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Jak by bylo úžasné, kdybychom mohli přijímat posel-
ství přímo z nebe! Kdybychom měli schopnost vidět 
anděly, kteří létají sem a  tam, vstupují do Boží pří-
tomnosti a pak přicházejí na zem, aby vedli, chránili 
a povzbuzovali Boží děti!
 V  roce 1844 Ellen Harmonová, tehdy ještě mla-
dá dívka, začala přijímat vidění týkající se událos-
tí na zemi i v nebi. Opona, která odděluje pozemský 
viditelný svět od toho duchovního, byla odstraněna 
a Ellen Harmonová mohla skutečně sledovat službu 
andělů vyslaných na pomoc nám lidem. Tato žena bě-
hem svého života napsala mnoho tisíc stran popisují-
cích vidění, jež obdržela.
 V knize Andělé, kterou právě držíte v rukou, se 
nacházejí nejpovzbudivější pasáže týkající se služby 
andělů, vybrané z velkého množství jejích dochova-
ných spisů.
 Seznam citátů o an dě lech není úplný. Kniha totiž 
nemá za cíl stát se ba da tel skou studijní pomůckou. 
Jejím záměrem je být povzbuzením těm, kteří se cítí 
osamělí. Je určena pro všechny, kteří by se chtěli do-
vědět více o  působení andělů a  kteří by s  nimi rádi 
spolupracovali ve službě milosti, aby se tak sami 
mohli stát povzbuzením pro druhé. 
 Výběr citátů není tematicky seřazen. Jednotli-
vé myšlenky jsou k sobě přidávány volně a spíše ná-
hodně. Po přečtení knihy může čtenář zakusit radost 
z objevování nových myšlenek a také prožít požehná-
ní při každodenním setkávání s Bohem.





Přestože děti narozené  
na této Zemi to nevědí, každé má 

anděla světla jako svého průvodce. 
7 6T 366 O



Andělé jsou Božími služebníky 
odrážejícími světlo Boží přítomnosti 

a spěchajícími vykonat Boží vůli. 
7 PP 34 O

Světské úřady jsou v rukou 
nebeských zástupců. Nebeští 
andělé používají lidské ruce 

v praktické službě potřebným. 
7 ML 305 O



Denně nebeští poslové  
procházejí zemí křížem krážem a potěšují 

zarmoucené, působí na zatvrzelé a zís
kávají srdce lidí pro Krista. Nemůžeme 

je sice osobně vidět, ale přesto jsou 
s námi – vedou, řídí a chrání nás. 

7 ML 303 O

Jestliže se neúmyslně  
dostaneme do nebezpečí nebo 

nesprávně uplatníme náš vliv, andělé 
jsou po našem boku a povzbuzují 

nás ke změně. Pomáhají nám vybrat 
vhodná slova a ovlivňují naše jednání.

7 ML 302 O



Ti stejní andělé, kteří bojovali 
na Boží straně a s Kristem vítězili v nebeské 

bitvě nad satanem usilujícím o nadvládu, 
ti, kteří se hlasitě radovali nad stvořením 

světa a jeho bezhříšných obyvatel, titíž 
andělé, kteří byli svědky pádu člověka do 

hříchu a jeho vyhnání z domova v zahradě 
Eden – ti všichni hluboce touží spolupra

covat s padlým, ale vykoupeným lidstvem 
na záchraně těch, kteří by bez přijetí 

Boží milosti zahynuli ve svých hříších. 
7 6T 456 O


