
 P íprava na pozdní déš   
 

Výroky E. G. Whiteové k otázce vylití Ducha - svatého  sestavil B.E.Wagner 
vydala ÚR Casd Londýnská 30 

 
Kristovo poselství ostatk m 
 
Naléhavá pot eba Laodicee 
 
Velký boj mezi Satanem a Kristem se chýlí ke konci: Satan se azuje své síly k poslednímu jednání v 
dramatu d jin lidstva. 
Ve zjevení 12,12 teme: B da t m, kte í p ebývají na zemi a na mo i, nebo ábel sestoupil k vám, 
maje hn v veliký, nebo  ví, že má již málo asu. 
1 Petrova 5,8 St ízliví bu te, bd te, nebo  protivník váš ábel jako lev voucí obchází, hledaje, 
koho by sežral. 
 
Podobnou výstrahu dává služebnice Pán , len m církve ostatk : 
 
„P ed námi je nebezpe ná doba, všichni, kte í mají poznání pravdy, se musí probudit a podrobit 

lo, duši a ducha bázni Boží. Nep ítel nám je v patách. Musíme být p ed ním bd lí a na stráži. 
Musíme získat celou Boží výzbroj. Musíme se ídit pokyny ducha prorockého. Musíme milovat 

ítomnou pravdu. To nás zachrání p ed velkými svody.  B h k nám promlouvá ve sv dectvích pro 
církev a v knihách, které nám objas ují naší dnešní povinnost a postavení. Musíme se za ídit podle 
výstrah, které nám byly postupn  dány. Nebudeme-li jich dbát jakou omluvu budeme mít?“ 
 

eká nás velká krize 
 
   V této hodin  sv tových d jin rozhodn  pot ebujeme všechny paprsky, zá ící od Božího tr nu. Ve 
sv dectví teme, „že lid Boží stojí p ed velkou krizí“. 
 
   „Doléhá na nás postupn  krize....Satan vidí, že má málo asu. Nasadil do boje všechny své 
pomocníky, jen aby lidi svedl, oklamal, zam stnal a polapil, než skon í doba zkoušky a než se 
navždy zav ou dve e milosti.“ 
   „Blíží se strašná vich ice. Jsme na ni p ipraveni?“ 
   „Lid Boží musí projít ohnivými zkouškami a t žkostmi.“ 
   „Mluvme vždy s v domím, že záhy bude sv t stižen vážnými soudy. Kéž B h pom že svému 
lidu, aby se probudil a vstal, aby v ící pracovali jako na hranicích  v ného sv ta.“ 
   Již roku 1909 napsala služebnice Pán : 
   „Kdyby všichni Kristovi služebníci splnili svou povinnost, slyšel by sv t již dávno varovné 
poselství. Ale dílo je léta pozadu.“ 
   „Kdyby lid Boží p inášel sv tu poselství milosti, jak si to B h p ál, byl by již Kristus dávno 
na zemi a uvítal by již svaté v Božím m st .“ 
   Jsou-li n kte í v pokušení íci: Ano, ale dosud nevyšel celostátní ned lní zákon, m l by se 
zamyslet nad tímto výrokem: 
   „Jakmile ožije víra a moc prvotní církve, ožije i duch a ohe  pronásledování.“ 
    
   P íchod Pána Ježíše je již o tolik let opožd n! Nem li bychom dnes piln  s modlitbou zkoumat, 
pro  vlastn  došlo k tomuto velkému odkladu, abychom se rychle p ipravili a urychlili Jeho 

íchod? 



 
   „Kdyby lidé spolupracovali s Božími nástroji (s Duchem Svatým a and li), získali by velmi 
mnoho lidí pro pravdu. Ale lid, který se hlásí k Pánu spí nad sv eným úkolem.“ 
   „Duch Boží eká na nástroje, které by mohl použít.. Jakmile budou nádoby p ipraveny, bude 
Duch Boží vylit na církev.“ 
   „Vid la jsem, že ostatkové nejsou p ipraveni na to, co p ichází na sv t. Mysl v tšiny t ch, 
kte í tvrdí, že v í, že máme poslední poselství, je otup lá jako ve spánku. Pro ostatky musí být 
vykonáno d ležité dílo. And l ekl: Jste obklopeni zástupy zlých and . Necháte se snadno odvést 
od díla p ípravy. Sv titelé soboty budou muset odum ít sami sob .“ 
 
   Ale jsme bez výmluvy, protože „jsme jasn  seznámeni s událostmi v souvislosti s ukon ením 
doby milosti a s p ípravou na dobu soužení.“ 
   „Tém  všichni, kte í vyznávají, že v í p ítomné pravd , v bec nechápou, jak se mají na tuto 
dobu p ipravit.“ 
   Kristus v rný sv dek (Zjev 1,5) poslal Laodicejské církvi poselství. 
   Za ídíme-li se podle n j, budeme p ipraveni na pozdní déš . 
 
Poselství k Laodicei 
 
Zjev 3,14,21 And lu církve Laodicejské napiš: Toto praví Amen, sv dek v rný a opravdový, 
po átek tvorstva Božího: Kdo zvít zí, tomu dám sed ti se mnou na tr nu mém, jako i já jsem 
zvít zil a posadil jsem se s Otcem svým na tr  Jeho. 
 
   Poselství k Laodicei lí í v rn  duchovní stav církve ostatk  v t chto posledních dnech sv tových 

jin. Je to Kristova poslední výzva k ostatk m  p ed ukon ením doby milosti. 
   Stav Laodicee je tak vlažný a ubohý proto, že v srdci vládne JÁ a KRISTUS stojí p ede 
dve mi. 
   Laodicejské poselství je „p ekvapivým odsouzením“, ale je to i poselství lásky. Posílá je Veliký 
Milovník. Uposlechn me rady v rného sv dka, otev eme dve e svého srdce a Kristus do n j vejde 
skrze svého Ducha. Tím získáme Božskou sílu k p ekonání všech svých sklon  a budeme 

ednostn  sm t sed t s Kristem na jeho tr nu. 
 
„Kristus v nás p ebývá skrze svého Ducha. A p ijmeme-li vírou do srdce Ducha Božího, je to 
po átek v ného života.“ 
   Zkoumejme s modlitbou i další výroky z pera Boží služebnice o tomto nejd ležit jším p edm tu, 
na n mž závisí náš v ný osud. 
 
   „V rný sv dek netvrdí, že stav vlažnosti je beznad jný. Dosud je nad je na zlepšení tohoto stavu. 
Laodicejské poselství je velmi povzbuzující.  
 
   „Varování pro poslední církev musí být zv stováno i všem t m, kte í tvrdí, že jsou k es ané. 
Laodicejské poselství musí proniknout do všech církví jako ostrý, dvouse ný me . Podnikáme 
vše, aby církve byly varovány?“ 
 
   „Poselství v rného sv dka k Laodicei je velmi jasné. Služebnice Boží musí toto poselství hlásat 
vlažné církvi. Musí probudit Boží lid z pocitu bezpe í a z nebezpe ného svodu. Nechápe totiž sv j 
pravý stav p ed Bohem. P ijmeme-li toto sv dectví, probudí nás k innosti a povede nás k poko e a 
k vyznání h ích .“ 
 
   „ lov ku hrozí velké nebezpe í, že bude sám sebou sveden.“ 
   Jedinou nad jí Laodicejských je, že jasn  poznají sv j stav p ed Bohem i p inu své nemoci. 
Nejsou ani studení ani horcí. Jsou neutrální a sou asn  si lichotí, že nic nepot ebují.“ 



 
   „Co mám íci, abych probudila ostatky Božího lidu? Vid la jsem, že nás ekají hrozné v ci: Satan 
a jeho and lé sbírají veškeré síly proti lidu Božímu. Ví, že budou-li ješt  chvíli spát, že je má v 
hrsti a jejich záhuba je jistá.“ 
 
   Pro  nejsou ostatky hotovi hlásat mocn  v této pozdní hodin  sv tových d jin trojand lské 
poselství? Další výroky odhalují strategii nep ítele. 
 
Satanovy svody 
 
   „Satan jim bude chtít zabránit v tom, aby se p ipravili pro onen den. Za ídí vše tak, aby jim 
zatarasil cestu, zatíží je pozemskými poklady, aby m li mnoho velkých starostí a aby jejich 
srdce byla p etížena starostmi tohoto života, a den zkoušky aby je p ekvapil jako zlod j.“ 
   Satanovi síly se snaží odvrátit mysl lidí od v ných hodnot. Nep ítel usm uje vše podle svých 
cíl . Mysl muž  a žen se zam stnává sv tským podnikáním, sportem a módou.“ 
   „Nesmíme v novat pozornost tisícerým zájm m. N které v ci vyžadují as a budí zv davost, ale 
nemají smysl. Musíme v novat veškerou pozornost a energii nejvyšším zájm m, a koli je asto 

nujeme pom rn  bezvýznamným v cem. 
    Musíme cítit zodpov dnost za to, zda dáme své duši pokrm, který udrží duchovní život a 
povzbudí jej.“ 
 
   lov k má od p irozenosti sklon ídit se satanovým našeptáváním a nem že úsp šn  odolávat tak 
strašnému nep íteli. M že získat sílu jedin  od Krista, mocného vít ze, bude-li v n m p ebývat a 
ídit se Jeho sklony. Satan chystá své svody, aby ho lid Boží v posledním útoku nepoznal.“ 

(2Korintským 11,14) 
 
   „Tento ostražitý nep ítel je jim ustavi  v patách.“ 
   „Zlí and lé nás soustavn  sledují.“ 
   „Pravím všem, bu te na stráži, protože satan p ichází do všech shromážd ní k es anských 
pracovník  a do všech sbor  jako and l sv tla a snaží si získat leny.“ 
 
   „Satan se ni eho neobává tak, jako toho, že lid Boží odstraní z cesty všechny p ekážky, aby 
Pán mohl vylít svého Ducha.“ 
 
   „Musíme stále bojovat se sobectvím a zkažeností lidského srdce. Ti, kte í zapomínají na Boha, 
by  jen na okamžik jsou na nebezpe né cest .“ 
   Kdykoli k es an p estane bdít, zaúto í tento mocný nep ítel velmi ne ekan  a prudce.“ 
 
   T etina and  v nebesích byla svedena. Eva a Kain, její prvorozený byli svedeni. V dob  potopy 
se dal svést celý sv t krom  osmi lidí. Za dn  Ježíše Krista byli svedeni mnozí náboženští v dci, 

koli byli sv dky nejv tších zázrak  Syna Božího. 
 
