
 Příprava na pozdní déšť  

 
Výroky E. G. Whiteové k otázce vylití Ducha - svatého  sestavil B.E.Wagner 

vydala ÚR Casd Londýnská 30 

 

Kristovo poselství ostatkům 

 

Naléhavá potřeba Laodicee 

 
Velký boj mezi Satanem a Kristem se chýlí ke konci: Satan seřazuje své síly k poslednímu jednání v 

dramatu dějin lidstva. 

Ve zjevení 12,12 čteme: Běda těm, kteří přebývají na zemi a na moři, neboť ďábel sestoupil k vám, 

maje hněv veliký, neboť ví, že má již málo času. 

1 Petrova 5,8 Střízliví buďte, bděte, neboť protivník váš ďábel jako lev řvoucí obchází, hledaje, 

koho by sežral. 

 

Podobnou výstrahu dává služebnice Páně, členům církve ostatků: 

 

„Před námi je nebezpečná doba, všichni, kteří mají poznání pravdy, se musí probudit a podrobit 

tělo, duši a ducha bázni Boží. Nepřítel nám je v patách. Musíme být před ním bdělí a na stráži. 

Musíme získat celou Boží výzbroj. Musíme se řídit pokyny ducha prorockého. Musíme milovat 

přítomnou pravdu. To nás zachrání před velkými svody.  Bůh k nám promlouvá ve svědectvích pro 

církev a v knihách, které nám objasňují naší dnešní povinnost a postavení. Musíme se zařídit podle 

výstrah, které nám byly postupně dány. Nebudeme-li jich dbát jakou omluvu budeme mít?“ 

 

Čeká nás velká krize 
 

   V této hodině světových dějin rozhodně potřebujeme všechny paprsky, zářící od Božího trůnu. Ve 

svědectví čteme, „že lid Boží stojí před velkou krizí“. 

 

   „Doléhá na nás postupně krize....Satan vidí, že má málo času. Nasadil do boje všechny své 

pomocníky, jen aby lidi svedl, oklamal, zaměstnal a polapil, než skončí doba zkoušky a než se 

navždy zavřou dveře milosti.“ 

   „Blíží se strašná vichřice. Jsme na ni připraveni?“ 

   „Lid Boží musí projít ohnivými zkouškami a těžkostmi.“ 

   „Mluvme vždy s vědomím, že záhy bude svět stižen vážnými soudy. Kéž Bůh pomůže svému 

lidu, aby se probudil a vstal, aby věřící pracovali jako na hranicích  věčného světa.“ 

   Již roku 1909 napsala služebnice Páně: 

   „Kdyby všichni Kristovi služebníci splnili svou povinnost, slyšel by svět již dávno varovné 

poselství. Ale dílo je léta pozadu.“ 

   „Kdyby lid Boží přinášel světu poselství milosti, jak si to Bůh přál, byl by již Kristus dávno 

na zemi a uvítal by již svaté v Božím městě.“ 

   Jsou-li někteří v pokušení říci: Ano, ale dosud nevyšel celostátní nedělní zákon, měl by se 

zamyslet nad tímto výrokem: 

   „Jakmile ožije víra a moc prvotní církve, ožije i duch a oheň pronásledování.“ 

    

   Příchod Pána Ježíše je již o tolik let opožděn! Neměli bychom dnes pilně s modlitbou zkoumat, 

proč vlastně došlo k tomuto velkému odkladu, abychom se rychle připravili a urychlili Jeho 

příchod? 



 

   „Kdyby lidé spolupracovali s Božími nástroji (s Duchem Svatým a anděli), získali by velmi 

mnoho lidí pro pravdu. Ale lid, který se hlásí k Pánu spí nad svěřeným úkolem.“ 

   „Duch Boží čeká na nástroje, které by mohl použít.. Jakmile budou nádoby připraveny, bude 

Duch Boží vylit na církev.“ 

   „Viděla jsem, že ostatkové nejsou připraveni na to, co přichází na svět. Mysl většiny těch, 

kteří tvrdí, že věří, že máme poslední poselství, je otupělá jako ve spánku. Pro ostatky musí být 

vykonáno důležité dílo. Anděl řekl: Jste obklopeni zástupy zlých andělů. Necháte se snadno odvést 

od díla přípravy. Světitelé soboty budou muset odumřít sami sobě.“ 

 

   Ale jsme bez výmluvy, protože „jsme jasně seznámeni s událostmi v souvislosti s ukončením 

doby milosti a s přípravou na dobu soužení.“ 

   „Téměř všichni, kteří vyznávají, že věří přítomné pravdě, vůbec nechápou, jak se mají na tuto 

dobu připravit.“ 

   Kristus věrný svědek (Zjev 1,5) poslal Laodicejské církvi poselství. 

   Zařídíme-li se podle něj, budeme připraveni na pozdní déšť. 

 

Poselství k Laodicei 
 

Zjev 3,14,21 Andělu církve Laodicejské napiš: Toto praví Amen, svědek věrný a opravdový, 

počátek tvorstva Božího: Kdo zvítězí, tomu dám seděti se mnou na trůnu mém, jako i já jsem 

zvítězil a posadil jsem se s Otcem svým na trůně Jeho. 

 

   Poselství k Laodicei líčí věrně duchovní stav církve ostatků v těchto posledních dnech světových 

dějin. Je to Kristova poslední výzva k ostatkům  před ukončením doby milosti. 

   Stav Laodicee je tak vlažný a ubohý proto, že v srdci vládne JÁ a KRISTUS stojí přede 

dveřmi. 

   Laodicejské poselství je „překvapivým odsouzením“, ale je to i poselství lásky. Posílá je Veliký 

Milovník. Uposlechněme rady věrného svědka, otevřeme dveře svého srdce a Kristus do něj vejde 

skrze svého Ducha. Tím získáme Božskou sílu k překonání všech svých sklonů a budeme 

přednostně smět sedět s Kristem na jeho trůnu. 

 

„Kristus v nás přebývá skrze svého Ducha. A přijmeme-li vírou do srdce Ducha Božího, je to 

počátek věčného života.“ 

   Zkoumejme s modlitbou i další výroky z pera Boží služebnice o tomto nejdůležitějším předmětu, 

na němž závisí náš věčný osud. 

 

   „Věrný svědek netvrdí, že stav vlažnosti je beznadějný. Dosud je naděje na zlepšení tohoto stavu. 

Laodicejské poselství je velmi povzbuzující.  

 

   „Varování pro poslední církev musí být zvěstováno i všem těm, kteří tvrdí, že jsou křesťané. 

Laodicejské poselství musí proniknout do všech církví jako ostrý, dvousečný meč. Podnikáme 

vše, aby církve byly varovány?“ 

 

   „Poselství věrného svědka k Laodicei je velmi jasné. Služebnice Boží musí toto poselství hlásat 

vlažné církvi. Musí probudit Boží lid z pocitu bezpečí a z nebezpečného svodu. Nechápe totiž svůj 

pravý stav před Bohem. Přijmeme-li toto svědectví, probudí nás k činnosti a povede nás k pokoře a 

k vyznání hříchů.“ 

 

   „Člověku hrozí velké nebezpečí, že bude sám sebou sveden.“ 

   Jedinou nadějí Laodicejských je, že jasně poznají svůj stav před Bohem i příčinu své nemoci. 

Nejsou ani studení ani horcí. Jsou neutrální a současně si lichotí, že nic nepotřebují.“ 



 

   „Co mám říci, abych probudila ostatky Božího lidu? Viděla jsem, že nás čekají hrozné věci: Satan 

a jeho andělé sbírají veškeré síly proti lidu Božímu. Ví, že budou-li ještě chvíli spát, že je má v 

hrsti a jejich záhuba je jistá.“ 

 

   Proč nejsou ostatky hotovi hlásat mocně v této pozdní hodině světových dějin trojandělské 

poselství? Další výroky odhalují strategii nepřítele. 

 

Satanovy svody 
 

   „Satan jim bude chtít zabránit v tom, aby se připravili pro onen den. Zařídí vše tak, aby jim 

zatarasil cestu, zatíží je pozemskými poklady, aby měli mnoho velkých starostí a aby jejich 

srdce byla přetížena starostmi tohoto života, a den zkoušky aby je překvapil jako zloděj.“ 

   Satanovi síly se snaží odvrátit mysl lidí od věčných hodnot. Nepřítel usměrňuje vše podle svých 

cílů. Mysl mužů a žen se zaměstnává světským podnikáním, sportem a módou.“ 

   „Nesmíme věnovat pozornost tisícerým zájmům. Některé věci vyžadují čas a budí zvědavost, ale 

nemají smysl. Musíme věnovat veškerou pozornost a energii nejvyšším zájmům, ačkoli je často 

věnujeme poměrně bezvýznamným věcem. 

