 62 let. Velkým odkazem nebeských zjevení je 
nesmírný poklad a pramen milosti. Každé zjevení je nadčasové a dotýká se situace dnes stejně silně jako 
tenkrát. Všechny zprávy slouží obnovení a upevnění v křesťanském žití a poskytují sílu, útěchu a naději. 

ZJEVENÍ OD SVATÉHO MICHAELA A SVATÉHO ELIGIA ZE DNE 30. ZÁŘÍ 1968  

Svatý Michael pravil: »Benedicite! Milé boží děti! Milí v Pánu spojení křesťané! Zdravím a žehnám vám 
jménem božího Otce, Syna a Ducha svatého. Zde je dnes shromážděno mnoho lidí, kteří nás boží anděly 
slyší poprvé. Zeptám se vás: Můžete uvěřit, že nyní k vám mluví tímto božím nástrojem boží anděl? 
Kdybyste mohli vidět duchovním zrakem, mohli byste spatřit nad těmito oběma lidmi světelný kanál. 
Tímto světelným kanálem my duchové boží mluvíme. Rozumem to nemůžete pochopit. Vy můžete jenom 
věřit. A když můžete věřit, potom můžete naše slova přijmout do vaší duše. Budete zde obdarováni touto 
velkou milostí. 
Milé boží děti! Dnes před vámi stojí tři nástroje. Vyzradím vám jedno velké tajemství. Tajemství pro ty, 
kteří jsou zde poprvé. Stojí před vámi apoštol Pavel. Znovuzrozený apoštol Pavel. On sám to ví teprve 
rok, od svátku Petra a Pavla. Před rokem jsem toto směl zprostředkovat, já boží posel, jménem Ježíše 
Krista. Duch Pavla, který byl kdysi Saul, je v něm dnes znovuzrozený. Můžete to chápat? Vy všichni víte z 
učení tohoto apoštola, že nastal třetí čas, čas Ducha Svatého. Kristus řekl: Na konci času bude na této zemi 
mnoho apoštolů. Jednoho vidíte před vámi. To je velké světové dění. Vy jste narození na tuto planetu zemi 
a byli jste přivedeni na tento kus země. Není to milost, že jste sem směli přijít? Lidé sem budou vedeni, 
ale mnoho z nich, kteří si tuto přízeň nezaslouží, bude vždy znovu vyfiltrováno. Nebe samo se o to 
postará. Proto, milí křesťanští lidé, prosím vás, nepochybujte o vyslechnutém, nepochybujte o nás o 
duchách božích. Proč vám Bůh věnuje toto milosrdenství? Protože Bůh, věčný Otec vás miluje. Ze své 
převeliké lásky to On připouští. 
Nebyli v dřívějších dobách andělé boží stále znovu přítomní mezi lidmi? Nevedli andělé boží lidi ve 
Starém zákoně přímo? Bylo to samozřejmé a dřívější lidé to přijímali. Byli s nebem mnohem víc spojeni. 
Co dělá dnešní člověk? Pochybuje dokonce i o lásce a dobrotě boží a také o Jeho milosrdenstvích. Milí 
sjednocení křesťané! Mnozí přicházíte z jiné země a můžete nás anděly boží slyšet. Nesete ssebou velkou 
odpovědnost. Z domova Otce bude na vás přecházet světlo. Co učiníte s tímto světlem? Vy si ho nesmíte 
ponechat pro vás samotné, jako egoisté. Ne, Otec v nebi si přeje, abyste toto světlo nesli dále. Měli byste 
být nositeli božího Světla. Přivádějte opět lidi k tomuto světlu.  
K cíli vede mnoho cest. Přijde den, kdy se vrátí Kristus a potom se všechny cesty spojí. Lidé, kteří již 
dlouho putovali po cestě světla, se shledají. A vy, kteří jste tu dnes poprvé: Není nikdy pozdě. Za tři dny 
můžete vybudovat nový chrám. Co to znamená? Za tři dny se může vaše duše změnit, váš chrám ve vás. 



Nevíte ani den ani hodinu. Proto bych chtěl na vás zavolat: Buďte vždy připraveni! Mohlo by to být dnes 
v noci, za týden, měsíc nebo za několik let. Když Bůh ještě vyčkává, potom by chtěl k sobě zavolat ještě 
mnoho duší. Vy všichni jste spoluzodpovědní, aby ještě mnoho duší našlo cestu domů, do božího 
otcovského domu. Přicházejí sem také lidé a chtějí zkoumat tento zázrak. Zázrak přece nelze zkoumat. 
Každý křesťanský člověk může zkoumat sám: Přicházejí andělé z temnoty satana nebo přicházejí od 
Boha. Tak nechoďte pryč a nevyprávějte to lidem, kteří tomu nerozumějí. Oni se vám jen vysmějí. 
Lehkomyslně se nepřipravte o tuto milost, neboť nevíte, kdy Kristus nás, anděle boží, stáhne zpět. Nevíte, 
kdy to bude naposled, kdy my, andělé boží, mezi vámi lidmi tímto způsobem smíme působit.  
Nebeská Matka připravuje Pánu cestu. Když Kristus přijde zpět, tak přijde nejprve Jeho Matka. Když se 
tato Matka tak často na vaši zemi objevuje a prosí lidi: Modlete se, čiňte pokání, přinášejte oběti, potom 
přijde ona z pověření svého Syna. Tak vás chci poprosit, je jedno jaké jste víry, že Nebeská Matka má být 
vaše přítelkyně. Ona má být vaše Matka. Vložte všechny starosti a strasti do jejího Mateřského Srdce. 
Když přijdou pochybnosti, potom přicházejí od satana, neboť on by chtěl také něco k tomu učinit. Proste 
potom ihned Nebeskou Matku: Pomoz mi. Nechtěl bych přece nebesa promarnit. Když Ji s velkou 
pokorou poprosíte, potom vám pomůže.  
Bůh vás požehnej a ochraňuj. Ať je Boží láska s vámi a vašimi rodinami. Benedicite!« 

Svatý Eligius mluvil dále: »Milí sourozenci! Benedicite! Milé, malé, světem opovrhované stádo ale 
Svatou Trojicí milované, které jednou bude velké. U vás lidí je to obyčej a zvyk blahopřát, když se stane 
jedinečná událost. Vy si přejete mezi sebou štěstí a boží požehnání, když začíná nový rok. Vy přejete štěstí 
k narozeninám. Chtěli bychom vám dnes, k této jedinečné události přát štěstí a požehnání. To je nová doba 
pro vás všechny, nový časový úsek ve vašem životě, neboť vaše cesta vede dále za cílem zdokonalení. 
Naše blahopřání je jiného druhu, než vy si mezi sebou předáváte. Vidíte štěstí jinýma očima. Průměrný 
člověk vidí štěstí v materialismu, v blahobytu, ve zdraví. Toto by bylo všechno dobře a správně. Člověk 
může žít šťastný a spokojený. Ale materialismus a blahobyt nevede většinou k cíli. Člověk už nenachází 
správnou cestu, protože ho všechno pozemské drží zajatého. Štěstí, klid a láska jsou jen v Bohu. Když 
slavíte vaše narozeniny, tak myslíte: "Už zase jeden rok ten tam. Jsem o rok starší a s každým dnem jdu 
krok k hrobu." Žena, která je vázaná jen na tento svět, která se vidí v zrcadle a všimne si s politováním 
svých rysů tváře, není už sama se sebou spokojená. Člověk, který usiluje o zdokonalení, nemusí hledět do 
zrcadla a s politováním zjistit, že je starý. Duchovně směrovaný člověk se těší každý den, že kráčí krok za 
krokem k cíli, blíže k Bohu. I když stárnoucí člověk dostane nemoci a různé neduhy, není to žádný důvod 
být smutný, neboť to odpovídá všechno duchovním zákonům. Všechno je správně seřazeno a duch se těší 
na tu hodinu, kdy se od těžké tělesné schránky, ve které je uzavřen, může uvolnit. Štěstí a vřelá přání jste 
přijali k zvláštní události. To jsou tajuplná slova, a tak bychom rádi ta tajemná slova vám všem vysvětlili. 
Ještě byste jim nemohli rozumět, protože je příliš brzy. Můžete je snad lépe chápat, když vám tato slova 
zahalím do podobenství. Ukážu vám velké obilné pole. To žitné pole tu stojí v plné nádheře, ale přece 
všude, kde je, přijde také s osivem plevel. Plevelu se daří skoro lépe než zasetému osivu. My, boží andělé, 
jsme požádali Krista, abychom tento plevel směli vyhubit, přinést na hromadu a spálit. Ano a Kristus 
pravil: "Ne, moji věrní služebníci, je to míněno dobře, ale není ještě čas. Ovoce musí nejprve dozrát. 
Plevel má vyrůstat do této doby, než je obilí zralé a než sekáči vyjdou, aby sklízeli. Opět jsou to slova, 
kterým rozumějí jen lidé, kteří jsou důvěrně seznámeni s duchovní řečí. Vám, kteří těmto slovům nyní v 
této hodině ještě nemůžete rozumět, dává Bůh hodiny, dny a noci, aby jste přes ta slova meditovali. 
Můžete v klidu přemýšlet přes tato slova a je dobře, když vezmete vaši lidskou paměť jednou na pomoc a 
nebudete kráčet slepí a hluší všedními dny sem a tam. Sám Kristus učil lidi v duchovní řeči. Čím déle tím 
méně se stará člověk o boží slovo. Je dokonce i u mnohých ztraceno. Tak se přece konečně snažte. 
Vezměte k ruce Bibli svatou a snažte se s pomocí svého anděla strážného, svého ochranného ducha, 
všechno chápat, co vám chce Kristus říci. Proste o milost, abyste mohli věřit, že každým dnem jdete vstříc 
svému cíli. Musíte si pospíšit, musíte kráčet rychle. Nesmíte se dívat vlevo ani vpravo, jinak byste mohli 
ztratit správný směr. Cíl je před vašima očima a tímto cílem je vyvýšený kříž. K tomuto kříži byste měli 
všichni nalézt cestu. Co bude později, to vám má být dnes ještě utajeno. Tak milá, malá, světem 
opovrhovaná skupino! Ať vámi svět opovrhuje. Opusťe váš svět, který vázne v hříchu a špíně. Buďte 
ochotně milým stádem, stádem svaté Trojice. Teď pojďte a přijměte požehnání.«  
Svatý Michael uzavřel slovy: »Benedicite!  
Milí křesťané! Dnes slavíme v našem světě svátek a mnoho z vás zná tento slavnostní den. Mnozí na této 
zemi mi v duchu blahopřáli ke dni svatého Michaela a mnoho duchovních čte dnes svatou mši na počest 



svatého Michaela. Bylo by o hodně jednodušší, kdyby přišli sem a poslouchali má slova. Oni oslavují 
svátek archanděla a mluví-li tento archanděl k lidem, tak tomu nemohou věřit. Nechtějí to připustit, 
protože hrdost a pýcha jim to nedovoluje. Milí křesťané! Kdybych mluvil v kostele k duchovním, potom 
by si církev dělala pro sebe na to nárok. Bližní by neslyšeli nic z mých slov. Já ale smím mluvit přes 
jednoduchého člověka, takže je to pro celé lidstvo. Bůh si přeje, aby nejjednodušší člověk mohl mým 
slovům rozumět. Tak se dnes na můj svátek modlete za všechny lidi, kteří nemohou věřit, kteří ještě kráčí 
v nejistotě, kteří nechtějí světlo vůbec poznat. Zazpívejte píseň: »Blíže k tobě, můj Bože«. Poctu a chválu 
Bohu. Benedicite!« 