   V posledních dnech, kdy satanova moc zesílí, svede dle možnosti i vyvolené (Matouš 24,24). 
 
   „Satanova pokušení jsou stále siln jší, proto žijeme v dob  velmi nebezpe né pro dítky Boží.“ 
   „Musíme neustále bdít a modlit se bez ohledu na to, jak vysoké postavení zaujímáme. Nebude-li 
nás denn  ovládat Duch Boží, budeme ovládáni satanem. 
   Satan m že strhnout ty, kte í nejsou cele posv ceni Bohu, a koli si tito lidé lichotí, že jsou ve 
službách Ježíše Krista.“ 
 
   „Satan ovládne každou mysl, která není rozhodn  ovládána Duchem Božím“ 
   „Málokdo v í srdcem i duší, že se máme vyhnout peklu a že máme získat nebe.“ 



 
   1Tesalonickým 5,17 „Bez p estání se modlete“ 
 
   „Soustavná, vroucí modlitba víry nám p inese sv tlo a sílu a budeme moci odolat nejohniv jším 
satanovým útok m.“ 
   „M li bychom žít co nejopravdov ji.“ 
 
Probuzení Božího lidu 
 
Zamysleme se nad t mito Božskými výroky o poselství k Laodicejským:  
   „Za ídíme se podle rady v rného sv dka? Koupíte si zlato vyzkoušené v ohni, bílé roucho a o ní 
mast? Zlato p edstavuje víru a lásku, bílé roucho je spravedlnost Kristova, o ní mast je duchovní 
rozhled, který nám umožní poznat satanovy úskoky a vyhnout se jim, odhalit h ích a zošklivit si ho, 
vid t pravdu a být jí poslušen.“ 
 
   „Ale mnozí neuznávají skute nost že musí mít pomazání nebes. Název „bláznivé panny“ 

edstavuje charakter t ch, jejichž srdce Duch Boží nep etvo il. Pošetilé panny se p íchodem Krista 
nestanou moudrými. Stav církve p edstavený bláznivými pannami, je také ozna en jako stav 
Laodicee.“ 
 
   Laodicejské poselství se týká Božího lidu, který tvrdí, že v í p ítomné pravd . V tšinu tvo í 
vlažní vyznava i, kte í mají jméno ale ne horlivost. Nejsou ochotni zem ít sami sob .“ 
 
   „ Vid la jsem že sv dectví Laodicejským platí pro lid Boží v dnešní dob . Má probudit lid Boží, 
aby poznal sv j úpadek a aby inil horlivé pokání. Pak mu Pán Ježíš zjeví svoji p ítomnost a 

ipraví jej pro hlasité volání t etího and la.“ 
  
   P edchozí výroky dokazují, že za ídí-li se Boží lid podle Laodicejského poselství, bude v síle a 
moci pozdního dešt  zv stovat trojand lské poselství. Laodicejští, kte í nepoznají svou duchovní 
bídu, a nebudou se ochotn ídit radou Krista, v rného sv dka budou t íbením vylou eni. 
   „Tázala jsem se na význam t íbení, které jsem vid la. Bylo mi ukázáno, že je zp sobí ostré 
sv dectví na základ  rady v rného sv dka k Laodicei. To ovlivní srdce p íjemce, který pak 
povznese úrove  a bude hlásat jasnou pravdu. N kte í toto ostré sv dectví nesnesou. Povstanou 
proti n mu a tak nastane mezi lidem Božím t íbení. 
 
   Vid la jsem, že v ící nedbají ani z poloviny na sv dectví, V rného sv dka. Berou na lehkou váhu 
vážné sv dectví, na n mž je závislý osud církve: n kdy je dokonce v bec p ehlížejí. Toto sv dectví 
musí vyvolat hluboké pokání. Všichni, kte í je up ímn  p ijmou, budou poslušni a pro išt ni. 
 
Ti, kte í  dbají poselství 
 
   Budeme-li dbát tohoto posledního poselství k ostatk m, nebudeme ot eseni. Až bude vydán 
ned lní zákon, obstojíme ve velké zkoušce, zakusíme pozdní déš  a budeme mít podíl na mocném 
hlásání poselství v dob  Hlasitého volání. V rní ostatkové se za ídí podle rady Ježíše Krista, 

rného sv dka. Uk ižují sami sebe, budou prom ni Duchem Svatým a p ipraveni na pozdní 
déš  a pro prom ní.“ 
   „Ti, kte í dovolí, aby je B h ovládal, vedl a ídil, pochopí sled událostí, které p edpov l. Získají 
sílu Ducha toho, který dal sv j život za život sv ta. Nebudou již ne inn  p ihlížet a vymlouvat se. 
Vyjdou do boje v nebeské výzbroji a budou state  pracovat pro Boha s v domím, že Jeho 
všemohoucnost naplní jejich pot eby.“ 
   „Dodáme-li Pánu nástroje, vykoná své dílo.“ 
 



   „Na nás spo ívá vážná odpov dnost, abychom varovali sv t p ed blížící se záhubou.  
   B h vybízí svoji církev, aby povstala a od la se mocí. eká nás koruna nesmrtelnosti, musíme 
získat království nebes a osvítit sv t, hynoucí v nev domosti. 
    Když se trojand lské poselství rozroste v hlasité volání, bude provázeno velikou mocí a slávou. 
Tvá e Božího lidu budou zá it sv tlem nebes.“ 
 
   Jaká to slavná p íležitost! Jsem p esv en, že se rozhodnete se mnou, že uposlechnete 
Laodicejského poselství lásky, že budete denn  ubírat svému JÁ, a dovolíte Duchu svatému, 
aby cele ovládal váš život. Pak budete záhy p ipraveni pro pozdní déš  a budete mít podíl na 
mocném ší ení poselství v dob  hlasitého volání. 
 
Dnes pot ebujeme jarní déš  
 
   „Celý vesmír sleduje s nevýslovným zájmem záv re né výjevy velkého boje mezi dobrem a zlem. 
Lid Boží se blížil k hranicím v ného sv ta.“ 
   Toto poselství za alo v as jakožto napln ní proroctví a dovolíme-li, bude Bohem záhy dokon eno 
u tebe i u mne ( íman m 9,28). Nedovolíme-li dokoná je u ostatních. 
 
   Duch svatý je dán k služb  pro dílo, ke kterému nás B h povolává, ne pro naše libovolné dílo. My 
nem žeme Ducha svatého použít. Duch svatý musí použít nás. B h p sobí ve svém lidu skrze 
svého Ducha „ cht ní i in ní podle dob e libé v le své.“ 
 
Prom ující 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 odpov : 
   „Bez Ducha Božího a jeho moci se budeme marn  snažit p edkládat Jeho pravdu.“ 
   V uších by nám m la stále znít poslední Ježíšova slova: „Když na vás sestoupí Duch svatý, 
obdržíte sílu, a budete mi sv dky v Jeruzalém , a po všem Judsku i Sama sku, ano až do kon in 
zem .“ (Sk 1,8) 
 
„Kristus, velký u itel, mluvil o mnoha v cech, ale nejrad ji mluvil o daru Ducha svatého. Jak velké 

ci p edpov l církvi v tomto daru! A p ece je toto téma dnes nejzanedbávan jší.“ 
   „Chce-li být lov k op t podoben Bohu, aby mohl konat své dílo, pot ebuje sílu, kterou sám 
nemá. Ale to neznamená, že by lov k byl zbyte ný. Uchopí-li se lov k Božské moci, p ebývá 
Kristus vírou v jeho srdci. A v této spolupráci se lidská síla uplatní k dobrému. 
   Ten, který povolal Galilejské rybá e, dosud volá lidi do své služby. A chce svoji moc projevit u 
nás práv  tak, jako u prvních u edník .“ 
 
  „Pouze Duch svatý m že zpracovat naše srdce, abychom byli p ipraveni pro nebesa. Chceme-li 
mít p ístup k Otci, musíme se vykázat Kristovou spravedlností. A chceme-li mít Kristovu 
spravedlnost, musí nás Duch svatý prom nit, abychom získali Božskou povahu. Duch svatý 
povznáší vkus, posv cuje srdce, zušlech uje celého lov ka.“ 
 
   Satan se bude snažit pomocí pad lku zabránit p sobení Ducha svatého. 
   Již dlouhá léta pozorujeme mnoho d kaz  této napodobeniny. Nem li by v této pozdní hodin  
vynikat d kazy originál ? Sv t dnes pot ebuje nejvíce vid t projevy p etvo ující moci Ducha 
svatého, v život  t ch, kte í tvrdí, že p inášejí poslední varovné poselství. 
   Mnozí už dlouhá léta cítí tuto pot ebu. Uvádíme n kolik výrok  z evangeliza ních p ednášek, 
které m l bratr Ward Ayer p ed skupinou student  teologie na universit . 
   „Pot ebujeme proroka! Pot ebujeme Eliáše! Proto se hned úvodem tážeme: kde je B h Eliáš v? 
 