    Musíme cítit zodpovědnost za to, zda dáme své duši pokrm, který udrží duchovní život a 

povzbudí jej.“ 

 

   Člověk má od přirozenosti sklon řídit se satanovým našeptáváním a nemůže úspěšně odolávat tak 

strašnému nepříteli. Může získat sílu jedině od Krista, mocného vítěze, bude-li v něm přebývat a 

řídit se Jeho sklony. Satan chystá své svody, aby ho lid Boží v posledním útoku nepoznal.“ 

(2Korintským 11,14) 

 

   „Tento ostražitý nepřítel je jim ustavičně v patách.“ 

   „Zlí andělé nás soustavně sledují.“ 

   „Pravím všem, buďte na stráži, protože satan přichází do všech shromáždění křesťanských 

pracovníků a do všech sborů jako anděl světla a snaží si získat členy.“ 

 

   „Satan se ničeho neobává tak, jako toho, že lid Boží odstraní z cesty všechny překážky, aby 

Pán mohl vylít svého Ducha.“ 

 

   „Musíme stále bojovat se sobectvím a zkažeností lidského srdce. Ti, kteří zapomínají na Boha, 

byť jen na okamžik jsou na nebezpečné cestě.“ 

   Kdykoli křesťan přestane bdít, zaútočí tento mocný nepřítel velmi nečekaně a prudce.“ 

 

   Třetina andělů v nebesích byla svedena. Eva a Kain, její prvorozený byli svedeni. V době potopy 

se dal svést celý svět kromě osmi lidí. Za dnů Ježíše Krista byli svedeni mnozí náboženští vůdci, 

ačkoli byli svědky největších zázraků Syna Božího. 

 

   V posledních dnech, kdy satanova moc zesílí, svede dle možnosti i vyvolené (Matouš 24,24). 

 

   „Satanova pokušení jsou stále silnější, proto žijeme v době velmi nebezpečné pro dítky Boží.“ 

   „Musíme neustále bdít a modlit se bez ohledu na to, jak vysoké postavení zaujímáme. Nebude-li 

nás denně ovládat Duch Boží, budeme ovládáni satanem. 

   Satan může strhnout ty, kteří nejsou cele posvěceni Bohu, ačkoli si tito lidé lichotí, že jsou ve 

službách Ježíše Krista.“ 

 

   „Satan ovládne každou mysl, která není rozhodně ovládána Duchem Božím“ 

   „Málokdo věří srdcem i duší, že se máme vyhnout peklu a že máme získat nebe.“ 



 

   1Tesalonickým 5,17 „Bez přestání se modlete“ 

 

   „Soustavná, vroucí modlitba víry nám přinese světlo a sílu a budeme moci odolat nejohnivějším 

satanovým útokům.“ 

   „Měli bychom žít co nejopravdověji.“ 

 

Probuzení Božího lidu 
 

Zamysleme se nad těmito Božskými výroky o poselství k Laodicejským:  

   „Zařídíme se podle rady věrného svědka? Koupíte si zlato vyzkoušené v ohni, bílé roucho a oční 

mast? Zlato představuje víru a lásku, bílé roucho je spravedlnost Kristova, oční mast je duchovní 

rozhled, který nám umožní poznat satanovy úskoky a vyhnout se jim, odhalit hřích a zošklivit si ho, 

vidět pravdu a být jí poslušen.“ 

 

   „Ale mnozí neuznávají skutečnost že musí mít pomazání nebes. Název „bláznivé panny“ 

představuje charakter těch, jejichž srdce Duch Boží nepřetvořil. Pošetilé panny se příchodem Krista 

nestanou moudrými. Stav církve představený bláznivými pannami, je také označen jako stav 

Laodicee.“ 

 

   Laodicejské poselství se týká Božího lidu, který tvrdí, že věří přítomné pravdě. Většinu tvoří 

vlažní vyznavači, kteří mají jméno ale ne horlivost. Nejsou ochotni zemřít sami sobě.“ 

 

   „ Viděla jsem že svědectví Laodicejským platí pro lid Boží v dnešní době. Má probudit lid Boží, 

aby poznal svůj úpadek a aby činil horlivé pokání. Pak mu Pán Ježíš zjeví svoji přítomnost a 

připraví jej pro hlasité volání třetího anděla.“ 

  

   Předchozí výroky dokazují, že zařídí-li se Boží lid podle Laodicejského poselství, bude v síle a 

moci pozdního deště zvěstovat trojandělské poselství. Laodicejští, kteří nepoznají svou duchovní 

bídu, a nebudou se ochotně řídit radou Krista, věrného svědka budou tříbením vyloučeni. 

   „Tázala jsem se na význam tříbení, které jsem viděla. Bylo mi ukázáno, že je způsobí ostré 

svědectví na základě rady věrného svědka k Laodicei. To ovlivní srdce příjemce, který pak 

povznese úroveň a bude hlásat jasnou pravdu. Někteří toto ostré svědectví nesnesou. Povstanou 

proti němu a tak nastane mezi lidem Božím tříbení. 

 

   Viděla jsem, že věřící nedbají ani z poloviny na svědectví, Věrného svědka. Berou na lehkou váhu 

vážné svědectví, na němž je závislý osud církve: někdy je dokonce vůbec přehlížejí. Toto svědectví 

musí vyvolat hluboké pokání. Všichni, kteří je upřímně přijmou, budou poslušni a pročištěni. 

 

Ti, kteří  dbají poselství 
 

   Budeme-li dbát tohoto posledního poselství k ostatkům, nebudeme otřeseni. Až bude vydán 

nedělní zákon, obstojíme ve velké zkoušce, zakusíme pozdní déšť a budeme mít podíl na mocném 

hlásání poselství v době Hlasitého volání. Věrní ostatkové se zařídí podle rady Ježíše Krista, 

Věrného svědka. Ukřižují sami sebe, budou proměněni Duchem Svatým a připraveni na pozdní 

déšť a pro proměnění.“ 

   „Ti, kteří dovolí, aby je Bůh ovládal, vedl a řídil, pochopí sled událostí, které předpověděl. Získají 

sílu Ducha toho, který dal svůj život za život světa. Nebudou již nečinně přihlížet a vymlouvat se. 

Vyjdou do boje v nebeské výzbroji a budou statečně pracovat pro Boha s vědomím, že Jeho 

všemohoucnost naplní jejich potřeby.“ 

   „Dodáme-li Pánu nástroje, vykoná své dílo.“ 

 



   „Na nás spočívá vážná odpovědnost, abychom varovali svět před blížící se záhubou.  

   Bůh vybízí svoji církev, aby povstala a oděla se mocí. Čeká nás koruna nesmrtelnosti, musíme 

získat království nebes a osvítit svět, hynoucí v nevědomosti. 

    Když se trojandělské poselství rozroste v hlasité volání, bude provázeno velikou mocí a slávou. 

Tváře Božího lidu budou zářit světlem nebes.“ 

 

   Jaká to slavná příležitost! Jsem přesvědčen, že se rozhodnete se mnou, že uposlechnete 

Laodicejského poselství lásky, že budete denně ubírat svému JÁ, a dovolíte Duchu svatému, 

aby cele ovládal váš život. Pak budete záhy připraveni pro pozdní déšť a budete mít podíl na 

mocném šíření poselství v době hlasitého volání. 

 

Dnes potřebujeme jarní déšť 
 

   „Celý vesmír sleduje s nevýslovným zájmem závěrečné výjevy velkého boje mezi dobrem a zlem. 

Lid Boží se blížil k hranicím věčného světa.“ 

   Toto poselství začalo včas jakožto naplnění proroctví a dovolíme-li, bude Bohem záhy dokončeno 

u tebe i u mne (Římanům 9,28). Nedovolíme-li dokoná je u ostatních. 

 

   Duch svatý je dán k službě pro dílo, ke kterému nás Bůh povolává, ne pro naše libovolné dílo. My 

nemůžeme Ducha svatého použít. Duch svatý musí použít nás. Bůh působí ve svém lidu skrze 

svého Ducha „ chtění i činění podle dobře libé vůle své.“ 

 

Proměňující moc Ducha svatého  
 

Nedovolíme-li Duchu svatému, aby nás vedl, budeme pracovat ve své síle, ne v moci Ducha. A jak 

to dopadne? Slyšme Boží odpověď: 

   „Bez Ducha Božího a jeho moci se budeme marně snažit předkládat Jeho pravdu.“ 

   V uších by nám měla stále znít poslední Ježíšova slova: „Když na vás sestoupí Duch svatý, 

obdržíte sílu, a budete mi svědky v Jeruzalémě, a po všem Judsku i Samařsku, ano až do končin 

země.“ (Sk 1,8) 

 

„Kristus, velký učitel, mluvil o mnoha věcech, ale nejraději mluvil o daru Ducha svatého. Jak velké 

věci předpověděl církvi v tomto daru! A přece je toto téma dnes nejzanedbávanější.“ 

   „Chce-li být člověk opět podoben Bohu, aby mohl konat své dílo, potřebuje sílu, kterou sám 

nemá. Ale to neznamená, že by člověk byl zbytečný. Uchopí-li se člověk Božské moci, přebývá 

Kristus vírou v jeho srdci. A v této spolupráci se lidská síla uplatní k dobrému. 

   Ten, který povolal Galilejské rybáře, dosud volá lidi do své služby. A chce svoji moc projevit u 

nás právě tak, jako u prvních učedníků.“ 

 

  „Pouze Duch svatý může zpracovat naše srdce, abychom byli připraveni pro nebesa. Chceme-li 

mít přístup k Otci, musíme se vykázat Kristovou spravedlností. A chceme-li mít Kristovu 

spravedlnost, musí nás Duch svatý proměnit, abychom získali Božskou povahu. Duch svatý 

povznáší vkus, posvěcuje srdce, zušlechťuje celého člověka.“ 

 

   Satan se bude snažit pomocí padělku zabránit působení Ducha svatého. 