ZJEVENÍ OD SVATÉHO ELIGIA ZE DNE 26. BŘEZNA 1968 

Benedicite! Žehnám vám jménem Boha, ve jménu Otce, ve jménu Syna a jménem Svatého ducha. Kdo 
chce sahat na slovo, na věčné slovo? Kdo se chce dotýkat Janova zjevení? Kdo si myslí, že je k tomu 
oprávněný? Nikdo není k tomu oprávněný, vůbec nikdo. Věčné slovo přichází z prvotního pramene, z 
Otcova srdce. On je alfa a omega, začátek a konec. Dříve pomine nebe a země, ale jeho slova nepominou. 
Jeho slova mají dnes platnost jako na počátku, před 6000 lety nebo 2000 lety nebo v dnešní době. Boha 
Otce nelze umlčet. Otec nepromluvil ještě poslední slovo. Tedy Otec může slova přidávat nebo je může 
revidovat ale žádný člověk není oprávněn na toto Otcovo slovo sáhnout. Váš svět, který je v celém 
vesmíru jen malý bod, by rád Boha umlčel. Ano, mohl by přijít čas, kdy z tohoto světa bude slyšet hlas. Je 
to slovo v síle zla, které působí válečnou vřavu, hlad a bídu. Bůh hovoří každý den celým vesmírem. Bůh 
mluví přírodou. Bůh mluví přes lidi. A tak poslal Bůh na tento nepatrný bod Své zástupce a tito zástupci 
vyhlašují Jeho slovo. Na těchto zástupcích leží velké břemeno. Ale není tak těžké, aby ho oni nemohli 
unést. Oni mají velikou odpovědnost. Slovo Boží je živé, zatím co slova, která nepřicházejí od Boha, 
usmrcují. Tak bych mohl také říci: »Duch oživí, ale písmeno usmrtí.« Vy můžete přezkoušet samotné boží 
slovo. Nepotřebujete být zvláště inteligentní. Slovo Boží je láska, nekonečná láska, je budující, zatím co 
jiná slova jsou rozkládající. Já a váš apoštol jsme zástupci. Jeho můžete vidět a mě můžete slyšet. Vy 
všichni ale jste zmocněnci boží, neboť také vy zvěstujete Jeho slovo svým dobrým příkladem. 
Přezkoušejte se všichni! Buďte poctiví sami se sebou, zda si něco nepředstíráte! Budeme klepat na vaše 
svědomí a pomůžeme vám najít stopu. Chtěl bych nyní mluvit v tajemné řeči. Vy všichni stojíte na velkém 
výčnělku zdi a z tohoto výčnělku zdi můžete všechno přehlédnout. Vy všichni budete dáni z tohoto 
výčnělku zdi na strážní věž. Co to znamená? Vy máte držet hlídku. Vy máte z této strážní věže ty chránit, 
kteří spí nebo ty, kteří spí, řádně zburcovat, aby se vzbudili. Ano, vy máte být připravení. Měli byste být 
jako pozoun. Když přijde ta hodina, tak má zaznít pozoun. Tuto boží lásku má každý z vás v sobě. Každý 
má sílu, stát na svém místě strážného. Ano, to jsou tajemná slova. Potřebujeme silné syny a dcery. Kdoví, 
jak dlouho máte stát na tomto místě strážného! Tak se ničeho neobávejte. Boží slovo se splní. Buďte tedy, 
připraveni a sbírejte své síly! Neplýtvejte jimi na zbytečnostech! Buďte pokorní, trpěliví, čistí a žijte boží 
lásku! Mnozí jsou tělesně zdraví, ale v duši jsou nemocní. Proto dělejte všechno, abyste byli hodni svého 
místa na strážní věži! Jste velká rodina různých vyznání. My, andělé boží máme z vás radost. Žádný se 
neptá druhého: »Kdo jsi nebo co jsi?« Vy jste zcela prostě boží děti. Ježíš Kristus usiluje, pomocí nás 
andělů božích vás zasvěcovat, on vám chce dát, co On dokonce Svým apoštolům upíral. Učení vašeho 
apoštola Pavla je to, co vám Kristus chce dát. Bůh vám dává tuhou výživu a když jsou přítomní takoví 
lidé, kteří ji ještě nesnesou, potom vás prosím: Buďte dobré vůle a obdržíte boží milost, abyste učení 
apoštola Pavla pochopili. Rozvažte každý den: udělal jsem dnes něco mimořádně dobrého? Proto, milé 
duše, vezměte si k srdci! Každý den máte vyplnit modlitbou a obětováním, ale i prací. Když my, Boží 
andělé, řekneme: modlete se a konejte všechno pro Boha, tak mnozí věří, že už nemusí pracovat, ale jen 
ještě se modlit. Když vykonáváte práci v božím smyslu, tak se také modlíte. Jsou lidé, od Boha vyvolení, 
kteří se musí jen ještě modlit a obětovat pro druhé lidi. Vy ale jste povinní, pracovat a přesto se modlit a 
obětovat. Práce může být také oběť. Milí bratři a sestry! Pro příští čas žádá Bůh od vás víc. Jste zasvěcení, 
ale ještě začátečníci. Máte se stát velkým plamenem, který směřuje k Bohu. Bůh vám žehná a ochraňuje 
vás. Benedicite!  

ZJEVENÍ OD SVATÉHO ELIGIA ZE DNE 16. ZÁŘÍ 1967 

Benedicite! Milí bratři a sestry! Buďte požehnáni ve světle věčné lásky. Vidím jeden proud, a ten proud se 



vylévá na celou Zemi. Je to proud lásky, který se vylévá na celou Zemi. Když se člověk do toho toku lásky 
ponoří, potom se stane dítětem světla. Potom putuje ve světle věčné lásky. Láska je slovo, s kterým se 
tropí tolik nepřístojností. Většina lidí tomu slovu nerozumí nebo ne úplně. Proto je mou úlohou, vám toto 
slovo vysvětlit, neboť každý člověk, od nejmladšího až po nejstarší, touží po lásce. I když to člověk 
nepřizná, tak je tato touha přesto zakořeněná hluboko v jeho duši. Existence lidského života závisí jen od 
lásky. Toto slovo je alfa a omega v lidském životě. Kdo tuto lásku obratně uvede na správnou dráhu, ten 
vykoná něco velkého. Není-li ale toho schopen, nenajde-li správnou dráhu, tak může vést tato láska k 
neštěstí. Láska je svatá a protože láska je svatá, tak se ve všem musí na ni dobře dávat pozor. Buďte do 
detailů bdělí, neboť láska byla Otcem vlita přímo do srdcí lidí. Tato láska je velkou silou v lidském srdci. 
Je jako oheň, který lze pokřivit. Člověk si nesmí s láskou hrát. Ona není k ukrácení času. Láska je tu k 
tomu, aby dělala velké věci. Jen s boží láskou se přijde k cíli, po kterém opravdové boží dítě touží. Každý 
člověk může darovat lásku, ale nikdy očekávat něco nazpět. Kde je nouze, osamělost, tíseň nebo 
zármutek, tam můžete dávat vaši lásku. Nechte váš proud lásky téci tam, kde je zapotřebí. Opravdová 
láska je boží síla. S boží silou nepotřebujete šetřit, neboť vám bude stále znovu vlévána nová. Skutečná 
láska přináší člověku mír a blaženost. Mnoho lidí zaměňuje lásku se žádostivostí. Pro ně je láska jen hra. 
Lásku a žádostivost má člověk rozlišovat, neboť nemají nic společného. Žádostivost je přivlastnění 
druhého, pozvedání se přes druhého. Žádostivost je egoismus v lidském srdci a tato žádostivost je 
skutečně od ďábla, který chce lidi vést až do propasti. Z této propasti může člověk znovu jen obtížně 
povstat. Proto to říkám vám všem, mladým i starým, s láskou si nelze zahrávat. Manželi, manželko, dcero, 
mladý muži nezapomeňte, láska je svatá a vzplane jako oheň. Je daná Otcem. Žádostivost, člověk nazývá 
na této zemi též slast, je také tok. Ona je ale nečistá, zapáchá a strhává duši do hloubky. Často jsou duše v 
tomto špinavém toku blízko utonutí. Tento špinavý tok teče všude kolem. Je k nalezení ve všech zemích, 
také ve vaší zemi, kde by měla být země svatá. Opravdový tok lásky by měl téct ve všech rodinách a v 
každém lidském srdci. To potřebuje od každého jednotlivého člověka obětavost a zřeknutí se, neboť kdo 
žije v pravdivé lásce, ten nemůže nikdy těžce hřešit. My, andělé boží, dobře víme, že to na vaší zemi nejde 
bez lidských slabostí. Kdo ale žije velkou boží lásku, ten nemůže tak snadno těžce urazit Spasitele. 
Otevřte se, aby mohl tok lásky do vás vtéci a tím posilovat přes vás, všechny živého tvory. Láska může 
plynout z vašich očí, z vašich rukou i nohou. Láska plyne z vašich úst modlitbou, která přichází z vašeho 
srdce milými slovy, která věnujete svým bližním. Tak může dosáhnout skutečná láska velké věci. Prosím 
vás dnes večer: Uklidněte se! Proste o poznání, a já vím, že skoro všichni byste se mohli tlouci v prsa a 
říkat: »Mea culpa, také já mám vinu, také já nežiji čistou lásku!« Přeji si, aby se všichni nyní cítili 
přistižení. Potom vím, že jsem těmito slovy vaší duší pohnul. Rozeznejte tedy, co je opravdová láska, která 
vás každý den přivádí blíže velkému cíli.  
Buďte požehnáni světlem věčné lásky. Putujte v proudu věčné lásky! 

