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Snaha poučit‘ všetkých křesťanských spolupracovníkov hlavne o naliehavosti, doležitosti,
metodach a význame opravdivej, posvátenej misijnej služby viedla k pozornému prieskumu
inspirovaných spisov a k příprave tohto diela, ktoré by sa dalo výstižné nadpísať: Encyklopédia
výrokov o kresťanskej službě . {KS iii.1}
Nijako netvrdíme, že nasledujúce stránky vyčerpávajú všetko, čo sa o kresťanskej službe
nachádza v spisoch Ducha prorockého. Chcú však spol‘ahlivo sprístupniť prebohaté zdroje, z
ktorých kresťanský pracovník može vždy čerpat‘ poučenie o záchrane l‘udí. Pri vyberaní citátov
z roznych informačných práme nov snažili sme sa svedomite zachovat‘ myšlienkové celky
podl‘a zámeru autorky. Dúfame , že výber bude významnou pomockou pre kazatel‘ov a
vedúcich všetkých odvetví diela a že ho ocenia hlavně tí, ktorých srdca sa dotkol duch
božského Misionára, Ježiša Krista, a ktorí “ rozumejú časom, vediac , čo má robiť Izrael41 . {KS
iii.2}

Vyjadrujeme tu vďaku sekretariátu Vnútromisijného oddelenia Generálnej konferencie ako aj
ostatným kres-ťanským pracovníkom za ich vzácnu pomoc pri čítaní určených kníh a pri vol‘be
citátov pre tento výber. Ich podnetné návrhy znamenali mnoho pre zúplnenie a dokončeme
diela. {KS iii.3}
Vnútromisijné oddelenie Generálnej konferencie {KS iii.4}

1. kapitola BOŽIA VÝZVA K SLUŽBE
Význam ochoty
Boh si nevolí nepadlých anjelov za svojich zástupcov na zemi, ale l‘udí práve tak
porušených, ako sú tí, ktorým chce zvestovat‘ spásne posolstvo. Kristus vzal na seba l‘udskú
prirodzenosť, aby sa mohol stýkat‘ s 1‘uďmi. Bolo treba božsko 1‘udského Spasitel‘a, ktorý by
svetu priniesol spasenie . Mužom i ženám je zverený svátý úkol zvestovat‘ nepochopitelné
bohatstvo Kristovo Ef 3 , 8 / AA, str. 134 /. {KS 7.1}
Podívajme sa na dojímavý obraz. Pozorujme nebeský Majestát v kruhu dvanástich
vyvolených, ktorým chce zveriť zvláštne dielo. Pomocou slabých l‘udí, svojím Slovom a
Duchom chce priniesť spásu všetkým /AA, str. 18/. {KS 7.2}
„Pošli mužov do Joppy a zavolaj Šimona.“ Pán tým jasne prejavil svoj záujem o službu
evanjelia I o svoju organizovanú cirkev. Posolstvo o kríži pre Kornélia nezveril anjelovi. Zvesť o
ukrižovanom a zmrtvychvstalom Spasitelovi mal stotníkovi priniesť človek práve tak křehký a
porušený, ako bol sám stotník / AA, str. 134/. {KS 7.3}
Anjel poslaný k Filipovi mohol sám pomoct‘ Etiopčanovi, ale Boh to tak nerobí. Chce, aby
l‘uďom pomáhali l‘udia / AA, str.109 /. {KS 7.4}
„Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna
moc je z Boha a nie z nás“ / 2 Kor 4,7/. Boh mohol oznámit‘ svoju pravdu skrze bezhriešnych
anjelov, to však nebol jeho zámer. Za uskutočnovatel‘ov svojich plánov povolal všelijak
porušených 1‘udí. V nádobách hlinených je prevzácny poklad. Jeho požehnanie majú na svete
šíriť l‘udia. Z nich má vyžiarovať jeho sláva v temnote hriechu . Službou lásky majú pristupovat‘
k hriešnikom a trpiacim a privádzať ich ku krížu. Pri všetkom svojom úsilí majú pripisovat‘slávu,
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česť a chválu Tomu, ktorý prevyšuje všetko / AA, str.330/. {KS 7.5}
Spasitel‘ chcel byť po svojom nanebevstúpení prostredníkom človeka. Jeho nasledovníci
mali pokračovat‘ v diele, ktoré sám započal. Nemali by l‘udia prejaviť zvláštny záujem o šírenie
svetla evanjelijného posolstva tým, čo sú vo tme ? Niektorí sú ochotní ísť do ďalekých končin
zeme, aby priniesli l‘uďom svetlo pravdy. Boh však žiada, aby každý, kto pravdu pozná, snažil
sa v iných prebúdzať lásku k tejto pravde, Ak nie sme ochotní prinášať zvláštne obete pre
záchranu hynúcich, ako sa možeme počítat‘ za hodných vstúpiť do Božieho mesta ?/9T , str.
103 /. {KS 8.1}
Boh vo svojej múdrosti privádza l‘udí hl‘adajúcich pravdu do styku s tými, ktorí ju poznajú.
Podl‘a nebeského plánu majú pravdou osvietení 1‘udia šíriť svetlo medzi tými, čo sú vo tme.
Ludstvo, čerpajúce svoju silu z velkého Zdroja múdrosti, je nástrojom, sprostredkovatel‘om
moci, ktorou evanjelium mení mysel‘ i srdce človeka / AA, str. 134/. {KS 8.2}
Boh mohol dosiahnuť svoj spásný zámer s hriešnikmi bez našej účasti; aby sa však v nás
rozvinul Kristu podobný charakter, musíme mať účast‘ v jeho diele. Ak chceme vojsť do radosti
radosti plynúcej z pohl‘adu na zástupy vykúpené jeho obeťou musíme mať účasť pri jeho úsilí o
ich záchranu /DA, str. 142 /. {KS 8.3}
Za svojich zástupcov medzi 1‘uďmi Kristus si nevolí nepadlých anjelov, ale l‘udí práve tak
porušených, ako sú tí, čo majú byť zachránení. Kristus vzal na seba l‘udskú prirodzenosť, aby
mal prístup k 1‘ud‘om. Božstvo sa muselo prejaviť v l‘udskej prirodzenosti, pretože záchrana
sveta vyžadovala spojenie božskej a l‘udskej prirodzenoáti. Božstvo potřebovalo l‘udskú
pri-rodzenosť , ktorá mala sprostredkovať obecenstvo medzi Bohom a človekom / DA, str. 296/.
{KS 8.4}

Anjeli túžobne čakajú, aby mohli s nami spolupracovat‘, pretože človek musí byť
zvestovatel‘om človekovi. Ak sa celým srdcom odovzdáme Kristovi, anjeli sa tešia, že možu
použit‘ náš hlas a zjavovať Božiu lásku /DA, str. 297/. {KS 9.1}
Masíme byť Božími pracovníkmi, pretože Boh nechce dokonat‘ dielo bez l‘udskej účasti /PH,
1.3.1887/. {KS 9.2}

Výzva k jednotlivcom
Každý kresťan má vykonat‘ určené dielo /SW, 2.8. 1904/. {KS 9.3}
Boh volá každého jednotlivca k práci na vinici. Máš sa pustit‘ do diela, ktoré ti bolo zverené,
a konat‘ ho verne /BE , ÍO. 6. 1901/. {KS 9.4}
Keby každý z vás bol živým misionárom, posolstvo pre prítomný čas by sa rýchle rozšírilo do
všetkých zemí, každému l‘udu, národu a jazyku / 6T , str. 438/. {KS 9.5}
Každý pravý učeník sa rodí pre Božie král‘ovstvo ako misionár. Kto pije zo živej vody, stává
sa zdrojom života. Príjemca stává sa darcom. Kristova milost‘v duši sa podobá pramenu na
púšti, ktorý osviežuje všetkých, a vodou je pre tých, čo pre jej nedostatok hvnu smadom / DA,
str. 195/. {KS 9.6}
Boh očakáva osobnú službu od každého kom zvěril poznanie pravdy pre tento čas. Všetci
ne zu ť o cudzích zemí, no všetci možu byť domácími o rmi vo svojich rodinách a v blízkom
okolí / 9T‘ 30 {KS 9.7}
Kristus nebol ďaleko od svojho nebeského tronu keď poslal do sveta svojich učeníkov.
Pokladajúc z misionarov všetkých, ktorí uveria v jeho meno, povedal: „Choďte po celom svete,
kážte evanjelium všetkému stvoreniu.“ Mala ich sprevádzať Božia moc /SW, 20. 9. 1904/ {KS 9.8}
Zachranovat‘ l‘udí by malo byť životným dielom každého Kristovho vyznavača . Svetu
dlhujeme milost‘, ktorú sme dostali od Boha, svetlo, ktoré nás osvecovalo,i poznánu krásu a
moc pravdy /4T, str. 53/. {KS 10.1}
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Všade možno pozorovat‘ snahu nahrádzať prácujednotlivca úsilím kolektivu . Ludská
múdrosť usiluje o ustálenie pomerov, o centralizáciu a budovanie velkých cirkví a inštitúcií.
Mnohí l‘udia prenechávajú inštitúciám a dobročinným spolkom, čo by mali vo svete vykonat‘
sami, a tým ich srdce chladne. Sústreďujú sa len na seba a stávajú sa 1‘ahostajnými. Láska k
Bohu a k blížnym sa stráca. Kristus zveruje svojim učeníkom osobný úkol, ktorý nemožno
splnit‘ zástupne. Službu chorým a chudobným, zvestovanie evanjelia hynúcim nemožno
prenechat‘ výborom alebo dobročinným organizáciám. Požiadavkou evanjelia je osobná
zodpovednost‘, osobné úsilie , osobná obeť /MH , str. 147 / . {KS 10.2}
Každý, kto prijal božské svetlo, má osvecovat‘ cestu tých, čo nevedia o svetle života /DA, str.
152 J . {KS 10.3}
Každému bol zverený určitý úkol a nikto nemože nikoho zastúpiť . Každý má obdivuhodne
doležité poslanie, ktoré nemože zanedbat‘ alebo prehliadnuť , pretože od neho može závisieť
blaho niektorej duše a nedbalost‘ može znamenat‘ utrpenie niekoho, za koho Kristus zomrel
/RH, 12 . 12 . 1893/ . {KS 10.4}
Všetci by sme mali byť Božími spolupracovníkmi. Medzi Pánovými služobníkmi nemožu byť
lenivci. Každý člen by si mal uvedomit‘, že život a prospech cirkevného spoločenstva do istej
miery závisí od neho / RH, 15.2. 1887/. {KS 10.5}
Každá duša, ktorú Kristus zachránil, je povolaná pracovat‘ v jeho mene pre záchranu
hynúcich. Izrael toto dielo zanedbal. Ci ho dnes nezanedbávajú tí, čo sa hlásia za Kristových
nasledovníkov? /COL, str.I9l/. {KS 10.6}
Každý má čo robit‘. Každý, kto verí pravde, má stáť na svojom mieste a konat‘ zverené dielo
podl‘a slov: „Tu som, pošli ma“ Iz 6,8 /6T, str. 49/. {KS 10.7}
Každý kresťan prednostne smie příchod nášho Pána Ježiša Krista nielen očakávať, ale ho aj
urýchliť /COL, str. 69/. {KS 11.1}
Kto sa stává dietkom Božím, mal by sa v ďalšom svojom živote pokladať za ohnivko v reťazi
spustenej na záchranu sveta, mal by byť jedno s Kristom v jeho pláne milosti a spolu s ním by
mal ísť hl‘adať a zachranovat‘ hynúcich / MH , str. 105/. {KS 11.2}
Všetci si možu nájsť určitú prácu. Nik si nemá myslieť, že nieto miesta, kde by mohol
pracovat‘ pre Krista. Spasitel‘ sa stotožnuje s každým človekom / MH, str.104/“ {KS 11.3}
Tí, čo sa spojili s Pánom v zmluve služby, zaviazali sa spolupracovat‘ s ním na vel‘kom
slávnom diele záchrany duší/7T, str. 19/. {KS 11.4}
Pole je tak rozsiahle, ciel‘ tak jasný, že každé posvatené srdce bude ochotne slúžiť ako
nástroj božskej moci / 9T , str. 47 /. {KS 11.5}
Ludia su nastrojmi v Božej ruke, aby spínali jeho záměry milosti a milosrdenstva. Každý má
vykonat‘ určené dielo; každý dostal tol‘ko svetla, aby v medziach svojho času mohol splnit‘
Bohom mu zverený úkol /GC, str. 343/. {KS 11.6}
Pán už dávno čaká, že duch služby ovládne jeho cirkev a každý bude pre neho pracovat‘
podl‘a svojich schopností /AA, str. lil/. {KS 11.7}
Ked‘ vyslal dvanástich a neskor sedemdesiatich s posolstvom o Božom král‘ovstve, poučil
ich o povinnosti zvěstovat‘ iným, čo im on sám oznámil. Celým svojím dielom ich vychovával
pre individuálnu prácu, ktorá sa má rozmáhat‘ prírastkom clenstva a nakoniec má preniknúť do
najodl‘ahlejšícn končin zeme / AA, str. 302/ . {KS 11.8}
Za splnenie tohto poslania nenesú zodpovednost‘ len vysvatení kazatelia. Každý, kto prijal
Krista, je povolaný pracovat‘ pre záchranu svojich blížnych /AA, str. 110/. {KS 11.9}
Skutočný charakter cirkvi sa nemeria jej vznešeným vyznáváním ani zoznamom členov
zapísaných v cirkevnej knihe , ale tým, čo skutočne pre Majstra robí,avpočtom jej vytrvalých,
verných pracovníkov. Osobný záujem a pohotové úsilie každého jednotlivca vykoná viac pre
dielo Kristovo, než možu dosiahnúť kázne alebo vieroučné články /RH, 6. 9. 1881/. {KS 12.1}
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Kdekol‘vek je zorganizovaný zbor, všetci členovia by sa mali aktivne účastnit‘ misijnej práce .
Mali by navštívit‘ každú rodinu v blízkom okolí a poznat‘ jej duchovný stav / 6T , str. 296/. {KS
12.2}

Nie všetci členovia cirkvi sú povolaní k práci v cudzích krajoch, ale všetci možu priložit‘ ruku
k velkému dielu šírenia svetla vo svete. Kristovo evanjelium útočí a šíri sa. V den Hospodinov
sa nikto nebude moct‘ vyhovárať , že sa musel venovať len viastným záujmom. Každá mysel‘ a
každá ruka má čo robit‘. Rozmanité dielo čaká na l‘udí rozličných duchovných schopností./HS ,
str. 290-291 /. {KS 12.3}
Zveril vám svatů pravdu: Kristus zostávajúci v jednotlivých členoch cirkvi je pramenom vody
tečúcej k věčnému životu. Bohu budete zodpovědní, ak nevynaložíte všetko úsilie, a nebudete
prinášať túto živú vodu iným / HS , str. 2 91 /. {KS 12.4}
Ako kresťania nerobíme ani dvadsátinu toho, čo by sme mohli robit‘ pri ziskavaní l‘udí pre
Krista.Třeba varovat‘ svet a každý upřímný křesťan bude sprievodc a príkladom inym v
spo1ahlivosti, vnesení kríža pohotovom a mužnom jednaní, v neúchylnej věrnosti pravde, v
obetiach úsilí šíať Boie dielo / RH 23 8. 1881 / {KS 12.5}
Kt pr al světlo -avdy, má podía svoji možnostít zodpoved ost ako izrae sky prorok ktorému
zne lo slovo: „Synu človeka, dal som ťa za strážcu domu Izraelovmu, aby si počujúc slovo z
mojich úst napomenul ich odo mna“ / 9T , str. 19-20/. {KS 12.6}
Každému, kto přijíma Božiu milosť , Pán zveruje určitý úkol v záujme blížneho. Každý z nás
by mal stáť pri zverenom diele na svojom mieste a povedať : „Tu som, pošli ma“ /Iz 6, 8/.
Zodpovednost‘ spočívá na kazatelovi Slova, na kresťanskom ošetřovatel‘ovi nemocných, na
kresťanskom lekárovi, na každom kresťanovi, či je obchodníkom, rol‘níkom, učencom alebo
mechanikom. Naším úkolom je zvěstovat‘ l‘ud‘om evanjelium o ich spasení. Všetko, čo konáme
, malo by smerovat‘ k tomuto ciel‘u / MH , str. 148/. {KS 13.1}
Ked‘ pán domu povolal svojich služobníkov, každému určil jeho prácu. Celá Božia rodina je
zodpovedná za používanie Pánových darov. Každý jednotlivec od najnižšieho a
najnepatrnejšieho až po najváčšieho a najvznešenejšieho je mravným nástrojom vybaveným
schopnosťami, za ktoré zodpovedá Bohu / BE , ÍO, 6.1901/. {KS 13.2}

Spoločné kresťanské úsilie
Bratia a sestry vo viere, neozýva sa vo vašom srdci otázka: „Som strážnym svojho brata?“
Ak tvrdíte, že ste deťmi Božími, potom ste strážnými svojho brata. Pán volá svoju cirkev k
zodpovednosti za tých, kto rým mohla pomoct‘ ku spaseniu /HS, str. 29l/. {KS 13.3}
Spasitel‘ obetoval svoj drahocenný život, aby založil cirkev slúžiacu trpiacim, zarmúteným a
pokúšaným. Skupina veriacich može byť chudobná, nevzdelaná, neznámy s Kristom však
može konat‘ v rodine , v spoločnosti , ba {KS 13.4}
i v „ďalekých zemiach“ také dielo, ktorého následky siahajú do večnosti /MH, str. 106/ . {KS
13.5}

Nech sa cirkev zdá byť akokol‘vek slabá a porušená, predsa len na nu sústreďuje Pán svoju
zvláštnu pozornost‘. Ona je javiskom jeho milosti, kde rád zjavuje svoju moc, ktorá mení
1‘udské srdcia / AA , str. 12 / . {KS 13.6}
Niekto musí plniť Kristovo poslanie , niekto musí konať dielo, ktoré započal na zemi; túto
přednost‘ dostala cirkev. Pre tento účel bola zorganizovaná. Prečo teda členovia cirkvi neprijali
túto zodpovednost‘? / 6T, str. 295 /. {KS 14.1}
Boh vyzýva cirkev, aby splnila svoje poslanie a rozvinula zástavu pravej reformy vo svojich
radoch, aby pripravení a skúsení pracovníci mohli ísť do nových polí /6T, str. 292 /. {KS 14.2}
Tesalonickí veriaci boli praví misionári... Zvestované pravdy získali srdcia a počet veriacich
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sa zvačšil o nové duše / AA, str. 256 /. {KS 14.3}
Rozoslanie dvanástich bolo prvým krokom k zorganizovaniu cirkvi, ktorá po Kristovom
odchode mala na zemi pokračovat‘ v jeho diele / AA, str. 18 /. {KS 14.4}
Božia cirkev je miestom svatého života ; má rozmanité dary a je obdařená Duchom Svatým .
Jej členovia majú nachádzať svoje šťastie v obšťastňovaní tých, ktorým pomáhajú a prinášajú
požehnanie. Obdivuhodné je dielo, ktoré Pán chce konať skrze svoju cirkev, aby jeho meno
bolo oslávené / AA, str. 12-13/. {KS 14.5}
Božie slovo jasne vyznačuje náš úkol. Kresťan sa má spojit‘ s kresťanom, zbor so zborom,
človek má spolupracovat‘ s Božou mocou pod vedením Ducha Svatého a všetci majú prinášať
svetu radostnú zvesť o Božej milosti /GCB, 28. 2.1893, str. 421 /. , {KS 14.6}
Naše zbory majú spolupracovat‘ na duchovónom poli v nádeji, že časom budú aj žať... Póda
je tvrdá, ale úhor treba zorať a rozsievať semeno spravodlivosti. Nezastavujte sa , Bohom
milovaní učitelia , aj keby ste začali pochybovat‘, či máte pokračovat‘ v diele, ktoré sa rozhojní
podl‘a toho, ako bolo vykonané /6T, str. 420 /. {KS 14.7}
Cirkev je Bohom ustanovený nástroj na záchranu l‘udí. Je povolaná k službe a svetu má
zvestovat‘ evanjelium. Od počiatku bolo v Božom pláne, aby cirkev zjavovala svetu jeho plnost‘
a moc . Tí členovia cirkvi, ktorých Boh povolal zo tmy do svojho predivného svetla, majú
zvestovat‘ jeho slávu /A.A., str. 9 /. {KS 15.1}
Ziadny zbor by si nemal myslieť , že je primalý, aby mohol šíriť požehnaný vplyv a konať
službu vo vel‘kom diele dneška. {KS 15.2}
Choďte pracovat‘, bratia. Zviáštna Božia priazeň sa neprejavuje len vo velkých stanových
zhromaždeniach, zjazdoch či poradách; i najskromnejšie úsilie nesebeckej lásky bude
korunované jeho požehnáním a dostane vel‘kú odmenu. Robte, čo možete, a Boh rozhojní
vaše schopnosti / RH , 13. 3.1888 /. {KS 15.3}

Svedectvá
Sme Kristovi svedkovia a nesmieme pripustit‘, aby svetské záujmy a plány pohltili náš čas a
pozornost‘ / 9T, str. 53-54/. {KS 15.4}
„Vy ste mojimi svedkami, hovoří Hospodin. . , Ja oznamujem, zachranujem a ohlasujem a
nieto medzi vami cudzieho boha, ... a vy ste mojimi svedkami “ /Iz 43,10. 12/ . „Ja Hospodin
som ťa povolal v spravodlivosti a pojal som ťa za tvoju ruku, budem ťa ostríhat‘ a dám ťa za
zmluvu 1‘udu a za svetlo národom, aby si otvoril slepé oči a vyviedol vazna z vazenia, zo žalára
tých.ktorí sedia vo tme “ / Iz 42,6/. / Cit. v AA, str. ÍO . / {KS 15.5}
Svet uctieva falošných bohov. Ludí třeba odvracať od modloslužby nie ohováraním ich
modiel, ale poukazom na niečo lepšie. Treba zvestovat‘ Božiu dobrotu . „Vy ste mojimi
svedkami, hovorí Hospodin, a ja som silný Boh“ / COL, str. 299/. {KS 15.6}
Všetci, čo chcú vstúpiť do Božieho mesta, musia v pozemskom živote svojím jednaním
zjavovať Krista Len tak možu byť Kristovými poslami, jeho svedkami. Majú vydávat‘ jasné,
určité svedectvo proti všetkým zlým skutkom a hriešnikom ukazovat‘ na Baránka Božieho, ktorý
snímá hriechy sveta / 9T, str. 23/. {KS 15.7}
Učeníci mali ísť ako Kristovi svedkovia a hlásat‘ svetu, čo videli a počuli od Krista. Ich úkol
bol tým najdoležitejším posláním, k akému boli kedy l‘udia povolaní, a nasledoval za posláním
Kristovým. Mali byť Božími spolupracovníkmi pri záchrane 1‘udí / A A, str. 19 / . {KS 16.1}
Božský Učitel‘ hovorí : „Len mój Duch može poučit‘ a presvedčiť o hriechu. Vonkajšok može
len dočasne zaujat‘ mysel‘. Pravdou oslovím svedomie a l‘udia budú svedčit‘ po celom svete o
mojich nárokoch na čas, prostriédky i schopnosti človeka“ /7T, str. 159 / . {KS 16.2}
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Podl‘a Božieho určenia Krista možeme zjavovať svetu tým, že vyznávame jeho vernost‘.
Máme uznat‘ jeho milost‘, ktorú oznámil skrze svojich povolaných svedkov za starodávna, no
naša osobná skúsenosť bude najúčinnejšia. Božími svedkami sa stávame tým, že svojím
životom osvedčujeme posobenie Božej moci. Každý člověk žije svojím osobitným životom a
odlišnými skúsenosťami. Boh chce počuť náš osobný chválospev. Prejav osobnej vďačnosti za
jeho milost‘ podoprený křesťanským životom bude potom neodolatel‘ne pomáhat‘ pri záchrane
hynúcich / DA, str. 347 /. {KS 16.3}
Boh nemože rozšíriť poznanie svojej vole a divy svojej milosti medzi neveriacim svetom, kým
sa jeho svedectvo nerozšíri po celej zemi. Podl‘a jeho plánu majú byť Kristom zachránení
1‘udia jeho misionármi, svetlonosmi po celom svete, ako znamenia, živé listy, ktoré poznajú a
čítajú všetci l‘udia . Svojou vierou a skutkami majú svedčiť o blízkom príchode Spasitel‘a a
zvestovat‘, že milost‘ Božiu neprijali nadarmo. Ludí treba varovat‘, aby sa pripravili na
prichádzajúci súd / 2T , str. 631-632 / {KS 16.4}
Keď /učeníci/ uvažovali o jeho čistom, svatom živote., uvedomovali si, že žiadna námaha
nebude príliš ťažká, nijaká obeť privel‘ká na to, aby mohli svojím životom dosvedčovat‘ krásu
Kristovho charakteru . Keby len mohli ešte raz prežiť posledné tri roky, ako celkom inak by
jednali ! Keby mohli Majstra ešte vidieť, ako by sa len vynasnažili, aby mu dokázali svoju lásku
a dali mu pocítit‘, že ich to bolí, keď ho niekedy slovom či skutkom nevery zarmútili ! Utešovali
sa však myšlienkou, že všetko je odpustené; boli odhodlaní odpykat‘ svoju neveru, pokial‘
možno, smelým vyznávaním Krista pred svetom /AA, str. 3 6/. {KS 17.1}
Tito dvaja uzdravení ‘udia boli prvými misionármi, ktorých Kristus poslal zvestovať
evanjelium do kraja Desaťmestia. Len krátku dobu mali možnost‘ naslúchať jeho posolstvu.
Nepočuli od neho nijaké kázanie. Nemohli vyučovat‘ l‘ud ako učeníci, ktorí boli s Kristom denne
. Boli však živým dokazom, že Ježiš je Mesiáš. Mohli svedčit‘ o tom, čo sami videli, počuli,
poznali a z Kristovej moci i pocítili. A. k tomu je povolaný každý, koho srdca sa dotkla Božia
milost‘. Milovaný učeník Ján napísal: „Co od počiatku bolo, čo sme počuli, čo na viastné oči
videli, na čo sme hl‘adeli a čoho sa nám ruky dotýkali, o tom svedčíme, totiž o slove života .. .
Co sme teda videli a počuli, zvestujeme aj vám/ 1 Ján 1, 1-3 / . Ako Kristovi svedkovia máme
hovorit‘ to, čo poznáme, čo sme sami videli, počuli a poznali. Ak sme krok za krokom sledovali
Ježiša, budeme iste vedieť, čo máme povedať o ceste, ktorou nás viedol.Z vlastných
skúseností možeme svedčit‘ o pravdivosti jeho zasl‘úbení. Možeme prinášať svedectvo o tom,
čo sme poznali z Kristovej milosti. K tomuto svedectvu nás Pán vyzýva ; svet hynie jeho
nedostatkom /DA, str. 340/. {KS 17.2}

Prúd svetla a požehnania
Máme byť posvateným potrubím, ktoré umožňuje príliv nebeského života iným. Svatý Duch
má oživovat‘ a ovládat‘ celú cirkev, očisťovat‘ a spájať srdcia/9T, str. 20 / . {KS 18.1}
Každý Ježišov nasledovník ako jeho misionár má čo robit‘ v rodine, v okolí, v mestečku či
meste , v ktorom žije. Všetci Bohu posvatení veriaci sú širitel‘mi svetla. Boh z nich robí nástroje
spravodlivosti, .aby iným priniesli svetlo pravdy /2T, str. 632/. {KS 18.2}
Výsledok Ježišovho rozhovoru, keď unavený a hladný sedel pri studni, bol vel‘mi požehnaný.
Jediná duša, ktorej chcel pomoct‘, umožnila prístup k iným a priviedla ich k Spasitel‘ovi. Tak sa
Božie dielo šírilo na zemi. Nech aše světlo svieti a ostatné sa porozsvecujú / OW, str. 195 /. {KS
18.3}

Mnohí si myslia, že Kristovi sú zodpovední len za vlastné svetlo a skúsenosť bez ohl‘adu na
jeho uznaných nasledovníkov na zemi. Ježiš je priatel‘ hriešnikov a jeho srdca sa týka ich
trápenie . On má všetku moc na nebi i na zemi, ale váži si tých, ktorých povolal, aby osvecovali
a zachranovali l‘udí ; on vedie hriešnikov k cirkvi, ktorú povolal za širitel‘ku svetla vo svete /AA,
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str. 122/. {KS 18.4}
Prvej cirkvi bolo zverené dielo, ktorého rozmach mal byť zrejmý všade, kde sa úprimné duše
ochotne oddávali Kristovej službe ; tam mala cirkev tvoriť strediská svetla a požehnania /AA,
str. 90/. {KS 18.5}
Ako slnečné lúče prenikajú do najodl‘ahlejších kútov sveta, tak má podl‘a Božieho určenia
svetlo evanjelia preniknúť každú dušu na zemi. Keby Kristova cirkev spínala zámer nášho
Pána, svetlo by osvietilo všetkých, čo sú vo tme a v údolí tienu smrti / MB, str . 69 /. {KS 18.6}
Každý človek prednostne smie byť poslom prinášajúcim svetu poklady Božej milosti,
nevystihnuté1‘né bohatstva Kristove. Spasitel‘ po ničom tak netúži, ako po posloch, ktorí budú
svetu predstavovat‘ jeho ducha a charakter. Svet nič tak nepotrebuje ako prejav Spasitel‘ovej
lásky v l‘ud‘och. Celé nebo očakáva poslov, ktorí by šírili svátý olej k radosti a požehnaniu
1‘udských srdc / COL , str. 419/. {KS 19.1}
Sláva Božej cirkvi je v zbožnosti jej členov ; tam je skrýša Kristovej moci. Vplyv úprimných
dietok Božích može byť nedocenený, časom sa však ozrejmí a plne sa zjaví v den odplaty.
Svetlo pravého kresťana, žiariace neochvejnou zbožnosťou a neúchylnou vierou, zjaví svetu
moc živého Spasitel‘a. Kristus sa prejaví vo svojich nasledovníkoch ako pramen vody tečúcej k
večnému životu. Hoci málo známi svetu, predsa sú uznaní za zvláštny Boží l‘ud, vyvolené
nádoby spasenia, jeho poslovia šíriaci svetlo na svete / RH,24 . 3 . 1891 / . {KS 19.2}
Členovia zborov, vyžiarujte svetlo. Bojujte pokornými modlitbami proti nestriedmosti,
nerozumnosti a hý reniu sveta a proste za zvestovanie prítomnej pravdy Váš hlas , váš vplyv i
čas sú Božie dary a treba ich použit‘ pri získavaní l‘udí pre Krista / 9T, str. 38 / . {KS 19.3}
Bolo mi ukázane, že Kristovi učeníci sú jeho zástupcami na zemi a Pán chce, aby boli
svetlami v mravnej tme sveta, svietiacimi všade na zemi, v mestách, dedinách a mestečkách
ako „divadlo svetu, aj anjelom , aj 1‘ud‘om“ / 2T, str. 631 /. {KS 19.4}
Kristovi nasledovníci majú byť svetlom sveta, ale náš nebeský Otec im to neukládá ako
břemeno. Neschvaluje nijaké saml‘úbe a okázalé dobráctvo .Chce aby v 1‘ud‘och boli nebeské
zásady, aby v styku so svetom žiarili svetlom z vnútorného zdroja. Pri neochvejnej vernosti
možu každým skutkom šíriť svetlo / MU , str. 36 /. {KS 19.5}
Keď sa Saulovi v jeho zaslepenej horlivosti a predsudkoch zjavil Kristus, ktorého p re nasle
doval, Saul sa ihneď dostal do spojenia s cirkvou, ktorá je svetlom sveta. V tomto prípade
Ananiáš predstavuje Krista a zároveň zastupuje aj Kristových pozemských služobníkov
určených k tomu, aby jednali miesto Majstra. Ananiáš sa miesto Krista dotýka Saulových oči,
aby opať uvideli. Mesto Krista kladie na neho ruky, a keď sa modlí v Kristovom mene, Saul
dostává Ducha Svatého. Všetko sa deje v Kristovom mene a v jeho moci. Kristus je základ,
cirkev však je nástrojom z vestovánia / A A, str. 122 /. {KS 20.1}
Všade vládne blud. Vel‘ký nepriatel‘ duší zbiera svoje sily. Používá každý nápad, aby
zvláštnymi bludmi zmiatol zmýšl‘anie l‘udí a tak zničil duše.Tí, ktorým Boh zveril poklady svojej
pravdy, majú šíriť svetlo uprostred mravnej temnoty / HS, str. 290/. {KS 20.2}
Boh chce, aby jeho l‘ud žiaril ako svetlo na svete. Svietiť nežiada len kazatel‘ov, ale každého
Kristovho učeníka. Majú žiť nebeským životom. Tešiac sa z obecenstva s Bohom, budú túžiť aj
po obecenstve so svojimi spolublížnymi, aby svojimi slovami a skut kami vyjadrili lásku Božiu,
ktorá oživuje ich srdcia.Tak budú svetlom sveta a toto svetlo, ktoré sa bude skrze nich šíriť ,
nezhasne a nezanikne / 2T,str. 122-123/. {KS 20.3}
Kristovi následovníci by mali byť nástrojmi spravodlivosti, pracovníkmi, živými kamenmi,
vyžiarujúcimi svetlo, aby mohli pútať přítomnost‘ nebeských anjelov. Majú byť
sprostredkovatel‘mi Ducha pravdy a spravodlivosti ./2T, str. 126-127/. {KS 20.4}
Pán povoláva svoju cirkev, aby bola zásobárnou božského vplyvu. Nebeský vesmír očakáva,
že členovia sa stanů sprostredkovatel‘mi života, aby sa mnohí obrátili a stali sa šíritel‘mi
Kristovej milosti na pustých miestach Pánovej vinice / BE , 12. 8. 1901 / . {KS 21.1}
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Každý, kto je spojený s Bohom, bude šíriť svetlo iným. Ak niekto nemá nijaké svetlo, ktoré by
mohol dať, potom je to preto, že nemá spojenie so Zdrojom svetla / HS , str. 291 / . {KS 21.2}
Boh povolal veriacich, aby prinášali svetlo iným. Ak však pre ich neochotu l‘udia zostávajú
vo tme a v blude, hoci by im pod vplyvom Ducha Svátého veriaci mohli pomoct‘, budú za to
zodpovední Bohu . Boli sme povolaní zo tmy do jeho předivného svetla, aby sme zvestovali
Kristove cnosti / RH , 12. 12. 1893 / . {KS 21.3}
Všetci, ktorí sa posvátili Bohu, stanu sa šíritel‘mi svetla. Boh ich povolává za svojich
služobníkov, ktorí z bohatstva jeho milosti dávajú iným . . . Náš vplyv na iných nezáleží natol‘ko
na tom, čo hovoríme , ako na tom, čím sme. Ludia možu odporovat‘ našim úvahám a pohrdat‘
nimi, možu sa protivit‘ našim výzvám, ale nemožu poprieť mocný dokaz života usmerneného
nezištnou láskou. Dosledný a Kristovou pokorou sa vyznačujúci život je vel‘kou mocou vo svete
/ DA, str. 141-142 / . {KS 21.4}
Tí, čo mali byť svetlom sveta, šírili len slabé a mdlé lúče. Co je svetlo ? Je to zbožnost‘,
dobrota, pravda, milosrdenstvo, láska ; je to zjavenie pravdy v povahe a v celom živote.
Evanjelium čerpá svoju útočnú moc z osobnej zbožnosti veriacich a Boh sa postaral smrťou
svojho Syna, aby každý človek mohol byť dokladne pripravený pre každý dobrý skutok. Každá
duša má byť jasným a žiarivým svetlom zjavujúcim cnosti toho, ktorý nás povolal zo tmy do
svojho předivného svetla. Sme Božími pracovníkmi.Ano, pracovníkmi, t. j. máme s celou
vážnosťou slúžiť na vinici Pánovej. Sú duše, ktoré treba zachra niť-duše v našich zboroch, v
našich sobotných školách i v našom okolí / RH , 24.3.1891 /. {KS 21.5}
Sami /veriaci / budú len vtedy duchovne žiť, ak budú pracovat‘ pre iných. Ak budú
spolupracovat‘ s Ježišom, z našich zborov budú žiariť stále jasnejšie lúče svetla, ktoré preniknú
okolitú tmu /HS,str.291 /. {KS 22.1}
„Vy ste svetlo sveta/Mat 5,14/. Prednost‘ spásy si Židia vyhradzovali len pre svoj národ ;
Kristus im však ukázal, že spasenie je ako slnečné svetlo. Patrí celému svetu / DA, str. 306 307
/. {KS 22.2}
Srdcia, ktoré odpovedajú na vplyv Ducha Svátého, stávajú sa šíritel‘mi Božieho požehnania.
Keby boli zo sveta vyhladení Boží služobníci a Duch Svátý by opustil zem, svet by prepadol
pustote a skaze, dosledkom to satanovho panstva. Aj keď to ne veriaci l‘udia nevedia, dodnes
vďačia za požehnanie tohto života prítomnosti Božieho l‘udu na svete, ktorým pohrdajú a ktorý
utláčajú . Ak sú však kresťania Božím 1‘udom len podl‘a mena, podobajú sa soli, ktorá stratila
svoju chuť . Vo svete nešíria blahodarný vplyv. Nesprávným svedectvom o Bohu stávajú sa
horšími než neveriaci /DA, str. 306/. {KS 22.3}

Božské poslanie
Dielo, ktoré konali učeníci, máme konať i my. Každý kresťan má byť misionárom.
Porozumivo a súcitne máme slúžiť tým, čo potrebujú pomoc, snažiac sa nesebecky, opravdivo
nadlahčiť bremeno l‘udského utrpenia / MH , str. 104 / . {KS 22.4}
Pred svojím odchodom na nebesá Kristus zveril svojim učeníkom zvestný úkol. Povedal im,
že majú byť vykonávatel‘mi jeho vole , v ktorej odkázal svetu poklady večného života /AA, str.
27/. {KS 22.5}
Z povolania prvých učeníkov odvodzovalo so zvestné poslanie veriacich v každom veku.
Ktokol‘vek prijal evanjelium, dostal svatú pravdu, ktorú mal zvestovat‘ svetu. Boží verný l‘ud bol
vždy misijne útočný, ochotne obetoval všetko ku cti jeho mena a rozvážne používal jeho dary v
jeho službe / AA, str. 109/ . {KS 22.6}
Evanjelijné poslanie je vel‘kou misijnou chartou Kristovho král‘ovstva. Učeníci mali
všemožne usilovat‘ o záchranu duší a všetkým zvestovat‘ pozvanie milosti. Nemali čakať , kým
l‘udia prídu k ním; mali ísť k 1‘ud‘om so svojím posolstvom /AA, str. 28/. {KS 23.1}
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Boží pracovníci sú poverení, aby pokračovali v diele, ktoré Kristus konal na zemi. Majú sa
venovat‘ službe, ktorú konal o n . Vážné a úprimne majú svedčit‘ 1‘ud‘om o nevýstihlom
bohatstve a nehynúcom poklade nebies / 9T , str. 130/. {KS 23.2}
Poverenie, ktoré dostali učeníci, dostali sme i my. Dnes práve tak ako vtedy má byť
ukrižovaný a zmrtvychvstalý Spasitel‘ vyvýšený pred tými,čo sú bez Boha a bez nádeje na
svete . Pán povolává kazatel‘ov, učitel‘ov a evanjelistov. Jeho služobníci majú zvěstovat‘
posolstvo spásy z domu do domu. O odpustení skrze Krista má sa dozvedieť každý národ,
pokolenie, jazyk i l‘ud. Posolstvo nemožno zvestovat‘ bezduchými a prázdnými frázami, ale
jasne, rozhodne a podnetne . Stovky Tudí čakajú varovnú zvesť, aby si zachránili život. Svet
potrebuje vidieť v kresťanoch dokaz moci kresťanstva. Posolstvo milosti je potrebné nielen na
niektorých miestach, ale v celom svete /GW, str. 29 /. {KS 23.3}
Keď Ježiš vstúpil na nebesá, svoje pozemské dielo zveril tým, čo prijali svetlo evanjelia. Oni
mali šíriť dielo a viesť ho k dokončeniu. Pre šírenie svojej pravdy neurčil nijaký iný nástroj. „Iďte
po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu“ / Mar 16, 15 /. „A hl‘a, ja som s vami po
všetky dni až do skonania sveta“ / Mat 28, 20/. Toto slávnostné poverenie sa nás týka i dnes.
Za jeho prijatíe alebo zavrhnutie je cirkev zodpovedná Bohu / HS, str. 288 /. {KS 23.4}
Nám je zverená svatá povinnost‘. Dostali sme príkaz : „A tak iďte , činte učeníkmi všetky
národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svatého Ducha učiac ich zachovávat‘ všetko,
čokol‘vek som vám prikázal. A hl‘a, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta“ /Mat 28,
19-20/. Vy ste oddelení, aby ste zvestovali spásné evanjelium. Zmocnovat‘ vás má nebeská
dokonalost‘ / 9T , str. 20-21 /. {KS 24.1}

Povolaní z obyčajných vrstiev
Obyčajní 1‘udia majú zaujat‘ svoje miesto ako pracovníci. Ak sa budú deliť o zármutok so
svojimi blížnymi, ako sa Spasitel‘ delil o žiale l‘udstva, vierou postihnú, že s nimi spolupracuje /
GW, str. 38/. {KS 24.2}
Vo všetkých poliach, blízko i ďaleko, budú l‘udia povolaní od pluhu a iných zamestnaní, ktoré
pútajú l‘udskú pozornost‘, a patričné poznatky získajú od skúsenejších. Ak sa naučia úspešne
pracovat‘, budú pravdu zvestovat* mocne. Najobdivuhodnejším posobením Božej prozretelnosti
ustúpia a vrhnú sa do mora hory ťažkosti Obyvatelia zeme budú počuť a pochopia to dóležité
posolstvo. Ludia poznajú,čo je pravda. Vpred, stále vpred pojde dielo, kým celá zem nebude
počuť varovné posolstvo, a potom príde koniec /9T, str. 96/. {KS 24.3}
Boh može a chce použit‘ tých, čo nemali príležitost‘ získat‘ patričné školské vzdelanie.
Pochybnost‘0 tom, že má moc urobit‘ to, je prejavom nevery ; je obmedzovaním všemohúcej
sily Toho, ktorému nič nie je nemožné. Kiež by bolo menej tejto nepatričnej a nedoverivej
opatrnosti ! Pre nu ie v cirkvi tol‘ko nevyužitých sfl ; ona zatvára cestu, takže Duch Svatý
nemože použit‘ l‘udí ; ona spútava nečinnosťou1 tých, čo by inak radi a ochotne pracovali
podl‘a Kristových pokynov; ona znechucuje mnohých a bráni vstúpiť do diela tým, ktorí by sa
chceli stať účinnými Božími spolupracovníkmi, keby sa im naskytla zrejmá príležitost‘ / GW, str.
488-489/. {KS 24.4}
Každý smie prednostne robiť pokroky. Tí, čo sú spojení s Kristom, budú rásť v milosti a
poznávaní Syna Božieho až do plnej zrelosti mužov a žien. Keby všetci, čo predstierajú, že
veria pravde, boli zužitkovali svoje schopnosti a příležitosti na učenie a prácu, boli by zosilneli v
Kristu. Nech majú akékol‘vek zamestnanie nech sú rol‘níkmi, remeselníkmi, učitel‘mi či
kazatel‘mi pri plnej odovzdanosti Bohu mohli sa stať zdatnými spolupracovníkmi nebeského
Majstra /6T, str. 423 /. {KS 25.1}
Tí v cirkvi, čo mali dosť hrivien pre ktorékol‘vek životné povolanie, ako je vyučovanie,
budovanie, remeslo či obrábanie pódy, všeobecne by mali byť pripravení pre budovatelskú
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prácu v cirkvi, kde by mohli slúžiť vo výboroch alebo v sobotných školách ako učitelia v misijnej
práci a v dalších odvetviach zborovej práce /RH, 15. 2. 1887 /. {KS 25.2}
Na šírenie svojho diela Kristus si nevyvolil učených a výrečných členov židovskej vel‘rady
alebo rímsku moc . Majster obišiel samospravodlivých židovských učitel‘ov a zvolil si
pokorných, neučených mužov, aby zvestovali pravdy, ktoré mali pohnúť svetom. Tito 1‘udia sa
mali podl‘a jeho zámeru vycvičit‘ a vzedlat‘ za vodcov jeho cirkvi. Oni mali ďalej vychovávat‘
iných a vyslat‘ ich s evanjelijným posolstvom. Pre úspech v diele mali dostat‘ moc Svátého
Ducha. Zvesť evanjelia sa nemala šíriť mocou l‘udskej múdrosti, ale mocou Božou / AA, str. 17
/ . {KS 25.3}
Medzi tými, ktorých Spasitel‘ poveril zvestným posláním : „Choďte, učte všetky národy“, boli
mnohí z nižších vrstiev, mužovia a ženy, ktorí sa naučili milovat‘ svojho Pána a ktorí sa rozhodli
nasledovať príklad jeho nesebeckej služby. Tito skromní l‘udia ako aj učeníci, ktorí boli pri
Spasitelovi za jeho pozemskej služby, dostali vzácny úkol. Mali šíriť vo svete radostnú zvesť o
spasení skrze Krista / A.A, str. 105-106 / . {KS 25.4}
Svedkami Božími sa nestávame len zvestovaním pravdy alebo rozšírovaním literatury.
Památajme na to, že Kristu podobný život je najvýraznejším dokazom pravosti kresťanstva a že
nesprávny charakter kresťana može vo svete sposobiť viac škody, než povaha človeka
neveriaceho / 9T, str. 21 / . {KS 26.1}
Nie všetky knihy možu slúžiť zámerom svátého života. Ludia neveria tomu, čo kazatel‘
hovorí, ale tomu, čo cirkev robí. Pričasto býva vplyv kázania zmarený životom tých, čo sa
vydávajú za zástupcov pravdy /9T, str. 21 /. {KS 26.2}
Kristov život bol stále mohutnejším prúdom vplyvu, ktorý ho spájal s Bohom i s celým
1‘udstvom. Skrze Krista Boh obdaril človeka takou schopnosťou, ktorá nedovol‘uje žiť sebecky.
Jednotlivo súvisíme s našimi blížnymi ako časť vel‘kého Božieho celku, sme viazaní
vzájomnými povinnosťami. Nik sa nemože vymanit‘ zo závislosti od svojich blížnych, pretože
blaho každého ovplyvnuje blaho iných. Podl‘a Božieho zámeru sa má každý cítiť potrebným pre
život iných a má usilovat‘ o rozhojnenie ich šťastia / COL, str. 339 /. {KS 26.3}
Náboženstvo Písma nemá zostať len záležitosťou nejakej knihy či zborového priestoru.
Nemožno sa ním občas pochválit‘ a potom ho znova starostlivo odložit‘. Ono má posvatiť
každodenný život, má sa prejaviť v zamestnaní a vo všetkých našich spoločenských vzťahoch /
DA, str. 306-307 / . {KS 26.4}
Pán chce zjaviť svetu svoju slávu vo svojich deťoch. Chce, aby všetci, ktorí nosia Kristovo
meno, zjavova“ ho v myšlienkach, slovách i činoch. Ak chcú svoje okolie priviesť bližšie k
Spasitelovi, ich myšlienky musia byť čisté, ušl‘achtilé a povznášajúce. Kristovo náboženstvo má
preniknúť ich skutky i slová.V každom povolaní má byť zrejmá vona Božej prítomnosti /9T, str.
21 / . {KS 26.5}
Obchodník má tak viesť svoj obchod, aby svojou vernosťou oslávil svojho Majstra. Má
vnášať svoje náboženstvo do všetkého, čo koná a zjavovať l‘uďom Kristovho ducha. Mechanik
má byť pilným a věrným predstavitel‘om Toho, ktorý pracoval medzi nízkymi vrstvami v
judských mestách. Každý, kto vzýva meno Kristovo, mal by tak pracovat‘, aby l‘udia vidiac jeho
dobré skutky oslavovali jeho Stvoritol‘a a Vykupitel‘a / BE , ÍO . 6 . 1901/. {KS 27.1}

Ženy ako misionárky
Ženy práve tak ako muži možu šíriť pravdu tam, kde by mohla posobiť a prinášať ovocie. V
tejto kritickej chvíli možu zaujat‘ v diele svoje miesto a Pán bude skrze ne pracovat‘ .Ak si
uvedomujú svoju zodpovednost‘ a pracujú pod vplyvom Božieho Ducha, budú pre našu dobu
patrične sebazapieravé .Spasitel‘ obráti na tieto obetavé ženy svetlo svojej tvári a dá im moc,
ktorá presiahne i moc mužov.V rodinách možu vykonat‘ dielo, ktoré nemožu konať muži, dielo,
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ktoré zasahuje vnútorný život. Možu preniknúť k srdciam, ku ktorým sa muži nemožu dostat‘.
Ich dielo je potrebné. Zdržanlivé a skromné ženy možu vykonat‘ dobrú službu pri vysvetl‘ovaní
pravdy l‘uďom v domácnostiach. Takto vysvetfované Božie slovo prejaví svoju kvasnú
posobnost‘ a jeho vplyv obráti celé rodiny / 9T , str. 128-129/. {KS 27.2}
Všetci, ktorí pracujú pre Pána, mali by mať vlastnosti Marty a Márie, mali by ochotne slúžiť a
úprimne milovat‘ pravdu. Sebectvo musí vymiznúť. Boh vyzýva vážne, rozumné, srdečné,
jemnocitné a zásadám verné pracovníčky . Volá vytrvalé , usilovné ženy, ktoré zabúdajú na
vlastné “ ja“ a osobné pohodlie, upínajú sa na Krista, hlásajú pravdu, modlia sa s l‘uďmi, ku
ktorým majú prístup, a pracujú pre obrátenie duší / 6T , str. 118/. {KS 27.3}
Sestry možu úspešne získavať závazných predplatitel‘ov pre naše časopisy a tak prinášať
svetlo mnohým /RH , ÍO. 6.1880/. {KS 28.1}
Mnohé šl‘achetné ženy s mravnou odvahou sa rozhodli pre pravdu vo svetle dokazov.
Úprimne prijali pravdu. Sú taktné, vnímavé a rozvážné ; budú úspešnými pracovníčkami pre
svojho Majstra. Kresťanské ženy sú hl‘adané / RH ,19. 12. 1878 /. {KS 28.2}
Naše sestry možu pohotove poslúžiť tým, že opíšu a vylíčia pravé pocity priatel‘ov, ktorí
prijali naše spisy a traktáty... Potrebujeme ženy pevných zásad a rozhodného charakteru, ženy,
ktore veria, že skutočne žijeme v posledných dnoch a že máme posledné vážne posolstvo
výstrahy, ktoré treba zvestovat‘ svetu... Práve ich može Pán použit‘ v traktátnej a misijnej
práci... Oni možu róznym sposobom konať vzácne dielo pre Pána pri šíření spisov a uvážlivo
šíriť časopis Znamenia doby / RH, 19 12.1878/. {KS 28.3}
Neradím, aby sa žena usilovala získat‘ nejaký úrad vo zbore; mnoho však može vykonat‘
ako misionárka zvestujúca pravdu písaním listov, šírením traktátov a vyhl‘adávaním
predplatitel‘ov pre časopisy obsahujúce slávnu pravdu pre prítomný čas / RH, 19.12 .1878/. {KS
28.4}

Keby bolo dvadsať žien tam, kde je teraz len Jedna , a rozhodli by sa trvale a radostne slúžiť
v tomto odvetví, v radoch vyznavač o v pravdy by sme videli ovel‘a viac l‘udí / RH , 2. 1. 1879/.
{KS 28.5}

Potrebujeme ženy, ktoré vedia pracovat‘, ženy, ktoré si nezakladajú na vlastnom ja, ale ticho
a pokorné chcú pracovat‘ podl‘a Kristovho vzoru, kdekďvek sa vyskytne príležitost‘ konať
spásne dielo /RH, 2.1.1879/. {KS 28.6}
Stovky našich sestier by mohli dnes pracovat‘, keby chceli. Seba i svoje deti by mali odievať
jednoducho, čisto a úsporne bez ozdob a svoj čas, ktorý venovali okázalosti, by mohli posvátiť
misijnej práci. Možu písať listy vzdialeným priatel‘om. Naše sestry sa možu zísť a spoločne
pouvažovať o najlepšej pracovnej metode . Možu ušetriť peniaze a priniesť ich ako obeť Pánovi
na spisy pre priatel‘ov. Tie , čo dnes nič nerobia, mali by ísť do práce. Každá sestra, ktorá tvrdí,
že je dieťaťom Božím, mala by si uvedomit‘ svoju zodpovednost‘ a pomáhat‘ všetkým naokolo /
RH, 12. 12. 1878 / . {KS 28.7}
Naše sestry sa príliš ochotne vyhovárali a zriekali zodpovedností, ktoré vyžadujú rozvahu a
dokladné premýšl‘anie, a práve takú kázeň potrebujú na zdokonalenie kresťanského
charakteru. Možu pracovat‘ v misijnom poli a mať osobný záujem o šírenie spisov a listov, ktoré
správne predstavujú naše vyznanie / RH, 12. 12. 1878 /. {KS 29.1}
Sestry, nedajte sa znechutit‘ od bdelej misijnej práce. Toto dielo možete konať úspešne, ak
budete spojené s Bohom. Skor, než napíšete nejaké dotazníky, vždy sa modlitebne obráťte k
Bohu, aby ste mali úspěch pri zbieraní niektorých suchých ratolestí, ktoré iste možno zaštepiť
do pravého Viniča a zúrodnit‘ k Božej sláve. Všetci, ktorí sa pokorným srdcom zúčastnia tohto
diela, budú sa ustavične vzdelávat‘ ako pracovníci na vinici Pánovej / RH, ÍO. 6. 1880 / . {KS 29.2}
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VÝZVA. K MLÁDEŽI
Božie rozhodnutie
Podl‘a Božieho rozhodnutia mládež má byť Pánovou pomocnou rukou /7T, str. 64 /. {KS 30.1}
Ako rýchlo by sa pri správnej výchove takého zástupu pracovníkov, akým je naša mládež,
roznieslo posolstvo o ukrižovanom, zmrtvychvstalom a čoskoro prichádzajúcom Spasítel‘ovi do
celého sveta! /Ed, str. 271 /. {KS 30.2}
Dnes máme celý zástup mladých, ktorí móžu mnoho vykonat‘, ak sú správne usmernení a
povzbudení. Chceme , aby naše deti verili pravde . Chceme ,aby ich Pán požehnal.Chceme
,aby sa zúčastnili dobre zorganizovaných plánov na pomoc iným mladým l‘ud‘om, Všetci by
mali byť tak vycvičení, aby mohli správne zvestovat‘ pravdu, vydávat‘ počet z nádeje , ktorá je v
nich, a uctievať Boha v ktoromkol‘vek pracovnom odvetví, pre ktoré sú pripravení / GCB,
29.-30. 1.1893 /. {KS 30.3}

Mládež v zborovej práci
Naše zbory potrebujú schopnosti dobre organizovanej a vycvičenej mládeže. Mladí 1‘udia
chcú niečo robit‘ so svojimi nadbytočnými silami. Ak ich sily nebudú patrične usmernené, možu
ohrozit‘ ich vlastnú duchovnosť a škodlivo sa prejaviť aj u tých, s ktorými sa spolčujú / GW, str.
211 /. {KS 30.4}
Aj keď mládež odovzdáva svoje srdce Bohu, naša zodpovednost‘ za nu neprestává. Mladí
l‘udia sa musia zaujímat‘ o dielo Pánovo a musia vidieť, že on od nich očakáva, aby urobili
niečo pre pokrok jeho diela.Nestačí len ukazovat‘, kol‘ko treba vykonat‘, a dorazne vyzývat ‚
mládež k účasti. Treba ju poučit‘, ako má pracovat‘ pre Pána. Treba ju vycvičit‘, ukáznit‘,
vychovat‘ najlepšími metodami získavania duší pre Krista. Poučte mladých l‘udí, aby sa cvičili
pomáhat‘ svojim mladým druhom ticho a úprimne . Rozne odvetvia misijného úsilia treba viesť
systematicky, mládež prizvať k aktívnej účasti a poskytnúť jej poučenie a pomoc . Tak sa naučí
pracovat‘ pre Pána / GW, str. 210 / . {KS 30.5}

V počiatočných rokoch
V chovaní kazatel‘a k deťom má sa prejaviť láska a vl‘údnosť. Stále by mal pamatať.že sú to
len menší mužovia a ženy, mladší členovia Božej rodiny. Možu byť vel‘mi blízki a drahí
Majstrovi a ak ich správne poučíme a ukáznime, pomožu v jeho diele už vo svojej mladosti / 4T
, str. 397-398 /. {KS 31.1}
Nenechávajme mládež bez povšimnutia ; má pracovat‘ a niesť zodpovednosti. Má si
uvedomit‘, že smie pomáhat‘ iným a byť im k požehnaniu.I deťom ukážme,ako možu iným
preukázať malé služby lásky a milosrdenstva / 6T , str. 435 /. {KS 31.2}
Rodičia by mali poučit‘ svoje deti o cene a správnom používaní času. Poučte ich, že robiť
niečo ku cti Božej a k požehnaniu l‘ud‘om stojí za námahu. I v útlej mladosti možu byť Božími
misionármi / COL , str. 345 /. {KS 31.3}
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Budúcnosť patrí mladým
Mnohí dnešní mladíci, vyrastajúci ako kedysi Daniel v judskom domove, študujúci Božie
slovo, jeho dielo a verne slúžiaci Bohu, možu ešte stáť v zákonodarných zhromaždeniach, v
súdnych sienach, ba 1 na královských dvoroch ako svedkovia Král‘a král‘ov /Ed, str. 262 /. {KS
31.4}

V mladosti povolaný Timotej
Pavel videi, že Timotej je verný, vytrvalý a úprimný, preto si ho zvolil za svojho
spolupracovníka a spolucestovatel‘a. Tí, čo Timoteja v detstve poúčali, boli odmenení, keď
videli ako je dieťa, o ktoré sa starali, v úzkom spoločenstve s velkým apoštolom. Timotej bol len
mladík, keď ho Pán povolal za učitel‘a ; no jeho zásady boli včasnou výchovou tak upevnené,
že mohol prijať miesto apoštolovho pomocníka. Hoci bol ešte mladý, s kresťanskou pokorou
niesol na neho vložené zodpovednosti /AA., str. 203-204 /. {KS 31.5}

Nadejní pracovníci
Nosiči bremien medzi nami vymierajú . Mnohí z vý-znamných šíritel‘ov reforiem, ktorými sa
vyznačujeme ako zvláštny l‘ud, prekročili už vrchol svojho života a telesne i duchovne chradnu.
Najvážnejšou otázkou je : Kto ich zastúpi? U koho možno očakávať živý záujem o cirkev, keď
terajší zástavníci padnú? Len úzkostlivo hl‘adíme na dnešných mladých l‘udí ako na tých, čo
majú niesť bremená a zodpovednosti. Oni musia prevziať dielo tak, ako ho zanechali iní, a ich
jednanie rozhodne, či mravnost‘, náboženstvo a živá zbožnost‘ zvíťazí, alebo či všetko
pozemské poruší a oslepí nemravnost‘ a nevernosť / GW, str. 68 /. {KS 32.1}