   Již dlouhá léta pozorujeme mnoho důkazů této napodobeniny. Neměli by v této pozdní hodině 

vynikat důkazy originálů? Svět dnes potřebuje nejvíce vidět projevy přetvořující moci Ducha 

svatého, v životě těch, kteří tvrdí, že přinášejí poslední varovné poselství. 

   Mnozí už dlouhá léta cítí tuto potřebu. Uvádíme několik výroků z evangelizačních přednášek, 

které měl bratr Ward Ayer před skupinou studentů teologie na universitě. 

   „Potřebujeme proroka! Potřebujeme Eliáše! Proto se hned úvodem tážeme: kde je Bůh Eliášův? 

 



   Církev je v této nesmírně tragické hodině, v kritické chvíli dějin lhostejná a čeká, jako nemohoucí 

muž u rybníka v Betsaidu. 

    Sbory proto potřebují ducha Eliášova a jeho moc. Musí se podřídit Bohu Eliášovu, který je 

vyzbrojí tímto duchem a mocí.  

   Nepřeháním, tvrdím-li, že vedení církve vážně zanedbává svou povinnost: Nevede lid našich 

sborů upřímně k Boží pravdě. Kazatelé musí hlásat hromovým hlasem: „Vy svědkové moji jste“, až 

se lid probudí z hlubokého spánku  a začne zachraňovat hynoucí.“ 

 

   Kdosi řekl: „Církev je dnes v ohni, ačkoli by měla hořet.“ Místopředseda Generální konference 

napsal v osobním dopise v roce 1942: 

   „Bratře Wagnere, jsem přesvědčen, že dokonání díla stojí dnes v cestě jen nedostatek hlubšího 

posvěcení a většího působení díla milosti na srdcích členů našich sborů. Kdyby naši pracovníci a 

členové byli takoví, jací mají být, nastalo by vylití pozdního deště v plnosti a poselství by se šířilo, 

jako dravý požár.“ 

 

   Měli bychom pokořit svá srdce a řídit se věrně radou Krista k Laodicejským, když vidíme, že ani 

v této pozdní hodině nemáme pozdní déšť. Musíme se urychleně připravit, abychom zakusili 

rozvlažení a abychom mohli mít podíl na mocném šíření poselství v době „Hlasitého volání“. 

 

   Další výroky ukazují, proč je pozdní déšť tak opožděn a jak se musíme připravit, abychom mohli 

toto poselství mocně hlásat. 

   „Viděla jsem, že lid Boží čeká na nějakou změnu, na působení nějaké zvláštní moci. Ale bude 

zklamán. Musí jednat, musí se sám pustit do práce a musí vroucně volat k Bohu, aby poznal 

svůj pravý stav. Před námi jsou tak závažné události, že bychom se měli probudit a zvěstovat 

pravdu všem, kteří jsou ochotni naslouchat.“ 

 

   „Viděla jsem , že Boží lid bude nalezen lehký, nevynaloží-li žádné úsilí a bude čekat, že 

rozvlažení jej zbaví chyb a omylů. Nesmí se proto spoléhat, že pak bude očištěn od poskvrn těla a 

ducha a schopen mít účast na hlasitém volání třetího anděla.“ 

 

   „Mnozí velmi zanedbali přijetí ranního deště. Nepřijali veškerá požehnání, která jim tím Pán Bůh 

chtěl dát. Čekají, že tento nedostatek bude odstraněn pozdním deštěm. Chtějí svá srdce otevřít v 

době, až bude udíleno nejhojnější požehnání. Ale dopouštějí se strašné chyby. Neučiníme-li pokrok, 

nebudeme-li připraveni přijmout ranní a pozdní déšť, ztratíme svoji duši svou vlastní vinou.“ 

 

Nepostradatelný raný déšť  

 
   Duch svatý nás v raném dešti pročišťuje a proměňuje, abychom překonali vše a zvítězili nad 

každou slabostí. To je nutná příprava, předtím, než vůbec můžeme přijmout pozdní déšť. 

   

   „Dnes se musíš odevzdat Bohu, abys byl oproštěn od vlastního já. Dnes musíš dát očistit svoji 

nádobu, abys byl připraven pro hojný pozdní déšť. Pozdní déšť se dostaví a Boží požehnání naplní 

každou duši, očištěnou od všeliké poskvrny. Připravenou pro pozdní rozvlažení, a pro křest Duchem 

svatým.“ 

    

   Záleží na nás, zda odstraníme povahové kazy a očistíme-li chrám duše od každé poskvrny. Potom 

na nás přijde pozdní déšť – na učedníky o letnicích.“ 

   „Ti, kteří se osvědčí ve všech zkouškách, a zvítězí za každou cenu, řídí se radou Věrného svědka, 

přijmou pozdní déšť a budou hotovi na proměnění.“ 

     

    „Viděla jsem, že mnozí zanedbávají nutnou přípravu a domnívají se , že doba  rozvlažení a 



pozdní déšť je uschopní, aby mohli obstát v den Páně a žít před Jeho obličejem. Viděla jsem, že 

mnozí nebyli v době soužení ukryti! Zanedbali potřebnou přípravu, proto se jim nedostalo 

rozvlažení, které by jim umožnilo žít před tváří svatého Boha! Viděla jsem též, že nikdo nemůže mít 

podíl na rozvlažení, dokud nezvítězí nad každým zlým sklonem, nad pýchou, nad sobectvím, 

milováním světa a nad každým špatným slovem a činem.“ 

 
   „Viděla jsem, že svědectví k Laodicejským se vztahuje na lid Boží v dnešní době. Má probudit 

Boží lid, aby poznal své odpadnutí a činil upřímné pokání.  Pak bude poctěn Ježíšovou přítomností 

a bude připraven na hlasité volání třetího anděla.“ 

    

Ti, kteří neumírají denně sami sobě a nedovolí  Duchu svatému, aby pročistil a přetvořil jejich 

život, nepoznají projev Ducha svatého ani v pozdním dešti, ani mu neporozumí. Budou 

tříbením vyřazeni a na jejich místo přijdou jiní, kteří se uchopí pravdy a připojí se k Božímu 

lidu, dodržujícímu Boží přikázání. 

 
   „Buďme ujištěni, že při vylití Ducha svatého nepoznají hodnotu pozdního deště ti, kteří nepřijali a 

neocenili raný déšť.“ 

   „Nesmíme zanedbávat milost, nabízenou v raném dešti. Pouze ti, kteří žijí podle daného světla, 

přijmou větší světlo. Nerosteme-li denně v praktických křesťanských ctnostech, nepoznáme projevy 

Ducha svatého v pozdním dešti. Může dopadnout na srdce kolem nás, ale my to nepoznáme a sami 

jej nepřijmeme.“ 

 
  „Ti, kteří nemají Ducha svatého, nemohou být věrnými strážnými na zdech Sióna. Jsou slepí a 

nevidí, jaké dílo má být vykonáno. Jejich trouba nevydává jasný zvuk.“ 

 
   Křest Duchem svatým způsobí oživení pravého náboženství a mnohé předivné skutky jako v den 

Letnic. Mezi námi se objeví nebeské bytosti a lidé budou mluvit v moci Božího ducha. Kdyby však 

Pán způsobil na lidi, jako kdysi o Letnicích a po nich, volali by mnozí kteří tvrdí, že věří přítomné 

pravdě, ale nechápou působení Ducha svatého: „Dejte si pozor na fanatismus!“ Řekli by o těch, 

kteří jsou naplněni Duchem: „Tito lidé se napili vína.“ 

  

   „Někteří lidé budou vždy pochybovat a kritizovat , až Duch Boží zapůsobí na muže a ženy. Jejich 

srdce není totiž dotčeno a jsou studení a necitelní.“ 

   „Skupina se neustále zmenšovala. Někteří byli tříbením vyřazeni. Bezstarostní a lhostejní, kteří se 

nepřipojili k těm, kteří si vážili vítězství a spasení tolik, že o ně prosili vytrvale a s úzkostí, 

nezískali nic.  Zůstali v temnotě a jejich místo zaujali jiní, kteří přijali pravdu a rozmnožili jejich 

řady.“ 

 

Připravme se pro pozdní déšť 
   „Dnes musíme vyprat roucho svého charakteru a vybílit je v krvi Beránkově. Dnes musíme 

překonat pýchu, vášně a duchovní lenost. Dnes se musíme probudit a usilovat s rozhodností, o 

vyrovnaný charakter. Dnes uslyšíte-li Jeho hlas, nezatvrzujte své srdce. Žijeme v době největší 

zkoušky: bdíme a čekáme na příchod Páně. Svět leží ve tmě. „Ale vy, bratři nejste ve tmě, aby vás 

ten den zachvátil jako zloděj“, praví Pavel. 

   „Co činíte, bratři, ve velikém díle přípravy? Ti, kteří se spojují se světem, přijímají světský ráz  a 

připravují se pro znamení šelmy. Ti, kteří nedůvěřují sami sobě, kteří se pokořují před Bohem a 

očišťují svou duši poslušností pravdy, přijímají ráz nebes  a připravují se pro přijetí Boží 

pečeti na čelo. Až vyjde rozkaz ke vtisknutí pečeti, zůstane jejich povaha čistá a bezúhonná na 

věky.“ 

    Je již velmi pozdě. Nesmíme otálet. Izrael putoval čtyřicet let po poušti, ačkoli mohl dorazit do 



zaslíbené země za 14 dnů. 

