


Jedná se o pokračování ke knize „Vzhůru ke světlu“ 

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

ANDĚLÉ OCHRÁŇUJÍ PŘED ZLEM  
Zjevení od svatého archanděla Michaela  
Benedicite!  
Milý Pavle, milé duše! Zdravím a žehnám vám jménem Boha, jménem Otce, jménem Syna a 
jménem Svatého ducha.  
Dnes stojí před božím trůnem Boží anděl, který lidi střeží před zlem. Víte všichni, že působení 
zla je v noci veliké, protože je temno a satan se světla bojí. On se snaží lidi ovlivnit ve spánku. 
Proto Bůh určil zvláštní anděle, kteří lidi ve spánku chrání. Ale člověk musí to své k tomu přidat. 
Člověk musí žít se světlem. Dobrý člověk nemá rád temnotu. On musí být ve spojení s Duchem 
svatým. Tak může každý člověk sám sebe chránit tím, že usiluje o Boží světlo. Všichni vědí, že 
zítra bude oslavován můj svátek. Já jsem byl od počátku bojovný anděl proti zlu. Když celé 
vojsko andělů bylo v temnotě, ano, Bůh dokonce k nám Božím andělům mlčel a když se Lucifer 
obrátil proti Bohu, byla má láska k Bohu tak veliká, že jsem boží silou mohl Lucifera shodit. 
Jsem posel Ježíše Krista, sluha Boží, skromný a pokorný. Lidstvo by si mělo brát příklad. Když 
je člověk pyšný, tak sleduje Luciferův příklad. Pýcha a blud vedou k pádu. Také v tomto božím 
kruhu jsou lidé, kteří si myslí, že jsou víc než ti druzí. Proto rozeznejte člověka, který je pyšný. 
Ten přijde dříve nebo později k pádu. Buďte skromní a nechtějte víc vědět, než co vám tady je 
dáváno. Pak nebudete nikdy v nebezpečí a šli byste příkladem zla. Mnozí lidé nechtějí 
probojovat tuto pozemskou školu. Mnozí lidé chtějí cestu do nebe dosáhnout bez utrpení, bez 
starostí. Chtěli by Krista koupit, ne přes útrapy, nýbrž skrze vědu. Ale já vám říkám, u nás 
Božích andělů je pořádek. Od pádu Lucifera s tisíci Božími anděly je v našem světě báječný 
pořádek. Všichni Boží andělé jsou podřízeni Bohu a žádný by nečinil něco, co mu Bůh neuloží. 
V našem světě je hierarchie - hezčí nemůže být! Kdybyste vy na vaší Zemi měli takovou 
hierarchii, byl by na Zemi klid a shoda. Nebyly by žádné náboženské války. Vy lidé na této zemi 
chcete často cestu, kterou vám Bůh naznačil, krátit a urovnat. Chcete mít snadný život. Ti lidé, 
kteří na zemi trpí, budou mít v našem světě lepší život. Druzí musí v našem světě ještě mnohé 
dohánět. Milí křesťané v Pánu! Zítřejší den, který je mým svátkem, má být také vaším svátkem. 
Měli byste být už časně ráno požehnaní jménem Otce, jménem Syna a jménem Svatého ducha. 
Když začnete takto dopoledne, pak může být večer ve velké milosti a v boží lásce. Lidé, kteří 
tady zítra večer nebudou moci být, obdrží stejnou milost. Nechť vám žehná všemohoucí Bůh, 
Otec, Syn a Duch svatý.  
Benedicite!  
Dáno 28. září 1973   



