


ZJEVENÍ OD SVATÉHO ARCHANDĚLA MICHAELA A OD SVATÉHO ELIGIA  
 
Sláva Bohu na výsostech a pokoj lidem dobré vůle na zemi! Já jsem svatý archanděl Michael. Milí 
lidé! Přišel jsem k vám, neobávejte se proto! Jsem tu, abych vám pomohl. To je Boží svatá vůle, 
že pobývám mezi lidmi.  
Bůh vám daroval prorokující dítě. Chcete vědět, kterého má strážného anděla. Je to svatý archanděl 
Raphael. To dítě bude jím vedeno. Bude dostávat od něho sdělení, která bude dávat dále svému 
vůdci. Svatého Luminaria, toho již znáte. Od něho jste se dozvěděli již mnoho božích pravd. Milí 
lidé! Vy se ptáte k čemu je zde váš vůdce. Bůh poslal do světa vašeho vůdce, protože dnešní lidstvo 
nechce poslouchat církev. Vybral vašeho vůdce z lidu. Prostého člověka. Byl pro to určen už v 
kolébce, jen musel nyní probojovat tvrdá, dlouhá léta. Ze Saula se stal Pavel. Stal se mezi vámi 
apoštolem.  
Milí lidé! Ti, až do dnešního dne ještě pochybovači, pro ně je dnes den zkoušky, ano, zkoušky. Jak 
dnes složíte zkoušku, takový bude váš další život. Budete moci s vaším vůdcem vychodit školu 
života. Neříkal vám stále: “věřte, i když nemůžete nic vidět.” Proč jste ho všichni neposlechli? 
Můžete ale vše ještě dohonit. Musíte jen od této minuty být připraveni. Chcete to, milé děti? Znáte 
teď mé jméno. Kdybyste byli v nouzi, tak mne můžete zavolat jménem. Když si to zasloužíte, tak 
vám pomohu. Musí to ale být velká zásluha. Ale nebudu každému pomáhat kvůli každé maličkosti. 
Musíte se to učit sami zvládat, abych vám mohl pomoci až budete ve velké nouzi.  
Milí lidé! Váš vůdce dostal dva mediální nástroje. Tyto mediální nástroje jsou určené Bohem. 
Kvůli těmto mediálním nástrojům mnoho lidí odešlo. To je jejich věc.  
Milí lidé! Bůh má něco v úmyslu. Bylo už z onoho světa od svatodušních svátků určeno, že tito tři 
lidé budou posláni na dalekou cestu. To prorokující dítě jim bylo k tomu darováno. Co myslíte, 
proč jsou lidé vedeni na tak dalekou cestu? Nebyla to velká zkouška pro ty čtyři? Já jsem jim 
přikázal vyjet na den a hodinu. Oni důvěřovali, oni věřili, aniž bych jim dal jen jedno znamení 
proč. Měli byste tuto odvaha a tuto víru? Já věřím, že sotva. Ptáte se: «proč museli jet do 
Garabandalu?” Ano, ptáte se právem. Ukázal jsem se ve Španělsku těm čtyřem. Doručil jsem 
Conchitě poselství Svaté matky Boží. Mělo by být rozšířeno. Mohl jsem díky těmto dětem působit! 
Ale lidé nechtěli uvěřit. Ano, bylo tam mnoho lidí, když jsem podal Conchitě hostii z onoho světa. 
Ani to nestačilo. Milí lidé! Bylo těmto dětem zakázáno o tom mluvit. Co se přihodilo ve Španělsku 
je pravda. Svatá Boží matka se těm dětem skutečně zjevila!  
Svatá Boží matka varuje lidstvo. Bůh miluje své děti! Ale když je kalich plný, tak přetéká. Přejete 
si nejdříve trest? Nechcete se nejprve obrátit? Proč nevěříte, když vám Bůh posílá zázrak? K čemu 
jsou tu zázraky? Vždy tehdy, když je lidstvu zle. Svatá Boží matka je matkou celého lidstva. Ona 
vás miluje! Proto ona varuje lidstvo: “přinášejte oběti, modlete se, milí lidé, abyste se nemuseli 
obávat trestu!” Milí lidé! To, co se přihodilo v Garabandalu, to se děje také tu, uprostřed mezi 
vámi. Je tu jen rozdíl, že tady mluvím skrze jednoho člověka.  
Milí lidé! Svatá Boží matka se zjevila dětem mnohokrát. Svět to ale nepřijal. Proto přišel ten zázrak 
k vám, abyste ho přijali. Má tu pravdu ze Španělska dosvědčit. Tito čtyři lidé cestovali do 
Španělska. Nevěděli: “je tam mnoho lidí nebo ne?” Neuměli španělskou řeč. Co myslíte? Přijeli 
tam. Co je očekávalo? Stáj, jako v Betlémě. Byli podrobeni tvrdé zkoušce. Mohli se ptát: “svatý 
Boží anděli, kde jsi? Pomoz nám přece!” Ano, to bylo možné. Já jsem mluvil přece také s 
Conchitou. Byl bych jim býval mohl přece pomoci. Ne! Museli v této zkoušce obstát. Věřte, milí 
lidé, to byla ta nejtvrdší zkouška!  
Na Štědrý večer vystoupali tito čtyři lidé ke stromům na kopec, kde se jim zjevila Boží Matka. 
Conchita jim to ukázala, neboť její dům stojí zrovna pod ním. Teď se vás zeptám: “co zažili tito 