   Až bude Boží lid připraven pro pozdní déšť, bude dílo Boží rychle dokončeno.  

   „Nejsme-li vedeni Duchem svatým, nejsme ani na okamžik bezpeční.“ 

   „Veškeré podněty naší povahy, myšlenky a sklony musí být neustále ovládány Duchem Božím.“ 

   „Je nutné, aby nám Bůh vdechl dech svého života. Těm, kteří jsou takoví, se dostane záplavy 

duchovní moci.“ 

   Pomazání Duchem svatým, který by nás připravil pro pozdní déšť, je dnes naší největší potřebou. 

 

Kristova mysl 

 
Filipenským 2,5 : „Mějte totéž smýšlení, jako měl Ježíš Kristus.“  

  „Kristus je náš dokonalý a svatý vzor, kterým se máme řídit.“ 

   „Dnešní svět potřebuje totéž, co potřeboval před 1900 lety – zjevení Ježíše Krista.“ 

   „Být křesťanem znamená mít nejen jméno Krista, ale mít Jeho mysl a podrobit se Boží vůli 

ve všem.“ 

 

   D.Elton Trueblood, významný vychovatel řekl:“Čekáme, kdy se vynoří pravá církev, společnost 

milujících duší, které by měli Kristova ducha.“ 

 

   Sledujme výroky, dokazující, jak byl Kristus závislý na svém Otci. On je náš vzor. 

   „Tak byl Kristus jako člověk závislý na Božské moci. „Sám ze sebe nemohu činit nic“, prohlásil. 

   Kristus byl před bouří dokonale klidný. Jeho slova ani pohled nevyjadřovali strach, protože neměl 

strach v srdci. Nebyl klidný proto, že by měl všemohoucí moc, ani proto, že by byl „Mistrem nebe a 

země“. Tuto moc složil a praví: „Sám ze sebe nemohu činit nic.“ (Jan 5,30) Důvěřoval Otcově síle. 

Ježíš byl klidný ve víře – ve víře v Boží lásku a péči a v moci slova, jež utišilo bouři. Byla to moc 

Boží. 

   Ježíš pravil: „Otec, který přebývá ve mně, on činí skutky.“ Jan14,10 

   A nám praví: „Beze mne nemůžete nic činiti.“ Jan 15,5 

   „Můžeme činit dobré skutky jedině v síle, která není z nás.“ 

   „Jako Laodicejští si ani neuvědomujeme svoji bídu. Myslíme si, že nic nepotřebujeme, ale 

člověku hrozí velké nebezpečí sebeklamu.“ 

   Galatským 6,3 „Jakmile lidé vidí vlastní nicotu, mohou být přioděni Kristovou spravedlností.“ 

   „Syn Boží byl odevzdán do vůle Boží a byl závislí na Jeho moci. Byl tak nesobecký, že neměl 

žádné osobní plány. Souhlasil s Božími plány a Otec mu je denně zjevoval. Tak máme být i my 

závislí na Bohu a náš život bude prostým projevem Jeho vůle. „ 

   „Život Ježíše Krista ukazuje, co dokáže člověk, přijme-li Božskou povahu. I my můžeme mít 

vše, co Kristus přijal od Boha. 

   „Muži i ženy mohou žít v Kristově moci tak, jak žil On na tomto světě. Mohou mít v boji se 

satanem tolik síly, kolik dostal On. V tom, který  si je zamiloval a dal  sebe samého za ně, mohou 

být víc než vítězi.“ 

   „Pokora tvoří základ Ježíšova učení.“ „Ježíš neměl žádné schopnosti ani projev moci, jež by 

lidé nemohli získat vírou v Něho.“   

  „Kdykoliv lidé jdou vlastními cestami, rozcházejí se s Bohem.“ Nebudou mít místo v nebeském 

království. 

   Ježíš řekl: „Neboť jsem sestoupil s nebe, nikoliv abych činil vůli svou, ale vůli toho, který mne 

poslal. A ten, který mne poslal, je se mnou: On mě nenechal samotného, neboť já vždycky činím to, 

co mu je milé.“ (Jan 6,38: 8,29) 

   Apoštol Pavel se řídil Kristovým příkladem. Řekl: „S Kristem ukřižován jsem, žiji pak už nikoli 

já, ale ve mně Kristus.“ Co však žiji v těle, žiji ve víře v Syna Božího, jenž si mne zamiloval a sám 

sebe vydal za mne.“ A radí nám: „Buď že tedy jíte, nebo píšete, nebo cokoli jiného činíte, k slávě 

Boží čiňte.“ (Galatským2,20: 1Korintským 10,31) 

 



   Bůh chce pomocí mysli ovládat tělo, satan se snaží ovládnout mysl pomocí těla. „Tělo má být 

služebníkem mysli a ne mysl těla.“ „Všichni musí ovládat své smysli, aby satan nad nimi 

nezvítězil. Ony tvoří vstup do duše.“ Mysl mnohých je otupena holdováním chuti a 

zahráváním si s hříchem.“  

   „Náš vykupitel odolal satanově moci v tomto hlavním pokušení (podlehnutí chuti), 

ohrožujícím lidské duše. Zvítězí-li člověk v tomto pokušení, dokáže zvítězit i v ostatních 

věcech.“  

 

Kristus přijímal denně křest Ducha svatého  

 
   „Kristus neustále čerpal od Otce, aby mohl předávat nám. Nežil pro sebe, ale pro druhé. Na ně 

myslel a za ně se modlil. Prožíval celé hodiny s Bohem a každé ráno přinášel pak lidem světlo 

nebes. Přijímal denně křest Ducha svatého.“ 

   „Kristova lidská přirozenost se spojila s božstvím. V síle Ducha svatého byl vyzbrojen k boji. A 

přišel proto, abychom my byli účastni božské přirozenosti.“ 

   „Potřeboval-li Ježíš , Boží Syn, denně křest Ducha svatého, co ty a já? Jelikož je Kristus 

příkladem ve všem, musíme zakoušet denně přítomnost Ducha svatého, abychom byli připraveni k 

boji. 

   „Pán Ježíš se vzdal v zájmu ztraceného lidstva Sama sebe a přijal neomezený dar Ducha svatého. 

Tutéž zkušenost mohou učinit všichni Kristovi následovníci, odevzdají-li mu celé své srdce.“ 

   „Chceme-li být vítězi jako Ježíš Kristus, musíme hledět na Něho, musíme odporovat 

pokušení, jako On, musíme se modlit a zápasit jako On.“ 

   „Nepřijímá-li člověk soustavně Ducha svatého nemá možnost bojovat proti mocnostem temna.“ 

 

Co pro nás vykoná Duch svatý?  

 
   „Bůh je oheň spalující“, kdykoli přijde na hřích. Duch Boží zničí hřích u všech, kteří se podřídí 

Jeho moci. Jakmile si však lidé hřích oblíbí, upadají do něj stále víc. A sláva Boží, která ničí hřích, 

musí zničit i je.“ 

   „Jakmile Duch Boží ovládne srdce člověka, proměňuje život. Hříšné myšlenky ustupují do 

pozadí, zlé činy se neuplatní, místo hněvu, závisti a sporů vzniká láska, pokora a pokoj. Radost 

zaujme místo smutku a v jeho tváři se odráží světlo nebes. Nikdo nevidí ruku, která usnadňuje 

břímě, ani světlo, sestupující z nebes. Požehnání se dostaví ve chvíli, kdy se duše s vírou odevzdá 

Bohu. A síla, kterou lidské oko nevidí, vytváří novou bytost k obrazu Božímu.“ 

 
   „Jedině působení Ducha svatého na srdce nás může připravit pro nebesa. Vliv Ducha svatého nás 

musí denně přetvořit.“ 

   „Duch přizpůsobuje obnovené duše podle vzoru Ježíše Krista.“ 

  „Jedině tehdy, když se poddáme přetvořujícímu vlivu Ducha Božího, neupadneme do hříchu.“ 

   Budou-li lidé ochotni dát se zformovat, dojde k posvěcení celé bytosti. Duch vštípí Boží věci do 

duše.“ 

   Tak jako se pečeť otiskne do vosku, má i duše přijmout působení Ducha Božího a uchovat si 

obraz Ježíše Krista.“ 

 

Boží láska  

 
   „Tato naděje není klamná; vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož 

nám daroval.“ Římanům 5,5 

   „Přebývá-li v nás Duch svatý, překypujeme nebeskou láskou.“ 

   Jak velká byla Kristova láska? Když visel na kříži modlil se za své vrahy: Otče, odpusť jim, neboť 



nevědí co činí. Jaká to láska, předivná láska! Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus. Budeme-li milovat 

tak jako Ježíš, použije si nás Duch svatý, abychom naplnili největší potřeby světa. 

   „Svět potřebuje nejvíce lidský projev Spasitelovy lásky.“ 

   „Duch svatý, vštěpuje lidem do srdce zásady Božího slova a rozvíjí tím v nich Božské ctnosti.  