Námaha a obeť priekopníkov
Našim mladým l‘uďom musíme prejaviť doveru. Mali by byť priekopníkmi všade tam, kde
treba vynaložit‘ námahu a priniesť obeť, kým preťažených služobníkov Kristových by sme si
mali vážit‘ ako radcov, ktorí možu povzbudzovať a byť k požehnaniu tým, čo v diele Pánovom
vynakladajú najvačšie úsilie / CT, str. 516-517 /. {KS 32.2}
Potrebujeme mladých l‘udí. Boh ich povoláva k misijnej službe . Majú pomerne menej
starostí a zodpovedností, majú priaznivejšie okolnosti pre účasť v diele, než tí, čo sa musia
starat‘ o výchovu a vydržanie vel‘kej rodiny. Okrem toho mladí 1‘udia sa možu snadnejšie
prisposobiť novému podnebiu, novej spoločnosti a možu pristupovat‘ k 1‘uďom tam, kde sa
nachádzajú / CT, str. 517 / . {KS 32.3}
Mnohých mladých l‘udí, ktorí doma dostali správnu výchovu, treba vzdelat‘ k službe,
povzbudit‘, aby dobre plánovaným a verným úsilím vztýčili zástavu pravdy na nových miestach
. Spoluprácou s našimi kazatel‘mi a pracovníkmi v mestách získajú najlepšie vzdelanie.Pod
Božím vedením a za modlitebnej podpory svojich najskúsenejších spolupracovníkov možu
vykonat‘ dobré a požehnané dielo. Keď svoje snaženie spoja s úsilím starších pracovníkov a
svoje sily použijú k tomu najlepšiemu, budú sa tešiť z obecenstva nebeských anjelov a ako
Boží spolupracovníci budú spievať, modlit‘sa, veriť a pracovat‘ odvážne a slobodne . Dovera a
istota, že sami aj ich spolupracovníci budú posilnení z neba, povedie ich k modlitbe, oslave
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Pána a k prostote viery / 9T , str. 119/. {KS 32.4}

Pracovné odvetvia
Je mnoho odvetví, v ktorých može mládež uplatnit‘ svoje užitočné snahy. Treba
zorganizovat‘ skupiny mladých a dokladne ich vzdeávat‘, aby pracovali ako ošetrovatelia,
návštevní evanjelisti, biblickí pracovníci, kolportéri, duchovní a zdravotnomisijní evanjelisti / CT,
str. 546 /. {KS 33.1}
Mali by sme našich mladých l‘udí vychovávat‘ k tomu, aby pomáhali iným mladým priatel‘om
a v tomto úsilí získajú skúsenosti, ktoré ich uschopnia stať sa posvatenými pracovníkmi v
rozsiahlejšom poli /6T, str. 115 /. {KS 33.2}
Mladých l‘udí treba usmernit‘ k tomu, aby pracovali vo svojom okolí i na iných miestach.
Celým srdcom i mysl‘ou by mali všetci usilovat‘ o to, aby pochopili potreby prítomnosti a
pripravili sa pre to odvetvie diela, kde by mohli najlepšie pomoct‘ / 9T, str. 118-119/. {KS 33.3}

Tajomstvo úspechu
Mladí 1‘udia, pokračujte v poznávaní Pána a pochopíte , že „jeho východ stojí pevne ako
svitanie rána“ / Hoz 6,3/. Ustavične sa snažte o zdokonalenie . S celou opravdivosťou usilujte o
stotožnenie so svojím Vykupitel‘om. Žite vierou v Krista. Kbnajte dielo, ktoré konal on. Žite pre
záchranu duší, za ktoré položil svoj život. Všemožne sa snažte pomoct‘ tým, s ktorými
prichádzate do styku... Zhovárajte sa so svojím Starším Bratom, ktorý doplní vaše vzdelanie
riadok za riadkorr , příkaz na príkaz, trochu tu a trochu tam. Úzke obecenstvo s Tým, ktorý sa
sám obetoval, aby zachránil hynúci svet, je predpokladom toho, aby ste sa stali úspešnými
pracovníkmi / 6T , str. 416/. {KS 33.4}

Organizovaním k službe
Mladí 1‘udia, nemohli by ste vytvorit‘ skupiny, ako Kristovi vojaci pustiť sa do práce a vložit‘
všetok svoj takt, múdrosť a schopnosti do Majstrovej služby, aby ste mohli zachraňovat‘
hynúcich? Pre toto dielo by mali byť v každom zbore zorganizované skupiny... Nemožu sa
mladí l‘udia, ktorí skutočne milujú Ježiša, pracovně zorganizovat‘ nielen v záujme tých, čo
vyznávajú, že sú svatitel‘mi soboty, ale i tých, čo nepatria do nášho spoločenstva? /ST,
29.5.1893 /. {KS 34.1}
Mádež i deti by mali pracovat‘ v Ježišovom mene. Mali by sa zhodnúť na určitom pracovnom
pláne a programe. Nemožete utvorit‘ pracovnú skupinu, stanovit* si určité modlitebné chvQe a
prosit‘ Pána, aby vás obdaril svojou milosťou a pomohol vám spoločne pracovat‘ ? / YI, 9.8.
1894 /. {KS 34.2}

PODMIENKY MEDZI BOŽÍM LUDOM
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Nedostatok misijného ducha
Medzi adventnými svátitel‘mi soboty sa prejavilo len málo misijného ducha. Keby kazatelia a
l‘ud boli patrične prebudehí, neodpočívali by tak 1‘ahostajne, keď ich Boh poctil svojím
zákonom, tým že ho napísal do ich mysle a srdca / 3T , str. 202 / . {KS 35.1}
Pravý misijný duch opustil zbory, ktoré tak vznešene vyznávajú ; srdcia ich členov už nehoria
láskou k dušiam a tužbou privádzať iných do Kristovho stáda. Chybia nám skutoční pracovníci.
Nik snáď neodpovie na volanie , ktoré prichádza zo všetkých strán : „Príď a pomož nám“? /4T,
str. 156 /. {KS 35.2}
Bolo mi ukázané, že ako l‘ud sme nedostatoční, Naše skutky nezodpovedajú nášmu
vyznaniu. Naše vyznanie svedčí o tom, že žijeme v čase zvestovania najslávnejšieho a
najdoležitejšieho posolstva, aké kedy smrtel‘níci dostali. A. práve so zretel‘om na túto
skutočnosť naše úsilie, naša horlivost‘ a sebaobetavosť sa nezrovnávajú s povahou diela. Mali
by sme sa prebrať z mrtvoty a Kristus by nás oživil /2T, str. 114 /. {KS 35.3}
Bolí ma srdce pri pomyslení, ako málo našich zborov si uvedomuje svoju vznešenú
zodpovednost‘ pred Bohom. Vojakmi nemajú byť len kazatelia, ale každý muž a žena, ktorí sa
pripojili ku Kristovej armáde .Sú ochotní znášať údel bojovníkov, ako im k tomu dal Kristus
príklad svojím sebazapieravým a obetavým životom? Aíé sebazaprenie prejavili celkove naše
zbory? Snáď dali penažité dary, ale nedali seba /GBC / GBC , 1893 , str.131 / . {KS 35.4}
Mnohí z vyznávajúcich nasledovníkov Kristových necítia za l‘udstvo viac zodpovednosti než
svet. Ziadosť očí, pýcha života, okázalost‘ a pohodlnost‘ to všetko odlučuje křesťanských
vyznavačov od Boha a misijný duch žije vlastne len v niektorých. Čo treba urobit‘, aby sa
otvorili oči týchto hriešnikov na Sione a aby sa pokrytci zachveli? /GCB,1893, str. 132/. {KS 35.5}
Sú takí, ktorých výstižne symbolizuje Méroz . Misijný duch nikdy neovládol ich dušu . Výzvy
zahraničných misií ich nikdy nepodnietili k činnosti. Aký počet vydajú Bohu tí, čo nekonajú nič v
jeho diele nič, aby získali duše pre Krista? Tí budú musieť počuť slová Zlý sluha a lenivý“ / HS ,
str. 290 /. {KS 36.1}
V súvislosti s naším sklamaním v Božom diele, kde sme mali jedinečnú príležitost‘, bola som
odkázaná na slová: „Zlorečte mestu Mérozu! hovorí anjel Hospodinov. Vel‘mi zlorečte jeho
obyvátel‘om, lebo neprišli na pomoc Hospodinovi, na pomoc Hospodinovi medzi hrdinami „Sud
5, 23 / 2T , str . 247 / . {KS 36.2}

Trieda samol‘úbych
Videla som určitú triedu tých, čo si uvedomujú, že majú štedré podnety, zbožné pocity, ba i
lásku konať dobro, a predsa nič nerobia. Podliehajú samol‘úbosti a navrávajú si, že keby mali
príležitost‘ alebo žili v priaznivejších okolnostiach, mohli by robit‘ a robili by vel‘ké a dobré dielo.
Stále čakajú na príležitosti. Pohřdajú obmedzenosťou skúpeho človeka, ktorý neochot ne dáva
almužnu trpiacim . Vidia , že žije len pre seba, že sám sa nerozhodne konať dobro iným, že
hrivnami vplyvu a prostriedkov, ktoré mu boli zverené na používa nie, nie na zneužívanie,
nebude l‘ud‘om k požehnaniu, ale že ich znehodnotí alebo zakope do zeme.Tí, čo podliehajú
svojmu lakomstvu a sebectvu, sú zodpovední za svoju neochotu i za hrivny, ktoré zneužívajú.
Ešte vačšiu zodpovednost‘ však nesú tí, čo majú velkorysé podnety a prirodzene rýchle
rozpoznávajú duchovné veci, ale zostávajú nečinní a čakajú na príležitost‘, ktorá podl‘a ich
názoru ešte neprišla ; pritom však porovnávajú svoju vosť s ochotou lakomca v sebaistom
domnení, že predsa len nejednajú tak, ako ich menej laskaví priatelia. Takí 1‘udia klamú sami
seba. Samo vlastnenie schopností, ktoré sa nepoužívajú, len zvyšuje ich zodpovednost‘ . Ak
nezužitkúvajú a nezúročujú hrivny, ktoré dostali od svojho Majstra, nejednajú o nič lepšie, než
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tí, ktorými pohrdajú. Oni budú počuť slová: „Znali ste vol‘u svojho Majstra a nekonali ste ju/2T,
str. 250-251 /. {KS 36.3}

Smrtel‘ná strnulost‘
Boží l‘ud musí bdele pozorovat‘ a postihovat‘ znamenia doby. Znamenia Kristovho príchodu
sú príliš jasné, než aby sme o nich mohli pochybovat‘, a z tohto hl‘adiska každý, kto vyznáva
pravdu, mal by byť živým kazatel‘om. Boh vyzýva všetkých, kazate l‘ov i l‘ud, aby sa zobudili.
Celé nebo je v pohybe. Scény pozemských dejín pomaly končia. Žijeme uprostred
nebezpečenstiev posledných .dní. Pred nami sú ešte vačšie nebezpečenstvá a my si to
neuvedomujeme. Tento nedostatok činnosti a opravdivosti v Božom diele je strašný. Táto
smrtelná strnulost‘ pochádza od satana /lT, str. 260-261 /. {KS 37.1}
Nevera ako príkrov smrti dolieha na naše zbory, pretože nepoužívajú hrivny, ktoré im dal
Pán,aby šírili svetlo medzi tými, čo nepoznajú vzácne pravdy.Pán vyzývá tých, ktorým odpustil,
tých, čo sa tešia vo svetle , aby oznámili pravdu iným /GCB, 1893, str.133 /. {KS 37.2}
Satan sa teraz snaží udržať Boží l‘ud v nečinnosti a prekazit‘ mu aktívnu účast‘ pri šírení
pravdy, aby nakoniec bol zvážený na váhe a bol nájdený 1‘ahký / 1T, str. 260 /. {KS 37.3}
Ludia žijú v nebezpečenstve . Zástupy hynú. Avšak ako málo vyznávajúcich nasledovníkov
Kristových myslí na tieto duše . Osud sveta visí na vážke , to však sotva prebúdza tých, čo
ťvrdia, že veria najvýznamnejšej pravde, akú kedy dostali smrtelníci. Je všeobecný nedostatok
tej lásky, ktorá viedla Krista k tomu, že opustil svoj nebeský domovaprijal l‘udskú prirodzenosť ,
aby nou mohol uchopit‘ l‘udstvo a pritiahnuť ho k Božstvu. Boží l‘ud trpí určitou strnulosťou,
ochromením, ktoré mu bráni pochopit‘ povinnosti chvíle /COL, str. 303/. {KS 37.4}
Satan využíva nevšímavú, ospalú 1‘ahostajnosť vyznávajúcich kresťanov, aby umocnil svoje
sily a získal ich na svoju stranu . Mnohí, čo si myslia, že pri všetkej svojej neochote konať dielo
Kristovo, predsa sú na jeho strane, pomáhajú nepriatel‘ovi obsadzovať územie a získavať
prevahu. Tým, že nie sú pilnými pracovníkmi Majstrovými, že zanedbávajú povinnosti a
svedeckú službu, dovol‘ujú satanovi ovládnut‘ tých, ktorí mohli byť získaní pre Krista /COL, str.
280/. {KS 38.1}
Pri skúmaní Písma som znepokojená nad Božím Izraelom ťýchto posledných dní, Podl‘a
napomenutia majú sa veriaci chránit‘ modlárstva. Obávám sa, že spia a natolko sa
prisposobujú svetu, že by bolo ťažko rozoznať medzi tými, čo slúžili Bohu, a tými, čo mu
neslúžia. Rozširuje sa vzdialenosť medzi Kristom a jeho l‘udom a zmenšuje sa medzi medzi
veriacimi a svetom. Odlišné znamenia medzi Kristovými vyznavač mi a svetom skoro úplne
vymizli. Ako kedysi Izraelských okúzlili ich ohavnosti okolitých národov /lT, str. 277 /. {KS 38.2}

Zastrenie duchovného postrehu
Následky neochoty cirkvi konať dielo Kristovo možno vidieť nielen vo svete. V cirkvi samej
nastala touto nedbalosťou taká situácia, ktorá zatienila vznešené a sváté záujmy Božieho diela.
Duch kritiky a zatrpklosti vnikol do cirkvi a otupil duchovný postreh mnohých. Kristovo dielo tým
utrpelo vel‘kú stratu / 6T, str. 297 / . {KS 38.3}
Som zarmútená, keď premýšl‘am o našom postavení ako l‘udu. Pán nám nezavrel nebesá,
ale svojou ustavičnou neposlušnosťou sme sa sami odlúčili od Boha. Srdce nám ovládla pýcha,
žiadostivosť a láska k svetu bez obav, že budeme zavrhnutí a odsúdení. Vyskytli sa medzi nami
vážne a trúfalé hriechy. A. predsa je všeobecne rozšírená mienka, že cirkev rozkvitá, žije v
pokoji a v duchovnom blahu. Cirkev přestala nasledovať Krista, svojho vodcu, a neuchýlne sa
vracia do Egypta. Len málokto si uvedomuje vlastný nedostatok duchovnej moci a desí sa ho.
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Pochybnosti, ba i nevera vo svedectvo Ducha Božieho všade oslabuju naše zbory /5T, str. 217
/. {KS 38.4}

Stav duchovnej slabosti
Mocné svetlo osvecovalo l‘ud Boží, mnohí ho však nenásledovali a preto sú duchovné vel‘mi
slabí. Boží l‘ud dnes netrpí nedostatkom poznania. Veriaci nebudú odsúdení preto, že
nepoznali cestu, pravdu a život. Pravda, ktorá oslovila ich rozum, svetlo, ktoré osvietilo ich dušu
a ktoré oni zanedbali a odmietli, ich odsúdi.Tí,čo nikdy neboli osvietení a nemohli zavrhnúť
svetlo, nebudú odsúdení. Co viac sa mohlo urobit‘ pre Božiu vinicu, než sa urobilo? Svetlo,
prevzácne svetlo osvecuje Boží l‘ud, ale nezachráni veriacich, kým nebudú chcieť byť ním
spasení, cele žiť v jeho jase a kým nebudú ochotní osvecovat‘ ním tých, čo sú vo tme /2T, str.
123 /. {KS 39.1}

Potreba očnej masti
Členovia našich zborov potrebujú nebeskú mast‘ na oči, aby všade naokolo videli tie
premnohé príležitosti k službě pre Pána. Boh opátovne vyzýval svoj l‘ud, aby šiel na cesty a
medzi ploty a nútil vojsť, aby jeho dom bol plný ; a predsa priamo pťi našich dverách sú rodiny,
o ktoré sme neprejavili patřičný záujem, aby sme ich presvedčili, že nám ide o ich záchranu.
Pán vyzývá cirkev, aby sa pustila práve do tejto najbližšej práce. Nesmieme nečinne stáť a
hovorit‘ : “ Kto je moj blížny?“ Máme památať , že náš blížny je ten, kto najviac potrebuje náš
súcit a pomoc. Naším blížnym je každá nepriatel‘om ranená a skrúšená duša. Náš blížny je
každý, kto je Božím vlastníc tvom, Kristus nepozná židovskú otázku: „Kto je moj blížny?“ On
neuznává nijaké územné hranice, žiadny vonkajší rozdiel či aristokratické výsady / 6T, str. 294/.
{KS 39.2}

Fanatizmus a chladný formalizmus
Satan sa teraz všemožne snaží, aby l‘udí nebadane a zvodne odvracal bd diela tretieho
anjelskeho posolstva, ktoré treba mocne zvestovat‘. Keď nepriatel‘ vidí, že Pán žehná a
upozornuje svojich na jeho zvody, podmanivo bude zvádzať do fanatizmu na jednej strane a do
chladného formalizmu na strane druhej,aby mal žen duší. Teraz je v cirkvi čas, aby sme
vy-trvalo bdeli. Dávajme pozor na prvý krok, ktorým sa satan može k nám priblížit‘ /RH, 24.
1.1893 /. {KS 40.1}
V našich zboroch možno po mravnej stránke niektorých pripodobnit‘l‘adovcu . Je mnoho
formalistov, ktorí sa sice možu dojemne chovat‘, ale svetu nevedia svietiť / RH , 24. 3. 1891 /.
{KS 40.2}

Sebectvo obmedzuje
Bolo mi ukázané, že dovod , prečo náš l‘ud nezmýš1‘a duchovnejšie a nemá viac viery,
spočívá v tom, že veriacich obmedzuje sebectvo... Boh nehl‘adí na množstvo vašich
zhromaždení. Nejde o mnoho modlitieb, ale o správné jednanie, o pravý čin v pravý čas /2T,
str.. 36 /. {KS 40.3}
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Lakomstvo
Mnohí odmietli obrátenie . Nechceli ísť Božou cestou a keď mali kvóli pokroku diela priniesť
určité obete , sebecky zostali prilipnutí na svojom pozemskom vlastníctve . Tito lakomí
jednotlivci sa odlúčili od spoločenstva veriacich /9T, str. 126 /. {KS 40.4}

Ani jeden z dvadsiatich
Slavnostne prehlasujem cirkvi, že ani jeden z dvadsiatich, ktorých mená sú zaznamenané v
cirkevných knihách, nie je pripravený vydať počet zo svojho života, aby pritom nezostal bez
Boha a bez nádeje na svete ako obyčajný hriešnik. Formálne sice slúžia Bohu, ale celým
srdcom slúžia mamone. Táto polovičatá práca je skor stálým zapieraním než vyznáváním
Krista. Premnohí priniesli do cirkvi svojho nepoddajného a neočisteného ducha. Ich duchovná
chuť je zvrátená ich vlastnými nemravnými, ponižujúcimi zvyklosťami, ktoré svedčia o svetskom
duchu, srdci a zámeroch, ktoré ich utvrdzujú v nerestných činoch, takže celý ich formálne
kresťanský život je v otroctve zvodu.Zijú ako hriešnici a pokladajú sa za kresťanovi Tí, čo
tvrdia, že sú kresťanmi a chcú vyznávat‘ Krista, mali by výjsť spomedzi nich, nedotýkat‘ sa
nečistého a oddelit‘ sa... {KS 41.1}
Odkládám pero a prosím Pána, aby svojím dychom oživil svoj kulhajúci l‘ud podobný
vyschnutým kostiam. Koniec je blízko. Prichádza na nás tak ukradomky, nepozorovane a
potichu ako maskovaná hrozba zlodeja v noci, aby prekvapil spiacu a nepripravenú stráž. Kiež
dá Pán, aby jeho Svatý Duch oslovil naše spohodinené srdcia, aby sme už nespali ako iní, ale
bdeli a boli striedmi /GCB, 1893, str. 132-133 / {KS 41.2}

Potreba oživenia a reformácie
Kresťania by sa mali pripravovať na to, čo náhle přepadne svet ako ohromujúce
prekvapenie, a túto prípravu by mali previesť pilným štúdiom Božieho slova a úsdím podriadiť
svoj život jeho prikázaniam... Boh volá po oživení a reformácii /PK, str. 626 / {KS 41.3}
Oživenie pravej zbožnosti medzi nami je najvačšou a najnediehavejšou zo všetkých našich
potrieb. Úsilieo to medo by byť našou prvoradou úlohou /RH, 22.3. 1887 / . {KS 41.4}
Nadišiel čas prenikavej reformácie . Keď začne táto reformácia, modlitebný duch podnieti
každého veriaceho a zo zboru vypudí ducha nezhody a hádky / 8T , str. 251 / . {KS 42.1}
Prebudenie a reformácia sa musia uskutočniť pod vedením Svatého Ducha. Prebudenie a
reformácia sú dve odlišné skutočnosti. Prebudenie znamená obnovu duchovného života,
oživenie myšlienkových a citových schopností, vzkriesenie z duchovnej smrti. Reformácia
znamená reorganizáciu, zmenu zmýšlania a názorov, zvykov a pracovných sposobov.
Reformácia neprinesie dobré ovocie spravodlivosti, ak Duch neprebudí veriacich. Prebudenie a
reformácia majú vykonat‘ zvláštne dielo; musia však posobiť spolu / RH ,25 . 2 . 1902 / . {KS 42.2}
Či Písmo nevolá po čistejšej a svatejšej práci, než akú sme videli dosial‘?... Boh vyzývá tých,
čo sú ochotní dať sa viesť Duchom Svatým, aby sami usmernovali dielo k dókladnej reformácii.
Vidím krízu pred nami a Pán vyzývá svojich pracovníkov, aby vstúpili do radu. Každá duša by
mala dnes usilovat‘ o hlbšie a vernejšie posvátenie sa Bohu, než aké bolo v minulých rokoch...
Bola som hlboko dojatá scénami, ktoré som nedávno smela vidieť v nočnom videní. Akoby šlo
o vel‘ké hnutie, oživenie, šíriace sa na mnohých miestach. Náš l‘ud sa zoraďoval a odpovedal
na Božiu výzvu /GCB, 19. 5.1913, str. 34 /. {KS 42.3}
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V nočných vidoniach prebiehali predo mnou obrazy vel‘kého reformačného hnutia medzi
Božím 1‘udom. Mnohí chválili Boha. Nemocní boli uzdravení a diali sa aj iné divý... Bolo vidieť
ako stovky a tisíce veriacich navštevujú rodiny a otvárajú im Božie slovo. Srdcia boli
presvedčené o moci Ducha Svátého a posobil duch pravého obrátenia. Na každej strane boli
dvere otvorené pre zvestovanie pravdy. Svet akoby bol osvietený nebeským vplyvom. Skrze
pravý a pokorný l‘ud Boží prišlo vel‘ké požehnanie /9T, str. 126 / {KS 42.4}
Medzi Božím 1‘udom je nutná velká reformácia. Terajší stav cirkvi kladie otázku: Je toto
predstavenie Toho, ktorý za nás dal svoj život? /3T, str. 474 /. {KS 43.1}
Keď cirkvi nebude možné vyčítat‘ lenivost‘ a nedbalost‘, potom sa prejaví Duch Pánov. Zjaví
sa božská moc . Cirkev pozná starostlivé vedenie Pána ístupov. Zažiaria jasné a mocné luče
svetla pravdy a ekovapoštolskej dobe mnohé duše sa obrátia k pravde. Pánova sláva osvieti
zem / 9T, str. 46 /. {KS 43.2}

Odkladanie je nebezpečné
Bolo mi ukázané, že Boží l‘ud čaká na nejakú zmenu, na pohánajúcu silu, ktorá by sa
zmocnila veriacich. Budú však sklamaní, pretože sú na nesprávnej ceste . Musia jednat‘ ;
musia sa sami chopit‘ diela a úprimne volať k Bohu o pravé sebapoznanie . Odohrávajúce sa
události sú dostatočné významné, aby nás pre budili a pravde pomohli vniknúť do srdc
všetkých, čo chcú naslúchať. Z nivo zeme je skoro zrelé /lT, str. 261 /. {KS 43.3}
Na druhej strane niektorí miesto rozvážneho zužitkovania prítomných príležitostí, nečinne
očakávajú nejaké zvláštne obdobie duchovného rozvlaženia, kedy sa výrazne rozhojní
schopnost‘ osvietiť iných. Zanedbávajú terajšie povinnosti i prednosti a svetlo nechávajú len
slabo blikat‘, pritom vyčkávajú čas, keď bez akéhokol‘vek vlastného úsilia budú obdarení
zvláštnym požehnáním, ktoré ich premení a usposobí k službe /A.A, str. 54 /. {KS 43.4}

Nie tvorcovia, ale spotrebitelia
Formální následovníci Krista sú súdení pred nebeským vesmírom a pre nedostatok horlivosti
a slabé úsilie v Božej službě ich Pán označuje za neverných. Keby to, čo konajú, bolo to
najlepšie, čo možu konať, neboli by odsúdení ; keby sa však celým srdcom posvatili dielu,
mohli by vykonat‘ ovel‘a viac . Vedia a vie to i svet, že velkou mierou prestali sa zapierať a niesť
kríž. Pri mene mnohých zapísaných v nebeských knihách je poznámka : Nie tvorca, ale
spotrebitel‘. {KS 43.5}
Mnohí z tých, čo nosia meno Kristovo, len zatemnujú jeho slávu, zastierajú jeho krásu a
odmietajú mu vzdat‘ česť . Mená mnohých sú sice v cirkevných knihách, ale ich život nebol
odovzdaný Kristovi. Nedbajú o jeho naučenie a nekonajú jeho dielo. Preto ich ovládá nepriatel‘.
Nekonajú nijaké pozitivne dobro, ale posobia nedoziernu škodu. Pretože ich vplyv nie je vonou
života na život, je vonou smrti na smrť /COL, str. 303 až 304 /. {KS 44.1}

Maska hriechu
To isté nebezpečenstvo ohrozuje dnes tých, čo sa hlásia za strážcov Božieho zákona. Príliš
l‘ahkovážne si navrávajú, že ich vzťah k prikázaniam ich zachová pred mocou Božej
spravodlivosti. Neznášajú pokáranie za spáchané zlo a Božích služobníkov obvinujú, že príliš
horlivo zverejnujú hriechy cirkvi. Avšak Boh, ktorý nenávidí hriech, vyzýva tých, čo sa hlásia k
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jeho zákonu, aby sa zriekli všetkej neprávosti. Nedbalost‘ ku pokániu a neochota poslúchelť
jeho Slovo prinesie dnešnému Božiemu l‘udu tak vážne následky, aké podobný hriech priniesol
starému Izraelovi. Existuje hranica, za ktorou Boh už nebude zdržovat‘ svoje súdy / 4T, str.
166-167 /. {KS 44.2}

Mřtvi pre viastné prestúpeniaa hriechy
Vel‘ká časť tých, čo tvoria naše zhromaždenia, je mrtva pre viastné prestúpenia a hriechy.
Prichádzajú a-odchádzajú ako sa dvere otvárajú a zatvárajú. Po celé roky počúvali slávne a
úchvatné pravdy, ktoré však neuviedli do života. Preto čím ďalej, tým menej si uvedomovali
hodnotu pravdy... Hoci sa tvária vyznavačsky, zapierajú moc pobožnosti. Ak zotrvajú v tomto
stave , Boh ich zavrhne. Sami sa vylučujú z jeho rodiny / 6T, str. 426-427 /. {KS 44.3}

Bezduchí moralisti
Mnohí z tých, čo sa nazývajú kresťanmi, sú len bezduchými moralistami. Odmietli dar, ktorý
jedine by im pomohol uctievať Krista tým, že by ho zjavovali svetu. Dielo Svatého Ducha im je
cudzie . Neuskutoč nujú Slovo. Nebeské zásady, ktoré odlišujú tých, čo sú spojení s Kristom,
od tých, čo sú jedno so svetom, sú skoro zastrené. Domnelí následovníci Krista už nie sú
oddeleným a zvláštnym 1‘udom. Demarkačná čiara sa nedá rozoznať . Lud sa podriaďuje
svetu, jeho spósobom , jeho zvyklostiam a jeho sebectvu. Cirkev odišla do sveta
prestupováním zákona, zatial‘ čo svet mal prísť do cirkvi k poslušnosti zákona. Cirkev sa denne
obracia do sveta /COL , str. 315-316/. {KS 45.1}

Poškvrnený záznam
Mnohí majú formu pobožnosti, ich mená sú vcirkevných záznamoch, ale ich nebeský
záznam je poškvrnený. Bdelý anjel verne zachytil ich skutky. Každý sebecký čin, každé
nesprávne slovo, každá nespi nená povinnost‘ a tajný hriech s chytráckou pretvárkou je verne
zapísaný v nebeských knihách pod dohl‘adom zaznamenávajúceho anjela /2T, str. 442 /. {KS 45.2}

Nosiči bremien sú unavení
Pretože niektorí nenesú bremená, ktoré by niesť mohli, a nekonajú dielo, ktoré by konať
mohli, práce je privel‘a pre tých málo pracovníkov, ktorí sa chcú do nej pustit‘. Pri pohl‘ade na
nával naliehavej práce, prepínajú svoje sily a sú už skoro cele vyčerpaní / 2T , str. 645 /. {KS 45.3}

Neschopní vydať počet z viery
Mnohí vyznavači prítomnej pravdy pri zvažovaní budú prilahkí. Zanedbali doležité veci.Ich
obrátenie je povrchné, nie prenikavé, opravdivé. a dokladné.Nevedia, prečo veria pravde. Zdá
sa, že tu rozhodol vplyv iných a ten pokladajú za spol‘ahlivý dokaz pravdy. Nevedia uviesť
nijaký rozumný dovod svojej viery. . .Ich vlastná skúsenosť a poznanie, ktoré smeli získat‘,
nikoho neosvecujú a nebudujú. Silu a stálost‘ majú len úprimní vyznavači / 2T, str. 634 /. {KS 45.4}
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Mnohí sledujú prorocký zvitok
Boh má na zemi svoj l‘ud, ktorý vo viere a svátej nádeji sleduje zvitok rýchle sa splnajúceho
proroctva a usiluje o čistotu srdca poslušnosťou pravde, aby pri Kristovom príchode nikto nebol
bez svadobného rúcha /4T, str. 307 / . {KS 46.1}

Dojímavý sen
Dna 29. 9.1886 som sa vo sne prechádzala s vel‘kou skupinou l‘udí zbierajúcich bobul‘ovité
plody. Pomáhali im mnohí mládenci a dievčatá. Zdálo sa, že smev meste , lebo bolo vidieť len
málo vol‘nej pody, ale okolo mesta sa prestierali polia, krásne lesíky a pestované záhrady. Pred
nami šiel ťažký voz naplnený potravinami pre našu spoločnosť. {KS 46.2}
Voz sa čoskoro zastavil a spoločnosť sa rozprchla na všetky strany hl‘adať plody. Okolo
vozu boli všade vysoké i nízke , krásnými čučoriedkami obťažkané kriky, ale všetci šli hl‘adať
akosi priďaleko. Začala som zbierať tie blízke plody vel‘mi opatrné, aby som netrhala mnohé
nezrelé , ktoré boli pri dozretých mohla som ich vlastne zbierať len po jednej či po dvoch. {KS
46.3}

Niektoré krásne a vel‘ké plody boli už na zemi za pokrm červom a hmyzu. Pomyslela som
si:„Kiež by sme boli prišli skór ; všetky tie vzácne plody mohli byť zachránené ! Teraz je už
prineskoro. Pozbieram však {KS 46.4}
I tie opadané a podívam sa, či je na nich niečo dobré. A hoci sú celkom skazené , možem
aspoň bratom a sestrám ukázat‘, čo mohli nájsť , keby neboli prišli neskoro. {KS 46.5}
Práve vtedy prišli ku mne dvaja či traja z našej spoločnosti. Zhovárali sa a zdálo sa, že sú
cele zaujatí svojimi skupinami. Keď ma zbadali, povedali : „Všade sme hl‘adali, ale nič
nenachádzame.“ Udivení hl‘adeli na to množstvo plodov, ktoré som nazbierala. Povedala som :
„Na týchto kríkoch sa ich dá ešte mnoho nazbierať.“ Začali oberať.ale čoskoro prestali a
povedali : „Nie je správné, aby sme tu zbierali ; ty si našla toto miesto a tebe patrí ovocie.“ Ja
som však povedala: “ Na tom nezáleží, len trhajte , kde čo nájdete. Je to Božie pole a plody sú
jeho ; máte prednost‘, že ich smiete zbierať.“ {KS 47.1}
Čoskoro som však bola sama. Občas som počula pri voze hovor a smiech. Zavolala
som:„Čo robíte?“ Odpovedali:“ Nemohli sme nájsť žiadne plody a preto sme sa unavení a
hladní prišli sem osviežiť. Po chvíl‘ke odpočinku pojdeme hl‘adať ďalej.“ {KS 47.2}
Povedala som:“ Dosial‘ ste nič nenazbierali. Mínate všetky naše zásoby a nestaráte sa o
nové. Teraz nemožem jesť, je tu vel‘a čučoriedok, ktoré treba otrhat‘. Ziadne plody ste nenašli
preto, lebo ste nehl‘adali pozorne. Nevisia na kríkoch zvonku, musíte ich hl‘adať. Pravda,
nemožete ich trhať po hrsti, ale ak ich budete pozorne otrhávat‘ spomedzi zelených plodov,
nájdete ich mnoho.“ {KS 47.3}
Moja malá nádoba bola čoskoro plná a priniesla som ju k vozu. Pritom som povedala:“ To sú
najkrajšie čučoriedky, aké som kedy zbierala,a našla som ich celkom blízko, kým vy ste sa
unavili márnym hl‘adaním priďaleko.“ {KS 47.4}
Všetci sa prišli podívat‘ na moje ovocie a poznamenali: „To sú čučoriedky z tých vyšších
kríkov, sú tvrdé a chutné . Nenapadlo nás, že by sme na nich niečo našli, preto sme hl‘adali na
tých nízkých a našli sme len málo.“ {KS 47.5}
Na to som odpovedala: “ Nechceli by ste odložit‘ tie čučoriedky a ísť so mnou, aby ste
nazbierali ešte viac na tých vysokých kríkoch?“ Nedbali však ani o nazbierané ovocie. Mali sme
sebcu mnoho mís a hrnčekov, ale použili sa len na jedlo. Unavená čakaním konečne som sa
opýtala Nepřišli ste zbierať ovocie? Prečo on teda nedbáte ? “ {KS 47.6}
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Ktosi odvetil: „Sestra Whiteová, my sme nečakali, že v takej blízkosti domov a tolkého ruchu
by sa našli čučoriedky, ale že si prejavila taký záujem o zbieranie ovocia, rozhodli sme sa ísť s
tebou. Postarali sme sa o občerstvenie a chceli sme sa trochu osviežiť , aj keby sme nenašli
žiadne plody. “ {KS 48.1}
Odpovedala som :„Neviem to pochopit‘ . Hned‘ sa vrátim ku kríkom. Den pomaly končí, bude
tma a nič nenazbierame .“ Niektorí šli so mnou, iní však zostali pri voze jesť . {KS 48.2}
Na jednom mieste sa zišla malá skupinka a živo diskutovala o niečom zdanlivo vel‘mi
zaujímavom. Šla som bližšie a viděla som, že pozornost‘ všetkých upútaio malé dieťa v náruči
jednej ženy. Pripomenula som: „Nemáte už mnoho času a bolo by dobre, keby ste pracovali,
kým možete . “ {KS 48.3}
lní pozorovali mladého muža a devu, ktorí bežali k vozu o závod. Keď doběhli, boli tak
unavení, že si museli sadnúť a odpočívat‘. Iní oddychovali v tráve. {KS 48.4}
Tak uplynul den a len málo sa vykonalo . Konečne som povedala:“ Bratia a sestry, to iste
nazvete neúspešným výletom. Ak vždy takto pracujete, potom sa nedivím, že nemáte úspech.
Váš úspech či neúspech závisí od toho, ako sa púšťate do práce . Tu sú čučoriedky, pretože
som ich našla. Niektorí z vás máme hl‘adali na nízkých kríkoch ; iní našli nejaké, ale obišli ste
tie vyššie kriky, len preto, že ste nečakali, že na nich niečo ‚ nájdete. Vidíte, že plody, ktoré som
našla, sú vel‘ké a zrelé ; čoskoro dozrú ďalšie čučoriedky a my ich budeme moct‘ pooberať. Tak
som sa naučila hl‘adať ovocie. Keby ste boli hladali pri voze, mohli ste nájsť ovocie práve tak
ako ja . {KS 48.5}
Naučenie, ktoré ste dnes dali začiatočníkom v tejto práci, vštepí sa im do památi. Pan
povysádzal tieto plodonosné kríky celkom blízko husto obývaných miest a očakáva, že ich
nájdete. Príliš ste sa však venovali jedlu a zábave. Neprišli ste na pole s pevným rozhodnutím
zbierať ovocie . {KS 48.6}
V budúcnosti musíte pracovat‘ horlivejšie , vážnejšie a s celkom iným zameraním, inak vaše
úsilie nebude korunované úspechom. Ak budete svedomite pracovat‘, poučíte mladších
pracovníkov, že jedlo a odpočinok nie je to najhlavnejšie. Len s námahou nám voz priviezol
potraviny, vy ste však mysleli viac na jedlo, než na ovocie, ktoré ste mali priniesť domov ako
výsledok svojej práce . Mali by ste byť pilnejší a najprv pozbierať najbližšie plody a potom
hl‘adať tie , čo sú ďalej; neskor možete znova hi‘adať nablízku a tak budete mať úspech“ / GW,
str. 136-139 /. {KS 49.1}

Prichádzajúca skúška
V poslednom slávnom diele budú pracovat‘ len máloktorí z významných 1‘udí. Sú príliš
sebestační a od Boha nezávislí,a preto ich nemože použit‘. Pán má verných služobníkov, ktorí
sa objavia v čase skúšok a nebezpečných otrasov. Sú mnohí vzácni a dosial‘ málo výrazní
jednotlivci, ktorí nesklonili kolená pred Bálom. Nemali svetlo, ktoré by ich mocné osvecovalo .
Avšak pod drsným a nepovabným zovnajškom može byť čistý lesk pravého kresťanského
charakteru. Pri dennom pohl‘ade na nebesá nepostihujeme hviezdy. Sú nad nami, ale oko ich
nevidí.Len v noci smieme obdivovat‘ ich jas. {KS 49.2}
Nie je ďaleko čas , keď bude vyskúšaná každá duša ... Vtedy bude v cirkvi zlato oddelené od
bezcennej hmoty. Pravá zbožnost‘ sa jasne odlíši od zdania a pozlátky. Nejedna hviezda, ktorej
lesk sme obdivovali, zapadne v temnote . Plevy ako mračno odveje vietor i z tých miest, kde
vidíme len kvety alebo krásnu pšenicu. Všetci tí, čo prijímajú rúcho svatyne, no nie sú priodiati
Kristovou spravodlivosťou, objavia sa v hanbe svojej nahoty /5T, str. 80-81 /. {KS 49.3}
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STAV SVETA A KRESŤANSKÝ PRACOVNÍK
Svetová dráma
Svet je divadlo, herci, jeho obyvatelia, sa pripravujú na poslednú vel‘kú drámu. Vel‘ké masy
1‘udstva nie sú zjednotene, iba že ich zjednocuje záujem previesť viastné sebecké úmysly. Boh
to vidí. Jeho zámer s týmito l‘ud‘mi sa splní. Svet nezostal 1‘ud‘om napospas, i keď Boh
dovoluje, aby tu pustošil zmátok a neporiadok. Mocnosti temna pripravujú poslednú vel‘kú
scénu tejto drámy satan prichádza ako Kristus a všemožne zvádza do neprávosti tých, čo sa
združili v tajných spoločenstvách, Kto povoluje túžbe po odbojnom združovaní, uskutočnuje
plány nepriatel‘a. Po príčine príde následok / 8T, str. 27-28 /. {KS 50.1}

Posledné dejstvo drámy
Toto posolstvo nebolo nikdy aktuálnejšie než dnes. Čím ďalej, tým viac svet znevažuje Božie
požiadavky. Ludia sa ich prestupovaním priam vystatujú . Bezbožnost‘ obyvatel‘ov sveta
čoskoro doplní mieru neprávosti. Táto zem dosahuje stupen, kedy Boh dovolí ničitelovi previesť
zhubné dielo. Náhrada Božieho zákona 1‘udskými príkazmi a čisto l‘udskou autoritou
vyvyšovaná nedel‘a miesto biblickej soboty je posledným dejstvom tejto drámy. Keď táto
zámena zovšeobecnie, zjaví sa sám Pán. Majestátne povstane a mocne zatrasie zemou . Príde
potrestat‘ obyvatel‘ov sveta pre ich neprávosti, a vtedy zem odhalí krv svojich zabitých a
nebude ich už skrývat‘ / 7T, str. 141/. {KS 50.2}

Kríza vekov
Stojíme na prahu krízy vekov. Sled Božích súdov bude rýchly ohen, záplava, zemetrasenie a
vojnové krviprelievanie . Vel‘ké a rozhodujúce udalosti nás v tom čase nemajú prekvapit‘,
pretože anjel milosti už nemože chránit‘ nejakúcich / PK, str. 278 /. {KS 51.1}
Postupne nás zachvacuje kríza. Slnko svieti na oblohe , koná svoju obvyklú dráhu a nebesá
dosial‘ zvestujú Božiu slávu. Ludia jedia, pijú, sadia a budujú, ženia sa a vydávajú. Obchodníci
dosial‘ kupujú a predávajú. Jedni na druhých nevražia a zápasia o najvyššie miesta. Milovníci
zábav zaplnajú divadlá, dostihové tribuny a kartárske pelechy. Vládne vrcholné vzrušenie ; čas
milosti však predsa čoskoro skončí a každý prípad bude rozhodnutý s vEčnou platnosťou.
Satan vidí, že má krátký čas. Všetkých svojich spoločníkov nahnal do práce, aby zvádzali,
klamali, zamEstnávali a očarúvali l‘udí, kým neskončí čas skúšky a kým sa dveře milosti
prevždy nezavru / SW, 3.10.1905 /. {KS 51.2}
Prestupovanie dosiahlo už skoro medzný rozsah. Zmatok naplna svet a l‘udí čoskoro
překvapí strašná hroza. Koniec je vel‘mi blízko. My, ktorí poznáme pravdu, mali by sme sa
pripraviť nato, čo zanedlho príde na svet ako strašné prekvapenie / 8T, str. 28/. {KS 51.3}
V čase prevládajúcej neprávosti smieme vedieť , že posledná velká kríza je blízko. Keď
nenávist‘ voči Božiemu zákonu bude skoro všeobecná, keď l‘udia budú utláčať a trápit‘
veriacich, vtedy zasiahne Pán / COL, str. 178 /. {KS 51.4}
Žijeme na prahu vel‘kých a vážných událostí. Proroctvá sa splnajú. V nebeských knihách sa
zaznamenávajú nezvyklé a rušné dejiny. Všetko v dnešnom svete je v pohybe. Na svete sú
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vojny a vojnový ruch. Národy sú rozhnevané a prišiel čas súdenia mrtvych. Udalosti sa menia a
neodvratne sa blíži Boží den . {KS 51.5}
Zostáva už len chvíl‘a času. Avšak zatial‘, čo povstává národ proti národu, král‘ovstvo proti
král‘ovstvu, všeobecne sa dosial‘ /písané roku 1900 pozn. prekl. / nestretli. Štyri větry sú dotial‘
pridržané , kým Boží služobníci nebudú popečatení na čele . Pozemské mocnosti vtedy zoradia
svoje vojská pre poslednú vel‘kú vojnu / 6T , str. 14 /. {KS 52.1}

Strážny Duch Boží sa vzďal‘uje
Strážny Duch Boží sa už teraz viac a viac vzďal‘uje zo sveta. Vichrice, búrky, přívaly, požiare
, povodne, vel‘ké pohromy na mori i na zemi nasledujú rýchlo za sebou. Veda sa pokúša všetko
to vysvetlit‘ . No dnešné znamenia, ktorých ustavične pribúda a ktoré ohlasujú skorý druhý
príchod Syna Božieho, sa pripisujú všetkému možnému, len nie skutočnej príčine. Ludia
nemožu postihnúť Božích anjelov, ktorf zadržujú prudkost‘ vetrov, kým Boží služobníci nebudú
popečatení. Keď však Boh prikáže svojim anjelom, aby rozpútali pustošivé vetry, potom začne
boj, ktorý neopíše žiadne pero / 6T, str. 408/. {KS 52.2}
Žijeme v slávnych a významných dnoch. Duch Boží sa pomaly ale iste vzďal‘uje zo zeme.
Rany a súdy už stíhajú tých, čo pohrdli Božou milosťou. Zlovestné sú nešťastia na zemi a na
mori, neistý stav l‘udskej spoločnosti a správy o vojnách. Ide o predzvesti blížiacich sa udalostí
najvačšieho významu. Nástroje zla sa združujú a všemožne upevnujú svoje sily; pripravujú sa
prevrcholnú vojnovú krízu . Na svete čoskoro nastanú vel‘ké zmeny a posledné události pojdu
rýchle za sebou / 9T , str.ll/. {KS 52.3}
Zakrátko bude na svete plno zármutku, pretože niet lieku , ktorý by pomohol ; Duch Svatý
odíde a sled nešťastí na mori i na pevnine bude udesne rýchly. {KS 52.4}
Ako často počujeme o zemetraseniach a smrštiach,o hrozných požiaroch a záplavách, pri
ktorých prichádzajú nazmar l‘udské životy i majetok! Tieto nešťastia sú zrejme vrtošivé výbuchy
uvolnených a neskrotených prírodných sil, ktoré presahujú 1‘udskú moc; vo všetkom tom však
smieme čítať Boží zámer. Tým chce Pán prebudiť l‘udí aby si uvedomili v akom
nebezpečenstve sa nachádzajú / PK, str. 277/. {KS 52.5}

Infekčné oddelenie
Ludia sa v zaslepení honosia svojím nezvyčajným pokrokom a vzdelanosťou, ale nebeskí
strážci vidia na zemi plno skazenosti a násilia. Pre hriech sa ovzdušie nášho sveta stalo
ovzduším infekčného oddelenia / 6T, str. lO-ll/. {KS 53.1}

Epidémia zločinnosti
Prežíváme „epidémiu zločinnosti“, ktorej sa uvážliví a bohabojní l‘udia všade desia. Ludské
pero neopíše rozsah dnešnej porušenosti. Každý den prináša nové správy o politických
zápasoch, úplatkárstve a podvodoch. Každý den zaznamenáva cLesivé zvesti o násilí a
bezzákonnosti, o 1‘ahostajnosti k 1‘udskému utrpeniu, o surovom ničení života. Každý den
svedčí o rozmachu duševných chorob, vrážd a samovrážd. Kto chce ešte pochybovat‘, že
satanské sily všemožne posobia medzi 1‘ud‘mi, narúšajú a matú rozumové schopnosti,
poškvrnujú a ničia telo? /MH , str. 142-143/. {KS 53.2}
Duch anarchie preniká všetky národy. Výbuchy, ktoré občas desia svet, naznačujú
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nahromadenie vášní, nezákonností, ktoré, ak sa raz uvol‘nia zo závor, naplnia svet utrpením a
premenia ho na púšť . Obraz predpotopného sveta v Písme predstavuje pravý stav, ku ktorému
rýchlo speje dnešná spoločnosť . Obzvlášť v tomto 19. storočí v zemiach vyznavačov
kresťanstva páchajú sa denne tak hanebné a děsivé zločiny, pre aké zahynuli hriešnici
starozákonného sveta. Pred potopou posielal Boh Noema s varovným posolsťvom, aby sa
l‘udia obrátili a ušli hroziacej záhube . Pretože sa blíži čas Kristovho druhého príchodu, Pán
posiela svetu svoiich služobníkov s výstrahou, aby sa pripravili na túto významnu udalosť .
Tisíce l‘udí svojím životom přestupovali Boží zákon a Pán Boh ich teraz milostivo volá ku
pokániu, aby uposlúchli svaté požiadavky zákona. Všetkým, ktorí sa chcú kajúcne zrieknuť
svojich hriechov a veriť v Krista, ponuka sa odpustenie / PP, str . 102 / . {KS 53.3}
Stav sveta prezrádza, že čas súženia je vel‘mi blízko. Noviny stále upozornujú na strašný
boj v najbližšej budúcnosti. Odvážne lúpeže sú prečastým zjavom.Strajky sú na dennom
poriadku . Všade sa páchajú krádeže a vraždy. Ludia ovládnutí zlými duchmi berú život mužom,
ženám i malým deťom . Mnohých omámila neresť a zlo sa prejavuje najrozličnejším sp3sobom
/ 9T , str . 11 / . {KS 54.1}

Dielo arcizvodcu
V prítomnosti, kedy je blízky koniec všetkého, satan vynakladá zúfalé úsilie, aby svet chytil
do osídiel. Vymýšla mnohé plány, aby upútal mysel‘a odvrátil pozornost‘ od spásnych právd.
Jeho služobníci pilne zjednocujú tých, čo odporujú Božiemu zákonu. Arcizvodca všemožne
podnecuje zmatok a odboj a l‘udí nabáda k nerozvážnej horlivosti / AA, str. 219/. {KS 54.2}
Satan je pilný skúmatel‘ Písma. Vie , že má krátky čas a na zemi sa vždy snažil odporovat‘
Božiemu dielu /9T, str. 16 /. {KS 54.3}
Satan sa teraz pokúša udržať Boží l‘ud v nečinnosti. Usiluje sa znemožnit‘ mu účasť pri
šírení pravdy, aby pri konečnom zvažovaní bol pril‘ahký /lT, str. 260 /. {KS 54.4}

Svet pod vplyvom odbojného ducha
Svet je podnecovaný odbojným duchom. Proroctvo z ll kapitoly Danielovej knihy sa už skoro
celé splnilo. Čoskoro sa odohrajú udalosti, o ktorých sa hovorí v tomto proroctve /9T, str. 14 /.
{KS 54.5}

Videla som obyvatel‘ov zeme v krajnom zmatku.Na zemi vládla vojna, krviprelievanie ,
nedostatok, bie da, hlad a mor... Potom bola moja pozornost‘ odvrátená od týchto udalostí.
Zdalo sa, že je krátka doba mieru. Ešte raz som vidala obyvatel‘ov zeme a opať bolo všetko v
krajnom zmatku . Všade vládli rozbroje, vojna a krviprelievanie s hladom a morom. Vojna
vyvolala hlad. Nedostatok a krviprelievanie spósobili mor.A vtedy sa srdcia chvali strachom a “
očakávaním toho, čo všetko príde na svet “ /lT, str. 268 / . {KS 55.1}

Duchovná temnota
Dnešná doba je dobou duchovnej temnoty v rozličných cirkvách sveta. Nevšímavosť voči
nebeským záujmom zatemnila Božie zjavenie a pravdu. Mocnosti zla zhromažďujú sily. Satan
sa vystatuje svojim pomocníkom, že svojím úsilím sa zmocní celého sveta. Kým cirkev je
čiastočne nečinná, satan a jeho zástupy sú neustále činní. Formálne kresťanské cirkvi
neobracajú svet.lebo sú samy porušené sebectvom a pýchou a potrebujú pocítit‘ obnovnú moc
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Božiu prv, než iných povedú k čistejšej a vyššej úrovni / 9T, str. 65 /. {KS 55.2}
Dnes ako za starodávna životodárné pravdy Božieho Slova sú nahrádzané l‘udskými
teoriami a nápadmi. Mnohí povrchní kazatelia neprijímajú celé Písmo ako inšpirované Slovo.
Jeden zavrhuje to, iný odmieta ono. Svoj úsudok uprednostnujú pred Slovom a Písmo, z
ktorého vyučujú, sa opiera len o ich autoritu. Pochybujú o jeho božskom povode. Tak sa šíři
semeno nevery , pretože l‘ud je zmatený a nevie čomu má veriť . Mnoho vyznaní nemá patřičný
základ / COL , str. 39 /. {KS 55.3}
Bezbožnost‘ dosahuje predtým neslýchaný stupen a predsa mnohí kazatelia evanjelia
hovoria:“ Pokoj a bezpečnost‘“ . Boží věrní poslovia majú však neochvejne napredovať v diele.
V nebeskej výzbroji smú nebojácne a víťazne ísť vpred, nemajú prestať bojovat‘, kým každá
duša v ich dosahu nebude počuť posolstvo prítomnej pravdy /AA, str. 220 / . {KS 55.4}
Stav dnešného náboženského sveta dovodne znepokojuje. Ludia si zahrávali s Božou
milosťou. Zástupy zneužívajú Boží zákon, „keď 1‘udským rozkazom učia ako učeniam Božím“
.V mnohých cirkvách v naše j zemi převláda nevera ; nie nevera v najširšom zmysle zjavné
popieranie Písma , ale nevera v v kresťanskom rúchu, prejavujúca sa oslabovaním viery v
Písmo ako Božie zjavenie . Vrúcna odovzdanosť a životodárná zbožnost‘ ustúpili prázdnému
formalizmu. Následkom toho vládne odpadnutie a zmyselnosť . Kristus povedal : „Podobne ako
bolo za dňov Lotových... , tak bude aj v onen den, keď sa zjaví Syn človeka . “ Každodenne
správy o prebiehajúcich udalostiach svedčia o splnení jeho slov. Svet je už skoro zrelý pre
zničenie . Zanedlho Božie súdy dopadnú a hriechi hriešnici budú zničení / PP, str. 16b/. {KS 56.1}

Oddelenie pšenice od kúkol‘a
Čas Božích ničivých súdov je časom milosti pre tych, čo nemali príležitost‘ poznat‘ pravdu.
Pán sa zl‘utuje nad nimi. Jeho milosrdné srdce je dotknuté, jeho ruka sa stále spásne
vystiera.aj keď zatvára dvere pred tými, čo nechceli vstúpiť /9T, sir. 97 /. {KS 56.2}
Čoskoro sa rozpúta prudký boj medzi tými, čo Bohu slúžia a tými, čo mu neslúžia. Zanedlho
sa zatrasie všetkým, čím sa len zatriasť dá, aby zostalo to, čím nemožno pohnúť / 9T, str.
15-16/. {KS 56.3}
V čase súženia a zmatku národov budú mnohí, čo cele nepodl‘ahnú skazonosnému vplyvu
sveta a satanovej službe, ktorí sa pokoria pred Bohom a obrátia sa {KS 56.4}
k nemu celým svojím srdcom ; tých přijme a odpustí im /lT, str. 269 /. {KS 57}
Mnohí čítajú Písmo a nechápu jeho skutočný dosah. Všade na svete mužovia a ženy
túžobne hl‘adia k nebu. Duše roztúžené po svetle , po milosti, po Duchu Svatom v slzách
vysielajú svoje modlitby a otázky. Mnohí sú na prahu Božieho král‘ovstva a čakajú len, že
vstúpia / AA, str. 109 /. {KS 57.1}

Poučenie z Eliášovej skúsenosti
Z Eliášovho znechutenia a zdanlivej porážky možu si Boží služobníci v našej dobe f
vyznačujúcej sa všeobecným odpadnutím od spravodlivosti,vziať mnohé neocenitelné
ponaučenie . Dnešné odpadnutie sa podobá odpadnutiu Izraela v prorokovej dobe .
Vyvyšovaním 1‘udského nad božské, velebením 1‘udských vodcov, uctievaním mamony a
nadraďovaním vedy nad zjavené pravdy mnohí dnes idú za Bálom. Pochybovanie a ne vera
šíria svoj neblahý vplyv v mysliach i srdciach a mnohí nahrádzajú Božie výroky 1‘udskými
teoriami. Verejne sa učí, že nadišiel čas , aby bol l‘udský rozum vyvýšený nad učenie Slova.
Boží zákon ako Božie meradlo spravodlivosti sa přehlasuje za neplatný. Ne priatel‘ pravdy
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všemožne zvádza l‘udí k tomu, aby l‘udskými nariadeniami nahradili Boha a aby zabudli na to,
čo málo viesť k šťastiu a spaseniu 1‘udstva. A predsa, nech už je toto odpadnutie akokolvek
rozsiahle, nie je univerzálne . Na svete nie sú všetci bez zákona a přepadlí hriechu ; nie všetci
přešli na stranu nepriatel‘a. Boh má tisíce tých, čo sa nesklonili pred Bálom, mnohých, ktorí
túžia po plnšom poznaní a lepšie chcú poznat‘ Krista a zákon, mnohých, ktorí proti všetkej
nádeji očakávajú, že Ježiš zanedlho príde, aby ukončil vládu hriechu a smrti. A sú mnohí, čo
uctievali Bála nevedomky, o ktorých však Duch Boží stále zápasí / PK, str. 170-171 / {KS 57.2}

CIRKEV AKO VÝCHOVNÉ STREDISKO
Potreba chvíle
Na vybudovanie našich zborov potrebujeme teraz ušl‘achtilé snahy múdrych pracovní kov,
ktorí by odhalovali a rozhojňovali zborové hrivny, ktoré možno zúročit‘ k úžitku Majstra. Mali by
sme mať dokladne premyslený pracovný plán, ako zapojit‘ pracovní — kov, ktorí by šli do
všetkých našich zborov, malých i velkých, a ktorí by poúčali členov o tom, ako majú pracovat‘
pri duchovnej výstavbe cirkvi a ako pomáhat‘ neveriacim. Potrebujeme vzdelávat‘ a vychovávat‘
členov. Tí, čo navštevujú zbory, mali by bratov a sestry poučit‘ o praktických metodach misijnej
práce / 9T , str. 117 / . {KS 58.1}
Boh očakáva od svojej cirkvi, že vychová svojich členov pre šírenie svetla vo svete.
Vyučovanie má tak podnietiť stovky členov, aby svoje cenné schopnosti dali do Božej služby.
Použitím svojich schopností by sa l‘udia tak vzdelali, že by mohli zastávat‘ významné
postavenie pri všetkej zásadnosti a vernosti. Tým by sa vykonalo mnoho dobrého pre Majstra
/6T, str. 431-432 / . {KS 58.2}
Každý pracovník by mal uvážlivo pracovat‘ . Potom može úspešne a zodpovedne zvestovat‘
pravdu, aká je v Ježíšovi /7T, str. 70 /. {KS 58.3}
Mali by sme sa ciel‘avedome a bezodkladne pustit‘ do výchovy našich členov / 9T, str. 119/.
{KS 58.4}