lidé tam nahoře?” Co zažili? Oni s velkou pokorou poklekli. Oni zapálili svíčky a modlili se k 
Svaté Boží matce. Zpívali písně k poctě Svaté Boží matky! Pak padli jeden po druhém do vytržení 
a Svatá Boží matka se jim zjevila. To je pravda, čistá pravda! Tito lidé Svaté Boží matce slíbili, že 
jejímu zjevení zůstanou věrni, ať se děje cokoliv.  
Věřte, milí lidé, Svatá Boží matka k nim zvolala: “modlete se, modlete se zase růženec! Bude vám 
k požehnání i když se budete modlit jen jednu sloku za den.” Ti lidé, kteří jsou zde a růženec 
neznají, by měli vzhlížet alespoň s velkou úctou ke Svaté Boží matce. Ona je matkou celého 
lidstva. Bude vám pomáhat! Musíte jen snažně prosit: “matičko, pomoz!” Nezapomněla ještě 
nikdy na snažně prosící dítě! Milí lidé! Na posvátný vánoční den, na 25. prosince, vystoupili tito 
čtyři lidé znovu na kopec. Svatá matka jim přikázala: “přijďte znovu!” A oni přišli. Darovala se 
jim znovu. Může to být také zde, milí lidé. Nemusí to být tak daleko. Chci vám ještě něco prozradit: 
24. prosince v noci se zjevila Svatá Boží matka Conchitě a její matce v kuchyni. Stála jednoduše, 
uprostřed v kuchyni. Také 25. prosince uprostřed noci.  
Milí lidé! Z toho vidíte: Tito lidé jsou s prorokujícími dětmi ve Španělsku úzce spojeni, duchovně 
spojeni. Můžete o tom sami přemýšlet. Já jsem tyto lidi na cestě každý den vedl. Přikázal jsem jim, 
že mají jet do Lourd, že tam něco zažijí. Oni byli tak poslušní a jeli. Milí lidé! Z toho vidíte: Kdo 
poslouchá velkého ducha, ten je dobře veden.  
Oni si postavili v Lourdech stan. Bylo velice chladno. První den šli k jeskyni. Zapálili tam svíčky 
a zasvětili je Boží matce. Poklekli a modlili se. Ano, neostýchali se. Modlili se nahlasi růženec. 
Zpívali mariánské písničky a padli do vytržení před všemi lidmi. Proč padli do vytržení? Milí lidé! 
Zjevila se jim znovu Svatá Boží matka! Varovala svět. Zůstali tam dlouho, nemohli se od Boží 
Matky oddělit, až je Boží Matka poslala domů, do stanu. Řekla jim: “zůstaňte ještě den. Já přijdu 
zase.” Druhý večer šli tito dobří lidé zase k jeskyni a Svatá Boží matka se jim zjevila znovu.  
Milí lidé! Můžete konečně pochopit, co to znamená? Bylo velmi chladno. Klečeli na studených 
kamenech. Svatá Boží matka je litovala. Ano, řekla: “jděte domů do stanu, já tam přijdu ještě 
jednou.” Tito lidé se mohli sotva pozvednout, ale věděli, že Svatá Boží matka dodrží slovo. A bylo 
to tak. Ona tyto lidi požehnala. Ona tento svazek požehnala. Ona tento svazek vykovala, a proto 
žádný článek nechybí. Milí lidé! Teď víte vše o tomto velkém zázraku. Řekl jsem vám: Totéž se 
může stát i zde. Mějte velký respekt a úctu k těmto lidem! Oni se vším souhlasili. Slíbili, že to vše 
sdělí lidem dále. Svatá Boží matka stále znovu varovala a požádala tyto 4 lidi, aby varování poslali 
na lidstvo dále. Jsou ale k tomu příliš skromní, bojí se zlých jazyků. Proto jsem přijal tu funkci 
sám. Já budu teď častěji mezi vámi, pokud si to zasloužíte. Varuji vás ale, milí lidé, nezasloužíte-
li si to, tak vám odeberu vašeho vůdce a jeho nástroje! Není samozřejmé, že oni pobývají mezi 
vámi. Je ještě mnoho, mnoho set lidí, kteří čekají na poselství od Svatého Michaela. Varuji vás, 
starejte se o tento dar!  
Ptám se vás: Věříte teď konečně, že k vám hovoří Svatý archanděl? Já budu nad vámi a pošlu na 
vás mnoho božích paprskú! Co bych vám chtěl ještě říci: Váš vůdce má v sobě mnoho Božích sil. 
Je ozařován z onoho světa. On nesmí být duchovně vidoucí, protože je vůdce a ochránce božích 
nástrojů. On má ale v sobě sílu k pomoci lidstvu. Varuji vás ale, nesmíte tyto Boží síly zneužít! 
Nesmíte ho zneužívat kvůli každé maličkosti. Já jsem mu zakázal spěchat k lidem kvůli každé 
maličkosti. Lidé se musí naučit své malé problémy sami řešit. Jen tam, kde je velký problem, tam 
má s jeho silou pomoci. Rozumíte mi. Existuje však mnoho lidí, kteří míní, že ho mohou volat 
kvůli každé maličkosti.”Ano, ten je tu teď pro to, aby pomáhal.” On je dobrý, skromný člověk. On 
si přeje učinit po právu všem lidem. Věřte ale, já ho povedu, jak si já budu přát. Ne, že on se 
opotřebuje pro lidi, kteří si to nezaslouží. Upozorním ho na vše, když to bude nutné. Proto se 
nesmíte hněvat, když on nebude činit dle vaší vůle. Rozumíte mi?  



Mějte velkou úctu před tímto dnem! Ověřte si lidi, kterým něco z toho chcete dát. Všechno to, co 
ve vašem pozemském životě děláte dobrého, to jsou stavební kameny pro onen svět. Není to 
zázrak, že je vám dána příležitost shromažďovat stavební kameny pro váš dům na onom světě, aby 
váš dům byl prostorný a krásný? Nechte vaše světlo zářit, aby na onom světě svítilo velké světlo! 
To je velká milost. Buďte vděční pro tuto milost. Každý člověk, ať chudý nebo bohatý, jedno 
jakého je vyznání, by sem měl přijít. Co myslíte, proč je váš vůdce protestant a boží nástroje 
katolického vyznání a také prorokující dítě? Zeptejte se jednou sami sebe. Ano, milí lidé! Bůh si 
přeje, aby se celé lidstvo sjednotilo! Bůh miluje své děti takové, jací jsou. Bůh si přeje, aby všechny 
děti přišly do jeho domu! Všichni mají stejného Otce.  
Svatým koncilem bylo církvi určeno, aby přivedla lidi blíže jednoho k druhému, aby celé lidstvo 
spolu spojila. Co myslíte, milí lidé, když byl svolaný církevní sněm - proč byl svolaný? Svatý otec 
ho svolal z vnuknutí, ano, z Božího vnuknutí, protože byl nejvyšší čas! Mír a shoda má přece být 
nejdříve v chrámu Páně, v církvích. Jak chce žít politický svět v míru, když se církve hádají? To 
by se mělo změnit! Všechny církve by se měly těšit. Všichni lidé jsou si před Bohem rovni!  
Víte teď, na čem vše záleží. Přijdu k vám znovu. Rád bych vám chtěl ještě říci, milí lidé: Zlo, které 
až do dneška utlačovalo vašeho vůdce a Boží nástroje, nemá teď již žádný vliv! Já jsem tu abych 
zápasil a já budu se všemi hotov! Věřte a důvěřujte! Přicházejte sem, abyste měli radost ve vašem 
srdci. Já jsem připraven vám pomáhat. Buďte všichni připraveni s pokorou v srdci. Víte, co je 
pokora? Neklanět se bez pokory. Musíte se naučit duchovní pokoru! To je obtížnější. Já vím ale, 
že to dokážete.  
Máte teď všichni nádherné, otevřené srdce a nádhernou duši. Boží síla přichází do vás a protéká 
vaším srdcem! Vezměte každé vlákno, každý paprsek do svého srdce, abyste zářili jako boží světlo. 
Ať Bůh požehná vaše milované doma, ať Bůh požehná vaše děti a vaše hospodářství! Mějte úctu 
před vším co Bůh stvořil!  
Pozdrav Bůh, milí lidé!  
 
SVATÝ ANDĚL LUMINARIUS VÁM NYNÍ ZPROSTŘEDKUJE ZJEVENÍ.  
 