Světlo Jeho slávy – Jeho charakter – má vyzařovat z jeho následovníků. Dítky Boží mají zjevovat 

Jeho slávu.“ 

   „V církvi se posléze projeví konečná a dokonalá Boží láska k světu, která jej má osvítit Boží 

slávou.“ 

   Jaká to zodpovědnost! Jaká výzva! Jaká přednost! V moci Ducha svatého máme zjevovat Boží 

charakter lásky a Jeho slávu. 

   To dokážeme jedině tehdy, odumřeme-li denně svému já a zakusíme-li denně křest ducha svatého. 

Odevzdáme-li se cele Jeho moci, vymýtí v nás Duch svatý hřích. 

   „Po vylití Ducha svatého byli učedníci tak naplněni láskou k Němu a k těm, za které zemřel, až se 

srdce lidí rozplývala, když slyšeli jejich slova a modlitby. Mluvili v moci Ducha a pod vlivem této 

moci se obrátili tisíce.“ 

   „Bez lásky k bratřím, bez pokory před Bohem jsou ničím.“ 

   „Kristus přebývá v duši jedině tehdy, když duše odumře sobectví a touze po nadvládě, když se 

srdce naplní vděčností a život je procítěný láskou. Bůh nás pouze tehdy uznává za své 

spolupracovníky.“ 

   „Všichni spolupracovníci by měli prosit Boha o denní křest Ducha.“ 

   Vezměme si příklad z Pána Ježíše! Zaplaťme plnou cenu každodenního křtu Duchem svatým. 

   „Buďte stejného smýšlení jako byl Ježíš Kristus.“ 

 

Enoch a Jan Křtitel 
 

Poznání Boha 
   „Svět je plný nebývalého rozruchu. Zábavy, honby za penězi, touha po moci a existenční boj 

zaměstnává příliš tělo, duši a mysl.“ 

 

   Jaké důležité poselství chce Bůh člověku sdělit? Poslechněte si Jeho hlas u Jeremiáše 9,23,24: 

„Takto praví Hospodin:Nechlub se moudrý v moudrosti své, ani se nechlub silný v síle své, aniž se 

chlub bohatý v bohatství svém. Ale kdo se chlubí, ať se chlubí v tom, že rozumí a zná mne, že já 

jsem Hospodin, který činím milosrdenství, soud i spravedlnost na zemi: neboť v těch věcech libost 

mám, dí Hospodin.“ 

   Ježíš nám praví: „To pak jest život věčný, aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, 

kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“ Jan 17,3 

   „Poznání Boha a Ježíše Krista je klíčem, který otvírá brány nebeského města.“ 

   „Známe-li Boha tak, jak je naší předností Jej znát, bude náš život životem soustavné poslušnosti.“ 

   „Ten, kdo zná osobně Boha a Ježíše Krista, kterého poslal, bývá proměněn v Boží obraz.“ 

   „Potřebujeme poznat Boha, který přetvořuje charakter. Splníme-li Jeho úmysl, projeví se v našem 

životě Bůh tak, jak to je v souladu s učením Jeho slova.“ 

   „I my máme učinit zkušenost jako Enoch a Jan Křtitel. Musíme mnohem více studovat život 

těchto lidí: Enoch, který byl proměněn a za živa vzat do nebe, a Jana křtitele, který byl povolán k 

tomu, aby připravil cestu Páně. 

 

Enoch 

 
   „A chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více viděn: neboť vzal ho Bůh.“ 1Mojžíšova 5,24 

   „Vírou byl Enoch vzat ze země, aby nezemřel: i nenalézali ho, neboť ho vzal Bůh, neboť prve 

nežli byl vzat, měl svědectví, že se zaslíbil Bohu.“ Židům 11,5 

   „Uvažoval ve dne v noci o nevýstižné, nekonečné lásce Boží v Kristu. A tuto lásku zvěstoval co 



nejhorlivěji lidem, mezi nimiž žil.“ 

   Bůh zjevil svoji lásku světu prostřednictvím věrného Enocha, dokud svět nebyl zničen 

vodou. Dnes chce zjevit svou lásku poslední generaci prostřednictvím svého lidu. Dnešní svět 

potřebuje nejvíce projev Boží lásky.  
 

   „Enoch nechodil ve vidinách ani ve snu, ale ve všech povinnostech všedního života. Nestal se 

poustevníkem, který se uzavře před světem, měl na světě úkol od Pána Boha.“ 

    

    „Posluchači cítili, že Boží služebník je naplněn Boží mocí. Enoch měl zájem o věčné poklady. Žil 

sice na zemi, ale vírou přebýval v říši slávy.“ 

   „Jeho srdce bylo v souladu s Boží vůlí. Enoch byl rozhodný a vzdělaný. Bůh ho poctil zvláštními 

zjeveními. Ačkoli byl v ustavičném spojení s nebesy a stále cítil Boží velebnost a dokonalost, byl 

nejpokornějším člověkem. Čím užší spojení s Bohem měl, tím více si uvědomoval svou slabost a 

nedokonalost.“ 

   Enoch získal trvalým spojením s Bohem velkou míru Božské moci a hlubokou pokoru.  „Velikost 

pokory představuje jedinou pravou velikost.“ 

   „Tak očekával na Hospodina a snažil se lépe poznávat Jeho vůli, aby ji mohl plnit. Modlitba byla 

pro něj dýcháním duše. Žil přímo v ovzduší nebes.“ 

   „Enoch měl společenství s Bohem a odrážel stále více Jeho obraz. Jeho tvář zářila posvátným 

světlem, světlem Ježíšovy tváře. Po těchto schůzkách s Bohem pozorovali i bezbožní s úctou pečeť 

nebes v jeho obličeji.“ 

   „Enochova zkušenost je vzorem pro nás“ 

   Budeme-li denně křižovat sami sebe, odevzdáme-li se bez výhrad Boží službě a budeme-li se 

soustavně modlit, bude naše tvář zářit posvátným světlem a jiní poznají na nás obraz nebe. 

   To je naše největší potřeba, a pak si nás Duch svatý použije za nástroje, které splní potřeby světa. 

Tak bude dílo Boží dokonáno ve velmi krátkém čase. 

   „Enochova zkušenost se má stát z milosti Boží a v síle Ducha svatého naší zkušeností, aby byl 

svět ozářen slávou příchodu Syna člověka.“ 

 

   „Zbožný charakter tohoto proroka  představuje stav svatosti, který musí mít, vykoupení ze země.“ 

A lid Boží bude jako Enoch usilovat o čistotu srdce a shodu s Jeho vůlí, aby byl podoben Kristu. 

Budou upozorňovat svět, jako Enoch na 2.příchod Páně. Tak jako Enoch byl proměněn do nebe, než 

byl svět zničen vodou, budou živí spravedliví proměněni ze země, než bude pročištěna ohněm.“ 

 

   „Enoch usiloval 300 let o čistotu srdce, aby žil v souladu s nebesy. Chodil po 3 století s Bohem. 

Na každý den toužil po užším spojení a jejich společenství bylo stále důvěrnější, až si ho Bůh vzal. 

Stál na prahu věčného slavného světa a dělil ho od něj pouze krok. Nyní se brány otevřely a vešel 

do svatého města a pokračoval v dlouholetém společenství s Bohem – vešel tam jako první člověk. 

   Enoch byl proměněn vírou a neuzřel smrti, neboť se mu dostalo před tím svědectví, že je milý 

Bohu. 

   K takovému obecenství nás Bůh vyzývá. Ti, kteří budou při druhém příchodu Páně vykoupeni, 

musí mít svatý charakter jako Enoch.“ 

   „Dnes potřebujeme nutně lidi, pokřtěné Božím Svatým Duchem, lidi, kteří chodí s Bohem, jako 

Enoch.“ 

   „Bylo-li kdy nutné, aby lidé chodili před Bohem jako Enoch, je to krajní potřebou všech 

adventistů s.d. Dnes žijících.“ 

 

Jan Křtitel 
 

   „Zkušenost Enocha a Jana Křtitele má být naše zkušenost.“ 

   „Jan byl hořícím a zářícím světlem.“ Bůh povolal Zachariášova syna k velkému dílu.“  

   „Takový posel musí být svatý. Musí být chrámem Ducha Božího.“ 



   „Chceme-li mít Janovu duchovní zkušenost, musíme přinášet takové poselství, jako on.. Musíme 

vidět Boha a přitom zapomínat sami na sebe.“  

 

   „Bůh byl učitelem Jana Křtitele na poušti. Studoval Boží zjevení v přírodě. Zkoumal pod vedením 

Božího ducha prorocké svitky. Uvažoval o Kristu ve dne v noci, až se jeho mysl, srdce a duše cele 

vnořily do Boží slávy.“ 

 

   Spatřoval krále v celé Jeho kráse a zapomínal na sebe. Viděl majestát svatosti a cítil, že sám je 

nedostatečný a nehodný. Měl hlásat Boží poselství. Musel obstát v Boží moci a spravedlnosti. Byl 

hotov vyjít jako posel nebes, který se nebál lidí, protože hleděl na Boha. Dovedl stát nebojácně před 

pozemskými mocnáři, protože se skláněl s třesením před Králem Králů. 