ČI enom našich zborov najlepšie pomožeme , keď ich naučíme misijne pracovat‘ pre Pána a
nespoliehať sa len na kazatel‘ov /7T, str. 19/. {KS 58.5}
Je zrejmé, že všetky kázne nevychovali vel‘ký zástuvfeebazapieravých spolupracovníkov.
Túto skutočnosť a jej následky třeba dokladne zvážit‘. Ide o našu budúcnosť a o večnost‘.
Zbory chradnú, pretože ne— rozvíjali svoje schopnosti šírením svetla. Mali by sme všetkých
záujemcov starostlivo poučovat‘, akoby miesto Majstra, aby prakticky používali zjavené im
svetlo / 6T , str. 431 /. {KS 58.6}
Ludia už počuli mnoho kázní ; boli však poučení, ako majú pomáhat‘ tým, za ktorých Kristus
zomrel? Bola práca zorganizovaná tak, aby každý videi nutnost‘ zúčastnit‘ sa jej ? / 6T , str.
431/. {KS 59.1}
Výchovou a prácou majú byť 1‘udia pripravení pre každú tiesnivú situáciu, ktorá može
vzniknúť ; pri múdrom plánovaní može každý zastávat‘ patřičné miesto, aby získal skúsenosť
uschopnujúcu ho niesť zodpo-vednost‘ / 9T , str. 221 /. {KS 59.2}

Z borový študijný program
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Mnohí by ochotne pracovali, keby ich niekto poučil, ako majú začat‘Potrebujú návod a
povzbudenie . Každý z bor by mal byť výchovnou školou křesťanských pracovníkov. Jeho
členovia by sa mali naučit‘ vysvetlovat‘ Písmo, viesť sobotnú školu a vyučovat‘ v nej, mali by sa
poučit‘ o tom, ako najlepšie pomáhat‘ chudobným, starat‘ sa o nemocných a pracovat‘ s
neobrátenými . Mali by sa zriadiť zdravotné a kuchárske školy a kurzy pre rozne odvetvia
kresťanskej služby. Treba nielen vyučovat‘, ale pod vedením skúsených l‘udí i prakticky cvičit‘.
Učitelia by mali sami ukazovat‘ príklad ako pracovat‘ s 1‘ud‘mi, potom by sa od nich poučili i tí,
čo sa k nim pridali. Jeden príklad je vzácnejší než mnoho predpisov / MH , str. 149 /. {KS 59.3}

Zvláštny výcvik
Na reformne zdravotnú výchovu mali by sme vynakladať váčšie úsilie . Treba zriadiť
kuchárske školy a podomove poúčať l‘udí, ako majú pripravovať zdravé jedlo. Starí i mladí by
mali poznat‘ jednoduchú prípravu pokrmu. Kdekol‘vek sa zvestuje pravda, l‘udí třeba poučit‘ ,
ako si možu prihotoviť jednoduchú a predsa chuinú stravu. Všetkým treba poukázat‘ na to, že
výživné jedlo možno pripraviť i bez masa / 9T , str. 161 /. {KS 59.4}
Všade, kde je zbor, treba poučovat‘ l‘udí o příprave jednoduchých, zdraviu slúžiacich
pokrmov k užitku tých, čo chcú žiť podl‘a zásad zdravotnej reformy. Členovia cirkvi by mali
medzi 1‘uďmi svojho okolia šíriť toto prijaté svetlo /GW, str. 362 /. {KS 60.1}

Prisposobené vyučovanie
Kol‘ko užitočných a vážených služobníkov v Božom diele sa vycvičilo práve pri spínaní
jednoduchých povinností života v najnižšom postavení. Mojžíš sa mohol stať vládcom Egypta,
ale Boh ho nemohol‘vziať z krá-lovského dvora a postavit‘ k dielu, ktoré mu určil.Len keď sa po
štyridsiatich rokoch osvedčil ako verný pastier, povolal ho za osloboditel‘a izraelského l‘udu.
Gedeona vyviedol z humna, aby pod Božím vedením vyslobodil l‘ud z útlaku Filištínov. Elizeus
musel opustit‘ pluh, aby mohol splnit‘ Božiu výzvu. Amos bol rol‘níkom, kým mu Boh nezveril
zvestný úkol. Všetci, ktorí budú Kristovými spoludedic mi, majú vykonat‘ mnoho ťažkej a
nepríjemnej práce. Treba ich teda poúčať rozvážne, s ohl‘adom na povahové zvláštnosti a
dielo, ktoré majú konať /GW, str. 332-333/. {KS 60.2}

Zodpovednost‘ za vzdelávanie členov
Keď boli obrátení nádejní a nadaní 1‘udia, ako Timotej, Pavel a Barnabáš horlivo usilovali o
to, aby ich presvedčili o nutnosti pracovat‘ na vinici Pánovej. Keď potom apoštolovia odchádzali
na iné miesto, viera týchto mužov nesklamala a ešte viac sa upevnila, pretože sa dokladnr
oboznámili s Božími cestami, aby nezištne, pilne a vytrvalo pracovali pre blaho svojich blížnych.
Tomuto starostlivému vzdelaniu nove obrátených možno pripísať Pavlov a Barnabášov úspech
pri zvestovaní evanjelia v pohanských zemiach /AA, str. 186-187 / {KS 60.3}
Novozorganizované zbory treba poučit‘, že z ich stredu vyjdu l‘udia, ktorí budú zvestovat‘
pravdu svojim spolublížnym a založia i nové zbory. Preto by mali všetci členovia pracovat‘ a
pilne rozhojňovat‘ hrivny, ktoré im Pán zveril, a tak sa pripraviť pre Majstrovu službu /3T, str.
205/. {KS 61.1}
Misijná činnost‘ stále naráža na prekážky pre nedostatok vhodných, odovzdaných a
posvatených pracovníkov, ktorí by dostojne predstavovali naše vyznanie. Mnoho je tých, čo by
sa mali zapojit‘ do misijnej práce, ktorí však nikdy nepojdu do tohto diela, pretože ich blízki
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priatelia v zbore alebo v škole necítia nutnost‘ pomoct‘ a ukázat‘ im, že všetky svoje schopnosti
majú venovať Božej službe. Nemodlia sa s nimi a za nich /CT, str. 500-501 /. {KS 61.2}
Vedúci bratia by mali nájsť sposob a prostriedky, aby každý člen cirkvi mal možnost‘ nejak sa
zapojit‘ do Božieho diela. V minulosti to bolo príliš často zanedbané. Neboli tu jasné plány ani
svedomité plnenie povinností, aby sa všetky schopnosti všetkých uplatnili v činnej službe. Len
málo je tých, čo si uvedomujú, aké straty to sposobilo / 9T, str. 116/. {KS 61.3}
V každom zbore by mali byť členovia tak vychovaní, aby určitý čas venovali získavaniu duší
pre Krista.Ako možno povedať o členoch zboru:“ Vy ste svetlo sveta“, keď členovia svetlo
nešíria? Pastieri Kristovho stáda by sa mali chopit‘ svojej povinnosti a mnohých uviesť do práce
/6T, str. 436 /. {KS 61.4}

Výber kvalifikovaných vychovávátel‘ov
V nových zboroch by sme mali starostlivo vybrat‘ patričných úradníkov. Mali by to byť
skutočne obrátení mužovia a ženy. Voliť by sme mali tých, čo sú najlepšie pripravení vyučovat‘
slovom i skutkom. V každom odvetví trqeba vel‘a vykonat‘ / 6T, str. 85/. {KS 61.5}
Starší bratia a zodpovední predstavitelia cirkvi by mali pri usmernovaní diela venovať viac
pozornosti svojím plánom. Mali by dbať o to, aby sa do diela mohol zapojit‘ každý člen cirkvi a
aby nik nežil bezcielne, ale aby všetci urobili, čo len možu podlá svojich rozmanitých
schopností... Z členov cirkvi treba vychovat‘ nesebeckých, dielu oddaných a užitočných
pracovníkov Božích:, cirkev len tak prekoná neplodnost‘ a mrtvotu.,. Z každého člena cirkvi by
sa mal stať aktívny pracovník živý kamen vyžiarujúci svetlo v Božom chráme / RH, 2. 9. 1890 / .
{KS 62.1}

Seba výchova členov cirkvi
Členovia cirkvi musia pracovat‘; musia s a sami vzdelávat‘ a usilovat‘ o dosiahnutie
vznešeného ciel‘a, ktorý je pred nimi. Pán im ho pomóže dosiahnuť , ak budú s ním
spolupracovat‘ /9T t str .140/. {KS 62.2}
Nemali by sme premeškať ani jedinú príležitost‘, umožnujúcu nám rozvoj rozumových
schopností pre dielo Božie /COL , str. 334/. {KS 62.3}
Božský ciel‘ Pán chce, aby sme získali čo možno najlepšie vzdelanie, aby sme svojimi
vedomosťami mohli slúžiť iným. Nik nemože vedieť , kde alebo ako bude povolaný k práci či k
svedeckej službe. Len náš nebeský Otec vie , čo može urobit‘ z l‘udí. Máme možnosti, ktoré
naša slabá viera nepostihuje. Svoju mysel‘ máme tak vzdelat‘, aby sme v prípade potreby mohli
vydat‘ svedectvo o pravde jeho Slova i popredným pozemským vládcom tak, aby sme oslávili
jeho meno /COL , str. 333 334 /. {KS 62.4}
Kto sa pripravil na dielo v jeho vinici? Boh nemá zál‘ubu v nedostatočne pripravených
1‘uďoch; chce, aby sme vynaložili všetko úsilie a čo najlepšie zužitkovali hrivny, ktoré nám dal /
RH , 2. 4.1889 /. {KS 62.5}

Príklad
Vo sne som videla človeka, ktorý mi priniesol kotúč bielej látky s príkazom, aby som ju
rozstrihala na šaty pre l‘udí roznej vel‘kosti, povahove odlišných a z rozmanitého prostredia.
Dostala som príkaz látku rozstrihať a vystrihnuté šaty povešať, aby sa dali v čas potreby
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dokončit‘. Myslela som si, že pre mnohých strihám z poslednej látky, no dozvedela som sa, že
to nie je tak, že len čo rozstrihám tento kotúč, čakajú ma ďalšie. {KS 63.1}
Pretože ma množstvo pripravenej práce znechucovalo, povedala som, že na šaty už strihám
vyše dvadsať rokov a moja práca nielen že nebola ocenená, ale že som nepozorovala ani jej
zvláštnu užitočnosť, Toho, kto mi látku priniesol, som upozornila zvlášť na jednu ženu, ktorej
som mala vystrihnúť na šaty. Poznamenala som, že si darovaný odev neocení a že to bude
strata času i materiálu. Bola velmi biedna, rozumove značne zaostalá a nečistotná, takže šaty
mohla čoskoro znehodnotit‘. Moj predstavený mi povedal: „Vystrihuj na šaty. To je tvoja
povinnost‘. Nedoplatíš ty, ale ja.“ Boh nehl‘adí ako človek. Povoláva k dielu, ktoré treba
vykonat‘, a ty nevieš, či úžitok bude z toho, alebo z onoho. Nakoniec sa ukáže, že mnohé také
úbohé duše vojdú do král‘ovstva, kým 1‘udia všelijak v živote uprednostňovaní doň nevkročia
/2T,strJO-ll/. {KS 63.2}
Vojaaci musia neúnavne nacvičovat‘ pohotové obliekanie a vyzliekanie výstroja. Zbrane
musia vedieť odložit‘ a bezodkladne ich uchopit‘. Učia sa cieliť nimi na nepriatel‘a a všestranne
zaobchádzať. Vytrvalý výcvik vychovává l‘udí k ostražitosti. Mali by snáď vojáci Kniežaťa
Immanuela zanedbávat‘ prípravu na duchovný boj ? / GW, str. 7 5/. {KS 63.3}

ŽIACI MAJÚ MISJINE PRACOVAŤ ÚZ POČAS ŠTÚDIA
Ciel‘ výchovy
Pravá výchova je misijný výcvik. Každé Božie dieťa má misijne pracovat‘; sme povolaní
slúžiť Bohu i svojim spolublížnym a príprava k tejto službo by mala byť ciel‘om nasej výchovy /
MH , str. 395 /. {KS 64.1}
Účelom našich škol bolo vyzbrojovať mládež proti pokušeniam nepriatel‘a; v týchto školách
sa može pripraviť pre užitočnú službu v tomto živote i pre službu Bohu vo večnosti /CT, str.
495/. {KS 64.2}
Kto získava vedomosti preto, aby mohol pomáhat‘ nevedomým a hynúcim, prispieva k
uskutočneniu velkého Božieho zámeru s 1‘udstvom. Svojou nesebeckou službou pre blaho
iných dosahuje vznešený ideál kresťanskej výchovy / CT , str. 5 45/. {KS 64.3}
Pán hl‘adá opravdivých, oddaných, sebaobetavých mladých mužov a ženy, ktorí pojdu do
prvej linie a ktorí po krátkej školskej príprave pohotove prinesu sveetu Božiu zvesť /CT , str.
549 / . {KS 64.4}

Práca vzdelává
Misijné príležitosti sú nutným doplnkom študijného úsilia žiakov; je to čas poznávania
duchovných potrieb okolitých domácnosti. {KS 64.5}
Žiaci by nemali byť študijne tak zaneprázdnení, že by nestačili uplatnil‘ získané vedomosti.
Treba v nich probudit‘ misijný záujem o zblúdilých ; mali by sa s nimi zoznámiť a priniesť im
pravdu . Pokornou prácou, hl‘adaním múdrosti u Krista, prosbou a modlitebnou bdolosťou
možu iným poslúžiť poznaním, ktoré obohatilo ich vlastný život/CT , str . 545 546 / . {KS 64.6}
Kde len možno, žiaci by mali v mestách počas školského roku misijne pracovat‘. Misijnú
prácu by mali konať v okolitých mestečkách a na vidieku . Možu utvořit‘ skupiny kresťanskej
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pomocnej služby. Ziaci by si mali živo uvedomovat‘ svoje přítomné povinnosti voči
Bohu.Nemajú vyčkávat‘, že koniec školského roka im poskytne príležitost‘ nejakého
významného diela pre Pána, ale počas štúdia by sa mali snažit‘ s Kristom ne zištne slúžiť iným
/ CT , str. 5 47 /. {KS 65.1}
Nestačí obohacovat‘ mysel‘ mládeže významným poúčaním, musí sa naučit‘ rozdelit‘ sa s
tým, čo už prijala / CT, str. 545/. {KS 65.2}
Z našich škol a ústavov majú výjsť misionári do ďalekých zemí. V škole by mali študenti
zužitkovat‘ každú príležitost‘ na prípravu pre túto prácu. Tu sa má dokázat‘ a osvedčit‘ ich
sposobílosť a nebeské povolanie / CT, str. 549/. {KS 65.3}

Prebúdzanie misijného ducha
Učitelia i žiaci našich škol potrebujú nebeský dotyk. Boh može pre nich urobit‘ ovel‘a viac,
než urobil, pretože v minulosti sme mu všelijak stáli v ceste. Aj keby sme prebúdzali misijného
ducha na úkor pravidelného štúdia, získáme hojné nebeské požehnanie , ak budeme mať viac
viery a duchovnej horlivosti a ak si živšie uvedomíme , čo chce vykonat‘ Pán /CT, str. 5 46 / . {KS
65.4}

Koniec školského roka
Po ukončení školského roka mnohí majú príležitost‘ pracovat‘ ako kolporteri. Svedomitý
kolportér si nájde přístup do mnohých domácností, kde zanechá písané svedectvo o prítomnej
pravde. Naši žiaci by sa mali naučit‘ predávat‘ naše knihy. Potrebujeme l‘udí hlbokej
kresťanskej skúsenosti, l‘udí rozvážnych, zásadných a pre toto odvetvie diela náležite
pripravených. Niektorí majú potrebné schopnosti, vzdelanie i skúsenosti, aby mohli mladých
l‘udí patřične vyučiť úspešnej kolportérskej službe; tým by sa v tomto odvetví vykonalo ovel‘a
viac než dosial‘. Takto kvalifikovaní l‘udia sú zvlášť zodpovední za výchovu iných /CT , str. 546
-547/. {KS 65.5}

Služba spevu
Študenti, ktorí vedia melodicky a zretel‘ne spievať prekrásne evanjelijné piesne, možu
vykonat‘ mnoho dobrého ako spievajúci evanjelisti. Nájdu vel‘a príležitostí, kde možu uplatnit‘
Bohom im zverený dar, a mnohé osamelé miesta zatemnené zármutkom a utrpením, ktoré
možu vyjasnit‘ spevom a radostným jasom, aby boli obšťastnení aj tí, čo len zriedka prídu do
zhromaždenia. {KS 66.1}
Študenti, výjdite na „pol‘né cesty a medzi ohrady“ . Snažte sa získat‘ přístup k vyšším i
nižším triedam. Navštivte domy chudobných i bohatých a podl‘a možnosti sa opýtajte: Smieme
vám zaspievať nejaký evanjelijný chválospev? Obmakčené srdcia sa vám otvoria a máte
možnost‘ krátko sa pomodlit‘ a prosit‘ o Božie požehname . Málokto to odmietne vypočuť . Taká
služba je tou pravou misijnou prácou /CT, str. 5 47-548 /. {KS 66.2}

LAICKÝCH PRACOVNÍKOV A LAICKÝCH
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PRACOVNÍKOV
Jednota v službe
V dozrievajúcich poliach by mali kazatelia spolupracovat‘ s laickými pracovníkmi. Kdekol‘vek
zvestujú zabudnuté pravdy Písma, všade ich bude sprevádzať žatva.Nájdu tých, čo prijmú
pravdu a celý svoj život posvátia získavaniu l‘udí pre Krista / ST , 3.8. 1903 , australske vydanie
/. {KS 67.1}
Nie je Pánovým zámerom, aby pri rozsievaní semena pravdy najváčší diel zvestnej služby
zostal kazatelom. Treba povzbudit‘ tých, čo neboli povolaní do kazatel‘skej služby, aby
pracovali pre Majstra podl‘a svojich rozmanitých schopností. Stovky mužov a žien dnes ešte
nečinných mohli by konať dobru službu. Keby o pravde svedčili svojim priatel‘om a susedom,
vykonali by významné dielo pre Majstra /7T, str. 21/. {KS 67.2}
Boh povolal svojich služobníkov, aby zvestovali posolstvo pravdy. Zbory ho majú prijať a
všemožne zvestovat‘ ; len čo prijmú prvé lúče svetla, majú ich šíriť ďalej /6T, str. 425 /. {KS 67.3}
Lud má dvíhať bremeno tam, kde ho dvíha kazatel‘, má podporit‘ jeho snahy a pomáhat‘ mu
v ťažkostiach; len vtedy nebude Boží služobník prepracovaný a nebude ochabovat‘. Nijaký
vplyv neprivedie zbor k trvalej činnosti, ak jeho členovia nebudú jednat‘ rozvážne, zásadne a ak
všemožne nebudú šíriť dielo vpred /RH, 23.8.1881/. {KS 67.4}

Presvedčivé spojenie
Svet nepresvedčia kázne, ale život členov cirkvi.Z kazatel‘nice sa zvestuje teória evanjelia,
ale praktická zbožnost‘ cirkvi je dokazom jeho moci /7T,str.l6/. {KS 67.5}
Dielo Božie sa na zemi nedokončí, ak čle — novia našej cirkvi nebudú spolupracovat‘ s
kazatel‘mi a zborovými pomocníkmi a ak nepodoprú ich úsilie /G W, str. 352 / . {KS 68.1}
Kázanie je len malou čiastkou diela, ktoré treba vykonat‘ pre spásu l‘udí. Boží Duch
presviedča hriešnikov o pravde a privádza ich do cirkvi. Kazatelia možu vykonat‘ všetko, čo od
nich závisí, ale nikdy nemožu vykonat‘ to, čo má vykonat‘ cirkev /4T, str. 69 /. {KS 68.2}
šírenie Božej pravdy nedostali za úkol len niekol‘kí vysvátení kazatelia. Pravdu musia šíriť
všetci Kristovi učeníci. Treba ju rozsievať popri všetkých vodách / RH, 22 .8. 1899/ . {KS 68.3}
Kazatelia možu príjemne a posobivo kázat‘ a všemožne usilovat‘ o blaho zboru, ale ak jeho
jednotliví členovia nebudú jednat‘ ako služobníci Ježiša Krista , zbor bude vždy vo tme a bez
moci. Nech je svet akokďvek zatvrdnutý a zatemnelý, vplyv skutočne dósledného príkladu bude
mať blahodarnú moc / 4T, str. 285 až 286 /. {KS 68.4}

Osudný omyl
Je osudným omylom domnievať sa, že dielo záchrany l‘udí závisí len od kazatel‘ov Božieho
Slova. Tí, ktorým Pán zveril vačšiu zodpovednost‘, mali by povzbudit‘ pokorného, posvateného
veriaceho, ktorému Pán vinice tiež zveril diel zodpovednosti za l‘udí. Predstavitelia Božej cirkvi
si majú uvedomit‘, že Spasitel‘ov príkaz platí pre všetkých, ktorí veria v jeho meno. Boh pošle
na svoju vinicu mnohých, ktorí neboli oddelení k službe Slova kladením rúk / A. A , str. llO/. {KS
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68.5}

Vel‘mi pomýlená je predstava , že kazatel‘ musí niesť všetky bremená a všetko uróbiť sám.
Prepracovanost‘ a vyčerpanost‘ by ho snadno mohli sklátit‘ do hrobu, kým pri spoločnej
zodpovednosti podl‘a Božieho zámeru mohol by ďalej žiť . O rozdelovaní bremien majú cirkev
poučit‘ tí, ktorí vedia viesť pracovníkov za Kristom q k práci podl‘a jeho vzoru / 6T , str. 435 / .
{KS 68.6}

Kazatel‘ by si nemal myslieť , že len on je povinný vsetko povedať, vykonat‘ všetku prácu a
vyslovit‘ všetky modlitby; v každom zbore by si mal vychovat‘ po mocníkov. Rožni jednotlivci
možu viesť zhromaždenia a poslúžiť biblickou úvahou; pri tom budú musieť použit‘ hřivny, ktoré
imdal Pán, a súčasne sa vzdělávat‘ za pracovníkov /G W, str. 197 / . {KS 69.1}
Kazatelia nemajú robiť to, čo má vykonat‘ cirkev; vyčerpajú sa a bránia iným vykonat‘, čo sú
povinní. Mali by poučit‘ členov ako pracovat‘ vo zbore a vo veřejnosti / HS , str. 291 /. {KS 69.2}
Pri úsilí zvestovat‘ naše posolstvo neveriacim, členovia zboru pričasto stoja bokom ako
nezaujatí diváci a všetko nechávajú na kazatel‘a. Preto neraz i práca našich najlepších
kazatel‘ov mala len slabý ohlas / GW, str. 196/. {KS 69.3}
Kazatelova povinnost‘ Najlepšia pomoc , ktorú kazatelia možu poskytnúť členom našich
zborov, nie sú kázne, aie plánovite rozdelená práca. Dajte každému niečo vykonat‘ pre iných.
Pomožte im pochopit‘, že ako příjemci Kristovej milosti sú povinní konať jeho dielo. A všetkých
třeba poučit‘, ako majú pracovat‘. Obzvlášť novým veriacim třeba ukázať cestu, ako sa stanů
Božími spolupracovníkmi / 9T, str. 82 /. {KS 69.4}
Kazatelia, zvestujte pravdy, ktoré usmernia veriacich, aby každý z nich osobné pomáhal
l‘ud‘om žijúcim bez Krista . Všemožne podnecujte osobné úsilie / 9T , str. 124 /. {KS 69.5}
Kazatelia majú poúčať členov zboru, že duchovný rast vyžaduje ochotu niesť Pánom
uložené břemeno, t.j. privádzať tých, čo sa vyhýbajú tejto zodpovědnosti, třeba navštívit‘ ,
modlit‘ sa s nimi a pomáhat‘ im.Neveďte l‘udí k tomu, aby záviseli na vás ako kazatel‘och; skor
ich poučte, že majú uplatnit‘ svoje hřivny zvěstováním pravdy iným. Pri tomto úsilí im pomožu
nebeskí anjeli a získaná skúsonosť umocní ich vieru a v Bohu im poskytne pevnú oporu /GW,
str. 200 /. {KS 69.6}
Tam, kde sú už niekol‘kí veriaci, kazatel‘ sa nemá predne a příliš usilovat‘ o obrátenie
neveriacich, ale z členov zboru si vychovat‘ spol‘ahlivých spolupracovníkov. Každému by mal
osobné pomoct‘, aby usilovali {KS 70.1}
o hlbšiu skúsenosť a pracovali pre iných. Úsilie kazatel‘a bude korunované váčším
úspechom, ak ho členovia budú ochotné podopierať svojimi modlitbami a činmi / GW, str. 196 /.
{KS 70.2}

V istom zmysle má kazatel‘ podobné postavenie ako majster pracovnej skupiny alebo
kapitán loďnej posádky. Má dohliadnuť , aby určená práca bola prevedená svědomitě a načas ,
a len v núdzových prípadoch može zasiahnuť sám . Majitel‘ velkého mlýna pristihol raz jedného
zo svojich majstrov v jame pod kolesom prevádzať jednoduchú opravu, kým poltucta robotníkov
sa len prizeralo. Keď si majitel‘ všetko dokladné overil, aby snáďniekomu neukrivdil, zavolal
majstra , vyplatil mu plnú mzdu a přepustil ho. Prekvapený majster žia— dal vysvetlenie.
Majitel‘ mu povedal: „Zamestnal som vás ako majstra šiestich robotníkov. Tých šesť l‘udí však
nerobilo nič a vy ste pracovali len za jedného.Čo ste urobili, mohol právě tak urobit‘ ktorýkol‘vek
zo šiestich robotníkov, Nemožem platit‘siedmich, aby ste vy učili šiestich zahálať . V niektorých
prípadoch možno tento príbeh použit‘, v iných nie. Mnohí kazatelia však nevedia ako
zaměstnat‘ všetkých členov zboru v roznych odvetviach cirkevnej práce, alebo sa o to
nepokúšajú. Keby kazatelia venovali viac pozornosti pracovnej snahe a vytrvalosti svojich
členov, mali by vačší úspěch, vi ,c času na štúdium a misijné návštěvy a vyhli by sa mnohým
příčinám nezhod /GW, str. 197 až 198 /. {KS 70.3}
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Dobrý příklad
Apoštol /Pavel/ si uvedomoval rozsah svojej zodpovednosti za duchovné blaho tých, ktorým
svojím úsilim pomohol k obráteniu . Tužil, aby rástli v poznávaní jediného pravého Boha a
Ježiša Krista, ktorého poslal. Pri svojej misijnej práci stretával malé skupinky mužov a žien,
ktorí milovali Ježiša, spolu s nimi sa modlil a prosil Boha, aby ich poučil, ako si majú udržať živé
spojenie s ním. Často sa s nimi radil ako najlepšie šíriť medzi l‘ud‘mi světlo evanjelijnej pravdy.
Ačasto , keď bol ďaleko od tých, pre ktorých takto pracoval, prosil za nich Boha, aby ich
zachoval od zlého a pomohol im byť opravdivými, pilnými misionármi / AA, str. 262/. {KS 71.1}

ORGANIZOVANÉ KRESŤANSKÉ ÚSILIE
Potreba organizacie
Čas je krátký a svoje sily musíme zorganizovat‘, aby sme vykonali rozsiahlejšie dielo /9T,str.
27/. {KS 72.1}
Ten, ktorý sa nemýli, ma upozornil na utváranie malých skupin, ktoré sú základom
křesťanského úsilia / 7T , str. 21-22/. {KS 72.2}
V každom zbore by mali byť dobre zorganizované skupiny pracovníkov ochotných k misijnej
službe v okolí / RH , 29 .9. 1891 /. {KS 72.3}
V každom meste by mali byť zorganizované skupiny ukáznených pracovníkov; nejde o
jedného či dvoch, ale o celé desiatky / GCB , 1893 , str. 37 /. {KS 72.4}
V našich zboroch by mali byť zorganizované skupiny pre službu. Rožni jednotlivci by mali
spolupracovat‘ ako rybári l‘udí. Mali by sa snažit‘ vyviesť ich z ruchu sveta a uviesť ich do
spásnej čistoty Kristovej lásky / 7T , str. 211. {KS 72.5}
Kristova cirkev na zemi bola ustanovená pre misijný záměr a Pán chce vidieť , ako celá
cirkev nachádza cesty a prostriedky, aby 1‘udia vznešení i ponížení, bohatí i chudobní mohli
počuť posolstvo pravdy /6T,str.29/. {KS 72.6}
Ak je v niektorom zbore vel‘ký počet členov, mali by vytvořit‘ malé pracovné skupiny,
zaujímajúce sa nieleno členov cirkvi, ale aj o neveriacich. A keby na jednom mieste boli len
dvaja alebo traja vyznavači, aj oni majú tvoriť pracovnú skupinu /7T,str.22/. {KS 72.7}
Ak kázeň a poriadok zaručujú úspěch vojenských akcií, tým naliehavejšie sú v našom
bojovaní, pretože usilujeme o vačšie a vznešenejšie hodnoty, než o aké ide znepriateleným
vojskám . Zápasíme o večné záujmy /lT, str. 649/. {KS 72.8}
Boh je Bohom poriadku. V nebi je všetko v dokonalom poriadku; anjelske zástupy sa
vyznačujú odovzdanou poslušnosťou . Úspech je na strane poriadku a súladu. V tomto ohl‘ade
Pán Boh dnes očakáva práve tol‘ko , ako za čias Izraela. Kto pracuje v jeho diele, musí si
počínat‘ rozumne, nemá jednat‘ nedbalo a nahodilo. {KS 73.1}
Pán chce, aby sme jeho dielo konali s vierou a presne aby mu mohol dať svoju pečať /PP,
str. 37 6/. {KS 73.2}
V cirkvi treba konať dobre organizované dielo, abv členovia vedeli prinášať l‘ud‘om sveetlo a
aby tým sami silneli vo viere a rozširovali si svoje poznanie. Ich viera sa umocní, ak budú
rozdávat‘ to, čo od Pána sami prijali. Pracujúci zbor je živý zbor.Sme ako živé kamene
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zasadené do stavby a každý má žiariť určitým svetlom Každého kresťana možno prirovnať k
drahokamu, ktorý slávu Božiu prijímá a vyžiaruje / 6T, str. 435 /. {KS 73.3}

Príklad dokonalej organizácie
Pán chce , aby sme sa o poriadku a organizácii poučili z dokonalého poriadku ustanoveného
za Mojžiša pre úžitok Izraela / 1T , str. 653 / . {KS 73.4}

Prvý krok k cirkevnej organizácii
Povolanie dvanástich bolo prvým krokom k organizácii cirkvi, ktorá po Kristovom odchode
mala na zemi pokračovat‘ v jeho diele / A A, str .18 /. {KS 73.5}

Vzor cirkevnej organizácie
Zorganizovanie cirkvi v Joruzaleme malo slúžiť za vzor organizovania zborov, kdekol‘vek by
poslovia pravdy získavali nových veriacich v evanjelium... Keď neskor v dejinách ranej cirkvi
mnohé skupiny veriacich v roznych častiach sveta utvorili zbory, cirkevná organizácia sa ďalej
zdokonalila, aby sa zachoval poriadok a súladná činnost‘. Každý člen bol nabádaný správne
jednat‘. Každý mal rozvážné užívat‘ hrivny, ktoré mu boli zverene / A A, str. 91-92 /. {KS 73.6}

Každý má svoje miesto
Každému, kto po obrátení rozsíril rady cirkvi, treba určit‘ zodpovedné miesto . V tomto
zápase by mal každý ochotné niečím byť alebo niečo konať /7T,str.30/. {KS 74.1}
Boh nepožaduje množstvo ústavov, rozsiahle stavby, či vel‘kú okázalost‘, ale súladnú
spoluprácu zvláštneho l‘udu, ktorý si vyvolil a ktorý mu je drahý. Každý človek má byť na
svojom mieste a plniť zverený úkol; má zmýšl‘ať, hovorit‘ i jednat‘ v súlade s Duchom Božím.
Vtedy , a len vtedy, dielo bude úplným, súladným celkom / 6T , str. 293 / . {KS 74.2}
Sila armády sa obvykle meria zdatnosťou mužov v prvých radoch. Rozvážný generál nabáda
svojich dostojníkov, aby každého vojaka vycvičili pre aktívnu službu. Pri všetkých sa snaží
vypestovat‘ vrcholnú zdatnost‘. Keby sa mal spoliehať len na svojich dostojníkov, nikdy by sa
nedočkal úspešného útoku. On však počítá s vernou a neúnavnou službou každého muža
svojej armády. Zodpovednost‘ velkou mierou spočívá na radových vojakoch / 9T , str . 116 / . {KS
74.3}

Majster hl‘adá evanjelijných pracovníkov. Kto sa prihlásí? Nie všetci, čo vstupujú do armády,
stanú sa generálmi, kapitánmi, čatármi ale len slobodníkmi. Nie všetci nosú vodcovskú
zodpovednost‘ a starost‘. Vojakov čaká aj iná ťažká práca. Niektorí musia kopať zákopy a
stavať opevnenia; jedni zostávajú na stráži a iní podávájú správy. Vojenský útvar, či armáda
pozostáva z mnohých vojakov, kým dostojníkov býva len málo; a predsa úspech závisí od
vernosti každého vojaka. Zbabelost‘ alebo zrada čo i len jediného muža može pripraviť porážku
colej armády /GW, str.84-85/. {KS 74.4}
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Tajomstvo úspechu
Tajomstvo nášho úspechu v diele Božom závisí od súladnej spolupráce nášho l‘udu . Každý
úd Kristovho tela musí v Božom diele splnit‘ svoje poslanie podl‘a Bohom mu zverených
schopností. Prekážky a ťažkosti musíme prekonávat‘ spoločne , ruka v ruke a srdce pri srdci /
RH , 2.12 . 1890/. {KS 75.1}
Keby kresťania spolupracovali a napredovali jednotne pod vedením jedinej Moci a šli za
jediným ciel om, pohli by svetom / 9 T, str. 221 / {KS 75.2}
Anjeli spolupracujú súladne . Všetky ich pohyby vyznačuje dokonalý poriadok. Čím lepšie
napodobíme súlad a poriadok anjelských zástupov, tým lepšie nám tito nebeskí posli pomóžu .
Ak nevidíme nijaký dovod k súladnej spolupráci, ak sme neporiadni, neukáznení a vo svojom
úsilí nezjednotení, potom nám svorne spolupracujúci anjeli nemožu účinne pomáhat‘.
Odvracajú sa zarmútení, pretože nemožu podporovat‘ zmatok, roztržitost‘ a nejednotu. Kto
chce spolupracovat‘ s nebeskými poslami, musí s nimi pracovat‘ v zhode. Kto bol pomazaný z
výsosti, ten bude celým svojím úsilím podporovat‘ poriadok, kázen a jednotný postup; potom
nebeskí anjeli možu s ním spolupracovat‘. Tito nebeskí poslovia však nikdy nepodporia
nepravidelnost‘, nejednotu a neporiadok /lT, str. 649-650/. {KS 75.3}

Časove varovanie
Pracovat‘ troba systematicky; ak však niektorí z vás pridlho premýšl‘ajú, plánujú a priberajú
sa k práci, satan šíri svoje zvody a pozornost‘ l‘udí pútajú klamsťvá tohto majstrovského zvodcu
/ RH ,13.3 1888/. {KS 75.4}
Ako by sa len satan tešil, keby sa mu podarilo dostat‘ sa medzi tonto l‘ud a rozložit‘ dielo
práve vtedy, keď je výsostne potrebná dokladná organizácia a bude treba napnúť všetky sily,
aby sme odolali falošným hnutiam a odmietli ťvrdenia, ktoré nie sú v Božom slove! Musíme
udržať rovné rady, aby tak uvážlivo a starostlivo budovaný organizačný systém a poriadok
neutrpel nijakú trhlinu . Nesmieme ustúpiť neukázneným živlom, ktoré by teraz radi ovládli diolo
/GW, str. 4 87/. {KS 75.5}

PREBUDENIE
Výzvy
V našich zboroch posolstvo evanjelia má jasno znieť a vyzývat‘ ich k všeobecnpj aktivite.
Clonovia cirk {KS 77.1}
vi by mali mať vačšiu vieru; horlivost‘ by mali získávat‘ od svojich neviditelných nebeských
spojencov, naborať ju z poznania nevyčerpatelných zdrojov a z rozsiahleho podujatia , do
ktorého sa zapojili, a z moci svojho nebeského Pána. Tí, čo sa podriaďujú Božej vládo, dajú sa
ním viesť a usmerňovat‘, postihnu Bohom stanovený sled událostí, ktoré sa majú odohrať .
Inspirovaní duchom Toho, ktorý sa obetoval za život sveta, nebudú ďalej nečinne stáť a
odvolávat‘ sa na svoju nemohúcnosť, V nebeskej výzbroji sa pustia do boja , ochotné budú
pracovat‘ a odvážne napredovať v jeho diele s vědomím, že všetku ich mdlobu prekoná jeho
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všemohúcnosť /7T, str. 14 / {KS 77.2}
Zobuďme sa ! Boj zúri. Blíži sa konečné stretnutie pravdy a bludu. Napredujme pod
zástavou, ktorú Immanuel posvatil svojou krvou a bojujme dobrý boj viery, aby sme získali
večnú poctu, lebo pravda zvíťazí a skrze Toho, ktorý si nás zamiloval, i my určite zvíťazíme .
Vzácne chvíle času milosti končia. Predne konajme dielo pre večný život, k sláve nebeského
Otca a zachraňujme tých, pre ktorých Kristus zomrel / RH , 13. 3.1888 / . {KS 77.3}

Príkaz napredovať
Vojvoda z Wellingtonu bol raz medzi krosťanmi, ktorí diskutovali o možnostiach úspešnej
misijnej práce medzi pohanmi. Prítomní chceli vodieť , či podl‘a vojvodovho náhl‘adu možno
očakávať úspech, ktorý by vyvážil náklady. Tento skúsený vojak odpovedal: “ Páni, aký príkaz
ste dostali? Neprislúcha vám diskutovat‘ o úspechu. Ak správno rozumiom, dostali sto prodsa
príkaz: ‚Choďte po celom svete, kážte evanjelium vsetkému stvoreniu Páni, držte sa tohto
príkazu “ / G W , str .115 /. {KS 77.4}

Krátkost‘ času
„Blízko je den Hospodinov, vel‘ký, blízko a príde velmi rýchlo/Sof 1,14/.Buďme obutí
hotovosťou k ovanjeliu a pripravení napredovať na každý pokyn/9T, str. 46/. {KS 78.1}
Členovia cirkvi ... by mali vždy pohotove splňať Majstrove príkazy. Kdekol‘vek třeba niečo
vykonat‘, máme sa do toho pustit‘ a pracovat‘ so stálym zretel‘om na Ježiša... Keby každý člen
cirkvi bol živým misionárom, evanjelium by sa čoskoro dostalo do všetkých zemí, všetkým
národom, pokoleniam, jazykom a l‘ udu/9T, str.32/. {KS 78.2}
Blížime sa k sklonku pozemských dejín. Čaká nás vel‘ké dielo záverečné dielo zvestovania
posledného varovného posolstva hriešnemu svetu . Pán odvolá mnohých od pluhu, z vinice či z
inei práce a pošle ich zvestovat‘ toto posolstvo svetu /7T,str. 270/. {KS 78.3}
Zvestujte varovné posolstvo v dial‘avách a šíravách zeme. Povedzte 1‘ud‘om, že deň
Hospodinov je blízko a rýchlo sa blíži. Nech nikto nezostane bez upozornenia. Sami sme mohli
zostať medzi ubohými, v blude žijúcimi 1‘uďmi. Mohli sme patriť medzi divochov. Podlá
množstva pravdy, ktorú sme prednostne smeli prijat‘ dlhujeme ju iným /6T, str. 22/. {KS 78.4}
Bratia a sestry , je prineskoro na to, aby ste si hrivnou času a sily slúžili len sebe.Nech vás
posledný deň nezastihne bez nebeského pokladu. Snažte sa šíriť víťazstvo kríža, usilovne
prinášajte 1‘uďom svetlo , pracujte pre záchranu svojich spolublížnych a vaše dielo obstojí aj v
ohnivej skúške /9T,str. 56/. {KS 78.5}
Toto posolstvo musíme rýchlo rozšíriť, a to riadok za riadkom, poučenie za poučením, příkaz
za príkazom. Ludia sa čoskoro budú musioť rozhodnúť a my musíme vedieť, že sa im poskytla
príležitost‘ poznat‘ pravdu, aby sa mohli uvážlivo postavit‘ za spravodlivosť. Pán vyzýva svoj
l‘ud k práci k práci vážnej a rozvážnej , kým čas milosti ešte zhovievavo trvá / 9T, str. 126 -127
/. {KS 78.6}
Nemožeme strácať čas. Koniec je blízko. Zvestné možnosti budú vpravo i vl‘avo čoskoro
zatarasené. Boží poslovia budú narážať na všemožné prekážky, takže nebudú moct‘ konať, čo
sa dnes ešte robit‘ dá.Smelo sa musíme podívat‘ povinnostiam do tváre a čím skor zaútočit‘.
Pán ma poučil, že mocnosti temna všemožne pracujú a satan sa zlodejsky zmocňuje ospalých,
ako keď vlk unáša svoju korisť. Máme varovné posolstvo, ktoré smieme zvestovat‘ a máme
úlohu, ktorú treba konať; sotva si dnes vieme predstavit‘, ako ťažko sa nám bude zanedlho
pracovat‘.Nech nám Pán pomože zostať na ceste svetla, pracovat‘ s pohl‘adom upreným na
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Ježiša, nášho Sprievodcu, a trpezlivo, vytrvalo napredovať k víťazstvu /6T, str, 22/. {KS 79.1}
V otál‘aní je nebezpečenstvo . Človek, ktorého ste mohli vyhl‘adať a otvoriť mu Písmo,
odchádza do nenávratna. Satan mu pripravil osidlo a snáď už zajtra može byť v službe tohto
arcinepriatel‘a Božieho . Prečo otál‘ať čo i jediný deň? Prečo nepracovat‘ hneď?/6T, str. 443 /.
{KS 79.2}

Od Kristových nasledovníkov sa v každej dobe vyžadovala bdelost‘ a vernost‘, avšak teraz,
keď stojíme na samom prahu večnosti, keď poznáme určité pravdy, keď máme tak významné
svetlo a tak zodpovedné dielo, nutne musíme svoje úsilie zdvojnásobit‘. Každý má pracovat‘ do
kragnosti svojich možností. Drahý brat, ohrožuješ vlastnú spásu, keď sa uťahuješ do
ústrania.Ak zverenú úlohu nesplníš,budeš sa zodpovedať Bohu / 5T, str. 460 -461 /. {KS 79.3}

Doležité otázky
Pred nami je večnost‘.Opona sa čoskoro poodhrnie . Na čo myslíme , keď tak sebecky
lipneme na pohodlí, kým ludia všade naokolo hynú ? {KS 79.4}
Či už cele stvrdli naše srdcia ? {KS 80.1}
Nevidíme a nechápeme, že v záujme iných máme vykonat‘ určité dielo ? {KS 80.2}
Moji bratia a sestry, patríte aj vy medzi tých, čo majú oči a nevidia , uši majú a nepočujú ? {KS
80.3}

Nadarmo vám Boh dal poznat‘ svoju vól‘u ? {KS 80.4}
Zbytočne vám posielal jedno varovné posolstvo za druhým o blízkosti konca ? {KS 80.5}
Veríte výrokom jeho Slova o tom, čo prichádza na svet ? {KS 80.6}
Veríte, že nad obyvatelmi zeme visia Božie súdy ? {KS 80.7}
Ako potom možete pohodlne, nevšímavo a l‘aho-staj ne sedieť ? / 9T , str . 26-27 /. {KS 80.8}

Výzva k prebudeniu
Dielo čoskoro končí a všade sa rozmáha bezbožnost‘. Naše pracovné možnosti sú len vel‘mi
krátkodobé . Preberme sa z duchovného spánku a všetko, čo máme a čím sme, posváťme
Pánovi. Jeho Duch bude sprevádzať pravých misionárov a dá im moc k službe /SW, 9. 4. 1903
/. {KS 80.9}
Zobuďte sa, bratia a sestry, zobuďte sa . Nespite už. „Čo tu stojíte, zahál‘ajúc celý deň?“
Ježiš hovorí: „Choď dnes pracovat‘ na moju vinicu!“ Kto prijal Ducha Svatého, prejaví to, lebo
všetky svoje sily uplatní v najužitočnejšej službe. Kto skutočne vierou prijímá Krista, pracuje .
Uvedomuje si zodpovednost‘ za l‘udí. Boh teraz volá každého, kto pozná pravdu a stal sa
strážcom svatej pravdy, aby sa zobudil a ne-beské svetlo prinášal iným / RH , 6 . 12 .189 3 /. {KS
80.10}

Prebuďte sa bratia ; vo vlastnom záujme sa probuďte . Bez Kristovej milosti nič nevykonáte .
Pracujte , pokial‘ možete /SW, 17 . 7 . 1906 /. {KS 80.11}
Keby sa nám oči otvorili a mohli by sme postihnut‘, ako padlí anjeli ovplyvnujú pohodlných a
sebaistých l‘udí, necítili by sme sa tak bezpeční. Zlí anjeli sú ustavične za nami / lT,str.302/. {KS
81.1}

Boh vyzývá všetkých, kazatel‘ov i l‘ud, aby sa probudili. Celé nebo bdie. Scény pozemských
dejín čoskoro skončia. Žijeme v nebezpečenstvách posledných dní. Ešte vačšie
nebezpečenstvá sú pred nami, a my nebdieme. Strašná je táto nečinnost‘ a nezodpovednost‘ v
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diele Božom. Táto smrtelná strnulost‘ pochádza od satana / 1T, str.260-261/. {KS 81.2}
Co mám povedať, aby som zobudila ostatky Božieho l‘udu? Bolo mi ukázané, že nás čakajú
strašné scény; satan a jeho anjeli sa všemožne snažia prekázat‘ Božiemu l‘udu. Vie, že ak
členovia len trochu prispia, zvíťazil nad nimi, pretože ich záhuba je istá /lT,str.263/. {KS 81.3}
V týchto posledných hodinách skúšky l‘udstva, keď sa má čoskoro rozhodnúť o večnom
osude každého človeka, Pán neba i zeme čaká, že jeho cirkev bude pracovat‘ ako nikdy
predtým. Tých, ktorých v Kistu oslobodilo vzácne poznanie pravdy, pokladá Pán Ježiš za
svojich vyvolených a na celej zemi uprednostnených jedincov; očakáva, že budú zjavovať
cnosti Toho, ktorý ich povolal zo tmy do svojho predivného svetla. Z toho hojného požehnania
majú dostat‘ aj iní. Radostnú zvesť o spasení má počuť každý národ, pokolenie, jazyk i l‘ud
/PK, str. 716-717/. {KS 81.4}
Ani jeden zo sta našich členov nekoná nič okrem svojho obvyklého svetského zamestnania.
Ani z polovice si neuvedomujeme cenu duší, za ktoré Kristus položil svoj život / 8T str.148/. {KS
81.5}

Keby si Kristovi nasledovníci uvedomili svoju povinnost‘, potom by v pohanských zemiach
tisíce zvestovali evanjolium, kým dnes je tam len jednotlivec. A tí, čo by tu nomohli osobne
pracovat‘, podporovali by diolo svojimi prostriodkami, porozumoním a modlitbami. I v
křesťanských zemiach by sa vykonalo ovel‘a viac pre záchranu l‘udí /SC , str . 86 / . {KS 81.6}
Tisíce sa tešia z vel‘kého svetla a vzácnych príležitostí, no pre rozšírenie svetla nie sú
ochotní prispieť hrivnou svojho vplyvu ani obetovat‘ svoje prostriedky. Ba ani k sebe sa
nechovajú zodpovedne a nezostávajú v Božej láske, aby nemuseli byť príťažou cirkvi; takí by
však aj v nebi boli len bremenom a pre-kážkou. Kvoli Kristovi v záujme pravdy i samých seba
mali by sa zobudiť a pilne pracovat‘ pre večnosť / RH, 1. 3.1887 /. {KS 82.1}
Kristovu cirkev možno výstižne prirovnať k armáde. Život každého vojaka je namáhavý,
ťažký a nebezpečný. Všade sú bdelí nepriatelia vedení kniežaťom mocností temna, ktorý nikdy
nedrieme a neopúšťa svoje miesto. Len čo kresťanova bdelosť poochabne, tento mocný
protivník náhle a prudko zaútočí. Ak členovia cirkvi nebudú pracovat‘ a bdieť, premožu ich
nepriate 1‘ské zvody. {KS 82.2}
Keby polovica vojakov v armáde pri výkone služby lenošila a pospala, nasledovala by porážka,
zajatie alebo smrť. Keby snáď aj unikol nepriatel‘ovi, mohol by si nárokovat‘ odmenu? Nie; iste
by bol bezodkladne popravený. Ešte vážnejšie následky čakajú nedbalu a nevernú cirkev
Kristovu. Može byť niečo hroznejšie , než je spiaca armáda kresťanských bojovníkov? Ako
možu nad svetom víťaziť tí, ktorých ovláda knieža tmy? Tí, čo v bojovej chvíli zostávajú
l‘ahostajne v úzadí.ako by im na boji nezáležalo a necítili zaň nijakú zodpovednost‘, mali by
radšej zmeniť smer alebo okamžite opustit‘ rady /5T, str. 394 /. {KS 82.3}

Treba pracovat‘
Bolo mi ukázane, že Boží l‘ud čaká na určitú zmenu že ho ovládne akási neodolatelná moc .
Mýli sa však a bude sklamaný. Členovia musia jednat‘; mali by sa pustit‘ do práce a s celou
vážnosťou volať k Bohu, aby im pomohol správne pochopit‘ dielo . Navýsost‘ závažné udalosti,
ktorých sme svedkami, možu nás prebudiť a utvrdit‘ pravdu v srdciach ochotných poslucháčov.
Pozemská žatva je skoro zrelá /lT, str. 261 /. {KS 82.4}
Všetko vo vesmíre vyzýva tých, čo poznajú pravdu, aby sa bezvýhradne posvatili
zvestovaniu tejto pravdy, ako je obsiahnutá v treťom anjelskom posolstve . Všetko, čo vidíme a
počujeme, nás volá k povinnosti. Pósobenie satanských sil vyzýva každého kresťana kvernej
službe /9T, str. 25 -26 /. {KS 83.1}
Posolstvo o skorom príchode Kristovom treba zvestovat‘ všetkým národom zeme . Na
prekonanie nepriatel‘ských sil treba bdelé, neúnavné úsilie. Nie sme povolaní k tomu, aby sme
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ticho sedeli, plakali a zalamovali rukami, ale spamátali sa a pracovali pre časnost‘ i večnost‘
/SW, 29.5.1902 /. {KS 83.2}
“ Konaj niečo, rob to hned‘ a zo všetkých sil;
nečinnosťou aj anjel by sa unudil, {KS 83.3}
veď ani Pána samého ona neblaží“ /5T, str. 308/.
Nech si nikto nemyslí, že si nezodpovedne može založit‘ ruky a nemusí nič robiť. Je celkom
nemožné, aby niekto bol zachránený v lenivosti a nečinnosti. Pomyslime, čo všetko Kristus
vykonal počas svojej pozemskej služby. Nepripustil, aby ho niečo odvrátilo od jeho diela.
Následujeme ho ? /CE, str. 38 /. {KS 83.4}
V spásnom diele záchrany duší spolupracujú božské i l‘udské sily. Boh vykonal všetko a
teraz je potrebné úsilie kresťanov. Pán to žiada . Očakáva , že jeho l‘ud bude v celom svete
šíriť svetlo pravdy. Kto sa pripojí k Pánovi, Ježíšovi Kristovi ? / RH ,1. 3 .1887/. {KS 83.5}
Ak cirkev chce žiť, musí pracovat‘. Nesmie sa spokojit‘ púhou odolnosťou voči silám hriechu
a bludu; nesmie jej postačit‘ pozvolný postup, mala by niesť jarmo Kristovo, držať krok so
svojím Sprievodcom a cestou získavať nových stúpencov / RH, 4.8. 1891 /. {KS 83.6}
Na boj nám zostáva len krátky čas; potom príde Kristus a zápas pominie . Skončí i naša
posledná snaha o spoluprácu s Kristom a o rozšírenie jeho král‘ovstva. Podaktorí, čo stáli v
bojovej linii a statočne odolávali zlu, padajú v boji; iní smutne hl‘adia na padlých hrdinov, avšak
nemajú čas prerušiť dielo. Musia zomknúť rady, prevziať zástavu z rúk umierajúcich a znova
neochvejne obhajovat‘ pravdu a česť Kristovu. Nebývalým sposobom treba odolávat‘ hriechu a
mocnostiam temnosti. Čas vyžaduje ráznu a rozhodnu činnost‘ tých, čo uverili prítomnej
pravde. Túto pravdu by mali zvestovat‘ slovom i príkladom / RH , 25.10.1881/. {KS 84.1}
Pán teraz vyzýva všetkých adventistov s. d., aby sa mu posvatili a robili, čo len možu; aby
podl‘a svojich možností pomohli jeho dielu /9T, str. 132 /. {KS 84.2}
Lenivost‘ a náboženstvo sa nezlučujú; příčinou našej vel‘kej mdloby v kresťanskom živote je
nečinnost‘ v Božom diele. Ak svoje telesné svaly nebudete stále cvičit‘, ochabnú a zoslabnú;
podobne je to aj v duchovnom živote. Ak chcete byť silní, musíte uplatnit‘ svoje schopnosti / RH
, 13 . 3 .1888/. {KS 84.3}
Máme byť pilnými pracovníkmi ; lenivý človek je úbohý tvor. Čím však ospravedlnit‘
lenivost‘vo vel‘kom diele, pre ktoré Kristus obetoval svoj život ?Ak duchovné schopnosti
zostávajú nečinné, slabnú a satan chce, aby úplne odumreli. Celé nebo sa usiluje pripraviť l‘ud
pre druhý príchod Kristov na svet, a „my sme Božími spolupracovníkmi“ . Blízky je koniet
všetkého. Teraz ešte máme príležitost‘ pracovat‘/ RH , 24 . 1. 1893 /. {KS 84.4}
Potrebujeme srdečných misionárov. Krčovité úsi lie má malú cenu. Musíme sústrediť
pozornost‘. Potrebujeme hlbokú opravdivosť. / 9T, str. 45/. {KS 85.1}
Medzi nami sú takí, ktorí by pri pozornom uvažovaní poznali svoju nečinnost‘ ako hriešne
zanedbávanie Bohom im zverených schopností /6T,str.425/. {KS 85.2}
Aké je naše postavenie? Žijeme v dobe očakávania. Tento čas však nemáme premárniť v
nejakej abstraktnej zbožnosti. Musíme čakať, bdieť a pilne pracovat‘. Svoj život nesmieme
utrácať len v zhone a túžbe po prízemných záujmoch, ktoré by boli na úkor osobnej zbožnosti a
Bohom požadovanej služby. V práci nemáme byť leniví a vrúcnym duchom máme slúžiť
Pánovi, Lampu duše musíme pripraviť a olejom si zásobit‘ i pomocné nádoby. Všemožne
musíme zabránit‘ duchovnej ochablosti, aby nás deň Hospodinov nepristihol ako zlodej /5T#
str.276/. {KS 85.3}
Žijeme v dobe, kedy bv sa nemala prejavovať nijaká duchovná lenivost‘. Každá duša by
mala byť zásobená nebeským prúdom života / 8T, str.169/. {KS 85.4}
Urobte tol‘ko dobrých skutkov v tomto živote, kol‘ko len možete / 5T, str. 488/, {KS 85.5}
Ježiš chce, aby sa všetci jeho vyznavači stali opravdovými pracovníkmi.Každý jodnotlivý
člen musí budovat‘ na skale Ježiša Krista. Prichádza búrka, ktorá do krajnosti preverí a
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preskúma duchovný základ každého jednotlivca. Vyhnite sa teda piesočine, hl‘adajte skalu.
Prenikajte do hlbky. Budujte pevný základ. Budujte, budujte pre večnost‘ ! Budujte so slzami a
srdcervúcimi modlitbami. Nech odteraz každý z vás ozdobuje svoj život dobrými činmi. V týchto
posledných dnoch potrebujeme predovšetkým mužov, ako bol Kálef/ 5T, str. 129-130/. Božie
meranie {KS 85.6}
Charakter človeka je pod stálym dohl‘adom. Bo- {KS 85.6}
ží anjeli zvažujú vašu mravnú hodnotu, pozorujú vaše potreby a prenechávajú vás Bohu /
RH, 2.4 J889 /. {KS 86.1}
Každý z nás bude osobne zodpovedný za sebamenší nedostatok, ktorého sme sa nemuseli
dopustit‘Pán zvažuje každú možnost‘ k službe. Za nezužitkované schopnosti budeme práve tak
zodpovední ako za hrivny použité. Pán Boh nás totiž volá k zodpovednosti za to, čím sme sa
mohli stať pri správnom použití svojich schopností. Budeme súdení podl‘a to-ho, čo sme mali
vykonat‘, ale nevykonali sme, pretože sme svoje sily nepoužili k Božej sláve, A ak aj
nezahynieme, vo večnosti si uvedomíme následky nepoužitých hrivien, Všetko poznanie a
umenie, ktoré sme mohli získat‘, no predsa sme ho nedosiahli, bude večnou stratou /COL,
str.363/, {KS 86.2}

Čo mohlo byť
Kby bol každý Kristov bojovník splnil svoju povinnost‘ a keby bol každý strážny na hradbách
Siona jasne trubil, svet už mohol dávno počuť varovné posolstvo. Dielo je však o dlhé roky
oneskorené. {KS 86.3}
Kým 1‘udia spali, satan nás predstihol / 9T, str. 29/. {KS 86.4}
Chopme sa teraz zvereného nám diela a zvestujme posolstvo, ktoré má prebudiť mužov i
ženy, aby si uvedomili svoje nebezpečenstvo, Kby bol každý ‚adventista s.d. splnil určený mu
úkol, veriacich by bolo dnes ovel‘a viac. Vo všetkých našich mestách by boli takí, čo prijali
posolstvo a poslúchali Boží zákon / 9T, str.25/. {KS 86.5}
Keby bol Boží l‘ud splnil Pánov zámer a svetu oznámil posolstvo milosti, Kristus by už bol
prišiel na zem a svati by boli privítaní v Božom meste /6T, str. 450 /. {KS 86.6}