BOŽÍ SKUPINA  
Zjevení od svatého archanděla Michaela   
Milý Pavle, milí spojení křesťané v Pánu! Zdravím a žehnám vám jménem Boha, jménem Otce, 
jménem Syna a jménem Svatého Ducha.  
Milé Boží děti! Smím vás tak pojmenovat. Přijaly jste Krista, proto jste se staly božími dětmi. 
Dnes slavíte ještě jednou narozeniny vašeho milého apoštola Pavla. My Boží andělé slavíme a 
radujeme se s vámi! V tomto Božím chrámu je dnes kousek nebe. Je tu mnoho andělských 
bytostí z našeho světa.  
Milé duše! Pro ty, kteří to ještě nevědí: Pavel, tehdy apoštol národů – dnes znovuzrozený na tuto 
zemi, darovaný lidstvu. Jednou to poznáte, když to teď ještě nemůžete úplně pochopit. Byli jste 
sem vedeni z boží milosti Božími anděly. Bůh ponechá každému člověku svobodnou vůli. Často 
musí člověk svůj život změnit, nemůže vést dále hříšný život. On musí utvářet svůj život tak, aby 
byl podobný Bohu a potom teprve obdrží velkou milost. Bůh zemřel pro hříšníky. Bůh tě volá, 
hříšníku, a stále tě očišťuje, abys upustil od hříchu. Kristus říká: « Pojďte ke mně všichni, kteří 
se lopotíte a jste zatížení, chci vás osvěžit. » Každá duše se má snažit, aby přišla blíže k Bohu. 
Mnoho autorit popírá tento chrám. Popírají Boží nástroje. Sám Ježíš Kristus si přál tento chrám a 
posvětil ho. Jak bude odpadávat kámen za kamenem z velké církve, bude vaše skupina stále 
větší. Pavel byl poslán na tuto zemi, aby lidi spojil v jedné víře. Jedno stádo, v jedné Boží církvi. 
Vidíte symbolickou hůl. Je to znamení, že vás Pavel vede k Bohu. Boží andělé sypou teď květiny 
do Pavlova srdce. Bílé, červené, barevné květiny. Ony pletou květinový věnec okolo hlavy Pavla 
a Marie. Matka boží věnuje Pavlovi pro jeho nezměrnou lásku a věrnost, pro jeho hlubokou víru 
ještě něco zvláštního ze své malé klenotnice. Nástroj Marie ti to, Pavle, jednou řekne.  
Nechť vás požehná všemohoucí Bůh Otec, Syn a Duch svatý. Benedicite!  
Dáno 13. ledna 1973   

BOŽÍ ZASAHOVÁNÍ NA ZEMI  
Zjevení od svatého archanděla Michaela  
Benedicite!  
Milý Pavle, milí křesťané v Pánu! Zdravím a žehnám vám jménem Boha, jménem Otce, jménem 
Syna a jménem svatého Ducha.  
Milé duše! Dnes je svátek svatých strážných andělů. Milé duše! Jak jsem vám včera už řekl: 
Každý člověk dostane u svatého křestu strážného anděla. Vy, kteří jste vaše děťátka sem přinesli 
- ony nemají jen strážného anděla, oni mají k tomu anděla bojovníka. Lidé, kteří jsou ve spojení s 
námi Božími anděly, oni nemají jen dva, ale mnohem více Božích andělů, kteří usilují a starají se 
o jejich duše. Ale pro lidi, kteří o svatých andělech strážných nechtějí nic vědět: anděl strážný je 
od počátku u tohoto člověka až do smrti. Nemusíte si myslet, že oni musí kráčet krok za krokem 
s vámi. Ne, u nás Božích andělů je zapůsobení na člověka jako blesk. Tak rychle jsme na místě, 
když nás lidé potřebují. Žití se strážným andělem znamená důvěru, znamená vědět, že tento 
strážný anděl všechno ví a vše vidí, co Bůh připouští. A vše co člověk myslí a mluví, donáší 