   Církev je v této nesmírn  tragické hodin , v kritické chvíli d jin lhostejná a eká, jako nemohoucí 
muž u rybníka v Betsaidu. 
    Sbory proto pot ebují ducha Eliášova a jeho moc. Musí se pod ídit Bohu Eliášovu, který je 
vyzbrojí tímto duchem a mocí.  
   Nep eháním, tvrdím-li, že vedení církve vážn  zanedbává svou povinnost: Nevede lid našich 
sbor  up ímn  k Boží pravd . Kazatelé musí hlásat hromovým hlasem: „Vy sv dkové moji jste“, až 
se lid probudí z hlubokého spánku  a za ne zachra ovat hynoucí.“ 
 
   Kdosi ekl: „Církev je dnes v ohni, a koli by m la ho et.“ Místop edseda Generální konference 
napsal v osobním dopise v roce 1942: 
   „Brat e Wagnere, jsem p esv en, že dokonání díla stojí dnes v cest  jen nedostatek hlubšího 
posv cení a v tšího p sobení díla milosti na srdcích len  našich sbor . Kdyby naši pracovníci a 
lenové byli takoví, jací mají být, nastalo by vylití pozdního dešt  v plnosti a poselství by se ší ilo, 

jako dravý požár.“ 
 
   M li bychom poko it svá srdce a ídit se v rn  radou Krista k Laodicejským, když vidíme, že ani 
v této pozdní hodin  nemáme pozdní déš . Musíme se urychlen  p ipravit, abychom zakusili 
rozvlažení a abychom mohli mít podíl na mocném ší ení poselství v dob  „Hlasitého volání“. 
 
   Další výroky ukazují, pro  je pozdní déš  tak opožd n a jak se musíme p ipravit, abychom mohli 
toto poselství mocn  hlásat. 
   „Vid la jsem, že lid Boží eká na n jakou zm nu, na p sobení n jaké zvláštní moci. Ale bude 
zklamán. Musí jednat, musí se sám pustit do práce a musí vroucn  volat k Bohu, aby poznal 
sv j pravý stav. P ed námi jsou tak závažné události, že bychom se m li probudit a zv stovat 
pravdu všem, kte í jsou ochotni naslouchat.“ 
 
   „Vid la jsem , že Boží lid bude nalezen lehký, nevynaloží-li žádné úsilí a bude ekat, že 
rozvlažení jej zbaví chyb a omyl . Nesmí se proto spoléhat, že pak bude o išt n od poskvrn t la a 
ducha a schopen mít ú ast na hlasitém volání t etího and la.“ 
 
   „Mnozí velmi zanedbali p ijetí ranního dešt . Nep ijali veškerá požehnání, která jim tím Pán B h 
cht l dát. ekají, že tento nedostatek bude odstran n pozdním dešt m. Cht jí svá srdce otev ít v 
dob , až bude udíleno nejhojn jší požehnání. Ale dopoušt jí se strašné chyby. Neu iníme-li pokrok, 
nebudeme-li p ipraveni p ijmout ranní a pozdní déš , ztratíme svoji duši svou vlastní vinou.“ 
 
Nepostradatelný raný déš   
 
   Duch svatý nás v raném dešti pro iš uje a prom uje, abychom p ekonali vše a zvít zili nad 
každou slabostí. To je nutná p íprava, p edtím, než v bec m žeme p ijmout pozdní déš . 
   
   „Dnes se musíš odevzdat Bohu, abys byl oprošt n od vlastního já. Dnes musíš dát o istit svoji 
nádobu, abys byl p ipraven pro hojný pozdní déš . Pozdní déš  se dostaví a Boží požehnání naplní 
každou duši, o išt nou od všeliké poskvrny. P ipravenou pro pozdní rozvlažení, a pro k est Duchem 
svatým.“ 
    
   Záleží na nás, zda odstraníme povahové kazy a o istíme-li chrám duše od každé poskvrny. Potom 
na nás p ijde pozdní déš  – na u edníky o letnicích.“ 
   „Ti, kte í se osv í ve všech zkouškách, a zvít zí za každou cenu, ídí se radou V rného sv dka, 

ijmou pozdní déš  a budou hotovi na prom ní.“ 
     
    „Vid la jsem, že mnozí zanedbávají nutnou p ípravu a domnívají se , že doba  rozvlažení a 



pozdní déš  je uschopní, aby mohli obstát v den Pán  a žít p ed Jeho obli ejem. Vid la jsem, že 
mnozí nebyli v dob  soužení ukryti! Zanedbali pot ebnou p ípravu, proto se jim nedostalo 
rozvlažení, které by jim umožnilo žít p ed tvá í svatého Boha! Vid la jsem též, že nikdo nem že mít 
podíl na rozvlažení, dokud nezvít zí nad každým zlým sklonem, nad pýchou, nad sobectvím, 
milováním sv ta a nad každým špatným slovem a inem.“ 
 
   „Vid la jsem, že sv dectví k Laodicejským se vztahuje na lid Boží v dnešní dob . Má probudit 
Boží lid, aby poznal své odpadnutí a inil up ímné pokání.  Pak bude poct n Ježíšovou p ítomností 
a bude p ipraven na hlasité volání t etího and la.“ 
    
Ti, kte í neumírají denn  sami sob  a nedovolí  Duchu svatému, aby pro istil a p etvo il jejich 
život, nepoznají projev Ducha svatého ani v pozdním dešti, ani mu neporozumí. Budou 

íbením vy azeni a na jejich místo p ijdou jiní, kte í se uchopí pravdy a p ipojí se k Božímu 
lidu, dodržujícímu Boží p ikázání. 
 
   „Bu me ujišt ni, že p i vylití Ducha svatého nepoznají hodnotu pozdního dešt  ti, kte í nep ijali a 
neocenili raný déš .“ 
   „Nesmíme zanedbávat milost, nabízenou v raném dešti. Pouze ti, kte í žijí podle daného sv tla, 

ijmou v tší sv tlo. Nerosteme-li denn  v praktických k es anských ctnostech, nepoznáme projevy 
Ducha svatého v pozdním dešti. M že dopadnout na srdce kolem nás, ale my to nepoznáme a sami 
jej nep ijmeme.“ 
 
  „Ti, kte í nemají Ducha svatého, nemohou být v rnými strážnými na zdech Sióna. Jsou slepí a 
nevidí, jaké dílo má být vykonáno. Jejich trouba nevydává jasný zvuk.“ 
 
   K est Duchem svatým zp sobí oživení pravého náboženství a mnohé p edivné skutky jako v den 
Letnic. Mezi námi se objeví nebeské bytosti a lidé budou mluvit v moci Božího ducha. Kdyby však 
Pán zp sobil na lidi, jako kdysi o Letnicích a po nich, volali by mnozí kte í tvrdí, že v í p ítomné 
pravd , ale nechápou p sobení Ducha svatého: „Dejte si pozor na fanatismus!“ ekli by o t ch, 
kte í jsou napln ni Duchem: „Tito lidé se napili vína.“ 
  
   „ kte í lidé budou vždy pochybovat a kritizovat , až Duch Boží zap sobí na muže a ženy. Jejich 
srdce není totiž dot eno a jsou studení a necitelní.“ 
   „Skupina se neustále zmenšovala. N kte í byli t íbením vy azeni. Bezstarostní a lhostejní, kte í se 
nep ipojili k t m, kte í si vážili vít zství a spasení tolik, že o n  prosili vytrvale a s úzkostí, 
nezískali nic.  Z stali v temnot  a jejich místo zaujali jiní, kte í p ijali pravdu a rozmnožili jejich 
ady.“ 

 
ipravme se pro pozdní déš  

   „Dnes musíme vyprat roucho svého charakteru a vybílit je v krvi Beránkov . Dnes musíme 
ekonat pýchu, vášn  a duchovní lenost. Dnes se musíme probudit a usilovat s rozhodností, o 

vyrovnaný charakter. Dnes uslyšíte-li Jeho hlas, nezatvrzujte své srdce. Žijeme v dob  nejv tší 
zkoušky: bdíme a ekáme na p íchod Pán . Sv t leží ve tm . „Ale vy, brat i nejste ve tm , aby vás 
ten den zachvátil jako zlod j“, praví Pavel. 
   „Co iníte, brat i, ve velikém díle p ípravy? Ti, kte í se spojují se sv tem, p ijímají sv tský ráz  a 

ipravují se pro znamení šelmy. Ti, kte í ned ují sami sob , kte í se poko ují p ed Bohem a 
iš ují svou duši poslušností pravdy, p ijímají ráz nebes  a p ipravují se pro p ijetí Boží 

pe eti na elo. Až vyjde rozkaz ke vtisknutí pe eti, z stane jejich povaha istá a bezúhonná na 
ky.“ 

    Je již velmi pozd . Nesmíme otálet. Izrael putoval ty icet let po poušti, a koli mohl dorazit do 



zaslíbené zem  za 14 dn . 
   Až bude Boží lid p ipraven pro pozdní déš , bude dílo Boží rychle dokon eno.  
   „Nejsme-li vedeni Duchem svatým, nejsme ani na okamžik bezpe ní.“ 
   „Veškeré podn ty naší povahy, myšlenky a sklony musí být neustále ovládány Duchem Božím.“ 
   „Je nutné, aby nám B h vdechl dech svého života. T m, kte í jsou takoví, se dostane záplavy 
duchovní moci.“ 
   Pomazání Duchem svatým, který by nás p ipravil pro pozdní déš , je dnes naší nejv tší pot ebou. 
 