ZJEVENÍ OD SVATÉHO ARCHANDĚLA URIELA ZE DNE 23. DUBNA 1992 

Benedicite! Žehnám vám jménem svaté Trojice, jménem Otce, jménem Syna a jménem Svatého ducha. Při 
skonání Spasitele se zachvívala země, závěs chrámu se roztrhl a slunce se zatemnilo. Setník stál u kříže a 
pravil: Tento byl skutečný boží Syn.  
Jen málo jeho učedníků zachovalo Ježíši věrnost. Od kříže se ozvala poslední slova Ježíše: Je vykonáno. 
Tuto událost umí tolik kněží stále znovu vypravovat a předčítat, ale bez nebeské moudrosti se jim 
nepodaří tuto událost pro tento čas správně vyložit. Vy máte vědět, že země se bude ještě mocněji 
zachvívat, že zdi chrámů se zřítí a že tma bude ještě mocnější. Potom, když Ježíš Kristus přijde, ozve se 
poslední »Je vykonáno« ještě mocněji z nebe, hroby se naposledy otevřou a všichni zesnulí, kteří ve všem 
plnili vůli boží, se mohou vyzvednout k nebi. Všechno, co se tehdy přihodilo, se bude mocnějším 
způsobem opakovat, když se On se svými zástupy ukáže. Proč myslíte, že se setník umoudřil? On byl při 
kázání Spasitele na hoře přítomen a byl svědkem pravdy. Přesně tak se stane, když Kristus přijde, všem 
těm, kteří mohli navštívit jen jednu mši u vás a všem těm na celé zemi, kteří jednou mohli zažít pravdu.  
Uznají, že Ježíš Kristus je zachránce. Kdo potom ještě takovým způsobem může uvěřit, bude odměněn. 
Ale mnozí, kteří teď Boha zapírají a působení Svatého ducha nechtějí uznat, posmívají se a hanobí potom 
ještě Boha a Svatého ducha, budou odsouzeni. Ale ti, kteří působení Svatého ducha poznali a Svatou 
rodinu ctí v lásce a hluboké zbožnosti, ti budou povoláni k nejkrásnější radostné slavnosti. Pokračujte ve 
vašem snažení o zachranu lidských duší. Všichni, kteří vás slyšeli, kteří se snažili vám porozumět, všichni 



vaši bližní v práci, ve škole nebo kdekoliv jinde, budou moci žít z vašeho světla. Dokonce i ti, kteří vás 
pronásledují, mohou být požehnaní, nemáte žádné tušení, kolik světla jste přinesli do Curychu a do 
Lucernu. Sál byl přeplněn tisícemi duší, které v jejich nouzi směli Pavla poslouchat. Stali jste se ve velké 
lásce a pokoře skutečným zdrojem síly. Země se opětovně pozdvihne. Válečné dění se rozšíří a nouze 
bude přibývat, až se odpovědní umoudří a poznají, kde lze nalézt pomoc.  
Žehnám vám jménem Otce, jménem Syna a jménem Svatého ducha. 

ZJEVENÍ OD SVATÉHO CHERUBÍNA MELACHA ZE DNE 1. LISTOPADU 2000 

Benedicite! Žehnám vám jménem svaté Trojice, jménem Otce, jménem Syna a jménem Svatého ducha. 
Chci vás dnes podobenstvím zasvětit do tajemství života a umírání. To dělám, ačkoli vy vlastně byste to 
měli díky učení Pavla už dávno vědět. Protože ale u některých tyto vědomostí nedozrály k jistotě a mnozí 
se obrátili k nepotřebným, přemrštěným nebo úplně nesprávným učením, mám vás já dnes s láskyplnou 
domluvou přivést k pravdivým kořenům lidského bytí. Není tomu tak dlouho, co obdivujete jemnou zeleň, 
která vás po měsících chladného počasí pobízí k novým a smělým činům. V čerstvé zeleni vidíte báječné 
podobenství nově darovaného života. Jako se vám Stvoření ukazuje v zářivém jarním oděvu, tak se máte 
ukázat v opravdovém lesku jako božím duchem opětovně probuzené Stvoření. Jen krátce trvají takové 
poznatky a jak brzy se ztratí v nicotných činnostech všedního dne. Přichází léto a jemné listy jsou hustší a 
zelenější. V jejich chladivém stínu zrají báječné plody. Jejich osvěžující chlad daruje v obětiplné lásce 
lahodné plody, aby se lidé potom na podzim mohli osvěžit chutným ovocem. Využili jste léto vašeho 
života k obětiplným milým činům? Jste dárci útěchy, lásky a milosrdenství pro všechny, kteří vám byli 
dáni, aby jste jim pomohli v dospívání? Utišili jste žíznivé a hladovějící s celou láskou vašeho srdce? 
Nyní je podzim. Listy jsou barevné a vypravují vám další podobenství o blízkém zániku. 
Bouře prořídla přes noc pestrý ochranný oblek stromů a jen ještě ojediněle zápasí listy s větrem. Měly by 
tyto listy mít důvod k truchlivosti? Ony se dlouhé léto obětovaly a čekají nyní klidně na okamžik, kdy je 
náraz větru od větví oddělí, aby lehce dopadly k zemi, kde se stanou půdou pro přicházející život. Čím to 
je ale, že u stejných větví suchý a ještě zelený, zdravý list se pohybuje ve větru? - Zatímco jeden nárazu 
větru ještě udatně vzdoruje, druhý je odpojen a smí odpadnout. Ony oba přinesly svou oběť pro ovoce a 
čekají na čas, který jim byl určený. Vy všichni víte o pomíjejívosti a o smyslu vašeho života. Nemá se vám 
zdát důležitá délka života, ale podaná oběť. Tak berte znamení Stvoření v ukázaném životě listu jako 
příležitost se ve velké vděčnosti pro všechnu vykonanou oběť připravit na čas skonání. Vy jste posilněni z 
ovoce léta dospěli k podzimu, abyste ve velké důvěře mohli přestát čas chladu a potom báječným 
způsobem, nově zrozeni, ohříváni novým sluncm se mohli, v novém oděvu, Stvořiteli zasvětit k novým 
obětem. Všichni, které během roku voláte, prosíte a chválíte, jsou vám znovu dáni k boku v dvojnásobné 
síle, aby vám dávali milost a sílu v chladných zimních bouřích. Oni chtějí s vámi společně s vaší silou 
lásky být světlem a útěchou všem hledajícím duchovním bytostem, všem duším z očistce, které jsou v 
mocném počtu přivedeny sem do tohoto posvěceného chrámu.  
Můžete se také jednou počítat k blaženým, když se ve všech svých myšlenkách, slovech a činech přiznáte 
před Bohem jako pokorní, jako chudí lidé s potřebou spasení.  
Můžete se jednou počítat k blaženým, když v tomto životě budete zarmoucené utěšovat, oblékat, živit a 
napájet je dary Svatého ducha. Blažení budete, až všechny vaše pronásledovatele s velkou láskou a 
milosrdenstvím požehnáte. 
V jaké míře se staráte o nejubožejší, v takové míře obdržíte milost a odpuštění. Je sice záslužné ubohým 
lidem v nouzi materiálně pomoci, ale záslužnější je vytrvalá modlitba pro ubohé duše, kterým vaší 
obětiplnou podporou věnujete roucho boží nesmrtelné velkoleposti. Vy sami budete těmito modlitbami pro 
ubohé duše zproštěni mnohých malých prohřešků a s velkou radostí vás odmění strážní andělé ubohých 
duší rozličnými milostmi. Radost by měla naplnit vaše srdce, když uvážíte, že duše, posilněné vašimi 
modlitbami, mohou vystoupat o stupeň výše. Chóry andělů budou potom k vaší cti u přivítání navracející 
se duše v nebi muzicírovat a vaše jméno bude potom zapsáno v knize omilostněných. Tak můžete dnes dát 
vaší společnou modlitbou podnět k největší oslavě v nebi. Benedicite! 

ZJEVENÍ OD SVATÉHO ARCHANDĚLA MICHAELA ZE DNE 9. ŘÍJNA 1982 

Benedicite! Milý Pavle, milí křesťané v Pánu! Zdravím a žehnám vám Božím jménem: jménem Otce, 