Nebeské záznamy
Svet potrebuje misionárov , posvatených domácich misionárov; v nebeských knihách
nebude zapísaný to- {KS 86.7}
tíž nikto, kto nemá misijného ducha / RH, 23.8 .1892 /. {KS 87.1}
Členovia cirkvi svojou neochotou osobne pracovaťv tomto diele dávajú jasne najavo, že
nemajú živé spojenie s Bohom. Pri ic h mene bude záznam, že sú neverní služobníci /5T,
str.462-463/. {KS 87.2}
V každom náboženskom hnutí sú 1‘udia, ktorí sice nemožu poprieť, že ide o dielo Božie, no
zdráhajú sa napomáhat‘ jeho rozmach. Takým je dobre pripomenúť nebeské záznamy-onú
knihu, v ktorej nie je nič vynechané, v ktorej niet omylov a podl‘a ktorej budú súdení. V nej je
zaznamenaná každá zaned-baná príležitost‘ k Božej službe a v nej je tiež na večnú pamať
zapísaný každý skutok viery a lásky / P K , str. 639 /. {KS 87.3}
Asi o druhej hodine ráno 23. oktobral879 spočinul na mne Duch Boží a videla som udalosti
prichádzajúceho súdu... Desaťtisíckrát desaťtisíce sa zhromaždili okolo vel‘kého tronu, na
ktorom sedela osobnost‘ vznešeného zovňajšku. Otvorili sa pred ňou rozličné knihy a na obale
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každej z nich bolo napísané zlatými, akoby ohnivými písmenami: „Nebeský denník“. Potom
bola otvorená kniha, kde boli zapísané mená tých, čo vyznávali, že veria pravde. Hned‘ som
stratila z očí tie nespočetné miliony l‘udí ktorí stáli okolo tronu a moju pozornost‘ upútali len tí,
čo vyznávali, že sú synmi svetla a pravdy... {KS 87.4}
Potom bola otvorená iná kniha, kde boli zapísané hriechy vyznavačov pravdy. Pod
všeobecným nadpisom „Sebectvo“ boli zaznamenané všetky ostatné hriechy...Istá trieda l‘udí
bola označená za bremeno zeme. Keď sa na nich uprel prenikavý pohl‘ad Sudcu, jasne sa
ukázali hriechy ich nedbalosti. Vy-bledlými, chvejúcimi sa rtami priznali, že boli nevernými
šafármi. Boli varovaní a mali príležitosti, ale ich zanedbali a nevyužili. Teraz smeli poznat‘, že
príliš opovážlivo spoliehali na Božie milosrdenstvo. Nemuseli, pravda, vyznávat‘ také
neprávosti, ako iní hriešne a ohavne porušení, boli však ako figovník , zlorečení, pretože
neprinášali ovocie a nezúročili zverené hrivny. Táto trieda myslela predne na seba a usilovala
len o svoje sebecké záujmy. Neboli to l‘udia bohatí v Bohu a neplnili, čo od nich požadoval.
Hoci vyznávali, že sú Kristovými služobníkmi, nepriviedli k nemu žiadne duše. Keby Božie dielo
záviselo od ich úsilia,iste by bolo zaniklo, lebo oni nezdržovali len prostriedky, ktoré im zveril
Boh, ale aj sami sa odťahovali od práce... Iných nechali pracovat‘ na vinici Pánovej a niesť
najťažšiu zodpovednost‘, kým sami slúžili len vlastným sebeckým záujmom... {KS 87.5}
Sudca povedal: „Všetci budú ospravedlnení podl‘a svojej viery a súdení podl‘a svojich
skutkov. Aká zrejmá bola vtedy ich nedbalost‘ a aké múdre bolo to Božie rozhodnutie, že
každému človekovi dal možnost‘ šíriť jeho dielo a pomáhat‘ pri záchrane blížnych! Každý mal
zjavovať živú vieru vo svojej rodine a okolí tým, že by sa láskavo skláňal k núdznym, súcitil s
trpiacimi, horlivo konal misijnú prácu a svojimi prostriedkami podporoval dielo Pánovo. Avšak
Božie zlorečenstvo spočinie na nich ako na Meroze, lebo nevykonali, čo vykonat‘ mali.
Najradšej robili to, čo im v živote najviac vynášalo, no v nebeskom denníku naproti ich menu na
mieste vyhradenom pre dobré skutky, bola len žalostná prázdnota /4T, str.384 -386 /. {KS 88.1}
Vačšia zodpovednost‘ Nás osvecuje váčšie svetlo než našich otcov.Boh nás nemože prijať a
poctiť, ak robíme len to, čo robili oni. Ak nás má Pán prijať a požehnat‘ ako ich, musíme
napodobit‘ ich vernost‘ a horlivost‘ zužitkovat‘ svetlo, ako ho zužitkovali oni, a jednat‘ tak, ako
by si oni počínali, keby žili dnes. Musíme chodit‘ vo svetle, ktoré nás osvecuje, inak sa nám toto
svetlo stane tmou /lT, str.262/. {KS 88.2}

Výzva lenivej cirkvi
Je tajomstvom, prečo nie sú stovky pracovníkov tam, kde je dosial‘ len jeden. Nebeský
vesmír žasne nad nevšímavosťou, chladom a 1‘ahostajnost‘ou tých , čo sa pokladajú za synov
a dcéry Božie. V pravde je živá moc /9T,str.42/. {KS 88.3}
Ak budeme leniví a nečinní, nikdy nebudeme spasení. Nie je možné, aby skutočne obrátený
človek mohol žit‘ prázdnym a neužitočným životom. Nie je možné dať sa do neba len nečinne
unášať . Nijaký lenoch ta ne vojde ... Tí, čo nechcú s Bohom spolupracovat‘ na zemi,
nespolupracovali by s ním ani v nebi. Nebolo by bezpečné prijať ich do neba /COL , str. 280 /.
{KS 89.1}

Celé nebo pozorne sleduje, čo jednotliví členovia cirkvi robia pre rozšírenie svetla vo svete
tmy / RH, 27. 2. 1894 /. {KS 89.2}
Mal by si si s celou vážnosťou uvedomit‘, že jednáš so všemohúcim Bohom a stále by si mal
pamatať, že s ním si nemóžeš zahrávat‘. Do jeho služby nemožeš nastúpiť, ako sa ti zachce, a
nemožeš z nej ani vrtošivo odísť /2T, str. 221 /. {KS 89.3}
Nebeské bytosti chceli spolupracovat‘ s l‘ud‘mi, my sme však nepostihli ich prítomnost‘ /6T,
str. 297 /. {KS 89.4}
Nebeskí anjeli už dlho čakali, aby mohli spolupracovat‘ s l‘ud‘mi, členmi cirkvi, v tom

19.4.2013 18:44

Ellen G. White Writings

43 z 134

https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19879&start_paragrap...

rozsiahlom diele, ktoré treba konať. Čakajú na vás / 9T , str. 46 47 /. {KS 89.5}
Mnohí, premnohí idú v ústrety Božiemu dňu zahá1‘qvo a nezodpovedne; ký div, že
duchovne nedospievajú . V zázname svojho života nevykazujú nijakú prácu pre Pána. Rastú
síce ako stromy v Božej záhradě, ale sú jej len príťažouj svojimi neplodnými konármi zaberajú
miesto plodným stromom/RH , 22 . 5.1888 / . {KS 89.6}
Tí, čo pre Krista konajú len málo, alebo vobec nič, sú v nebezpečí. Božia milost‘ nebude
dlho sprevádzať človeka, ktorý pri všetkých vel‘kých prednostiach a príležitostiach stále len mlčí
/ RH , 22 . 8 . 1899 /. {KS 89.7}
Teraz niet času na spanie , niet času ani na neplodnú 1‘útosť. Kto teraz drieme, premárni
vzácne príležitosti konať dobro. Máme požehnanu prednost‘, že smieme zbierať snopy pri
slávnej žatve ; a každá zachránená duša bude ďalšou hviezdou v korune Pána Ježiša, nášho
chvályhodného Vykupitel‘a. Kto by chcel skladať zbraň, keď onedlho može dosiahnuť nové
víťaz stvá a získat‘ ďalšie trofeje pre večnost‘ ? / RH , 25 .ÍO. 1881 /. {KS 90.1}
Nebeskí posli konajú svoju prácu; čo však robíme my? Bratia a sestry, Boh vás napomína,
aby ste vykupovali čas . Približte sa k Bohu . Roznecujte dar, ktorý je vo vás. Tí, čo mali
príležitost‘ poznat‘ dóvody našej viery, mali by teraz toto poznanie použit‘ pre určitý zámer /HS ,
str. 288 /. {KS 90.2}
Ako možete vysedávat‘ doma bez záujmu pomoct‘ svetlom pravdy iným a pritom opakovat‘
slová modlitby Pánovej: „Príď král‘ovsťvo tvoje! Buď vol‘a tvoja ako v nebi, tak i na zemi!“ Ako
možete spínat‘ ruky pred Pánom a prosit‘ ho o požehnanie pre seba i pre rodinu, keď len tak
málo pomáháte iným? /HS , str. 288 /. {KS 90.3}
Medzi nimi sú takí, ktorí by pri pozornejšom uvažovaní postihlí, že ich nečinnost‘ je hriešnym
zanedbávaním Bohom im zverených schopností. Bratia a sestry, tvrdosťou svojho srdca
zarmucujete Vykupitel‘a a jeho svátých anjelov. Kristus obetoval svoj život pre záchranu l‘udí, a
vy, ktorí ste poznali jeho lásku, sa predsa len tak málo snažíte priniesť požehnanie jeho milosti
tým, za ktorých zomrel. Anjeli žesnú nad takou 1‘ahostajnosťou a nodbalosťou. Pri súde sa
budete musieť stretnúť s l‘uďmi, ktorých ste si nevšímali. V onen vel‘ký deň to sami pochopíte a
sami sa aj odsúdite . Kiež by vás Pán ešte teraz priviedol ku pokániu. Kiež by odpustil svojmu
l‘udu neochotu pracovat‘ na jeho vinici, ktorú mu zveril / 6T , str. 425 -426 /. {KS 90.4}
Čo povpdať lenivým členom cirkvi, aby si uvedomili , že musia vykopat‘ svoju hrivnu a dať ju
peňazomencom ? Do neba sa nedostanu l‘udia leniví a neochotní. Kiož by to Pán v celej
naliehavosti zjavil spiacim zboroml Kiež by sa zobudil Sion a priodial sa skvostným rúchom!
Kiež by svietil ! / 6T, str. 434 /. {KS 91.1}
Pre tých, čo nepoznajú pravdu , třeba vykonat‘ to, čo bolo treba urobit‘, aby ste boli vy sami
vyvedení z temnoty. Je prineskoro na spánok, prineskoro na leňošivé ničnerobenie. Správca
zveril každému určitú prácu . Napredujme teda a nezaostávajme . Dennodenne potrebujeme
nové obrátenie . V srdci musíme pocítit‘ záchvevy Ježišovej lásky, aby sme sa mohli stať
nástrojmi pri záchrane premnohých l‘udí /RH , 10. 6 . 1880 /. {KS 91.2}
Pán Ježiš nežiada len to, aby sa každý, kto sa pokladá za Božie dieťa, zriekol všetkej
neprávosti, ale aby sa rozhojňoval v skutkoch lásky, sebazaprenia a pokory. Pán Ježiš
upozornil na posobenie určitého zákonitého súvisu medzi duševným životom a činnosťou ,
ktorý nás má v práci varovat‘. Hovorí: „Tomu, kto nemá, aj čo má, odnímu.“ Kto nezužitkúva
svoje príležitosti a nezúročuje Bohom poskytnutu milost‘, svojou slabou vol‘ou to neprekoná a
smrtelný spánok ho nakoniec pripraví aj o to, čo kedysi mal. Takí l‘udia nemyslia na to, aby pre
čas potreby získali bohatú skúsenosť a zásobili sa dokladným poznaním božských vecí, aby
obstáli v čase súženia a pokušenia.V prenasledovaní a pokušení strácajú obvykle odvahu a
vieru a ich základ sa borí, pretože nevidia potrebu zabezpečit‘ ho . Duševne nezakotvili vo
večnej spáse / RH , 27 . 3. 1894 /. {KS 91.3}
A.ké strašné bude v onen vel‘ký deň poznanie , že tí, s ktorými sme žili v tak úzkom
spoločenstve , sú prevždy od nás odlúčení; poznanie, že členovia našich rodin, snáď i naše
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viastné deti, nie sú medzi zachránenými a zistenie , že tí,čo nás navštevovali a s ktorými sme i
jedávali , zahynú, Sami seba sa potom spýtame : zapříčinila to moja netrpezlivosť, moje
nekřesťanské chovanie; znechutil som im Kristovo náboženstvo svojím neovládnutým
sobectvom? Svet treba varovne upozorňovat‘ na skorý príchod Pána. Na prácu nám zostáva
len krátky čas. Do večnosti ubehli roky, ktoré sa mali zužitkovat‘ prednostným hl‘adaním
král‘ovstva Božieho, jeho spravodlivosti a šírením Svetla iným. Boh dnes vyzýva svoj l‘ud,
obdarený slávnym svetlom a mnohou námahou utvrdený v pravde, aby ako nikdy predtým
pracoval nielen vo vlastnom záujme, ale aj pre blaho iných. Zužitkujte každú schopnost‘,
zapojte do práce všetky svoje sily a každú zverenú hrivnu; použite všetko svetlo, ktoré vám dal
Boh, aby ste mohli pracovat‘ pre dobro bližných. Nesnažte sa byť kazatel‘mi, ale služobníkmi
Božími / SW, 20.6.1905 /. {KS 91.4}

Posobivé príklady
Božia nevystihnutel‘ná láska urobila pre 1‘udstvo všetko a anjeli sú prekvapení nad
povrchnou vďačnosťou tých, ktorí ju okúsili v tak hojnej miere. Anjeli sa divia nedoceniu tejto
Božej lásky. Nebo žasne nad 1‘ahostajnosťou k bližným. Chceme snad‘ vedieť, ako na to hl‘adí
Kristus ? Ako by sa cítili otec a matka, keby ich dieťa zapadlo do studeného snehu a tí, čo ho
mohli zachránit‘, nechali ho bezohladne zahynúť ? Neboli by strašne roztrpčení a krajne
pobúrení? Nestíhali by týchto vrahov tak prudkým hnevom, ako trpké sú ich slzy, a tak vášnivo,
ako silná je ich láska? Utrpenie každého človeka je utrpením Božieho dieťaťa. A kto nepodáva
pomocnú ruku hynúcim spolubližným, privoláva na seba jeho spravodlivý hnev /DA, str,825 /.
{KS 92.1}

Čítala som o istom človekovi, ktorý sa jedného zimného dňa brodil hlbokým naviatym
snehom a skoro skre hol od zimy, ktorá mu nepozorovane uberala sil. Na smrť premrznutý
chcel sa už vzdat‘ boja proti neúprosnému mrazu, no počul stenanie nejakého spolupútnika,
ktorý tak trpel zimou ako on. Ozval sa v ňom súcit a snaha pomoct‘ trpiacemu. Začal tomuto
nešťastnému človekovi trieť skrehnuté údy a po namáhavom úsilí postavil ho na nohy; keď
však premrznutý človek nevládal na nich stáť, niesol ho súcitne na rukách závejami, ktoré ho
predtým zbavovali odvahy. Keď konečne doniesol svojho spolupútnika do bezpečia, uvedomil
si, že záchranou blížneho zachránil sa sám, Úprimná snaha pomoct‘ druhému rozprúdila v jeho
žilách už tuhnúcu krv a vyvinula životodárne teplo v celom tele. Toto naučenie treba stále
pripomínat‘ mladým l‘uďom a to nielen slovom, ale aj príkladom, aby si vo svojom kresťanskom
živote uvedomili podobné následky/4T, str. 319-320/. {KS 92.2}
Nesmiete sa uzatvárať a uspokojit‘ poznaním pravdy. Kto vás oboznámil s pravdou? Kto
vám ukázal svetlo Božieho slova? Boh vám ho nedal na to, aby ste ho prikryli nádobou. Čítala
som o výprave, ktorá mala vyhl‘adať Johna Franklina, Statoční mužovia opustili domovy a kdesi
v severných moriach trpeli nedostatok, hlad, zimu a únavu, A. prečo to všetko? Len pre poc-tu,
ktorú by získali objavením mrtvych tiel cestovatel‘ov, alebo snáď kvóli tomu, aby zachránili
niekoho z onej skupiny pred strašnou smrťou, ktorá ich určite stihne, ak pomoc nepríde včas,
Keby zachránili len jediného človeka, pokladali by si to za skvelú odmenu prežitého utrpenia.
Preto obetovali všetko svoje pohodlie a šťastie . {KS 93.1}
Myslime na to a uvážme , ako málo sme ochotní obetovat‘ pre spásu hynúcich duší okolo
seba. Nik nás nenúti ísť preč z domu na dlhú a únavnú cestu, aby sme zachránili nejakého
hynúceho smrtelníka. Veď v najbližšom okolí sú všade duše, ktoré treba zachránit‘, hynúci
l‘udia mužovia a ženy, ktorí zomierajú bez nádeje , bez Boha a predsa akoby sa nás to vobec
netýkalo; Ak aj nie slovami, tak svojimi skutkami vlastne hovoríme: „Či som ja strážcom svojho
brata?“ Mužov, ktorí stratili svoje životy pre záchranu iných, uctieva svet ako hrdinov a
martýrov. Co bude s našou odmenou večného života, ak neprinesieme tie nepatrné obete,
ktoré Boh žiada od nás pre spásu l‘udí? /RH, 14. 8. 1888/. {KS 93.2}
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V istom meste New Englandu kopali studňu. Krátko pred ukončením výkopu, kým v studni
ktosi ešte pracoval, zosunula sa zem a zavalila robotníka. Ludia volali o pomoc; okamžite
pribehli remesel‘níci, rol‘níci, obchodníci a úradníci. Horlivé a ochotné ruky priniesli povrazy,
rebríky, rylá a lopaty. Všade sa ozývali výkriky: „Zachráňte ho, zachráňte ho !“ {KS 94.1}
Mužovia pracovali s vypátím všetkých sil, až sa im na čelách perlil pot a ramená sa chveli
námahou. Nakoniec zasunuli do zeme rúru, ktorou sa pýtali zasypaného, či ešte žije. Dostali
odpoveď: „Žijem, len sa ponáhl‘ajte ! Je to tu strašné.“ Prítomní sa radostne a s novým
nadšením pustili do práce, až konečne priatel‘a vyhrabali a zachránili; zdalo sa, že ich jasot
prerazí nebesá.V každej ulici mesta bolo počuť radostnu ozvenu: „Je zachránený!“ {KS 94.2}
Šlo snáď o prílišnú horlivost‘ a záujem, o privel‘ké nadšenie pre záchranu jediného človeka?
Isteže nie ; čo je však strata časného života v porovnaní so stratou večnosti? Ak ohrozený život
prebúdza v l‘udských srdciach tak hlboký súcit, nemala by strata večného života vyvolat‘ ešte
mocnejšiu ozvenu v tých, čo tvrdia, že si uvedomujú nebezpečenstvo l‘udí bez Krista? Nemali
by Boží služobníci pri záchrane hynúcich prejaviť takú horlivost‘, aká sa prejavila pri
zachraňovaní človeka zasypaného v studni ? /GW, str. 31 -32 /. {KS 94.3}

Vyznanie a život
Každá významná pravda, ktorú človek prijíma do srdca, musí sa prejaviť v živote. Čím viac
Kristovej lásky l‘udia prijmú, tým viac túžia zvestovat‘ jej moc iným; zvestovanie samo prináša
ešte hojnejší úžitok vlastnej duši /RH,19. 2.1889 /. {KS 94.4}
Naša viera má byť bohatá na dobré skutky, pretože Viera bez skutkov je mrtva /4T, str. 145 /.
{KS 94.5}

Kto prijíma posolstvo evanjelia do srdca, bude túžiť zvestovat‘ ho. Nebeská láska Kristova
musí nájsť výraz /COL , str . 125 /. {KS 95.1}
Boha máme oslavovat‘ zjavnou službou a zo všetkých síl usilovat‘ o rozšírenie slávy jeho
mena /COL, str.300/. {KS 95.2}
Naša viera dnes nesmie zostávať len pri doverivom súhlase s teoriou tretieho anjelskeho
posolstva.V lampe máme mať olej Kristovej milosti a svojím životom musíme svietiť , aby l‘udia
vo tme našli cestu /9T, str. 155 /. {KS 95.3}
Vaša duchovná sila a požehnanie budú úmerné úsiliu lásky a dobrých skutkov, ktoré konáte
/3T, str. 526 / . {KS 95.4}
Ovel‘a viac by sa dalo vykonat‘ pre Krista, keby všetci svetlom pravdy osvietení l‘udia podl‘a
tejto pravdy aj žili /9T, str. 40 /. {KS 95.5}
Bolo mi ukázané, že sme nedostatočný l‘ud. Vykonané skutky nesúhlasia s našou vierou.
Naša viera svedčí, že žijeme v čase zvestovania najslávnejšieho a najdoležitejšieho posolstva,
aké kedy smrtelníci počuli. Pritom všetkom naše úsilie, horlivost‘ a duch sebaobetavosti
nezodpovedá charakteru diela. Mali by sme sa prebrať z mrtvoty a Kristus nám dá život /2T, str.
114 /. {KS 95.6}
Vyjdite vo viere a zvestujte pravdu tak, aby bolo zjavné, že jej veríte. Nech 1‘udia, pre
ktorých pracujete, poznajú, že je pre vás naozaj živou skutočnosťou / 9T, str. 42 /. {KS 95.7}
Kristu podobný život je najmocnejším dokazom kresťanstva /9T,str.2l/. {KS 95.8}
Mnohí síce vyznávajú meno Kristovo, ale ich srdce nie je v jeho službe. Majú len tvárnost‘
pobožnosti, to však len na prísnejšie viastné odsúdenie , lebo sa stali zvodnejšímí a
úspešnejšími pomocníkmi satana pri ničení l‘udí /RH, 27. 3.1888/. {KS 95.9}
Tí, čo očakávajú na Pána, očisťujú svoju dušu poslušnosťou pravde . Bdelé očakávanie
podporujú úprim nou prácou . Vo vedomí Pánovej blízkosti prebúdza sa v nich horlivost‘
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spolupracovat‘ s nebeskými anjelmi a pomáhat‘ pri záchrane hynúcich. Verní a múdri služobníci
sú tí, čo dávajú Pánovmu domu „pokrm v čas príhodný“. Zvestujú pravdu , týkajúcu sa obzvlášť
dneška . Ako kedysi Enoch, Noe, Abrahám a Mojžiš zvestovali pravdu pre svoju dobu, tak budú
Kristovi služobníci i dnes zvestovat‘ zvláštne varovné posolstvo svojim súčasníkom / DA , str.
634 / . {KS 96.1}
Naše postavenie pred Bohom nezávisí na množstve prijatého svetla, ale na využití toho,
ktoré máme. Tak pohania, rozhodujúci sa pre spravodlivosť mierou svojho jioznania, sú v lepšej
situácii, než tí, čo mali vel‘ké svetlo, a vy znávajú, že slúžia Bohu, avšak zavrhujú svetlo a
svojím každodenným životom zapierajú svoje vyznanie / DA , str . 239/ . {KS 96.2}
Každý kresťan prednostne smie druhý príchod nášho Pána Ježiša Krista nielen očakávať ,
ale ho aj urýchliť. Keby všetci vyznavači jeho mena prinášali ovocie k jeho sláve, ako rýchlo by
sa po celom svete rozosialo semeno evanjelia! Čoskoro by nastala posledná vel‘ká žatva a
Kristus by prišiel zhromaždiť prevzácne obilie /COL , str. 69/. {KS 96.3}
Kresťania by sa mali zobudiť a chopit‘ sa svojich zanedbaných povinností, pretože ich
osobné úsilie má spásný dosah / RH , 23 . 8 . 1881 /. {KS 96.4}
Pravá bohoslužba spočíva v spolupráci s Kristom. Modlitby, napomínanie a reči možu byť
len lacným a krátkodobým ovocím, ale plody prejavené v dobrých skutkoch, ako je starostlivost‘
o trpiacich, siroty a vdovy, sú tým pravým ovocím, ktoré prirodzene rastie na dobrom strome /
RH , 16 . 8 . 1881 / . {KS 96.5}
Jednotliví členovia cirkvi by sa mali chopit‘ zvereného im diela, ktoré spočíva v šírení a
prijímaní svetla. Žiadneho lenivca na vinici Pánovej nemožno ospravedlnit‘ /RH, 19.2 . 1889/.
{KS 96.6}

Onou hlavnou zásadou je ovocie, ktoré Kristus od nás požaduje : dobročinné skutky, láskavé
slová a přejav nežného súcitu voči ubohým , chudobným , trpiacim /RH, 16. 8. 1881/. {KS 97.1}
Samaritánka, ktorá sa zhovárala s Ježišom pri Jákobovej studni, priviedla k nemu iných, len
čo poznala Spasitel‘a. Osvedčila sa ako účinnejšia misionárka než jeho učeníci. Oni v Samárii
nevideli ani náznak lákavého misijného pol‘a. Mysleli na vel‘ké dielo, ktoré treba vykonat‘ v
budúcnosti. Nepostihli, že práve naokolo obilie dozrelo ku žni. Avšak práve pomocou ženy ,
ktorou pohrdali, prišlo si celé mesto vypočuť Ježiša. Ona bezodkladne priniesla svetlo svojim
spoluobčanom. Táto žena predstavuje podnetnosť praktickej viery v Krista / MH, str. 102 /. {KS
97.2}

Adventisti s.d. napredujú, znásobujú počet svojich členov, zriaďujú misie a zástavu pravdy
vztyčujú v temných končinách zeme; a predsa dielo ide vpred ovel‘a pomalšie,než ako si to
praje Boh./Prečo?/ Členovia cirkvi nie sú jednotlivo prebudení, aby vynaložili všetko úprimné
úsilie, akého sú schopní, a každé odvetvie diela je ochromené nedostatkom vrúcnej zbožnosti a
posvatených, pokorných, bohabojných pracovníkov.Kde sú bojovníci Kristovho kríža?
Bohabojní, čestní, úprimní vyznavači, ktorým výsostne záleží na Božej sláve, mali by sa
pripraviť na boj proti bludu. V prítomnej chvíli duchovného zápasu je primnoho ochablých srdc.
Kiež by sa prebrali zo slabosti a zosilneli, aby mohli statočne bojovat‘ a na útek zahnat‘ armády
nepriatel‘ov! /HS , str. 290 /. {KS 97.3}
Je všeobecne platnou zásadou, že kedykol‘vek človek odmieta použit‘ Bohom mu dané
sily,tieto sily ochabujú a strácajú sa. Pravda, ktorá nie je uvedená do života a zvestovaná iným,
stráca svoju životodarnu moc a liečivý účinok / A A, str. 206/. {KS 97.4}
Nič tak neposilní a neupevní vašu zbožnost‘ ako práca pre rozmach diela, ktoré podl‘a
vyznania milujete a ktoré by ste nemali obmedzovať / 4T , str. 236 / . {KS 98.1}
Tí, čo si chcú udržať kresťanský život pasivnym prijímaním milosťou sprostredkovaných
požehnaní, a nič nerobia pre Krista, snažia sa vlastne len bezpracne priživovať . To však v
duchovnom i v prírodnom svete vždy končí degeneráciou a záhubou /SC,str.85/. {KS 98.2}
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Nebezpečenstvo misijnej činnosti
Nezabúdajme, že vačšia aktivita a dosiahnuté úspechy v práci hrozia nám nebezpečím, že
budeme příliš spoliehať na l‘udské plány a metody. Bude snaha menej sa modlit‘ a menej veriť.
Budeme v nebezpečí stratiť vedomie závislosti na Bohu, ktorý jediný može úspechom
korunovat‘ naše úsilie; avšak aj napriek tejto náklonnosti nik by sa nemal domnievať , že človek
má konať menej. Nie , nemá konať menej, ale viac pod podmienkou, že prijme nebeský dar,
Svatého Ducha/RH, 4.7.1893 /. {KS 98.3}
Príde čas, keď božská moc prebudí cirkev a výsledkom bude vážné úsilie, pretože
životodárná moc Ducha Svatého podnieti členov, aby šli a privádzali l‘udí ku Kristu. Keď sa
však táto aktivita prejaví, najopravdivejší pracovníci budú bezpeční len vtedy, ak budú závislí
od Boha stálou a opravdivou modlitbou. Budú musieť s celou úprimnosťou prosit‘, aby skrze
milost‘ Kristovu boli zachránení od pýchy vo svojom diele a aby spásu nevideli vo svojej
činnosti. Stále musia hl‘adieť na Ježiša, aby si uvedomili, že jeho moc koná dielo, a aby mohli
všetku slávu pripísať Bohu. Budeme povolaní vynaložit‘ najrozhodnejšie úsilie pre rozmach
diela Božieho a modlitba k nášmu nebeskému Otcovi bude tým najhlavnejším . Bude sa treba
modlit‘ v komorke, v rodine i vo zbore / RH , 4 .7 . 1893/. {KS 98.4}
Podl‘a rabínskych predstáv vrcholným prejavom náboženstva bola neustála činnost‘.
Vonkajšími výkonmi chceli prejaviť svoju domnele vyššiu zbožnost‘ . Tým sa odlúčili od Boha a
ďalej stavali na vlastnej sebestačnosti.To isté nebezpečenstvo hrozí i dnes. Zvýšená činnost‘ v
Božom diele a prípadný úspech možu viesť k preceneniu l‘udských plánov a metod. Človek sa
pozvolna prestáva modlit‘ a stráca vieru.Tak ako učeníci sme i my v nebezpečí, že podceníme
nutnost‘ závislosti na Bohu a spásu budeme hl‘adať v činnosti. Stále musíme hl‘adieť na Ježiša
Krista a uvedomovat‘ si, že on koná svoje dielo. I keď máme pracovat‘ s celou opravdovosťou
pre záchranu hynúcich , musíme si nájsť čas aj na modlitebné stíšenie a štúdium Božieho
slova. Za úspešné možno nakoniec pokladať len také dielo, ktoré sa konalo s mnohými
modlitbami a bolo posvatené Ježišovými zásluhami / D A, str. 362 / . {KS 98.5}

Povzbudenie začiatočníkom
Najúspešnejší pracovníci sú tí, čo Bohu slúžia radostne v malých veciach. Každý človek má
svoju niť uviesť do tkaniva života a tak pomáhat‘ dokončit‘ vzor / 6T, str . 115 /. {KS 99.1}
Svoje každodenne povinnosti máme vykonávat‘ zbožne a stále byť užitočnejší, pretože svoje
dielo vidíme vo svetle večnosti / 9T , str. 150/. {KS 99.2}
Pán má vo svojom pláne miesto pre každého. Dary, ktoré nie sú potrebné , nie sú ani
udelené / 9T, str. 37 / . {KS 99.3}
Vo večnom nebeskom pláne má každý svoje miesto. Každý má spolupracovat‘ s Kristom pri
záchrane l‘udí. Ako je isté, že v nebi sú nám pripravené príbytky, tak je tiež isté, že na zemi
máme vyznačené zvláštne miesto, kde máme pracovat‘ pre Pána /COL , str. 327 / . {KS 99.4}
Pán hl‘adí na každého člena svojho l‘udu; s každým má svoj plán / 6T, str .12 /. {KS 99.5}
Všetci možu v diele niečo konať. Pred Bohom nebude nik bez viny, kto nepracoval s celou
vážnosťou a nesebecky pre záchranu l‘udí /5T , str. 395 /. {KS 100.1}
Svoju povinnost‘ nemožete zvaliť na iných. Vašu prácu nemože vykonat‘ nikto iný.Ak
nebudete svietiť, niekto musí zostať vo tme pre vašu nedbalost‘ /5T, str. 464 /. {KS 100.2}
Pokorný pracovník, ktorý poslušne odpovie na Božiu výzvu, može byť istý, že Boh mu
pomože. Prijať tak slávnu a svatú zodpovednost‘ samo osebe povznáša charakter. To
mobilizuje k činnosti najvyššie duševné a duchovné schopnosti .posilňuje a očisťuje mysel‘i
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srdce. Je obdivuhodné, ako skrze vieru v Božiu moc može sa slabý človek stať silným,
odvážným a užitočným. Kto začína skromným, pokorným poznaním a prejaví, čo vie, bude mať
poruke celý nebeský poklad, ak bude pilne hl‘adať ďalšie poznanie. Čím viac sa snaží šíriť
svetlo, tým viac svetla sám prijíma. Čím viac sa človek plný lásky k 1‘uďom snaží vysvetlit‘
Božie slovo iným, tým sa mu ono stane jasnejším. Čím viac používame svoje poznanie a
schopnosti, tým viac poznania a moci získame /COL, str. 354 /. {KS 100.3}
Každý má pracovat‘ pre Pána a pre l‘udí; každý má prejaviť múdrosť a nečakať lenivo, že
niekto ho prinúti do práce. Ten „niekto“, ktorý by vás mal k práci nabádat‘, je preťažený
zodpovednosťami, a čakať na jeho pokyny by bolo len stratou času. Boh vám dá okamžite
múdrosť pre nápravu; pretože výzva dosial‘ znie : „Syn moj,choď dnes pracovat‘ na vinicu.“
„Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia“ /Zid 3, 7-8/. Túto požiadavku Pán
uvádza něžným slovom „syn“ . Aké nežné, súcitné a predsa aké naliehavé ! Jeho pozvanie je
tiež príkazom /CT, str. 419 /. {KS 100.4}
Silu na odolanie zlému možno najlepšie získat‘ ú— točnou službou /AA, str. 105 /. {KS 100.5}
Každý skutok spravodlivosti, milosrdenstva a dobročinnosti , vyvoláva v nebi hudbu / RH , 16
. 8 .1881 / . {KS 100.6}
Kristov duch je misijný. Prvou pohnutkou obnoveného srdca je priviesť iných k Spasitel‘ovi
/GC ,str. 70 /. {KS 101.1}
Jediný sposob rastu v milosti je so záujmom konať dielo, ktoré nám zveril Kristus /RH , 7.
6.1887 /. {KS 101.2}
Pred svojím rozhodnutím pracovat‘ v Božom diele nevyčkávajte na nejaké vel‘ké príležitosti
alebo mimoriadne schopnosti /SC , str. 87 /. {KS 101.3}
Človek, ktorý je požehnaním spoločnosti a v živote má úspech, je ten, ktorý -.či už vzdelaný
alebo nevzdelaný používá všetky svoje schopnosti k službe Božej a svojich spolublížnych /SW,
2.4.1903 /. {KS 101.4}
Mnohých Pán povolal k skvelej práci, no konajú velmi málo, pretože sa málo snažia /COL,
str. 331 /. {KS 101.5}
Ak sa vám niečo nepodarí deváťdesiatdevaťkrát, no konečne by ste pomohli zachránit‘
jedného človeka zo záhuby, urobili ste šl‘achetný čin pre Majstrovo dielo /4T, str. 132 /. {KS 101.6}
Vzťah medzi Bohom a každým človekom je tak zvláštny a úplný, ako keby na svete nebol nik
iný, za koho dal svojho milovaného Syna /SC , str. 105 / {KS 101.7}
Pán vidí a rozumie, a on ťa použije bez ohl‘adu na tvoju slabost‘, ak svoju hrivnu prinesieš
ako posvatný dar pre jeho službu, pretože v činnosti a nesebeckej službe stáva sa slabý človek
silným a teší sa z jeho prevzácneho uznania . Pánova radost‘ je povzbudivým prvkom. Ak si
verný, potom pokoj, ktorý prevyšuje všetko chápanie, bude ti odmenou už v tomto živote,a v
onom budúcom vojdeš do radosti svojho Pána / 8T, str. 34 /. {KS 101.8}
Aj málo nadaní 1‘udia, verne zachovávajúci svoje srdce v Božej láske, možu priviesť
mnohých ku Kristu. Harlan Page bol chudobný mechanik obyčajných schopností a
obmedzeného vzdelania, avšak hlavným jeho ciel‘om bolo sledovat‘ rozmach Božieho diela. A
jeho úsilie korunovali významné úspechy. Pracoval pre spásu l‘udí osobným pohovorom a
vrúcnou modlitbou. Zriaďoval modlitebné zhromaždenia, organizoval nedel‘né školy a rozdával
rozne spisy s náboženským obsahom. Na svojom smrtel‘nom ložku, keď sa jeho tvári dotkol
tieň večnosti, mohol povedať: „Viem, že to všetko som smel vykonat‘ z Božej milosti a nie skrze
zásluhy niekoho iného; myslím, že mám dokaz, že prostredníctvom mňa sa k Bohu obrátilo viac
ako sto l‘udí “ / 5T, str. 307 až 308 /. {KS 101.9}
Tento svet nie je kresťanským nebom, ale Božou dielňou , kde sa máme pripraviť na
spoluprácu s bezhriešnymi anjelmi vo svatom nebi / 2T , str.187 / . {KS 102.1}
Aj najpokornejší a najchudobnejší z Ježíšových učeníkov možu byť požehnaním pre iných.
Nemusia si byť vedomí, že konajú nejaké zvláštne dobro, ale svojím podvedomým vplyvom
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možu pohnúť vlny požehnania, ktoré sa budú šíriť a prehlbovať, aj keby požehnané výsledky
nepostihli až do dňa poslednej odplaty. Neuvedomujú si a nevedia, že konajú niečo vel‘ké.
Nežiada sa od nich, aby sa zaťažovali starosťou o úspech. Majú len ticho napredovať a verne
konať dielo, ktoré im určuje Božia prozretel‘nosť , a ich život nebude mámy. Duševne sa budú
podobat‘ stále viac a viac Kristovi; budú spolupracovat‘ s Bohom v tomto živote a tak sa
pripravia pre vznešené dielo a nezatienenú radost‘ budúceho života /SC,str.88/. {KS 102.2}
Mnohí sa odovzdali Kristovi a predsa nevidia príležitost‘ konať nejaké rozsiahle dielo alebo
prinášať velké obete v jeho službe. Takí sa možu utešovat‘ vedomím, že u Boha predsa nemá
tú najvačšiu cenu len mučenícka sebaobeta a že prvé miesto v nebeských záznamoch nemusí
patriť misionárovi, ktorý sa dennodenne potýkal s nebezpečím a smrťou. Kresťan, ktorý je
ta-kým vo svojom súkromnom živote , v každodennej se— baodovzdanosti, v úprimnosti
zámeru a čistote zmýšlania, v tichom znášaní protivenstva, vo viere a zbožnosti, vo vernosti v
malickostiach, ktorý v domácom živote představuje Kristov charakter, može byť pred Bohom
ovel‘a vzácnejší než najpovestnejší misionár či mučeník /COL, str. 403 /. {KS 102.3}
Pánu Bohu nejde o množstvo vykonanej práce či jej vidite 1‘ né výsledky, ale o ducha, akým
bolo dielo vykonané / COL , str . 397 /. {KS 103.1}
Majster nehodnotí tak rozsah vykonaného diela či vel‘ký zisk, ale vernost‘, hoc i v
maličkostiach. U Boha nemajú cenu vel‘ké úspechy, ale pohnútky nášho úsilia. Dobrotu a
vernosť si cení viac než rozsah činnosti / 2T, 510-511 /. {KS 103.2}
Neprehliadajte maličkosti a očakávajte vel‘ké dielo. Možete úspešne vykonat‘ nepatrnú
prácu a cele sklamať pri snahe o velký výkon a znechutit‘ sa. Chopte sa diela, kdekol‘vek vidíte,
že nieco treba vykonat‘. Či ste bohatí alebo chudobní, slávni alebo ponížení, Boh vás volá do
svojej aktívnej služby. Svoju hrivnu a schopnost‘ k práci rozvinieme len vtedy, ak sa poho-tove
chopíme diela, ktoré sa nám ponúka.Sme bez úžitku a odumierame, ak zanedbávame svoje
každodenné príležitosti. Preto je tol‘ko neplodných stromov v Pánovej záhrade /9T, str. 129/. {KS
103.3}

Pán chce, aby sme zužitkovali každý dar, čo máme . A. ak to urobíme , budeme mať
možnost‘ použit‘ i vačšie dary. Nadprirodzene nás neobdarúva vlastnosťámi, ktoré nemárpejak
však používáme to, čo máme, spasobí, aby sa každá naša schopnost‘ rozhojnila a umocnila.
Naše sily sa zúročia každou úprimnou a opravdivou obeťou v Majstrovej službě /cOL,str.353 až
354 /. {KS 103.4}
Keď Kristus vidí tých v pravom slova zmysle chudobných, všelijak utláčaných, no predsa
pokorných, keď vidí tých, ktorých hlad po spravodlivosti nebol ukojený, a tých, čo nevedia, kde
a ako začat‘, neprestává sa tešiť, lebo pre neho sú tieto okolnosti príležitosťou,hoci mnohých
kazatel‘ov by znechutili/GW, str. 37/ {KS 103.5}
Ak chceme pracovat‘ pre Krista, nemusíme ísť do pohanských zemí, ba ani z úzkeho
rodinného kruhu nemusíme odísť, ak sme v nom pútaní povinnosťou.Mó žeme zostať doma ,
vo zbore, medzi tými, s ktorými žijeme a s ktorými pracujeme /SC, str. 86/. {KS 103.6}
Ak budeme skúmať Kristov život a jeho učenie , každá udaiosť nám poskytne text pre
dojímavý preslov / 9T , str .63 / . {KS 104.1}
Pozemský život je začiatkom života nebeského; pozemská výchova je úvodom do
nebeských zásad;tunajšie životné dielo je výcvikom pre životné dielo tam. Čím sme teraz
povahou a svatou službou, je bezpečným predobrazom toho, čím budeme /Ed, str. 307 /. {KS
104.2}

Tí, čo zavrhujú prednost‘ obecenstva s Kristom v službe, zavrhujú práve výcvik, ktorý
uspasobuje pre spoluprácu s ním v nebeskej sláve. Zavrhujú výchovu, ktorá v tomto živote
dáva silu a zušl‘achťuje charakter /Ed, str. 264 /. {KS 104.3}
Nech si nikto nemyslí, že može žiť sebecky a po službe viastným záujmom vojsť do radosti
svojho Pána. Takí l‘udia sa predsa nemožu účastnit‘ radosti nesebeckej lásky. Neboli by
uspasobení pre nebeské príbytky . Nevedeli by si ocenit‘ ovzdušie čistej lásky, ktoré vládne v
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nebi. Neuspokojili by ich hlasy anjelov a hudba ich hárf. Záhadou by im zostala nebeská veda /
COL, str. 364-365 /. {KS 104.4}
Kristus nás vyzýva, aby sme trpezlivo a vytrvalo pracovali pre tisíce v hriechu hynúcich
l‘udí,rozptýlených vo všetkých zemiach ako trosky lode na opustenom pobreží. Tí, čo majú
účast‘ na Kristovej sláve, musia mať podiel aj v jeho službe , musia pomáhat‘ slabým, úbohým
a zmalomyselneným /9T, str. 31 /. {KS 104.5}
Jednoduchí l‘udia sa majú stať pracovníkmi. Ak budú v súžení súcitiť so svojimi
spolublížnymi, ako Spasitel‘ znášal útrapy l‘udstva, potom vierou postihnú, ako s nimi
spolupracuje /7T, str. 272 /. {KS 104.6}
Kristus je vzorom všetkým učeníkom. Boh předurčil každého, aby získal “ podobu obrazu
jeho Syna „.V každom má byť svetu zjavená Kristova dlhozhovievajúca láska, jeho svatost‘,
tichost‘, milosrdenstvo a pravda / DA, str. 827/. {KS 104.7}
Každého oslovuje výzva, aby všetko obetoval na oltár služby. Všetci nie sme povolaní slúžiť
ako Eliáš a nie sme ani všetci nabádaní, aby sme predali všetko, čo máme ; Boh však od nás
žiada, aby sme vo svojom živote uprednostnili jeho službu a nepremárnili ani deň bez toho, aby
sme aspon niečo nevykonali pre pokrok jeho pozemského diela. Od každého neočakáva
rovnakú službu. Niekto može byť povolaný k službe do zahraničia, od druhého sa žiada, aby
podporil dielo evanjelia. Boh prijímá obeť od každého. Potrebné je posvatenie života a všetkých
záujmov. Tí, čo sa takto posvacujú. budú počuť výzvu neba a poslúchnu ju /PK, str. 221/. {KS
105.1}

Svetsky rozvážný človek, ktorý stále myslí na svoj podnik a uvážlivo plánuje , mal by
usilovat‘ o múdrosť pre večné záujmy. Keby tol‘ko úsilia vynaložil na nebeský poklad a večný
život, ako vynakladá na pozemský zisk, čo by nemohol dokázat‘?/6T, str. 297 /. {KS 105.2}
Boh povzbudí pokorných 1‘udí, aby zvestovali posolstvo prítomnej pravdy. Mnohí z nich
pojdu pod vplyvom Ducha Božieho sem i tam a budú prinášať svetlo tým, čo sú vo tme. Pravda
je ako ohen v ich kostiach a naplňa ich vrúcnou túžbou posvietiť 1‘uďom, žijúcim vo tme .
Mnohí i spomedzi neučených budú zvestovat‘ slovo Pánovo. Duch Boží nadchne i deti, aby šli
zvestovat‘ nebeské posolstvo . Duch bude vyliaty na tých, čo prijímajú jeho výzvy. Zavrhnú
obmedzujúce pravidlá i všetko opatrníctvo a pripoja sa k Božiemu l‘udu /7T, str. 26-27 /. {KS 105.3}

Křesťanský život na vidieku
Srdce, ktoré prijíma Božie slovo, nie je ako kaluž, čo sa vyparuje, a nie ani ako deravá
studňa, v ktorej sa stráca vzácna hodnota. Je ako horský prúd napájaný zo spol‘ahlivých
zdrojov; jeho studené, perlivé vody poskakujú zo skaly na skalu a osviežujú unave ných,
smadných a obťažených. Je ako rieka, ktorá sa pri svojom toku prehlbuje a rozlieva a jej
životodarné vody zavlažujú zem.Tento žblnkotavý prúd na svojej ceste zanecháva zelena
úrodu. Porast na jeho brehoch je sviežejší, stromy sýtejšie sfarbené a kvetov je viac. Kým
odl‘ahlejšia zem je v mučivých letných pálavách pustá a hnedá, tok rieky vyznačujú pruhy
sviežej zelene. {KS 105.4}
Tak je to i s opravdivým dietkom Božím. Kristovo náboženstvo osvedčuje svoju životodarnú
prenikavú zásadu , živú , pasobivú , duchovnú silu . Ak je srdce otvorené pre nebeský vplyv
pravdy a lásky, tieto zásady budú ako prúdy na púšti a prinesú úrodu, kde je dosial‘ len
prázdnota a nedostatok /PK, str. 233-234/. {KS 106.1}

Kresťanove heslá
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Ak nechceme, aby nad nami zvíťazil satan, musíme vo svojom kresťanskom živote pamatať
na tri heslá: bdi, modli sa , pracuj! / 2T, str. 283 /. {KS 106.2}
Každý, kto sa priznal ku Kristu, zaviazal sa, že sa všemožne vynasnaží byť činným,
horlivýma usilovným duchovným pracovníkom v službe svojho Majstra. Kristus očakáva, že
každý splní svoju povinnost‘; to má byť heslom jeho nasledovníkov /5T, str. 460 /. {KS 106.3}

Duchovne ochromený
Sila sa nadobúda cvikom. Kto používa schopnosti, ktoré mu dal Boh, získa ich v hojnejšej
miere pre jeho službu. Kto diele Božom nič nekoná, neporastie v milosti a poznaní pravdy. Kto
by chcel len ležať a odmietol by unavovat‘ svoje údy, čoskoro by stratil schopnost‘ vcbec ich
používat‘. Podobne kresťan, ktorý nechce používat‘ Bohom mu dané sily, nielenže neporastie v
Kristu, ale stratí i silu , ktorú mal; duchovne ochrnie.Len tí budú v pravde utvrdení, posilnení a
ustálení, čo z lásky k Bohu a k blížnemu snažia sa pomáhat‘ iným. Pravý kresťan pracuje pre
Pána nielen z popudu, ale zo zásady; nie na den či na mesiac , ale po celý život / 5T, str. 393 /.
{KS 106.4}

Bezpečný liek
Bezpečným liekom pre znechutených je viera, modlitba a práca. Viera a činnost‘ dodajú
istotu a uspoko— jenie, ktoré sa bude dennodenne rozmáhat‘, Ste v pokušení povolit‘
ustaranosti alebo úplne zmalomysel‘nieť? Ani v najtemnejších dnoch, keď vás všetko desí, sa
nebojte . Verte v Boha, on vie , čo potrebujete . On je všemohúci. Jeho nekonečná láska a
zl‘utovanie sa nikdy nevyčerpá. Nebojte sa, že nesplní svoje zasl‘úbenie. On je večná pravda;
nikdy nezmení z mluvu, ktorú uzavrel s tými,čo ho milujú,a svojim verným služobníkom dá
tol‘ko sil, kol‘ko potrebujú /PK,str. 164 až 165 /. {KS 107.1}
Proti duchovnej lenivosti je len jediný liek práca, práca pre tých, čo potrebujú vašu pomoc
/4T, str.236 /. {KS 107.2}
Pre ochabujúcu, pochybujúcu a chvejúcu sa dušu má Kristus len tento recept. Zarmútení a
pred Pánom reptajúci l‘udia majú vstať a pomáhat‘ tým, čo pomoc potrebujú / 6T , str. 266 / . {KS
107.3}

Kresťania, ktorí sa ustavične prehlbujú v opravdivosti, horlivosti, zápale a láske, nikdy
neodpadnú / RH,7 . 6. 1887 /. {KS 107.4}
Ludia neochotní pomáhat‘ v tomto nesebeckom úsilí možu prežívat‘ určitú duchovnú nemoc ,
unavit‘ sa v boji, pochybovat‘, reptat‘, hrešiť a 1‘utova.ť , kým nakoniec nestratia posledný
zmysel pre to, v čom spočíva pravé náboženstvo . Vedia , že sa nemožu vrátit‘ do sveta, a tak
sa držia v predmestí ciel‘a so svojou malichernou žiarlivosťou, závisťou, sklamaniami a
výčitkami. Stále vyhl‘adávajú chyby a pasú sa na omyloch a pokleskoch svojich bratov.Vo
svojom náboženskom živote ma— jú len beznádejnú, nedoverivú a bezútešnú skúsenosť / RH,
2. 9.1890 /. {KS 107.5}
Keď Ježiš odchádzal, každému človekovi určil úkol a “ ničnerobenie “ je neospravedlnitel‘nou
výhovorkou .V bratskom spoločenstve je „ničnerobenie“ príčinou mnohého utrpenia, pretože
satan zaujme myse! leňochov vlastnými plánmi a zamestná ich ... „Ničnerobenie“ svedčí proti
bratom a sestrám a v cirkvi Kristovej plodí nezhodu. Ježiš hovorí: „Kto nezhromažďuje so mnou
, rozptyl‘uje “ / RH ,13.3. 1888 / . {KS 108.1}
Bratia a sestry, mnohí z vás sa vyhovárajú, že nemajú patričné schopnosti, aby mohli
pomáhat‘ iným. Stvoril‘vás snáď Boh naozaj tak neschopných? Nie je táto neschopnost‘ skor
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následkom vašej nečinnosti a vy v nej len svojvďne zotrváte ? Nedal vám Boh ani jedinú hrivnu,
aby ste ju použili v jeho službe a nie pre viastné pohodlie a uspokojenie? Uvedomili ste si svoju
povinnost‘ ako jeho služobníci, ktorí majú priná— šať úžitok rozumným a náležitým používaním
zverených hrivien? Nezanedbali ste svoju príležitost‘ a použili ste svoje sily k tomu ciel‘u? Je to
až príliš pravda, že málokto si uvedomuje svoju skutočnú zodpovednost‘ pred Bohom /5T, str.
457 /. {KS 108.2}
Mnohí majú predstavu, že kvoli zamestnaniu nemožu už pre záchranu l‘udí nič vykonat‘ a
ničím prispieť pre pokrok Vykupitel‘ovho diela. Vravia, že nemožu robit‘ polovičatú prácu, a
preto sa radšej odvracajú od náboženských povinností a života a hrúžia sa do sveta. Pre svoje
zamestnanie zabúdajú na Boha, a to sa mu nel‘úbi. A.k je niekto tak zaneprázdnený, že je to na
úkor jeho duchovného života a dokonalej svatosti v bázni Božej, mal by si nájsť také
zamestnanie, aby mohol byť každú chvíl‘u s Ježišom / 2T , str . 233 -234 / . {KS 108.3}

Hviezdnatá koruna
Nesmieme byť unavení ani ochabovat‘. Bola by to strašná strata , keby sme večnú odmenu
premárnili za pohodlie , výhody, radost či telesné zál‘uby. Víťaza očakáva dar z Božích
rúk.Nikto z nás si ho nezasluhuje,; je to jeho dar. Obdivuhodný a slávny bude tento dar, no
památajme, že „jedna hviezda sa líši leskom slávy od druhej „. Pretože sme však vyzvaní, aby
sme sa snažili dosiahnuť dokonalost‘, usilujme v Ježišovej sile o to, aby v korune bolo plno
hviezd . „Ale rozumní sa budú skvieť ako jas oblohy, a tí, ktorí privodia mnohých k
spravodlivosti, ako hviezdy na večné veky “ / RH , 25 . 10 . 1881 /. {KS 108.4}

Služba je zaplatená
Pán pri svojom príchode dokladne preskúma každú hrivnu; bude požadovat‘ úroky zo
zverenej hodnoty. Svojím požehnaním a smrtel‘nou úzkosťou, svojím životom a prácou a
svojou potupnou smrťou Kristus zaplatil za tých, čo nesú jeho meno a hlásia sa za jeho
služobníkov / 9T, str .104/. {KS 109.1}
Všetci sú hlboko zaviazaní, aby zužitkovali každú schopnost‘ na získavanie l‘udí pre neho.
On hovorí : „Nie ste sami svoji. Veď vel‘mi draho ste boli kúpení/1 Kor 6 ,19-20/, a preto
oslavujte Boha životom služby, ktorá odvráti mužov a ženy od hriechu k spravodlivosti. Kúpení
sme za cenu Kristovho života, kúpení na to, aby sme vernou službou mohli vrátit‘ Bohu, čo mu
patrí /9T, str. 104/. {KS 109.2}
Boh mi dal posolstvo pre svoj 1‘ud.Má sa prebudiť , rozložit‘ stany a rozšíriť svoje hranice.
Drahí bratia a sestry, boli ste vykúpení za vel‘kú cenu, a všetko, čo máte a čím ste, máte použit‘
k Božej sláve a k dobru svojich blížnych. Kristus zomrel na kríži, aby spasil svet od zahynutia v
hriechu. Žiada vás, aby ste spolupracovali v tomto diele. Máte byť jeho po-mocnou rukou.
Opravdivým, neúnavným úsilím máte sa snažit‘ zachraňovat‘ stratených. Pamatajte, že vaše
hriechy si vynútili kríž /7T, str. 9 /. {KS 109.3}
Kristovi nasledovníci boli vykúpení pre službu. Náš Pán učí, že pravým ciel‘om života je
služba. Kristus sám pracoval a všetkým svojim nasledovníkom dal zákon služby služby Bohu a
spolublížnym ... Tento zákon služby sa stáva spojnicou medzi Bohom a naším blížnym /COL,
str. 326/. {KS 109.4}
Kresťanský život sa často ocitá v nebezpečí a povinnost‘ zdá sa byť priťažká. Vpredu nám
predstavivost‘ mal‘uje neodvratnú záhubu a vzadu otroctvo a smrť. A predsa Boží hlas hovorí
jasne : „Napredujte !“ . Poslúchnime tento príkaz, aj keď náš pohl‘ad nemože preniknúť
temnotu. Prekážky, ktoré hatia náš pokrok, nikdy neustúpia pred váhavým a pochybujúcim
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duchom.Tí, čo nie sú ochotní poslúchnuť , kým nepominie každá neistota a nezostáva nijaké
riziko pádu či porážky, nikdy nebudú poslúchať. Viera hl‘adí za ťažkosti a chápe sa toho
Neviditel‘ného, Všemohúceho, a preto sa nedá zmiasť . Viera ie uchopenie Kristovej ruky v
každej tiesnivej situácii /G-W, str. 262 /. {KS 110.1}
Naše predstavy sú obmedzené. Boh podnecujé k stálemu pokroku pri šírení svetla. Musíme
hl‘adať lepšie cesty a spo soby prístupu k l‘uďom . Uchom viery musíme počuť slovo
neohrozeného Velitel‘a Pánových zástupov : „Choďte vpred !“ Musíme jednat‘ a Boh nás
nesklame. On vykoná svoje, ak vo viere splníme , čo splnit‘ máme. Bratia a sestry, ktorí ste už
dlhé roky v pravde , nesplnili ste dielo, ktoré vám Boh zveril. Kde je vaša láska k 1‘uďom? /HS ,
str. 289-290 /. {KS 110.2}
Kristus radostne zachraňoval l‘udí.To nech je vaším úkolom i radosťou. Splňte všetky
povinnosti, prineste všetky obete pre Krista a on bude vaším stálým pomocníkom. Choďte
priamo za hlasom povinnosti; nech vás neodradia nijaké zdanlivé ťažkosti. Znášajte Bohom
vám uložené zodpovednosti a pri nesení týchto niekedy ťažkých bremien sa nepýtajte :“ Prečo
smie moj brat pri mne nečinne stáť?“ Chopte sa najbližšej povinnosti a vykonajte ju dokladne a
dobre , nie pre márnu chválu, ale pre Majstra, pretože jemu patríte /SW, 2.4. 1903/. {KS 110.3}
Boží l‘ud by med napredovať a postupovat‘ k víťazstvu. Armády duchovného Izraela vedie
niekto váčší, než Jozue. S nami je Povodca nášho spasenia, ktorý nám nechal povzbudivý
odkaz : “ Hl‘a , ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta “ . “ Dúfajte, ja som premohol
svet.“ On nás povedie k bezpečnému víťazstvu . Čo Boh sl‘ubuje, može kedykol‘vek splnit‘. A
dielo, ktoré zveruje svojmu l‘udu, umožní aj dokonat‘ /2T, str.122/. {KS 110.4}
Prečo nie sme preniknutí Duchom Kristovým ? Pre čo sa nás tak málo dotýka zúfalý krik
trpiaceho sveta? Uvedomujeme si akú prednost‘ máme , že do Kristovej koruny smieme pridať
novú hviezdu, ktorou je vlastne človek vyslo bode ný zo satanových reťazí, že je to človek
zachránený pre Božie král‘ovstvo? Cirkev si musí uvedomit‘ svoj závazok zvestovat‘ evanjelium
prítomnej pravdy celému stvoreniu . Prosím vás , čítajte 3. a 4. kap. Zachariášovu. Ak
pochopíte tieto kapitoly, ak ich prijmete, vykoná sa vel‘ké dielo pre tých, čo majú hlad a smád
po spravodlivosti, dielo, ktoré pre cirkev znamená: „Napreduj a postupuj“ / 6T , str . 296 / . {KS
111.1}

Vel‘ká vačšina obyvatel‘ov sveta prejavila vernost‘ nepriatel‘ovi. My sme však neboli
zvedení. Napriek zdanlivému satanovmu víťazstvu Kristus ďalej koná svoje dielo v nebeskej
svatyni i na zemi. Slovo Božie líči bezbožnost‘ a porušenost‘, ktoré potrvajú do konca. {KS 111.2}
Keď vidíme , ako sa prorocká reč naplňa, naša viera v konečné víťazstvo Kristovho
král‘ovstva mala by sa posilnit‘, mali by sme vykročit‘ a s novou odvahou konať zverené dielo
/GW, str. 26-27/. {KS 111.3}