Kristova mysl 
 
Filipenským 2,5 : „M jte totéž smýšlení, jako m l Ježíš Kristus.“  
  „Kristus je náš dokonalý a svatý vzor, kterým se máme ídit.“ 
   „Dnešní sv t pot ebuje totéž, co pot eboval p ed 1900 lety – zjevení Ježíše Krista.“ 
   „Být k es anem znamená mít nejen jméno Krista, ale mít Jeho mysl a podrobit se Boží v li 
ve všem.“ 
 
   D.Elton Trueblood, významný vychovatel ekl:“ ekáme, kdy se vyno í pravá církev, spole nost 
milujících duší, které by m li Kristova ducha.“ 
 
   Sledujme výroky, dokazující, jak byl Kristus závislý na svém Otci. On je náš vzor. 
   „Tak byl Kristus jako lov k závislý na Božské moci. „Sám ze sebe nemohu init nic“, prohlásil. 
   Kristus byl p ed bou í dokonale klidný. Jeho slova ani pohled nevyjad ovali strach, protože nem l 
strach v srdci. Nebyl klidný proto, že by m l všemohoucí moc, ani proto, že by byl „Mistrem nebe a 
zem “. Tuto moc složil a praví: „Sám ze sebe nemohu init nic.“ (Jan 5,30) D oval Otcov  síle. 
Ježíš byl klidný ve ví e – ve ví e v Boží lásku a pé i a v moci slova, jež utišilo bou i. Byla to moc 
Boží. 
   Ježíš pravil: „Otec, který p ebývá ve mn , on iní skutky.“ Jan14,10 
   A nám praví: „Beze mne nem žete nic initi.“ Jan 15,5 
   „M žeme init dobré skutky jedin  v síle, která není z nás.“ 
   „Jako Laodicejští si ani neuv domujeme svoji bídu. Myslíme si, že nic nepot ebujeme, ale 
lov ku hrozí velké nebezpe í sebeklamu.“ 

   Galatským 6,3 „Jakmile lidé vidí vlastní nicotu, mohou být p iod ni Kristovou spravedlností.“ 
   „Syn Boží byl odevzdán do v le Boží a byl závislí na Jeho moci. Byl tak nesobecký, že nem l 
žádné osobní plány. Souhlasil s Božími plány a Otec mu je denn  zjevoval. Tak máme být i my 
závislí na Bohu a náš život bude prostým projevem Jeho v le. „ 
   „Život Ježíše Krista ukazuje, co dokáže lov k, p ijme-li Božskou povahu. I my m žeme mít 
vše, co Kristus p ijal od Boha. 
   „Muži i ženy mohou žít v Kristov  moci tak, jak žil On na tomto sv . Mohou mít v boji se 
satanem tolik síly, kolik dostal On. V tom, který  si je zamiloval a dal  sebe samého za n , mohou 
být víc než vít zi.“ 
   „Pokora tvo í základ Ježíšova u ení.“ „Ježíš nem l žádné schopnosti ani projev moci, jež by 
lidé nemohli získat vírou v N ho.“   
  „Kdykoliv lidé jdou vlastními cestami, rozcházejí se s Bohem.“ Nebudou mít místo v nebeském 
království. 
   Ježíš ekl: „Nebo  jsem sestoupil s nebe, nikoliv abych inil v li svou, ale v li toho, který mne 
poslal. A ten, který mne poslal, je se mnou: On m  nenechal samotného, nebo  já vždycky iním to, 
co mu je milé.“ (Jan 6,38: 8,29) 
   Apoštol Pavel se ídil Kristovým p íkladem. ekl: „S Kristem uk ižován jsem, žiji pak už nikoli 
já, ale ve mn  Kristus.“ Co však žiji v t le, žiji ve ví e v Syna Božího, jenž si mne zamiloval a sám 
sebe vydal za mne.“ A radí nám: „Bu  že tedy jíte, nebo píšete, nebo cokoli jiného iníte, k sláv  
Boží te.“ (Galatským2,20: 1Korintským 10,31) 
 



   B h chce pomocí mysli ovládat t lo, satan se snaží ovládnout mysl pomocí t la. „T lo má být 
služebníkem mysli a ne mysl t la.“ „Všichni musí ovládat své smysli, aby satan nad nimi 
nezvít zil. Ony tvo í vstup do duše.“ Mysl mnohých je otupena holdováním chuti a 
zahráváním si s h íchem.“  
   „Náš vykupitel odolal satanov  moci v tomto hlavním pokušení (podlehnutí chuti), 
ohrožujícím lidské duše. Zvít zí-li lov k v tomto pokušení, dokáže zvít zit i v ostatních 

cech.“  
 
Kristus p ijímal denn  k est Ducha svatého  
 
   „Kristus neustále erpal od Otce, aby mohl p edávat nám. Nežil pro sebe, ale pro druhé. Na n  
myslel a za n  se modlil. Prožíval celé hodiny s Bohem a každé ráno p inášel pak lidem sv tlo 
nebes. P ijímal denn  k est Ducha svatého.“ 
   „Kristova lidská p irozenost se spojila s božstvím. V síle Ducha svatého byl vyzbrojen k boji. A 

išel proto, abychom my byli ú astni božské p irozenosti.“ 
   „Pot eboval-li Ježíš , Boží Syn, denn  k est Ducha svatého, co ty a já? Jelikož je Kristus 

íkladem ve všem, musíme zakoušet denn  p ítomnost Ducha svatého, abychom byli p ipraveni k 
boji. 
   „Pán Ježíš se vzdal v zájmu ztraceného lidstva Sama sebe a p ijal neomezený dar Ducha svatého. 
Tutéž zkušenost mohou u init všichni Kristovi následovníci, odevzdají-li mu celé své srdce.“ 
   „Chceme-li být vít zi jako Ježíš Kristus, musíme hled t na N ho, musíme odporovat 
pokušení, jako On, musíme se modlit a zápasit jako On.“ 
   „Nep ijímá-li lov k soustavn  Ducha svatého nemá možnost bojovat proti mocnostem temna.“ 
 
Co pro nás vykoná Duch svatý?  
 
   „B h je ohe  spalující“, kdykoli p ijde na h ích. Duch Boží zni í h ích u všech, kte í se pod ídí 
Jeho moci. Jakmile si však lidé h ích oblíbí, upadají do n j stále víc. A sláva Boží, která ni í h ích, 
musí zni it i je.“ 
   „Jakmile Duch Boží ovládne srdce lov ka, prom uje život. H íšné myšlenky ustupují do 
pozadí, zlé iny se neuplatní, místo hn vu, závisti a spor  vzniká láska, pokora a pokoj. Radost 
zaujme místo smutku a v jeho tvá i se odráží sv tlo nebes. Nikdo nevidí ruku, která usnad uje 

ím , ani sv tlo, sestupující z nebes. Požehnání se dostaví ve chvíli, kdy se duše s vírou odevzdá 
Bohu. A síla, kterou lidské oko nevidí, vytvá í novou bytost k obrazu Božímu.“ 
 
   „Jedin  p sobení Ducha svatého na srdce nás m že p ipravit pro nebesa. Vliv Ducha svatého nás 
musí denn  p etvo it.“ 
   „Duch p izp sobuje obnovené duše podle vzoru Ježíše Krista.“ 
  „Jedin  tehdy, když se poddáme p etvo ujícímu vlivu Ducha Božího, neupadneme do h íchu.“ 
   Budou-li lidé ochotni dát se zformovat, dojde k posv cení celé bytosti. Duch vštípí Boží v ci do 
duše.“ 
   Tak jako se pe  otiskne do vosku, má i duše p ijmout p sobení Ducha Božího a uchovat si 
obraz Ježíše Krista.“ 
 