jménem Syna a jménem Svatého ducha.  
Milé duše! Je měsíc růžence. Tento týden byl svátek růžence. Včera jsme oslavili v našem světě svatou 
Birgittu. Co znamená pro lidstvo svatý růženec? Lidé mohou mít bohatství, mohou mít zdraví a často se 
nemodlí. Bohatství se ztratí, zdraví může přejít k nemoci. Co mají potom tito lidé? Ale kdo má modlitbu 
růžence, ten má víc než bohatství a zdraví, poněvadž modlitbu svatého růžence mu nemůže nikdo vzít. To 
je tak silná zbraň, že dokonce i ve válce vojáci, kteří měli růženec v kapse, odešli z tohoto světa důstojnou 
smrtí. Skoro všichni měli kněze při umírání a jiní nemuseli zemřít, směli jít zdraví domů.  
Nezapomínejte, že ale jen mít ho u sebe není všechno, člověk by se ho také měl modlit. Nemusíte myslet, 
že modlit se bez srdce růženec za růžencem něco přinese. Když se modlí jen rty a ne srdcem, potom je zde 
snad věnovaný čas, který člověk obětuje pro modlitbu. Plody ale nesou jen modlitby, u kterých se modlí 
srdce: taková modlitba proniká k nebi. Vy všichni jste to snad již jednou zažili. Říká se, v nouzi se naučí 
člověk modlit. Ano, jak často se modlil člověk v nouzi k nebi, opravdovou nebeskou modlitbou, a to 
pomohlo.  
Modlit se nic nestojí. To potřebuje jen čas, často málo času, ale potřebuje to celého člověka, potřebuje to k 
tomu srdce. Tak zkuste ti, kteří se nemohou dobře modlit, "Zdrávas, Maria", "Cti Otce", a "Otče náš". A 
kdo se vůbec nemůže dobře modlit, ať se každý den jednou modlí k Bohu: Pane, nauč mě modlit, jako jsi 
naučil modlit své učedníky. A budete žasnout, Ježíš přijme tohoto člověka. Ano člověk potřebuje dobrou 
vůli. Také dobře se modlící lidé, nemají každý den stejnou sílu k modlení. Potom má být modlitba kratší, 
ale přesto v hluboké zbožnosti.  
Lidé se ptají: Máme se modlit při práci, při jízdě autem? Milé duše! Člověk, který se modlí z duše, ten se 
může modlit v každé době, nepotřebuje rozum, nepotřebuje ani rty, potřebuje jen srdce a duši. Tito lidé 
mohou říkat: "Ježíš je u mne a já jsem u něho." Ti mají potom dokonalou modlitbu, nejvyšší modlitbu, s 
Ježíšem. Snažte se modlit! Nenuťte děti, celé hodiny u modlitby. To je marné. Děti se mohou modlit. Mělo 
by to být při modlení tak pěkné, aby se děti na to těšily. Já věřím, že jste mně, Božímu poslu, rozuměli. 
Každý člověk v každé víře se může modlit. Jeden tímto způsobem, druhý jiným způsobem.  
Člověk, který se nemodlí, není člověk, který je v Bohu. Učte se z modlení zažít lásku. Modlitba přináší 
tolik lásky, podívejte se jednou do dětských očí. Když se vy dobře modlíte, potom se chtějí děti modlit s 
vámi. Cítí se dobře. Vy dospělí lidé: Neste lásku ve vašem srdci, aby láska z vás přecházela k vašim 
dětem. Berte lásku od Ježíše Krista, kterou přijmáte, stále sebou. Láska září. Udělá všechno, jak si přeje 
Bůh. Kdo nemá lásku, ten nemůže být v Bohu.   
Milé duše! Je tu mnoho božích andělů. Mnoho andělů božích šlo k nemocným lidem, kteří by rádi byli 
tady, ale nemohou. Přinesli jim tělo Krista a krev Krista. Vy všichni budete nyní obdarovaní od Boží 
matky. Je zde. Ona drží Své ruce nad vámi. Ona věnuje každému z vás bílý růženec. Vy víte z dnešního 
zjevení, co to znamená. Vezměte sílu od Boží matky s sebou domů. Vezměte lásku ssebou domů! Odejděte 
v pokoji.  

Ať vám žehná všemohoucí Bůh: Otec, Syn a Duch svatý. Benedicite!  

ZJEVENÍ OD SVATÉHO ELIGIA A SVATÉHO URIELA ZE DNE 29. LISTOPADU 1992 
SPÁSA DUŠE  
(čte a komentuje Matouš při mši svaté 2 Zjevení) 
Benedicite! 
Každý člověk, majetný i chudý, starý i mladý touží po štěstí, spokojenosti a bezpečí.   
Tady zažíváme všichni štěstí, spokojenost a bezpečí, doufám pro všechny.  
Každý člověk, bez výjimky, touží po lásce.   
Tato láska je nám dána příkladem svatých, kteří nám stojí po boku a všemi mučedníky a dobrými 
lidmi všech dob.   
Každý člověk, bez výjimky, touží po lásce. Tato touha, toto zvolání, tento výkřik přichází z duše. Víte ale 
všichni, že lidé se ve svém vývoji od sebe liší. Co jeden prožívá jako štěstí a bezpečí, zažívá jiný opačně. 
Lidé, kteří usilují o duchovní výšky, lidé kteří mají v sobě to vyšší, vědí, kde musí hledat štěstí.   
Jistě ne v materiálním. Vy jste všichni, jak doufám, šťastní a spokojení lidé. Mělo by to být na vás 
vidět. Měli byste se tvářit blaženě a uvolněně. Bohužel nacházím u vás stále ještě jiný výraz. 
Doufám, že takové mohu teď oslovit. Víte, že duše se může spíše uzdravit s přátelským výrazem ve 



tváři. Zatěžujete se s mrzutou tváří. Vy nevěříte, jak to působí na životní prostředí, na 
zaměstnavatele, zda přicházíte s radostnou tváří do práce nebo mrzutí. Také k žákům, kteří občas 
dělají hlouposti. Oni pozorují, že si přeji být k nim dobrý, že ihned neexploduji a nejednám z 
afektu. Také to je prosba na Svatého Eligia: Učiň mne vyrovnaným. Udělej mne vyrovnaným, 
abych mohl lidi přesvědčit o mé víře.  
Opravdové štěstí se dá najít jen v Bohu. Vyšší život ale žádá od člověka, aby žil zákony boží. Že učení 
Krista dodržuje a sice tak, jak to Ježíš Kristus učil a ne tak, jak to lidé učí v mnohých pravidlech. 
Kdybyste byli upřímní, tak musíte přiznat, že nejste stále šťastní a spokojení. My, andělé Boží, tomu dobře 
rozumíme, protože člověk je na zemi vystaven mnoha vlivům.   
Ano, také já to mohu potvrdit. To je pro mě také dobré, když jsem vystaven zlu, neboť pak se mohu 
osvědčit. Nemám žádný strach. Mám radost, když mohu učinit vše, abych překonal překážky, 
abych se osvědčil. Vy byste to měli konat také tak. Měli byste být odvážní bojovníci a nikdy se 
nepoddat.   
On stojí na svém pracovišti. Má zvládnout úkoly a tolik toho na něho přichází, že mu to kalí štěstí a do 
duše přichází nespokojenost.   
Ano, tady bychom měli umět říci: My jsme proti nespokojenosti vyzbrojeni. To nepřipadá už 
vůbec v úvahu. Nespokojení lidé jsou egoističtí. Ti myslí jen na sebe. Stát se stal egoistický. 
Bohatí myslí jen sami na sebe. Bohatí mají své zástupce v politice a ti mluví pro ně. Tito zastupují 
jejich zájmy na bedrech občanů, na zádech prostého lidu.   
Člověk je dnes tak zaměstnaný, že sotva má čas se uklidnit, aby udělal něco pro svou duši .  
My jsme se naučili, ponořit se do klidu. Pavel nás tomu ve svém mocném poslání naučil. To 
nejdůležitější: klid duše. Tak můžeme čelit všemu negativnímu.   
Je dobře, že člověk má svůj úkol, svou práci. Nebylo by dobré, kdyby zahálel, neboť zahálka je počátek 
všech neřestí. Také v našem světě se nezahálí. Sloužící bytosti dělají s celou svou bytostí vše pro svého 
Krále, pro svého Otce. Také v našem světě je čas, kdy jsme šťastní a spokojení pospolu, kdy se bavíme, 
kdy se vzájemnými vystoupeními těšíme. V našem světě lze nalézt štěstí. Tak by to mohlo být také u vás 
lidí, neboť také vy máte být sloužícími bytostmi. I vy se můžete vzájemně obšťastňovat a obveselovat. 
Člověk může být spokojený, když udržuje vnitřní síly, tělesné a duševní pohromadě a ví, kde může sílu 
získat. Mnohým lidem je vidět nespokojenost na tváři. K tomu nemusíme být ani duchovně vidoucí. 
Takoví lidé se cítí vyloučení, nemilovaní a nepochopení.   
Žel musím také tady znovu říci a Pavel to říká také neustále: Není správné, když je někdo 
uražený, že jsme mu nepodali ruku, nebo že jsme mu neodpověděli na pozdrav, my nemůžeme 
všem současně sloužit a stát po boku. Naše úkoly jsou právě teď skutečně naléhavé. Vám se daří 
dobře. My myslíme také na všechny ostatní, kterým se daří špatně. Potřebujeme naši sílu pro 
ostatní, kteří by ještě měli přijít. My nejsme přece žádná sekta. My myslíme také na ostatní.  
Mnohým lidem je vidět nespokojenost na obličeji. K tomu nemusíme být ani duchovně vidoucí. Takoví 
lidé se cítí vyloučení, nemilovaní a nepochopení. Každý člověk řídí svou životní situaci vlastní rukou.  
Příliš často hledá člověk své štěstí v alkoholu nebo v jiné neřesti, když si nepřeje znát Boží zákony. Říkám 
vám: Boží zákony, které byly dány Mojžíšovi na hoře Sinai, mají platnost pro všechny lidi. Mezitím co 
byly pokyny předávány, tancoval národ okolo zlatého telete.   
Jako u Mojžíše na hoře Sinai, právě tak je tomu dnes. Tanec okolo zlatého telete znamená rozšířit 
hospodářskou moc a obohatit se. To je to myšlenkové bohatství lidí. Jak mohu v příštím roce 
zvýšit můj obrat. To je ta možnost? Zatím co tady je nebe otevřeno pro všechny lidi, je člověk 
hluchý a slepý? A vláda podporuje ještě tuto tendenci.  
V dnešní době je to velmi nedobré. Člověk znesvětil boží tajemství života. Člověk žije v hříchu vášní. 
Člověk ale nemá žádné právo odsuzovat nemravné lidi. Ale má povinnost jim pomoci.   