strážný anděl k Bohu. Na Zemi působí tisíce strážných andělů. Vy je nemůžete vidět a přece jsou 
tu. Vy je můžete pociťovat, vy je můžete zažít. Ano, dříve působili andělé mnohem víc. Když 
dříve velcí Boží andělé působili na zemi, jako archanděl Gabriel přišel k Marii a přinesl jí 
poselství, tak jako Raphael doprovázel Tobiáše a ještě mnozí jiní. Dnes není působení Božích 
andělů tímto způsobem, protože vy máte Krista. Způsob dřívějšího působení byl bezprostřední, 
protože Kristus nebyl na Zemi. Tak jak vy mně můžete slyšet, co je to? Je to přímé zasáhnutí na 
tuto Zemi.  
Ano, milé duše! Proč mě Bůh posílá jako posla na Zemi: protože jsem Boží sluha. Protože je čas 
lidstvo varovat, protože je čas lidi učit, tak jak si Bůh přeje. Protože je čas zprostředkovat lidem 
celou Boží lásku.  
Ano, milé duše, když já posel Ježíše Krista stále znovu k vám mohu mluvit tímto mým nástrojem 
- tak je to Boží láska, to je milost. A dnes je zde mnoho začátečníků, kteří mě slyší poprvé. Co 
Bůh od vás vyžaduje: věřit, aniž bys viděl. Ano, kdo může věřit, aniž by viděl, ten činí dobře, 
neboť to je opravdová víra. Kdo může věřit jen když viděl důkazy, pak to není víra, nýbrž jistota.  
Milé duše! Vy jste tady v posvátném Božím chrámu. Vy jste tady v Božím majáku. A Bůh chtěl 
tento maják pro vás, pro lidi, kteří hledají pravdu, kteří hledají Boží lásku. Bůh si přeje vám ve 
své lásce darovat tento domov. Vy jste lidé z různých zemí, lidé z různých náboženských směrů. 
Vy jste ale lidé jednotní v Bohu, kteří Boha hledají. Jinak byste nebyli tady. Věru, věru, říkám 
vám: když Boha nadevšecko milujete, pak nebudete této lásky nikdy litovat! Bůh vám dá to, co 
každému patří. Vy Božímu daru dnes ještě nerozumíte, i když člověk prosí, jak jen člověk může 
prosit o zdraví, o své tělesné blaho, tak často zapomene na duši. A když se tě Bůh zeptá: « Duše, 
co si přeješ, zdravé tělo nebo zdravou duši? » Ano, člověk by rychle řekl: « Zdravé tělo. » Ano, 
milé duše, já vám říkám: Volte zdravou duši! Proste o to Boha neustále a tělo unese se zdravou 
duší vše, co mu Bůh pošle. Budete jednotní s Kristem, jednotní s Boží matkou. Boží matka má 
pod sebou všechny strážné anděly, tak i já posel všechny strážné anděle s Boží matkou vedu. A 
vše, s čím máte problémy, všechny modlitby, jsou vaším andělem strážným neseny vzhůru - k 
Bohu. A splňuje Bůh vaše přání? Často ne tak, jak to chcete. Často myslíte, že Bůh na vás 
zapomněl. Bůh zkouší lidskou trpělivost. On zkouší své lidi, zda ho ještě milují i když musí 
čekat. Bůh je moudrý. Bůh je dobrý. Žijte v této Boží všemohoucnosti a důvěřujte mu. Žije s 
námi, Božími anděly v jednotě, pak bude na této zemi jako v našem světě – jedna láska, jeden 
mír.  
Nechť vám žehná všemohoucí Bůh, Otec, Syn a Duch svatý.  
Benedicite!  
Dáno 1. září 1973   

DOBROTA BOŽÍ  
(k svátku svatého MICHAELA)  
Zjevení od svatého archanděla Michaela  
Benedicite!  