Boží láska  
 
   „Tato nad je není klamná; vždy  B h do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož 
nám daroval.“ íman m 5,5 
   „P ebývá-li v nás Duch svatý, p ekypujeme nebeskou láskou.“ 
   Jak velká byla Kristova láska? Když visel na k íži modlil se za své vrahy: Ot e, odpus  jim, nebo  



nev dí co iní. Jaká to láska, p edivná láska! Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus. Budeme-li milovat 
tak jako Ježíš, použije si nás Duch svatý, abychom naplnili nejv tší pot eby sv ta. 
   „Sv t pot ebuje nejvíce lidský projev Spasitelovy lásky.“ 
   „Duch svatý, všt puje lidem do srdce zásady Božího slova a rozvíjí tím v nich Božské ctnosti.  
Sv tlo Jeho slávy – Jeho charakter – má vyza ovat z jeho následovník . Dítky Boží mají zjevovat 
Jeho slávu.“ 
   „V církvi se posléze projeví kone ná a dokonalá Boží láska k sv tu, která jej má osvítit Boží 
slávou.“ 
   Jaká to zodpov dnost! Jaká výzva! Jaká p ednost! V moci Ducha svatého máme zjevovat Boží 
charakter lásky a Jeho slávu. 
   To dokážeme jedin  tehdy, odum eme-li denn  svému já a zakusíme-li denn  k est ducha svatého. 
Odevzdáme-li se cele Jeho moci, vymýtí v nás Duch svatý h ích. 
   „Po vylití Ducha svatého byli u edníci tak napln ni láskou k N mu a k t m, za které zem el, 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 brat ím, bez pokory p ed Bohem jsou ni ím.“ 
   „Kristus p ebývá v duši jedin  tehdy, když duše odum e sobectví a touze po nadvlád , když se 
srdce naplní vd ností a život je procít ný láskou. B h nás pouze tehdy uznává za své 
spolupracovníky.“ 
   „Všichni spolupracovníci by m li prosit Boha o denní k est Ducha.“ 
   Vezm me si p íklad z Pána Ježíše! Zapla me plnou cenu každodenního k tu Duchem svatým. 
   „Bu te stejného smýšlení jako byl Ježíš Kristus.“ 
 
Enoch a Jan K titel 
 
Poznání Boha 
   „Sv t je plný nebývalého rozruchu. Zábavy, honby za pen zi, touha po moci a existen ní boj 
zam stnává p íliš t lo, duši a mysl.“ 
 
   Jaké d ležité poselství chce B h lov ku sd lit? Poslechn te 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, a  se chlubí v tom, že rozumí a zná mne, že já 
jsem Hospodin, který iním milosrdenství, soud i spravedlnost na zemi: nebo  v t ch v cech libost 
mám, dí Hospodin.“ 
   Ježíš nám praví: „To pak jest život v ný, aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, 
kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“ Jan 17,3 
   „Poznání Boha a Ježíše Krista je klí em, který otvírá brány nebeského m sta.“ 
   „Známe-li Boha tak, jak je naší p edností Jej znát, bude náš život životem soustavné poslušnosti.“ 
   „Ten, kdo zná osobn  Boha a Ježíše Krista, kterého poslal, bývá prom n v Boží obraz.“ 
   „Pot ebujeme poznat Boha, který p etvo uje charakter. Splníme-li Jeho úmysl, projeví se v našem 
život  B h tak, jak to je v souladu s u ením Jeho slova.“ 
   „I my máme u init zkušenost jako Enoch a Jan K titel. Musíme mnohem více studovat život 

chto lidí: Enoch, který byl prom n a za živa vzat do nebe, a Jana k titele, který byl povolán k 
tomu, aby p ipravil cestu Pán . 
 
Enoch 
 
   „A chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více vid n: nebo  vzal ho B h.“ 1Mojžíšova 5,24 
   „Vírou byl Enoch vzat ze zem , aby nezem el: i nenalézali ho, nebo  ho vzal B h, nebo  prve 
nežli byl vzat, m l sv dectví, že se zaslíbil Bohu.“ Žid m 11,5 
   „Uvažoval ve dne v noci o nevýstižné, nekone né lásce Boží v Kristu. A tuto lásku zv stoval co 



nejhorliv ji lidem, mezi nimiž žil.“ 
   B h zjevil svoji lásku sv tu prost ednictvím v rného Enocha, dokud sv t nebyl zni en 
vodou. Dnes chce zjevit svou lásku poslední generaci prost ednictvím svého lidu. Dnešní sv t 
pot ebuje nejvíce projev Boží lásky.  
 
   „Enoch nechodil ve vidinách ani ve snu, ale ve všech povinnostech všedního života. Nestal se 
poustevníkem, který se uzav e p ed sv tem, m l na sv  úkol od Pána Boha.“ 
    
    „Poslucha i cítili, že Boží služebník je napln n Boží mocí. Enoch m l zájem o v né poklady. Žil 
sice na zemi, ale vírou p ebýval v íši slávy.“ 
   „Jeho srdce bylo v souladu s Boží v lí. Enoch byl rozhodný a vzd laný. B h ho poctil zvláštními 
zjeveními. A koli byl v ustavi ném spojení s nebesy a stále cítil Boží velebnost a dokonalost, byl 
nejpokorn jším lov kem. ím užší spojení s Bohem m l, tím více si uv domoval svou slabost a 
nedokonalost.“ 
   Enoch získal trvalým spojením s Bohem velkou míru Božské moci a hlubokou pokoru.  „Velikost 
pokory p edstavuje jedinou pravou velikost.“ 
   „Tak o ekával na Hospodina a snažil se lépe poznávat Jeho v li, aby ji mohl plnit. Modlitba byla 
pro n j dýcháním duše. Žil p ímo v ovzduší nebes.“ 
   „Enoch m l spole enství s Bohem a odrážel stále více Jeho obraz. Jeho tvá  zá ila posvátným 
sv tlem, sv tlem Ježíšovy tvá e. Po t chto sch zkách s Bohem pozorovali i bezbožní s úctou pe  
nebes v jeho obli eji.“ 
   „Enochova zkušenost je vzorem pro nás“ 
   Budeme-li denn  k ižovat sami sebe, odevzdáme-li se bez výhrad Boží služb  a budeme-li se 
soustavn  modlit, bude naše tvá  zá it posvátným sv tlem a jiní poznají na nás obraz nebe. 
   To je naše nejv tší pot eba, a pak si nás Duch svatý použije za nástroje, které splní pot eby sv ta. 
Tak bude dílo Boží dokonáno ve velmi krátkém ase. 
   „Enochova zkušenost se má stát z milosti Boží a v síle Ducha svatého naší zkušeností, aby byl 
sv t ozá en slávou p íchodu Syna lov ka.“ 
 
   „Zbožný charakter tohoto proroka  p edstavuje stav svatosti, který musí mít, vykoupení ze zem .“ 
A lid Boží bude jako Enoch usilovat o istotu srdce a shodu s Jeho v lí, aby byl podoben Kristu. 
Budou upozor ovat sv t, jako Enoch na 2.p íchod Pán . Tak jako Enoch byl prom n do nebe, než 
byl sv t zni en vodou, budou živí spravedliví prom ni ze zem , než bude pro išt na ohn m.“ 
 
   „Enoch usiloval 300 let o istotu srdce, aby žil v souladu s nebesy. Chodil po 3 století s Bohem. 
Na každý den toužil po užším spojení a jejich spole enství bylo stále d rn jší, až si ho B h vzal. 
Stál na prahu v ného slavného sv ta a d lil ho od n j pouze krok. Nyní se brány otev ely a vešel 
do svatého m sta a pokra oval v dlouholetém spole enství s Bohem – vešel tam jako první lov k. 
   Enoch byl prom n vírou a neuz el smrti, nebo  se mu dostalo p ed tím sv dectví, že je milý 
Bohu. 
   K takovému obecenství nás B h vyzývá. Ti, kte í budou p i druhém p íchodu Pán  vykoupeni, 
musí mít svatý charakter jako Enoch.“ 
   „Dnes pot ebujeme nutn  lidi, pok né Božím Svatým Duchem, lidi, kte í chodí s Bohem, jako 
Enoch.“ 
   „Bylo-li kdy nutné, aby lidé chodili p ed Bohem jako Enoch, je to krajní pot ebou všech 
adventist  s.d. Dnes žijících.“ 
 
Jan K titel 
 
   „Zkušenost Enocha a Jana K titele má být naše zkušenost.“ 
   „Jan byl ho ícím a zá ícím sv tlem.“ B h povolal Zachariášova syna k velkému dílu.“  
   „Takový posel musí být svatý. Musí být chrámem Ducha Božího.“ 



   „Chceme-li mít Janovu duchovní zkušenost, musíme p inášet takové poselství, jako on.. Musíme 
vid t Boha a p itom zapomínat sami na sebe.“  
 
   „B h byl u itelem Jana K titele na poušti. Studoval Boží zjevení v p írod . Zkoumal pod vedením 
Božího ducha prorocké svitky. Uvažoval o Kristu ve dne v noci, až se jeho mysl, srdce a duše cele 
vno ily do Boží slávy.“ 
 
   Spat oval krále v celé Jeho kráse a zapomínal na sebe. Vid l majestát svatosti a cítil, že sám je 
nedostate ný a nehodný. M l hlásat Boží poselství. Musel obstát v Boží moci a spravedlnosti. Byl 
hotov vyjít jako posel nebes, který se nebál lidí, protože hled l na Boha. Dovedl stát nebojácn  p ed 
pozemskými mocná i, protože se sklán l s t esením p ed Králem Král . 
 