Dojímavá scéna
V nočnom videní som bola svedkom dojímavej scény. Videla som,ako medzi nádherné
budovy padá ohromná ohnivá gul‘a , ktorá ich v okamžiku zničila . Počula som, ako niekto
povedal: „Vedeli sme, že Božie súdy prídu na zem, no nerátali sme, že prídu tak skoro.“ Iní ich
zúfalo obviňovaliVy ste to vedeli? Prečo ste nám to nepovedali? My sme to nevedeli!“ Zo
všetkých strán som počula podobné výčitky. {KS 111.4}
Precítila som sa vo vel‘kej úzkosti. Keď som opať usnula, prisnilo sa mi, že som vo vel‘kom
zhromaždení. Ktosi, kto má vel‘kú moc, hovoril k zhromaždeniu , pred ktorým bola rozložená
mapa sveta . Táto mapa podl‘a rečníkových slov znázorňuje Božiu vinicu, ktorú treba
opracovat‘. Keď nad niekým zažiarilo nebeské svetlo, mal ho nechať svietiť iným. Na mnohých
miestach mali byť zapálené svetlá a od nich zase ďalšie. {KS 111.5}
Znova bolo počuť slová: „Vy ste sol‘ zeme . Ak stratí chuť, čím ju osolíme? Na nič nie je už
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súca, len ju vyhodit‘, aby ju l‘udia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesťo, ktoré leží na vrchu,
nemože sa skryt‘. Ani sviecu nezažihajú a nestavajú pod korec , ale na svietnik, a svieti
všetkým v dome. Tak svieť vaše svetlo pred l‘uďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili
vášho Otca, ktorý je v nebesiach“ / Mat 5, 13-16 /. {KS 112.1}
Videla som vychádzať lúče svetla z miest a dedín, z vysokých i nízkych miest zeme. Ludia
uposlúchli Božie slovo a tak mu vznikali památníky v každom meste i v každej obci. Jeho
pravda sa zvestovala po celom svete /9T,str.28-29/. {KS 112.2}

METODY
Z domu do domu
Rovnakú doležitosť , akú majú verejné prednášky, má i podomová práca. K niektorým
vrstvám vo vel‘kých mestách nám verejné prednášky neumožnia prístup .Tie treba tak hl‘adať,
ako pastier hl‘adá stratenú ovcu. Pre ich záchranu sa treba osobne angažovat‘. A.k to
zanedbáme , premárnime mnoho prevzácnych príležitostí, ktoré by pri lepšom využití usnadnili
pokrok diela / 9T, str. 111 /. {KS 113.1}
Potrebné sú súcítné skutky i slová. Kristus uvádzal svqe posolstvo láskavými a
dobročinnými skutkami. Tito pracovníci by mali ísť z domu do domu a pomáhat‘ , kde treba a
kde sa skytne príležitost‘ mali by svedčit‘ o kríži. Kristus má byť obsahom ich svedectva.
Nemajú zotrvávať len na vieroučných bodoch; mali by hovorit‘ o Kristovej práci a jeho obeti.
Mali by sa chopit‘ jeho spravodlivosti a životom zjavovať jeho čistotu /7T, str..228 /. {KS 113.2}
Boh nehl‘adí na osobu. Použije pokorných, odovzdaných kresťanov, aj keď nie sú tak
dokladne vzdelaní ako niektorí iní. Takí jednotlivci by sa mali zapojit‘ do jeho služby a pracovat‘
podomove. V domácnostiach možu ak budú pokorní, zdržanliví a zbožní vykonať pre rodiny
viac než vysvatený kazatel‘ /7T, str. 21/. {KS 113.3}
Členovia našich zborov by sa mali viac venovať podomovej práci, mali by misijne pracovat‘ a
šíriť literatúru /9T, str. 127 /. {KS 113.4}
Ludia, ktorí pracujú podomove, nájdu mnoho príležitosti k službe. Mali by sa modlit‘ za
nemocných a všemožne sa snažit‘ ul‘ahčiť im utrpenie. Mali by pracovat‘ medzi chudobnými a
utláčanými, mali by sa modlit‘ za bezmocných, ktorí nemajú silu vole ovládat‘ vášňou zotročenu
chuť. Pre záchranu 1‘udí, v ktorých srdci sa prebudil záujem, treba vynaložit‘ opravdivé a
vytrvalé úsilie. K mnohým sa možno dostat len skutkami nezištnej láskavosti. Predne im treba
pomoct‘ v ich telesných potřebách. Keď uvidia dokaz nasej nesebeckej lásky, 1‘ahšie uveria v
lásku Kristovu / 6T, str . 83 -84 / . {KS 113.5}
Pracovníci by mali ísť z domu do domu a poúčať l‘udí z Písma, mali by šíriť tlač a svedčit‘
iným o svetle , ktoré osvietilo ich samých /9T, str. 123 /. {KS 114.1}
Náš Spasitel‘ šiel z domu do domu, uzdravoval nemocných, posilňoval nešťastných,
potešoval zarmútených a pokoj vlieval do srdc stiesnených. Deti brával do náručia, požehnával
ich a unavené matky povzbudzoval slovom útechy a nádeje . Vytrvalou nežnosťou a
láskavosťou odstraňoval každé l‘udské nešťastie a utrpenie . Nepracoval pre seba,ale pre iných
. Bol slu žobníkom všetkých. Jeho pokrmom a nápojom bolo prinášať nádej a silu všetkým, s
ktorými sa stretol/GW, str . 188 / . {KS 114.2}
Podomové zvestovanie pravdy v láske a jednoduchosti je práca,odpovedajúca príkazu, ktorý
dal Kristus svojim učeníkom, keď ich poslal na prvú misijnú cestu. Chválospevmi, jednoduchými
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a vrúcnymi modlitbami možno získat‘ mnohých. Božský Pomocník svojou prítomnosťou
presvedčí l‘udí. Jeho zasl‘úbenie znie: „Ja som s vami po všetky dni“. Vo vedomí stálej
prítomnosti tohto Pomocníka možeme pracovat‘ vo viere, nádeji a s odvahou / 9T, str. 34 /. {KS
114.3}

Potřebujeme pracovníkov, ktorí pojdu z domu do domu. Pán chce, aby sme vykonali všetko
potřebné pre rozšírenie biblickej pravdy tam, kde dosial‘ nie je známa. V domácnostiach je
potrebný spev, modlitba a biblické úvahy. Teraz, práve teraz je príhodný čas, aby sme poslúchli
příkaz: „Učte ich zachovávat‘všetko, čokol‘vek som vám prikázal.“ Pre túto prácu musia l‘udia
pohotove poznat‘ Písmo. Ich obranou má byť:„Napísané je “ /CT, str. 5 40 /. {KS 114.4}
Moji bratia a sestry, navštevujte tých, čo bývajú blízko vás a svojou účasťou a prívetivosťou
snažte sa získat‘ ich srdce. Snažte sa tak pracovat‘, aby sa predsudky odstraňovali a nevznikali
nové .Pamatajte , že všetci, čo poznajú pravdu pre dnešok a pre prácu len vo vlastných
zboroch sa zdráhajú pomáhat‘ svojim blížnym, budú sa musieť neskor zodpovedať za svoje
nesplnené povinnosti /9T,str.34/. {KS 115.1}
Na tejto prvej ceste mali učeníci ísť len tam, kde Ježiš bol už pred nimi a získal priatel‘ov. Na
cestu sa mali pripraviť čo najjednoduchšie . Nic nemalo odvádzať ich mysel‘ od vel‘kej úlohy;
ničím nemali vzbudzovať odpor l‘udí a zahatávať možnosti ďalšej práce . Nemali nosiť rúcho
náboženských učitel‘ov, a svojim zovňajškom sa nemali nijak odlišovat‘ od obyčejných
vidiečanov. Nemali vchádzať do synagog, aby zvolávali l‘udí k verejnej bohoslužbe; mali
pracovat‘ podomovým sposobom. Nemali mariť čas zbytočným pozdravováním alebo
besedováním. Smeli však prijať pohostinstvo od dobrých l‘udí, ktorí boli ochotní uvítat‘ ich ako
samého Krista. Do príbytku medi vstupovat‘ s pekným pozdravom: “ Pokoj domu tomuto !/Luk
10 , 5/. Dom, kde prijali spoštolov s posolstvom Kristovho pokoja,mal byť požehnaný ich
modlitbami, chválospevmi a uvažovaním Písma v rodinnom kruhu / DA, str. 351-352 /. {KS 115.2}
Priatel‘sky navštivte svojich susedov a zoznámte sa s nimi ...Tí, Čo prejavujú 1‘ahostajnosť,
ako to niektorí urobili, čoskoro stratia svoju prvú lásku a začnú ohovárať, kritizovat‘ a
odsudzovať svojich bratov/ RH, 13.5.1902/. {KS 115.3}
Apoštol nezostal len pri verejnom prejave ; k mnohým 1‘ud‘om by sa tak nebol dostal. Vel‘a
času venoval podomovej práci. To mu umožnilo priatel‘ský pohovor v rodinných kruhoch.
Navštevoved nemocných a zarmútených, potešoval trpiacich a dvíhal utláčaných. A všetkým,
čo povedal a konal, zveleboval Ježišovo meno. Tak pracoval ako „slabý i bojazlivý a vel‘mi
přestrašený“. Chvel sa, aby jeho učenie nenieslo pečať l‘udskú,ale božskú / A A , str. 250 / . {KS
115.4}

Navštivte postupne svojich susedov a usilujte o prístup k srdcu, ktoré možno rozohriať
nezištným záujmom a láskou. Približte sa k nim súcitne, modlite sa za nich, pri každej
príležitosti im pozorne poslužte a, ak možno, zasadnite si s nimi k Božiemu slovu. Bdejte ako tí,
čo majú za svojich blížnych vydať počet, a Bohom dané príležitosti zužitkujte k službe na jeho
vi-nici. Nepremeškajte nijakú príležitost pohovorit‘ si so svojimi susedmi a všemožne im prejaviť
láskavosť , aby ste „aspoň niektorých priviedli ku spaseniu“. Musíme túžobne hl‘adať ducha,
ktorý pudil apoštola Pavla, aby šiel z domu do domu, aby v slzách prosil a poúčal „aby sa
obrátili k Bohu a verili v nášho Pána Ježiša Krista “ / RH , 13 . 3 . 1888 / . {KS 116.1}
Pán mi ukázal dielo, ktoré treba vykonat‘ v našich mestách. Veriaci týchto miest majú
pracovat‘ na Božom diele medzi svojimi susedmi. Majú pracovat‘ ticho a pokorne , a kam len
prídu, majú prinášať ovzdušie neba / 9T , str. 128 /. {KS 116.2}

Jednotliví poslucháči
Vo svojej práci sa Kristus prevažne venoval osobným rozhovorom. Bol ohl‘aduplný k
jednotlivým poslucháčom. Jednotlivec potom poznanú zvesť zaniesol ti — sícom /6T , str. 115 /.
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{KS 116.3}

Bol zoslabnutý a unavený; a predsa nepremeškal príležitost‘ pohovorit‘ si s cudzinkou,
ktorou Izraeliti pohrdali a ktorá žila verejne hriešnym životom / DA, str.194 /. {KS 116.4}
Spasitel‘ nečakal,ze sa zídu zástupy. Často začal rozhovor s tými niekol‘kými, čo prišli k
nemu; i keď neskór sa chodci zastavovali pri ňom, aby ho vypočuli, až celý zástup udivene a s
posvátnou bázňou počúval Božie slova z úst nebeského Učitel‘a. Kristov služobník by si nemal
myslieť , že malému počtu poslúchačov nemože tak vážne svedčiť ako vel‘kému zhromaždeniu
. Može sa stať , že posolstvo si vypočuje len jediný poslucháč; no kto može povedat‘ aký
ďalekosiahly vplyv to bude mať ? Ani učeníci nepripisovali nijaký význam tomu, keď Spasitel‘
trávil čas v rozhovore so Samaritánkou . On to však bral vážnej šie a zhováral sa s ňou
úprimnejšie než s král‘mi, radcami alebo vel‘knazmi. Ozvena poučenia, ktoré dal tejto žene,
dostala sa do najodl‘ahlejších končin zeme / DA , str. 194/. {KS 116.5}

Osobný dotyk
K 1‘uďom musíme pristupovat‘ osobnejšie. Keby sa menej času venovalo ká zaniu a viac
osobnej službe, prejavili by sa lepšie výsledky / MH, str. 143 /. {KS 117.1}
Pán chce, aby sa jeho Slovo milosti zvěstovalo každému človekovi. Vel‘kou mierou to možno
dosiahnuť osobnou prácou.V tom práve spočívala Kristova metoda /COL, str. 229 /. {KS 117.2}
Najúspešnejšími získavatel‘mi l‘udí boli práve tí, čo sa nechválili svojimi schopnosťami, ale
pokorne a vo viere snažili sa pomoct‘ svojim blížnym.Sám Ježiš tak pracoval. Šiel bližšie k
l‘uďom, ktorých chcel oslovit‘/ GW, str. 194/. {KS 117.3}
Oživení podobným súcitom, aký mal Kristus, mali by sme pristupovat‘ k 1‘uďom jednotlivo a
snažit‘ sa prebudiť v nich záujem o doležité otázky večného života. Ludské srdcia sú niekedy
tvrdé ako kamen a všetky snahy priviesť ich k Spasitelovi možu sa zdať zbytočné. Kde však
sklame logika a dokazy sa minú ciel‘a,tam láska Kristova prejavená osobnou službou može
obmakčiť i to najtvrdšie srdce, aby v ňom vyklíčilo semeno pravdy / COL , str. 57 / . {KS 117.4}
Usilujte o osobnejší prístup k 1‘uďom žijúcim okolo vás. Zoznámte sa s nimi. Kázanie
nevykoná to, čo treba vykonat‘. Boží anjeli vás sprevádzajú k príbytkom tých, ktorých
navštevujete. Toto dielo nemožno konať leda bolo. Požičané alebo darované peniaze ho
nesplnia. Kázanie tiež nepomože. Srdcia získate návštevou, pohovorom, modlitbou a súcitom .
To je tá najvznešenejšia misijná práca, ktorú možete konať. K tomu budete potrebovat‘
rozhodnu neochvejnú vieru , neúnavnú vytrvalost‘ a hlbokú lásku k 1‘ud‘om / 9T , str . 41 / . {KS
117.5}

Povolaním Jána, Ondreja, Šimona, Filipa a Natanaela bol položený základ kresťanskej
cirkvi. Ján usmernil dvoch svojich učeníkov ku Kristovi. Potom jeden z nich, Ondrej, vyhl‘adal
svojho brata a pozval ho k Spasitelovi. Ďalej bol povolaný Filip, ktorý našiel Natanaela. Tieto
príklady by nás mali poučit‘ o doležitosti osobnej práce a o význame priameho pozvania našich
príbuzných , priatel‘ov a susedov.Sú l‘udia, ktorí po celý život vyznávali, že poznajú Krista, a
predsa sa nikdy nesnažili priviesť jediného človeka k Spasitel‘ovi. Všetku túto prácu
prenechávajú kazatel‘ovi. Ten síce može byť skvele pripravený pre svoje povolanie , ale
nemože konať to, čo Boh zveril členom cirkvi. {KS 118.1}
Mnohí potrebujú službu láskavých kresťanských srdc . Mnohí zahynuli, čo mohli byť
zachránení, keby sa ich boli ujali susedia, jednoduchí mužovia a ženy. Mnohí čakajú na osobné
oslovenie . Ako Kristovým poslom može sa nám naskytnúť práca priamo v rodine, v susedstve
alebo v meste, v ktorom žijeme . Ak sme kresťanmi, budeme sa tešiť z tejto práce. Človek nie
je dotial‘ obrátený, kým sa v nom nezrodí túžba zvestovat‘ iným, akého vzácneho priatel‘a
našiel v Ježišovi. Spásna a posvácujúca pravda nemože zostať v jeho srdci uzavretá / DA , str .
141 / . {KS 118.2}
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Jednou z najúspešnejších metod šírenia svetla je osobná práca. V rodinnom kruhu, u
susedov alebo pri ložku nemocného možeme čítat‘ Písmo a vydávat‘ svedectvo o Ježíšovi a o
pravde. Tak možete zasievať prevzácne semeno, ktoré vyklíči a prinesie ovocie / 6T , str.
428-429/. {KS 118.3}
Sol‘ sa musí pomiešať s tým, k čomu sa pridáva ; ak má konzervovat‘, musí hmotu cele
preniknúť. Spásna moc evanjelia oslovuje l‘udí pri osobnom styku a stretnutí. Nebývajú
zachránení v zástupoch, ale jednotlivo. Osobný vplyv je moc . Ak chceme 1‘uďom pomoct‘,
musíme sa k nim priblížit‘ /MB, str.59/. {KS 119.1}
Ježiš videi v každom človeku bytost‘ hodnú pozvania do jeho král‘ovsťva. Chodil medzi l‘udí,
usiloval o ich blaho a tým si získaval ich srdcia. Stretával sa s nimi na verejnosti, v súkromných
príbytkoch, na lodi, v synagoge , na brehu jazera i pri svadobných príležitostiach. Stýkal sa s
nimi pri ich každodenných povinnostiach a prejavoval záujem o tie najzvyčajnejšie záležitosti.
Poučoval ich v domácnosti a ich rodinné prostredie posvacoval vplyvom svojej božskej prítomnosti. Získaval si srdcia svojím neodolatel‘ným osobným súcitom / DA, str. 151/. {KS 119.2}
Len Kristova metoda je zárukou úspěchu pri získávání l‘udí. Spasitel‘ přistupoval k l‘uďom
ako ich dobrodinec , prejavoval im súcit, dával im,čo potřebovali, a získaval si ich doveru.
Potom ich vyzval: „Následujte ma“ /MH, str. 143 /. {KS 119.3}
Mali by sme si počínat‘ ako Kristus. Či bol v synagoge, na pobrežnej ceste, na hostine u
farizeja alebo pri stole publikána, vždy sa zhováral s l‘uďmi o veciach duchovného života. Šlová
pravdy dával do súvisu s prírodným dianím a udalosťami každodenného života. Získaval si
srdcia svojich poslucháčov, pretože ich uzdravoval, potešoval zarmútených, do náručia bral ich
deti a požehnával ich. Keď prehovoril, upútal ich pozornost‘ a každé slovo bolo niekomu voňou
života k životu. {KS 119.4}
Tak by sme mali jednat‘ i my. Všade máme postihnut‘ príležitost‘ a vydat‘ svedectvo o
Spasitel‘ovi, Ak pri konaní dobra nasledujeme Kristov príklad, otvoria sa nám srdcia, ako sa
ovorili jemu. Nie náhle, ale s taktom inspirovaným Božou láskou, možeme l‘uďom hovoriť o
Tom, ktorý je „výtečný nad iných desaťtisíc “ a „celý prežiadúcny“ . Toto je tá najvznešenejšia
práca, v ktorej možeme uplatnit‘ dar reči. Dostali sme ho, aby sme predstavili Krista ako hriechy
odpúšťajúceho Spasitela /COL, str. 338-339 /. {KS 119.5}
Jeho prítomnost‘ vnášala do domu čistejšie ovzdušie a jeho život posobil ako kvas v
spoločnosti. Bez úhony a bez viny žil medzi bezmyšlienkovitými, hrubými a nezdvorilými l‘uďmi,
nespravodlivými publikánmi, rahkomysel‘nými márnotratníkmi, l‘stivými Samaritán mi,
pohanskými vojakmi, drsnými dedinčanmi a inak premiešanými zástupmi. Súcitne sa skláňal k
unaveným a utláčaným, klesajúcim pod váhou každodenných bremien.S porozumením im ich
pomáhal niesť a povzbudzoval ich svedectvom, ktoré v prírode získal o Božej láske,
milosrdenstve a dobrote. {KS 120.1}
Pripomínal im, aby pamatali, že sú obdarení vzácnymi hrivnami, ktoré správnym zúročením
pomožu im získat‘ večné bohatstvo . Svojím príkladne odriekavým životom upozorňoval na
večnostný dosah každej chvíle vzácneho času, s ktorým treba nakladať ako s drahocenným
pokladom a používat‘ ho k svátým zámerom. Ziadneho človeka nepokladal za bezvýznamnú
bytosť , ale každej duši prinášal spásny liek.Nech bol kdekol‘vek, všade slúžil vhodným a
výstižným naučením. Nádej vlieval do najdrsnejších a najneslubnejších srdc uistením, že i oni
možu žiť čistým a bezúhonným živo— tom so zjavnou povahou dietok Božích. Často střetával
l‘udí ovládnutých satanom nemajúcich sily vymanit‘ sa z jeho osidel. Takto znechutených,
nemocných, pokúšaných a padlých povzbudzoval slovami najnežnejšieho súcitu tak
prepotrebného a všetkým zrozumitel‘ného. Stretával i tých, čo urputne bojovali s nepriatel‘om
duší. Povzbudzoval ich k vytrvalosti a uisťoval ich víťazstvom, pretože Boží anjeli im pomáhali
a zaručovali im víťazstvo /DA, str.90-91/. {KS 120.2}
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Duchovné oživenie a duchovná práca
A.k niektorí jednotlivci s celou opravdivosťou hl‘adajú Božie požehnanie, zbor začína ožívat‘.
Jednotlivec má hlad a smad po Bohu, začína prosit‘ vo viere a podl‘a toho i dostáva. S celou
vážnosťou sa púšťa do práce vo vedomí, že cele závisí od Pána; ostatní začínajú vyhl‘adávať
podobné požehnanie a srdc sa zmocňuje duchovné rozvlaženie. Rozsiahle dielo nebude
zanedbané. V pravý čas vzniknu ešte smelšie plány, avšak osobné, jednotlivé úsilie a záujem o
priatel‘ov a susedov vykoná ovel‘a viac , než si možno predstavit‘. Pre nedostatok takejto práce
hynú 1‘udia, za ktorých Kristus zomrel. {KS 121.1}
Človek má nekonečnú cenu; svedčí o tom Golgata . Jediný člověk získaný pre pravdu
pomože získat‘ iných a požehnanie i spása sa budú stále šíriť • Svojou prácou možete vykonat‘
viac skutočného dobra než urobia tie najvačšie zhromaždenia, ak v nich chybí osobné úsilie .
Spojením oboch týchto činitel‘ov pri Božom požehnaní možno dosiahnuť úplnejšie a
dokladnejšie vý-sledky; ak nám však zostáva len jedna z týchto možností, potom vol‘me osobný
prístup k 1‘ud‘om, ktorý nám umožní vysvetl‘ovať Písmo v domácnostiach, osobné vyzvat‘
členov rodiny a úprimne si s nimi pohovorit‘ nie o veciach bezvýznamných, ale o hlavných
témach vykúpenia. Nech vedia, že vám srdečne záleží na ich spasení / RH , 13 .3 .1888 /. {KS
121.2}

Navštevujte l‘udí
Nesmieme čakať , kým l‘udia prídu k nám; musíme ich vyhl‘adať tam, kde sú. Zvestovaním
posolstva z kazatelne práca len začala. Sú celé skupiny, ktoré evanjelium nikdy neosloví, ak im
nebude osobne prinesené / COL, str.229 /. {KS 121.3}
Evanjelijné poslanie je tou vel‘kou misijnou chartou Kristovho král‘ovstva. Učeníci mali s
celou vážnosťou pracovat‘ pre záchranu l‘udí a všetkýcn mali oboznámiť s pozvaním milosti .
Nemali čakať , kým l‘udia prídu za nimi; oni mali ísť k 1‘uďom s posolstvom /AA ,str. 28/. {KS
121.4}

Pozvanie
Pozvite svojich susedov k sebe , čítajte s nimi prevzácne Písmo a knihy, ktoré osvetl‘ujú jeho
pravdy. Zaspievajte si a pomodlite sa s nimi. V týchto malých zhromaždeniach bude podl‘a
svojho zasl‘úbenia prítomný Kristus a svojou milosťou sa dotkne srdc /MH,str.152/. {KS 122.1}
Za svojho pobytu v Efeze Apollo „začal neohrozene hovoriť v synagóge „. Medzi jeho
poslucháčmi boli Akvila a Priska, ktorí si uvedomili, že ešte nemá plné svetlo evanjelia, a preto
„prijali ho k sebe a dokladnejšie mu vyložili cestu Božiu “ . Týmto ich poučením získal jasnejšie
poznanie Písma a stal sa jedným z najschopnejších obhajcov kresťanskej viery /AA, str. 270 /.
{KS 122.2}

Buďte priatel‘skí
Všetkým spolupracovníkom Kristovým chcem povedať : Kdekol‘vek máte prístup k 1‘ud‘om v
domácnosti, zužitkujte túto príležitost‘ . Otvorte Písmo a poukážte im na jeho významné pravdy.
Váš úspech nebude natol‘ko závislý od vášho poznania a výkonu, ako od vášho prístupu k
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srdcu. Svojím priatel‘ským prístupom k l‘ud‘om možete pohotovejšie obrátit‘ ich myšlienky než
najúčinnejšou prednáškou. Predstavenie Krista v rodine, v domácnosti a v malých
zhromaždeniach po domoch má často vačší význam pre získavanie l‘udí pre Ježiša než
kázanie na vol‘nom priestranstve celému zástupu alebo v prednáškových halách či
modlitebniach /GW, str. 193 /. {KS 122.3}
Všetci zvestovatelia jeho Slova a všetci tí, čo prijali evanjelium jeho milosti, mali by
nasledovať jeho príklad najvnútornejšieho stotožnenia sa so záujmami 1‘udstva. Nemáme sa
zriekať spoločenského obecenstva. Nemali by sme sa strániť iných. Ak máme mať styk so
všetkými triedami, musíme sa stýkat‘ s nimi tam, kde sú. Zriedkakedy nás l‘udia vyhl‘adávajú
sami. Božia pravda neoslovuje l‘udské srdcia len z kazatel‘ne.Je ešte iné pracovné pole, snáď
skromnejšie, ale nie menej významné a slubné. Nachádza sa v príbytku ponížených i v paláci
vznešených, pri pohostinnom stole a v družnom, čistom obecenstve /DA, str. 152 /. {KS 122.4}
Kristus nebol do seba uzavretý a farizejov zvlášť pohoršovalo to, že v tomto ohl‘ade nedbal
na ich prísne pravidlá. Poznal, že náboženstvo bolo o hradené vysokými múrami ako niečo
príliš posvátné a s každodenným životom nezlučitel‘né . On však tieto priehrady boril . V styku s
1‘uďmi sa nevypytoval na ich presvedčenie . Nezaujímal sa do akej skupiny vyznavačov patria.
Svoju pomocnú ruku podával všetkým, čo pomoc skutočne potrebovali. Neuzatváral sa do
nejakej nedostupnej pustovne, aby okázalo vynikla jeho nebeská povaha, a s celou vážnosťou
pracoval pre blaho l‘udstva. Dokazoval, že náboženstvo Písma nespočíva v umrtvovaní tela.
Učil, že čisté a nepoškvrnené náboženstvo sa netýka len stanoveného času a zvláštnych
príležitostí. Vždy a všade prejavoval láskavý záujem {KS 123.1}
o l‘udí á okolo seba šíril svetlo radostnej zbožnosti / DA , str . 86 /. {KS 123.2}
Napriek ich predsudkom přijal pohostinstvo týchto opovrhnutých 1‘udí.Spal pod ich
střechou,pri ich stole jedol s nimi ich rukami pripravený a podávaný pokrm, učil v ich uliciach a
choval sa k nim krajné láskavo a zdvorilo / DA , str. 193 /. {KS 123.3}

Prejavme súcitný záujem
Ludí bojujúcich za velkých ťažkosti možno osvie‘žiť a posilnit‘ prejavom malej pozornosti,
ktorá nás nič nestojí. Jednoduché, láskavé slová, malé, skromne prejavené pozornosti zaženú
mraky pokušenia a pochybnosti, ktoré obklopujú človeka. Jednoduché, úprimné vrúcne
vyjadrenie kresťanského súcitu može otvoriť srdce tých, čo potrebujú jemný dotyk Kristovho
ducha / 9T, str. 30 /. {KS 123.4}
K tisícom srdc možno pristúpiť tým najjednoduchším a najskromnejším sposobom.
Jednoduché slova, pochádzajúce zo srdca človeka, ktorý miluje Boha a vie o tejto láske svedčiť
tak prirodzene, ako svetskí l‘udia hovoria o svojich záujmoch, často osviežia aj tých
najvzdelanejších, najnadanejších a vo svete vy-soko vážených l‘udí. Často i tie
najpripřavenejšie a najvyhl‘adávanejšie šlová zanechávajú malú ozvenu. Avšak pravdivé,
úprimné slová Božích detí, vyslovené prirodzene a jednoducho, otvoria dvere srdc, ktoré boli
dlho zatvorené /6T, str . 115 /. {KS 124.1}

Osobné skúsenosti
Tí, čo si obliekli Krista , budú svedčiť o svojej skúsenosti a pripomínat‘ krok za krokpm
vedenie Ducha Božieho,svoj hlad a smád po poznaní Boha a Ježiša Krista, ktorého poslal;
budú hovorit‘ o výsledku svojho skúmania Písma, o svojich modlitbách, o duševnej trýzni a
Kristových slovách, ktoré im povedal: “ Odpúšťajú sa ti hriechy Tajit‘ sa s tým by bolo nepri
rodzené a 1‘udia naplnení láskou Kristovou nemožu tak jednat‘. Kol‘ko svatej pravdy im Pán

19.4.2013 18:44

Ellen G. White Writings

60 z 134

https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19879&start_paragrap...

zveril, tol‘ko jej budú túžiť priniesť pre blaho iných . A čím viac budú rozdávat‘ z prehojných
zdrojov Božej milosti, tým viac milosti Kristovej sami dostanú /COL,str. 125 /. {KS 124.2}
Podnieťte všetky duchovné sily k činnosti. Luďom, ktorých navštěvujete, povedzte , že
koniec všetkého je blízko. Pán Ježiš Kristus otvorí dvere ich srdc a trvale ich ovplyvní. Snažte
sa prebudiť mužov i ženy z duchovného spánku. Rozprávajte im, ako ste našli Pána Ježiša a
ako ste sa stali šťastnými od chvíle, keď ste začali získavať skúsenosti v jeho službe.Povedzte
im o požehnaniach, získaných pri nohách Pánových a pri štúdiu jeho Slova. Hovorte im, ako
kresťanský život obšťastňuje a obvesel‘uje. Vaše vrúcne, úprimné slová ich presvedčia o tom,
že ste našli onú dtahocennú perlu. Nech vaše radostné a povzbudivé slová svedčia o tom, že
ste našli vznešenejšiu cestu. To je pravá misijná práca. Ak sa bude správne konať, mnohí
precitnú ako zo sna /9T,str.38/. {KS 124.3}
Niektorí možu práve Bohom povolaných služobníkov pokladať za neschopných, ak sa však
títo služoníci vedia modliť a jednoducho svedčiť o pravdě, ktorú milujú, potom zmocnení
Duchom Svátým sa zblížia s 1‘ud‘mi. Pri jednoduchom zvestovaní pravdy, pri čítaní Písma a
svedectve skúseností Duch Svátý posobí na mysel‘ a povahu. Vol‘a sa podriaďuje voli Božej ;
pravda dosial‘ nepochopená preniká do srdca a živým presvedčením sa stává duchovnou
skutočnosťou /6T, str. 444 /. {KS 125.1}

Vhodné príklady
Svoje posolstvo o Božej milosti prisposobil poslucháčom.Vedel „občerstvit‘ ustalého slovom
„/iz 50 f 4 /, lebo z jeho úst vychádzala milost‘, takže poklady pravdy mohol 1‘uďom zvestovat‘
čo najpútavejšie. Taktně vedel vychádzať i s 1‘ud‘mi nespravodlivo posudzujúcimi a překvapil
ich príkladmi, ktoré ich zaujali. Názornosťou si získaval srdcia. Volil jednoduché a významné
příklady každodenného života. Kristus znázorňoval nesmrtel‘nú pravdu životnými prejavmi
nebeského vtáctva, polných 1‘alií, obilného zrna, pastiera a óviec; a kdekol‘vek sa l‘udia s
týmito prírodnými javmi stretávali, pripomínali si jeho slová. Kristové príklady v ich mysli súviseli
s jeho zvesťou /DA, str. 254 /. {KS 125.2}
Apoštolovia sa snažili, aby týmto modloslužobníkom pomohli poznat‘ Boha, Stvoritel‘a, a
jeho Syna, Spasitel‘a 1‘udstva. Obracali ich pozornost‘ najprv na obdivuhodné dielo Božie, na
slnko, mesiac a hviezdy, na obdivuhodný poriadok a pravidel‘né striedanie ročných dob, na
mohutné snehom pokryté vrchy, na vysoké stromy a rožne iné prírodné zjavy svedčiace o
múdrosti, ktorá přesahuje l‘udské chápanie. Týmito poukazmi na diela Všemohúceho
apoštolovia privádzali my sel‘ pohanov k premýšl‘aniu o vel‘kom Vládcovi vesmíru / AA, str. 180
/. {KS 125.3}

Praktické základy
Pavel bol skvelý řečník. Pred svojím obrátením často sa snažil zaujat‘ svojich poslucháčov
řečnickym vzletom. Teraz to všetko dal bokom.Miesto básnických popisov a fantastického
líčenia, ktoré sice mohli zaujat‘ zmysly a uchvátit‘ obrazotvornost‘, no nijak by sa neboli dotýkali
každodennej skúsenosti, Pavel sa snažil jednoduchou rečou vštepiť do ich srdca životné
doležité pravdy. Presné líčenie pravdy mohlo by uchvátit‘ pocity, ale taká zvesť by nebola tým
potrebným pokrmom na posilnenie a utvrdenie veriaceho pre životné zápasy. Pre okamžité
potreby a prítomné skúšky trpiacich treba zdravé , praktické poučenie o základných zásadách
kresťanstva / AA, str . 251-252 /. {KS 126.1}
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Držte sa kladnej pravdy
Pri vysvetlovaní pravdy často narazíte na protivenstvá; ak im však odporujete rozumovými
dovodmi, ťažkosti možete len rozmnožit‘, a to si predsa nemožete dovolit‘. Vždy sa držte
kladnej stránky . Anjeli Boží vás pozorujú a možu ovplyvniť tých, proti odporu ktorých nechcete
použit‘ nijaký dovod. Nelipnite na zápornej stránke otázok, ale myslite len na kladné pravdy a
utvrdzujte sa v nich opravdivou modlitbou a posvátením srdca / 9T , str. 147-148 /. {KS 126.2}

Zvestovatelia v rušnom prostredí
Tí, čo vstúpili do Majstrovej služby na výzvu chvíle , majú příležitost‘ pozorne skúmať jeho
pracovné metody. Za svojej pozemskej služby Spasitel‘ zužitkoval příležitosti, ktoré sa mu
naskytli v rušnom cestovnom prostredí. V Kafarnau Ježiš odpočíval na svojej ceste a toto
město bolo známe ako „jeho vlastné město“ . Malo prednosti, pre ktoré sa stalo strediskom
Spasitel‘ovho diela . V ňom sa křižovali cesty z Damašku do Jeruzalemá, Egypta a k
Stredozemnému moru . Ludia ž mnohých zemí prechádzali týmto mestom, alebo tu odpočívali
pri svojich dlhých pútiach. Tu sa Ježiš mohol stretnúť s príslušníkmi roznych národov, bohatých,
vznešených vrstiev ako i chudobnej, nízko postavenej triedy a jeho posolstvo mohlo odtial‘to
preniknúť do iných zemí a mnohých domácností. Tým sa malo podnietiť skúmanie prorockej
zvesti, a obrátit‘ pozor-nost‘ na Spasítel‘a a jeho dielo sa mohlo šíriť do celého sveta / 9T,
str.121 /. {KS 126.3}
Vo svetoznámych zdravotných ústavoch a strediskách turistického ruchu, kde mnohé tisíce
l‘udí hl‘adajú zdravie a radost‘, mali by byť kazatelia a kolportéri, ktorí by vedeli upútať
pozornost‘ týchto zástupov. Tfto pracovníci by nemali premárniť příležitost‘ oboznamovať l‘udí s
dnešným posolstvom a podl‘a možnosti by mali poriadať zhromaždenia. Vo vhodnej chvíli by
mali pohotovo prehovoriť k 1‘uďom. Sprevádzaní mocou Svátého Ducha mali by oboznamovať
l‘udí s posolstvom Jána Krstitel‘a: „Pokánie čiňte , lebo sa přiblížilo král‘ovstvo nebeské“ /Mat
3,2/, Božie slovo treba zvestovat‘ jasne a mocné, aby tí, čo majú uši, mohli počuť pravdu. Tak
može evanjelium prítomnej pravdy posvietiť na cestu tým, čo ho nepoznajú; nejedni túto pravdu
příjmu a přinesu domov do všetkých častí světa / 9 T , str .122 / . {KS 127.1}
Knihy „Zdravotná služba“ a „Kristove podobenstvá“ zvlášť poslúžia v turistickom prostredí
mali by sme urobiť všetko, aby sa dostali do rúk tých, čo vo vol‘nej chvíli radi čítajú / 9 T, str.
85/. {KS 127.2}
Mali by sme zriadiť zdravotné jedálne a ošetrovne a to obzvlášť v prímořských oblastiach.
Ján Krstitel‘ hlásal: „Pripravujte cestu Pánovi tak musí znieť i hlas služobníkov Pánových vo
vel‘kých turistických a prímorských strediskách / 7 T , str. 55 -56 /. {KS 127.3}

Po dvoch
Ježiš si zavolal svojich dvanásť učeníkov a vyslal {KS 127.4}
ich po dvoch do miest a dedín. Nikto nešiel sám, ale brat s bratom a priatel‘ s priatel‘om. Tak
si mohli pomáhat‘ a vzájomne sa povzbudzovať, radit‘ si, spoločne sa modlit‘ a silnejší mohol
podoprieť slabšieho . Podobné potom vyslal i ďalších sedemdesiat učeníkov. Spasitel‘ chcel,
aby poslovia evanjelia takto pracovali. V našej dobe by evanjelizačné dielo bolo ovel‘a
priebojnejšie , keby sme sa doslednejšie riadili týmto príkladom /DA, str. 350 /. {KS 128}
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Zdravotno -evanjelizačné cesty
Podl‘a pokynov, ktoré mí občas dal Pán,viem, že by sme mali mať pracovníkov, ktorí by
konali zdravotno-evanjelizačné cesty do miest a dedín. Tí, čo konajú toto dielo, budú mať
bohatú žen záujemcov z roznych vrstiev. Cestu k tomuto dielu najlepšie pripravujú snahy
verných kolportérov / 9T , str. 172 /. {KS 128.1}

Zdravotno-misijní pracovníci
Teraz sú vel‘mi potrební zdravotno-misijní pracovníci. Nemožete počítat‘ s dlhoročnou
prípravou . Čoskoro sa navždy zavru dveře, ktoré sú teraz ešte pre pravdu otvorené . Zvestujte
posolstvo hned‘Nečakajte a nedovol‘ujte nepriatel‘ovi, aby ovládol polia dnes ešte přístupné.
Malé skupiny by mali konat‘ dielo, ku ktorému Kristus povolal svojich učeníkov. Možu pracovat‘
ako evanjelisti, rozšírovať naše spisy a svedčiť o pravdě 1‘ud‘om, s ktorými sa stretnú. Mali by
sa modlit‘ za nemocných a poslúžiť im nie drogami, ale prírodnými liečivami a poučením , ako
získat‘ zdravie a vyhnúť sa chorobe /9T, str.172 /. {KS 128.2}
Bratia a sestry, odovzdajte sa do služby Pánovej . Nepremárnite nijakú příležitost‘.
Navštevujte nemocných, trpiacich a ukážte im, že máte o nich záujem. {KS 128.3}
Ak sa dá, ulahčite im ich položenie . Tým získáte ich srdce a máte příležitost‘ svedčiť o
Kristu. Len věčnost‘ zjaví, ako ďalekosiahly može byť taký sposob práco. Iné možnosti služby
sa otvoria tým, čo ochotne prijímajú službu najbližšiu /9T,str.36/. {KS 128.4}

Remeselná výchova
Je mnoho chudobných rodin, pre ktoré by sa nedalo vykonat‘ lepšie misijné dielo, než keby
sme im pomohli na vidieku zariadiť príbytok a poučili ich, ako tu možu získať živobytie. Potřeba
takej pomoci a poučenia sa však neobmedzuje len na mestá.I na vidieku pri všetkých tamojších
možnostiach lepšieho života žije mnoho chudobných vo vel‘kej biede . Ludia mnohých obcí nie
sú vyučení nijakému remeslu a zdravotným zásadám. Celé rodiny žijú v chatách s
nedostatočným zariadením a zaoblečením bez potřebného náradia,bez knih; chybí im určité
pohodlie a prostriedky na vzdelanie. Tito drsní l‘udia s podlomeným zdravím získali neblahé
dedičstvo zlých návykov. Třeba ich od základu převychovat‘.Dlho žili neužitočne, lenivo a
neporiadne; teraz musia získať správné návyky / MH , str . 192 /. {KS 129.1}
Treba zriadiť rozne živnosti, aby chudobné rodiny mohli nájsť zamestnanie . Stolári, kováči a
vobec každý, kto rozumie nejakej užitočnej práci, mal by si pokladať za povinnost‘ poúčať
nevedomých a nezamestnaných, a tak im pomoct‘ / MH , str . 194 / . {KS 129.2}
Kresťanskí hospodáři možu vykonat‘ skutočné misijné dielo,ak chudobným 1‘uďom pomožu
nájsť na vidieku domov a poučia ich, ako majú obrábať a zúrodňovať pódu.Učte ich používat‘
pol‘né náradie, pestovat‘ rožne druhy obilia, zakladať ovocné sady a opatrovat‘ ich /MH,„str.
193 /. {KS 129.3}
V službě chudobným sa otvára mužom i ženám široké pole posobnosti. Potřebná je pomoc
dobrej kuchárky, gazdinej, krajčírky a ošetrovatelky . Členov všetkých chudobných domácností
treba naučit‘ zdravo variť , šiť a opravovat‘ viastné šatstvo, ošetřovat‘ nemocných a správné
viesť domácnost‘. Chlapci a dievčatá by sa mali dokladné vyučit‘ určitému řemeslu alebo
zamestnaniy /MH, str. 194/. {KS 129.4}
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Pozvanie
Ludia by mohli byť v mnohom ohl‘ade užitoční, len keby chceli pracovat‘Mnohí si neprídu do
zhromaždenia vypočuť zvěstovánu pravdu . Osobným , jednoduchým a rozvážnym pohovorom
možno ich nohy usměrnit‘ do Božieho domu. MSžu sa dať presvedčiť, len čo počujú zvesť
prítomnej pravdy. Nedajte sa znechutit‘, keby aj odmietli vaše napomínanie . Vytrvajte , kým
vaše snahy nebudu korunované úspechom / RH , 10.6.1880/. {KS 130.1}

Sobotná škola
Ďalším pracovným úsekom pre všetkých sú detské a mládežnícke zhromaždenia v sobotnej
škole. Mladí 1‘udia tu možu najúčinnejšie pracovat‘ pre drahého Spasitel‘a.Smú viesť l‘udí.
Možu vykonávat‘ prácu pre církev i svet, ktorej rozsah a význam sa pozná len v deň
posledného účtovania, keď dobrý a věrný služobník bude počuť slovo uznania: “ Správné!/ RH,
ÍO . 6 .1880/. {KS 130.2}

Perom i hlasom
Perom i hlasom zvestujte , že Ježiš žije a prihovára sa za nás. Spolupracujte s vel‘kým
Majstrom, nasledujte sebazapi eravého Vykupitela na jeho pozemskej puti lásky /RH,
24.1.1893/. {KS 130.3}
Jedni budú pracovat‘ tým, druhí oným spósobom, ako ich Pán povolá a povedie. Ale všetci
musia usilovat‘ o dokonalý, súladný výkon. Pre Pána musia pracovat‘ perom i hlasom / 9T, str.
26/. {KS 130.4}
Kristus ukřižovaný má byť obsahom vašich rozhovorov, modlitieb a piesní; to obmakčí a
získá srdcia /6 T, str. 67 /. {KS 130.5}
Pero je mocou v rukách tých, čo cítia pravdu horieť na oltáři srdca a ktorí rozumne horlia pre
Pána.Pero namáčané v prameni čistej pravdy može lúčmi světla osvietiť temné kúty zeme,
odkial‘ sa odrazia spať, a mocné podnietia nový, všetko ožiarujúci jas / L S, str. 214/. {KS 130.6}
Naši kazatelia by sa nemalí spokojit‘ len kázáním . Mali by učiť členov církvi zapájať sa do
tohto odvetvia práce /do misijnej korešpondencie/ a mapredovaf v nej; ona je totiž pre našu
edičnú a misijnú spoločnosť ako koleso v kolese. Pohyb vnútorného kolesa udržuje v správnej
a mohutnej činnosti vonkajšie koleso. A.k sa to vnútorné zastaví, výsledok sa prejaví v
ochabnutí života a činnosti, v edičnej a misijnej spoločnosti /RH , ÍO. 6. 1880 / . {KS 131.1}
Nebuďte unavení priebojnou misijnou prácou . Je to dielo, ktorého sa možete všetci úspěšně
zúčastnit‘. Ak chcete mať spojenie s Bohom pred napísaním odpovědí, vždy sa modlitebne
obráťte k nemu, aby ste mali úspěch pri hl‘adaní divých vetiev, ktoré by mohli byť zaštepené do
pravého viniča a priniesť ovocie k Božej slávě. Kto sa s pokorným srdcom účastní tohto diela,
bude sa stále vzdělávat‘ ako pracovník na vinici Pánovej / RH , ÍO . 6 . 1880 /. {KS 131.2}

ZDRAVOTNO-MIAJNÁ-PRACÁ
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Doležité dielo
Ježiš za svojej pozemskej služby venoval viac času uzdravovaniu nemocných než kázaniu
/MH , str.19/. {KS 132.1}
Zdravotno-misijné dielo otvorí pravému refor-mátorovi mnohé dveře /7 T, str. 62 /. {KS 132.2}
Pravá zdravotno-misijná práca je uskutočnením e-vanjelia / 8T , str .168 /. {KS 132.3}
Zdravotno-misijná práca je priekopnícke dielo evanjelia. Evanjelium sa má kázať a
uskutočňovať službou Slova a zdravotno-misijnou prácou /MH, str. 144 /. {KS 132.4}
Spasitel‘ sveta venoval viac času a úsilia uzdravovaniu nemocných než kázaniu . Svojim
apoštolom, ktorí ho mali na svete predstavovat‘, nakoniec radil, aby kládli ruky na nemocných,
ktorých mali uzdravit‘Keď Majster príde, pochválí tých, čo navštevovali nemocných a pomáhali
trpiacim / 4T, str . 225 / . {KS 132.5}
Podl‘a jeho zámeru má zdravotno-misijné dielo pri-pravovat‘ cestu zvestovaniu spásnej
prítomnej pravdy zvestovaním posolstva tretieho anjela. Ak sledujeme tento záměr, posolstvo
nebude zatienené a jeho pokrok bude bez prekážok /6T, str. 293 /. {KS 132.6}
Najprv odstráňte hmotný nedostatok trpiacich, pomožte im v telesných potrebách a utrpení,
a potom máte vol‘ný přístup k srdcu,kde možete zasadit‘ dobré semeno cnosti a náboženstva /
4T, str. 227 /. {KS 132.7}
Nič nám nedodá tol‘ko duchovnej sily, ničím tak neporastie opravdivosť a nezvrúcnie cit, ako
keď navštívíme nemocných, poslúžime zmalomysel‘neným a pomožeme trpiacim vidieť světlo a
ich vieru uprieť na Ježiša / 4 T , str.75-76 {KS 132.8}
Kristus , ten vel‘ký zdravotný Misionár, je naším príkladom ... Uzdravoval nemocných a
zvestoval evanjelium . Vo svojej službe úzko spájal uzdravovanie so zvesťou evanjelia. Ani
dnes sa to nemá oddelovat‘/ 9T, str. 170-171 /. {KS 133.1}
Kristovi služobníci majú nasledovať jeho príklad. Keď chodil z miesta na miesto, potešoval
trpiacich a uzdravoval nemocných. Potom ich upozorňoval na slávne pravdy svojho král‘ovstva
. Také je i dielo jeho nasledovníkov /COL , str. 233 234 /. {KS 133.2}
Kristov príklad majú nasledovať tí, čo tvrdia, že sú jeho deťmi. Zmierňujte telesnú biedu
svojich spolublížnych a ich vďačnosť strhne priehrady a pomóže vám získat‘ ich srdcia. Vážne
sa nad tým zamyslíte / 9T, str. 127 /. {KS 133.3}
Obzvlášť zdravotní misionári by mali duchom, slovom i povahou osvedčovat‘, že nasledujú
Ježiša Krista, ten božský Vzor zdravotno-misijného pracovníka /7T, str.127 /. {KS 133.4}

Spolu s evanjeliom
Evanjelium a zdravotno-misijné dielo majú spolu napredovať . Evanjelium treba doprevádzať
zásadami právej zdravotnej reformy. Kresťanstvo treba uvádzať do praktického života. Treba
usilovat‘ o dokladnú reformačnú prácu ... Luďom máme prinášať zásady zdravotnej reformy a
vykonat‘ všetko, čo len možeme , aby sme mužom a ženám pomohli vidieť potrebu týchto
zásad a nutnost‘ ich uplatnenia /6T, str. 379 /. {KS 133.5}
Podl‘a Božieho plánu máme pracovat‘ tak, ako pracovali učeníci. Uzdravovanie tela súvisí s
evanjelijným poslaním. V evanjelizácii nemožno rozlučovať uoe — nie a uzdravovanie . {KS 133.6}
Zdravotno-misijné dielo a zvestovanie evanjelia sú dva prúdy, ktorými Boh chce stále šíriť
svoju dobrotu. Majú byť ako rieka života na zvlažovanie jeho cirkvi / BE , 12 .8. 1901 /. {KS 133.7}
Naši kazatelia , ktorí získali skúsenosť pri zvestovaní Slova, mali by si osvojit‘ jednoduché
zásady ošetrovania a mali by rozvážné pracovat‘ ako zdravotno-misijní evanjelisti /9T, str. 172 /.
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{KS 134.1}

Kolportér pri svojej podomovej práci nájde mnohých nemocných. Prakticky by mal poznat‘
príčiny nemocí a ovládat‘ zásady jednoduchého ošetrenia, aby mohol l‘ud‘om zmierniť
utrpenie.Čo viac, mal by sa v úprimnej viere modlit‘ za chorých a upozornit‘ ich na toho
hlavného Lekára. Ak to koná a spolupracuje s Pánom, slúžiaci anjeli mu otvoria l‘udské srdcia.
Aké široké pole má tu pre misijnú prácu verný, posvatený kolportér; aké požehnanie získá, ak
svedomito vykoná svoju prácu !/SW, 20.11.1902/. {KS 134.2}
Každý evanjelijný pracovník by si mal uvedomit‘, že poúčanie o zásadách zdravej
životosprávy je časťou jeho úlohy . Táto práca je vel‘mi potřebná a svet na ňu čaká / MH , str.
147 /. {KS 134.3}

Pravá ruka posolstva
Stále znova som bola poúčaná o tom, že zdravotno-mísijné dielo súvisí s posolstvom
tretieho anjela ako ruka s telom. Oboje má pod vedením božskej Hlavy spolu pripravovať cestu
Kristovemu príchodu. Pravá ruka tela pravdy má byť ustavične činná, stále má pracovat‘ a Pán
ju posilní. Nemá byť telom. Ale ani telo nesmie povedať ruke : „Nepotrebujem ťa “ . Telo
potrebuje ruku na priebojnú a úspešnú prácu. Každý má konať určené dielo a nikto neuspeje,ak
bude pracovat‘ ojedinele /6T, str. 288/. {KS 134.4}
Zdravotno-misijné dielo treba konať ... dielu Božiemu má byť tým, čím je ruka telu /8T, str.
160 /. {KS 134.5}
Kristus cíti bolest‘ každého trpiaceho.Ak človeka trápia zlí duchovia, Kristus cíti i toto
utrpenie . Cíti úzkost‘ človeka spalovaného horúčkou. Práve tak ochotne uzdravuje nemocných
teraz, ako keď bol osobnena zemi. Kristovi služobníci sú jeho predstavitel‘mi a pomocníkmi.
Skrze nich chce prejaviť svoju liečivú moc / DA, str. 823 -824 /. {KS 135.1}
Boh chce, aby chorí, nešťastní, zlými duchmi posadlí, počuli jeho hlas skrze jeho
služobníkov. Prostredníctvom svojich l‘udí chce byť tešitel‘om, akého svet nepozná /MH, str.
106 /. {KS 135.2}
Kristus spolupracuje s 1‘ud‘mi, ktorí sa venujú zdravotno-misijnej práci /?T , str. 151 /. {KS
135.3}

Pán posobil skrze nich. Kam len šli, chorí sa uzdravovali a chudobným sa zvestovalo
evanjelium / A.A., str. 106 /. {KS 135.4}
Kristus je už nie na svete osobne a neprechádza našimi mestami, dedinami a osadami, aby
uzdravoval nemocných. Poveril však nás , aby sme šírili zdravotno-misijné dielo, ktoré sám
započal / 9T , str. 168 /. {KS 135.5}

Práca každého zboru
V každom zbore treba zvestovat‘ určité posolstvo zdravotnej reformy / 6T , str. 370 /. {KS 135.6}
Zdravotno-misijné dielo by malo byť časťou pracovného úsilia každého nášho zboru /6T, str .
289 /. {KS 135.7}
Nadišiel čas f aby každý člen cirkvi pracoval zdravotno-misijne /7T, str. 62 /, {KS 135.8}
Dielo zdravotnej reformy je Božím prostriedkom na to, aby sa umenšilo utrpenie sveta a aby
sa očistila jeho cirkev. Poučte l‘ud, že ak bude spolupracovat‘ s Majstrom, može byť Božou
pomocnou rukou pri upevňovaní telesného i duchovného zdravia.Táto práca nesie nebeskú
pecať a otvorí dvere iným prevzácnym pravdám. Miesta je dosť pre všetkých, čo v tomto diele
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čhcú rozvážne pracovat‘ / 9T, str. 112-113 /. {KS 135.9}
Búrlivé časy prichádzajú na nás, no neprejavme ani slovo nedovery alebo znechutenia.
Památajme, že zdravotné posolstvo prinášame svetu, kde je plno hriechom nemocných
l‘udí/Special Testimonies , B , č . 8, str . 24/. {KS 136.1}
Ak sa toto dielo bude konať náležite, zachrání mnohého ubohého cirkvami zanedbaného
hriešnika . Mnohí, nie spomedzi nás , túžia po pravej pomoci, ktorú sú kresťanía povinní
poskytovat‘ . Keby Boží l‘ud prejavil pravý záujem o svojich spolublížnych, mnohých by sa dotkli
zvláštne pravdy prítomnej doby. Nič nikdy nebude tak príznačné pre toto dielo, ako l‘ud‘om
poskytnutá pomoc tam, kde sú. Tisíce by sa dnes mohli tešiť z posolstva, keby tí, čo tvrdia, že
milujú Boha a zachovávajú jeho prikázanie, pracovali tak, ako pracoval Kristus. Keď zdravotnomisijne dielo takto získava mužov a ženy pre spásne poznanie Krista a jeho pravdy, potom
smelo možeme obetovat‘ peniaze i všetku námahu, lebo ide o trvalé dielo / 6T, str. 280 /. {KS
136.2}

Náš l‘ud by mal prejaviť živý záujem o zdravotno -misijné dielo . Med by sa pripraviť pre
užitočnú službu štúdiom kníh, ktoré boli v tomto ohl‘ade napísané pre naše pouČenie • Tieto
knihy zasluhujú viac pozornosti a ocenenia, než sa im dosial‘ venovalo. Mnohé bolo zámerne
napísané na poučenie o zdretvotných zásadách a slúži na úžitok a pře porozumenie všetkým
.Kto tieto zásady skúma a uplatňuje, bude bohato telesne i duchovne požehnaný. Pochopenie
filozofie zdravia bude ochranou pred mnohým zlom, ktoré sa ustavične rozmáha /7T, str. 63 /.
{KS 136.3}

Bola som poučená, že zdravotno-misijné dielo nájde v samých hlbkach poníženla l‘udí,čo sa
oddali nestriedmosti a hriešnym zvykom; takým pomožeme správnym prístupom. Musíme ich
však poznat‘ a povzbudit‘. Rozhodnou a vytrvalou námahou ich možeme zodvihnúť, Sami to
nemožu urobit‘Možu síce počuť Kristov hlas, ale ich uši sú príliš zal‘ahnuté, aby mohli pochopit‘
jeho význam; majú príliš zaslepené oči, aby vpodávanej ruke postihli niečo dobré. Sú mrtvi vo
vinách a hriechoch. Ani oni však nemajú byť odvrhnutí od hostiny evanjelia. Aj im platí
pozvanie: “ Pod‘te!Hoci cítia svoju nehodnost‘, Pán predsa hovorí: “ Prinúťte ich vojsť“.
Nedbajte na žiadne výhovorky. Chopte sa ich s láskou a súcitom / 6T , str. 279 -280 / . {KS 136.4}
Kto chce pracovat‘ v tomto odvetví pri šírení spisov, má sa připravit‘, aby mohol konať
zdravotno-misijné dielo. Nemocným a trpiacim treba pomoct‘. Mnohí, ktorým sa preukazuje táto
služba milosrdenstva, počujú a príjmu slová života / 9T , str . 34 / . {KS 137.1}
Kto sa připravuje na rozumné zdravotno-misijné dielo?... Každý pracovník by mal byť
rozvážne činný. Potom može v pravom zmysle predstavovat‘ pravdu zjavenú v Ježiši Kristu /7T,
str. 70 /. {KS 137.2}
Dielo Božie má napredovať . Zdravotno-misijné snahy a výchovná práca majú pokračovat‘.
Som presvedčená, že našou vel‘kou chybou je nedostatok opravdivých, posvatených,
rozvážnych a schopných pracovníkov / 9T , str . 168-169 / . {KS 137.3}
Mali by niesť živú zvesť zdravotnej reformy tam, kde 1‘udia vačšinou nevedia nič o týchto
zásadách / 9T , str. 118 /. {KS 137.4}
Učitel‘om zdravotnej reformy musím povedať : Napredujte ! Svet potřebuje všetok váš vplyv,
ktorým možete prispieť , aby sa zastavil príliv mravnej biedy. Zvesto vatelia tretieho anjelského
posolstva sa majú verne přiznat‘ k farbám svoje zástavy /9T, str. 113 /. {KS 137.5}

Rozsiahlejší zdravotný plán
Pán dovolí, aby naše sanatoriá mohli s ním spolupracovat‘ a pomože im v novozaložených
ústavoch. Každú novú inštitúciu treba pokladať za sesterskú pomocnicu pri slávnom zvestovaní
tretieho anjelského pošolstva. Boh dal našim sanatoriám zvláštnu príležitost‘ zahájit‘ dielo
biblicky zobrazené živým a rozrastajúcim sa kamenom, ktorý uvádza do pohybu neviditel‘ná
19.4.2013 18:44