 

Neomezený dar Ducha svatého  

 

   „Jan hleděl s vírou na Vykupitele a vycvičil se do krajnosti v sebezapření. Nechtěl poutat lidi k 

sobě, ale povznášel jejich myšlenky stále výš, až spočinuly u Beránka Božího. Ti, kteří jsou věrní 

svému povolání, jako Boží poslové, nebudou usilovat o vlastní slávu. Sebeláska se rozplyne  v lásce 

ke Kristu. Duše proroka zbavená sobectví byla naplněna světlem. Tak je tomu s Kristovými 

následovníky. Jsme-li ochotni vzdát se svého já, můžeme získat světlo nebes. Jedině tehdy, 

podrobíme-li Kristu poslušně všechny myšlenky, můžeme poznat Boží charakter. Všichni, kteří se 

takto zachovají, přijmou neomezenou míru Ducha svatého.“ 

 

   „To je zaslíbení pro každého z nás. Splníme-li podmínky jako Jan Křtitel, bude naplněna naše 

největší potřeba. 

   „Dodáme-li Bohu nástroje, vykoná dílo sám.“ 

  „Jan nezvěstoval své poselství pomocí pracných důkazů, ani složitých teorií. Jeho burcující a 

přísný hlas, plný naděje zazníval z pouště: „Pokání čiňte, neboť se přiblížilo království nebeské“ 

(Matouš 3,2) Lidé tím byli velmi ovlivněni, rod byl tím vyburcován. Lid se hrnul houfně na poušť.“ 

 

   Bůh si použil jediného muže na poušti, který vyburcoval celý národ. Chceme-li být mezi těmito 

věrnými jedinci, musíme se co nejrychleji připravit. I my máme učinit Janovu zkušenost. 

 

   „Neučení rolníci a rybáři z okolí: římští vojáci z Herodesových ubikací, velitelé s meči po boku, 

hotovi kdykoli potlačit sebemenší náznak vzpoury: lakotní výběrčí daní a vychytralí kněží vysoké 

rady – všichni nehnutě poslouchali.  A všichni i farizeové a saduceové, chladní odmítaví posměvači, 

odcházeli poraženi a cítili výčitky za své hříchy. Herodes v paláci slyšel toto poselství. Pyšný, 

hříchem zatvrzelý panovník se třásl, když slyšel výzvu ku pokání. 

 

   Dnes, těsně před druhým příchodem Ježíše Krista na oblacích nebeských, musí být 

vykonáno Janovo dílo. Bůh čeká, kdo připraví lid, aby obstál ve veliký den Páně.“  

 

   „Máme velikou zodpovědnost za to, abychom varovali svět před blížící se záhubou. Bůh volá 

svou církev, aby povstala a přioděla se mocí.“ 

 

   „Boží pracovníci musí získat mnohem hlubší zkušenosti odevzdají-li Pánu vše, vykoná pro ně 

mocné dílo.“ 

 

Pozdní déšť  
 

   Raný déšť znamená přetvořující moc Ducha svatého, každodenní působení na srdce věřícího, jež 

přináší vítězství nad hříchem a Kristovu spravedlnost. 

   Pozdní déšť dává sílu k vydávání svědectví. Připravuje Boží věrné ostatky, aby s přesvědčivou 



mocí nesli hlasité volání trojandělského poselství. 

   Pak se oči světa soustředí na lid, zachovávající Boží přikázání. 

   A lid Boží bude zjevovat Boží lásku, Boží charakter a Boží slávu. Pak bude připraven, a obstojí v 

sedmi posledních ranách bez prostředníka. 

 

   „Nemohou přesně říci, kdy dojde k vylití Ducha svatého – kdy sestoupí s nebe mocný anděl a 

dokoná spolu s třetím andělem dílo pro tento svět. Mám poselství, že budeme bezpeční jedině tehdy, 

když budeme připraveni na nebeské rozvlažení s ozdobenými a hořícími lampami.“ 

 

   Ačkoli služebnice Páně neoznačila přesnou dobu vylití Ducha svatého, prohlásila, „že na 

začátku doby soužení se dostaví „pozdní déšť“ neboli rozvlažení od tváře Páně“. 

 

   Jedná se o krátkou dobu soužení před příchodem ran. Blížíme se k době, kdy bude celé lidstvo 

rozděleno na dvě třídy: Jedni budou mít na čele znamení šelmy, druzí Boží jméno. 

 

Znamení šelmy  

 
   „Až se vedoucí církve Spojených států sjednotí v běžných bodech učení a ovlivní stát, aby 

vynucoval dodržování svých zákonů, vytvoří protestantská Amerika  obraz římské hierarchie. 

Pak budou přestupníci nezbytně postiženi občanskými tresty.“ 

 
   „Křesťané uplynulých generací světili neděli v domnění, že světí Biblickou sobotu. I dnes jsou 

upřímní křesťané ve všech církvích, církev římskokatolickou nevyjímaje, kteří jsou plně 

přesvědčeni o tom, že neděle představuje Bohem stanovenou sobotu. Bůh přijímá jejich poctivý 

úmysl a věrnost. Ale až bude svěcení neděle vynucováno zákonem, dostane se světu světla o 

závazné pravosti soboty. Kdo ještě potom bude přestupovat Boží přikázání a bude se řídit nařízením 

římské moci, vzdá větší poctu papežství, než Bohu. Bude se klanět Římu a moci, vynucující 

dodržování římského nařízení. 

   Až lidé zavrhnou ustanovení, které Bůh dal na důkaz své moci, uznají místo toho znamení 

nadvlády Říma. Tím přijmou znamení poslušnosti k Římu, „Znamení šelmy“.  Ale lidé obdrží 

„znamení šelmy“ teprve tehdy, budou-li trvat v přestoupení i potom, až budou jasně poučeni. 

Pak se budou muset rozhodnout pro přikázání lidí anebo pro přikázání Boží.“ 

 
   „Až protestantismus podá přes propast ruku Římu, až si jako stát podáme ruce se 

spiritismem, vznikne trojí spojení. Až naše země (jsou míněny USA, poznámka překladatele) 

zavrhne veškeré zásady konstituce protestantské a republikánské vlády a umožní šíření 

papežské falše a klamu, poznáme, že nastala doba satanova zázračného působení a doba 

konce.“ 

 

   „Vynucování svěcení neděle ve Spojených státech bude znamenat uctívání šelmy a jejího 

obrazu.“  To už bude znamenat pád Babylona. 

 

    

   Božím protikladem klanění se šelmě a jejímu obrazu je odraz Božího  obrazu v duši a v životě. 

   Doba zkoušky se rychle blíží. Musíme se připravit již dnes. 

    

   „Až lidé nahradí Boží zákon, zákony lidskými a budou přednostně uznávat projev autority 

člověka – neděli místo Biblické soboty, bude to znamenat poslední jednání dramatu.“ 

 

   „Lidu Spojených států se dostalo velké přednosti. Ale až omezí náboženskou svobodu, vzdá se 

protestantismu a dostane tvář papežství, dovrší se míra jeho viny a odpadnutí národa bude 



zaznamenáno v nebeských knihách. Důsledkem toho odpadnutí bude záhuba národa.“ 

 

   Až se Amerika, země náboženské svobody, spojí s papežstvím a bude lidi nutit ke svěcení nepravé 

soboty bez ohledu na svědomí, zařídí se lidé všech zemí světa podle jejího příkladu.“  

   Po vzoru USA se zařídí i ostatní národy. Tato země sice povede, ale stejná krize přijde na náš lid i 

v jiných státech světa.“ 

 

   „Duchařská hnutí budou tvrdit, že je poslal Bůh, aby přesvědčila přestupníky neděle o jejich 

omylu. Budou zdůrazňovat, že zákony země je nutno dodržovat jako zákony Boží. Budou naříkat 

nad velkou zkažeností světa a budou opakovat učení nepravých učitelů, že morální úpadek je 

způsoben znesvěcením neděle. Ti, kteří nepřijmou toto poselství zakusí velký hněv. 

 

   Církev použije světské moci a v tomto díle se spojí papeženci a protestanty. Až bude hnutí ve 

prospěch neděle silnější a upevněné, bude vydán zákon proti těm, kteří ostříhají přikázání. Bude jim 

vyhrožováno pokutami a vězněním. Některým bude nabídnuto vlivné postavení, jiným odměny a 

výhody, jen aby se vzdali své víry.“ 

 

Velká zkouška  

 
   „Až bude Boží zákon potupen, bude církev vytříbena ohnivými zkouškami. Větší část věřících, 

než předpokládáme, bude věnovat pozornost svůdným duchům a ďábelským učením.“ 

   „Milí bratři a sestry. Uvědomujete si, že vaše spasení  je právě tak jako spasení ostatních lidí 

závislé na tom, jak se připravíte na soužení, které nás čeká?“ 

   „Vždyť všichni ti, kteří se dávají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.“ (Řím 8,14) 

 

   „Pán mi jasně ukázal, že obraz šelmy bude vytvořen před ukončením doby milosti. Má to 

být pro lid Boží velká zkouška, která rozhodne o jeho věčném osudu.“ 

 

   „Vichřice se blíží. Velká část těch, kteří zdánlivě věří, v trojandělské poselství, není žel posvěcena 

poslušností pravdy. Tito lidé odejdou a připojí se k protivníkům.“ 

 

   Je možné že v této době bude satan vystupovat jako Kristus. 

 

   „Jsme varováni, že satan bude v posledních dnech působit pomocí znamení a lživých zázraků. 