Neomezený dar Ducha svatého  
 
   „Jan hled l s vírou na Vykupitele a vycvi il se do krajnosti v sebezap ení. Necht l poutat lidi k 
sob , ale povznášel jejich myšlenky stále výš, až spo inuly u Beránka Božího. Ti, kte í jsou v rní 
svému povolání, jako Boží poslové, nebudou usilovat o vlastní slávu. Sebeláska se rozplyne  v lásce 
ke Kristu. Duše proroka zbavená sobectví byla napln na sv tlem. Tak je tomu s Kristovými 
následovníky. Jsme-li ochotni vzdát se svého já, m žeme získat sv tlo nebes. Jedin  tehdy, 
podrobíme-li Kristu poslušn  všechny myšlenky, m žeme poznat Boží charakter. Všichni, kte í se 
takto zachovají, p ijmou neomezenou míru Ducha svatého.“ 
 
   „To je zaslíbení pro každého z nás. Splníme-li podmínky jako Jan K titel, bude napln na naše 
nejv tší pot eba. 
   „Dodáme-li Bohu nástroje, vykoná dílo sám.“ 
  „Jan nezv stoval své poselství pomocí pracných d kaz , ani složitých teorií. Jeho burcující a 

ísný hlas, plný nad je zazníval z poušt : „Pokání te, nebo  se p iblížilo království nebeské“ 
(Matouš 3,2) Lidé tím byli velmi ovlivn ni, rod byl tím vyburcován. Lid se hrnul houfn  na pouš .“ 
 
   B h si použil jediného muže na poušti, který vyburcoval celý národ. Chceme-li být mezi t mito 

rnými jedinci, musíme se co nejrychleji p ipravit. I my máme u init Janovu zkušenost. 
 
   „Neu ení rolníci a rybá i z okolí: ímští vojáci z Herodesových ubikací, velitelé s me i po boku, 
hotovi kdykoli potla it sebemenší náznak vzpoury: lakotní výb í daní a vychytralí kn ží vysoké 
rady – všichni nehnut  poslouchali.  A všichni i farizeové a saduceové, chladní odmítaví posm va i, 
odcházeli poraženi a cítili vý itky za své h íchy. Herodes v paláci slyšel toto poselství. Pyšný, 

íchem zatvrzelý panovník se t ásl, když slyšel výzvu ku pokání. 
 
   Dnes, t sn  p ed druhým p íchodem Ježíše Krista na oblacích nebeských, musí být 
vykonáno Janovo dílo. B h eká, kdo p ipraví lid, aby obstál ve veliký den Pán .“  
 
   „Máme velikou zodpov dnost za to, abychom varovali sv t p ed blížící se záhubou. B h volá 
svou církev, aby povstala a p iod la se mocí.“ 
 
   „Boží pracovníci musí získat mnohem hlubší zkušenosti odevzdají-li Pánu vše, vykoná pro n  
mocné dílo.“ 
 
Pozdní déš   
 
   Raný déš  znamená p etvo ující moc Ducha svatého, každodenní p sobení na srdce v ícího, jež 

ináší vít zství nad h íchem a Kristovu spravedlnost. 
   Pozdní déš  dává sílu k vydávání sv dectví. P ipravuje Boží v rné ostatky, aby s p esv ivou 



mocí nesli hlasité volání trojand lského poselství. 
   Pak se o i sv ta soust edí na lid, zachovávající Boží p ikázání. 
   A lid Boží bude zjevovat Boží lásku, Boží charakter a Boží slávu. Pak bude p ipraven, a obstojí v 
sedmi posledních ranách bez prost edníka. 
 
   „Nemohou p esn íci, kdy dojde k vylití Ducha svatého – kdy sestoupí s nebe mocný and l a 
dokoná spolu s t etím and lem dílo pro tento sv t. Mám poselství, že budeme bezpe ní jedin  tehdy, 
když budeme p ipraveni na nebeské rozvlažení s ozdobenými a ho ícími lampami.“ 
 
   A koli služebnice Pán  neozna ila p esnou dobu vylití Ducha svatého, prohlásila, „že na 
za átku doby soužení se dostaví „pozdní déš “ neboli rozvlažení od tvá e Pán “. 
 
   Jedná se o krátkou dobu soužení p ed p íchodem ran. Blížíme se k dob , kdy bude celé lidstvo 
rozd leno na dv  t ídy: Jedni budou mít na ele znamení šelmy, druzí Boží jméno. 
 
Znamení šelmy  
 
   „Až se vedoucí církve Spojených stát  sjednotí v b žných bodech u ení a ovlivní stát, aby 
vynucoval dodržování svých zákon , vytvo í protestantská Amerika  obraz ímské hierarchie. 
Pak budou p estupníci nezbytn  postiženi ob anskými tresty.“ 
 
   „K es ané uplynulých generací sv tili ned li v domn ní, že sv tí Biblickou sobotu. I dnes jsou 
up ímní k es ané ve všech církvích, církev ímskokatolickou nevyjímaje, kte í jsou pln  

esv eni o tom, že ned le p edstavuje Bohem stanovenou sobotu. B h p ijímá jejich poctivý 
úmysl a v rnost. Ale až bude sv cení ned le vynucováno zákonem, dostane se sv tu sv tla o 
závazné pravosti soboty. Kdo ješt  potom bude p estupovat Boží p ikázání a bude se ídit na ízením 
ímské moci, vzdá v tší poctu papežství, než Bohu. Bude se klan t ímu a moci, vynucující 

dodržování ímského na ízení. 
   Až lidé zavrhnou ustanovení, které B h dal na d kaz své moci, uznají místo toho znamení 
nadvlády íma. Tím p ijmou znamení poslušnosti k ímu, „Znamení šelmy“.  Ale lidé obdrží 
„znamení šelmy“ teprve tehdy, budou-li trvat v p estoupení i potom, až budou jasn  pou eni. 
Pak se budou muset rozhodnout pro p ikázání lidí anebo pro p ikázání Boží.“ 
 
   „Až protestantismus podá p es propast ruku ímu, až si jako stát podáme ruce se 
spiritismem, vznikne trojí spojení. Až naše zem  (jsou mín ny USA, poznámka p ekladatele) 
zavrhne veškeré zásady konstituce protestantské a republikánské vlády a umožní ší ení 
papežské falše a klamu, poznáme, že nastala doba satanova zázra ného p sobení a doba 
konce.“ 
 
   „Vynucování sv cení ned le ve Spojených státech bude znamenat uctívání šelmy a jejího 
obrazu.“  To už bude znamenat pád Babylona. 
 
    
   Božím protikladem klan ní se šelm  a jejímu obrazu je odraz Božího  obrazu v duši a v život . 
   Doba zkoušky se rychle blíží. Musíme se p ipravit již dnes. 
    
   „Až lidé nahradí Boží zákon, zákony lidskými a budou p ednostn  uznávat projev autority 
lov ka – ned li místo Biblické soboty, bude to znamenat poslední jednání dramatu.“ 

 
   „Lidu Spojených stát  se dostalo velké p ednosti. Ale až omezí náboženskou svobodu, vzdá se 
protestantismu a dostane tvá  papežství, dovrší se míra jeho viny a odpadnutí národa bude 



zaznamenáno v nebeských knihách. D sledkem toho odpadnutí bude záhuba národa.“ 
 
   Až se Amerika, zem  náboženské svobody, spojí s papežstvím a bude lidi nutit ke sv cení nepravé 
soboty bez ohledu na sv domí, za ídí se lidé všech zemí sv ta podle jejího p íkladu.“  
   Po vzoru USA se za ídí i ostatní národy. Tato zem  sice povede, ale stejná krize p ijde na náš lid i 
v jiných státech sv ta.“ 
 
   „Ducha ská hnutí budou tvrdit, že je poslal B h, aby p esv ila p estupníky ned le o jejich 
omylu. Budou zd raz ovat, že zákony zem  je nutno dodržovat jako zákony Boží. Budou na íkat 
nad velkou zkažeností sv ta a budou opakovat u ení nepravých u itel , že morální úpadek je 
zp soben znesv cením ned le. Ti, kte í nep ijmou toto poselství zakusí velký hn v. 
 
   Církev použije sv tské moci a v tomto díle se spojí papeženci a protestanty. Až bude hnutí ve 
prosp ch ned le siln jší a upevn né, bude vydán zákon proti t m, kte í ost íhají p ikázání. Bude jim 
vyhrožováno pokutami a v zn ním. N kterým bude nabídnuto vlivné postavení, jiným odm ny a 
výhody, jen aby se vzdali své víry.“ 
 
Velká zkouška  
 
   „Až bude Boží zákon potupen, bude církev vyt íbena ohnivými zkouškami. V tší ást v ících, 
než p edpokládáme, bude v novat pozornost sv dným duch m a ábelským u ením.“ 
   „Milí brat i a sestry. Uv domujete si, že vaše spasení  je práv  tak jako spasení ostatních lidí 
závislé na tom, jak se p ipravíte na soužení, které nás eká?“ 
   „Vždy  všichni ti, kte í se dávají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.“ ( ím 8,14) 
 
   „Pán mi jasn  ukázal, že obraz šelmy bude vytvo en p ed ukon ením doby milosti. Má to 
být pro lid Boží velká zkouška, která rozhodne o jeho v ném osudu.“ 
 
   „Vich ice se blíží. Velká ást t ch, kte í zdánliv  v í, v trojand lské poselství, není žel posv cena 
poslušností pravdy. Tito lidé odejdou a p ipojí se k protivník m.“ 
 
   Je možné že v této dob  bude satan vystupovat jako Kristus. 
 