Ellen G. White Writings

67 z 134

https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19879&start_paragrap...

ruka. Nech sa teda tento tajomný kamen hýbe /7T, str. 59/. {KS 137.6}

Ústavy
Mali by sme zriadiť zdravotné jedálne a ošetrovne.V tomto smere by naše úsilie malo
památať na vel‘ké prímorské oblasti. Ako Ján Krstitel‘ hlásal: „Pripravujte cestu Pánovi“, tak
musí znieť i hlas služobníkov Pánových vo velkých turistických a prímorských strediskách /7T,
str .55 -56 /. {KS 138.1}
Dostala som svetlo, podl‘a ktorého by bolo dobre na mnohých miestach vedl‘a ošetrovien
zriadiť nejakú jedáleň. Oboje može spolupracovat‘ pri zachovávaní správnych zásad. V
súvislosti s tým je niekedy dobre mať miestnosti, ktoré by poslúžili za ubytovne nemocných.
Tieto ústavy pomožu ako rezervy dosial‘ vybudovaným sanatoriám /7T, str. 60 /. {KS 138.2}
Pán ,má určité posolstvo pre naše mestá a toto posolstvo máme zvestovai‘ v našich
stanových zhromaždeniach, iným verejným úsilím a tiež svojimi publikáciami. Okrem toho by sa
v mestách mali zriaďovať zdravotné jedálne a ich prostredníctvom šíriť posolstvo striedmosti.
Zhromaždenia by sme mali poriadáť v blízkosti našich jedální. Kde sa len dá, mali by sme
prenajať mioslnosti, kam by návštevníci boli pozvaní na prednášky o zdravotných otázkach a
kresťanskej striedmosti, kde by sa poučili o príprave zdravotných jedál a kde by sa do-zvedeli o
iných dole žitých veciach /7T , str. 115 /. {KS 138.3}
Tým, čo prichádzajú do našich jedální, mali by sme ponuknut‘ vhodné čítanie . Treba ich
upozornit‘ na našu literatúru o striedmosti, o reforme výživy a o Kristovom učení. Výdavky za
šírenie týchto spisov by mal niesť všetok náš l‘ud. Všetci návštevníci by mali dostat‘ niečo na
čítanie. Može sa stať, že mnohí nechajú taký spis bez povšimnutia, ale niektorí možu hl‘adať
svetlo. Prečítajú a preskúmajú , čo im dáte , a potom to dajú iným / 7T, str.116 /. {KS 138.4}
Bola som poučená, že jedným z hlavných dovodov zriadenia zdravotných jedální a
ošetrovien po vel‘komestách je ich prostrednícka služba, ktorou sa mala obracať pozornost‘
významných l‘udí na posolstvo tretieho anjela. Rozvážní l‘udia si uvedomia, že tieto jedálne sú
celkom inak vedené, než obvyklé reštaurácie, a keď sa budú pýtať po príčinách týchto
odlišných metod, poznajú zásady, podl‘a ktorých máme 1‘uďom podávat‘ zdravší pokrm. Tak
poznajú prítomné posolstvo / 7T, str. 122-123 /. {KS 139.1}

Kuchárske školy
Bola som poučená, aby som podnietila zriadenie kuchárskych škol všade, kde sa koná
zdravotno-misijné dielo. Náš l‘ud treba všemožne viesť k reforme. Veriacich má osvietiť čo
najviac svetla. Poučte ich, aby sa všestranne usilovali vylepšit‘ prípravu jedál,a povzbuďte ich,
aby z naučeného poúčali iných/G-W, str. 362-363 /. {KS 139.2}
Mali by sa zriadiť kuchárske školy. Ludí treba poučit‘, ako si majú pripravovať zdravý pokrm.
Treba ich upozornit‘ na nutnost‘ zbavit‘ sa škodlivých jedál. Nemali by sme však nikdy
obhajovat‘ nevýživnú stravu . Plnohodnotnú, výživnú stravu možno mať i bez
čajů/tzv.čínskeho/, zrnkovej kávy alebo mása. Snaha poúčať l‘udí o príprave chutnej a zdravej
stravy je navýsost‘ dole žitá /9T, str. 112 /. {KS 139.3}

Aktuálne posolstvo
Nemožem dostatočne vyzývat‘ všetkých našich členov, všetkých opravdivých misionárov,
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veriacich v trojanjelske posolstvo a zachovávajúcich sobotu, aby sa zamysleli nad posolstvom
Izaiáša 5 8. V tejto kapitole sa uvádza Boží príkaz v dnešnej dobe konať dobročinné dielo. Určil
nám to sám Pán. Nemusíme pochybovat‘ o tom, na čo sa posolstvo vzťahuje a kedy sa vyplní,
lebo čítame: „A pošlí z teba vystavia miesta, pusté od veku, vyzdvihneš základy pokolenia a
pokolenia, a budu ťa volať opravitel‘om trhlin, napravitel‘om ciest, aby sa mohlo bývať “ /Iz 58,
12 /. {KS 139.4}
Človek hriechu odstránil Boží pomník, sobotu, siedmy deň, znamenie jeho stvoritel‘ského
diela.Lud Boží má konať zvláštne dielo: opravit‘ trhlinu v jeho zákone, a to tým skir, čím viac sa
blížime ku koncu. Všetci, čo milujú Pána, nesú jeho pečať tým, že zachovávajú jeho prikázania.
Sú obnovitelmi schodných ciest ... Tým je pravé zdravotno-misijné dielo neoddelitel‘ne spojené
so zachovávaním Božích prikázaní, medzi ktorými sa zvlášť spomína sobota, pretože je velkým
pomníkom Božieho stvoritel‘ského diela. Jej zachovávanie súvisí s obnovou Božieho obrazu v
človeku. Túto službu má teraz konať Boží l‘ud, Ak ju budeme správne konať, prinesie cirkvi
hojné požehnanie /6T , str. 265-266 /. {KS 140.1}

BIBLICKÁ EVANJELIZÁCIA
Nebeská myšlienka
Plán biblických úvah má nebeský povod.V tomto misijnom odvetví možu pracovat‘ mnohí
mužovia a ženy. Takto sa možu vychovat‘ pracovníci, ktorí budú neochvejnými mužmi Božími.
Tak sa už Božie slovo dostalo tisícom a pracovníci prišli do styku s 1‘ud‘mi všetkých národov a
jazykov. Písmo našlo cestu k rodinám a jeho sváté pravdy oslovili svedomie . Ludia sú
nabádaní, aby vo vlastnom záujme čítali, skúmali, usúdili a podl‘a toho mohli sa zodpovedne
rozhodnúť pre, alebo proti nebeskému svetlu. Boh nedopustí, aby toto vzácne dielo, ktoré sa
koná pre neho, zostalo bez odmeny . Uspechom bude korunovat‘ každé skromné, v jeho mene
vynaložené úsilie /G W, str . 192 /. {KS 141.1}
Prácu nám určil náš nebeský Otec . Písmom máme varovat‘ svet. Máme byť Božou
pomocnou rukou pri zachraňovaní hynúcich nádobou, ktorou sa bude dennodenne podávat‘
hynúcim jeho láska / 9T, str. 150 /. {KS 141.2}

Jasná výzva
Mnohí budú povolaní, aby z domu do domu konali biblické úvahy a modlili sa s 1‘uďmi, ktorí
majú záujem / 9T, str.172 /. {KS 141.3}
Mnohí pracovníci majú splnit‘ svoj úkol, pracovat‘ podomove a v rodinách študovat‘ Písmo /
9T, str. 141/. {KS 141.4}
Posvatené ženy by sa mali zapojit‘ do podomovej biblickej práce / 9T t str . 120-121 / . {KS
141.5}

Ak nasledujeme Krista, potom sa musíme priblížit‘ k tým,čo potrebujú našu službu. Musíme
zrozumitel‘ne vykladať Písmo, upozornit‘ na požiadavky Božieho zákona, nerozhodným
prečítať zasl‘úbenie, prebúdzať 1‘ahostajných a podopierať slabých /GW, str. 336 /. {KS 141.6}
Filipova a Etiopčanova skúsenosť představuje dielo, ku ktorému Pán povoláva svoj l‘ud.
Etiopčan představuje vel‘kú triedu potrebujúcu misionárov, akým bol Filip; misionárov, ktorí
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počujú Boží hlas a pojdu, kam ich posiela.Na svete sú l‘udia, ktorí čítajú Písmo, no nechápu
jeho význam. Božie slovo týmto 1‘uďom musia vysvetlit‘ mužovia a ženy, ktorí poznajú Pána
/8T,str. 58-59 /. {KS 142.1}
Členovia našich zborov by mali viac práce venovať podomovým biblickým úvahám /9T, str.
127 /. {KS 142.2}
Pomocníci by mali ísť z domu do domu a 1‘uďom vysvetlovat‘ Písmo /9T, str. 123/. {KS 142.3}
Na mnohých miestach sú osadlosti pilných a zámožných dedinčanov, ktorí dosial‘ nepočuli o
prítomnej pravde. Na takých miestach by sa malo pracovat‘. Členovia našich zborov by sa mali
chopit‘ tohto odvetvia služby. Požičiavaním alebo predávaním knih, šírením spisov a biblickými
úvahami mohli by mnoho vykonat‘ medzi susedmi. Naplnení láskou k dušiam mohli by
po-solstvo zvestovat‘ tak priebojne , že by mnohí boli obrátení /8T, str. 35 /. {KS 142.4}

Dojímavé scény
Bolo vidieť , ako stovky a tisíce navštevujú rodiny a vysvetl‘ujú im Božie slovo. Srdcia sa
presviedčali o moci Svátého Ducha a prejavil sa duch pravého obrátenia /9T, str. 126 /. {KS 142.5}
Dvaja biblickí pracovníci sedeli v kruhu istej rodiny a pri otvorenom Písme poukazovali na
Pána Ježiša, ako hriechy odpúšťajúceho Spasitel‘a. K Bohu sa nies-li úprimné modlitby, srdcia
mákli a podávali sa posobeniu Božieho Ducha. Modlitby boli svieže a prenikavé .Po vysvetlení
Božieho slova som videla, ako príjemné a žiarivé svetlo osvecovalo výroky Písma a ticho som
hovorila: „Vyjdi na pol‘né cesty a medzi ohrady a prinúť vojsť,aby sa mi naplnil dom“ Luk 14,23
/9T,str.35 /. {KS 142.6}
Mnohí čítajú Písmo a nechápu jeho pravý zmysel. Všade sa nájdu mužovia a ženy, čo
túžobne hl‘adia k nebu; modlitby, slzy i otázky sú prejavom l‘udí roztúžených po svetle , po
milosti a Duchu Svátom. Mnohí stoja na prahu nebeského král‘ovstva a len čakajú, že budú doň
uvedení /AA, str. 109 /. {KS 143.1}

Príprava pre dielo
Ježíšovi nasledovníci nejednajú podl‘a zámeru a vole Božej, ak spokojne zostávajú v
nevedomosti ohl‘adne jeho Slova. Všetci by mali skúmať Písmo,Kristus povedal svojim
učeníkom: “ Skúmajte písma,le— bo si myslíte, že život večný máte v nich a tie vydávajú
svedectvo o mne.“ Peter nás napomína: „Ale Pána Krista posvacujte v srdciach! Každému, kto
by vás bral na zodpovednost‘ pre vašu nádej, buďte stále pripravení vydať počet, pravda v
tichosti a s bázňou/2T, str. 633-634 /. {KS 143.2}
Skutočne obrátení 1‘udia musia ešte lepšie rozumieť Písmu, aby mohli prinášať svetlo a
spasenie tým, čo sú vo tme a hynú vo vlastných hriechoch /9T, str.121/. {KS 143.3}
Máme zvestovat‘ posledné Božie varovanie l‘uďom; aká by mala byť naša vážnost‘ pri
skúmaní Písma a horlivost‘ pri šírení svetla! Každý, kto prijal Božie svetlo , mal by sa snažit‘
šíriť ho. Pracovníci by mali ísť z z domu do domu, vysvetlovat‘ l‘uďom Písmo ,ponúkať spisy a
svedčiť o svetle, ktoré im samým bolo na požehnanie /GW, str. 353 /. {KS 143.4}
Dobré dielo najlepšie pokročí vtedy,ak máme nejakú školu pre biblických pracovníkov. Pri
verejných zhromaždeniach mali by so školou alebo miestnou misiou spolupracovat‘ skúsení
pracovníci s hlbokým duchovným porozumením, ktorí možu denne poúčať biblických
pracovníkov a ktorí sa celým srdcom možu zapojit‘ do všeobecnej verejnej práce /9T, str. 111/.
{KS 143.5}

Do svojich modlitieb, biblických úvah a do svojich kázní vložte všetku opravdivosť a
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horlivost‘,aby bo-lo zrejmé, že sváté pravdy, ktoré zvestujete iným, sú vám samým živou
skutočnosťou . Čokol‘vek konáte pre Ježiša, snažte sa to robiť krajne úprimne. Nikdy si
nemyslite, že ste dosiahli najvyšší bod a že už ďalej nemožete vystúpiť... Pracujte uvážlivo ,
aby ste 1‘uďom zvestovali pravdu pútavo . Vyberte najzaujímavejšie časti Písma a prečítajte im
ich; smerujte k jadru, snažte sa upútať pozornost‘ a poučit‘ ich o cestách Pánových / RH ,
26.7.1887 /. {KS 144.1}
Vel‘ké dielo možno vykonat‘, ak 1‘ud‘om budeme čítat‘ Písmo tak, ako je napísané . Přineste
Božie slovo každej rodine , upozorníte každé svedomie na jeho jasné požiadavky a všetkým
opakujte Spasitel‘ov príkaz: „Skúmajte Písma“ /Ján5,39/. Povzbuďte ich, aby brali Písmo tak,
ako je ; aby prosili o Božie svetlo a potom, keď svetlo zažiari, nech radostne prijmú každý
vzácný lúč a nebojácne vezmú na seba následky/ 5T, str. 388 /. {KS 144.2}

Radostná práca
Vysvetl‘ovat‘ Písmo iným je radostná práca /9T, str.118/. {KS 144.3}
Vysvetl‘ujte zvesť Písma niektorému jednotlivcovi, ktorý je vo tme, a nebudete nariekať na
unavenosť a nedostatok záujmu o pravdu. Vo vašom srdci sa zobudí záujem o l‘udí a bude v
nom vel‘a radosti z dokazov viery; potom poznáte, že “ kto zavlažuje, sám bude zvlažený“ /RH ,
13 .3 . 1888 /. {KS 144.4}

SLUŽBA TLAČENÉHO SLOVA
Prvoradé dielo
Ak vobec može byť niektoré dielo doležitejšie než iné , potom je to šírenie našej literatury,
aby sa 1‘uďom pomohlo pri skúmaní Písma. Misijná práca šírenie našich spisov v rodinách,
rozhovory a modlitby s nimii za nich je dobré dielo /CE , str. 80 /. {KS 145.1}
Každý adventista s.d. by sa mal pýtať sám seba: „Čo možem vykonat‘ pre zvesť tretieho
anjelskeho posolstva ?“ Kristus prišiel na svet, aby oznámil toto posolstvo svojmu sluhovi, a ten
ho mal priniesť zborom. Třeba ho zvestovat‘ každému národu, pokoleniu, jazyku a l‘udu.Ako ho
máme oznamovat‘ my? Šírenie našej literatury je jedným zo sposobov, ako sa má posolstvo
zvestovat‘. Každý veriaci by mal šíriť časopisy, brožurky a knihy obsahujúce posolstvo pre
prítomný čas . Poteebujeme kolportérov všade ochotne šíriacich naše spisy /SW, 5.1.1904 /. {KS
145.2}

Časopisy a knihy sú prostriedky, ktorými Pán stále pripomína 1‘uďom dnešné posolstvo.
Svetlom a utvrdzovaním l‘udí v pravde vykonajú spisy ovel‘a váčšie dielo, než može vykonat‘
živé slovo samotné . Tito tichí poslovia, ktorých kolportéri prinášajú 1‘uďom domov, v každom
ohl‘ade podoprú službu evanjelia, pretože Duch Svátý osloví ich čitatel‘ov práve tak, ako posobí
na mysel‘ poslucháčov kázaného Slova. Anjeli podporujú zvestnú službu spisov práve tak, ako
prácu kazatel‘a /6T, str. 315-316 /. {KS 145.3}
Kolportáž by sme nemali nechať chradnúť. Knihy obsahujúce svetlo prítomnej pravdy mali
by sa dostat‘ prevažnej váčšine l‘udí. Predsedovia našich združení a iní zodpovední pracovníci
sú povinní niečo pre to urobit‘ /SW, 25 .4 .1905 /. {KS 145.4}
Zvestná služba našich kníh a časopisov má pomoct‘ svetu poznat‘ svetlo pravdy. Naše spisy
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majú upozorňovat‘, že všetkému sa priblížil koniec /CE, str. 100 /. {KS 146.1}
Boh vyzýva svojich, aby jednali ako živí l‘udia a neboli leniví, pomalí a 1‘ahostajnf. Musíme
priniesť l‘uďom spisy a trpezlivo im ich ponúkať /AW, 25.4.1905/. {KS 146.2}
Naše publikácie rozsievajú semeno evanjelia a pomáhajú privádzať tol‘kých l‘udí ku Kristu
ako kázané slovo. Celé zbory vznikli ako ovocie ich šírenia . V tomto diele može každý Kristov
učeník konať zverenú úlohu /RH , 10 .6 . 1880/. {KS 146.3}
Nebeský posol bol medzi nami, varoval nás a poúčal. Jasne nám vysvetlil, že evanjelium o
král‘ovstve je posolstvo, po ktorom svet túži; toto posolstvo, obsiahnuté v našich vytlačených i
pripravovaných spisoch treba šíriť 1‘ud‘om blízkým i ďalekým / 9T, str. 67/. {KS 146.4}
Publikačná činnost‘ by mala pomáhat‘ rýchlo rozšíriť prítomnú pravdu vo svete / 9T, str. 69 /.
{KS 146.5}

Satan sa obzvlášť tlačou snaží ničiť mravy a otravovat‘ zmýšl‘anie mladých. Šíria sa
neverecké publikácie. Prečo by sa každý člen cirkvi nemal živo zaujímat‘ o rozšírenie spisov,
povznášajúcich a zvestujúcich pravdu? Tieto spisy majú byť svetlom svetu; l‘uďom už často
pomohli pri obrátení/ RH ,10.6.1880 / . {KS 146.6}
Len ospalost‘ nám bránila pochopit‘, aké významné dielo možno konať šírením dobrej
literatúry. Rozvážnym používaním časopisov a knih možno teraz priebojne šíriť vo svete
posolstvo, ktoré Kristus dal Jánovi na ostrove Patmos /CE , str. 101 /. {KS 146.7}
Členovia cirkvi, uvedomte si dčiežitosť šírenia nasej literatury a venujte viac času tomuto
dielu. Prineste 1‘uďom časopisy a knihy, ktoré budú roznym sposobom kazať evanjelium.
Nesmieme strácať čas. Mnohí by sa mali ochotne a nezištne venovat‘ kolportáži,čím by
pomohli zvestovat‘ tak prepotrebné varovné posolstvo. Ked‘ sa cirkev pustí do určeného diela,
výjde „krásna ako mesiac , čistá ako slnko a strašná ako voje s práporami “ /S W, 20 .11.1902 /.
{KS 147.1}

Svetlo pravdy šíri svoje jasné lúče vo svete pomocou misijnej práce. Tlač umožňuje přístup k
mnohým 1‘ud‘om, kde by úsilie kazatel‘a bolo márne /5T, str. 388/. {KS 147.2}
Noc skúšky čoskoro skončí. Satan uplatňuje všetko svoje chytráctvo, lebo vie , že má krátký
čas. Božie tresty prichádzajú na svet a vyzývajú všetkých, ktorí poznajú pravdu, aby sa skryli v
útočišti Skaly a poznali slávu Božiu. Pravdu teraz nemožno zakrývat‘. Treba ju zvestovat‘ jasne.
Cistú pravdu treba zverejnit‘ v spisoch, ktorých má byť ako lístia na jeseň / 9T, str. 231 /. {KS
147.3}

Potrebujeme kolportérov, ktorí by prinášali týchto tichých poslov pravdy medzi l‘udí,
kolportérov, ktorí cítia zodpovednost‘ za duše a vedia príhodne oslovit‘ duše, túžiace po svetle.
Niekto snád‘ povie:„Nie som kazatel‘; neviem kázať“. Snád‘ nevieš kázať , no móžeš byť
evanjelistom a pomáhat‘ tým, s ktorými sa stýkaš ; možeš byť Božou pomocnou rukou,akou bol
každý z učeníkov. Možeš sa pýtať l‘udí, s ktorými sa stretneš , či milujú Pána Ježiša / S W, 20 .
11. 1902 /. {KS 147.4}

Účinná pomoc vydavatel‘stiev
Adventistov s. d. si vyvolil Boh za svoj zvláštny, od sveta oddelený l‘ud. Mocným zásahom
pravdy ho vysekol z lomu sveta a pripútal k sebe. Povolal ho za svojho zástupcu a vyslanca v
poslednom záchrannom diele. Najvačšie bohatstvo pravdy, aké bolo kedy smrtel‘níkom
zverené, najdoležitejšie a najvážnejšie varovanie, aké Boh poslal človeku, dostal tento l‘ud ,
aby ho oznámil svetu; a naše vydavatel‘stva pritom poskytujú najúčinnejšiu pomoc / 7T , str .
138 / . {KS 147.5}
Naše vydavatelské dielo sa budovalo pod Božím vedením a pod jeho zvláštnym dohl‘adom
/7T , str .138 /. {KS 148.1}
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Naše vydavatel‘stvá majú vel‘kou mierou dokonat‘ dielo anjela, ktorý prichádza z neba s
vel‘kou mocou a osvecuje zem svojou slávou /7T, str. 140 /. {KS 148.2}
Cítim povinnost‘ povedať našim nakladatel‘stvám:“ Zodvihnite zástavu; ešte vyššie ju
zodvihnite . Zves tujte tretie anjelské posolstvo, aby ho všetci počuli. Nech je zrejmé, že ‚sú tu
tí, čo ostríhajú prikázanie Božie a vieru v Ježiša‘ “ Zj 14 , 12 . Nech je naša literatúra
svedeckým posolstvom celému svetu / 9T, str.61/. {KS 148.3}

Vydavatel‘ský rozmach
Prebuďte sa vy, ktorí veríte prítomnej pravde. Dnes je vašou povinnosťou všemožne
pomáhat‘ tým, čo ju vedia zvestovat‘. Časť peňazí získaných predajom našich kníh mala by sa
použit‘ na vydanie ďalších spisov, ktoré budú otvárať slepé oči a rozorávať úhor srdca / 9T , str.
62/. {KS 148.4}
Pred niekol‘kými rokmi ma Pán zvlášť upozornil, že by sme mali na roznych miestach
Ameriky, Europy a iných zemí postavit‘ nakladatel‘stvá, ktoré by vydávali literatúru obsahujúcu
svetlo prítomnej pravdy. Podl‘a jeho naučenia by sme mali vynaložit‘ všetku snahu, aby sme
svetu mohli dať tlačené posolstvo pozvania a napomenutia . Naša literatúra osloví niektorých
1‘udí, ku ktorým by sme sa inak nedostali. Z našich knih a časopisov majú vyžiarovať jasné
lúče svetla a osvecovat‘ svet prítomnou pravdou /8T,str.87 /. {KS 148.5}
Bolo mi ukázané, že naše spisy by mali vychádzať v roznych jazykoch a za každú cenu by
sa mali rozposlať do civilizovaných zemí. A.kú cenu majú dnes peniaze v porovnaní s hodnotou
l‘udí? Každú korunu by sme mali pokladať za vlastníctvo Pánovo a nie svoje , za prevzácny
Bohom nám zverený poklad, ktorý nemáme sebecky premárniť , cíle starostlivo použit‘ v
Božom diele pri záchrane hynúcich mužov a žien / LS , str. 214 /. {KS 149.1}
Tlačené slovo pravdy treba prekladať do roznych jazykov a rozšíriť do všetkých končin
zeme/9T, str.26 /. {KS 149.2}
Tieto spisy treba preložit‘ do každého jazyka,; pretože celému svetu sa má zvestovat‘
evanjelium. Každému pracovníkovi Kristus sl‘ubuje nebeskú pomoc, ktorá bude úspechom
korunovat‘všetky jeho snahy / 9T, str. 34 /. {KS 149.3}
Naše spisy by mali ísť všade . Mali by sa tlačit‘ v mnohých jazykoch. Takto sa má posolstvo
tretieho anjela šíriť skrze živého učitel‘a. Vyznavači prítomnej pravdy, bdite ! /CE , str. 101 /. {KS
149.4}

Mnohí z Božieho l‘udu musia ísť tam, kam sa posolstvo tretieho anjela dosial‘ nedostalo .
Naše knihy treba vydávat‘ v mnohých jazykoch. Pokorní a verní kolportéri evanjelisti ich majú
rozširovať a pravdu prinášať tým, čo by inak prevždy zostali bez svetla /9T, str.33 -34 /. {KS 149.5}
Spisy obsahujúce zasl‘úbenia o skorom druhom príchode Spasitel‘a, mali by sa šíriť z mesta
do mesta a z jednej zeme do druhej /9T, str. 34/. {KS 149.6}
Bolo mi ukázané, že v iných zemiach už posolstvo spisov posobí na l‘udskú mysel‘ a strháva
múry predsudkov a povery. Videla som mužov a ženy s vel‘kým záujmom študovat‘ časopisy a
stručné pojednania o prítomnej pravde. Dozvedeli sa o tak obdivuhodných, pre nich nových
veciach a otvárali Písmo s novým;hlbokým záujmom, len čo sa im vyjasnili predtým temné body
pravdy a zasiahlo ich obzvlášť svetlo o sobote štvrtého prikázania. Pri skúmaní Písma získali
nové poznanie , pretože ich sprevádzali anjeli a pomáhali im pochopit‘ pravdy obsiahnuté v
práve čítaných spisoch. {KS 149.7}
Videla som, ako v jednej ruke držia časopisy a stručné pojednania a v druhej majú Písmo,
pričom im po tvári stekali slzy; skláňali sa pred Bohom,úprimne a pokorne ho prosili, aby im dal
poznat‘ celú pravdu, hoci on im ju pomáhal poznat‘ skór, než volali k nemu . Ked‘ túto pravdu
prijali do srdca a postihli súvislú reťaz pravdy, Písmo sa im stalo novou knihou; vďačne a
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nadšene ho pritisli k srdcu a tvár im žiarila šťastím a svátou radosťou. {KS 150.1}
Nespokojili sa len vlastnou radosťou zo svetla, začali pracovat‘ pre blaho iných. Niektorí
priniesli velké obete pre pravdu, aby pomohli bratom a sestrám, čo boli vo tme . Tým sa otvorila
cesta velkému šíreniu cudzojazyčnej literatúry /LS , str. 214 215 /. {KS 150.2}

Príležitosti šírenia spisov
Literatúru treba šíriť rozvážne vo vlakoch, na cestách, v oceánskych parníkoch i poštou /GW,
str.353/. {KS 150.3}
Pri dnešnom cestovnom ruchu je ovel‘a viac príležitostí pre styk s l‘ud‘mi roznych vrstiev a
mnohých národností než v dobe Izraela. Cestovné možnosti sa stisícoronásobili. Pán Boh to
obdivuhodne pripravil. Slú— ži nám tlač so svojimi mnohonásobnými možnosťami. Máme
poruke Biblie a mnohé cudzojazyčné spisy, zvestujúce prítomnú pravdu, a možeme ich rýchlo
rozviesť do celého sveta /GW, str. 352 /. {KS 150.4}
Naše spisy, pojednania a knihy mali by sa šíriť na všetky strany. Nech idete kamkol‘vek ,
vždy majte pri sebe balík vybraných spisov, ktoré možete příležitostne niekomu podať . Čo
možete , predajte, a podl‘a potreby požičajte alebo bezplatne dajte iným. Bude to mať
požehnané následky /RH , 10.6.1880/. {KS 151.1}
Bolo mi ukázané , že nekonáme svoju povinnost‘, ak bezplatne nešírime malé spisy. Takto
by sa dalo priviesť k pravde mnoho úprimných l‘udí... Tieto malé štvorstránkové,
osemstránkové alebo šestnásťstránkové pojednania možno lacno nakúpiť z fondu
prispievatel‘ov, památajúcich na dielo. K listu priatel‘ovi možete pripojit‘ jedno alebo viac takých
pojednaní i bez zvýšenia poštovného. Vo vlaku, na lodi alebo inde možete pri stretnutí s l‘ud‘mi
ochotnými vypočuť vás odovzdať im nejaký spis /lT, 551 -552 /. {KS 151.2}

Získavajte predplatitel‘ov
Sestry možu skvele pomoct‘ získavaním predplatitel‘ov pre naše časopisy, čím prinesú
svetlo mnohým l‘uďom / RH , 10 .6.1880 /. {KS 151.3}
Šírenie pravdy je teraz velmi usnadnené, ale náš l‘ud nezužitkúva ponuknuté prednosti. Nie
v každom zbore členovia cítia potrebu uplatnit‘ svoje schopnosti pri záchrane hynúcich.
Neuvedomujú si povinnost‘ získavať predplatitel‘ov pre našu tlač , vrátane nášho zdravotného
časopisu, a oboznamovať l‘udí s našimi knihami a spismi / 4T , str. 391 /. {KS 151.4}

Predaj kníh
Mnohí sú smutní a znechutení, slabí vo viere a dovere . Mali by pomoct‘ niekomu ešte
núdznejšiemu, než sú sami, a Božia moc ich posilní. Mali by sa zapojit‘ do blahodarneho diela
predávania našich kníh. Tým pomožu iným a získaná skúsenosť im dá istotu, že sú Božou
pomocnou rukou. Keď budú prosit‘ Pána o pomoc, privedie ich k 1‘ud‘om hl‘adajúcim svetlo.
Kristus bude pri nich a poučí ich, čo majú hovorit‘ a konať. Ak budú tešiť iných,sami budú
potešení /CE, str.40/. {KS 151.5}

Práca v mestách
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V dnešnej dobe treba vykonat‘ vel‘ké dielo. Všade je hlad po čistom evanjeliu a hladným
1‘ud‘om treba dať chlieb života. Pre túto prácu niet lepšej příležitosti, než aká sa ponúka
posvatenému kolportérovi. Obyvatel‘om našich velkomiest treba priniesť tisíce kníh
obsahujúcich vzácne svetlo prítomnej pravdy/SW, 20.11. 1902 /. {KS 152.1}
Naše časopisy obsahujú požehnané a spásne biblické pravdy. Mnohí by mohli pomoct‘ pri
predávaní našich časopisov. Pán nás všetkých vyzýva, aby sme sa snažili zachraňovat‘
hynúcich. Satan sa snaží zviesť I vyyolených; preto práve dnes musíme bdelo pracovat‘. Ludí
treba upozornit‘ na naše knihy a časopisy. Evanjelium prítomnej pravdy sa má bezodkladne
šíriť v našich mestách. Neprecítneme a nechopíme sa svojich povinností ? / 9T, str. 63 /. {KS
152.2}

Zdravotná literatúra
Kolportéri by mali upútať pozornost‘ navštívených l‘udí na naše zdravotné spisy a vysvetlit‘
im význam poučných článkov v týchto časopisoch, pojednávajúcich o tom, ako sa starat‘ o
nemocných a liečiť choroby. Povedzte im , Se ak zverejnené rady preskúmajú a uplatnia v
živote, pomožu rodine ku zdraviu. Vysvetlite, ako je doležité , aby každá rodina rozumela
umeniu života . Usmernite ich myšlienky k Tomu, ktorý stvoril obdivuhodné ústrojenstvo tela a
ktorý ho udržuje v behu . Povedzte im, že máme spolupracovat‘ s Bohom a rozumne dbať o
všetky svoje schopnosti a údy. {KS 152.3}
Sme navýsost‘ zodpovední, aby sme sa patričné starali o telo a poznali jeho časti. Povedzte
im, že človek zneuctieva Boha, ak povol‘uje chúťkam a vášňam , ak zneužíva telesné ústroje,
že pracujú len chabo a nesnadno. Povedzte im, že knihy, ktoré predávate, prinášajú vzácne
poučenie o zdraví, a ak sa ním budú riadiť, ušetria si mnoho utrpenia i peňazí na
lieky.Vysvetlite, že v týchto knihách sú rady, ktoré im lekár v prípadných krátkych návštěvách
nemože poskytnúť /SW, 20.11.1902 /. {KS 152.4}
Keď sa mladí l‘udia pustia do kolportáže s dychtivou túžbou zachránit‘ svojich spolublížnych,
budú svedkami obrátenia 1‘udí.Ich práca pomóže urýchliť Pánovu žatvu . Mali by teda misijne
pracovat‘, šíriť prítomnú pravdu, stále prosit‘ o váčšie svetlo a poznanie, aby l‘ud‘om všelijak
unaveným vedeli v pravý čas vydat‘ svedectvo . Mali by zužitkovat‘ každú príležitost‘ na skutky
lásky, památajúc , že slúžia Pánovi . . . Pri svojej práci mali by vždy mať pri sebe nějaké
zdravotné knihy, pretože zdravotná reforma je pravou rukou posolstva /S W , 15 .1.1903 / . {KS
153.1}

Bez rozdielu
Sú mestá, kde nemožno počuť hlas kazatel‘a, tie si možno sprístupniť len publikáciami
knihami, časopismi a pojednaniami obsahujúcimi biblickú pravdu, ktorú l‘udia potrebujú. Naša
literatúra má všade preniknúť . Pravdu treba rozsievať popri všetkých vodách, prétože
nevieme, či úžitok prinesie to, alebo ono. Vo svojom omylnom úsudku sa možeme domnievať ,
že niektorým 1‘ud‘om je nerozvážne dávať literaturu, a práve tí ju možu najochotnejšie prijať .
Nevieme, aké velké výsledky može priniesť nepatrný spis so svedectvom prítomnej pravdy
/SW, 5.1.1904 /. {KS 153.2}

Zachráňme každú omrvinku
Pri zázraku nasýtenia zástupu niekol‘kými chlebami a rybami pokrm sa rozhojnil, keď ho
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Kristus podával přítomným. Tak to bude i pri šíření našej literatury. Pri rozdávaní sa Božia
pravda nesmierne rozhojní. A ako na Kristov pokyn učeníci pozbierali omrvinky ,aby nič
nezhynulo, aj my máme pozbierať všetky ostatky literatury obsahujúcej prítomnu pravdu. Nik
nedocení vplyv, ktorý i vytrhnutá strana obsahujúca pravdy tretieho anjelského posolstva može
mať na srdce niektorého človeka hladajúceho pravdu /SW, 5 . 1. 1904 /. {KS 153.3}

Zásoby
Na každom doležitom mieste mala by byť zásoba literatury. A niekto, kto si skutočne cení
pravdu, mal by dbať o to, aby sa tieto knihy dostali do rúk všetkých l‘udí ochotných čítať /lT, str.
473 /. {KS 154.1}

Anjeli pripravujú cestu
Videla som, že všetci by sa mali zaujímat‘ o dielo prítomnej pravdy. Uverejňovanie pravdy je
Bohom určený varovný prostriedok, ktorý povzbudzuje, napomína a usvedčuje všetkých, ku
ktorým sa dostanu tito tichí svedkovia. Boží anjeli majú podiel na príprave srdc, ktorým majú
uverejnené pravdy pomoct‘ k posváteniu, aby boli pripravené pre slávne události, ktoré sú pred
nimi /l T, str. 5 90 / . {KS 154.2}

NÁBOŽENSKÁ SLOBODA
Výstižná modlitba
Dávid sa modlil: „, Hospodine, je čas zasiahnuť; zákon tvoj porušili“ /Ž 119,126 /. Táto
modlitba nie je dnes o nič menej naliehavá. Svet opustil Boha a jeho bezzákonný stav by mal
budiť hrozu v srdci a viesť všetkých verných k tomu velkému Královi, aby pripravil reformáciu.
Pápežská moc pomýšl‘ala zmeniť Boží zákon tým, že sobotu Hospodinovu nahradila nepravým
dňom odpočinku, a v celom náboženskom svete sa uctieva nepravý den odpočinku, kým
skutočná sobota je znesvácovaná ... {KS 155.1}
Posledný vel‘ký zápas sporu medzi Kristom a jeho anjelmi na jednej strane a satanom s jeho
anjelmi na druhej strane bude sa odohrávať pre Boží zákon a bude mať rozhodujúci význam
pre celý svet . . . Ludia na zodpovedných miestach budú sami sobotu nielen prehliadať a ňou
pohrdat‘, ale z posvátnej kazatelne budú naliehať i na veriacich, aby zachovávali prvý den
týždňa, a budú sa odvolávat‘ na tradíciu a zvyk, aby podporili toto len l‘udské ustanovenie .
Poukážu na nešťastia na zemi, na mori na vichrice, záplavy, zemetrasenia a ohne ako na súdy
naznačujúce Boží hnev, pretože nedel‘a nie je posvátné zachovávaná. Týchto nešťastí bude
stále pribúdať , jedno za druhým, a tí, čo znevažujú Boží zákon, budú poukazovat‘ na
jednotlivcov zachovávajúcich sobotu štvrtého prikázania ako na l‘udí privolávajúcich na svet
hnev.Táto lož je satanov zvod na oklamanie neopatrných/SW, 28.6.1904/. {KS 155.2}

Prichádzajúce udalosti
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Náš l‘ud bol pokladaný za príliš bezvýz namný, než aby si zaslúžil pozornost“, ale príde
zmena . Terajšie snahy kresťanského sveta však nutne upozornia na l‘ud zachovávajúci
prikázania. Ludia stále nahrádzajú Božiu pravdu teoriami a falošným učením 1‘udského
povodu. Vznikajú hnutia na zotročenie svedomia tých.čo chcú zostať verní Bohu. Zákonodarná
moc sa obrátí proti Božiemu l‘udu . Každý človek bude skúšaný /5T, str . 546 / . {KS 155.3}
Ludia budú vyvyšovat‘ a prísne presadzovať zákony, ktoré sú v priamom rozpore s Božím
zákonom. {KS 156.1}
Pri svojom horlivom uplatňovaní vlastných zákonov odvrátia sa od jasného „Takto hovorí
Hospodin“. Tým, že vyvýšia nesprávny den odpočinku, budú sa snažit‘ prinútiť l‘udí, aby
zneuctili zákon Boží, ktorý je prejavom jeho c harakteru. Aj keď si Boží služobníci nebudú
vedomí viny, predsa ich budú smieť ponižovat‘ a prenasledovať l‘udia podnecovaní
satanom,plní závisti a náboženskej neznášanlivosti / 9T , str. 229 / . {KS 156.2}
Náboženské sily, ktoré sú podl‘a vyznania spojené s nebom a ktoré tvrdia, že majú povahu
Baránkovu, svojím jednaním prejavia srdce draka a dokážu, že ich podnecuje a ovláda satan.
Blíži sa čas, keď Boží l‘ud bude prenasledovaný pre zachovávanie siedmeho dna ... Veriaci
však majú pevne stát na Božej strane . Pán im pomože a zjaví, že je Bohom bohov /9T, str.
229-230/. {KS 156.3}
Ježišovi nasledovníci museli okúsiť každú potupu, poníženie a ukrutnost‘ podnietenú
satanom v l‘udskom srdci. Fbdobne to bude ďalej, pretože telesné srdce je dosial‘ nepriatel‘om
Božieho zákona a nechce sa podriadiť jeho prikázaniam. Svet nie je dnes v o nič lepšom
súlade s Kristovými zásadami, než bol za čias apoštolských. Tá istá nenávist‘, ktorá podnietila
výkriky:“ Ukrižuj, ukrižuj ho !“ , tá istá nenávist‘, ktorá roznecovala prenasledovanie učeníkov,
posobí dosial‘ v deťoch neposlušnosti. Ten istý duch, ktorý v temnom stredoveku dával mužov
a ženy do vazenia, vypovedúval z vlasti a vydával na smrť, ktorý vymýšl‘al inkvizičné mučidlá,
ktorý osnoval a previedol strašné krviprelievanie Bartoiomejskej noci a zapálil ohne v
Smithfielde, posobí dosial‘ svojou zlobou v neobrátených srdciach. Dejiny pravdy vždy boli
záznamom boja medzi spravodlivosťou a nespravodlivosťou. Zvesť evanjelia vždy narážala na
svete na protivenstvo, nebezpečenstvo , stratu a utrpenie / AA , str . 84-85 /. {KS 156.4}
Cirkev ostatkov sa dostane do vel‘kej skúšky a úzkosti. Tí, čo zachovávajú Božie prikázania
a vieru Ježíšovu , pocítia hnev draka a jeho zástupov. Satan pokládá svet za svoje vlastníctvo;
on ovláda odpadlé cirkvi, okrem príslušníkov malej spoločnosti, ktorá odporuje jeho vláde. Keby
ich mohol vyhladit‘ zo zeme , jeho víťazstvo by bolo úplné . Ako kedysi podnecoval pohanské
národy, aby zničili Izraela, tak v blízkej budúcnosti podnieti bezbožné mocnosti zeme , aby
vyhubili Boží l‘ud. Každý bude nútený poslúchať l‘udské nariadenia a prestupovat‘ Boží zákon .
Týc h, čo budú verní Bohu a svojim povinnostiam, budú zrádzať aj „rodičia , bratia, príbuzní a
priatelia“ /Luk 21, 16 / /9T , str. 231/. {KS 157.1}
Nie je d‘aleko čas, keď bude skúšaný každý človek. Budú nám nanucovať zachovávanie
nepravého dňa odpočinku. Pojde o spor medzi prikázaniami Božími a prikázaniami 1‘udskými.
Kto postupne povoloval svetským požiadavkám a prisposoboval sa svetským zvykom, skor
podl‘ahne moci, než by mal trpieť výsmech, potupu, vázenie či smrť. Vtedy sa oddelí zlato od
trosky . . . Pohasne i nejedna hviezda, ktorej lesk nás udivoval. Tí, čo nosili ozdoby svatyne, no
neodiali sa Kristovou spravodlivosťou, objavia sa v hanbe vlastnej nahoty / PK, str. 188 /. {KS
157.2}

Pri obhajovaní Božieho zákona, ktorý l‘udia znevažujú svojimi zákonmi, očakáva nás
ustavičný boj, vázenie , strata majetku , ba i života /5T , str .712/. {KS 157.3}
Rýchlo sa blíži čas, keď obhajcovia pravdy skúsenostne poznajú,čo znamená byť
účastníkom Kristových utrpení. Odveký utláčatel‘ vidí, že má len krátky čas a že čoskoro
prestane ovládat‘ človeka a bude zbavený moci ; preto podnecuje každú nepravost‘ u tých, čo
hynú. Povera a blud pošliapu pravdu, právo a spravodlivosť. Rozmáha sa každá moc , ktorá
odporuje pravde / SW, 31 .10 . 1905 /. {KS 157.4}
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Dielo, ktoré cirkev nevykonala v čase pokoja a blaha, bude musieť konať za velkých
ťažkosti, v znechucujúcich a nesnadných okolnostiach. Výstrahy, ktoré umlčala prisposobivosť
svetu, treba zvestovat‘ za najvačšieho odporu nepriatel‘ov pravdy. Vtedy povrchní,
konzervativní vyznavači, ktorí svojím vplyvom ustavične zdržovali pokrok diela, zaprú svoju
vieru a postavia sa na stranu zrejmých nepriatel‘ov, ktorým boli už dávno naklonení. Títo
odpadlíci budú najhoršími nepriatel‘mi ; svojich bývalých bratov budú všemožne utláčať ,
hanobit‘ a stíhat‘ hnevom podnieteným v iných. Táto doba je práve pred nami. Členovia cirkvi
budú osobne skúšaní. Dostanú sa do okolností, kde budú nútení vydat‘ svedectvo o pravde.
Mnohí budú predvolaní, aby ojedinele vyznávali pred radou alebo súdom. Nezískali skúsenosť,
ktorá by im v tiesni pomohla ; trápia ich výčitky svedomia za premárnené príležitosti a
zanedbané prednosti /5T, str. 463 /. {KS 158.1}
Dnešný protestantský svet vidí v malej hrstke svatitel‘ov soboty Mardochea pred bránou.
Pretože svojím charakterom a chovaním prejavujú úctu voči Božiemu zákonu, sú stálou
výčitkou tým, čo opustili bázeň Hospodinovu a zneuctievajú jeho sobotu; tohto nevítaného
votrelca treba predsa nejak odstrániť /5T, str. 450 /. {KS 158.2}
Satan podnieti nenávist‘ voči nepatrnej menšine , ktorá vedome odmieta prijať bežné zvyky a
tradicie. Zodpovední a inak vážení predstavitelia sa spoja s l‘uďmi nenávidiacimi zákon, a s
ničomníkmi, aby sa spoločne radili proti Božiemu l‘udu. Bohatstvo, nadanie i vzdelanie sa spojí
v príkrom pohrdaní. Spiknu sa proti nemu vládcovia, duchovenská vrchnost‘ i členovia
cirkví.Jeho vieru budú podvracať hlasom i perom, vystatovaním, hrozbami a výsmechom.
Falošným obvinením a hnevivými výzvami budú podnecovat‘ l‘udské vášne. Pretože proti
obhajcom biblickej soboty nemožu uviesť nijaké „Napísané je“, použijú násilie . Pre popularitu a
z obavy o miesto i zákonodarci povolia nátlaku na uzákonenie nedele ... Na tomto bojisku sa
odohráva posledný spor medzi pravdou a bludom /5T, str.450 -451 /. {KS 158.3}

Význam prenasledovania
Keď prenasledovanie rozptýlilo veriacich, zmocnila sa ich misijná horlivost‘. Uvedomovali si
zodpovednost‘ svojho poslania . Poznali , že v rukách majú chlieb života pre hladný svet ;
Kristova láska ich nútila lámať tento chlieb všetkým, ktorí ho potrebovali / AA , str. 106 /. {KS
159.1}

Boh chce, aby pravda prenikla do popredia a stala sa predmetom skúmania a diskusie,aj
keby ňou l‘udia pohrdli. Ludskú myse! treba vzrušit‘. Boh využije každý spor, výčitku či urážku
ako podnet bádania a prebúdzania duševných schopností, ktoré by inak driemali /5T, str. 453 /.
{KS 159.2}

Prečo prenasledovanie uspáva
Apoštol Pavel hovorí, že „všetci, ktorí chcú zbožne žiť v Kristu Ježiši, budú prenasledovaní“ .
Prečo sa teda zdá;akoby prenasledovanie zvačša uspávalo? Jediný dovod je prisposobivosť
cirkvi svetskej norme a preto‘ nebudí nijaký odpor. Dnešné zabehnuté náboženstvo už nemá tú
čistotu a svatost‘, ktorou sa vyznačovala kresťanská viera v dobe Krista a jeho apoštolov.
Významné pravdy Božieho slova sú znevážené len pre zmierlivosť s hriechom a kresťanstvo vo
svete zrejme spopulárnelo len preto, že církvi chybí živá zbožnost‘ . Len čo sa prebudí viera a
moc ranej cirkvi, ožije i pren asledovanie a zapália sa muče— nícke ohne /GC, str. 48 /. {KS 159.3}

Trojitá prenasledovatel‘ská jednota
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Satan zvedie l‘udí dvomavel‘kými bludmi učením o nesmrtel‘nosti duše a učením o
posvatnosti nedele . Prvé je základom špiritizmu; druhé ich spája s Rímom. Protestanti
Spojených štátov oudú nad hlbinou ochotne podávat‘ ruku špiritizmu,‘ budú sa načahovať nad
priepasť a chytat‘ sa rímskej moci. Pod vplyvom tohto trojitého spojenia svet pojde za Rímom a
bude pošliapávať práva svedomia /G-C, str. 588 /. {KS 160.1}

Posledné dejstvo drámy
Náhrada Božieho zákona 1‘udskými príkazmi a mocou človeka vyvýšená nedel‘a miesto
biblickej soboty je posledným dejstvom drámy. Keď táto náhrada zovšeobecnie, zjaví sa sám
Pán. Majestátne povstane, aby strašne zatriasol zemou. Príde potrestat‘ pozemšťanov pre ich
neprávosti; zem odhalí krv a nebude už skrývat‘ svojich zabitých /7T , str. 141 /. {KS 160.2}
Keď sa náš národ natol‘ko odvrátí od svojich vládnych zásad, že potvrdí nedel‘ný zákon,
protestantizmus tým podá ruku pápežstvu; a nebude to nič iné , než oživenie tyranie , ktorá tak
dlho vytrvalo čakala na príležitost‘ stať sa znova aktívnym despotizmom/5T, str. 712 /. {KS 160.3}
Dekrétom potvrdzujúcim pápežský príkaz miesto Božieho zákona, sa náš národ úplne
zriekne spravodlivosti. Keď protestantizmus vystrie ruku nad priepasť , aby uchopil ruku rímskej
moci, keď nad priepasťou podá ruku špiritizmu a keď pod vplyvom tohto trojitého zjednotenia
zavrhne zásady svojej ústavy ako protestantská a republikánska vláda a urobí prípravy na
šírenie pápežských bludov a zvodov, potom možeme vedieť , že nastal čas nebývalej
posobnosti satanovej a že koniec je blízko /5T, str. 451 /. {KS 160.4}
Nie je ďaleko čas, keď si ako prví veriaci budeme musieť hl‘adať útočište na pustých a
osamelých miestach. Ako obliehanie Jeruzalema rímským vojskom bolo znamením pre útek
kresťanov pochádzajúcich zo židovstva, tak prijatie zákona o vynucovaní svatenia pápežského
dna odpočinku zo strany nášho národa / Ameriky pozn. prekl./ bude výstrahou pre nás . Vtedy
bude čas opustit‘ vel‘ké mestá a čas prípravy odísť aj z malých‘ miest do ukrytých a odl‘ahlých
horských útočíšť /5T, str. 464 -465 /. {KS 161.1}

Mnohí sú zaslepení
Mnohí i z tých, čo podporujú hnutie vymáhajúce svátenie nedele, ani netušia následky tohto
činu.Neuvedomujú si, že priam ohrozujú náboženskú slobodu. Mnohí nikdy nepochopili
závaznost‘ biblickej soboty a nepravý základ, na ktorom spočíva svátenie nedele / 5T , str .711
/. {KS 161.2}

Zodpovědnosti a povinnosti Božieho l‘udu
Zástava pravdy a náboženskej slobody, ktorú po stáročia vysoko dvíhali zakladatelia
evanjelickej cirvi a svedkovia Boží, zverená je v tomto poslednom boji nám. Zodpovednost‘ za
tento vel‘ký dar spočíva na tých, ktorých Boh požehnal poznaním svojho Slova. Toto Slovo
musíme prijímat‘ ako zvrchovanú autoritu. Ludskú vládu máme uznávat‘ ako božské
ustanovenie a učit‘, že poslúchať ju v legitímnej sfére je našou svátou povinnosťou. Ak však jej
požiadavky odporujú požiadavkám Božím, potom musíme viac poslúchať Boha než 1‘udí.
Musíme uznat‘, že platnost‘ Božieho slova prevyšuje všetky l‘udské zákony. Zásada„Takto
hovorí Hospodin“ nesmie ustúpiť pred nárokom „Tak hovorí cirkev“ alebo „Tak hovorí štát“.
Kristova koruna musí prevýšit‘ diadémy pozemských vlád cov / A. A. ,str. 68-69/. {KS 161.3}
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Ako l‘ud sme ešte nesplnili určenu úlohu. Nie sme pripravení na to, pred čo nás vymáhanie
nedel‘ného zákona postaví. Vidiac znamenia blížiaceho sa nebezpečenstva sme povinní dať sa
do práce. Nech nikto spokojne nečaká na toto nešťastie a neutešuje sa domnienkou, že to
musí prísť, pretože proroctvo to jasne predvídalo, a že Pán svoj l‘ud ochráni. Nekonáme Božiu
volu, ak spokojné sedíme a nič nepodnikáme na záchranu slobody svedomia. Mali by sme sa
vrúcne a naliehavo modlit‘, aby toto nešťastie bolo oddialene, kým nesplníme dlho
zanedbávanú povinnost‘. Vrúcne sa teda modlime a potom podl‘a toho aj pracujme /5T, str.713
-714 /. {KS 162.1}
Sme povinní urobit‘ všetko , aby sme odvrátili hroziace nebezpečenstvo. Mali by sme
odzbrojit‘ predsudky tým, že sa 1‘ud‘om predstavíme v pravom svetle. Musíme im vysvetlit‘ , o
čo v tomto spore skutočne ide, a to bude najúčinnejší protest proti rozhodnutiam obmedzujúcim
slobodu svedomia /5T, str. 452 /. {KS 162.2}
Keď nám Pán dal svetlo a ukázal nám prichádzajúce nebezpečenstvo, ako obstojíme pred
jeho prenikavým pohl‘adom, ak nevynaložíme všemožné úsilie a l‘udí na to neupozorníme?
Možeme ich spokojne bez napomenutia prenechat‘ tomu, čo príde ? / 5T , str . 712 / . {KS 162.3}
Keď národní reformisti začali vymáhat‘ zákonodarné obmedzenie náboženskej slobody, naši
predstavitelia mali na to živo reagovat‘ a rázne sa postavit‘ proti tomuto úsiliu.Podl‘a Božieho
zámeru nášmu l‘udu nemal nikto zahal‘ovať svetlo prítomnú pravdu, ktorú dnes potrebuje . Nie
všetci naši kazatelia, zvestujúci toto tretie anjelske posolstvo, skutočne chápu, čo je jeho
podstatou . Hnutie národnej reformy pokladali niektorí za tak bezvýznamne, že sa im zdalo
zbytočné venovať mu pozornost‘, ba mysleli si, že tým by uprednostnili otázky nesúvisiace s
tretím anjelským posolstvom. Sám Pán nech odpustí našim bratom taký výklad posolstva pre
dnešok /5T, str. 715 /. {KS 162.4}
Mnoho rokov sme očakávali vymáhanie nedelného zákona v našej zemi a teraz, keď stojíme
pred skutočnosťou tohto hnutia, pýtame sa: Splní náš l‘ud svoju povinnost‘? Či nezodvihneme
zástavu a nepovoláme do boja tých, čo si vážia svoje náboženské práva a prednosti? Velmi
rýchlo sa blíži čas, keď tí, čo sa rozhodujú poslúchať Boha viac než l‘udí, pocítia útlak.
Zneuctíme potom Boha svojím mlčaním, kým jeho sváté prikázania budú pošliapávané? Zatial‘
čo protestantský svet svojím postojom ustupuje Rímu, mali by sme precitnúť a v pravom
dosahu pochopit‘ situáciu a zápas, ktorý nás čaká. Teraz by sa mali ozvat‘ strážni a hlásat‘
posolstvo, ktoré je prítomnou pravdou pre túto dobu.Ukážme l‘uďom, kde sme v prorockých
dejinách; snažme sa podnietiť ducha pravého protestantizmu a zobudiť svet, aby si uvedomil
hodnotu náboženskej slobody, z ktorej sa tak dlho tešil /5T, str. 716 /. {KS 163.1}
Lud našej zeme sa musí prebudiť , aby mohol odolávat‘ postupu tohto najnebezpečnejšieho
nepriatel‘a občianskej a náboženskej slobody / 4SP , str. 382 /. {KS 163.2}
Máme sedieť so založenými rukami a v tejto kritickej dobe nerobit‘ nič ? . . . Nech nám Pán
pomože precitnúť zo smrtelného spánku, ktorý nás celé roky ovládal / RH , 18 . 12 . 1888 / . {KS
163.3}

Rozvážne jednanie
Odpor voči nedel‘ným zákonom len umocní snahy náboženských horlivcov prenasledovaním
presadit‘ vlastné záujmy. Nedávajte im nijakú príležitost‘, aby vás mohli nazývat‘ priestupníkmi
zákona. Ak budú úzdiť len l‘udí, ktorí sa neboja ani Boha ani človeka, ich úsilie sa im čoskoro
zunuje a oni poznajú , že nie je dosledné ani účelné, aby prísne trvali na svatení nedele. S
Písmom v ruke pokračujte vo svojej misijnej práci a nepriatel‘ pozná, že poškodil len viastné
dielo. Ak človek uzná, že je múdrejšie pokojne sa zdržať práce, ktorá niekoho pohoršuje, a
pritom konať dielo zvrchovane doležité , tým ešte neprijíma znamenie šelmy / 9T , str. 232 /. {KS
163.4}
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Ak nedel‘u venujeme misijnej práci, berieme z rúk palicu horlivcom, ktorí by sa tešili, keby
mohli pokoriť adventistov s.d. Keď uvidia, že v nedel‘u navštevujeme l‘udí a vysvetl‘ujeme im
Písmo, poznajú, že je zbytočné prekážať nám vydávaním nedel‘ných zákonov /9T, str. 232 -233
/. {KS 164.1}
Nedel‘ný čas možno využit‘ na prácu v rozličných odvetviach diela, čím sa dá mnoho
vykonat‘ pre Pána.V ten deň sa možu poriadať zhromaždenia v prírode a na vidieku. Možno
tiež konať podomovú misijnú prácu. Autori možu tento deň zužitkovat‘ na písanie článkov. Kde
len možno, mali by sa v nedel‘u konať pobožnosti. Tieto zhromaždenia by mali byť obzvlášť
zaujímavé . Spievajte skutočne prebudenecké piesne a s neochvejnou istotou svedčte o
Spasitel‘ovej láske . Možete hovorit‘ o striedmosti a pravej náboženskej skúsenosti /9T, str. 233
/. {KS 164.2}
Učitelia našich škol by mali nedel‘u tiež venovať misijnej práci. Bola som poučená, že tak
zmaria zámery nepriatel‘a. Učitelia by mali so žiakmi pripraviť zhromaždenia pre l‘udí, ktorí
pravdu nepoznajú. Získali by tým ovel‘a viac než akýmkol‘vek iným sposobom / 9T, str. 233 /.
{KS 164.3}

Víťazstvo pravdy
Skepticizmus sa može vysmievať z požiadaviek Božioho zákona, može ich zl‘ahčovať a
popierať . Mnohých može svetáctvo otrávit‘ a iných cele ovládnut‘ ; dielo Božie sa udrží len
vel‘kým úsilím a stálou obetavosťou; no nakoniec pravda predsa slávne zvíťazí /PK, str. 186 /.
{KS 164.4}

V záverečnom diele Božom na zemi bude zástava jeho zákona opať vztýčená. Nepravé
náboženstvo može víťaziť , neprávosť sa može rozmáhat‘, láska mnohých može ochladnut‘, na
golgatský kríž sa može zabudnut‘, temnota može dol‘ahnúť na svet ako príkrov smrti, proti
cirkvi sa može obrátit‘ všetka moc populárneho prúdu, jedno spiknutie za druhým može
ohrozovat‘ Boží l‘ud, ale vo chvíli vrcholného nebezpečenstva Eliášov Boh prebudí l‘udí, ktorí
ponesu posolstvo, ktoré nebude umlčané . V prel‘udnených mestách zeme a tam, kde sa 1‘udia
najviac rúhali Všemohúcemu, ozve sa hlas prísneho pokárania. Bohom povolaní mužovia budú
smelo obviňovat‘ spojenie cirkvi so svetom. S celou vážnosťou budú vyzývat‘ l‘udí, aby sa
odvrátili od zachovávania l‘udského prikázania a zachovávali pravú sobotu / P K , str. 186 -187
/. {KS 165.1}