Pozdrav Bůh! Posloucháte poprvé má slova. Ode dneška vás budu pořád takto zdravit. Byli jste 
uvítáni slovy: “sláva Bohu na výsostech a na zemi pokoj a potěšení lidem dobré vůle!” Dávali jste 
pozor na tato slova a přemýšleli jste co znamenají?  
Pokoj. Když vám mám toto slovo osvětlit, pak musím jít nazpět do času, kdy Kristus poučoval lid. 
Znáte Ježíše Krista. Víte, že on všechen svůj čas věnoval nemocným, chudým a hříšníkům. 
Dostával proto často výtky. Víte také, že Kristus, tentýž Kristus, při svaté večeři Páně apoštolům 
myl nohy. Také člověk by se měl ponížit, protože si přece přeje následovat Krista. Kristus přece 
říkal: “kdo mne bude následovat, ten získá věčný život.” Člověk má dost příležitostí se v 
každodenním životě pokořit. Často je ponižován bližními. To se bude dít v bližší době častěji. 
Nechte se ponižovat. Přivádí vás to bliže k cíli, do duchovní výšky! Pokoj. Co znamená pokoj? 
Pokoj přijde do duše jen, když se člověk dokáže ponížit. Když je pokorný, když přináší oběti. To 
je opravdový duševní pokoj. Také přikázání: “máš milovat svého bližního”, to přináší pravý pokoj 
v duši. Obdrželi jste teď dost abyste se překontrolovali, zda máte v sobě pokoj duše. Schody do 
nebe jsou připraveny! Můžete tyto schody vystoupit, můžete přijít k Bohu, jen když budete mít 
pokoj v duši. Můžete stoupat stupeň po stupni do výše. My vám podáme ruce, abyste přišli výše. 
Přijměte vděčně naše ruce. Chceme vám pomoci! Také modlitba přináší duši pokoj. Víte, jak se 
máte modlit. Vysvětlil jsem vám to v poslední době dostatečně. Pokračujte v modlitbě! Neboť u 
vás to musí začít, u vás musí začít vládnout pokoj v duši.  



Já nemám co bych vám chtěl dále říci. Dostali jste postačující pevnou stravu, kterou teď musíte 
strávit. Rozmyslete si vše dobře a buďte vděční. Rozmyslete si dobře každou větu. Pozdravem 
“sláva Bohu na výsostech!” chvalte teď Boha, vzdejte Bohu čest a velebte ho! Ochrání vás 
všechny! On žehná vám a vaším rodinám. Bůh vás ochraňuj!  
Pro dnešek to stačí.  
Směli jste slyšet poselství od svatého anděla Luminaria. Buďte vděční pro tato poučení!  
Co bych vám chtěl ještě říci: Říkal jsem stále těmto čtyřem dětem na cestě, velebte a chvalte Boha, 
velebte a chvalte ho! Doporučil jsem jim zpívat každý den píseň: “velký Bože chválíme tě”. 
Vašemu vůdci jsem to také doporučil. Nechcete dnešní den ukončit písní? Tak zazpívejte píseň 
“velký Bože chválíme tě”. Bůh vás žehná!  

Předáno 1. února 1966 v hotelu Bad Horn, Thurgau  
 
SPASENÍ A ZNOVUZROZENÍ  
ZJEVENÍ OD SVATÉHO ELIGIA  
 
Milí sourozenci! Benedicite! Přednedávnem jsem hovořil k lidem o jejich spasení. Mnoho z vás ta 
slova slyšela. Dnes mám pověření vám k těmto slovům podat výklad. Můžete si vzpomenout, jak 
jsem vysvětloval: Kristus vás vysvobodil od vašeho někdejšího odpadnutí od Boha! A vy jste 
všichni, s několika výjimkami, byli při tom. Mnozí - chtěl bych říci velká část - o tom přemýšlela. 
Nemohli jste si tato slova se svým lidským rozumem vysvětlit, zrovna tak málo jako církev. Pak 
vám to musím říci.  
Mohli byste teď namítnout: Nečetl jsem ještě nikdy něco takového v Písmu.”  Mnoho míst bylo z 
Písma škrtnuto, protože člověk to nechtěl připustit. Některá místa ukazují na znovuzrození, ale 
jsou zahaleny v tajemství. Člověk to musí tedy ze slov sám najít. Stojí napsáno: “Musíte tedy být 
znovuzrození z vody.”  Také stojí mimo jiného také napsáno: “Musíte vinu uhradit do posledního 
haléře.”  Víte o pádu andělů. Víte o nevěrných andělech, kteří byli svrženi do hlubin. To jsem vám 
již jednou vysvětloval. V této hlubině bylo mnoho stupňů k výstupu. Říkám vám: Už dávno před 
Kristem došlo k vývoji lidského pokolení! Už dávno před Kristem byly bytosti Božími posly a 
zčásti inspirací připravovány: “Přijde Mesiáš, přijde Spasitel a vysvobodí vás z této hlubiny!”  
Mnoho statisíce roků znělo toto poselství a bytosti se těšily na spasení, na Mesiáše! Mnozí dosáhli 
ten stupeň a přece nemohli k Bohu Otci najít zpáteční cestu. Narodil se Kristus! Přišel Kristus, 
Spasitel. Kristus vysvobodil bytosti, vytvořil most a uvolnit cestu k Otci. Tato cesta je žebřík, 
stupeň po stupni.  
Tak bych chtěl teď, abyste slovům správně rozuměli, dát příklad. Muž: on žil 80 let po Kristu. 
Tento muž dokázal dosáhnout tento stupeň ve svém lidském životě. Tento muž, nebyl stárý, neboť 
tehdejší poměry nelze srovnávat s vašimi. Bylo mu 35 roků. Bral si k srdci učení Krista. Boží 
přikázání, která Mojžíš na hoře Sinai dostal pro celé lidstvo, tento muž dodržoval. Chtěl bych říci: 
Jeho duše nebyla příliš zatížená. Když se vrátil do duchovního světa, do věčného domova, byl v 
určité sféře. Tato sféra nebyla ještě taková, jako je dnes. V této sféře se muselo hodně pracovat. 
Chtěl bych říci: Sféra byla pustá, bez stromů. Museli být postaveny domy, ulice a založeny 
květinové zahrady. Tady směla tato duše pomáhat utvářet s tvůrčími duchy tuto sféru. Duše prožila 
lásku a mnoho dobra ve spolupráci s tvůrčími duchy, s Božími anděly. Duše byla nasycena láskou 
i dobrotou. Ale muselo jí být vysvětleno: „Víš přece, že musíš stoupat. Krok za krokem musíš po 
žebříku stoupat vzhůru do výše, a to můžeš jen v novém pozemském životě.”  A stalo se. Po 
důkladné přípravě se tato duše zase narodila v lidském těle.  