Milý Pavle, milí křesťané v Pánu! Zdravím a žehnám vám jménem svaté Trojice, jménem Otce, 
jménem Syna a jménem Svatého ducha.  
Milé boží děti, vy dnes slavíte mé jmeniny. Jsem posel Ježíše Krista. Svou přítomností mi dáváte 
velký dar. Tolik božích dětí v Božím domě, v Božím majáku! Vidíte schody a bránu vedoucí do 
nebe, které vám Pavel tímto symbolicky ukazuje. Ano, milé duše, chtěl bych vás všechny jako 
Boží posel Ježíše Krista, vést po těchto nebeských schodech ke zlaté bráně. Budu se o vás 
všechny starat, abyste tuto cestu neminuli. Přece víte, že Bůh vám dal svobodnou vůli. Člověk 
má rozhodnout sám, kterou cestou si přeje jít; tou nahoru nebo tou dolů. Proč, milé duše, jsem 
Boží posel na Zemi a dávám vám poselství? Chce vám Bůh dávat jenom zábavu? Ne, protože 
Bůh vás tolik miluje, proto posílá mě, posla. Já chci tříbit vaši duši a zavolat na vás: « Duše, už 
není mnoho času! » Jak rád bych chtěl venku na velkém prostranství svolat všichny lidi. Ale ti 
lidé by jen kolem pospíchali. Oni by neměli pro Boha čas. Proto Bůh vytvořil tento chrám, jako 
předzvěst nového Jeruzaléma, a vy všichni jste pozvaní hosté u stolu Pána. Všichni, kteří kajícně 
Krista prosí o odpuštění, dostanou milost, Krista milovat, ctít ho a být mu věrní. Vy všichni jste 
hříšní lidé na této zemi. Ježíš Kristus zemřel na kříži, aby lidstvu otevřel nebe. Kdo se odvrátí od 
Krista nepřijde do nebe. Jen ten, který pozemskou školu podstoupí jako zkoušku, přijde do nebe. 
Ten, který Boží matku miluje a přijme ji, ten náleží Ježíši Kristu. Boží matka je pro lidi velká 
zkouška. K Ježíši Kristu přijdete jen přes Boží matku. Kdo tomu nemůže věřit, ten bude mít na 
onom světě smutný zážitek. Neboť všem, kteří Matku Ježíše Krista nepřijmou, řekne: « Zpět. 
Neznám tě! » To je tvrdé slovo.  
Milé duše! Dnes na můj svátek předávám vám tato slova, protože já posel vás mám rád a protože 
s těmito slovy najdete cestu ke Kristu. Kristus vám ve své velké lásce dal Pavla a nástroj Marii. 
To není samozřejmé. Jak často jsem vám musel jménem Ježíše Krista říci, že to leží v ruce Boží, 
jak dlouho oba nástroje budou s vámi. Když lidé díky nástrojům a mým poselstvím najdou cestu 
k Ježíši Kristu, pak vám je Kristus ještě nějaký čas ponechá. Vy byste se mohli ptát: co by z nás 
bylo bez archanděla Michaela? Co by z nás bylo bez Božích nástrojů? Proto Bůh od vás žádá 
nejen víru, ale i samostatnost. Musíte jednou umět věrně přitakat, že v budoucnu se umíte obejít 
bez Božích nástrojů. Ano, dokud budete věrnými Božími služebníky, tak dlouho vám budou Boží 
nástroje ponechány. Je to velký div, když pokaždé mohu k vám mluvit skrze můj milovaný 
nástroj Marie. Kdybyste znali stav jejího těla, tak byste tomu mohli sotva uvěřit. Přece u Boha je 
vše možné. Kdyby neměla Marie, můj nástroj, víru a velkou důvěru, tak by tento div nebyl 
možný. Marie má být svým utrpením příkladem pro vás všechny. Když Bůh něco chce, tak se to 
stane. Víra může hory přenášet. Milé Boží děti, děti této země, které jednou budou chtít být 
přijaty v nebi! Hodláte zůstat věrnými Božími dětmi? Bůh vás miluje všechny, Bůh vás přijímá 
takové jací jste. Bůh dává člověku, zda je dobrý nebo špatný, možnost dosáhnout našeho světa. 
Každému člověku, který na sobě pracuje, pošle mnoho Božích andělů, aby mu pomohli, aby při 
něm stáli. Tak neváhejte! Toužíte-li po nich, pak vám pomohou. Váš maják je obklopen mnoha 
Božími anděly. Váš chór zpívá hezké písně. Nezpíváte sami; mnoho Božích andělů zpívá s vámi. 
Zpívají Halleluja, velký Bože, my tě chválíme, neboť všechna pocta patří Bohu.  
Nechť vám žehná všemohoucí Bůh, Otec, Syn a Duch svatý!  