Připojíme všechny závislé k naší modlitbě, aby se ještě dokázali osvobodit od svých nepravostí, 
od alkoholu a drog. Tyto nesnáze je manko duše. My se pro ně modlíme. My neděláme nic, jak lidi 
říkají. My jsme tu jen pro nás. To nesouhlasí. My jsme síla, která brzy vyjde najevo všem.  
V dnešní době je to velmi nedobré. Člověk znesvětil boží tajemství života. Člověk žije v hříchu vášní. 
Člověk ale nemá žádné právo odsuzovat nemravné lidi. Ale má povinnost jim pomoci. Nikdo nemá právo 
soudit, neboť nevíte, kterým nectnostem jste se v předchozím životě oddávali. Chtěli bychom, aby každý 
člověk sloužil Bohu, aby hledal lásku k Bohu. Když jí naleznete a máte jí přebytek, pak můžete pomáhat 
svému bratru a své sestře.   
Milí bratři a sestry! Chtěl bych vás dnes zas jednou nechat pohledět do našeho světa. Dělám to, aby náš 
svět vám nebyl tak cizí, neboť vaším narozením se vám stal náš svět cizí. On se vám stal cizí a já bych 
vám chtěl tu dalekou vlast trochu přiblížit. Je štěstí, když člověk může věřit na život po smrti. Tato víra je 
velmi důležitá. Napomáhá k výstupu vzhůru, do nebe. Člověk si uvědomuje, že touto vírou mají všechno 
úsilí, nouze a starosti, všechny zápasy na zemi jen krátké trvání, a že ho potom čeká překrásný domov. 
Šťastní jsou všichni, kteří to vědí, neboť velká část lidstva nevěří na život po smrti. To je smutné. Tito lidé 
žijí tak, jak se jim líbí. Hořké je pak po smrti zklamání, když je takové ubohé duši ukázán její příbytek. 
Veliká je ale radost, když se vrací zářící duše.   
Boží andělé ale neodepřou službu zatížené duši. Utěšují takovou duši ze všech sil. Oni jednají přesně 
podle Božích zákonů. Přijde-li zatížená duše, je jí samozřejmě přiděleno odpovídající místo, které si 
zasloužila. Bude vedena do té sféry, kterou si sama vytvořila svým způsobem života na zemi.  
Na vaší zemi je tak mnoho lidí se sebou a s životním prostředím nespokojených. O jedné takové duši bych 
vám chtěl dnes vyprávět.  
Jednomu muži byli na zemi podřízení lidé. Vyžadoval od svých zaměstnanců maximální spravedlnost. Pro 
sebe byl ale shovívavý. Byl lakomý. Vyžadoval mnoho, příliš mnoho od svých zaměstnanců.  Také 
odměna jeho zaměstnanců byla velmi nízká. Muž nashromáždil velký majetek. Také pro něho přišla 
poslední hodina v pozemském životě. Jak byl ale udivený, když otevřel oči a život šel dál. Jak ale byla 
jeho duše zklamaná, neboť nevěřila v Boha a vůbec ne na žívot po smrti. Muže vzal Boží anděl za ruku a 
vedl ho na místo pro něho určené. Byl to velký dům se dvěma místnostmi. Boží anděl mu vysvětloval: 
Tato místnost je k práci. V pozemském životě jsi nepracoval, jen jsi přetěžoval zaměstnance. Ty jsi v 
životě ublížil mnohým duším a tak to budeš svou prací napravovat. Druhá místnost ti bude sloužit k učení. 
Tam budeš bytostmi vyučován o Stvoření o plánu záchrany a o duchovních zákonech. Jak byl udivený, že 
nebyl sám. Musel se dělit o tuto místnost se stejně smýšlejícími a on byl přece zvyklý žít vznešeně. Musel 
se přizpůsobit. Byl dále nespokojený se svým prostředím a s ostatními bytostmi. Stále vyrušoval. Dále se 
domníval, že musí těmto bytostem poroučet. Jeden Boží duch, který se staral o pořádek mu řekl: Změň se! 
Jinak tě musím vykázat na jiné místo. To se mu líbilo, neboť věřil, že na jiném místě to bude mít lepší.   
Pak přišla oslava na památku narození Ježíše. Boží andělé bytostem oznámují: Vyzdobte dům a okolí a 
připravte se, neboť také u vás se bude oslavovat. My, Boží andělé, vám přineseme květiny a drahocenné 
předměty. To zdobení má být vaše vedlejší zaměstnání. Když tento požadavek splníte s nejlepšími pocity, 
budete odměněni a smíte postoupit o jeden stupeň výše. Bytosti mající dobrou vůli, šli s horlivostí do 
práce. Naše bytost ale byla dále nespokojená a zničila dokonce láskyplně vyzdobená místa. Pošlapala 
dokonce květiny.  
Boží anděl ho vzal za ruku a odvedl ho pryč. Na tomtéž stupni byla hora a tam byla tato neposlušná duše 
dána do vyhnanství. Uvnitř hory to bylo ponuré a tmavé. Dokonce i překážky jí byly postaveny do cesty. 
Tekla tam i řeka. Řeku nemohla přejít. Muž jen nadával a dlouhou dobu trvalo, než se jeho duše do jisté 
míry uklidnila. Znovu viděl, že nebyl sám. Byly tam ještě další chmurné bytosti. Uslyšel naříkání, klení, 
křik a řev. Dostal se s nimi do hovoru. Jeden žil ve Španělsku, ten druhý v Rusku, jeden přišel z 
Jeruzaléma, druhý z Finska. Přišli odevšad. Viny byly vzájemně odhaleny. Jeden pravil: Já byl katolík a 
věřil jsem, že žiji dobře. Teď musím pobývat v této jeskyni. Bůh není spravedlivý, jinak by mě na toto 
místo nevyhnal. Tak mluvili skoro všichni a uráželi Boha. Nevěděli ani, jak dlouho už tam byli vyhnáni. 
Jiní zase malovali se svými duchovními prsty čáry na skalní stěnu, aby přibližně spočítali roky. Někteří 
dostali občas návštěvu. Návštěva se s nimi modlila. K tomuto muži ale nepřišel nikdo. Neměl ani přátele 
ani známé.   
Jednoho dne, po dlouhém, dlouhém čase, přišel konečně k rozumu. Řekl si: Já musím změnit mé myšlení. 
Musím se podřídit. Žít podle Boží vůle. Bůh je spravedlivý. Když on změnil svoje myšlení, obrátilo se 



nebe k němu v dobrém. Byl k němu veden Boží duch a vyučoval ho znovu modlení. Ale temní duchové ho 
vyrušovaly tak dlouho, až byl dost silný, aby se mohl sám modlit. Z jeskyně byl později vyveden.   
Nemyslete si, že jeho vina by byla už vymazaná. On musel nastoupit novou cestu. Tento příklad, tuto 
zprávu, jsem vám dal, abyste si mohli udělat obraz o pořádku a o Božích zákonech. Měli byste se z toho 
poučit, abyste měli ve svém srdci pokoj a boží lásku. Nepokoj, nenávist a egoismus zatěžují duši a je těžké 
se tohoto zatížení po smrti zbavit. Tak neste vaše neduhy a váš osud trpělivě, neboť vás čeká pěkný 
domov. Váš domov je už teď vyzdobený pro váš příchod. Poučte o tom své známé. Vysvětlujte jim, že 
mají vše zlé odložit a jít objasněnou cestou vzhůru, konáním dobrých skutků, modlitbou a obětmi. 
Podsvětí existuje. Takové strastiplné stavy jsou pekelné. Poučte se z toho.   
Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec, Syn a Duch svatý.   

VĚNOVÁNO SVATÝM ARCHANDĚLEM URIELEM.   
Benedicite!  
Žehnám vám všem jménem Otce, jménem Syna a jménem Svatého ducha   
Přišel čas adventu, čas očekávání, čas naděje, čas lásky. Je tato země v pravé naději? Je v pravé lásce? Je v 
pravém očekávání? Ne! Falešní proroci z ekonomiky a politiky přinášejí obyvatelstvu představu 
zajištěného blahobytu a nevázaného pokroku. Díky atheismu vkládá obyvatelstvo celou svou naději na 
přelud blahobytu. Vy jste obdrželi vše: přísné pokyny, varování a proroctví. Stali jste se této zemi 
zkušebním kamenem. Poznají to pozdě, až když kvůli vám padnou, protože vás zavrhli, protože církevní 
instituce společně s politiky si dovolili zavrhnout slova z nebes. Buďte této zemi příkladem v modlitbě. 
Jako vy jste teď shromážděni ve velké síle, tak se budou přesvědčení této země znovu modlit a stanou se 
pomocí celého světa. Neochabujte žít mezi sebou v pravé lásce. Vyhýbejte se nepravé, předstírané lásce. 
Nečiňte nic v nedůvěře, zlobě a žárlivosti, neboť tak byste vy byli u nepravých. Stále ještě jsou zde 
špiclové, kteří bez duchovních vědomostí plánovali tuto návštěvu pouze, aby roznášeli do světa chybné 
informace. Těm všem, kteří vás zavrhli, bude jejich dílo ke škodě. Máte vědět, že zakrátko se stane něco 
tak velkého, že ještě mnoho těch, kteří vás stále pozorovali, sem najdou cestu. Všichni dobří této země 
budou poté pokojně a potají sílou andělů osloveni a sloučeni k mocné síle.  
Žehnám vám jménem Otce, jménem Syna a jménem Svatého ducha.   
Pavel:   
Děkujeme našemu svatému archandělu Urielovi a obzvláště svatému Eligiovi. Vy víte, že když my jejich 
jméno vyslovíme, jsou v okamžiku zde, jen je nemůžeme vidět. Oni nám ale přejí jen to nejlepší. Poučení 
o zemřelém člověku byste si měli vzít k srdci, abyste konečně učinili všechno pro to, abyste nemuseli jít 
směrem dolů, místo vzhůru.   
Děkujeme písní o svatém Urielu.  