Jdeme krok dále o mnoho set let. Mladistvý věk duše nechme stranou. Ve zralém stáří, v novém 
pozemském životě, už nebyly tak skromné poměry jako tehdy. Bylo to tak, že závist, nenávist a 
žárlivost ovládaly svět. Duše si nepamatovala na její přípravný čas, na lásku a dobrotu ve sféře, 
kterou ona pomáhala vytvářet. Tato duše byla chycená od této temné noci. Proto byl v tomto 
pozemském životě místo výstupu sestup. Milí sourozenci! Můžete teď rozumět tomu, co jsem 
předtím říkal: Vy jste byli bez několika výjimek všichni při tom. Vy jste všichni v těchto mnohých 
zkouškách, v těchto mnohých pozemských životech selhali. Uvědomuji si, že jsou tady teď lidé, 
kteří tomu nemohou věřit. A přece je to tak. Říkám vám: Uvěřte a snažte se teď, když v sobě nesete 
tyto znalosti, tento velký duchovní majetek! Snažte se o tento výstup vzhůru, neboť by to měl být 
přece poslední život, poslední zkouška. Víte, nebo větší část vás si uvědomuje: Prací mnoha rukou 
Božích andělů byla pro vás vytvořena vlastní sféra. Na počátku byla tato sféra také pustá a prázdná. 
Potřebovalo to hodně práce! Nepotřebovalo to jen dvě, tři ruce. Potřebovalo to mnoho rukou aby 
byla vytvořena zahrada v této sféře. Na počátku stál uprostřed jen jeden velký, zářící strom posetý 
drahokamy. Ty duše, které nejdříve přišly do blízkosti stromu – také jejich stromy stály 
ošperkovány v lesku. Žádný strom ale nemůže prospívat, nemůže růst, když nedostává správnou 
potravu, když není postaráno o jeho blaho.  
Nedávno jsem vám vysvětloval o tomto stromu života. Půdu musíte sami obdělávat a výživu 
musíte dodávat stromu také sami. Všechno ostatní obstarají Boží andělé. Boží andělé vykonali v 
této sféře dobrou práci! Víte, za několik týdnů jsou velké, svaté vánoční svátky. V nebi započaly 
už dávno přípravy. Také ve vaší sféře mnoho andělů pilně pracuje, protože by chtěli, aby všechny 
stromy byly vyzdobeny drahokamy a perlami. Zahrada má zářit! Má na vás z této zahrady zářit 
zázračný lesk. Ale vy musíte něco k tomu přidat. Nemůžete sklízet a nic dávat. Poněvadž co 
zasiješ, to budeš sklízet. Proto pošlete teď v této hodině modlitbu do této nebeské zahrady tak, jak 
jste byli poučeni. Na každém stromě - a těch je mnoho - má být drahokam, diadém a koruna! To 
můžete skutečně dosáhnout vaší modlitbou, láskou k bližnímu, obětavostí a vytrvalostí. Pomáhejte, 
aby to byla svítící, třpytící se zahrada, abyste mohli v posvátné vánoční době z této sféry sklízet, 
co jste zasili. Benedicite!  
Cítíte, jak se vaše modlitba vznáší do výšky? Pociťujete, že je zde mnoho andělských bytostí? 
Říkám vám: Dospělí, kteří jsou tak neklidní, to nemohou úplně prožít v jejich duších. Musel bych, 
jako kdysi s dětmi, být přísnější a vás náležitě upozornit, že v duchovnu je jen jedna poslušnost, 
jedna ukázněnost. Když jsou zde andělské bytosti a pociťujete paprsky tepla, tak byste je přece 
měli přijímat s pokojným srdcem a s klidnou duší. Rozuměli jste mi? Buďte přece dětem dobrým 
příkladem!  

Dáno v listopadu 1966  
 
NOVÝ PRAPOR NA SPOLKOVÉ BUDOVĚ  
ZJEVENÍ OD SVATÉHO ARCHANDĚLA MICHAELA A OD SVATÉHO BRATRA KLAUSE  
 
Benedicite! Milé duše! Buďte požehnáni z našeho světa jménem Otce, jménem Syna a jménem 
Svatého ducha.  
Milé duše! Dnes je slavnostní den. Přišli jste s celou rodinou. Počasí není právě příznivé.  
Boží nástroj Marie požádala svatého bratra Klause: “Prosím tě zadrž dešť tak, jako jsi kdysi 
zabránil ohni. Pošli sluneční paprsky na lidi!” Směli jste zažít: dešti bylo zabráněno. Objevily se 
sluneční paprsky. Ale nevydrží to dlouho, tak nebuďte smutní.  
Jste z našeho světa chráněni a požehnáni. Jste přátelé svatého bratra Klause. Jste vyvolení a 
oblíbenci nebes! Máte-li prosbu, tak ji dnes předneste velkému modlícímu. Svatý bratr Klaus na 



vás čeká! On vám zprostředkuje Zjevení přes svatého Eligia. Rozumíte tomu? Je to Zjevení od 
svatého bratra Klause, zprostředkované svatým Eligiem. Buďte pokorného srdce!  
Můj národe, budiž pokoj vždy spolu s Bohem! Benedicite!  
Dnes vaše nohy vstoupily na posvěcenou půdu. Je to kousek ráje. Dnes jsme nebe a já sám s vámi 
úzce svázani. Jdu sám skrz vaše řady a pokládám na vás mou duchovní ruku. Utěšuji vás a zmírňuji 
vaše strasti a soužení.  
Předávám teď vašemu duchovnímu vůdci prapor. Tento prapor má pro vás velký význam. Přiložte 
ho ve vaší zemi k dvěma praporům, které máte. Červené pole s bílým křížem a bílé pole s červeným 
křížem. Tento prapor vám zůstane zachován od nynější hodiny až navěky věků. Bude vlát na 
světelném majáku sem a tam a nikdy nebude zničen i když bude běsnit bouře!  
V blízkosti stojí má jizba. Tam jsem žil a působil. Zřekl jsem se ženy a dětí. Z lásky k Bohu, z 
lásky k lidem a pro švýcarský národ.  
20 let jsem žil bez jakéhokoliv potravy. Žil jsem jen ze svatého Příjimání. Měl jsem také nepřátele! 
A jaké nepřátele, číhali na mně za stromy a pahorky. Pozorovali za skalami moje návštěvníky a 
členy rodiny a domnívali se a věřili, že by mne mohli obvinit z podvodu. Já, ten nepohodlný, jsem 
byl tehdy trnem v oku, neboť jsem se staral o spravedlnost, byl jsem proti utiskování chudých a 
staral jsem se o právo víry. Působil jsem v mém životě zázraky a tyto zázraky tehdy mohl 
švýcarský národ vidět. Dlouho tomu nechtěli rozumět! Potřebovalo to několik staletí, než mne 
uznali za Svatého.  
Existují dnes ještě lidé, kteří mě urážejí. Obviňují mě, protože jsem opustil rodinu. Já jsem přece 
jen následoval výzvu Otce z nebe! V jizbě jsem se modlil: “Můj Pane a můj Bože, vezmi ode mne 
vše, co mi zabraňuje přijít k tobě. Můj Pane a můj Bože, dej mi vše, co mě vede k tobě. Můj Pane 
a můj Bože, vezmi mě celého do Svého vlstnictví.” Stěny mé jizby mlčí. Nemohou mluvit. 
Nemohou dosvědčit, co jsem v této jizbě zažíval. Jak jsem žil a jak jsem se modlil pro Švýcarský 
národ.  
Dnes mě jmenují otcem vlasti. Švýcarský národ mne tak jmenuje právem. Já jsem otec Švýcarska! 
Já jsem ale i váš otec. Vy jste moji synové a mé dcery. Tuto zemi budu podle Boží vůle chránit, 
tak jak mi moji synové a dcery budou pomáhat v mé práci a v mé úloze. Neboť mám rád švýcarský 
národ! Mám rád vás všechny! Mám rád také i ty, kteří se vzdálili ode mne a od Boha. Mám rád 
vaše hory, vaše jezera, vaše pole a louky.  
Vaše země stojí na nejvyšším stupni. Pomozte mi tuto zem udržet na nejvyšším stupni na zemi! 
Naučte se poznávat podmínky míru a pokoje, já nežádám nic nemožného. Já nežádám ale také nic 
nepodstatného. Nebe žádá modlitbu, neboť jen díky modlitbě bude stát vaše země dále na nejvyšší 
špičce!  
Já vám předám dnes slíbený dárek. Každý dostanete růženec ze stříbra. Růženec se máte modlit v 
rodině a ve společenství. Každý jednotlivý růženec Boží matka políbila! Buďte si vědomi, co jste 
obdrželi? Dárek, který si nemůžete koupit ani penězi, ani stříbrem nebo zlatem. Nebeské poklady 
nejsou na prodej. Jsou darem z milosti.  
Milí synové a dcery! Pomozte mi uprchlíky, kteří se z otcovského domu vzdálili, kteří vandrují po 
tmavých a bludných cestách, přivést zpět! Ve vaší zemi by nemělo být žádných tmavých cest, 
žádného bludného učení, jen jedna jediná církev, která Ježíše Krista miluje. Na tomto svatém 
území, na tomto kousku Švýcarské země, by měly zářit sluneční paprsky. Nechť mlha prořídne a 
tato země leží dále na kopci jako mírový ostrov u něhož stojí maják, kde vlaje váš nový prapor. 
Jděte v duchu přes tento kopec, který září na celou Švýcarskou zemi. Celá Švýcarská zem uvidí 
jednou tento maják a pozná nový prapor. Prapor, který jsem já, otec vlasti, vám daroval, nebude 