Svetlo v temnote
Medzi obyvatel‘mi zeme rozptýlenými v každej zemi sú mnohí, čo nesklonili svoje kolená
pred Bálom. Ako nebeské hviezdy svietia len v noci, tak budú tito verní jednotlivci žiariť , keď
temnota prikryje zem a hustá mrákava národy. V pohanskej Afrike , v katolickych zemiach
Europy, v Južnej Amerike , Cíne , Indii, na ostrovoch a vo všetkých temných kútoch zeme Boh
má oblak vyvolených svedkov, ktorí budú žiariť vo tme a jasne zjavovať odpadlému svetu
obnovnú moc poslušnosti jeho zákona. Už teraz sa objavujú v každom národe, jazyku a l‘ude; a
v hodine najhlbšieho odpadnutia, keď satanovo vrcholné úsilie sposobí, aby „všetci, malí aj
vel‘kí, bohatí aj chudobní, slobodní aj otroci“ pod trestom smrti prijali znamenie vernosti
falošnému dňu odpočinku, tito verní jednotlivci „bez úhony a úprimní, bezvadné dietky Božie“
budú „svietiť ako jasné hviezdy na svete“ . Čím temnejšia je noc, tým jasnejšie budú žiariť / P K
, str . 188 -189 / . {KS 165.2}
V búrke prenasledovania, ktoré nás postihne, pravé ovce budú počuť hlas pravého Pastiera.
Sebazapieravé úsilie sa vynaloží na záchranu hynúcich a mnohí, čo odišli od stáda, vrátia sa a
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pojdu za velkým Pastierom / ST , dodatok , 26 . 1. 1903 austrálske vyd./ . {KS 166.1}

Božská ochrana
Aj keď sa spor zdá byť bez konca, nik nezostáva v boji sám. Anjeli pomáhajú tým, čo chodia
pokorne s Bohom a chránia ich. Náš Pán nikdy neopustí nikoho, kto v neho dúfa. Keď jeho deti
hl‘adajú pri ňom útočište pred zlom, on ich súcitne a s láskou zaštítí pred nepriatel‘mi. Hovorí:
Nedotýkajte sa ich, lebo sú moji. Vyryl som si ich do dlaní / P K , str . 571 / . {KS 166.2}
Nebo je vel‘mi blízko tým, čo trpia pre spravodlivosť. Kristus stotožňuje svoje záujmy so
záujmami svojho verného l‘udu; trpí v osobe svojich svátých, a ktokol‘vek sa dotýka jeho
vyvolených, jeho sa dotýká. Moc, ochotná vyslobodiť z telesného utrpenia a tiesne, pohotovo
zachrání i z váčšieho zla a Božiemu služobníkovi pomože zachovat‘ si česť za všetkých
okolností / P K , str . 5 45 / . {KS 166.3}
Niekedy sa može zdať, že Pán pozabudol na nebezpečenstvá svojej cirkvi a na krivdu, ktorú
jej sposobili nepriatelia. Boh však na to nezabudol. Nič na svete nie je tak vzácne Božiemu
srdcu ako jeho cirkev. Nechce, aby svetské jednanie nejak poškvrnilo jej záznam . Nedovolí,
aby satanské pokušenia premohli jeho l‘ud. Potresce tých,čo ho nesprávne predstavujú , no
zl‘utuje sa nad všetkými, čo sa úprimne kajajú / PK, str. 590 /. {KS 166.4}

DOžINKY
Nesnadný problém
Po celé roky nás miatla otázka: Kde vziať patričné prostriedky na podporu misií, ktoré nám
otvára Pán? Cítame jasné príkazy evanjelia; misie domáce i zahraničné kladú svoje
požiadavky. Náznaky, ba jasné zjavenie Božej prozretelnosti nám zhodne prikazujú urýchlene
vykonat‘ čo treba / 9T, str. 114 /. {KS 167.1}

Úspešný plán
Jedným z nových sposobov práce medzi neveriacimi sú d o ž i n k y v prospech misií. V
niekol‘kých posledných rokoch bola táto práca na mnohých miestach úspešná; mnohí získali
požehnanie a zvačšil sa príliv prostriedkov do misijnej pokladne . Keď sa cudzí 1‘udia
oboznámili s pokrokom tretieho anjelskeho posolstva v pohanských zemiach, začali sa oň
zaujímat‘ a nejeden chcel vedieť viac o pravde, ktorá tak mocne premieňa srdcia a životy .
Mužovia a ženy všetkých tried boli oslovení a Božie meno bolo oslávené / MS ,5.6. 1914 / . {KS
167.2}

Niektorí možu pochybovat‘ o tom, či sa patrí prijímat‘ dary od neveriacich. Nech sa len
spýtajú sami seba: „Kto je skutočným vlastníkom nášho sveta ? Komu náležia domy, polia,
poklady zlata a striebra?“ Bohatstvo sveta patrí Bohu a on dal svoj majetok do rúk všetkých
l‘udí, poslušných i neposlušných. Kedykol‘vek može zaposobiť na srdcia neveriacich a
modloslužobných l‘udí, aby z hojných zdrojov podporili jeho dielo; a on to urobí, len čo si cirkev
rozvážne sprístupní týchto l‘udí a upozorní ich na to, čo prednostne smú konat‘ . Keby na

19.4.2013 18:44

Ellen G. White Writings

82 z 134

https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19879&start_paragrap...

potreby Pánovho diela cirkev správne upozornila l‘udí zámožných a vplyvných,tí by mohli vel‘a
vykonat‘ pre rozšírenie prítomnej pravdy. Boží l‘ud nemusel stratiť tol‘ko prednostných
možností, keby sa nebol zriekol určitej pomoci od sveta /S W , 15 . 3 . 1904 / . {KS 167.3}
Pán dosial‘ posobí na srdcia král‘ov a vládcov v záujme svojho l‘udu.‘ Jeho služobníci majú
prijať pomoc, ktorú z jeho podnetu sú l‘udia ochotní poskytnúť pre pokrok jeho diela . Tito
darcovia možu novým spósobom pomoct‘ šíriť svetlo v mnohých temných zemiach.Títo 1‘udia
nemusia mať nijak zvlášť pri srdci Božie dielo, nemusia veriť v Krista a poznat‘ jeho Slovo, ale
ich dary nemusia byť preto odmietnuté /SW, 15 . 3 . 1904 /. {KS 168.1}
Pán zveril svoje bohatstvo neveriacim i veriacim 1‘ud‘om; všetci mu možu vrátit‘, čo mu patrí,
aby sa pre padlý svet mohlo konat‘ potrebné dielo. Pokial‘ sme na svete a kým Duch Boží
prebúdza l‘udí, dotial‘ máme priazen prijímat‘ a prejavovať ju . Svetu máme prinášať v Písme
zjavené svetlo pravdy a od sveta máme prijímat‘, čo nám z Božieho podnetu na jeho dielo dáva
/S W, 15 . 3 . 1904 /. {KS 168.2}
Hoci dnes celý svet so svojím bohatstvom i hodnotami ovládajú neveriaci 1‘udia, predsa
patrí Bohu. „Hospodinova je zem i jej nápln.“ „Moje je striebro a moje zlato, hovorí Hospodin
zástupov.“ „Moja je všetka lesná zver i hovadá na tisíc ich vrchoch. Znám všetko vtáctvo
všetkých vrchov a pol‘né zvieratá sú vo vedomí u mňa. Ak zlačniem, nepoviem ti to, lebo moj je
okruh zeme i jeho náplň.“ Kiež by si kresťania stále viac uvedomovali, že majú prednost‘ i
povinnost‘ tešiť sa zo správnych zásad a že smú použit‘ každú nebom im poskytnutú pomoc
pre rozmach Božieho král‘ovstva na svete / S W , 15 . 3 . 1904 / . {KS 168.3}

Napomenutie pracovníkom
Všetkým, ktorí chcú misijne pracovat‘ s dožinkovými časopismi, chcem pripomenut‘: Buďte
pilní v práci; dajte sa viesť Duchom Svátým. Denne napredujte vo svojom kresťanskom živote.
Zvlášť schopní l‘udia by sa mali snažit‘ misijne pracovat‘ medzi neveriacimi z vyšších i nižších
spoločenských vrstiev. Pilne vyhl‘adávajte hynúcich. Myslite na to, ako túžobne chce Kristus
priviesť do svojho stáda zblúdilých. Myslite na l‘udí ako šafári, ktorí musia vydať počet. Vo
svojej zborovej a misijnej práci v blízkom okolí svieťte tak jasne a určito, že na súde nik
nepovstane a nepovie : „Prečo si mi o tejto pravde nepovedal? Prečo si sa o mňa nepostaral?“
Buďme pilní pri šírení literatury, ktorá bola starostlivo pripravená pre inovercov. Zužitkujme
každú príležitost‘ na upútanie pozornosti neveriacich. Podajme literatúru každému, kto je
ochotný prijať ju, Posváťme sa zvestovaniu posolstva: “ Pri pravujte cestu Pánovi, vyrovnávajte
mu chodníky „/MS, 5 .6.1914 /. {KS 169.1}

Základ úspechu
Pri akejkol‘vek metode šírenia prítomnej pravdy a obdivuhodných skúsenosti súvisiacich s
pokrokom diela, predne sa sami cele posváťme Tomu, ktorého meno chceme vyvýšit‘. Vážne
sa tiež modlime za l‘udí, ktorých chceme navštívit‘, a živou vierou ich jednotlivo privádzajme do
Božej přítomnosti. Pán pozná myšlienky i zámery človeka, a vie , ako snadno nás može
formovat‘! Ako oheň jeho Ducha može obmákčiť i kamenné srdce! Ako može človeka naplnit‘
láskou a nehou ! Ako nám može dať dary svojho Svátého Ducha a usposobiť nás pre záchranu
l‘udí! /MS, 5.6. 1914 /. {KS 169.2}
Dielo Božie by mohlo získat‘ ovel‘a váčšiu podporu, než prijíma, keby sme k 1‘ud‘om
pristupovali rozvážne, keby sme ich oboznámili s týmto dielom a dali im příležitost‘ vykonat‘ to,
k čomu ich prednostne pre jeho rozmach nabádame. Ak si ako Boží služobníci budeme
počínat‘ rozvážne a opatrne, dobrá ruka Božia požehná naše úsilie /SW, 15 . 3 . 1904 /. {KS 170.1}
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Keby si všetci Boží pracovníci uvedomili, ako mnoho závisí od ich vernosti a múdrej rozvahy,
ich námaha by bola odmenená vačším úspechom. Nesmelost‘ a váhavost‘ nám často bráni
získat‘to, čo si od vrchnosti smieme právom žiadati. Boh nám pomože, ak sami ochotne
urobíme, čo možeme a máme /SW, 15.3.1904 /. {KS 170.2}

Domáce a zahraničné misie
Dielo vnútornej misie bude všestranne ovel‘a rýchlejšie napredovať, ak sa prejaví štedrejší,
sebazapieravejší a sebaobetavejší duch v prospech zahranič ných misií, pretože rozmach
domáceho diela vel‘kou mierou závisí od Božej milosti a spatného vplyvu evanjelijneho úsilía,
konaného v dalekých zemiach, Len pilným úsilím o príliv prostriedkov nutných pre Božie dielo
dostávame sa do styku s Prameňom všetkej moci‘ / 6T , str .27 /. {KS 170.3}
Istý úprimný americký kresťan v rozhovore so svojím spolupracovníkom poznamenal, že
sám pracuje pre Krista 24 hodin denne, Povedal: „V celom svojom zamestnaní snažím sa
predstavit‘ svojho Majstra. Keď mám gríležitosť , snažím sa získat‘ iných pre neho. Celý den
pracujem pre Krista. A v noci, keď spím, pracuje za mňa v Čine istý muž.“ Na vysvetlenie
dodal:„V mladosti som sa rozhodol ísť ako misionár k poha— nom. Po otcovej smrti som však
musel prevziať podnik, aby som mohol uživit‘ rodinu. Dnes miesto seba podporujem misionára.
V jednom meste istej čínskej provin cie pracuje moj zástupca. A teda keď aj spím, v oso-, be
svojho zástupcu stále pracujem pre Krista.“ {KS 170.4}
Či niet takých adventistov, ktorí by chceli jednat‘ podobne ? Miesto aby členovia zdržiavali
kazatel‘ov vo zboroch, ktoré už pravdu poznajú, mali by im povedať:„Pomáhajte zachraňovat‘
vo tme hynúcich. O pokrok zboru sa postaráme sami. Budeme sa zhromažďovať a duchovne
rásť zotrvávaním v Kristu. Budeme zachraňovat‘ l‘udí v blízkom okolí, modlit‘ sa za pracovníkov
v núdznejších poliach a podporovat‘ ich svojimi darmi/6T, str. 29 -30 /. {KS 171.1}

Chvályhodný príklad
Chudobná vdova, ktorá dala dva haliere do Pánovej pokladnice, si ani neuvedomila, čo
urobila. Jej sebaobetavý príklad stále znova posobil na tisíce srdc v každej zemi a v každej
dobe . Priniesol do Božej pokladnice dary od vznešených i nízkopostavených, bohatých i
chudobných. To pomohlo udržiavať misie, zriaďovať nemocnice, sýtiť hladných, odievať
nahých, uzdravovat‘ nemocných a kázať evanjelium chudobným . Jej nesebecký čin priniesol
požehnanie celým zástupom / 6T , str. 310 / . {KS 171.2}

Naučenie z Nehemiášovho života
V minulých rokoch som odporúčala informovat‘ priatel‘ov a susedov o našej misijnej práci a
jej pokroku a poukazovala som na príklad Nehemiáša. Teraz by som chcela znova upozornit‘
našich bratov a sestry, aby opatovne študovali skúsenosť tohto muža modlitby, viery a
zdravého úsudku, ktorý smelo žiadal svojho priatel‘a, král‘a Artaxerxa, o pomoc pri výstavbe
Božieho diela /MS, 5.6.1914/. {KS 171.3}

Prostriedky od zámožných
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Prostriedky od zámožných. Mužovia modlitby by mali byť mužmi činu.Ludia pripravení a
ochotní, nájdu sposoby a možnosti práce. Nehemiáš sa nedal spútať neistotou. Prostriedky,
ktoré nemal, žiadal od tých , čo ich mali /SW, 15 . 3 .1904 / {KS 171.4}
Odvaha k dielu pochádza z Božej moci. Nehemiáš a Artoxerxes si stáli tvárou v tvár prvý bol
služobníkom utláčaného národa, druhý bol vládcom vel‘kej svetovej ríše. Rozdiel ich
postavenia bol však presiahnutý nedostižným rozdielom ich mravnej úrovne. Nehemiáš prijal
pozvanie Král‘a král‘ov: „Nech sa chopí mojej pevnosti a učiní so mnou pokoj, áno, nech učiní
so mnou pokoj.“ Mnohé týždne vysielal tú istú tichú prosbu, aby ho Boh vypočul. A teraz v
odvahe pri pomyšlení, že má vševedúceho a všemohúceho Priatel‘a, ktorý ho zastane , tento
Boží muž oznámil král‘ovi svoju túžbu, aby ho totiž na čas uvol‘nil z vládnej služby a dal mu
súhlas budovat‘ na rozsiahlom priestore Jeruzalema a znova tu postavit‘ silné, obranné
vel‘komesto. Táto žiadosť znamenala vel‘mi mnoho pre židovské mesto a národ. Nehemiáš
napísal:„A král‘ mi dal všetko podl‘a toho, ako bola dobrá ruka mojho Boha nado mnou “ /SW,
8.3.1904 /. {KS 172.1}
Ú radné povolenie . Pretože král‘ priaznivo prijal Nehemiášovu žiadosť, Boží muž smelo
žiadal takú pomoc , akú potreboval na splnenie svojich plánov. Kvoli dostojnosti a autorite
svojho poslania ako aj pre ochranu na ceste, opatřil si vojenský doprovod. Dostal královské listy
pre vládcov provincií za Eufratom, kade musel prejsť do Judska, a dostal aj list pre správců
královského lesa na libanonských vrchoch, ktorý mal opatriť drevo potrebné pre múry
Jeruzalema a Nehemiášom navrhnuté stavby. Aby ho nik nemohol obvinit‘, že snáď prekročil
právomoc svojho poslania, Nehemiáš si opatřil jasné a podrobné povolenie /SW, 15 . 3 . 1904 /.
{KS 172.2}

Na základe královských listin pre vládcov provincií, ktorými prechádzal, Nehemiáš bol
dostojne prijatý a dostal pohotovú pomoc . Nijaký nepriatel‘ sa neodvážil prekážať tomuto
chránencovi perzského král‘a, s ktorým ohl‘aduplne jednali aj provinční vládcovia.
Nehemiášova cesta bola bezpečná a úspešná /SW,22 . 3 .1904 /. {KS 172.3}
Překážky. Avšak jeho příchod do Jeruzalema s vojenským sprievodom nasvedčujúcim, že
prišiel s určitým dSležiťým poslaním vyvolal žiarlivosť a nenávist‘ nepriatel‘ov Izraela. Pohanské
kmene, usadené blízko Jeruzalema spočiatku podnecovali svoje nepriatel‘stvo voči Zidom
všemožnými urážkami a nešl‘achetnosťami. V tejto zlomysel‘nosti obzvlášť vynikli niektorí
vodcovia týchto kmeňov, ako bol Sanballat Choronský, Tobiáš Ammonský a Gešem Arabský,
ktorí od teraz žiarlivo pozorovali Nehemiášove činy, všemožne chceli mariť jeho plány a
prekážať mu v diele /SW, 22 . 3 .1904 /. {KS 173.1}
Usilovali o rozkol medzi pracovníkmi podnecovaním pochybností a nedovery v úspech,
Zosmiešňovali námahu stavitel‘ov, celé podujatie zl‘ahčovali a predpovedali mu neblahý pád . .
. Stavitelia hradieb čoskoro narážali na najprudší odpor. Boli nútení ustavične bdieť pre úklady
svojich zaťatých protivníkov. Nepriatel‘skí vyzvedači sa snažili podlomit‘ ich odvaha šírením
falošných správ; pod roznymi zámienkami sa robili sprísahania, len aby Nehemiáša dostali do
svojich osídiel ; mnohí neverní Zidia pohotovo podporovali tieto zradné činy . . . Nepriatel‘skí
vyzvedači pod zámienkou priatel‘stva sa zamiešali medzi stavitel‘ov, navrhovali zmeny v pláne,
roznym spósobom odvracali pozornost‘ pracovníkov, vyvolali zmatok a nedorozumenie , budili
nedoveru a podozrenie /SW,12 . 4 . 1904 /. {KS 173.2}
Dnešné prekážky sú podobné.V dejinách dnešného Božieho l‘udu sa opakuje Nehemiášova
skúsenosť . Pracovníci v Božom diele sa présvedčia, že bez nenávisti zo strany nepriatel‘ov to
nepojde. Hoci ich k dielu povolal Boh a on ich prácu schvaluje, predsa neuniknú potupe a
výsmechu.Budú ich ohovárať ako blúznivcov, nespol‘ahlivcov, rozvratníkov a pokrytcov čo
všetko vyhovuje zámerom ich nepriatel‘ov. Pre zábavu bezbožných budú zosmiešnené i tie
najsvátejšie veci. Duševna obmedzenosť sprevádzaná zlomysel‘ným výsmechom, závisťou a
nenávisťou stačí zabavit‘ 1‘ahkovážneho posmievača. Takíto sebavedomí posmievači sa
predstihujú vo vtipoch a jeden druhého podnecujú v bohorúhavom diele . Ludská prirodzenosť
skutočne ťažko znáša pohrdanie a výsmech, ale všetci verní svedkovia Boží to musia znášať.
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Patří k satanovej taktike takto odvracať l‘udí od diela, ktoré im uložil Pán/SW,l2.4 . 1904 /. {KS
173.3}

Sústredenie ochablých síl. Nehemiáš dokončil stavbu hradieb tajné a potichu. Hovořil: „Ale
pohlavári od správy nevedeli, kde som chodil alebo čo som robil, ani som to dovtedy neoznámil
ani Zidom ani kňazom ani popredným ani pohlavárom ani ostatku tých, ktorí konali prácu.“ V
tomto namáhavom diele nechcel pútať pozornost‘ ani priatel‘ov ani nepriatel‘ov, aby nevznikol
nejaký rozruch a nešírili sa správy, ktoré by dielo mohli prekazit‘ alebo spomaliť . Ostatok noci
strávil Nehemiáš modlitebne; ráno bolo třeba vynaložit‘ vel‘ké úsilie, aby precitli a zjednotili sa
zmalomysel‘není a rozdelení spoluobčania /SW,22 . 3 . 1904 /. {KS 174.1}
Hoci Nehemiáš mal královské poverenie vyžadujúce spoluprácu obyvatel‘ov pri
znovuvýstavbe mestských múrov, predsa nechcel spoliehať len na donucovaciu moc . Chcel
skor získat‘ doveru a pochopenie l‘udu, lebo vedel, že pre úspech tohto vel‘kého diela, ktoré sa
podujal konat‘ je najdoležitejšia jednota rúk a srdc. {KS 174.2}
Keď ráno zvolal l‘ud, predložil mu také dokazy, ktoré mali prebudiť ich spiace sily a zjednotiť
ich rozptýlených spoluobčanov ... A keď im všetko dokladne vysvetlil a osvedčil, že má podporu
perzského král‘a a Boha Izraelských, položil im priamu otáz ku, či využijú túto priaznivú
príležitost‘ a pojdu s ním budovat‘ múr. Táto výzva zasiahla priam ich srdce; prejav Božej
priazne voči ním zahanbil ich ustrašenosť. S novou odvahou jednohlasne volali: „Vstaneme a
vystavíme “ /SW, 29. 3. 1904 /. {KS 174.3}
Posvátná sila a vznešená nádej Nehemiášova prešla na l‘ud. Keď pocítili tohto ducha,
povzniesli sa na čas k mravnej úrovni svojho vodcu . Každý sa stal Nehemiášom svojho druhu
a každý posilňoval a povzbudzoval svojho brata v práci / S W, 29 . 3 . 1904 / . {KS 175.1}
Izraelskí kňazi medzi prvými.Medzi prvými, ktorých zasiahol duch Nehemiášovej horlivosti a
opravdivosti boli izraelskí kňazi. Svojím vplyvným postavením, ktoré zastávali, mohli tito ludia
mnoho urobit‘, aby dielo prekazili alebo urychlili. Ich pohotová spolupráca na samom začiatku
značne prispela jeho úspechu. Tak by to malo byť v každom svátom podujatí Tíf čo zastávajú
vplyvné a zodpovědné postavenie v cirkvi, mali by byť v popredí Božieho diela . Ak sú oni
pomalí, iní sa nepohnú vobec . Ale „ich horlivost‘ podnieti mnohých“. Ak ich svetlo bude jasne
svietiť , tisíce pochodní sa od neho zapáli /S W,5 .4 .1904/. {KS 175.2}
Nehemiáš ako organizátor. Lud bol všeobecne povzbudený vlasteneckou jednomysel‘nosťou
a radostnou spoluprácou. Schopní a vplyvní l‘udia zorganizovali rozne vrstvy obyvatel‘ov do
skupin a každý vedúci zodpovedal za výstavbu určitej časti múru. To sa 1‘úbilo Bohu i anjelom,
keď videli celé skupiny v družnej spolupráci na zborených múroch Jeruzalema,a bolo radost‘
počúvať zvuk pracovných nástrojov od časného rána až do „východu hviezd/SW, 5 . 4.1904 /.
{KS 175.3}

Prejav skutočného vodcovstva. Nehemiášova horlivost‘ a sila teraz neochabovala, keď práca
skutočne začala. Nezaložil si ruky s pocitom, že to priťažké bremeno na ňom už teraz
nespočíva. S neúnavnou ostražitosťou stále dohíiadal na dielo, usmerňoval robotníkov, všímal
si každú prekážku a staral sa o všetky potreby. Jeho vplyv bolo stále cítiť po celej dlžke tohto
paťkilometrového múru. Výstižnými slovami nadchýňal bojazlivých, pochvaloval pilných a
povzbudzoval pomalých. Orlím okom stále pozoroval pohyby nepriatel‘ov, ktorí sa v dial‘ke
občas schádzali a sprísahanecky sa snažili odvracáť po-zornost‘ robotníkov a prekážať im v
diele. {KS 175.4}
Kým sa oko každého pracovníka často obracalo k Nehemiášovi, aby neunikol ani najmenší
pokyn, oko a srdce tohto vodcu sa utiekalo k Bohu, k tomu velkému Strážcovi celého diela, k
tomu, ktorý vložil do srdca svojho služobníka starost‘ o výstavbu. Čím viac mu v srdci silnela
viera a odvaha, tým smelšie Nehemiáš volá a ozvena jeho slov zachvieva srdcia robotníkov po
celej stavbe: „Boh nebeský nás požehná!“ /SW, 5.4. 1904 /. {KS 176.1}
Nehemiáš a jeho spoločníci neuhli pred ťažkosťami a neutekali pred tiesnivou úlohou .
Nevyzliekali sa ani vo dne ani v noci, a ani pred krátkym spánkom neodkladali zbrane . „A. tak
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ani ja ani moji bratia ani moji služobníci ani mužovia stráže, ktorí boli za mnou, nevyzliekali sme
svojich šiat. Každý išiel so svojou zbraňou po vodu “ /S W , 26 . 4 . 1904 /. {KS 176.2}
V každom náboženskom hnutí b ýva aj odpor. Kým vačšina izraelských kniežat čestne plnila
svoju povinnost‘, niekol‘ko tekoanských kniežat „nepodložilo svoje šije, aby boli konali prácu
svojho Pána“ . Zatial‘ čo verní stavitelia majú v Božej knihe čestný záznam, pamiatka týchto
le-nivých služobníkov je poškvrnená hanbou a zaznamenaná ako výstraha pre všetky budúce
pokolenia. {KS 176.3}
V každom náboženskom hnutí sú 1‘údia, ktorí síce nemožu poprieť, že ide o dielo Božie, ale
nie sú o chotní podporit‘ ho a pomoct‘ mu vpred. Keď však ide ich sebecké záujmy, často su
tými najpriebojnejšími a najenergickejšími pracovníkmi. Je dobre pripomenut‘, že v Božej knihe
nebeských záznamov sú zapísané všetky naše pohnútky a skutky táto kniha na nič nezabúda a
nemýli sa; podl‘a nej budeme súdení. Tam bude verne zaznamenaná každá zanedbaná
príležitost‘ slúžiť Bohu a každý sebamenší skutok viery a lásky zostane tu na večnú pamať /
SW ,5.4. 1904 /. {KS 176.4}

Výzva k dnešným Nehemiášom
Dnešná cirkev potrebuje Nehemiášov; nejde o tých, čo sa vedia len modlit‘ a kázať, ale o
l‘udí, ktorých modlitby a kázne sú podoprené pevným a neodkladným zámerom. Príklad tohto
židovského vlastenca pri uskutočňovaní svojich plánov by mali nasledovať všetci kazatelia a
vedúci. Svoje plány by mali predložit‘ cirkvi tak, aby získali záujem a podporu svojich členov.
Lud by mal rozumieť týmto plánom a mal by spolupracovat‘; potom bude mať osobný záujem o
ich zdar .Úspech, ktorý korunoval Nehemiášove snahy ukazuje , čo može dosiahnuť modlitba,
viera, rozvážna a odvážná činnost‘. Živá viera podnieti odvážny čin. Duch vedúceho sa velkou
mierou prejaví medzi 1‘udom, Ak vedúci predstavitelia, ktorí vyznávajú, že veria slávnym,
doležitým a v dnešnej dobe skúšobným pravdám, neprejavia nijakú horlivost‘, aby pripravili l‘ud
pre Boží deň, potom musíme očakávať, že cirkev bude nedbalá, lenivá a pohodlná /SW, 29.3.
1904 /. {KS 177.1}

HNU TIE CIRKEVNÉHO ROZMACHU
Boží plán
Boh nechce, aby jeho l‘ud utváral osady alebo sa združoval do velkých obcí. Kristovi učeníci
sú jeho zástupcami na zemi a Pán chce, aby sa rozišli po celej zemi, do velkých i menších
miest a dedín a aby svietili vo tme sveta / 8T , str. 244 / . {KS 178.1}
Utvárať osady alebo sťahovať sa z roznych miest, kde je len málo duchovnej sily a vplyvu, a
sústreďovať mnohých veriacich na jedno miesto znamená uberať svetlo tam, kde ho Boh
nechal svietiť /2T, str . 633 /. {KS 178.2}
Keby Kristova cirkev spínala zámer nášho Pána, svetlo by osvecovalo všetkých, čo sú vo
tme a v toni smrti. Miesto snahy združovať sa a neochoty niesť zodpovednosti a kríž, členovia
cirkvi by sa mali rozísť do všetkých zemí, mali by svietiť, pracovat‘, ako pracoval on pre spásu
l‘udí, a toto „evanjelium o krá1‘ovstve “ by sa rozšírilo po celom svete /MB, str. 69-70 /. {KS 178.3}
Bratia a sestry, prečo sa zdržujete pri zboroch? Premýšl‘ajte o podobenstve o stratenej ovci
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a choďte ako praví pastieri hl‘adať strateného , ktorý je na púšti hriechu . Zachraňujte hynúcich
/ RH , 12 . 12 . 1893 /. {KS 178.4}
Členovia našich zborov možu vykonat‘ dielo, ktoré dosial‘ ani nezačali. Nikto by nemal
odchádzať na nové miesto len pre svetské výhody. Jedna alebo dve rodiny v pravde pevne
zakotvené, mali by sa usadit‘ tam, kde je možnost‘ obživy; a konať misijné dielo.Musia mať
však vel‘kú lásku k 1‘uďom, cítit‘ povinnost‘ pomáhat‘ im a premýšl‘ať, ako ich priviesť k pravde.
Možu šíriť naše spisy, zhromažďovať sa svojom príbytku, zoznamovať sa so susedmi a
pozývať ich do spoločenstva veriacich. Tak bude svetlo žiariť v dobrých skutkoch / 8T , str. 245
/. {KS 178.5}
Bratia a sestry, ktorí chcú zmeniť svoje bydlisko , ktorí majú na zreteli Božiu slávu a
uvedomujú si, že na nich spočíva osobná zodpovednost‘ za blaho a záchranu duší, za ktoré
Kristus neváhal obetovat‘ svoj predrahý život, mali by sa presťahovať do miest a dedín, kde je
len málo svetla alebo kde ho vobec niet, a kde možu skutočne slúžiť a svojou prácou a
skúsenosťou byť na požehnanie. Potrebujeme misionárov, ktorí pojdu do miest a dedín a
vztýčia zástavu pravdy, aby Boh mal všade svojich svedkov, aby svetlo pravdy preniklo, kde
dosial‘ nezasvietilo, a jej zástava zaviala, kde ju dosial‘ nepoznajú /2T, str. 115 /. {KS 179.1}
Nič tak nepodnieti sebaobetavú horlivost‘ a nepodporí rozvoj charakteru ako práca pre blaho
iných. Mnohí kresťanskí vyznavači pri vstupe do cirkevného obecenstva myslia len na
seba.Chcú sa tešiť zo zborového spoločenstva a pastoračnej starostlivosti. Stávajú sa členmi
velkých a blahobytných zborov a spokoja sa s malou ochotou pomáhat‘ iným.Vtomto smere sa
olupujú o najvzácnejšie hodnoty . Mnohí by získali hojné požehnanie, keby obetovali príjemné a
pohodlné spoločenstvá. Mali by ísť tam, kde bude treba ich síl v kresťanskom diele a kde sa
naučia niesť zodpovednosti / MH , str. 151 /. {KS 179.2}
V Amerike treba navštívit‘ tisíce miest, kde zástava pravdy dosial‘ nezaviala a kam jej zvesť
dosial‘ neprenikla. Do týchto polí by mohli vstúpiť tisíce dosial‘ nábožensky lenivých a preto len
chabo k nebu putujúcich l‘udí, ktorí vzbudzujú pochybnost‘ či vobec sú kresťanmi. Potrebujú
živé spojenie s Ježišom Kristom . Potom o nich bude možno povedať : {KS 179.3}
„Ste Boží spolupracovníci“ . Mnohým by som rada povedala: Asi čakáte, že vás niekto
zavedie do vinice a prinúti vás pracovat‘, alebo že vinicu dovedie k vám, aby ste sa nemuseli
nijak namáhat‘. Budete márne čakať . Kam sa len podívate, všade uvidíte zrelé obilie,
připravené pre žatvu; nájdete prácu blízko i ďaleko. Kol‘kým však Kristus povie pri súde: „Dobrí
a verní služobníci “ ? Myslím na to, čo asi cítia anjeli, keď vidia blízky koniec a pozorujú tých, čo
tvrdia , že poznajú Boha a Ježiša Krista, ktorého poslal, ako sa tisnú k sebe, ako sa
zhromažďujú a ako sú nespokojní, ak si vždy pohotovo nemožu vypočuť kázeň, ktorá by
oblažovala ich dušu a povzbudzovala zbor, kým sami doslova nerobia nič ... Ak ich hmotné a
zárobkové výhlady nie sú příliš uspokojivé pri odchode do miest, kde pravda dosial‘ nebola
zvwstovaná alebo kde svetlo len slabo bliká, má ich to snád‘ odradit‘ od diela, ktoré Ježiš
ochotne konal, aby ich zachránil ? /GB, 1893, str. 131 / . {KS 179.4}
Vidíme vel‘kú potrebu zvestnej služby nielen v cudzích zemiach, ale aj v blízkom okolí.
Všade okolo sú mestá a obce, kde sa nič nekoná pre spásu l‘udí. Prečo by sa rodiny, ktoré
poznajú prítomnú pravdu, nemohli usadiť v týchto mestách a obciach a nemohli rozvinúť
Kristovu zástavu, skromne pracovat‘ nie vlastným, ale Božím sposobom, aby svetlo osvietilo
tých, čo ho nepoznajú ? {KS 180.1}
Keď sa cirkvi skutočne zmocní duch tohto posolstva, potom členovia budú všemožne
pomáhat‘ pri záchrane l‘udí, pre ktorých Kristus zomrel. Pojdu do nových polí. Mnohí
nevysvatení pracovníci s pomocou Pánovou navštívia zbory a budú podopierať odumierajúce
ostatky . Laickí členovia pzjdu do vačších či menších miest a do zdanlivo opustených osád so
svetlom, ktoré z Božieho poverenia majú priniesť iným. Stretnú l‘udí všelijak pochybných, no
jedinou otázkou bude: Chcú sa zmieriť s Kristom? Prijmú jeho ducha, aby ich vplyv, slovo i
príklad svedčili o ušl‘achtilom Povodcovi pravdy a spravodlivosti ? {KS 180.2}
Tam, kde pravda nie je ešte známa, mo5žu ochotní bratia a sestry prenajať vhodnú
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miestnosť a zhromaždiť všetkých záujemcov. Potom ich možu poúčať o pravde. Nemusia
kázať, ale s Písmom v ruke možu dovolit‘, aby sám Boh prehovoril zo svojho Slova. Ak je
prítomných len málo, stačí bez okázalosti či vzrušenia povedať: „Takto hovorí Hospodin“ , k
tomu prečítať a stručne vysvetlit‘ jasnu pravdu evanjelia, spoločne si zaspievať a pomodlit‘ sa
/RH , 29 . 9 .1891 /. {KS 181.1}

Skvelý príklad Abraháma
Nebola to l‘ahká skúška, ktorou prechádzal Abrahám, a nežiadala sa od neho malá obeť, K
domovine, príbuzenstvu a domácnosti ho viazali silné putá. On však neváhal uposlúchnuť
volanie. Pochybovačne sa nevyzvedal či poda zasl‘úbenej zeme je úrodná, či má zdravé
podnebie, či ponuknutý kraj má povabné okolie a či sú predpoklady tam zbohatnúť . Prehovoril
Boh a sluhovi zostalo len poslúchnuť ; pre neho bolo totiž najšťastnejším miestom na zemi to
prostredie, kde ho chcel mať Boh. {KS 181.2}
Mnohí sú dosial‘ skúšaní ako Abrahám. Boh ich síce neoslovuje priam z neba, ale volá ich
učením svojho Slova a udalosťami svojej prozretel‘nosti. Možu byť povolaní, aby sa zriekli
pohody blahobytného a prednostného postavenia, aby opustili vzdelaných a užitočných
spoločníkov, aby zanechali svojich príbuzných a šli cestou zdanlivo plnou sebazapierania,
ťažkosti a obetí. Boh im pripravil určité dielo, avšak pohodlný život, vplyv priatel‘ov a
príbuzných mohol by byť překážkou rozvoja vlastností, podstatne doležité pre jeho
uskuočnenie. Povolává ich z prostredia všelijakých vplyvov a podpier a vedie ich tak, aby
pocítili potrebu jeho pomoci, aby boli cele závislí na ňom a aby sa im mohol sám zjaviť . {KS 181.3}
Kto je hotový prijať výzvu Prozretelnosti a zrieknuť sa vlastných plánov a obl‘úbených
spoločníkov? Kto príjme výzvu nových povinností a odváži sa konať Božie dielo s pevným a
ochotným srdcom v novom poli a pre Krista a stratu pokladať za zisk? Kto sa k tomu odhodlá,
má vieru Abrahámovu, a bude sa s ním deliť o tú “ nesmiernu hojnost‘ večnej slávy “ , s ktorou “
utrpenia terajšej doby nie sú rovné“ /PP, str.126 -127 /. {KS 181.4}

Co tu robíš ?
Velmi mnoho závisí od stálej činnosti pravých a verných, a preto sa satan všemožne snaží
mariť Boží úmysel, ktorý možno docieliť poslušnosťou . Niektorých podnecuje, aby pustili zo
zretel‘a svoje vznešené a slávne poslanie a spokojili sa so svetskými radosťami. Zvádza ich k
pohodliu a pokúša ich, aby pre vačšie svetské výhody opustili miesto, kde mohli vykonat‘
mnoho dobrého. Iných znechucuje a odvádza od povinnosti protivenstvom a prenasledovaním .
Na všetkých tých hl‘adí nebo s nežným súcitom. Každého Božieho dietka, ktorého hlas
nepriatel‘ umlčal, sa týka otázka: „Čo tu robíš ?“ Přikázal som ti ísť do celého sveta a kázať
evanjelium , aby bol pripravený l‘ud na den Pánov. Prečo si tu? Kto ťa sem poslal? /PK, str. 171
-172 / . {KS 182.1}
Rodin i jednotlivcov sa týka otázka :„Čo tu robíš?“ V mnohých zboroch sú rodiny dobre
poučené o pravdách Božieho slova, ktoré by boli ovel‘a užitočnejšie , keby šli ta , kde si potreba
ich službu naliehavo vyžaduje /PK , str . 172 /. {KS 182.2}

Výzva kresťanským rodinám
Treba, aby sa misijné rodiny usadili na pustých miestach. Rol‘níci, finančníci, stavitelia, rožni
iní re— meselníci a pracovníci by mali ísť do zanedbaných polí obrábať podu, zakladať dielne ,
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pripravovat‘ si skromné príbytky a pomáhat‘ blížnym /MH , str.194/. {KS 182.3}
Boh vyzýva kresťanské rodiny, aby šli do obcí, ktoré sú vo tme a v blude a aby rozvážne a
vytrvalo pracovali pre Majstra. Odpoveď na túto výzvu vyžaduje sebazaprenie . Kým mnohí
čakajú, že sa odstráni každá prekážka, l‘udia zomierajú bez nádeje a bez Boha na svete .
Mnohí, vel‘mi mnohí pojdu pre svetské výhody a pre získanie vedeckého poznania do
zámorených krajov a znesú ťažkosti a nedostatok . Kde sú tí, čo by to bolí ochotní
podstúpiť,aby mohli iným zvestovat‘ Spasitel‘a? Kde sú mužovia a ženy, čo pojdu do krajov
potrebujúcich evanjelium, aby l‘ud‘om vo tme ukázali Vykupitel‘a? /9T, str. 33 /. {KS 182.4}
Celé rodiny by mohli misijne slúžiť, konat‘ osobnú misijnú prácu, pilnými rukami a sviežim
mozgom pracovat‘ pre Majstra a nachádzať nové sposoby pre úspech jeho diela / 9T, str. 40 /.
{KS 183.1}

Keby sa rodiny usadili na temných miestach zeme, tam, kde je l‘ud pohrúžený do duchovnej
tmy, a priniesli mu svetlo Kristovho života, vykonalo by sa vel‘ké dielo.Prácu by mali začat‘
pokojne a nenápadne, bez nároku na prostriedky zo združenia, kým záujem nebude tak vel‘ký,
že by ho už sami bez kazatel‘skej pomoci ne-zvládli /6T, str. 442 /. {KS 183.2}

Potreba múdrych školkárov
Pripravujte pracovníkov, ktorí pojdu na cesty a medzi ploty. Potrebujeme múdrych školkárov,
ktorí budú presádzať stromy na rozne miesta a budú sa starat‘ o ich vzrast, jasnou povinnosťou
Božieho l‘udu je ísť do ďalekých zemí. Treba zapojit‘ všetky sily na vyčistenie nového pol‘a,
vybudovanie nových vplyvných stredísk, kdekol‘vek sú na to možnosti. Zhromaždite
pracovníkov s pravou misijnou horlivosťou a umožníte im šíriť svetlo a poznanie ďaleko i blízko.
Nech nesú živú zvesť zdravotnej reformy ta , kde 1‘udia vačšinou nevedia nič o týchto
zásadách / 9T , str . 118 / . {KS 183.3}
Mnohí členovia našich velkých zborov nerobia vlastne nič. Mohli by vykonat‘ dobré dielo,
keby všetci nezostávali na jednom mieste, ale radšej šli ta , kam pravda dosial‘ neprenikla.
Blízko vedl‘a seba zasadeným stromom sa nedarí. Záhradník ich musí porozsádzať, aby mali
viac miesta pre vzrast nezakrneli. a nezoslabli. To isté pravidlo možno dobre použit‘ na naše
velké zbory. Mnohí členovia duchovne odumierajú, pretože nedbajú na túto skutočnosť . Slabnú
a stávajú sa neschopnými. Keby boli presadení, zosilneli by a ožili / 8T , str . 244 / . {KS 183.4}

Istota výsledkov
Keby členovia zboru precitli a začali by robit‘, čo možu, keby každý zápasil na viastné útraty
a snažil sa vykonat‘ čo najviac , aby získal 1‘udí pre Ježiša, videli by sme, kol‘kí by opúšťali
satanove rady a zhromaždili sa pod Kristovu zástavu. Ak náš l‘ud bude jednat‘ podl‘a svetla z
týchto niekol‘kých rád, potom iste uvidíme spasenie Božie . Nastane predivné oživenie .
Hriešníci sa obrátia a mnohí sa pripoja k cirkvi /8T, str. 246 /. {KS 184.1}
Členovia našej cirkvi by mali mať hlboký záujem o vnútorné i zahraničné misie. Získajú
vel‘ké požehhanie , ak sa sebaobetavo vynasnažia vztýčit‘ zástavu pravdy v novom území.
Noví členovia( tešiaci sa zo svetla Božieho slova, tiež prispejú svojimi prostriedkami na šírenie
svetla pravdy /9T, str.49/. {KS 184.2}
V poliach s podmienkami tak pochybnými a znechucujúcimi, že mnohí pracovníci v nich
odmietajú pracovat‘, možu sebaobetavé snahy členov všetko obdivuhodne zmeniť.Títo skromní
pracovníci dokážu mnoho, pretože pracujú trpezlivo, vytrvalo, nespoliehajú sa na 1‘udskú moc ,
ale na Boha, ktorý ich žehná. O množstve dobra, ktoré títo pracovníci vykonajú, sa na tomto
svete nikdy nedozvieme /? T , str. 22 -23 /. {KS 184.3}
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Naučenie z pádu starého Izraela
Keď Izraelskí vošli do Kanaanu, neovládli podl‘a Božieho zámeru celú zem. Po čiastočnom
víťazstve sa usadili a tešili sa z plodov syojho víťazstva. Vo svojej nedovere a pohodlníctve
združovali sa v krajoch už dobytých, miesto aby šli obsadzovať nové územia. Tak započal
odvrat od Boha. Zl‘ahčením povinnosti previesť jeho zámer zabránili mu splnit‘ zasl‘úbené
požehnania. Nekoná dnešná cirkev to isté ? Vyznavači kresťanstva zoči-voči celému svetu,
ktorý potrebuje evanjelium, schádzajú sa len pre vlastnú radost‘ z predností Božej zvesti.
Necítia potřebu ísť do nových polí a šíriť posolstvo o spasení v ďalekých krajoch. Odmietajú
naplnit‘ Kristovo poslanie: „Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu“ . Sú
snáď menej zodpovední než židovská cirkev ? /8T, str. 119 /. {KS 184.4}

KRESTANSKÁ PONOCNÁ SLU žBA
Podl‘a Božieho plánu
Mnohí si myslia , že by bolo velkou prednosťou mocť tak ponavštevovať památné miesta
Kristovho pozemského života a pochodit‘, kade chodil on, hl‘adieť na jazero, pri ktorom učil, a
vidieť okolité vrchy a údolia, ktoré sám často pozoroval. Nemusíme však chodit‘ do Nazareta,
Kafarnaa či Betánie,ak chceme ísť za Ježišom. Jeho stopy nájdeme pri ložku nemocných, v
chudobných chatrčiach,v prel‘udnených uliciach vel‘komesta a všade, kde l‘udské srdcia
potrebujú útechu. Ak budeme konat‘ to,čo na zemi konal Ježiš, pojdeme v jeho šl‘apajách / DA ,
str. 640 /. {KS 186.1}
Ježiš sa všade snažil odstraňovat‘ utrpenie. Nemal peňazí, aby mohol rozdávat‘, ale často
sa zriekol i pokrmu, aby pomohol chudobnejším. Jeho bratia zbadali, že jeho vplyv im vel‘mi
prekáža.Chybel im, a radi by boli mali, jeho jemnocit. Neveleli byť trpezliví k chudobným a
poníženým, kým Ježiš práve takých vyhl‘adával a povzbudzoval. Núdznym podal čašu studenej
vody a hladným ochotne prenechal vlastný pokrm. Trpiaci, ktorým pomáhal, nezabúdali na
pravdy, ktoré zvestoval a sprevádzal svojimi milosrdnými skutkami / DA , str. 87 /. {KS 186.2}

Súhlas
Kristovi následovníci majú pracovat‘ tak ako on. Máme sýtiť hladných, odievať nahých,
potešovat‘ trpiacich a zarmútených . Máme slúžiť zúfalým a povzbudzovať tých, čo stratili
nádej. Tak sa i pri nás splní zasl‘úbenie: “ Tvoja spravodlivosť pojde pred tebou , a sláva
Hospodinova ťa uzavrie ako zadná stráž „/ DA, str. 350 /. {KS 186.3}
Tí,čo sa pustili do kresťanskej pomoc nej služby, konali to, čo žiada Pán, a on prijal ich
snahy. S tým, čo sa v tomto smere urobilo by mal každý adventista s.d. srdečne súhlasiť, mal
by to podporit‘ a sám sa tohto diela vážne chopit‘. Zanedbávaním najbližších po-vinností a
odmietaním týchto zodpovedností veriaci , strácajú vel‘mi mnoho. Keby sa cirkev náležite
pustila do tohto diela , jej členovia by pomohli zachránit‘ mnohých / 6T, str. 295 /. {KS 187.1}
Všetky Božie dary treba použit‘ pre blaho l‘udstva a pre ul‘ahčenie utrpenia a biedy. Máme
sýtiť hladných, odievať nahých, starat‘ sa o vdovy a siroty, pomáhat‘ zarmúteným a utláčaným .
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Nebolo Božím zámerom, aby na svete bolo vobec nejaké utrpenie . Ani to nebol Boží plán, aby
jediný človek mal hojnost‘ a žil v prepychu, kým iní trpia nedostatkom chleba. Prostriedky, ktoré
presahujú skutočné potreby života, sú človeku zverene na to, aby konal dobro a slúžil
l‘uďom.Pán hovorí: “ Predajte , čo máte a rozdajte ako almužnu. “ „Buďte bohatí na dobré
skutky, štedrí, zdielni . “ “ Keď dáváš hostinu, povolaj chudobných, mrzákov, chromých, slepých
. “ „Rozopni putá bezbožnosti “, „rozviaž uzly jarma “ , „prepusť zlomených slobodných “ ,
„roztrhni každé jarmo “, “ Lám lačnému svoj chlieb“ , „chudobných vyhnaných uveď do domu“ “
Keby si videi nahého . . . zaodej ho .“ „Daj lačnému svoju dušu. “ „Choďte po celom svete ,
kážte evanjelium všetkému stvoreniu.“ To sú Pánove príkazy. Koná velká vačšina
vyznávajúcich kresťanov toto dielo? /COL, str. 370 -371 /. {KS 187.2}
Boh od nás žiada, aby sme prinášali ovocie dobrých skutkov: prívetivé slová, dobročinnost‘,
láskyplný ohl‘ad k chudobným, ubiedeným a trpiacim. Keď vaše srdce súc4ti so srdcom l‘udí
znechutených a zarmútených, keď ruka rozdává .núdznym, keď odievate nahých a do svojho
príbytku i srdca prijímate cudzinca, anjeli sú vel‘mi blízko a v nebi sa ozýva patričná struna.
Každý čin spravodlivosti, milosrdenstva a dobročinnosti rozohráva nebeskú melodiu . Otec zo
svojho tronu pozoruje tých,čo konajú tieto skutky milosrdenstva a počíta ich za svoje
najvzácnejšie poklady. „A. budú moji, hovorí Hospodin zástupov, na den, ktorý ja učiním,
zvláštnym vlastníctvom. “ Každý skutok milosrdenstva núdznym a trpiacim akoby ste vykonali
Ježišovi. Keď pomáhate chudobným, súcítite s trpiacimí a utláčanými a priatel‘sky prijímate
sirotu, dostávate sa do užšieho vzťahu s Ježišom / 2T, str. 25 /. {KS 187.3}
Pomoc núdznym , utláčaným , trpiacim a bezmocným, je dielo, ktoré mal každý zbor už
dávno konať. Máme prejavovať nežný súcit Samaritána, keď sa staráme o telesnú biedu, keď
sýtimo hladných, prijímáme k sebe chudobných, bezprístrešných a keď každý den prijímáme od
Boha milost‘ a silu, ktorá nás uschopnuje, aby sme prenikali do hlbok 1‘udskej biedy a pomáhali
tým, čo si sami pomoct‘ nemožu. Ak to konáme, máme vhodnú príležitost‘ velebit‘ Krista, toho
Ukrižovaného / 6T, str. 276 /. {KS 188.1}
Mnohí sa divia, prečo sú ich modlitby také bezduché, viera tak slabá a vratká a kresťanské
skúsenosti tak mdlé a neurčité . Hovoria: „Či sa nepostievame “ a „nechodíme čierno pred
Hospodinom zástupov?“ V 58. kapitole Izaiáša Kristus ukázal, ako to možno zmeniť. ...V. 6-7.
Toto nariadil Kristus zmalomysel‘neným, pochybujúcim a skl‘účeným. Nech sa l‘udia ustaraní a
nariekajúci pred Pánom vzchopia a pomožu niekomu, kto pomoc potrebuje / 6T , str . 266 / . {KS
188.2}

Nebeská sláva spočíva v dvíhaní padlého a potešovaní zarmúteného . To sa prejaví všade,
kde Kristus prebýva v srdci. Kdekol‘vek posobí Kristovo náboženstvo, všade bude požehnaním
. Kdo ono žije , tam je jas /COL, str. 386 /. {KS 188.3}
Sareptská vdova sa rozdelila s Eliášom o svoju skromnú zásobu a za to bol zachránený
nielen jej život, ale aj život jej syna. A všetkým, ktorí v čase súženia a nedostatku prejavia súcit
a účasť s inými ešte núdznejšími, Boh zasl‘úbil vel‘ké požehnanie . Nezmenil sa. Jeho moc nie
je dnes o nič menšia než. za Eliáša /PK, str. 131-132 /. {KS 188.4}
Kristova láska prejavená v nesebeckej službe bude účinnejšia pri náprave zločinca než meč
alebo súd . Toto je síce nutné na potrestanie zločinov priestupníkov zákona, ale láskavý
misionár može vykonat‘ ovela viac . Často srdce, ktoré sa zatvrdzuje pod výčit-kou, makne pod
dotykom Kristovej lásky / MH, str. 106/. {KS 189.1}

Treba pamatať
Pri všetkých našich spoločenských stykoch by sme mali stále myslieť na to, že v živote iných
1‘udí sú kapitoly, ktoré svojim smrtelným zrakom nikdy nepostihneme. Na stránkach pamati sú
smutné príbehy, ktoré sú starostlivo strážené pred zvedavým pohl‘adom. Tam sú zaznamenané
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dlhé, tvrdé zápasy s ťažkými pomermi, ako sú rodinné ťažkosti, ktoré dennodenne oslabujú
odvahu, doveru a vieru. Ludí, ktorí musia nadmieru zápasit‘ v životnom boji, možno povzbudit‘ a
posilnit‘ malými pozornosťami, ku ktorým treba len láskyplná snaha. Povzbudivý a srdečný stisk
ruky verného priatel‘a je im vzácnejší, než zlato alebo striebro . Láskavé slová sú vzácne ako
anjelský úsmev. {KS 189.2}
Celé zástupy l‘udí zápasia s biedou. Musia ťažko pracovat‘ za nepatrnú mzdu a pritom si
možu opatrit‘ len to najnutnejšie . Práca a núdza bez výhl‘adu na lepšie časy vel‘mi sťažuje ich
priťažké bremeno. Ak k tomu pridáme bolest‘ a nemoc , potom je bremeno priam neznesitelné .
Ustaraní a utláčaní nevedia, na koho sa majú obrátit‘ o pomoc . Majte s nimi súcit v ich utrpení,
zármutku a sklamaní. Naskytá sa vám možnost‘ pomoct‘ im. Pohovorte si s nimi o Božích
zasl‘úbeniach, modlite sa s nimi a za nich, vlievajte im nádej / MH , str .158 / . {KS 189.3}
Pre mnohých je život bolestným zápasom; cítia svoje nedostatky, sú bez viery a bez pomoci;
nazdávajú sa, že nemajú byť za čo vďační. Laskavé slová, súcitný pohl‘ad a přejav
porozumenia, boli by pre mnohého zápasiaceho a osamelého človeka ako pohár studenej vody
smadnému . Súcitné slovo a skutok lásky by ul‘ahčili bremeno, ktoré ťažko dolieha na unavené
plecia. A. každé slovo alebo čin nezištnej láskavosti je výrazom Kristovej lásky k hynúcemu
l‘udstvu / MB , str.40/. {KS 189.4}

Vystrite pomocnú ruku
Hriech je najváčšie zlo a našou povinnosťou je súcítiť s hriešnikom a pomoct‘ mu. Ku
všetkým l‘ud‘om však nemožno pristupovat‘ rovnako . Mnohí zakrývajú svoj duševny hlad .
Takým by vel‘mi pomohlo nežné slovo alebo láskavá spomienka. Iní ani nevedia, že žijú v
najvačšej biede . Neuvedomujú si strašnú duchovnú úbohosť. Premnohí tak poklesli do
hriechu, že stratili predstavu o večných skutočnostiach, prišli o Boží obraz a sotva vedia, či sú
predmetom spasenia alebo nie. Neveria v Boha a nedoverujú ani l‘ud‘om. K mnohým sa
‚možno dostat‘ len skrze skutky nezištnej láskavosti. Predne sa treba postarat‘ o ich telesné
potreby. Treba ich nasýtiť, očistit‘ a slušne obliecť. Keď vidia dokaz vašej nesebeckej lásky,
snad nejšie uveria láske Kristovej. {KS 190.1}
Mnohí blúdia a uvedomujú si svoju hanbu a nerozvážnost‘. Myslia na svoje omyly a
poblúdenie, až kým sa neocitnú na pokraji zúfalstva. Takých nemáme zanedbávat‘. Ak niekto
musí plávat‘ proti prúdu,toho strháva príval vždy dozadu . Podajte mu pomocnú ruku, akú náš
starší Brat podal klesajúcemu Petrovi. Povedzte mu niekol‘ko nádejných slov, ktoré v ňom
utvrdiadoveru a prebudia lásku /COL, str. 387 /. {KS 190.2}
Človekovi unavenému životom hriechu , nevediacemu však kde nájsť úl‘avu, predstavte
súcitného Spasitel‘a. Vezmite ho za ruku, zodvihnite ho, povedzte mu pár povzbudivých a
nádejných slov. Pomožte mu uchopit‘ Spasitelovi ruku / MH , str. 168 /. {KS 190.3}

Pohostinnost‘ je kresťanská povinnost‘
Našou úlohou na svete je žiť pre blaho iných, byť im na požehnanie a pohostinne sa k nim
chovat‘ aj keby taká pohostinnost‘voči 1‘uďom, ktorí skutočne potrebujú našu starostlivost‘ a
prívetivost‘ našej spoločnosti a domácnosti, mala byť na úkor našej pohody. Niektorí sa
vyhýbajú tejto nevyhnutnej službe . Niekto to však musí robiť a pretože bratia a sestry
všeobecne neradi prejavujú pohostinnost‘ a nie sú ochotní rovnako plniť tieto kresťanské
povinnosti, málo je tých, čo majú ochotné srdce a radostne berú na seba bremená trpiacich a
obťazených / 2T , str. 645 / . {KS 191.1}
„Nezabúdajte na pohostinnost‘, lebo ňou, nevedomky, pohostili už anjelov.“ Čas nič neubral z
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platnosti týchto slov. Náš nebeský Otec stále pripravuje svojim deťom také príležitosti, ktoré sú
vlastne zastreným požehnaním; tí, čo tieto príležitosti nepremárnia, získajú vel‘kú radost‘ /PK,
str. 132/. {KS 191.2}

S kúšky
Boh nás skúša v každodenných udalostiach života.V maličkostiach sa ukáže , čo je v srdci.
Malá pozornost‘, mnohé nepatrné príhody a obyčajná zdvorilost‘, vytvárajú životné šťastie .
Zanedbávanie prívetivých, povzbudivých, láskavých slov a dobrých príležitostí v každodennom
živote utvára súhrn životného nešťastia. Konečne sa ukáže, že sebazaprenie pre blaho a
šťastie našich blížnych tvorí vel‘kú časť životných záznamov v nebi / 2T , str .133 / . {KS 191.3}
Videla som, že podl‘a Božej prozretelnosti vdovy, a siroty, nevidomí, hluchí, chromí a inak
trpiaci dostali sa do blízkosti jeho cirkvi; tu sa má osvedčit‘ Boží l‘ud a rozvinúť jeho pravý
charakter. Boží anjeli sledujú, ako sa chováme k 1‘uďom, ktorí potrebujú náš súcit, lásku a
nezištnú pomoc . Je to Božia skúška nášho charakteru . Ak máme pravé biblické
náboženstvo,uvedomíme si, že v osobe bratov a sestier sme Kristovi dlžní lásku; my vsak
nemožeme urobit‘ nič menej, než prejaviť svoju vďačnosť za jeho nezmernú lásku voči nám
hriešnym, nezasluhujúcim si jeho milosť, tým že prejavíme hlboký záujem a nesebeckú lásku k
našim menej uprednostneným bratom a sestrám /3T,str.511 /. {KS 191.4}