ZJEVENÍ OD SVATÉHO ARCHANDĚLA MICHAELA A SVATÉHO ELIGIA ZE DNE 16. ZÁŘÍ 1967  

Benedicite!  
Milé duše, mluví k vám anděl Boží a zdraví vás jménem Boha Otce, jménem Syna a jménem Svatého 
Ducha.  
Milé Boží děti, celé nebe se raduje, že jste tady pospolu. Celé nebe je nad vámi otevřené. Svatý bratr 
Klaus drží nad vámi svou ruku. Všichni Boží andělé a Svatí hledí dolů na vás a Boží matka vám žehná. 
Ona vám zprostředkuje sílu a milost. Je zde mnoho duší z okolí, které naslouchají. Nebe, vás milé duše, 
prosí: mlčte, když nerozumíte a proste Boha o milost, abyste porozuměli.  
Víte, že je tu konec času. Bůh posílá k vám lidem anděly, aby vás přiblížili k Bohu. My, Boží andělé, jsme 
v každé době připraveni vám cestu k Bohu urovnat a ulehčit. Přijměte naše duchovní vedení. Buďte 
vděční lidé. Nevěřte, že Bůh pošle nás anděly na zemi pro zábavu. Ne, protože je nejvyšší čas. Přemýšlejte 
o svém životě. Jak krátký, je pozemský život a jak dlouhá je věčnost? Je to pro vás lidi velká milost, že 
jste byli do tohoto duchovního kruhu přijati. Ty nástroje Boží se pro vás obětují. Vy musíte jen věřit a být 
vytrvalí.  
Jsou lidé, kteří říkají: Nezasloužíme si přece, aby na zemi sestoupil anděl. Ano, milé duše, kdyby záleželo 
na vašich zásluhách, tak by Bůh nemusel posílat žádnou andělskou bytost, ale naopak, musel by poslat 
bič, aby lidi potrestal. Bůh je ale láska a dobrota. On to myslí s lidmi jen v dobrém. Bůh otec to myslí se 



svými dětmi v dobrém. Vy všichni přece chcete jednou vejít do našeho světa. Kdybyste mohli teď vidět 
otevřené nebe. Paprsky na vás padají jako kapky rosy. Vy všichni budete v duších naplněni boží jiskrou. 
Ale ta boží jiskra by neměla zářit jen dnes večer. Tato boží jiskra je teď roznícena a má plápolat a zářit. 
Když si uvědomíte, že nad vámi bdí stále Svatý duch, tak sami pocítíte, když jste se dopustili křivdy, že 
jste den co den, týden co týden vedeni blíže k Bohu.   
Zeptám se vás dnes znovu: Věříte, že k vám hovoří svatý Boží anděl? Věříte v tyto Boží nástroje? Boží 
nástroje znamenají maják a tento maják je hlídán Božími anděly. I kdyby se mnoho lidí pokoušelo 
nástrojům způsobit škodu, tak se jim to nepodaří, neboť svatí Boží andělé je střeží a chrání. Tady na tomto 
místě je posvátná půda. Je to místo milosti. Vy všichni můžete dnes večer profitovat. Dostanete 
milosrdenství od Boha, od Nebeské Matky, ano, z celého nebe. Každý je druhému světlem. Každý nese 
světlo dále na ulici, do světnic, do továren. Buďte Božími světlonoši. Je nejvyšší čas. My, Boží andělé, vás 
varujeme. Boží andělé vás prosí, jděte k vašemu Otci, odkud jste kdysi vyšli. My, Boží andělé, usilujeme o 
to, abyste se všichni zase jednou vrátili do Božího Domu, do Nebeského Ráje.   
Mnoho lidí je zde a uvědomuje si, že je nad nimi Boží duch. Snaží se dostat k Bohu a plní lásku k 
bližnímu, křesťanskou lásku. Mnozí ale mezi vámi jsou božími požitkáři. Oni nerozumějí, že v bližním by 
mohl být Kristus. Dnes pronikají slova do vaší duše a nebe vás prosí: Jděte k Otci, když si zoufáte, 
požádejte Otce v nebi, když si nejste jistí, zda jsme andělé Boží nebo ne. Proste tiše o milost a poznání. 
Přijdou pro vás těžké časy. Mnoho duší říká dnes, že věří a zítra znovu pochybují. Pak je to odpadnutí od 
Boha, proto Bůh posílá nás anděly, aby vás naplnili Božím duchem. Bůh vás požehnej a ochraňuj.  

SVATÝ ELIGIUS VÁM TEĎ PŘEDÁ BOŽÍ ZJEVENÍ.   
Benedicite!  
Milí sourozenci, milí synové a dcery.  
Pokoj je jen v Bohu a kde je Bůh, tam je pokoj. Je na místě, aby k vám dnes večer byla řečena tato slova. 
Vy víte, kdo řekl tato slova a kdo dnes k vám mluví. Žádný den jako tento dnešní není tak vhodný k 
poděkování, k modlitbě a k oběti. Proto děkujte všichni z hloubky vaší duše za všechno to, co vlastníte a 
za to, co vám tento svět dal. Děkujte za všechny milosti, které k vám stále znovu přicházejí, neboť díky 
jednomu člověku přichází zlatý déšť a tento zlatý déšť se vrací na vás zpět.   
Ještě před nedávnem jsem lidem vysvětloval, že na tento den jsou konány velké přípravy. Tyto přípravy 
naplnily všechny, neboť uprostřed tohoto prostranství vystavěli Boží andělé oltář, vyzdobený květinami. 
Vy nemůžete vidět oltář, ani Boží anděly. Svatý bratr Klaus vyprosil svému bratru při Svatém přímání, při 
mši milost, aby na oltáři vyrostl strom a aby tento strom rozkvetl a všechny jeho květy byly tehdy 
rozděleny lidem. U některých viděl bratr květy uvadnout, u jiných zůstaly čerstvé a přinesly ovoce. Tuto 
milost vyprosil pro vás všechny dnes Svatý bratr Klaus, aby každý z vás na podzim dostal jeden květ. Je z 
toho stromu, který roste na oltáři.   
Chci vám vysvětlit, proč ty květy vadnou. Lidé nepřinášejí své oběti na oltář. Obětí je vaše práce, vaše 
těžkosti, vaše starosti a vaše utrpení, ba i váš skrytý zármutek, který nikdo nevidí a nikdo si neuvědomuje. 
Tuto oběť položte všichni na oltář, tak jako kněz u oltáře, když drží oběť a dává vodu do vína. Voda, která 
je požehnaná a voda, která se nechá spojit s vínem. Tak se spojí vaše oběť s Kristem a Bůh Otec oběť 
přijme. To je jistě velká milost, když dnes v duchu můžete vaši oběť položit na oltář. To je velká milost, 
když přijímáte tento květ. Uvědomte si, že my, andělé Boží, vidíme ten květ a vidíme o který květ 
pečujete, vidíme u koho nikdy nenese ovoce. Obětovat a modlit se, to má být váš cíl.   
Ten pokoj a mír, který si svatý bratr Klaus přeje, není uzavírán na mírových konferencích. Kristus sám 
hovořil, pokoj vám dávám a tento mír vám nemůže svět dát. Svatý bratr Klaus je ten, kdo se modlí pro 
pokoj a mír. Už tehdy se na kolenou modlil: Otče dej nám mír a mír byl uskutečněn.   
Když si připomenete dějiny, že mír, jehož pět stanov dnes ještě platí a ve vaší zemi by měly být 
dodržovány, mají svůj počátek u Svatého bratra Klause. Chtěl bych do vaší země zvolat: Važte si těchto 
stanov, neboť to jsou nebeské stanovy, které vám byly dány pro vaši zemi. Buďte jako Švýcaři vděční.  
Svatý bratr Klaus zápasil na vrcholu a na tento vrchol máte všichni vylézt. Tento velký světec z Ranfu. On 
přijal za svá slova: když semeno nevpadne do brázdy a zemře, tak nepřinese žádný plod. Brázdou byla pro 
tohoto Svatého vesnička Ranf.   
Milí synové a dcery, vy máte také brázdu, kam můžete vložit semeno, aby zemřelo a přineslo tisícinásobné 
množství plodů. Pro vás je to vytrvalost a hluboká vnitřní víra. Vidíte tohoto Svatého vždy s růžencem v 
ruce. V nebeské matce hledal útočiště a on to dělá ještě dnes pro váš národ, pro vás synové a vás dcery.   



Tento světec by chtěl vidět křížovou výpravu. Křížová výprava s matkou Marií. Tato křížová výprava 
započala ve Fatimě a pokračovala do Garabandalu a odtud až k vám. Vy všichni budete stát v této křížové 
výpravě, protože v čele půjde Svatý bratr Klaus. Chtěl by s vámi uzavřít společenství: společenství s 
Bohem, společenství s Kristem, společenství s nebeskou matkou Marií. Tenkrát uzavřeli vaši otcové 
společenství a k tomuto dni uzavřeli takové společenství se Svatým bratrem Klausem, aby tím zajistili mír 
ve vaší zemi.   
Potřebujeme bojovníky. Bojovníky beze zbraní, bez munice, bez letadel. Potřebujeme bojovníky s 
růžencem.   
Matka boží říká všem obdařeným milostí a k nástrojům Božím tady v díle milosti: Modlete se, čiňte 
pokání, přinášejte oběti, smiřujte se a modlete se za mír. Ať je brázda hluboká a země těžká, vložte do ní 
semeno, aby zemřelo a přineslo vám, milí synové a dcery, tisícinásobný výnos. Potom se nepotřebujete 
bát. Představte si od každého člověka tisíce zasetých semen, pak máte ve vaší zemi bohatou úrodu 
chutných plodů - znamenitý dar. Z těchto darů pak můžete dostat na svatební hostině Pána.   
Nechť vám Bůh žehná a ochraňuje vás.  
Benedicite!  
  
ZJEVENÍ OD SVATÉHO ARCHANDĚLA MICHAELA A ELIGIA  ZE DNE 2. PROSINCE 1967 

Kristus se vám daruje se svou celou láskou. A kde je vaše láska? Kde je vaše láska k Bohu? Kde 
je vaše láska ke Kristu? Každý by měl jen děkovat. Poděkovat Otci, že tě vysvobodil z duchovní 
tmy. Věnuj své vlastní duši pokoj a věnuj oné duši, která je v našem světě, pokoj a klid ... teprve 
potom může být pokoj a klid, když můžeš odpustit. Také vám svítí hvězda jako svítila tehdy. A když 
všichni za tou hvězdou půjdete, tak přijdete zcela určitě k pravému cíli. Tam, kde lze nalézt 
Krista.  