Bude v tom pokračovat až do ukončení doby milosti, aby mohl tvrdit, že není andělem temnosti, ale 

světla.“ 

 

   „V té době dojde v církvi k oddělení zlata od strusky. Pravá zbožnost se bude jasně lišit od zdání a 

pozlátka. Nejedna hvězda, jejíž lesk obdivujeme, zajde v temnotě.“ 

   Ti, kteří odpadnou v době soužení, budou v zájmu vlastního bezpečí vydávat křivé svědectví a 

zradí své bratry. Kristus nás před tím varoval, abychom nebyli překvapeni nepřirozeným, krutým 

jednáním těch, kteří zavrhnou světlo.“ 

 

Pozdní déšť a hlasité volání 
 

   „Než Bůh posléze navštíví zemi soudy, nastane mezi Božím lidem takové oživení původní 

zbožnosti, jaké nebylo od apoštolských dob. Bůh vylije na své dítky svého Ducha a svou moc.“ 

 

   „Na začátku doby soužení jsme byli naplněni Duchem svatým a vyšli jsme a zvěstovali lépe 

sobotu. Uvedený „začátek času soužení“ se nevztahuje na dobu, kdy začnou padat rány. Týká 

se krátkého údobí těsně před vylitím ran, dokud je Kristus ještě ve svatyni. V té době, kdy 



bude končit dílo spasení, přijde na svět soužení a národy se rozhněvají. Pán je však zdržuje, aby 

nepřekáželi dílu třetího anděla. V té době přijde „pozdní déšť“ neboli rozvlažení od tváře Páně, 

který dá sílu hlasitému volání třetího anděla. Současně připraví svaté, aby obstáli v době vylití 

sedmi posledních ran.“ 

 

   „Až skutečně vypukne bouře pronásledování, uslyší pravé ovce hlas pravého pastýře. Vynaloží 

sebezapíravé úsilí pro záchranu ztracených a mnozí, kteří zabloudili od stáda se vrátí a budou 

následovat velkého Pastýře. 

   Kristova láska, láska naších bratří a sester , budou světu dokazovat, že chodíme s Ježíšem a že se 

od něho učíme. Potom se poselství třetího anděla stane hlasitým voláním a celá země bude ozářena 

slávou Páně.“ 

 

   „Viděla jsem, že na nich spočinulo velké světlo a že společně začali nebojácně zvěstovat 

trojandělské poselství. Sláva Boží spočinula na trpělivých, čekajících svatých. Zvěstovali nebojácně 

poslední varovné poselství. Hlásali pád Babylóna a vyzývali lid Boží, aby z něho vyšel, aby unikl 

jeho strašné záhubě.  

 

   Služebníci Boží byli vyzbrojeni mocí shůry, jejich tváře zářili svatostí a posvěcením a oni 

zvěstovali nebeské poselství. Vzácné duše rozptýlené v nejrůznějších církvích, uposlechly výzvy a 

spěšně odešly z církví, určených k záhubě, tak jak Lot rychle opustil Sodomu před jejím zničením.“  

   „Tak bude zvěstováno poselství třetího anděla. Až přijde čas, kdy má být hlásáno s největší mocí, 

použije si Pán pokorných nástrojů a povede mysl těch, kteří se zasvětí jeho službě. Pracovníci se 

budou vyznačovat více posvěcením Jeho ducha, než vzděláním na školách. Mužové víry a modlitby 

budou puzeni, aby vyšli se svatou horlivostí a zvěstovali slova, která jim Bůh dává. Hříchy 

Babylóna budou odhaleny. Ukáží se jasně strašné následky vynucování zachovávání příkazů církve, 

se strany civilní autority, pronikání spiritismu, nenápadný ale rychlý postup papežské moci. Tisíce 

lidí budou naslouchat tomu, co nikdy neslyšeli.“ 

 

   „Tak mocně může Bůh působit, když se lidé poddají Jeho duchu.“ 

 

   V této době bude dílo Boží dokonáno v slávě, která osvítí celý svět!  

   „Toto dílo bude posléze dokonáno rychlostí blesku.“  

   „Celá řada událostí bude dokazovat, že Bůh ovládá situaci.“ 

   „Dokoná dílo v spravedlnosti: neboť dokoná v krátkosti Pán dílo své na zemi.“ 

 

   „Poselství o Kristově spravedlnosti má zaznívat z jednoho konce země na druhý, aby byla 

připravena cesta Páně. Dílo třetího anděla bude dokonáno v Boží slávě. „ 

 

   „Pro nás v posledním pokolení platí Kristova slova, jež řekl v kázání na hoře: „Povstaň, zaskvěj 

se, nebo vzejde světlo tvé a sláva Hospodinova vzešla nad tebou.“(Izaiáš 60,1). 

Spatřuješ-li krásu toho, který je nejvyšší mezi tisíci a  „nejmilejší“, odráží-li tvá duše přítomnost 

Jeho slávy, platí i pro tebe tato slova.“ 

 

   „Světlo Jeho dobroty. Milosrdenství a pravdy má proniknout do temného světa.“ 

   „Byla mi ukázána doba ukončení trojandělského poselství. Moc Boží spočinula na Jeho lidu, který 

dokončil své dílo a byl připraven na hodinu zkoušky. Přijal pozdní déšť, neboli rozvlažení od tváře 

Páně a živé svědectví ožilo. Poslední velké varování proniklo všude a vyburcovalo a pobouřilo 

obyvatele země, kteří poselství nepřijali.“ 

 

  „Ti, kteří zvítězili nad světem, nad tělem a nad ďáblem, budou poctěni pečetí Boha živého.“ 

   „Než na nás přišla doba soužení, dostali jsme pečeť Boha živého. Potom jsem viděla, jak čtyři 

andělé přestali držet čtyři větry. Viděla jsem, že na zemi přišel hlad a meč, národ povstal proti 



národu a celý svět byl ve zmatku.“ 

 

   „Svět by stižen poslední zkouškou. Všichni, kteří zůstali věrni Božím přikázáním, přijali pečeť 

Boha živého. Pak se Ježíš přestane přimlouvat v nebeské svatyni.“ 

 

Ukončení doby milosti 

 
   „Viděla jsem andělé, pospíchající v nebi sem tam. Jeden anděl s kalamářem se právě vrátil ze 

země a hlásil Ježíši, že jeho dílo je skončeno a že svatí jsou sečteni a zapečetěni. Potom jsem viděla 

že Ježíš, který až dosud sloužil před truhlou smlouvy, obsahující Desatero, odhodil kadidelnici. 

Zvedl ruce a zvolal hlasitě: „Dokonáno jest“. A všichni andělé odložili koruny, když pán Ježíš vážně 

prohlásil: „Kdo je nespravedlivý, buď nespravedlivý ještě, špinavý špiň ještě: spravedlivý 

ospravedlň se ještě a svatý posvěť se ještě.“ 

 

   A Ježíš vyšel ze svatyně svatých, a temný mrak přikryl obyvatele země. Pak nebyl žádný 

prostředník mezi hříšným člověkem a uráženým Bohem.  

 

   Viděla jsem dále, že Ježíš odložil své kněžské roucho a že se oblékl do vznešeného královského 

roucha. Měl na hlavě mnoho korun, složených nad hlavou. Opouštěl v doprovodu zástupů andělů 

nebesa. Na obyvatele země dopadaly rány. Někteří odsuzovali Boha a zlořečili mu. Jiní spěchali za 

Božím lidem a prosili o poučení, aby mohli uniknout Božím soudům. Ale svatí jim neměli co říci. 

Za hříšníky tekla poslední slza, byla obětována poslední vroucí modlitba, bylo proneseno poslední 

varování. Slyšeli zřetelně strašná slova: „Je příliš pozdě!“ 

   Nechceme dnes učinit to, co by tisíce učinili v době, až začnou dopadat rány? Pak už bude pozdě 

odevzdat se Pánu bez výhrad a prosit vroucně za každodenní křest Ducha svatého. 

   Dnes je na čase odložit vlastní já a připravit se urychleně na pozdní déšť. 

 

   „Proč nehladovíme a nežízníme po daru Ducha, když v něm můžeme získat moc? Proč o 

něm nemluvíme, proč se za něj nemodlíme, proč o tom nekážeme?  

   „Proč se jako zástupci církve nevrhneme před trůn milosti a neprosíme zkroušeně, pokorně 

a vroucně, abychom dostali Ducha svatého shůry?“  

   „Ó kéž bychom se pokořili před Bohem jako Jeho lid! Proč Ho neprosíme o dar Ducha 

svatého?“  „Uvědomujte si soustavně, že musíte mít přítomnost Ducha svatého. Musíte být na 

každou hodinu posvěceni, aby nás nepřítel nepolapil a neohrozil naši duši.“ 

 

   Nestačí, když jen pokračujeme ve službě Páně a získáme každým rokem mnoho duší. Už dávno 

jsme měli prosit Boha o to, aby nám dal moc svého Ducha, aby si nás mohl použít k dokonání 

svého díla.  „Musíme to brát co nejvážněji.“ 

   Žijeme v nejnebezpečnější době. Posledních sedm ran přežije pouze svatý charakter. 

  Naší důležitou potřebou – největší potřebou církve ostatků není více členů, více kazatelů, více 

peněz ani více schopností. Největší potřebou dneška jsou Duchem naplnění muži a ženy. 