Benedicite!  
Dáno 29. září 1973   

VISION O BOURÁNÍ CÍRKVE V ŘÍMĚ  
Zjevení od svatého archanděla Michaela  
Benedicite!  
Milí křesťané v Pánu!  
Zdravím a žehnám vám jménem Boha, jménem Otce, jménem Syna  a jménem Svatého ducha.  
Milé duše! Kristus si přeje, abych vám řekl tato slova. Před mnoha lety měl můj nástroj Marie, 
kterým k vám již po celá léta mohu mluvit, jednu vizi. V této vizi viděl můj nástroj Marie, jak se 
římský chrám drolí, kámen po kameni odpadává. Tehdy nemohl můj nástroj této vizi porozumět. 
Co to znamená, milé duše? Vy sami to zažíváte a zažíváte to neustále, jak kámen po kameni je 
odňat. Tak je mnohé tradiční z katolické církve odnímáno. Ano, chtějí se vyrovnávat s jinověrci a 
vyjít jim vstříc. Je to satan, který tyto kameny odstraňuje. Naoko chtějí víru spojit. Přijímají 
společně Krista? Ne, přijímá jen jeden, druhému je upírán. Kostely jsou čím dál více vyklízeny. 
Nádherné sochy a obrazy jsou odstraňovány. Důležité modlitby vypouštěny. Můj nástroj Marie 
viděla, jak jen ještě jedna malá část chrámu zůstala. Kristus zanechal přece testament, že satan 
církev, kterou Kristus sám založil, nikdy nepřekoná. Jak to vypadá dnes? Neměl Kristus pravdu? 
Bůh stále ještě přihlíží. Pak zasáhne. V celém světě se něco děje. Bůh zasahuje již dnes. 
Podívejte se na počasí. Lidé se nechtějí v létě oblékat. Bůh pošle studené počasí. Satan bude ještě 
více bořit ten chrám. Přijdou těžké časy, aby se člověk umoudřil. Pak budou prosit Boha: « Daruj 
nám znovu všechno, co se nám ztratilo! » Kristus sám si přál mít tady tento chrám. Přikázal tento 
maják. Co Kristus začal, to dokončí. Dnes sem smějí přicházet lidé různých náboženských 
směrů. Všichni pokřtění křesťané, kteří věří, že proměněná hostie není jen chléb, ale tělo Krista, 
všichni věřící, kteří věří, že víno není jen víno, nýbrž krev Krista, jsou pozvaní hosté ke stolu 
Pána. Tak to chtěl Kristus. Jinověrci mohou tímto způsobem poznat Krista, přijít k němu 
přijmout ho a ctít. Kdo si nepřeje svatou Eucharistii, také katolíci, jsou satanem ovlivněni. Kdo 
svatou Eucharistii popře, ten je již dítě satana. Jakou má Kristus z vás radost a jak ho těší, když i 
děti přjdou ke stolu Pána! Myslíte si možná: « Děti ještě neví, o co tady jde. » Ó, vy tak málo 
věříte! Děti mají v sobě předtuchu. Ony mají však vidinu, ony prožijí Krista i když to neumějí 
slovy vyjádřit. I když to rozum ještě nezvládá. Ony prožijí zcela jednoduše ve své duši Krista. 
Kristus řekl: « Nechte děti ke mně přijít a nebraňte jim. » Vidět děti u stolu Pána je také pro Boží 
nástroje velká radost. Tyto děti se stanou požehnáním pro rodinu. Kristus nechce, aby děti 
nejdříve vyrůstaly a byly satanem sváděny a potom přivedeny teprve k němu.  
Milé křesťanské děti! Vy všichni víte, že prvním přikázáním je láska. Kdybyste sebevíce 
pracovali bez lásky - nepřinese vám to nic. Kdybyste se sebevíce modlili a nevykazovali žádnou 
dobrou práci, bylo vám to také k ničemu. Proto žijte lásku v rodině a na pracovišti. Buďte 
pokorní. Neboť, kdo je pyšný a domnívá se, že hodně ví, ten nežije lásku. Kristus byl ten 
nejpokornější, ten nejskromnější a přesto ten největší. Tak napodobujte Krista. Vy mladá děvčata, 
napodobujte Boží matku v oblečení a ve vašem chování. Potom jste na správné cestě.  



Nechť vám žehná všemohoucí Bůh, Otec, Syn a Duch svatý. 
Benedicite!  
Dáno 24. srpna 1973   