   „Jsme varováni, že satan bude v posledních dnech p sobit pomocí znamení a lživých zázrak . 
Bude v tom pokra ovat až do ukon ení doby milosti, aby mohl tvrdit, že není and lem temnosti, ale 
sv tla.“ 
 
   „V té dob  dojde v církvi k odd lení zlata od strusky. Pravá zbožnost se bude jasn  lišit od zdání a 
pozlátka. Nejedna hv zda, jejíž lesk obdivujeme, zajde v temnot .“ 
   Ti, kte í odpadnou v dob  soužení, budou v zájmu vlastního bezpe í vydávat k ivé sv dectví a 
zradí své bratry. Kristus nás p ed tím varoval, abychom nebyli p ekvapeni nep irozeným, krutým 
jednáním t ch, kte í zavrhnou sv tlo.“ 
 
Pozdní déš  a hlasité volání 
 
   „Než B h posléze navštíví zemi soudy, nastane mezi Božím lidem takové oživení p vodní 
zbožnosti, jaké nebylo od apoštolských dob. B h vylije na své dítky svého Ducha a svou moc.“ 
 
   „Na za átku doby soužení jsme byli napln ni Duchem svatým a vyšli jsme a zv stovali lépe 
sobotu. Uvedený „za átek asu soužení“ se nevztahuje na dobu, kdy za nou padat rány. Týká 
se krátkého údobí t sn  p ed vylitím ran, dokud je Kristus ješt  ve svatyni. V té dob , kdy 



bude kon it dílo spasení, p ijde na sv t soužení a národy se rozhn vají. Pán je však zdržuje, aby 
nep ekáželi dílu t etího and la. V té dob  p ijde „pozdní déš “ neboli rozvlažení od tvá e Pán , 
který dá sílu hlasitému volání t etího and la. Sou asn  p ipraví svaté, aby obstáli v dob  vylití 
sedmi posledních ran.“ 
 
   „Až skute  vypukne bou e pronásledování, uslyší pravé ovce hlas pravého pastý e. Vynaloží 
sebezapíravé úsilí pro záchranu ztracených a mnozí, kte í zabloudili od stáda se vrátí a budou 
následovat velkého Pastý e. 
   Kristova láska, láska naších brat í a sester , budou sv tu dokazovat, že chodíme s Ježíšem a že se 
od n ho u íme. Potom se poselství t etího and la stane hlasitým voláním a celá zem  bude ozá ena 
slávou Pán .“ 
 
   „Vid la jsem, že na nich spo inulo velké sv tlo a že spole  za ali nebojácn  zv stovat 
trojand lské poselství. Sláva Boží spo inula na trp livých, ekajících svatých. Zv stovali nebojácn  
poslední varovné poselství. Hlásali pád Babylóna a vyzývali lid Boží, aby z n ho vyšel, aby unikl 
jeho strašné záhub .  
 
   Služebníci Boží byli vyzbrojeni mocí sh ry, jejich tvá e zá ili svatostí a posv cením a oni 
zv stovali nebeské poselství. Vzácné duše rozptýlené v nejr zn jších církvích, uposlechly výzvy a 
sp šn  odešly z církví, ur ených k záhub , tak jak Lot rychle opustil Sodomu p ed jejím zni ením.“  
   „Tak bude zv stováno poselství t etího and la. Až p ijde as, kdy má být hlásáno s nejv tší mocí, 
použije si Pán pokorných nástroj  a povede mysl t ch, kte í se zasv tí jeho služb . Pracovníci se 
budou vyzna ovat více posv cením Jeho ducha, než vzd láním na školách. Mužové víry a modlitby 
budou puzeni, aby vyšli se svatou horlivostí a zv stovali slova, která jim B h dává. H íchy 
Babylóna budou odhaleny. Ukáží se jasn  strašné následky vynucování zachovávání p íkaz  církve, 
se strany civilní autority, pronikání spiritismu, nenápadný ale rychlý postup papežské moci. Tisíce 
lidí budou naslouchat tomu, co nikdy neslyšeli.“ 
 
   „Tak mocn  m že B h p sobit, když se lidé poddají Jeho duchu.“ 
 
   V této dob  bude dílo Boží dokonáno v sláv , která osvítí celý sv t!  
   „Toto dílo bude posléze dokonáno rychlostí blesku.“  
   „Celá ada událostí bude dokazovat, že B h ovládá situaci.“ 
   „Dokoná dílo v spravedlnosti: nebo  dokoná v krátkosti Pán dílo své na zemi.“ 
 
   „Poselství o Kristov  spravedlnosti má zaznívat z jednoho konce zem  na druhý, aby byla 

ipravena cesta Pán . Dílo t etího and la bude dokonáno v Boží sláv . „ 
 
   „Pro nás v posledním pokolení platí Kristova slova, jež ekl v kázání na ho e: „Povsta , zaskv j 
se, nebo vzejde sv tlo tvé a sláva Hospodinova vzešla nad tebou.“(Izaiáš 60,1). 
Spat uješ-li krásu toho, který je nejvyšší mezi tisíci a  „nejmilejší“, odráží-li tvá duše p ítomnost 
Jeho slávy, platí i pro tebe tato slova.“ 
 
   „Sv tlo Jeho dobroty. Milosrdenství a pravdy má proniknout do temného sv ta.“ 
   „Byla mi ukázána doba ukon ení trojand lského poselství. Moc Boží spo inula na Jeho lidu, který 
dokon il své dílo a byl p ipraven na hodinu zkoušky. P ijal pozdní déš , neboli rozvlažení od tvá e 
Pán  a živé sv dectví ožilo. Poslední velké varování proniklo všude a vyburcovalo a pobou ilo 
obyvatele zem , kte í poselství nep ijali.“ 
 
  „Ti, kte í zvít zili nad sv tem, nad t lem a nad áblem, budou poct ni pe etí Boha živého.“ 
   „Než na nás p išla doba soužení, dostali jsme pe  Boha živého. Potom jsem vid la, jak ty i 
and lé p estali držet ty i v try. Vid la jsem, že na zemi p išel hlad a me , národ povstal proti 



národu a celý sv t byl ve zmatku.“ 
 
   „Sv t by stižen poslední zkouškou. Všichni, kte í z stali v rni Božím p ikázáním, p ijali pe  
Boha živého. Pak se Ježíš p estane p imlouvat v nebeské svatyni.“ 
 
Ukon ení doby milosti 
 
   „Vid la jsem and lé, pospíchající v nebi sem tam. Jeden and l s kalamá em se práv  vrátil ze 
zem  a hlásil Ježíši, že jeho dílo je skon eno a že svatí jsou se teni a zape et ni. Potom jsem vid la 
že Ježíš, který až dosud sloužil p ed truhlou smlouvy, obsahující Desatero, odhodil kadidelnici. 
Zvedl ruce a zvolal hlasit : „Dokonáno jest“. A všichni and lé odložili koruny, když pán Ježíš vážn  
prohlásil: „Kdo je nespravedlivý, bu  nespravedlivý ješt , špinavý špi  ješt : spravedlivý 
ospravedl  se ješt  a svatý posv  se ješt .“ 
 
   A Ježíš vyšel ze svatyn  svatých, a temný mrak p ikryl obyvatele zem . Pak nebyl žádný 
prost edník mezi h íšným lov kem a uráženým Bohem.  
 
   Vid la jsem dále, že Ježíš odložil své kn žské roucho a že se oblékl do vznešeného královského 
roucha. M l na hlav  mnoho korun, složených nad hlavou. Opoušt l v doprovodu zástup  and  
nebesa. Na obyvatele zem  dopadaly rány. N kte í odsuzovali Boha a zlo ili mu. Jiní sp chali za 
Božím lidem a prosili o pou ení, aby mohli uniknout Božím soud m. Ale svatí jim nem li co íci. 
Za h íšníky tekla poslední slza, byla ob tována poslední vroucí modlitba, bylo proneseno poslední 
varování. Slyšeli z eteln  strašná slova: „Je p íliš pozd !“ 
   Nechceme dnes u init to, co by tisíce u inili v dob , až za nou dopadat rány? Pak už bude pozd  
odevzdat se Pánu bez výhrad a prosit vroucn  za každodenní k est Ducha svatého. 
   Dnes je na ase odložit vlastní já a p ipravit se urychlen  na pozdní déš . 
 
   „Pro  nehladovíme a nežízníme po daru Ducha, když v n m m žeme získat moc? Pro  o 

m nemluvíme, pro  se za n j nemodlíme, pro  o tom nekážeme?  
   „Pro  se jako zástupci církve nevrhneme p ed tr n milosti a neprosíme zkroušen , pokorn  
a vroucn , abychom dostali Ducha svatého sh ry?“  
   „Ó kéž bychom se poko ili p ed Bohem jako Jeho lid! Pro  Ho neprosíme o dar Ducha 
svatého?“  „Uv domujte si soustavn , že musíte mít p ítomnost Ducha svatého. Musíte být na 
každou hodinu posv ceni, aby nás nep ítel nepolapil a neohrozil naši duši.“ 
 
   Nesta í, když jen pokra ujeme ve služb  Pán  a získáme každým rokem mnoho duší. Už dávno 
jsme m li prosit Boha o to, aby nám dal moc svého Ducha, aby si nás mohl použít k dokonání 
svého díla.  „Musíme to brát co nejvážn ji.“ 
   Žijeme v nejnebezpe jší dob . Posledních sedm ran p ežije pouze svatý charakter. 
  Naší d ležitou pot ebou – nejv tší pot ebou církve ostatk  není více len , více kazatel , více 
pen z ani více schopností. Nejv tší pot ebou dneška jsou Duchem napln ní muži a ženy. 
   