SVATÝ MICHAEL ŘÍKÁ:  
Benedicite! Milé duše! Žehnám vám jménem Otce, jménem Syna a jménem Svatého ducha.  
Milé Boží děti! Ano, zkoumejte duchovní bytosti, které k vám hovoří. Dlouhé tři roky jste měli již čas, tři 
roky k vám my, andělé Boží, hovoříme. Dlouhé tři roky mluví Boží andělé o Kristu, o nebeské Matce, o 
nebi, do kterého byste měli jednou vejít, o mostě, který Kristus pro vás vystavěl a o Kříži, který Kristus 
pro vás překonal. A přesto jsme my Boží andělé vámi popíráni. Boží nástroje jsou vystavovány 
posměškům. Já vám ale říkám: "tyto tři nástroje jsou určené Bohem! Jsou zařazeni do Božího plánu. Dali 
svůj souhlas a budou ho dodržovat, dokud je Bůh potřebuje."   
Milé duše! Tři nástroje Boží a v této Trojici je ukryto velké tajemství. Trojice v Bohu a vy byste se mě 
mohli teď zeptat: Proč jsou oba nástroje katolického vyznání, ale Pavel vyrostl v protestantském? Právě to 
Bůh chtěl. Nemohu vám začátečníkům, kteří jste tu dnes ještě říci, proč to tak s Pavlem je. Přece je to 
Boží vůle, aby on jako protestant pro Boha v Božím plánu působil. Jak byste měli jako protestanti jinak 
možnost, tady v tomto Božím kruhu spolupracovat? Bůh si přeje na konci tohoto období jednu jedinou 
církev a ne tisícery roztříštěné církve.  
Všichni sem přicházíte s různým vyznáním a budete všichni vedeni blíže k Bohu. Má tu být každý a 
přiblížit se Bohu. A nemyslete si, když se tady dostanete do styku s námi, Božími anděly, že nemusíte víc 
do kostela, právě naopak, postavím vás dovnitř do jeho středu. V modlitebně je tolik Božích andělů, že vy 
sami jejich přítomností tam máte jít s radostí. Ano, milé duše, kolik katolíků jde do kostela, protože je to 
povinnost, a proto je Kristus každý den, každou neděli znovu urážen. Kristus žádá od vás lidí, abyste k 
němu k oběti při mši šli z lásky a nikoli, protože musíte. Kristus vám daruje sebe, celou svou lásku. A co 
mu za to dáte? Možná bohoslužbu, ke které přicházíte opožděně. Mnozí přicházejí pozdě a odcházejí 
předčasně. Jakoby chtěli říci, ano, teď jsem tu byl a on má být spokojen. Ne, on není s vámi spokojen. 
Lidé svým postojem urážejí Krista. Bůh ho lidem poslal. Bůh dovolil, aby byl bičován, aby byl korunován 
trny, aby Jeho vřele milovaný syn byl přitlučen ke kříži. Jak musel Bůh lidstvo milovat, že to všechno 
dovolil. A kde je vaše láska? Kde je vaše láska k Bohu? Kde je váše láska ke Kristu?  
Bůh nekonečně miluje Svoje lidstvo, které stvořil. Bůh je nekonečně milosrdný. Ale, když přijde boží 
hněv přes lidstvo, potom je Bůh nekonečně spravedlivý a trestá podle této nekonečné spravedlnosti. 



Mnohé duše říkají: Bůh nemůže přece trestat, On je přece ten milující Bůh. Právě proto, že On vás miluje, 
musí vás trestat. To je pro vaši spásu duše. Kdyby lidstvo nemiloval, tak by je také netrestal. Myslete na 
to! Rodiče, kteří své děti netrestají, kteří jsou ke svým dětem lhostejní, své děti nemilují. Neuvědomují si 
vůbec svou odpovědnost. Avšak rodiče, kteří své děti v pravém smyslu milují, dovedou také trestat, a to od 
vás lidí Bůh vyžaduje. Boží láska musí být vštěpována už nejmenším dětem. A když vy rodiče už malé 
děti musíte potrestat, tak jim musíte říci: Trestám tě, protože tě mám rád, protože jsem před Bohem 
odpovědný za tvou duši.  
Jen něco bych vám chtěl říci: Dětská duše tady není k tomu, aby odreagovala nálady rodičů. Není k tomu, 
aby si na ní popouštěli zlost. To není božské. Bůh netrestá podle Své nálady, Bůh trestá spravedlivě.  
Milé děti! Je svatý čas adventu a blíží se Štědrý večer. Ve vašem srdci by mělo svítit, měl by být vidět 
odraz světla adventní svíce. Já jsem vás dnes večer prověřil a mohu říci: Mnoho z vás, skoro všichni, kteří 
jsou přítomní, mají ve svých srdcích adventní světlo a to světlo máte rozšiřovat. V tomto svatém adventu 
rozdávejte lásku. Snažte se o klid a mír, neboť jak víte, právě v tomto svatém čase, to má lucifer náročné, 
on si přeje všude rušit. Mnoho lidí můžete slyšet, buď v rodině, nebo na pracovišti, že pokaždé na svátky 
to má zvlášť těžké. Je trápen satanem. A my Boží andělé máme práci, tyto démonické duchy vyhánět z 
rodin a ze srdcí.  
Požehnej vás Bůh. Bůh vás ochraňuj. Benedicite!  

ZJEVENÍ OD SVATÉHO ANDĚLA ELIGIA (LUMINARIA) 

Milí sourozenci! Benedicite! Jen ještě několik dní vás dělí od velkého svátku. Pak bude otevřena velká 
brána, z níž proudí k lidstvu milosti. Člověk se připravuje. V domech a na ulicích je vidět horlivou 
činnost. Právě tak horlivá činnost je u nás. Také my připravujeme dárky pro lidi. Avšak naše dárky jsou 
jednotné. Hlavně bychom chtěli lidstvu předat jeden velký dar. Neboť už dávno Kristus uložil Svým 
zástupům: Jděte tam na Štědrý večer, jděte tam v tento Svatý čas. Otevřte bránu a přineste lidem pokoj, 
přineste lidem lásku. Vyhledejte lidi, kteří se dožadují Boží lásky. Jděte do všech zemí a přinášejte pokoj. 
Vnášejte pokoj do lidských srdcí. A tento pokoj bychom chtěli vidět ve vašich rodinách, v každém 
jednotlivém srdci. Ten pokoj bychom chtěli vidět na celém světě. Avšak mnoho lidí uzavírá své dveře. 
Nechtějí pokoj, nechtějí svým bližním prominout. Ano, člověk je zatvrzelý. Nemůže ani té duši odpustit, 
která již vkročila do našeho světa. Představte si milé duše, že také tyto duše vědí, že vy na zemi slavíte 
Vánoce. Za takové přenášené myšlenky jsou smutně naladěné. Takové myšlenky jim překážejí k vzestupu. 
A dokud ty, člověče, takové ubohé duši nepromineš, do té doby nenachází žádný klid. Daruj tvé vlastní 
duši pokoj a daruj duši v našem světě pokoj a klid. Na to kladu obzvlášť důraz, protože vidím lidi, kteří 
nedovedou prominout. Věř mi, člověče, pokoj bude teprve, když dokážeš prominout. Pokoj a mír bychom 
chtěli přinést do všech zemi. Chtěli bychom přinést mír všude tam, kde je dnes válka, kde lidé proti sobě 
bojují. Pronikáme i do vlád: Složte přece své zbraně, my vám přinášíme mír z nebe. Nechcete skutečně 
mír přijmout? Přinášíme mír také tam, kde lidé nevěří na Otce v nebi. Avšak všude je naše snažná prosba 
přehlušena, buď hlukem zbraní, dělovou střelbou nebo lidskými slovy.  
Pokoj! Není to ze všech nejkrásnější slovo? Kdyby to bylo to ze všech nejkrásnější slovo, nemuselo by se 
lidstvo strachovat o tento pokoj a mír. Potom by lidstvo nemuselo žít v neustálém strachu, že jim bude 
pokoj a mír odebrán. Nebe dělá vše a člověk to nechce. Ano, já mohu říci: Ó, nebohé, padlé lidstvo, tak 
daleko jsi pokleslo, že nechceš pokoj a mír. Tak daleko jsi pokleslo, že už nepoznáš, co jsou Vánoce. My v 
našem světě jásáme vstříc Otci v nebi. Děkujeme Otci, že poslal do světa Svého syna, aby vysvobodil 
lidské pokolení. Záleží na každém, zda poděkuje. Jenom abyste poděkovali, nemusíte přijímat žádné dary. 
Poděkovat Otci, že tě vysvobodil z duchovní tmy. Děkovat, že tě Boží andělé uvolnili od trnů, které tě 
obepínaly. Děkovat, že ti urovnali cestu.  
Mohl bych vás všechny srovnávat s pastýři na poli, neboť jste všichni na velkém poli. Také k vám mluví 
Boží andělé jako tehdy. Také vám svítí hvězda jako tehdy jedna svítila. A když vy všichni tu hvězdu, její 
stopu budete následovat, tak přijdete zcela určitě k pravému cíli. Tam, kde naleznete Krista, tam, kde vás 
Kristus chce jednou mít, tam, kde je věčné blaho. Ano, ta cesta je dlouhá. Potřebuje mnoho sil a 
vytrvalosti. Avšak ta hvězda bude stále svítit. Kdybyste jednou zůstali stát, tak jen pohleďte k té hvězdě. 
Dá vám sílu, abyste mohli pokračovat v cestě. Musíte ještě udělat mnoho kroků. Musíte přeskákat 
kameny. Budete ale vedeni, jako tehdy lid, který vedl Mojžíš. Tak se nepotřebujete bát, neboť máte 
průvodce, ne, vy máte tři průvodce, kteří vás vedou k cíli. Také pro vás by se mohlo moře rozdělit, abyste 



přišli jistě na druhý břeh. Chtěli bychom každého jednotlivce podarovat. Proto přijďte v příštích dnech k 
nám.  
Bůh vám žehná! Bůh vás ochraňuj! Benedicite!  