VÍTĚZ VE JMÉNU JEŽÍŠE KRISTA  
Zjevení od svatého archanděla Michaela  
Benedicite!  
Milá malá skupino v Kristu! Zdravím a žehnám vám jménem Boha, jménem Otce, jménem 
Syna a jménem Svatého Ducha.  
Milé duše! Rád bych vám ještě chtěl vyřídit duchovní pozdrav od Pavla. V duchu je často u 
vás u lidí, i když je tělesně pryč. Věřte mi, jemu se stýská po domově po tomto chrámu, po 
tomto majáku. Buďte všichni u něho v dobrých myšlenkách. Nechte k němu přicházet jen 
všechno dobré a všechno zatěžující vynechte.  
Milé duše! Tak, jak to stojí psáno v Písmu Svatém: « Ježíš Kristus vítězí nad zlem. » Kdo 
je blízko v duchu u Ježíše, ten může zlo překonat. Kdo je kolísavý, jednou k dobrému, 
jednou k méně dobrému, jednou docela dole, ten zlu neodolá. Tak jak Kristus zvítězil nad 
satanem, tak byste mohli vy vítězit nad zlem jménem Ježíše Krista. Vy všichni víte, jak je 
často těžké, být od rána do večera dobrý, žít v Duchu svatém, nezlobit se na bližní a nebýt 
povýšený. Ne, aby si člověk řekl a myslel: « Bože, jak ti děkuji, že já nejsem takový jako ti 
druzí! » Ne! Když takové nebohé děti v duchu vidíte, tak se za ně modlete a snažte se jim v 
myšlenkách a slovech udělat něco dobrého. A jděte jim napřed dobrým příkladem. Ježíš 
kázal, že všichni slyšeli: « On je boží Syn, on zvěstuje boží Slovo. » A když vy, milé duše, 
někde uslyšíte kázání a nebude o Bohu mluveno, tak vězte, že kazatel není v Bohu. Neboť 
jen ten, který je v Bohu, může o Bohu mluvit. Kdo ale není v Bohu, hovoří o sobě a všem 
jiném, jen ne o Bohu. Na tom poznáte, co je správné, co je dobré. Pravý křesťan umí sám 
rozlišit. On cítí, co je boží slovo, kde je boží láska. Jen tehdy přijde člověk k víře, jen tehdy 
se přiblíží člověk k Bohu stále blíže. Později vám, milé duše, budu vyprávět o hlubších 
pravdách - což já možná jednou udělám. Jenže je stále přítomno příliš mnoho dětí a tyto 
věci nejsou pro ně. Ale jednou se dozvíte, co přijde. Kdy ten čas přijde, to ví jen Bůh. Kdy 
udeří ta hodina, to ví jen Bůh. My Boží andělé čekáme sami na tento povel. Ale my víme, 
že je čas, abychom vás připravili. Ano, sám nevěřící člověk, cítí a uvědomuje si, že něco 
musí přijít. A ten, kdo není připraven, bude znepokojen a bude se strachovat. Sám ten 
spravedlivý bude vyděšen. Nejste snad v majáku, nejste povznešeni ve svatém Božím 
chrámu? Kousek nebeského království tady na zemi, kousek nebeského království v domě 
božího nástroje Marie. A když přijde čas, najdete tady nebo tam záchranu.  
Milé duše! Prosím vás jménem Ježíše Krista, prosím vás jménem boží Matky: Připravujte 
se! A když jeden nebo druhý jde na prázdniny, tak si uvědomte: když půjdete pryč ve 
spravedlivém přesvědčení a když se ve dnech prázdnin příliš neuvolníte, pak je také 
ochrana tam, kde se zdržujete. Ne, aby teď lidé šli a říkali: « Co svatý Michael říkal, že 
člověk by mohl myslet, že jde o poslední dny nebo nejbližší týdny. » Ne, nevím to. Já posel 



Ježíše Krista, nevím to. Také čekám na povel. Vím to teprve pak, když zazní první pozoun. 
Nechť vám žehná Bůh všemohoucí, Otec, Syn a Duch svatý.  
Benedicite!  
Dáno 18. července 1972   