vlát jen na majáku. Bude vlát jednou také na vládní budově, na spolkovém domě, protože já 
působím na Švýcarský lid a vaší vládu.  
Já jsem uprostřed mezi vámi! Otevřete duši! Modlitba, zvolání z duše, bude vyslyšeno, když je to 
Boží vůle. Vrhněte se mi do náruče a odpočiňte si na mém srdci! Nikdo nesmí můj domov, tyto 
pozemky, opustit bez milostného daru. Chcete mi teď slíbit, že mi budete pomáhat tento mírový 
ostrov zachovat? Budete potom chránění, až přijde osudový čas lidstva. Starejte se, aby ještě více 
synů a dcer svatý svět duchů v jejich velkém úkole podporovalo. Bůh vás za to odmění! Pokoj 
těm, kteří mě milují. Pozdrav Bůh! Benedicite!  
Milé duše! Vám byl darován duchovní růženec. Nemůžete ho vidět, ale můžete ho přece cítit. Milí 
lidé! Příští čas se budu dívat do vašich světnic, zda tento růženec také používáte. Žádáme vás o 
vroucí modlitbu! Milí otcové a milé matky! Přemýšlejte o tom, svatý bratr KIaus měl také ženu a 
děti. Položte vaše starosti a útrapy s dětmi tomuto velkému Svatému k nohám. On chápe obavy a 
nesnáze rodiny. Učte už ty nejmenší modlit se k tomuto velkému Svatému a z celého srdce prosit. 
Modlitba z čistého dětského srdce, položena tímto Svatým mužem před Boha, bude vyslyšena.  
Milé duše! Celé nebe vám děkuje a těší se s vámi! Vy jste základ velkého stromu s kořeny a na 
tom stromě rostou větve a ty větve mají nést ovoce. Tento strom má růst až do nebe! Budete 
mohutnět. Dnes bylo také u pochybovačů a zkoušejících rozníceno světlo milosti. Myslete neustále 
na těchto maják, je osvětlován od samotného Ježíše Krista!  
Milé duše! Vy jste dnes požehnané děti. Váš dům, váš skot a všichni, co museli zůstat doma, jsou 
požehnaní! Vy jste se dnešním dnem stali přáteli Svatého bratra Klause. Svatý bratr Klaus je velký 
přítel tohoto božího nástroje. Těšte se ještě sluneční září. V této sluneční záři jsou dnes boží 
paprsky, ze zdroje z chrámu Páně a v těchto paprscích, které teď na vás přichází, jsou léčivé síly. 
Buďte pokorní a poděkujte Bohu písní! Bůh s vámi! Dám vám ještě jednou nebeské požehnání. 
Pokřižujte se!  
Jménem Otce, jménem Syna a jménem Svatého ducha. Benedicite!  

Dáno 9. července 1967, na říčce Melchaa dole v Ranfu  
  
 
MÍROVÝ OSTROV A MAJÁK  
ZJEVENÍ OD SVATÉHO ELIGIA  
 
Benedicite! Milí sourozenci! Mám příkaz, vám sdělit slova velkého významu. Skrývají velké 
tajemství, takže si musíte vzít na pomoc váš lidský rozum. Mluvím rád obraznou řečí a chtěl bych 
to lidem udělat jednoduší, aby všem mým slovům rozuměli. Váš svět přirovnávám k moři. Říkám 
teď “velké světové moře“ a na tomto světovém moři řídíte vaší životní lodičku k druhému břehu. 
To světové moře je rozbouřené a hluboké. Vichřice nechce přestat a vy jste na tomto moři. Máte 
sílu v těchto vlnách, v této spoustě vody, vaší loďku dobře řídit nebo selže možná dokonce vaše 
síla? Možná zvoláte: “Otče, já už nemohu! Nevěřím, já pochybuji, já se potopím. Pomoz mi 
přece!“ Přichází-li volání o pomoc z duše a je člověku vážně zle, tak mu hodí Boží andělé v 
poslední sekundě záchranné kolo a zachrání člověka před smrtí utonutím.  
Mnoho lidí již smělo takový kruh zachytit. Oni mají tento kruh v jejich životní loďce, aby si byli 
jistí ve vichřici života. Mnozí ale kruh zase zahodili. Ve velké nouzi ho přijali a teď ho už 
nepotřebují. Jejich životní lodička klouzá také na druhý břeh. Ale kde je cíl na tom druhém břehu? 
Můžete ten cíl rozeznat? Jsou lidé, ti nejdou přímou cestou. Dělají velké okliky a minou tak cíl. 
Jejich síly, tělesné i ty duševní, se unaví a oni nedosáhnou cíl. Opatrný kormidelník nedělá okliky. 
Vydává se přímou cestu vstříc cíli! Dříve než ale cíl dosáhnete, najdete na světovém moři ostrov. 