ZJEVENÍ SVATÉHO MICHAELA ZE DNE 14. BŘEZNA 1981  

PŘÍPRAVNÝ ČAS NA VELIKONOCE  
Benedicite! Milý Pavle, milí křesťané v Pánu! Zdravím a žehnám vám jménem Boha, jménem Otce, 
jménem Syna a jménem Svatého ducha.  
Dnes stojí mocný Boží anděl před Božím trůnem. Boží anděl, který pomáhá lidem v duševní nouzi. Ó, 
milí Křesťané! Kdo je v duševní nouzi? – je tolik zoufalých duší. Jsou taženi sem a tam. Věří v Boha a 
zase odejdou od něho pryč. Jako loď na jezeře, houpají se sem a tam. Oni sami ale nenajdou klid. Tu ale 
poslal Bůh, všemohoucí Otec tohoto Božího anděla, aby lidem pomohl. To ale nejprve požaduje: Víru v 
Božího anděla. Věřit, že my, Boží andělé, existujeme. Všichni ti lidé, kteří žijí v tmavé noci v mnoha 
zemích, nevidí vůbec světlo, jen ještě temnotu. Myslí si, že jsou Bohem opuštěni. Všude je válka, všude 
jsou lidé nespokojení. Svět je stále tmavší a tmavší. A tento Boží anděl bude mít se svými pomocníky čím 
dále tím více práce. Vy můžete říci: Vždyť nám se daří přece ještě dobře. My máme vše. My smíme ještě 
do kostela. Není to zakázané. My máme co jíst, co pít a dostatek šatstva. A přece nevíte, co vám čas 
přinese. Kristus apeluje stále znovu na lásku a na lásku k bližnímu. Kristus říká: Pomáhejte jeden 
druhému, milujte jeden druhého a utěšujte jeden druhého. Často jsou lidé vůči sobě ostýchaví. Chtěli by 
milovat, rádi by utěšovali, chtěli by být dobří, avšak oni se to nenaučili. Kristus říká: Láska, ta musí být. 
Bez lásky nemůžete žít. Boží láska, která je nesoucí láskou je nosná síla života! Vidíte to v rodině, kde její 
členové chodí kolem sebe bez lásky. To nejde. Takové rodiny se rozejdou, ač Bohu přislíbili, že zůstanou 
věrně pohromadě. Láska k Bohu znamená také: Úcta k Bohu, úcta jeden před druhým, děti k rodičům, 
otec k matce, matka k otci. Kdo se jako malý žádné úctě nenaučil, nemá také úctu k Bohu.  
Milí Křesťané! Znáte zčásti svět. Znáte, co slyšíte. Znáte, co vidíte. Avšak co je v duchovním světě již vše 
připraveno, to nemůžete poznat. Ale všechno, co je připravené, přijde. Proto držte pohromadě. Milujte 
jeden druhého. Tento přípravný čas, svatý čas Velikonoc, je zde, abyste udělali všechno, co je jen možné. 
Kristus na vás čeká. Kristus žádá, aby člověk přinesl oběť. Člověk si řekne: Co je to oběť? – Oběť je něco, 
co ty rád činíš a to pak můžeš opomenout. Nebo: Oběť, že dáš almužnu. Ten, který má mnoho, ten dá víc. 
Ten, který má málo, je to málo u Boha ještě mnoho. Bůh má spravedlivé měřítko a Bůh bude na onom 
světě člověka měřit. Vy jste Boží stádo. Vy jste v Božím majáku a tento maják září do celého světa. Když 
Bůh rozděluje dary z milosti, tak rozděluje tyto milostné dary do celého světa tímto majákem. Vaše 
modlitby jsou vynášeny námi Božími anděly - vaše oběti, vaše láska. Z tohoto Božího chrámu je 
rozesíláno mnoho světelných paprsků. A boží protivník nemá žádnou radost. Protivník zuří, že Bůh tady 
vytvořil tento chrám. Každá duše musí být silná, sebevědomá a stále znovu si říkat: Přijdu, ať se děje co 
chce. Pak nemá zlo žádnou sílu. Nemůže tě, duše, zadržovat. Cítíte Boží milostnou sílu, jako dýchnutí nad 
vámi. Cítíte paprsek Boží síly ve vaši duši. Otevře vaše duše a ponořte se do Boží lásky.  
Já Boží posel, vás lidi na této zemi mám rád. Bůh, všemohoucí Otec, vám daroval tyto dva Boží nástroje. 
Oni jsou z vnějšího světa napadáni. Nic si z toho nedělají: Oni jsou pod ochranou Boží. Můžete být také 
pod Boží ochranou, když si to budete jenom přát. Musíte se ale jen cele poddat této lásce a vědět: Když 
Bůh člověka vezme pevně za ruku, potom ho již nepustí! Staňte se stále víc tichými lidmi, abyste 
rozpoznali co je z Božího Ducha.  
Nechťť vás požehná všemohoucí Bůh Otec, Syn a Duch svatý. Kristus na vás čeká. Pojďte a přijmete ho s 
velkou láskou a úctou. Benedicite!  

ZJEVENÍ SVATÉHO MICHAELA ZE DNE 24. DUBNA 1981  

POHLEĎTE NA DUCHOVNÍ LÁSKU  
Benedicite! Milý Pavle, milí křesťané v Pánu! Zdravím a žehnám vám ve jménu Boha Otce, Syna a 
Svatého ducha.  



Milí snoubenci, milí svědkové, milí rodiče, milé duše! Mnoho Božích andělů je tady dnes v tento velký 
den, aby vás svatebčany pozdravili a vás ženichu a nevěsto podpořili. Když já Boží posel vás tak pozoruji, 
tak máme v našem světě velkou radost, když stále znovu mladí lidé mají potřebu se jeden druhému oddat 
v tomto posvátném Božím chrámu, kde proudí mnoho milostí. Víte, milé Boží děti, že když si dva lidé 
před Bohem řeknou ano, že je to závazek pro celý život. Je to slib, který člověk nemůže zrušit a přesto je 
na světě tolik rozvodů. To je protože mnoho lidí neví, co je skutečná láska. Když dva lidé jeden druhého 
milují, tak by měli pohlížet na duchovní lásku, na duševní lásku. Láska, jak vy lidé ji často chápete, je 
rychle pryč. Když však je zde duchovní láska, duševní láska, společné setkání duše s duší, pak se musí vše 
zdařit. Na co se dívá člověk dnes? Musí to být sličná žena, musí tak a tak vypadat, ano, musí být štíhlá a 
nesmí mít tu nebo onu chybu. Avšak na duši se bude sotva někdo ptát. Ale tito lidé musí jednou hořce 
pykat. Pak pláčou a naříkají, protože nemají pravou víru ve svém srdci. Manželství se může dařit jen, když 
je stavěno na Bohu. Avšak svatební obřad před Bohem není ještě žádný argument. Podle toho žít, to je 
nutné. Kristus by měl být ve vašich rodinách živý. Kristus má být stále vaše centrum. Máte přece Matku v 
našem světě, Nebeskou Královnu, tak pohleďte vzhůru, proste a doprošujte se, aby se u svého Syna za vás 
přimlouvala. Máte také duchovní rodiče: Marii, váš Boží nástroj a Pavla. Oni jsou tu pro vás, kdykoli je 
potřebujete. Milují vás, jako rodiče milují své děti. A vlastní rodiče nemusí myslet, že by přišli zkrátka. 
Děti, které staví manželství na Bohu také znají přikázání: Cti otce a matku.  
Milí lidé v Kristu! Jak často si přejí mladí lidé děti? Žádají Boha, aby mohli děti přijmout. Přihodí se to 
jen tam, kde je to možné, kde si to Bůh přeje. Pamatujte si: Jsou-li vám děti od Boha darovány, je to 
půjčka. Myslíte: To je přece naše vlastnictví. Ano, Bůh je dává do vašeho vlastnictví pro tuto zemi. Bůh si 
ale přeje tyto děti mít zase zpět ve svém domě. Rodiče jsou odpovědní, že děti budou vychované ve víře, 
jsou odpovědni, co z dětí bude. Řekli jste ano k vašemu manželství před Bohem. Má být vše jednotné.  
Milí Křesťané! Je nádherné, když v srdcích mladých žen a v srdcích mladých mužů je radost, radost z 
tohoto dne, radost, že smí být s Bohem, radost, že my andělé Boží jsme přítomní. A vy všichni, kteří jste 
zde, žijte také v této radosti a nezapomeňte: Co člověk Bohu slibuje, musí dodržovat. Kristus na vás čeká.  
Nechť vás požehná všemohoucí Bůh, Otec, Syn a Duch svatý. Benedicite!  
  

ZJEVENÍ SVATÉHO MICHAELA ZE DNE 12. SRPNA 1981  

POSILTE SE VE VÍŘE  
Benedicite! Milý Pavle, milí křesťané v Pánu! Zdravím a žehnám vám Božím jménem, jménem Otce, 
jménem Syna a jménem Svatého ducha.  
Milé duše! Vše, co děláte z lásky k Bohu, je dobré. To, že jste zde, to je také Boží milost. Že dostáváte 
stále znovu duchovní učení v těchto dnech vašeho pobytu, je Boží láska. Je to Boží láska, Boží milost, 
jestliže můžete přijmout, můžete porozumět, můžete věřit. Nevíte, co všechno je mezi nebem a zemí. 
Když se naučíte rozumět duchovnímu učení, když se naučíte přijmout nás Boží anděly, nás Boží anděly 
milovat a nás anděly Boží volat, pak přijdete k Bohu blíže. Je důležité a nutné, že máte přání tímto 
duchovním kurzem přijít bliže Bohu, nejen proto, že vás duchovně obohacuje, ale, že poznáte Boží lásku 
ve všem jejím působení a proto se Bohu přiblížit. Jestliže máte před sebou dva Boží nástroje, tak vězte: 
Tak dlouho, jak Boží nástroje mezi vámi pobývají, dotud je zde přípojka. Je napojena k nebi. Ne, že vy si 
teď myslíte a řekněte: Když jsme zde, tak potom přijdeme prostě jednoduše do nebe. Není to tak. Tím více 
se musíte namáhat, tím více musíte dokazovat také venku ve světě, že jste se postavili na Boží stranu. 
Mnozí lidé nemají odvahu. Obávají se bližních. Posilujte se ve víře! Posilujte se v Boží lásce! Pak 
nebudete mít z lidí žádný strach. Když jeden z vás pevně věří a druhý má s vírou těžkosti a možná ještě 
příliš má rád světské věci a své vlastní tělo, pak musí jeden druhému přijít vstříc, darovat mu lásku, lásku, 
kterou vám dává Bůh.  
Ten v rodině, který věří, že má pevnou víru a v sobě větší Boží lásku, je před Bohem povinnem být 
partnerce či partnerovi podporou a pomáhat mu na cestě. Potřebuje to velkou lásku a vytrvalost. Avšak 
druhý partner nesmí lásku druhého zneužívat: Nejprve mi musíš dát, potom mohu věřit. Společně má tato 
láska jít, duchovní s tou tělesnou. Ne, že ten druhý míní: Já to chci nejprve vyzkoušet. Teprve pak se budu 
snažit. Ruku v ruce: Žít spolu duchovní lásku a mít Boha před očima a všechno se změní v dobré. Musíte 
věřit v dobro a dobro příkladně žít, pak má Boží síla účinnost. Bůh je vše zahrnující láska. Kristus vás 



očekává. Kristus vás prosí: Litujte svých hříchů, dříve než přijdete ke stolu Páně. Mluvte s Kristem. 
Řekněte mu, kde vám má pomoci - a on vám pomůže.  
Požehnej vám všemohoucí Bůh, Otec, Syn a Duch svatý. Benedicite!  
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