Nebezpe í p ed námi   
 
   „Nepoda í-li se satanu držet duše v ledovaté lhostejnosti, vynasnaží se uvrhnout je do ohn  
fanatismu.“ 
   „Ten, kdo si iní nároky na svatost, není ve skute nosti svatý. Ti, kte í jsou vedeni v nebeských 
knihách jako svatí, ani o tom nev dí a v bec by se vlastní dobrotou nechlubili.“ 
   „Ti, kte í cht jí získat dokonalý k es anský charakter, nebudou se nikdy domnívat, že jsou bez 

íchu. Jejich život je snad bezúhonný a jsou živými p edstavitelé pravdy, kterou p ijali. Ale ím 
více se cvi í v sebekázni a uvažují o Kristov  charakteru, ím více se p ibližují k Jeho Božskému 



obrazu, tím jasn ji vidí Jeho bezúhonnou dokonalost a tím více cítí i vlastní slabosti.“ 
   „ ím více se p iblížíš k Ježíši, tím více chyb na sob  najdeš. Získáváš totiž rozhled a vidíš vlastní 
nedokonalosti jako velký a jasný protiklad Jeho dokonalé povahy.“ 
 
Satanova past 
 
   „ ím blíže konci, tím více se satan snaží zavést mezi nás fanatismus.“ 
   „P edloží lidu Božímu falešné teorie, p iod né rouškou sv tla a bude se snažit svést podle 
možnosti i vyvolené.“ 
   „V poslední dob  bude faleš smíšena s pravdou tak, že jen ti rozeznají pravdu od bludu, kte í jsou 
vedeni Duchem svatým.“ 
   „N kte í falešní u itelé mohou velmi horlit pro dílo Boží a vydávat i prost edky na hlásání svých 
teorií p ed sv tem a v církvi. Budou však své u ení slu ovat s pravdou a svedou duše na scestí. 
Musíme se proti nim postavit, ne snad proto, že by to byli zlí lidé, ale protože u í blud a snaží se dát 
falši pe  pravdy.“ 
    
   „B h má na zemi církev, sv j vyvolený lid, který zachovává Jeho p ikázání. Nevede osam lé 
jedince, ale lid.“ 
   Ti, kte í by cht li kritizováním vedoucích anebo laik  v církvi pomáhat satanovi, m li by se 
zamyslet nad t mito radami služebnice Pán : „Nic není na sv  Bohu tak drahé, jako Jeho církev. 
Nic neuráží Boha tak, jako když se n kdo snaží poškozovat vliv Jeho služebník . Bude volat k 
zodpov dnosti všechny, kte í pomáhají satanu v díle kritiky a zmalomysl ování.“ 
 
   „Musíme to brát velmi vážn . Nesmíme ztrácet ani okamžik kritizováním a obvi ováním.“ 
   „Ti, kte í milují Ježíše, budou milovat duše, za které zem el. Pravda vštípená do srdce, bude 
zjevovat Boží lásku a její p etvo ující moc. Jakýkoliv projev strohosti, mrzutosti, kritiky a 
panova nosti není z Krista, ale ze satana.“ 
 
   Sklon ke kritizování je pro nás varovným signálem. Jakmile nás Duch svatý pro istí a prom ní, 
budou naše srdce napln na láskou k Bohu a naším brat ím. Je sice pravda, že v tšina v církvi 
ostatk  je v laodicejském stavu a mnozí budou vy azeni. Ale p esto je v církvi v rná skupina t ch, 
kte í uposlechnou rady V rného sv dka. Budou p ipraveni pro pozdní déš , zapojí se do ší ení 
poselství v Hlasitém volání a budou hotovi na prom ní. 
   Je to církev ostatk . B h nepovede žádné jiné hnutí.  
   Až budou v rní v dob  pozdního dešt  ší it poselství s velkou mocí, vyjde z padlých církví velké 
množství duší. Ti budou sv it pro svého Mistra a budou s vykoupenými vít zi na sklenném mo i. 
 
   Dnes je na ase, abychom se p ipravili na pozdní déš . A pamatujme denn , že toto dílo p ípravy 
musí nastat v dob  raného dešt . 
 
Další výroky k zamyšlení 
 
   „M j zrak byl odvrácen od slávy a vid la jsem ostatky na zemi. And l jim ekl: „Chcete se 
vyhnout sedmi posledním ranám? Chcete vejít do slávy a radovat se ze všeho, co B h p ipravil pro 
ty, kte í Ho milují a jsou ochotni pro n ho trp t? Jestli ano musíte se p ipravit mnohem lépe než 
doposud! Ob tujte Bohu vše. Položte vše na Jeho oltá , sebe , majetek a vše jako živou ob . 
Chcete-li vejít do slávy, musíte ob tovat vše.  
   Nebe bude dost laciné, i když je získáme utrpením. Musíme se stále cvi it v sebezap ení, musíme 
denn  odumírat sami sob , aby vynikal jedin  Pán Ježíš. Musíme mít neustále na z eteli Jeho slávu.  
   And l ekl: „Zap ete se, musíte postupovat rychle! Proste Pána, aby se vám zjevil: vlastní já musí 
odum ít.“ 



   „Vaše budoucí v né št stí je závislé na tom, jak pod ídíte Bohu celou svoji bytost se všemi 
schopnostmi a silami.  
   Ježíš se stal lov kem, aby mohl být prost edníkem mezi lov kem a Bohem. Chce mu vrátit 

vodní mysl, kterou ztratil v ráji tím, že podlehl satanovu pokušení. 
   V Kristu Ježíši se m že každý stát vít zem!“ 
 
   „Pán žádá od každého jednotlivce, aby to myslel doopravdy vážn .“ 
  „M li bychom být co nejhorliv jší.“ 
   „Modlete se , aby na umdlenou duši dopadly mohutné proudy Ducha svatého, které by zp sobili 
oživení, nápravu a prom nu. Tento „elektrický šok“ dodá všem nerv m nový život a prom ní mrtvý 
stav pozemského, t lesného smýšlení v duchovní zdraví. Tak se stanete ú astníky Božské 

irozenosti a uniknete zkaženosti, která je na sv  v žádostech. A ve vašich duších se bude odrážet 
obraz Toho, jehož ranami jste uzdraveni.“ 
 
   „Cht jí-li být adventisté s.d. Dokonale pro išt ni, musí mít Ducha svatého v srdcích i v 
domovech. Pán mi ukázal, že když se dnešní Izrael p ed ním poko í a o istí chrám duše od všeliké 
poskvrny, vyslyší jejich modlitby za nemocné a požehná využití svých lék .“ 
 
   „U o išt ného srdce nastává dokonalá zm na. Prom na charakteru dokazuje sv tu p ítomnost 
Ježíše Krista. Duch Boží vytvá í v duši nový život a myšlenky a touhy lov ka se pak poslušn  
pod ídí Kristov  v li. Vnit ní lov k je obnoven k obrazu Božímu.“ 
   „Dnešní lenové církve mají init vše, co u inili apoštolé.“ 
   „Modlili se denn  za erstvou zásobu milosti, aby dosp li stále výš k dokonalosti. P sobením 
Ducha svatého se i nejslabší nau ili vírou v Boha využívat sv ených sil a dosáhli posv cení, 
zjemn ní a zušlecht ní. Pod ídili se pokorn  vlivu Ducha svatého a získali plnost Božství. Tak 
získali Božskou podobu.“ 
   Kdyby všichni byli ochotní, byli by napln ni Duchem. 
   „Když se lidský nástroj sv í v li Boží, zap sobí Duch svatý na srdce jimž slouží.“ 
 
   „Dnes pot ebujeme v našem díle praktické výsledky obecenství s Bohem. Musíme ve všedním 
život  dokázat, že máme pokoj a mír ve Spasiteli. Jeho mír v duši se bude odrážet v naší tvá i. 
Budeme mluvit p esv iv . Spole enství s Bohem zušlechtí charakter a život. Lidé na nás poznají 
jako na prvních u ednících, že chodíme s Ježíšem. To dodá pracovník m takovou sílu jako nic 
jiného. O tuto sílu se nesmíme nechat p ipravit. 
 
Neomezené možnosti  
 
   „Ten, kdo miluje Krista nejvíc, vykoná nejvíce dobra. Ten, kdo se z ekne svého Já, kdo umožní 
Duchu svatému, aby p sobil na jeho srdce a žije posv ceným životem, má neomezenou možnost 
uplatn ní. 
   Každý, kdo se bezvýhradn  odevzdá Pánu do jeho služby, získá sílu k dosažení neomezených 
výsledk .“ 
 
Aj, stojím u dve í a tluku   
 
   „Ti, kte í tvrdí, že jsou k es ané, se dopoušt jí velikého h íchu, že neotvírají srdce Duchu 
svatému.“  
   „Otev eš-li dve e svého srdce, vyplní Ježíš prázdnotu darem svého Ducha. Pak se staneš živým 
kazatelem ve svém domov , v církvi a ve sv .“ 
   „Všichni lenové mají init to, co inili apoštolé. A máme pracovat s tím v tší horlivostí a s tím 

tší dávkou Ducha svatého, nebo  rozmáhající se nepravost vyžaduje tím rozhodn jší výzvu ku 



pokání.“ 
   Když vidíme, jak vše sp je k záv ru, nem li bychom p ed it v horlivosti i prvotní církev? Nem la 
by se dnes projevit moc Boží dokonce mocn ji než za dn  apoštol ? 
 
 