Je to mírový ostrov a na tom mírovém ostrově můžete s vaší lodičkou zakotvit. Na mírovém 
ostrově je velká, osvětelná věž a nad věží je zářivá hvězda, která věž osvětluje. Není tam nikdy 
noc, neboť ta hvězda dává světlo. Vy proto nemůžete minout váš cíl. Vy najdete ten ostrov, když 
půjdete za tou hvězdou. Je to hvězda, která se tehdy ukázala pastýřům z Betléma. Je to hvězda, 
která se tehdy ukázala mudrcům z Východu. Tak má ta hvězda také vám osvětlit cestu na světovém 
moři.  
Když tam dorazíte, tak k tomu majáku stojí brána otevřená. Strážci pořádku tam dbají o to, aby 
žádný nehodný nemohl do majáku vejít. Než můžete vejít, musíte se podrobit kontrole. Každý 
musí odložit tíhu zemského břemena. Musí osudová pouta, která ho poutají, roztrhat, aby se 
uvolnil. Musí odložit obtížné představy, které ssebou nese. To znamená pro člověka někdy velkou 
oběť. Ano, tato tíha je materialismus, pytel peněz a pozemské poklady, které vás drží na matce 
zemi. Lepí vás pevně k zemi, abyste nemohli pokračovat v cestě. Často dokonce ještě před vraty 
přijde kníže tmy a říká člověku: “Stop, tady mi nepůjdeš dovnitř! Ty patříš mně. Tvůj pytel peněz 
a tvoje poklady patří mně. Já tě nenechám vstoupit do majáku.“ A často musí člověk, který tomu 
našeptávání ochotně naslouchá, se zas vzdálit, pryč od mírového ostrova. Často se ale musí člověk 
podrobit změně. Musí se naučit mlčenlivosti. Musí se naučit jazyk udržet na uzdě. Musí se učit 
obětavosti, lásce k bližnímu, mírumilovnosti a trpělivosti. Neboť zlá, nerozvážná slova, zlé jazyky 
vytvoří tvary a takové tvary nemůžeme potřebovat. Tady musí být vše pokojné, lehké, 
obšťastňující, vzletné, radostné a šťastné.  
Říkám vám: V majáku je mnoho stupňů. To jsou spirály a přes tyto stupně musí člověk jít. Výstup 
je namáhavý a obtížný. Když se člověk zbaví pozemského břemene, pak je volný od těchto pout, 
od tohoto nepěkného tvarování. Poté když dosáhne všechny tyto stupně, potom jde vstříc Kristu, 
potom jde vstříc hvězdě, vstříc světlu!  
Světelný maják je otevřen jen určitý čas, potom se jeho brána zavře. Ti, kteří pak na světovém 
moři krouží sem a tam, propásnou velkou šanci. Brána se potom již neotevře. Oni musí zůstat 
venku a poslouchat, jak v majáku jásají a oslavují, zatímco venku vládne soužení, nouze a 
zármutek. Budou bědovat, plakat a skřípat zuby. Nikdo nemá právo z toho vinit Boha a Boží 
anděly! Bůh je spravedlivý. Lidem byla dána příležitost. Hvězda stojí na obloze a lidé ji nevidí. 
Proto volám na vás všechny: Přijďte s vaší životní lodičkou! Odhoďte pozemská břemena a 
přijdete snadněji k cíli. Ta jízda je pak méně namáhavá a obtížná. Čím rychleji na mírovém ostrově 
přistanete, o to déle se můžete podílet na nebeské radosti. Přijďte všichni na naší slavnost. Jste 
všichni pozvaní hosté.  
Milé duše! Ta hvězda na obloze je váš svatý bratr Klaus. On rozděluje mezi vás zvláštní milostné 
dary. On chce uzdravovat trpící. On chce utěšovat smutné. Buďte tedy pokorní, ne, abychom my 
Boží andělé stáli před bránou a museli vám zatarasit cestu. Jen způsobilí mají přístup. Myslete na 
to, kdo hřeší proti Svatého duchu, ten se prohřešil vůči Bohu. Držte váš jazyk za zuby a udržujte 
vaše myšlenky čisté!  
Bůh vás žehná! Bůh vás ochraňuje! Bůh vám dá sílu, abyste byli dobří kormidelníci. Benedicite!  

Dáno 8. července 1967  
 
BOŽÍ MATKA SE STARÁ O LIDSTVO  
ZJEVENÍ OD SVATÉHO ARCHANDĚLA MICHAELA A OD SVATÉHO ELIGIA  
 
Benedicite! Buď pozdravená Svatá Marie, milostí plná! Buďte pozdraveny, milé duše! Přijměte 
nebeské požehnání jménem Otce, jménem Syna a jménem Svatého ducha.  



Pozval jsem vás sem všechny, protože tady se zjevuje nebe, protože sem přišla Boží matka! Milé 
duše! Děkuji vám za vaši modlitbu. Nebeská matka si od vás tu modlitbu vyžádala a dnes máte 
příležitost, přednést jí vaše prosby. Této sochy, kterou tady vidíte, se dotkla Nebeská Matka a 
požehnala ji a každý z vás se jí smí dotknout a tím je spojen s Královnou Nebes.  
Milé Mariininy děti! Boží matka udělila dnes vašemu apoštolu Pavlovi plnou moc požehnat lidi 
Božím jménem a požehnat také předměty. Dnes jste v této posvěcené světničce a zítra jdete možná 
ven a budete vyprávět lidem stojícím venku. Ano, vy to smíte vyprávět. Nemělo by to zůstávat 
tajemstvím. Jen buďte opatrní a pozoruje duše, kterým to dáváte, neboť je mnoho těch, kteří se 
nad tím budou posmívat a těžce se tím prohřeší! Měli byste vědět, komu to můžete dále dát a 
nejprve se máte sami sebe ptát: “Škodím tím božím nástrojům a tím nám všem?” Neposkvrníte si 
duši tím, že nehodným dáte posvátnou věc dále?  
Milé duše! Nebeská matka je tu a prosí vás o dobrou modlitbu! Ne jen o pohyby rtů. Mnozí lidé 
myslí, když se modlí tři, čtyři nebo ještě více růženců po sobě, že tím způsobí nebi radost. Máte 
se modlit jen tolik, aby vaše modlitba mohla vystoupit k Bohu. To znamená? Vroucně se modlit z 
hloubi duše.  
Dnes bych vám chtěl vyzradit ještě jedno tajemství. Když nevymáháte a také nedoléháte na Boží 
nástroje, potom budete obdarováni. Boží nástroje byly v Lourdech Boží matkou korunováni! Dnes 
byly ještě korunováni svatým bratrem Klausem. V tom vězí jedno velké tajemství. Nebeská matka 
vás žehná! Buďte připraveni přijmout nebeské milosti pokorným srdcem. Boží pramen teče přes 
vás! Nechť tento déšť milostí naplní vaše srdce a ovlivní uzdravení těla a duše.  
Svatý Eligius říká:  
Před časem jsme my, Boží andělé, rozsypaly nad vámi květy. Vy jste dnes večer pozvaní hosté a 
přinášíte ssebou tyto květy. U některých jsou ještě v podivuhodně nádheře, u jiných již zvadly. Co 
jste dělali s těmi květy? Proč jste ne o ně nestarali? Dnes, tímto deštěm milosti, budou květy 
probuzeny k novému životu. Budete stát s těmito květy ve všední den, obklopeni nebeským 
květoucím mořem. Nebe se sklonilo nad vámi malými lidmi. Vy jste se nemusili sklánět. Ono vás 
objalo a políbilo.  
Nebeská matka by chtěla od vás malé uznání. Má prosbu na svých rtech a starosti o své děti na 
tmavé zemi. Má velké starosti o celé lidstvo. “Modlete se a obětujte se, abych mohla udržet 
trestající paži mého syna!” Kdyby lidé vyslechli volání Boží Matky, tak by lidstvo nemuselo mít 
strach z nové války mezi národy. Pak by byl mír na zemi a lidstvo by mělo na zemi kousek ráje! 
Teď máte všechno ostatní jenom ne kousek ráje.  
Vy, milé duše, máte tady kousek ráje, kousek nebe z nejvyššího nebe. Můžete to vůbec pochopit? 
Je to příliš velké pro vás ubohé tvory. Na tomto kousku ráje stojí světelný maják, jedno velké 
světlo! Stojí tam basilika, jako měla stát Heroldsbachu. Maják je dobře hlídán.  
Dnes byl nástrojům darován velký bojový anděl. Takových bojových andělů je velké množství, 
oni bojují proti satanovi. Tito andělé bojovníci nosí meč a mají významné jméno, jako já a skromně 
se nazývám “Luminarius”. Až bude mít obilné pole zralá zrna a bude posbírán plevel z obilného 
pole, pak budete svědky jmen andělů, kteří stojí po boku nástrojů. Strážný anděl bude řídit a vést 
tyto nástroje. Zasype je láskou, aby mohli z té lásky dát zas dále. Světelný maják stojí pevně a je 
silný, ale přece ho oblétá veliký počet bezcitných nočních ptáků! Budou se pokoušet světelný 
maják skácet, aby mu odebrali všechno světlo. Já vám ale říkám: Světlo zvítězí a noční ptáci uhoří!  
Vážíte si skutečně toho, že Boží matka s jejím Synem a Svatým bratrem Klausem světelný maják 
hlídá? Budou se dít zázraky a znamení. Tady budou mnozí lidé vedeni k hluboké víře. To jsou 
veliké, převeliké zázraky, když jsou duše zachráněny před pádem do propasti! Volám vás znovu: 
Bděte a modlete se, nespěte! Staňte se svědky tohoto zázraku! Modlete se denně růženec a modlete 