ZNOVUZROZENÍ VELKÝCH DUCHŮ  
Zjevení od svatého archanděla Michaela.  
Benedicite!  
Milý Pavle, milé duše v Kristu! Zdravím a žehnám vám jménem Boha, jménem Otce, jménem 
Syna a jménem Svatého ducha. 
Milý apoštole Pavle! Smím ti dnes blahopřát jménem celého nebe. Celé nebe ti přeje štěstí a 
požehnání a v první řadě štěstí věčného ráje.  
Milé duše! Jsou lidé, kteří míní, tady se dělá příliš lidského kultu. To ale není žádný lidský kult, 
neboť Ježíš Kristus si přeje, abyste si jeho nástrojů vážili a je milovali. Nebe teď sype na tebe 
déšť květin, milý Pavle, a vy lidé můžete z této jejich vůně profitovat. Marie, váš nástroj, smí 
tyto květiny vidět a cítit. Pavel musel přijít zpět na tento pozemský svět, protože to bylo v božím 
plánu již v čase Izraele. Řekl jsem vám už jednou: Světlí, velcí duchové se narodí na tuto zemi, 
ale také oni musí tuto školu probojovat. Vy ale víte, že těmto velkým duchům jsou dány na tuto 
zemi velké milosti. Útrapy jsou na zemi pro něho jako pro každého člověka stejné, ale Boží 
milost převládá a je větší. Vy všichni, kteří jste zde, musíte pomáhat, aby služebník Boží také 
služebníkem Božím zůstal. Vy všichni jste spoluzodpovědní. Ano, nástroje Boží mohou dokonce 
nebe ztratit. Proto vám říkám: Boží služebník musí mít plnou pravdu a být absolutním příkladem. 
Co to znamená? Dodržovat boží přikázání a dodržovat duchovní a světské zákony. Řekl jsem 
vám nedávno: Andělé a Archandělé, Cherubíni a Seraphini ho budou jednou přijímat v našem 
světě. Ale mohlo by to být také jinak. Prorok nemůže bez námahy vejít do nebe. Také on by mohl 
neposlušností padnout a proto ztratit milost boží. Proto, když velký duch řekne "Ano", tak říká 
mnoho. Slibuje Bohu sestoupit dolů do pozemského světa, ještě jednou projít školou života a 
lidem všechno sdělit, co se sdělit dá. Boží duch hlídá svůj nástroj, boží duch ovlivňuje svůj boží 
nástroj. Apoštol by měl být závislý na duchovní nebeské inspiraci. Boží nástroj dostal také od 
Boha svobodnou vůli. Měl by ale svobodnou vůli užívat k božství. Vy všichni, vy byste se měli 
hodně modlit pro váš Boží nástroj a setkávat se s ním s velkou úctou. Milý Pavle! Ty budeš příští 
noc v duchu v našem světě. Tvůj duch bude tuto noc u Božího trůnu.  
Milé duše! Mohli byste teď myslet: « Jo, kdyby můj duch jen jednou mohl být u Božího trůnu! » 
Co jste teď právě přijímali? Krista, živého Boha. Ano, když vy váš chrám "duše" učiníte Božím 
trůnem, potom by to bylo snadné. Každý člověk musí sám hledět, co z něho bude. V prvních 



letech bude opatrován a pěstěn, jeden dobrými rodiči, druhý méně dobrými rodiči. Jedni v 
bohatství, druzí v chudobě. Jak můžete často prožít, že z velké chudoby, z velké rodiny vyjdou 
velcí duchové a rodiče pak ani nevědí, koho mají ve svém středu. Proto, milí rodiče, když máte k 
opatrování dítě, tak si jednoduše představte, že jste dostali dar od Boha.  
Přichází-li dítě z nebeského světa - potom má člověk, který dítě má opatrovat před Bohem 
největší odpovědnost. A když to dítě nepřichází z nebe, je odpovědnost právě tak veliká tím, že 
dítě má být vedeno do nebe. Na tom tedy nezáleží. Jedno jako druhé je odpovědnost před 
Bohem. V každém případě dává Bůh rodičům velký úkol. Když si představíte rodiče – nevědí, 
jaké dítě vychovávají. A Bůh to tak chtěl, aby dítě zůstalo skromné a prosté. Bůh to tak chtěl, že 
tento Pavel dlouhá léta nic nevěděl o jeho poslání, o jeho znovuzrození.  
Milé duše! Také vy nevíte, jaké poslání má Bůh pro vás připraveno. Proto děkujte Bohu, že 
můžete být zde a smíte stále znovu poslouchat Boží slovo. Proste Boha, abyste mohly být 
opravdové Boží děti, dědicové nebes. Obdržely jste v posledním čase mnoho darů. Je to velký 
dar, že Pavel smí světit spolu se svým milovaným Božím nástrojem Marií, mši svatou. To je 
potom dokonalá jednota v Bohu. Říkám to ještě jednou: jemu byl tento člověk darován ve 
stejném roce. Jejich duše jsou v jednom Božím duchu. Nástroj Marie byla Pavlovi postavena k 
boku jako anděl strážný. Ona má velký úkol: má ho chránit a nabádat ve smyslu božím. Nástroj 
Marie je smírná duše, která bude hodně trpět. Ano, mohly jste se to již několikrát dozvědět. Ona 
je dvojče Pavlovy duše. Buďte vděční za ten velký dar.  
Milé duše! Co chcete dnes darovat Ježíši Kristu? Jednoduše vás samotné, celou vaši existenci, 
vaši lásku. Ten největší dar pro vašeho apoštola je vaše věrnost.  
Dáno 10. ledna 1973  