   

Nebezpečí před námi   

 
   „Nepodaří-li se satanu držet duše v ledovaté lhostejnosti, vynasnaží se uvrhnout je do ohně 

fanatismu.“ 

   „Ten, kdo si činí nároky na svatost, není ve skutečnosti svatý. Ti, kteří jsou vedeni v nebeských 

knihách jako svatí, ani o tom nevědí a vůbec by se vlastní dobrotou nechlubili.“ 

   „Ti, kteří chtějí získat dokonalý křesťanský charakter, nebudou se nikdy domnívat, že jsou bez 

hříchu. Jejich život je snad bezúhonný a jsou živými představitelé pravdy, kterou přijali. Ale čím 

více se cvičí v sebekázni a uvažují o Kristově charakteru, čím více se přibližují k Jeho Božskému 



obrazu, tím jasněji vidí Jeho bezúhonnou dokonalost a tím více cítí i vlastní slabosti.“ 

   „Čím více se přiblížíš k Ježíši, tím více chyb na sobě najdeš. Získáváš totiž rozhled a vidíš vlastní 

nedokonalosti jako velký a jasný protiklad Jeho dokonalé povahy.“ 

 

Satanova past 

 
   „Čím blíže konci, tím více se satan snaží zavést mezi nás fanatismus.“ 

   „Předloží lidu Božímu falešné teorie, přioděné rouškou světla a bude se snažit svést podle 

možnosti i vyvolené.“ 

   „V poslední době bude faleš smíšena s pravdou tak, že jen ti rozeznají pravdu od bludu, kteří jsou 

vedeni Duchem svatým.“ 

   „Někteří falešní učitelé mohou velmi horlit pro dílo Boží a vydávat i prostředky na hlásání svých 

teorií před světem a v církvi. Budou však své učení slučovat s pravdou a svedou duše na scestí. 

Musíme se proti nim postavit, ne snad proto, že by to byli zlí lidé, ale protože učí blud a snaží se dát 

falši pečeť pravdy.“ 

    

   „Bůh má na zemi církev, svůj vyvolený lid, který zachovává Jeho přikázání. Nevede osamělé 

jedince, ale lid.“ 

   Ti, kteří by chtěli kritizováním vedoucích anebo laiků v církvi pomáhat satanovi, měli by se 

zamyslet nad těmito radami služebnice Páně: „Nic není na světě Bohu tak drahé, jako Jeho církev. 

Nic neuráží Boha tak, jako když se někdo snaží poškozovat vliv Jeho služebníků. Bude volat k 

zodpovědnosti všechny, kteří pomáhají satanu v díle kritiky a zmalomyslňování.“ 

 

   „Musíme to brát velmi vážně. Nesmíme ztrácet ani okamžik kritizováním a obviňováním.“ 

   „Ti, kteří milují Ježíše, budou milovat duše, za které zemřel. Pravda vštípená do srdce, bude 

zjevovat Boží lásku a její přetvořující moc. Jakýkoliv projev strohosti, mrzutosti, kritiky a 

panovačnosti není z Krista, ale ze satana.“ 

 

   Sklon ke kritizování je pro nás varovným signálem. Jakmile nás Duch svatý pročistí a promění, 

budou naše srdce naplněna láskou k Bohu a naším bratřím. Je sice pravda, že většina v církvi 

ostatků je v laodicejském stavu a mnozí budou vyřazeni. Ale přesto je v církvi věrná skupina těch, 

kteří uposlechnou rady Věrného svědka. Budou připraveni pro pozdní déšť, zapojí se do šíření 

poselství v Hlasitém volání a budou hotovi na proměnění. 

   Je to církev ostatků. Bůh nepovede žádné jiné hnutí.  

   Až budou věrní v době pozdního deště šířit poselství s velkou mocí, vyjde z padlých církví velké 

množství duší. Ti budou svědčit pro svého Mistra a budou s vykoupenými vítězi na sklenném moři. 

 

   Dnes je na čase, abychom se připravili na pozdní déšť. A pamatujme denně, že toto dílo přípravy 

musí nastat v době raného deště. 

 

Další výroky k zamyšlení 

 
   „Můj zrak byl odvrácen od slávy a viděla jsem ostatky na zemi. Anděl jim řekl: „Chcete se 

vyhnout sedmi posledním ranám? Chcete vejít do slávy a radovat se ze všeho, co Bůh připravil pro 

ty, kteří Ho milují a jsou ochotni pro něho trpět? Jestli ano musíte se připravit mnohem lépe než 

doposud! Obětujte Bohu vše. Položte vše na Jeho oltář, sebe , majetek a vše jako živou oběť. 

Chcete-li vejít do slávy, musíte obětovat vše.  

   Nebe bude dost laciné, i když je získáme utrpením. Musíme se stále cvičit v sebezapření, musíme 

denně odumírat sami sobě, aby vynikal jedině Pán Ježíš. Musíme mít neustále na zřeteli Jeho slávu.  

   Anděl řekl: „Zapřete se, musíte postupovat rychle! Proste Pána, aby se vám zjevil: vlastní já musí 

odumřít.“ 



   „Vaše budoucí věčné štěstí je závislé na tom, jak podřídíte Bohu celou svoji bytost se všemi 

schopnostmi a silami.  

   Ježíš se stal člověkem, aby mohl být prostředníkem mezi člověkem a Bohem. Chce mu vrátit 

původní mysl, kterou ztratil v ráji tím, že podlehl satanovu pokušení. 

   V Kristu Ježíši se může každý stát vítězem!“ 

 

   „Pán žádá od každého jednotlivce, aby to myslel doopravdy vážně.“ 

  „Měli bychom být co nejhorlivější.“ 

   „Modlete se , aby na umdlenou duši dopadly mohutné proudy Ducha svatého, které by způsobili 

oživení, nápravu a proměnu. Tento „elektrický šok“ dodá všem nervům nový život a promění mrtvý 

stav pozemského, tělesného smýšlení v duchovní zdraví. Tak se stanete účastníky Božské 

přirozenosti a uniknete zkaženosti, která je na světě v žádostech. A ve vašich duších se bude odrážet 

obraz Toho, jehož ranami jste uzdraveni.“ 

 

   „Chtějí-li být adventisté s.d. Dokonale pročištěni, musí mít Ducha svatého v srdcích i v 

domovech. Pán mi ukázal, že když se dnešní Izrael před ním pokoří a očistí chrám duše od všeliké 

poskvrny, vyslyší jejich modlitby za nemocné a požehná využití svých léků.“ 

 

   „U očištěného srdce nastává dokonalá změna. Proměna charakteru dokazuje světu přítomnost 

Ježíše Krista. Duch Boží vytváří v duši nový život a myšlenky a touhy člověka se pak poslušně 

podřídí Kristově vůli. Vnitřní člověk je obnoven k obrazu Božímu.“ 

   „Dnešní členové církve mají činit vše, co učinili apoštolé.“ 

   „Modlili se denně za čerstvou zásobu milosti, aby dospěli stále výš k dokonalosti. Působením 

Ducha svatého se i nejslabší naučili vírou v Boha využívat svěřených sil a dosáhli posvěcení, 

zjemnění a zušlechtění. Podřídili se pokorně vlivu Ducha svatého a získali plnost Božství. Tak 

získali Božskou podobu.“ 

   Kdyby všichni byli ochotní, byli by naplněni Duchem. 

   „Když se lidský nástroj svěří vůli Boží, zapůsobí Duch svatý na srdce jimž slouží.“ 

 

   „Dnes potřebujeme v našem díle praktické výsledky obecenství s Bohem. Musíme ve všedním 

životě dokázat, že máme pokoj a mír ve Spasiteli. Jeho mír v duši se bude odrážet v naší tváři. 

Budeme mluvit přesvědčivě. Společenství s Bohem zušlechtí charakter a život. Lidé na nás poznají 

jako na prvních učednících, že chodíme s Ježíšem. To dodá pracovníkům takovou sílu jako nic 

jiného. O tuto sílu se nesmíme nechat připravit. 

 

Neomezené možnosti  

 
   „Ten, kdo miluje Krista nejvíc, vykoná nejvíce dobra. Ten, kdo se zřekne svého Já, kdo umožní 

Duchu svatému, aby působil na jeho srdce a žije posvěceným životem, má neomezenou možnost 

uplatnění. 

   Každý, kdo se bezvýhradně odevzdá Pánu do jeho služby, získá sílu k dosažení neomezených 

výsledků.“ 

 

Aj, stojím u dveří a tluku   

 
   „Ti, kteří tvrdí, že jsou křesťané, se dopouštějí velikého hříchu, že neotvírají srdce Duchu 

svatému.“  

   „Otevřeš-li dveře svého srdce, vyplní Ježíš prázdnotu darem svého Ducha. Pak se staneš živým 

kazatelem ve svém domově, v církvi a ve světě.“ 

   „Všichni členové mají činit to, co činili apoštolé. A máme pracovat s tím větší horlivostí a s tím 

větší dávkou Ducha svatého, neboť rozmáhající se nepravost vyžaduje tím rozhodnější výzvu ku 



pokání.“ 

   Když vidíme, jak vše spěje k závěru, neměli bychom předčit v horlivosti i prvotní církev? Neměla 

by se dnes projevit moc Boží dokonce mocněji než za dnů apoštolů? 

 

 