se: “Ježíši, Marie a Josefe, milujeme vás, zachraňujte duše!”, pak poznáte celé toto dílo a stanete 
se jeho pravdivými svědky.  
Modlete se teď k Nebeské Matce. Snažně jí proste, abyste nepropadli pokušení! Připusťme, že 
zítra budete tázáni na události tady, přihlásíte se k této pravdě? Zkontrolujte se každý, kde stojí. 
To, co zasejete do nebeského světa, to také smíte sklízet.  
K svátku Nanebevzetí pany Marie budete zasypáni mnoha milostmi! Přijměte tento den hluboko 
do vaší duše a nechte ho zapsaný ve vašem srdci! Skloňte se! Nebeská matka je zde a říká: “Já 
jsem neposkvrněné početí. Vaše duše mají být zachráněny, když vy budete prosit za jiné.” Boží 
nástroje smějí teď vidět Nebeskou Matku.  
Milý Pavle! Ruce Boží Matky jsou teď nad tvou hlavou a žehnají tě dnes už podruhé. Nebeská 
matka tě miluje, protože jsi bojovník Krista, protože jsi zástupce nebe, zástupce Boží Matky Marie. 
Bůh sám ví, proč tě na toto místo postavil a jsi evangelického vyznání. Tvůj duch je svatý apoštol 
Pavel. Ty jsi napsal jako apoštol dopisy obcím. Ty jsi vyrostl u rodičů, kteří tě nenaučili pravou 
víru.Všechno je ale v Božím plánu a dnes stojíš uprostřed mezi lidmi jako tehdy. Protože jsi mnoho 
trpěl, můžeš lidem v jejich slabostech a nesnázích porozumět a jim pomáhat a přiblížit je k Bohu. 
Ty budeš lidi učit co ti nebe bude dávat i když ti lidé nebudou věřit a budou se ti posmívat.  
Pokřižujte se teď všichni! Nebeská Matka vás žehná! Ona vás žehná, abyste se zas jednou směli 
tady spolu sejít. Benedicite!  

Dáno 15. srpna 1967  
 
DUCHOVNÍ VEDENÍ NA CESTĚ K BOHU.  
ZJEVENÍ OD SVATÉHO ARCHANDĚLA MICHAELA A OD SVATÉHO ELIGIA  
 
Benedicite!  
Milé duše! Boží anděl k vám mluví a zdraví vás jménem Boha: jménem Otce, jménem Syna a 
jménem Svatého ducha.  
Milé Boží děti! Celé nebe se raduje, že jste zde pospolu! Celé nebe je nad vámi otevřené. Svatý 
bratr Klaus drží nad vámi svou ruku. Všichni andělé Boží a Svatí na vás hledí dolů a Boží Matka 
vám žehná. Ona vám zprostředkovává sílu a milost. Je tady mnoho duší z okolí které naslouchají. 
Milé duše nebe vás žádá: Máte mlčet, když nerozumíte a prosit Boha o milost, abyste rozuměli.  
Víte, že je konec času. Bůh posílá k vám lidem anděly, aby vám přiblížili Boha. My Boží andělé 
jsme připraveni vždy vám cestu k Bohu urovnat a ulehčit. Přijměte přece toto duchovní vedení! 
Buďte vděční lidé. Nevěřte, že Bůh posílá nás anděly na zemi, abychom se obveselili. Ne! Protože 
je nejvyšší čas! Přemýšlejte o svém životě. Jak krátký je jeden pozemský život a jak dlouhá je 
věčnost! Pro vás lidi je to velká milost, že jste byli přijati do tohoto duchovního kruhu. Nástroje 
Boží se obětují pro vás. Vy musíte jen věřit a být nepoddajní.  
Jsou lidé, kteří říkají: «nezasloužíme si přece, aby andělský kníže sestoupil dolů na zemi.» Ano, 
milé duše! Kdyby šlo o zásluhy, tak by Bůh nemusel poslat žádného anděla. Naopak! Musel by 
poslat bič aby lidstvo potrestal! Bůh je ale láska a dobrota. On to myslí s lidmi jen dobře. Bůh Otec 
to myslí se svými dětmi jen v dobrém. Všichni přece chcete jednou vkročit do našeho světa? 
Kdybyste mohli teď vidět otevřené nebe! Září na vás paprsky jako kapky rosy! Vy všichni budete 
v duši naplněni božími jiskrami. Ta boží jiskra nemá zářit jen dnes večer. Boží jiskra je teď 
roznícená, má zářit a plápolat! Když si uvědomíte, že stále nad vámi bdí svatý duch, tak pocítíte 
sami, kdy se dopustíte křivdy a tak budete den co den, týden co týden vedeni bliže k Bohu.  
Zeptám se vás dnes znovu: Věříte, že k vám hovoří Svatý Boží anděl? Věříte těmto božím 
nástrojům? Nástroje boží znamenají světelný maják a ten maják je hlídán mnoha Božími anděly. 



Lidé se mohou pokus nástrojům způsobit škodu, ale to se jim nepodaří. Neboť svatí Boží andělé 
je střeží a ochraňují!  
Tady na tomto místě je svatá půda. Je to místo milosti. Vy všichni můžete dnes večer profitovat. 
Obdržíte milosrdenství od Boha, od Nebeské Matky, ano, od 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. My Boží andělé vás žádáme: Jděte k vašemu Otci, 
odkud jste kdysi vyšli! My Boží andělé usilujeme, abyste se všichni jednou zas vrátili do Božího 
Domu, do nebeského ráje.  
Mnozí lidé jsou tu a vědí, že nad nimi je duch boží. Oni touží po Bohu a plní lásku k bližnímu, 
křesťanskou lásku. Mnozí však mezi vámi Boha zneužívají. Oni nechápou, že v bližním by mohl 
být Kristus. Dnes pronikají vážná slova do vaší duše a nebe vás prosí: Jděte k Otci, když si nevíte 
rady! Poproste Otce v nebi o vysvětlení, když si nejste jistí, zda jsme nebo nejsme Boží andělé. 
Proste pokojně o milost a poznání. Přijdou na vás těžké časy. Mnohé duše říkají dnes: «věříme», 
ale zítra mají opět pochybnosti. Pak je to odpadnutí od Boha, neboť Bůh nás andělské bytosti 
posílá, abychom ve vás oživili a vás naplnili duchem božím. Nechť vám Bůh žehná a ochraňuje 
vás!  
 
SVATÝ ELIGIUS VÁM NYNÍ PŘEDÁ ZJEVENÍ:  
 
Benedicite! Milí sourozenci, milí synové a dcery! Pokoj a mír je možný jen v Bohu a kde je Bůh, 
je pokoj a mír. Je na místě, když jsou vám dnes večer řečena tahle slova. Víte, kdo tato slova řekl 
a kdo dnes k vám hovoří. Žádný den jako ten dnešní není vhodnější k poděkování, k modlitbě a k 
oběti. Proto děkujte všichni z hloubky vaší duše za všechno to, co nazýváte svým vlastnictvím, za 
to, co vám dala Zem! Děkujete za mnohé milosti, které neustále dostáváte, neboť dík jednoho 
člověka je zlatý déšť a tento zlatý déšť se vrátí na vás zpět.  
Ještě před nedávnou dobou jsem vysvětloval lidem, že na tento den jsou dělány velké přípravy. 
Přípravy všichni splnili, neboť uprostřed tohoto prostranství vybudovali Boží andělé oltář, 
vyzdobený květinami. Vy nemůžete oltář a Boží anděly vidět. Svatý bratr Klaus vyprosil svému 
bratrovi při svatém příjímání při mši milost, že na oltáři vyrostl strom a tento strom měl mnoho 
květů. A všechny květy byly tehdy lidem rozděleny. U jednotlivých lidí viděl bratr květy vadnout, 
u jiných zůstaly a přinesly ovoce. Tuto milost vyprosil dnes pro vás všechny svatý bratr Klaus a 
přesto, že je podzim, každý jeden květ dostane. Je z toho stromu, který roste na oltáři.  
Chci vám vysvětlit proč tyto květy vadnou. Lidé nepřinášejí své oběti na oltář. Oběť je vaše práce, 
vaše tíseň, vaše starosti a vaše bolest, ba i váš skrytý zármutek, který nikdo nevidí a o něm neví. 
Tyto oběti položte všichni na tento oltář. Kněz u oltáře, když drží oběť a přilévá vodu do vína, 
vodu, která je požehnaná a ta voda se spojí s vínem, tak se spojí vaše oběť s Kristem a Bůh Otec 
ji přijme. Je jistě velká milost, že dnes v duchu můžete vaši oběť položit na oltář. To je velká 
milost, že přijmete ty květy. Uvědomte si: My Boží andělé vidíme ty květy a vidíme, kdo o květy 
pečuje, vidíme, u koho nikdy nenesou ovoce. Obětovat a modlit se, to má být váš cíl.  
Mír, který si svatý bratr Klaus přeje, není dosažen na mírové konferenci. Kristus sám hovořil: "mír 
vám dám a tento mír vám nemůže dát svět." Svatý bratr Klaus je ten, který se modlí pro mír. Už 
tehdy se na kolenou modlil: "Otče, dej nám mír!" A byl mír.  
Když si vzpomínáte na dějiny, že ten mír, obsažený v pěti odstavcích, dnes ještě platí ve vaší zemi 
a stále trvá - má počátek u svatého bratra Klause. Chtěl bych do vaší země zvolat: Dbejte na ty 
odstavce! Jsou to odstavce z nebes, dané vám pro vaší zemi. Buďte jako Švýcaři vděční!  



Svatý bratr Klaus zápasil na vrcholu a tento vrchol by měli všichni dosáhnout. Tento velký světec 
z Ranfu přijal tato slova za svá: "Když semeno nevpadne do brázdy a zemře, tak nepřinese žádný 
plod." Tato brázda byla pro tohoto Svatého v Ranfu.  
Pro vás je to vytrvalost a hluboká, vnitřní víra. Vidíte tohoto Svatého stále s růžencem v ruce. V 
nebeské matce našel útočiště a dělá to dnes ještě pro váš národ, pro vás syny a dcery.  
Tento světec by rád viděl křížovou výpravu - křížovou výpravu s Matkou Marii. Tato křížová 
výprava započala ve Fatimě a pokračovala přes Garabandal až k vám. Vy všichni budete stát v této 
křížové výpravě, protože vpředu půjde svatý bratr Klaus. Chtěl by s vámi uzavřít spojenectví: 
Spolek v Bohu, spolek v Kristu, spolek s nebeskou matkou Marii. Tehdy uzavřeli svazek otcové a 
k tomuto dni uzavírá svazek svatý bratr Klaus, aby zajistil klid a mír ve vaší zemi!  
Potřebujeme bojovníky! Bojovníky bez zbraní, bez střeliva, bez letadel. Potřebujeme bojovníky s 
růžencem! Boží matka říkala všem obdařeným milostí a k nástrojům tady v místě milosti: "Modlete 
se, čiňte pokání, přinášejte oběti, usmiřujte se a modlete se za mír a pokoj!" Je-li ta brázda hluboká 
a země těžká vložte tam semeno, aby zemřelo a aby, milí synové a dcery, toto vaše semeno přineslo 
tisícinásobně plody! Pak se nepotřebujete bát. Představte si: Od jednoho člověka tisíce semen! Pak 
máte ve vaší zemi bohatou úrodu, chutné plody znamenité dary. Pak smíte přijímat z těchto darů 
na svatební hostině Pána.  
Bůh vám žehná a ochraňuje vás! Benedicite!  

Dáno 16. září 1967  
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