Výstižné podobenstvo
Dvoma velkými zásadami Božieho zákona sú zvrchovaná láska voči Bohu a nesebecká
láska k našim blížnym. Od týchto dvoch zásad závisia alebo z nich vyrastajú prvé štyri a
ostatných šesť prikázaní. Podobenstvom o človekovi, ktorý cestoval z Jeruzalema do Jericha a
padol medzi lotrov. bol olúpený, zbitý a polomrtvy opustený, Kristus vysvetlil zákonníkovi, kto
mu je blížny . Kňaz i levita videli utrpenie tohto človeka, ale sa nezl‘utovali nad ním.Vyhli sa mu
a přešli na druhú stranu, Šiel tade Samaritán a keď videi utrpenie cudzinca, nepýtal sa, či ide o
človeka príbuzného, či sú z jedného národa a jedného vyznania, ale pomohol trpiacemu,
pretože pomoc potreboval. Pomohol mu, ako najlepšie vedel. Vyložil ho na svoje hoviadko a
zaviedol ho do hostinca a na vlastné trovy sa postural o jeho opateru. {KS 192.1}
Kristus povedal, že tento Samaritán bol blížnym človekovi, ktorý upadol medzi lotrov. Levita
a kňaz predstavovali cirkevných vyznavačov, 1‘ahostajných k tým, čo potrebujú súcit a pomoc .
Táto vrstva aj napriek svojmu postaveniu vo zbore prestupuje prikázanie . Samaritán
predstavuje skutočných pomocníkov Kristových, ktorí ho nasledujú v ušl‘achtilých činoch. {KS
192.2}

Tých, čo sa zlutúyajú nad nešťastnými, nevidomými, chromými, trpiacimi, vdovami, sirotami
a núdznymi, Kristus predstavuje ako zac hovávate l‘ov prikázania a dedičov večného života ...
Kristus pokladá všetky skutky milosrdenstva, pomoci a uvážlivej ohl‘aduplnosti voči
nešťastným, nevidomým, chromým, nemocným, vdovám a sirotám ako keby sa to prejavilo voči
nemu; a tieto skutky sú zapísané v nebeských záznamoch a budú odmenené . V nebeskej
knihe bude však i záznam proti tým, čo prejavujú kňazovu a levitovu l‘ahostajnosť voči
postihnutým, l‘udí ťažiacich z nešťastia iných a sťažujúcich si utrpenie pre vlastný sebecký
zisk.Boh iste odplatí každý nespravodlívý čin a každý prejav tupej 1‘ahostajnosti a nepozornosti
voči trpiacim medzi nami. Každý bude nakoniec odmenený podl‘a svojich skutkov /3 T, str. 511
-513 / {KS 192.3}
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STANOVÉ ZHROMAŽDENIE AKO POMOC V
KRESŤANSKEJ SLUŽBE
Doležitosť
Stanové zhromaždenie je jedným z najdoležitejších pomocníkov nášho diela. Je jedným z
najúčinnejších spo sobov na upútanie pozornosti l‘udu /6T,str.3l/. {KS 194.1}
Vo svojej práci sme boli bezradní, lebo sme nevedeli ako premocť prekážky svetáctva a
predsudkov a priniesť 1‘uďom tak významnú a prevzácnu pravdu. {KS 194.2}
Pán nás poučil, že stanové zhromaždenie je jedným z najdoležitejších pomocníkov na
dokončenie tohto diela /6T, str. 31 -32 /. {KS 194.3}
Ciel‘ Čo je ciel‘om zhromaždenia ? Informovat‘ azda Pána a modlitbou ho poúčať o všetkom,
čo vieme?Schádzame sa spolu, aby sme jeden druhého povzbudzovali výmenou myšlienok a
citov, aby sme načerpali sily, svetla a odvahy z poznania svojej nádeje a túžob a aby sme
úprimnými, vrúcnymi mopdlitbami viery získali občerstvenie a moc z Pramena našej sily / 2T,
str. 578 /. {KS 194.4}
Naše stanové zhromaždenia majú ďalší ciel‘. . .Majú podnecovat‘ duchovný život nášho
l‘udu . . . Boh nám zveril najsvátejšie dielo a my sa musíme spolu schádzať, aby sme sa poučili
a vedeli v tomto diele pracovat‘. Musíme poznat‘, čo čaká osobne nás pri výstavbe Božieho
diela na zemi, pri obhajovaní svá-tého Božieho zákona a pri vyvyšovaní Spasitel‘a ako “
Baránka Božieho, ktorý snímá hriech sveta „/ Ján 1, 29/. Musíme sa schádzať, aby sme pod
Božím dotykom pochopili i svoje dielo doma / 6T , str. 32 33 /. {KS 194.5}
Správne vedené stanové zhromaždenie je školou, kde kazatelia, starší zboru a diákoni možu
sa naučit‘ konať lepšie dielo pre Majstra. Mala by to byť škola, kde starí i mladí členovia cirkvi
majú príležitost‘ dokladnejšie poznat‘ cestu Pánovu výchovným prostredím pre veriacich, aby
mohli lepšie pomáhat‘ iným / 6T, str. 49 /. {KS 195.1}
Pri našich stanových zhromaždeniach v minulých rokoch získali Boží služobníci mnoho
vzácnych príležitostí, aby poučili náš l‘ud o praktických metodach zvestovania spásnych právd
tretieho anjelského posolstva priatel‘om a známym. Mnohí sa naučili samostatne misijne
pracovat‘ vo vlastných zboroch. Mnohí sa vrátili z týchto výročných zhromaždení s
predsavzatím pracovat‘ horlivejšie a múdrejšie než dosial‘ . Iste by sa Bohu 1‘úbilo, keby naši
členovia, zúčastňujúci sa našich stanových zhromaždení, získali ovel‘a viac týchto praktických
rád než dostali v minulých rokoch. Naši pracovníci, bratia a sestry v každom združení bv mali
památať, že jedným z ciel‘ov našich výročných zhromaždení je, aby sa všetci oboznámili s
praktickými metodami osobnej misijnej práce /9T, str. 81 /. {KS 195.2}
V niektorých našich združeniach vedúci váhali použit‘ tieto praktické vzdelávacie metody.
Niektorí majú prirodzený sklon skór kázať než vyučovat‘. A“ však pri takých príležitostiach, ako
sú výročné stanové zhromaždenia, nikdy nesmieme stratiť zo zretel‘a príležitost‘ poúčať
veriacich o praktickej misijnej práci v blízkom okolí / 9T, str. 82 / . {KS 195.3}

Názorný výklad misijných metod
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Ak sa členovia zapoja do práce pri stanovom zhromaždení, naučia sa úspešne pracovat‘ vo
vlastných zboroch /6T , str . 49 /. {KS 195.4}
V niektorých z našich stanových zhromaždení sa utvorili silné skupiny pracovníkov a šli do
vel‘kcmesta i jeho predmestí šíriť literaturu a pozývať l‘udí do zhromaždenia. Tak sa získali
stovky pravidelných návštevníkov druhej časti zhromaždení, ktorí by sa inak o nich neboli ani
dozvedeli / 6T , str . 36 / . {KS 195.5}
Do stanového zhromaždenia nemusíme ísť len prijímat‘, ale aj dávat‘ . Každý účastník
Kristovej odpúšťajúcej lásky, každý Duchom Božím osvietený a k pravde obrátený človek si
uvedomí, že o týchto vzácnych požehnaniach musí svedčiť tým, s ktorými príde do styku.
Pokorných srdcom pošle Pán k 1‘uďom, ku ktorým sa ordinovaný kazatel‘ inak nedostane.
Budú pudení, aby prehovorili o spásnej milosti Kristovej / 6T, str. 43 /. {KS 196.1}
Ak pracujeme podl‘a Božieho plánu, sme „Božími spolupracovníkmi “ . Nech je naše
postavenie akékol‘vek-či sme predsedami združení, kazatel‘mi, učitel‘ mi, študentami alebo
radovými členmi-pred Pánom sme zodpovední za to, či najlepšie zužitkúvame svedecké
príležitosti a poúčame o prítomnej pravde tých, čo ju potrebujú .Jednou z hlavných pomocok,
ktoré Pán určil pre úžitok cirkvi, sú vytlačené knihy a časopisy. V našich školách, sanatoriách a
obzvlášť pri našich výročných stanových zhromaždeniach by sme sa mali naučit‘ ako múdro
využit‘ túto doležitú pomocku . Vybraní pracovníci musia pilne a trpezlivo poúčať náš l‘ud, ako
má s láskou a presvedčivo pristupovat‘ k neveriacim a ako im má ponúkať literatúru, v ktorej sa
jasne a otvorené zvestuje prítomná pravda / 9T , str. 86 -87 /. {KS 196.2}
Dielo našich stanových zhromaždení by sa nemalo konat‘ podl‘a l‘udských nápadov, ale
podl‘a Kristovho sposobu. Členovia cirkvi by sa mali zapojit‘ do práce / 9T , str. 120 /. {KS 196.3}

Stanové zhromaždenia pred koncom času
Bolo mi ukázané, že naše stanové zhromaždenia by mali prebúdzať váčší záujem a mali by
byť úspešnejšie. Videla som, že čím viac sa blížime koncu, tým menej sa bude v týchto
zhromaždeniach kázať a viac sa bude skúmať Písmo. Všade na stanovišti budú malé skupiny s
Písmom v ruke a jednotlivci budú viesť volný pohovor o doležitých bodoch Písma /6T, str. 87 /.
{KS 196.4}

Neúčast‘ sa nevypláca
Poriadanie stanových zhromaždení a ich údržba vyžaduje vel‘ké náklady. Pri týchto velkých
zhromaždeniach neúnavne pracujú Boží služobníci, obhajujúci nepopulárne pravdy, aby
úbohým padlým hriešnikom priniesli posolstvo milosti ukrižovaného Spasitel‘a. Zanedbávat‘
tieto posolstvá alebo sa k ním chovat‘ 1‘ahostajne znamená zl‘ahčovať Božiu milost‘ a jej
varovný hlas. Svojou neprítomnosťou v týchto zhromaždeniach si sa duchovne vel‘mi
ochudobnil; pripravil si sa o moc , ktorú si tam počúvaním Božej zvesti a obecenstvom veriacich
mohol získat‘ /4T, str.115 /. {KS 197.1}
Nie je l‘ahké byť rodinou dostojne reprezentajúcou Ježiša a v neveriacom prostredí
zachovávat‘Boží zákon. Treba byť živým listom, ktorý poznajú a čítajú všetci. Na tom spočíva
velká zodpovednost‘.Ak chcete žiť vo svetle, musíte ísť ta, kde svetlo svieti. Brat K. by si mal
pokladať za svatú povinnost‘ so svojou rodinou navštívit‘ aspoň toto výročné zhromaždenie
l‘udí, ktorí milujú pravdu.To by ich posilnilo pripravilo na skúšky a na plnenie povinností. Nie je
dobre, aby strácali príležitost‘ k obecenstvu spoluveriacich; nezáujmom totiž pravda stráca
svoju naliehavosť a svojím posvacujúcim vplyvom prestáva osve covať a oživovat‘ ich srdcia,
čím ochabuje ich duchovný život. Nepovzbudzuje ich živé slovo kazatelovo . Stále sa vtierajú
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svetské myšlienky a snahy a prehlušujú záujmy duc hovné / 4T , str . 106 / . {KS 197.2}
Tieto výročné zhromaždenia by mali podl‘a možnosti navštevovat‘ všetci členovia. Mali by
cítiť, že to Boh od nich žiada. Ak nezužitkúvajú prednosti, ktoré im pre duchovný vzrast v ňom a
v jeho milosti poskytuje, stále viac budú slabnúť a menej túžiť všetko poSvátiť Bohu. Poďte
bratia a sestry do týchto svátých zhromaždení, aby ste našli Ježiša. On príde na túto hostinu.
Bude prítomný a urobí pre vás to, čo najviac potrebujete. Svoje pole nemožete pokladať za
váčšiu hodnotu, než sú zvrchované záujmy duše . Nech by všetky vaše poklady mali akúkol‘vek
cenu, nevyvážia ten vzácný pokoj a nádej, ktoré budú nekonečným ziskom, za ktorý hodno
obetovat‘ všetko, čo máte, a vynaložit‘ všetku námahu a utrpenie života. Neochvejné, jasné
vedomie večných hodnot a srdce ochotné všetko podriadiť Kristovi, je požehnaním, ktoré má
váčšiu cenu, než všetky zábavy a slíva tohto sveta / 2T, str. 575 až 576 /. {KS 197.3}

DOMÁCE A. ZAHRANIČNĚ POLE
Dielo je rovnako doležité
Zobuďte sa, zobuďte sa, bratia a sestry, a vstupte do našich domácich polí, ktoré dosial‘
neboli opracované. Nemyslíte si, že keď ste niečo obetovali pre zahraničné misie, že ste tým už
splnili svoju povinnost‘.V zahraničných poliach treba vykonat‘ určité dielo , ale aj u nás sa musí
urobit‘ mnoho doležitej práce . V našich mestách žijú 1‘udia skoro zo všetkých národov.Tí
potrebujú svetlo, ktoré Boh dal svojej cirkvi / 8T, str. 36 /. {KS 199.1}
Pri plánovaní šírenia varovnej zvesti medzi obyvatel‘mi roznych národov v ďalekých zemiach
treba mnoho vykonat‘ pre cudzincov, ktorí pristali na brehoch našej zeme . Ludia v našej
blízkosti sú práve tak vzácni ako 1‘udia v Čine. Boží l‘ud má verne pracovat‘ v v ďalekých
zemiach, ako mu to umožňuje Božia prozre-tel‘nost‘ ; no splnit‘ má i svoju povinnost‘ voči
cudzincom roznych národností v mestách, mestečkách a blízkom okolí / RH , 25 . 7 . 1918 / .
{KS 199.2}

V New Yorku, Chicagu a iných prel‘udnených vel‘komestách je vel‘a cudzincov -zástupcov
roznych národov, a skoro nikto z nich nepočul varovné posolstvo. Adventisti s. d. sú vel‘mi
nadšení nehovorím, že příliš nadšení pre prácu v cudzích zemiach, ale Pán chce, aby patričnú
horlivost‘ prejavili i pre dielo v okolitých mestách. Boží l‘ud si musí rozvážne počínat‘. Členovia
sa musia pustit‘ do tejto práce s celou vážnosťou. Treba ta poslat‘ posvátených a nadaných
l‘udí. Rozne skupiny pracovníkov sa majú spojit‘ a všemožne varovat‘ l‘ud / RH , 25 . 7 . 1918 / .
{KS 199.3}

Nebeská Príležitosť
V našej vlastnej zemi sú tisíce l‘udí zo všetkých narodov a jazykov, čo nie sú poučení o
pravde; žijú v poverách a nepoznajú Písmo ani jeho sváté u-cenie . Priviedla ich sem Božia
ruka, aby sa dostali pod osvecujúci vplyv pravdy zjavenej v jeho Slove a aby sa stali účastníkmi
jeho spásnej viery /RH,1. 3 . 1887 /. {KS 200.1}
Boh nám vo svojej prozretel‘nosti priviedol l‘udí predo dvere, ba priam do náručia,aby mohli
poznat‘ pravdu a připravili sa na prácu, ktorú sami nemožeme vykonat‘ pri šírení svetla medzi
1‘ud‘mi iných jazykov / RH, 25.7. 1918 /. {KS 200.2}
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Mnohí z týchto cudzincov sú tu z Božej prozretel‘nosti, aby mali príležitost‘ poznat‘ prítomnú
pravdu a boli pripravení na zvestnú službu doma ako nositelia vzácneho svetla, žiariaceho
priam od Božieho tronu / PUR , 21 . 4 . 1910 /. {KS 200.3}
Božie dielo v odl‘ahlých krajinách by vel‘mi získalo, keby sa pomohlo cudzincom, žijúcim v
mestách našej vlasti. Niektorí spomedzi nich by po přijatí pravdy mohli úspešne pracovat‘
medzi svojimi súkmeňovcami u nás alebo inde. Mnohí sa možu vrátit‘ ta, odkial‘ prišli, v nádeji,
že pre pravdu získajú svojich . Mohli by vyhl‘adať svojich príbuzných a susedov a oboznámiť
ich s tretím anjelským posolstvom / RH , 25.7.1918 /. {KS 200.4}

Nedbalost‘
V našom spoločenstve bola vel‘ká nedbalost‘ a priam strašná nedovera, čo nám bránilo
konať dielo, o ktoré sme sa z Božieho príkazu mali zaujímat‘, aby svetlo žiarilo aj príslušníkom
iných národov /LS, str. 213/. {KS 200.5}
Bolo mi ukázané, že sme ako l‘ud pospali a zanedbali sme šírenie svetla medzi príslušníkmi
iných národov / LS , str. 212 /. {KS 200.6}
Nedržíme krok s možnosťami, ktoré nám Boh dáva. Ježiš a anjeli pracujú. Dielo napreduje,
kým sami stojíme a zaostáváme . Keby sme zužitkovali Bohom nám poskytnuté príležitosti,
rýchlo by sme vystihli každú možnost‘ a každú príležitost‘ by sme čo najlepšie zúročili, aby sa
svetlo mohlo šíriť a svietiť ostatným národom / LS , str. 212-213 /. {KS 201.1}

Posilňujte ruky pracovníkov
Pán by mal radost‘, keby jeho l‘ud lepšie šíril prítomnú pravdu medzi cudzincami v našej
zemi, než v minulosti. Posilníme ruky br.Olsena/l/ a jeho spolupracovníkov. Nedovolme , aby
bojovali sami a len za nepatrnú odmenu konali tak rozsiahle dielo /RH , 25.7 . 1918 /. {KS 201.2}
Brat Olsen nám tiež rozprával o povzbudivých začiatkoch medzi Italmi, Srbmi, Rumunmi,
Rusmi a roznymi inými národmi. Tešíme sa s ním zo všetkého, čo sa dosial‘ vykonalo, a predsa
nás v srdci zabolelo vedomie , že pre nedostatok prostriedkov sme nemohli podniknúť mnohé z
toho, čo sa mohlo vykonat‘. Dúfame , že zvláštna zbierka . . . vo všetkých domácích zboroch
pomože našim bratom, starajúcim sa o toto odvetvie, aby v našich vel‘komestách mohli
vykonat‘ viac . Tak možno získat‘ mnohých pre naše rady, z ktorých by sa mohol vychovat‘
nejeden pracovník, zvestujúci posolstvo svojim súkmeňovcom v našej zemi, alebo v ostatnom
svete / RH ,25.7. 1918 / . {KS 201.3}
/ 1 / Brat O. A. Olsen bol vtedy tajomníkom oddelenia zahraničných misií pri Generálnej
konferencii. {KS 201.4}

PRISTUP K MAJETNÝM A VPLYVNÝM
Nezanedbávat‘ ich
Určité dielo treba vykonat‘ i pre majetných. Treba ich prebudiť , aby si uvedomili svoju
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zodpovednost‘, pretože im boli zverené nebeské dary.Treba im pripomenut‘, že budú musieť
vydat‘ počet Tomu, ktorý bude súdiť živých i mrtvych. Aj majetnému človekovi treba pomoct‘ s
láskou a v bázni Božej. Pričasto spolieha na viastné bohatstvo a neuvedomuje si svoje
nebezpečenstvo . Jeho duchovný zrak treba usmernit‘ k trvalým hodnotám /COL, str. 230 /. {KS
202.1}

Tým, čo sú pre svoje vzdelanie , bohatstvo alebo povolanie na vysokom stupni, zriedkakedy
niekto osobne pripomenie ich duchovné záujmy. Mnohí kresťanskí pracovníci váhajú priblížit‘sa
k tejto vrstve .Tak to však nemá byť. Keby sa niekto topil, nestáli by sme a nenechali ho
zahynúť, pretože je snáď advokát, obchodník či nejaký iný odborník. Keď vidíme l‘udí šinúť sa
do priepasti, nestojíme nevšímavo, nech by už ich postavenie alebo povolanie bolo akékol‘vek.
Nemali by sme váhať varovat‘ l‘udí pred nebezpečenstvom, ktoré ohrozuje ich dušu. Nikoho by
sme nemali zanedbat‘ pre jeho zrejmú oddanost‘ svetským veciam /COL, str. 230-231 /. {KS 202.2}
Mali by sme všemožne pamatať aj na l‘udí v zodpovednom postavení; aj ich by sme mali
pozvat‘ na svadobnú hostinu /SW, 15 . 3 . 1904 /. {KS 202.3}
Pán chce, aby sa aj majetní l‘udia obrátili a pomáhali niesť posolstvo iným. Chce, aby každý,
kto v tomto diele reformy a obnovy može pomoct‘, poznal prevzácne svetlo pravdy, zažil
premenu a zverené prostriedky sa rozhodol použit‘ v Božej službe. Pán chce, aby prostriedky,
ktoré im zveril, venovali na dobročinnú službu sprístupňujúcu evanjelium všetkým vrstvám
blízko i ďaleko /9 T , str . 114 /. {KS 202.4}
Príslušníkoy vyšších vrstiev spoločnosti treba tiež hl‘adať so súcitom a bratskou
ohl‘aduplnosťou . Ludia z obchodného sveta, zodpovedného postavenia, rozsiahlych
schopností, vedecky rozhl‘adených, nadaných, i učitelia evanjelia, ktorých dosial‘ neoslovili
zvláštne pravdy našej doby -tí všetci by mali prví počuť Božiu výzvu. Treba ich pozvat‘ /COL,
str. 230 /. {KS 203.1}
Urobili sme chybu, že sme duchovným iných cirkvi a l‘ud‘om spoločensky vyššie postaveným
nepriniesli pravdu. Príliš sme sa stránili veriacich iného vyznania. Nemáme sice preberať ich
názory, no pri vzájomnom stretnutí možno k mnohým jednotlivcom pristúpiť s láskou . Mal by sa
založit‘ fond na vzdelávanie pracovníkov medzi vyššími vrstvami tu i v cudzine / 5T, str. 580-581
/. {KS 203.2}

Zvláštna příprava pracovníkov
Niektorí majú zvláštne predpoklady pre prácu medzi vyššími vrstvami. Tí by mali Pána prosit‘
o múdrosť, aby si týchto l‘udí sprístupnili, aby ich nepoznali len náhodilo, ale aby im osobne,
živou vierou pripomínali duchovné potreby a viedli ich k poznaniu pravdy, ktorá je v Ježíšovi /
MH , str. 213 /. {KS 203.3}
Kto chce pomoct‘ 1‘ud‘om z vyšších vrstiev, mal by jednat‘ navýsost‘ dostojne , pamatajúc ,
že ho sprevádzajú anjeli. Zásada: „Písané je“ by mu mala ovládat‘ mysel‘ i srdce/MH , str. 215 /.
{KS 203.4}

Pri všetkej snahe pristúpiť k vyšším vrstvám Boží pracovník potrebuje neochvejnú vieru .
Spočiatku sa všetko úsilie može zdať márne, ale aj v najtemnejšej chvíli nás osvecuje nebeské
svetlo / AA , str . 242/. {KS 203.5}
Pán volá opravdivých, pokorných pracovníkov, ktorí budú zvestovat‘ evanjelium vyšším
spoločenským vrstvám / AA , str . 140 / . {KS 203.6}

Výsledky sú zabezpečené
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Móžeme očakávať zázraky pravého obrátenia -zázraky, ktoré dnes ešte nepostihujeme. Ani
najslávnejší 1‘udia nie sú vylúčení z obdivuhodnej moci Božej. Keby Boží spolupracovníci
vystihli príležitosti a svoje povinnosti plnili verne a neohrozene, potom by Pán obrátil
vzdelaných, vplyvných a zodpovedné miesta zastávajúcich l‘udí. Mnohí by pomocou Ducha
Svatého prijali božské zásady. Skutočne obrátení 1‘udia by pod Božím vedením mohli úspešne
pomoct‘ pri šírení svetla. Sami by pociťovali zvláštnu zodpovednost‘ za ďalších príslušníkov
tejto zanedbanej vrstvy. Dielu Páovmu by tito 1‘udia venovali čas i prostriedky a cirkev by
získala novú pomoc a posilu / A A, str.140/. {KS 204.1}
Mnohí na zodpovedných miestach majú ubolené srdce a trápi ich márnomysel‘nosť . Túžia
po pokoji, ktorý nemajú. I v najvyšších spoločenských kruhoch sú 1‘udia hladní a smadní po
spáse. Mnohým by sa dalo pomoct‘, keby ich služobníci Pánovi navštívili osobne, prívetivo a
srdcom preniknutým láskou Kristovou /COL, str. 231 /. {KS 204.2}
Mnohí vel‘kí učenci a štátnici, najvynikajúcejší 1‘udia sveta sa v týchto posledných dňoch
odvrátia od svetla, pretože svet svojou múdrosťou Boha nepoznáva ale i tak Boží služobníci
majú zužitkovat‘ každú príležitost‘, aby týmto 1‘uďom oznámili pravdu. Poniektorí predsa len
uznajú, že o Božích veciach nemajú ani potuchy, a pokorne si ako žiaci zasadnú si k nohám
zvrchovaného Učitel‘a, Ježiša /AA , str. 241 až 242/. {KS 204.3}

Majetní 1‘udia biblických čias
Tento Etiopčan mal vysoké postavenie a ďalekosiahly vplyv. Boh vedel, že ak sa obráti, aj
iným dopomože k svetlu a svojím vplyvom mnohým sprístupní evanjelium . Boží anjeli
sprevádzali tohto človeka hl‘adajúceho svetlo, a on túžil po Spasitelovi. Posobením Ducha
Svátého mu Pán umožnil stretnúť sa s niekým, kto ho mohol priviesť k svetlu / AA, str. 107 /. {KS
204.4}

Keď sa Zidia snažili zničit‘ mladú cirkev, Nikodém ju začal hájiť. Teraz už bez opatrníctva a
pochyb povzbudzoval vieru učeníkov; i svoj majetok obetoval na podporu jeruzalemskej cirkvi a
pre rozmach evanjelia. Tí, čo mu predtým preukazovali česť, teraz ním opovrhovali takže
nakoniec prišiel o časný majetok; no ani tak neprestal svoju vieru hájiť / AA , str. 115 /. {KS 205.1}

DOMOV AKO MISIJNO-VÝCHOVNÉ STREDISKO
Prvoradý význam
Domov je prvou školou dieťaťa a práve tu treba položit‘ základ celoživotnej služby / MH , str .
400 / . {KS 206.1}
Predne by si sa mal usilovat‘ o to, aby si bol misionárom doma / 4T , str . 138 / . {KS 206.2}
Obnova a povznesenie 1‘udstva začína v domove. Práca rodičov má prvoradý význam ...
Blahobyt spoločnosti, úspech cirkvi a prospech národa závisí od vplyvu domova / MH , str . 349
/ . {KS 206.3}
Čím plnšie duch pravej služby ovláda domov, tým plnšie sa rozvinie v živote detí.Naučia sa
nachádzať radost‘ v službe a v obetavosti pre blaho iných / MH , str. 401 /. {KS 206.4}
Rodičia by nemali zabúdať na vel‘ké misijné pole vo vlastnej domácnosti. V deťoch zveril
Boh každej matke posvatnú úlohu. Boh hovorí: „Prijmi tohto syna, túto dcéru a vychovaj ich pre
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mňa. Vypestuj v nich charakter zvláštnej krásy, ktorý by naveky žiaril v dvoranách
Hospodinových.“ Svetlo a sláva Božieho tronu osvecujú vernú matku, snažiacu sa svoje deti
tak vychovat‘, aby odolali zlu / 9T, str. 37/. {KS 206.5}
Naša práca pre Krista má začínat‘ doma, v rodine ... Niet doležitejšieho misijného pol‘a, než
je toto. Slovom a príkladom majú rodičia poučovat‘ svoje deti ako pomáhat‘ neobráteným. Deti
treba tak vychovávat‘, aby súcítili so starými a postihnutými l‘ud‘mi a aby sa snažili zmierňovať
utrpenie chudobných a stiesnených . Mali by sa učit‘ pilne misijne pracovat‘ a od najútlejšieho
detstva si zvykat‘ na sebazapieravosť, obetavost‘ pre blaho iných a pre pokrok Kristovho diela,
aby sa z nich stali Boží pomocníci. Ak sa však raz aj naučia skutočne misijne pracovat‘, predne
by sa mali starať o členov rodiny, ktorí majú prirodzené právo na ich službu lásky / 6T, str. 429/.
{KS 206.6}

Musíme usporiadať svoju domácnost‘ a snažit‘ sa získat‘ záujem každého člena rodiny o
misijnú prácu. Musíme zapájať súcitné snahy svojich detí do vážneho úsilia o záchranu
hynúcich, aby vždy robili len to najlepšie a aby všade predstavovali Krista /RH , 4.7. 1893/. {KS
207.1}

Záznam anjela
Keď ženatí mužovia idú do práce, starost‘ o deti prenechávajú ženám; žena a matka koná
práve tak doležitú prácu, ako muž a otec .Aj keď jeden pracuje v misijnom poli, druhý je
misionárom doma, a matkine starosti, ťažkosti a bremená ďaleko presahujú starosti muža a
otca. Jej práca je vážná a doležitá musí vzdelávat‘ mysel‘ a utvárať charakter svojich detí, aby z
nich vychovala užitočných l‘udí v tomto živote a usposobila ich pre život budúci, večný. Kým
manžel može v misijnom poli získat‘ úctu l‘udí, za domácu prácu sa nezvykne dávať nijaké
pozemské čestné uznanie . Ak však matka všemožne hl‘adá zvrchované blaho svojej rodiny a
povahu jej členov utvára podl‘a Božieho vzoru, zaznamenajúci anjel zapisuje jej meno ako
mená najvačších misionárov sveta. Boh hladí inak než obmedzený človek /5T, str. 594 /. {KS
207.2}

Pomocná služba detí
Každý može niečo robit‘Niektorí sa vyhovárajú:“ Všetok svoj vol‘ný čas musím venovat‘
domácim povinnostiam a deťom.“ Rodičia, deti by vám mali byť pomocnou rukou, ktorá by vašu
silu a schopnost‘ pracovat‘ pre Majstra len znásobila. Deti sú mladší členovia Božej rodiny. Mali
by sme ich viesť k tomu, aby sa posvatili Pánovi, ktorému patria právom stvoronia i vykúpenia.
Mali by sme ich poučit‘, že všetky ich telesné, rozumové a duševné schopnosti patria jemu.
Mali by sme ich v roznych odvetviach viesť k pomocnej a nezištnej službe. Nedovolte svojím
deťom, aby boli prekážkou . Deti by vám mali pomáhat‘ niesť duchovné i telesné bremená. Ak
pomáhajú iným, rozhojňujú vlastné šťastie a blaho /7T, str. 63 /. {KS 207.3}

Ďalekosiahly vplyv domova
Usporiadaná kresťanská domácnost‘ je nezvratným dókazom pravosti kresťanského
náboženstva, ktorý neveriaci nemožu poprieť . Každý može vidieť, že v rodine posobí na deti
určití vplyv a že tam prebýva Boh Abraháma. Keby boli domovy kresťanských vyznávačov
správne nábožensky usmernené, šíril by sa z nich silný blahodárny vplyv. Boli by naozaj “
svetlom sveta “ / PP, str . 144 / . {KS 208.1}
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Poslanie domova presahuje okruh členov rodiny . Křesťanský domov by mal byť príkladom
vznešenosti pravých životných zásad . Taký príklad bude požehnane posobiť . Vplyv pravého
domova posobí na l‘udské srdcia a život mocnejšie než akékol‘vek kázania. Mládež, ktorá vyjde
z takého domu, šíri získané poučenie medzi inými. Ušl‘achtilé životné zásady prenikajú do
iných rodin a v spoločnosti sa vytvára šl‘achetnejšie ovzdušie / MH , str . 352 /. {KS 208.2}
Najpádnejším dokazom moci kresťanstva je usporiadaná a ukáznená rodina. Je najlepším
svedkom pravdy, pretože v rodine sa osvedčuje jej praktický vplyv na srdce / 4T , str . 304 / . {KS
208.3}

Boh chce, aby pozemské rodiny boli symbolom rodiny nebeskej . Kresťanské domovy,
založené podl‘a Božieho plánu a podl‘a neho aj usmerňované, sú najúčinnejší Boží pomocníci
pri formovaní kresťanského charakteru a pri šírení jeho diela /6T,str. 430/. {KS 208.4}
Može sa nám zdať, že okruh nášho vplyvu je priúzky, schopnosti nepatrné , příležitostí málo
a poznanie že je obmedzené, a predsa pri vernom zužitkovaní príležitostí vo vlastnom domove,
naskytnu sa nám obdivuhodné možnosti. Ak otvoríme srdce a domov božským zásadám života,
staneme sa šíritel‘mi životodárnej moci. Z nášho domova budú vychádzať tvorivé prúdy, ktoré
prinesú život, krásu a ovocie tam, kde je teraz len úhor a neúroda / MH , str. 355 /. {KS 209.1}

Zástava domova
Videla som, že satan vztyčuje svoju zástavu v domácnosti tých, čo sa pokladajú za Božích
vyvolencov; kto však žije vo svetle, mal by rozoznať čiernu zástavu nepriatel‘a od zástavy
skropenej krvou Kristovou / 4T, str. 200/. {KS 209.2}

Doležitosť rodinného oltára
Ak skutočne milujete Boha, pozvite Ježiša, kamkol‘vek idete, a ako kedysi patriarc hovia
postavte Pánovi oltár, kdekol‘vek si postavíte stan. V tomto ohl‘ade je potrebná reformácia
prenikavá a rozsiahlá reformácia /5T, str. 320 -321 /. {KS 209.3}
Satan sa všemožne snaží odviesť Boží l‘ud od Boha, a darí sa mu to, keď duchovný život
prehlušujú obchodné starosti, keď svetské záujmy tak pútajú l‘udskú mysel‘, že nieto času na
čítanie Písma, na súkromnú modlitbu a keď hasne zápal chválore čivého a vďačného oltára
ranných a večerných obetí /5T, str. 426 /. {KS 209.4}
Rodinná pobožnost‘ má byť príjemná a zaujímavá / 5T, str. 335 / . {KS 209.5}
Deti treba učiť úcte voči modlitebným chvíl‘am; treba ich ráno načas zobudiť , aby sa mohli
zúčastnit‘ rodinnej pobožnosti /5T, str. 424 /. {KS 209.6}
Náboženský život má byť pre deti príťažlivý a nie odpudivý. Rodinná pobožnost‘ mal a by byť
najradostnejšou chvíl‘ou dňa. Usek Písma má byť jasný a jednoduchý ; deti sa majú pripojit‘ ku
spevu a modlitby majú byť stručné a výstižné /S W, 13 . 6 .1905 /. {KS 210.1}
Pri jedle a rodinnej pobožnosti majú byť hostia vítaní. Modlitba može zaposobiť na
návštevníkov a niekoho može odvrátit‘ od smrti. Toto dielo Pán iste odmení, lebo hovorí:
„Odplatím vám ! “ / 6T , str. 347 / . {KS 210.2}
Deti treba učiť vážnosti a úcte voči modlitebnej chvíli. Pred odchodom do práce sa má celá
rodina zísť a otec, alebo v jeho neprítomnosti matka, má vrúcne prosit‘ Boha, aby ich chránil po
celý den. Príďte v pokore , so srdcom plným nehy a s vedomím mnohých pokušení a
nebezpečenstiev, ktoré sú pred vami a vašimi deťmi ; vierou ich pútajte k tomuto oltáru a proste
za nich o Pánovu ochranu. Slúžiaci anjeli budú strážit‘ deti takto posvatené Bohu. Kresťanskí
rodičia sú povinní ráno a večer vrúcnou prosbou a neochvejnou vierou urobit‘ ohradu okolo
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svojich detí. Mali by ich trpezlivo napomínat‘ láskavo a neúnavne ich poúčať, ako majú žiť, aby
sa l‘úbili Bohu /lT, str. 397 -398 /. {KS 210.3}
„Boží priatel‘“, Abrahám, je nám dostojným príkladom.Jeho život bol životom modlitby . Kam
prišiel, postavil sivedl‘a príbytku aj oltár, ku ktorému zvolával k rannej i večernej obeti všetkých
osadníkov tábora. Keď sa sťahoval na iné miesto, oltár tu zostal. Keď neskor šli tadial‘ niektorí
Kananejci, ktorých Abrahám poučil, poznali po oltári, kto tu pred nimi bol ; nejeden z nich si tu
postavil stan, opravil oltar a vzýval živého Boha / PP, str. 128 /. {KS 210.4}

MODLTNÉ A MISIJNE ZHROMAŽDNIA
Tajomstvo posobivej modlitby
šírenie Božieho král‘ovstva sa urychluje alebo spomal‘uje podl‘a toho, či sú 1‘udia verní
alebo neverní. Celé dielo sa zdržuje nedostatkom spolupráce medzi 1‘ud‘mi a Bohom.Ludia sa
možu modlit‘: „Příď král‘ovstvo tvoje! Buď vol‘a tvoja ako v nebi, tak i na ze mi!*ak však
zabúdajú túto modlitbu spríkladniť vlastným životom, potom ich prosby zostanú bezvýznamné
/6T, str. 437 -438 /. {KS 211.1}

Pod Božím dohl‘adom
Celé nebo pozoruje obyvatel‘ov zeme . Anjeli i Pán hl‘adia na tých, čo sa pokladajú za
kresťanov, a zvažujú ich zbožnost‘ /ST , 22 . 6 . 1903 ; austrálske vyd./. {KS 211.2}

Zhromaždenia majú byť zaujímavé
Misijné zhromaždenie by malo byť príležitosťou na poučenie l‘udu, ako konat‘ misijnú prácu
/Appeal to Our Churches, str.ll/. {KS 211.3}
Naše modlitebné a spoločenské zhromaždenia mali by byť príležitosťou zvláštnej pomoci a
povzbudenia. Každý sa má vynasnažit‘, aby tieto zhromaždenia boli krajne zaujímavé a
užitočné. Najlepšie sa to darí, keď máme dennodenne nové duchovné skúsenosti a v
zhromaždení neváháme svedčiť o Božej láske . Ak si do srdca nepripustíte nijakú tmu alebo
neveru, potom sa to neprejaví ani vo vašich zhromaždeniach /SW, 7.3. 1905 /. {KS 211.4}
Naše zhromaždenia majú byť navýsost‘ zaujímavé. Malo by v nich prevládat‘ nebeské
ovzdušie. Nemajú tu byť rozvláčne a bezduché reči, formálne modlitby z dlhej chvíle . Každý by
mal jednat‘ pohotovo a keď všetci splnili, čo mali, majú sa rozísť.Záujem potom vydrží do
konca.Takáto je Bohu príjemná bohoslužba. Má byť zaujímavá a pútavá; nemá sa zvrhnúť do
bezduchej formy. Každú minútu, každú hodinu, deň čo deň máme žiť pre Krista; potom Kristus
bude prebývat‘ v nás, a keď sa zídeme , jeho láska bude prúdiť z našich srdc ako z prameňa na
púšti , oživí všetko vodou života a osvieži smadné a hynúce duše /5T, str . 609 / . {KS 211.5}
Nemyslite si, že záujem mladých v misijnom zhromaždení prebudíte dlhým kázáním .
Pouvažujte,ako sa živý záujem skutočne prebúdza. Členovia mládeže by mali týždenne
prinášať správy a svedčiť o tom, čo sa snažili urobit‘ pre Spasitel‘a a aký mali úspech .Ak
misijné zhromaždenie bude príležitosťou pre také správy, potom nebude nudné, únavné a
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nezaujímavé.Malo by byť zaujímavé a návštevnost‘ by neochabovala /OW, str. 210 -211 /. {KS
212.1}

Ak sa viera chápe cele Krista, potom pravda potešuje srdce a bohoslužby nie sú bezduché a
nudné . Vaše zborové zhromaždenia, teraz ešte bez moci a ducha, oživí potom sám Duch
Svátý ; denne získate mnohé skúsenosti, ak sa vám vyznávané kresťanstvo stane skutkom / 6T
, str. 437 /. {KS 212.2}

Svedectvo osobnej skúsenosti
Ako Kristovi nasledovníci mali by sme usilovat‘ o to, aby naše slová boli nám v kresťanskom
živote vzájomnou pomocou a povzbudením. O prevzácnych kapitolách svojho duchovného
života mali by sme hovorit‘ ovel‘a viac než dosial‘ /COL, str. 338/. {KS 212.3}
Cirkev potrebuje sviežu, živú skúsenosť členov, ktorí majú trvalé obecenstvo s Bohom.
Suché bezobsažné svedectvo a modlitby bez prejavu Krista sú pre l‘ud bezcenné. Keby každý,
kto sa pokladá za dieťa Božie, bol plný viery a svetla života, aké obdivuhodné svedectvo by to
bolo pre tých, čo prišli počuť pravdu! Kol‘kých by sa dalo získať pre Krista!/ 6T , str. 64 / . {KS
212.4}

Naše vyznávame Božej vernosti je Bohom určený spSsob zjavenia kresťanstva svetu. Božiu
milost‘ máme prijímat‘ tak, ako ju svátí mužovia zvestovali od pradávna; ale najposobivejšia
bude v svedectve našej vlastnej životnej skúsenosti. Ak životom osvedčíme Božiu moc ,
vydáváme svedectvo o Bohu. Životy sa vzájomne líšia a skúsenosti jedných možu byť
podstatne iné ako zážitky druhých. Boh chce, aby naša vďačnosť vyjadrovala stupeň a znak
našej vlastnej osobnosti. Ak tieto úprimné vyznania chvály a velebnosti jeho milosti podopiera
kresťanský život, potom majú nepopieratel‘nú moc, ktorá pomáha pri záchrane hynúcich /MH ,
str. lOO /. {KS 213.1}

Chvála a ďakovanie
Chválit‘ Boha z plnosti a úprimnosti srdca je práve takou povinnosťou , akou je modlitba .
Svetu a všetkým nebeským bytostiam máme dokázat‘, že si ceníme obdivuhodnú lásku Božiu k
padlému l‘udstvu a že očakávame stále váčšie požehnanie z jeho nekonečnej plnosti ... Po
zvláštnom vyliatí Svátého Ducha sa naša radost‘ v Pánovi a naša pomoc v jeho službe výrazne
rozhojní, keď spočítame prejavy jeho dobroty a obdivuhodné diela, ktoré obšťastňujú jeho
1‘ud.To odráža satanovu moc. Tým sa rozptyl‘uje duch nespokojnosti a vzdychania a pokušitel‘
stráca podu.Tým sa pestujú tie vlastnosti charakteru, ktoré pozemšťanov usposobia pre
nebeské príbytky. Také svedectvo ovplyvní iných. Pri získavaní l‘udí pre Krista nemožno použit‘
žiadne účinnejšie prostriedky /COL , str. 2 99 300 / . {KS 213.2}
Pán chce, aby sme rozprávali o jeho dobrote a svedčili o jeho moci. Chválorečením a
ďakovaním ho možeme poctiť.On hovorí: „Ten, kto obetuje chválu, ma ctí. “ Izraelský l‘ud na
púšti chválil Boha posvátným spevom . Vyznavači zhudobnili Božie prikázania a zasl‘úbenia a
pútnici ich cestou spievali. Keď sa v Kanaane veriaci střetali pri svojich posvatných sviatkoch,
mali pripomínat‘ obdivuhodné Božie skutky a priniesť obeť vďaky jeho menu. Pán chce, aby
celý život jeho l‘udu bol životom chvály /COL, str . 298-299 / . {KS 213.3}

Nebezpečná taktika
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Niektorí z obavy, že prídu o zisk, zanedbávajú modlitbu a spoločné zhromaždenie k Božej
pocte, aby mohli viac času venovat‘ pol‘u či zamestnaniu. Skutkami dokazujú, ktorý svet im je
prednejší. Obetujú náboženské príležitosti, tak podstatne doležité pre ich duchovný pokrok, za
prízemné veci tohto života a nesnažia sa poznat‘ vol‘u Božiu. Nebudujú kresťanský charakter a
nerastú k Božej miere . Uprednostňujú časné, svetské záujmy a olupujú Boha o čas, ktorý by
mali venovať jeho službe Pán památá na takých l‘udí a miesto požehnania zožnú zlorečenstvo
/2T, str. 654 /. {KS 214.1}

Potešivé zasl‘úbenie
Boh nezabudne na tých, čo sa spolu schádzali a mysleli na jeho meno, a zachrání ich od
onoho vel‘kého ohňa. Budú mu ako vzácne drahokamy /4T , str.107 /. {KS 214.2}

RôZNE ODVETVIA MISIJNEJ PRÁCE
Ohl‘aduplnosť voči nevidomým
Anjeli majú slúžiť telesne slabým Božím deťom. Strážia ich kroky a chránia ich od tisícorých
nebezpečenstiev, ktoré ich zákerne ohrozujú/3T, str.516 /. {KS 215.1}
Pán nevypočuje modlitbu svojich nasledovníkov, kým ... zanedbávajú nevidomých a
nemocných /3T, str. 518 /. {KS 215.2}
Takých, čo by v cirkvi chceli krivdiť nevidomým, treba volať k zodpovednosti, pretože Boh
nás povolal za strážných k nevidomým, trpiacim, vdovám a sirotám. Kameň úrazu spomínaný v
Božom slove neznamená nejaký balvan položený nevidomému na podknutie , ale ovel‘a viac.
Znamená také jednanie, ktoré može nejak poškodit‘ nevidomého brata, byť proti jeho záujmu a
bránit‘ mu v úspechu / 3T , str . 519 / . {KS 215.3}
Nevidomý človek má nevýhody, s ktorými sa pre stratu zraku stretáva všade . Srdce, v
ktorom sa neprebúdza 1‘útosť a súcit pri pohl‘ade na nevidomého človeka, hl‘adajúceho cestu
vo svete tmy, je skutočne tvrdé, a obmákčiť ho može len Božia milost‘/ 3T, str.521 /. {KS 215.4}

Starost‘ o siroty
Kým smrť nebude pohltená vo víťazstve, stále sa bude treba starat‘ o siroty, ktoré ešte
mnoho všeličoho vytrpia, ak im nepomože zl‘utovanie a láskavosť našich členov. Pán nás
nabáda:„Chudobného vyhnaného uveďte do domu.“ Kresťanstvo musí nahradit‘ otcov a matky
týchto opustených bytostí. Boh nezabudne na súcit k vdovám a sirotám prejavený v modlitbách
a skutkoch, a všetko bude odmenené/RH , 27.6 . 1893 / . {KS 215.5}
Keď pomáhate chudobným, súcítite s trpiacimi a utláčanými a priatel‘sky přijímáte sirotu,
dostáváte sa do užšieho vzťahu s Ježišom / 2T , str . 25 / . {KS 216.1}
Sú siroty, o ktoré sa treba posta-ať; ale mnohí sa k tomu neodvážia, pretože si to vyžaduje
viac práce, než sú ochotní vykonat‘, a pretože by im potom zostalo len málo času na vlastné
sebecké záujmy. Keď však Král‘ bude súdiť tieto neochotné, nemilosrdné a sebecké duše,
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vtedy poznajú, že nebo patrí len tým, čo pracovali a zapierali sa pre Krista . Ziadna odmena
nečaká tých, čo videli a príliš milovali len seba .Strašný trest Král‘a, hroziaci tým po l‘avici, v
tomto prípade nie je trestom za ich nejaké vel‘ké zločiny. Nie sú trestaní za to, čo vykonali, ale
za to, čo nevykonali. Neurobili totiž to, čo im nebo prikázalo urobit‘. Žili len samol‘úbej
spokojnosti a preto aj ich odplata bude odplatou samol‘úbych / RH , 16 . 8 . 1881 /. {KS 216.2}
Kristus nabádal svojich nasledovníkov, aby prijali siroty, ktoré im posiela Boh.Tie však príliš
často zostávajú zanedbané. Snáď sú nevzhl‘adné, nešikovné a snáď aj všestranne odpudzujú;
a predsa sú Božím vlastníctvom. Boli kúpené za vel‘kú cenu a sú mu práve tak drahé ako my.
Sú členmi vel‘kej Božej domácnosti a kresťania ako Boží šafári sú za ne zodpovední. On
hovorí: „Ich duše budem vyžadovat‘ z tvojej ruky“ / COL, str. 386 387 / . {KS 216.3}
Pán vyzýva každého člena cirkvi, aby konal svoju povinnost‘ voči týmto sirotám. Nerobte to
však z púhej povinnosti, ale preto, že ich milujete a že Ježiš zomrel, aby ich zachránil. Kristus
ich vykúpil a ony potrebujú vašu starostlivost‘ ; on očakáva, že ich budete milovat‘ ako on
miloval vás, keď ste ešte blúdili vo svojich hriechoch / RH , 27 . 6 . 1893 /. {KS 216.4}
Pán nevypočuje modlitbu svojich nasledovníkov, kým zanedbávajú sirotu, opustených,
chromých, nevidomých a nemocných / 3T , str . 518 / . {KS 217.1}
Kto chce slúžiť Majstrovi a starat‘ sa o tieto opustené deti a mládež, kto im chce
priaznivejším postavením dopomocť k šl‘achetnejšiemu charakteru dietok Božích, ten má čo
robiť . Mnohé nesl‘ubné deti potrebujú nežnú výchovu; niektorí z nich by museli vyrastať v
nevedomosti a sklzli by do nerestných a zločinných spoločností, keby neprišli do vhodnejšieho
prostredia a keby nežnou kresťanskou opaterou neboli zachránení pre Krista ... Táto služba
iným si vyžaduje námahu, sebazapieranie a obeť; čo je však táto naša obeť, ktorú smieme
priniesť, v porovnaní s nesmierne vel‘kým Božím darom jediného Syna? Boh nás prednostne
povoláva za svojich spolupracovníkov / RH , 27 . 6. 1893 /. {KS 217.2}

Farebná rasa
V tejto zemi je vel‘ké neopracované pole . Tisíce a tisíce farebných obyvatel‘ov očakávajú
pozornost‘ a súcit každého opravdivého a v Krista prakticky veriaceho človeka. Títo 1‘udia
nežijú v cudzej zemi a neklaňajú sa kamenným a dreveným modlám. Zijú medzi nami a Pán
znova a znova svedectvom Svátého Ducha obracia našu pozornost‘ k nim a napomína nás.že
tu sú zanedbaní 1‘udia. Toto rozsiahle pole leží pred nami neopracované a volá po svetle, ktoré
nám Pán zveril / 8T , str. 205 /. {KS 217.3}
Priehrady medzi bielymi a čiernymi boli zborené . Hradby predsudkov padnú samy, ako padli
múry Jericha, ak kresťania budú poslúchať Božie slovo, ktoré im prikazuje“ zvrchovanú lásku
voči Stvoritel‘ovi a ne— strannú lásku k spolublížnym ... Nech každý zbor,ktorého členovia
tvrdia, že veria prítomnej pravde, dbá o túto zanedbanú, potlačovanú rasu, ktorá v dosledku
otroctva bola zbavená prednosti samostatne myslieť a rozhodovat‘ / RH ,17.12. 1895 /. {KS 217.4}
Pusťme sa do práce a pomožme obyvatel‘om Juhu. Nespokojme sa obyčajným diváctvom a
holými rezolúciami, ktoré nikdy nikam nevedu, ale vykonajme niečo z celého srdca Pánovi, aby
sme zmiernili biedu našich farebných bratov /RH ,4. 2. 1896 /. {KS 218.1}
Meno čierneho človeka je napísané v Knihe života vedl‘a mena bieleho človeka. Všetci sú
jedno v Kristu. Rod, postavenie, národnost‘ alebo farba nemožu l‘udí povýšit‘ani ponížit‘.
Charakter robí človeka.Ak človek červenej pleti alebo Čínan či Afričan poslušne a vo viere
odovzdá svoje srdce Bohu, Ježiš ho miluje neumenšenou láskou bez ohl‘adu na jeho
farbu.Nazýva ho svojím milovaným bratom /The Southern Work, str. 8, 20.3.1891/. {KS 218.2}
Prichádza deň, keď by aj králi a vznešení 1‘udia zeme radi zamenili miesto hoci s najnižšie
postaveným Afričanom, ktorý prijal nádej evanjelia /The Southern Work, str. 8, 20.3.1891/. {KS
218.3}
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O príslušníkov africkej rasy, ktorých možno získat‘ pre jeho službu, sa Boh stará práve tak
ako o Izraela. Od svojich nasledovníkov žiada ovel‘a viac , než mu odviedli misijnou prácou
medzi roznymi vrstvami na Juhu a obzvlášť medzi farebnými obyvatel‘mi. Či nie sme povinní
viac vykonat‘ pre farebný l‘ud, než pre tých, čo majú váčšie prednosti? Kto zotročoval týchto
l‘udí ?Kto ich držal v nevedomosti? Kto je zodpovedný za nízku úroveň niektorej rasy, za jej
zlozvyky a sposoby? Či nie sú im bieli l‘udia dlžníkmi? Či by sa po tol‘kom zle napáchanom na
nich nemalo urobit‘ vsetko na ich povznesenie? Treba im priniesť pravdu. Majú byť práve tak
zachránení ako my / The Southern Work, str.11-12 , 20. 3 . 1891 /. {KS 218.4}

Striedmosť
Adventisti s. d. by mali stáť v prvých radoch všotkých, čo sa hlásia za priatel‘ov
striedmosti/GW, str.384/. {KS 218.5}
Pokial‘ ide o striedmosť, postavte sa za ňu bez váhania. Buďte neochvejní ako skala /GW,
str. 394 /. {KS 219.1}
Pre striedmosť treba okrem verejných prejavov niečo vykonat‘. V našich spisoch a
časopisoch musíme predstavit‘ svoje zásady. Musíme použit‘ všetky možné prostriedky, aby
sme prebudili náš l‘ud, aby konal svoju povinnost‘ a dostal sa do spojenia s tými, čo pravdu
nepoznajú. Úspech, ktorý sme mali v misijnej práci,bol plne úmerný nášmu sebazapieravému a
sebaobetavému úsiliu. Len Pán vie, kol‘ko sme už mohli vykonat‘, keby sme sa ako l‘ud boli
pred ním pokorili a zvestovali pravdu o striedmosti jasne a priamo /GW, str. 385 /. {KS 219.2}
Striedmosť má dostať rozhodnú podporu zo strany Božieho l‘udu. Nestriedmosť sa snaží
zvíťaziť;povol‘ovanie vlastným chúťkam sa rozmáha a publikácie o zdravotnej reforme sú vel‘mi
potrebné. Literatúra týkajúca sa tohto bodu je pomocnou rukou evanjelia.Vedie l‘udí k Písmu a
k snahe lepšie pochopit‘ pravdu. Treba vydať jasný varovný hlas proti vel‘kému zlu
nestriedmosti; a aby sa tak mohlo stať, každý svátitel‘ soboty by mal študovat‘ a uskutočňovať
napomenutia obsažené v našich zdravotných časopisoch a knihách. A. mali by vykonat‘ viac
než to: mali by vynaložit‘ všetku snahu, aby tieto časopisy rozšírili medzi svojimi blížnymi /S W,
20 . 11. 1902 /. {KS 219.3}
Vyložte im význam závazku zdržanlivosti a požiadajte ich, či by sa peniaze, ktoré by inak
minuli na alkohol, tabak alebo iné pochúťky, nemohli obetovať na zmiernenie utrpenia
nemocných, chudobných alebo na výchovu detí a mládeže a k užitočnej službe na svete /MH
/str. 211 / . {KS 219.4}

Doležitosť vytrvalej pomoci
Výsledkom zvestovania pravdy vo vel‘kých zhromaždeniach je prebudený záujem a je
obzvlášť doležité, aby po tomto záujme nasledovala osobná práca. Tých, čo chcú preskúmať
pravdu, treba poučit‘, aby pilne skúmali Božie slovo. Niekto im musí pomoct‘ stavať na pevnom
základe . Ako je doležité , aby im v tomto kritickom čase ich náboženskej skúsenosti pomohli
rozvážní biblickí pracovníci a otvorili im pokladnicu Božieho slova / 9T, str. 111 / . {KS 219.5}
Zlatá príležitost‘ je preč. Po získaných dojmoch nič nenasledovalo. Lepšie by bolo bývalo
neprebúdzať nijaký záujem, pretože keď 1‘udia raz prehlušili presvedčenie, nový záujem o
pravdu sa prebúdza len velmi ťažko / 2T , str .118/. {KS 220.1}

Šafárenie s prostriedkami

19.4.2013 18:44

Ellen G. White Writings

107 z 134

https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19879&start_paragrap...

Celým svojím rozpočtom sa máme snažit‘ plnit‘ zámer Toho, ktorý je počiatok i koniec
všetkého kresťanovho úsilia / 9T,3tr.49/. {KS 220.2}
Peniaze majú vel‘kú cenu, pretože možu konat‘ dobrú službu. V rukách Božích dietok
znamenajú pokrm pre hladných, nápoj pre smádných a odev pre nahých.Možu byť obranou
proti útlaku a prostriedkom pomoci nemocným. Ak nie sú použité na zaopatreme životných
potrieb pre blaho iných a na pokrok Kristovho diela, majú cenu piesku /COL, str. 351 /. {KS 220.3}
Boh sám plánoval rozmach svojho diela a on hojne požehnal svoj l‘ud, takže pri výzve k
obetavosti možu veriaci povedať : „Pane, tvoja hrivna získala ďalšie „/9T, str. 58 /. {KS 220.4}
Peniaze si nemožno vziať do večnosti; tam ich nepotrebujeme, ale dobré skutky, vykonané
pre záchranu l‘udí pre Krista, nás predchádzajú do neba. Ludia , ktorí len sebecky míňali tieto
Božie dary, svojich spolublížnych nechávali bez pomoci a nepodporili ani dielo Božie vo svete,
zneuctievajú svojho Stvoritel‘a. Pri ich mene v nebeskej knihe je záznam o tom, že olupovali
Boha /COL, str. 266 /. {KS 220.5}
Akú cenu majú teraz peniaze v porovnaní s hodnotou l‘udí ? Každú korunu svojho príjmu by
sme mali pokladať za Pánovu a nie našu; ide o prevzácny poklad Boží, ktorý nemáme
premárniť na zbytočnosti, ale starostlivo použit‘ v diele Božom, pri záchrane mužov a žien od
zahynutia /LS , str. 214 /. {KS 220.6}
Či nie je misijné dielo, ktoré treba na svete konať, dosť doležíté, aby sme mu venovali všetok
svoj vplyv a podporu? Či sa nezaprieme a nezriekneme každej výstrednosti, aby sme svoje
dary mohli vložit‘ do Božej pokladnice, aby sa pravda dostala aj do iných zemí a aby sa darila i
vnútorná misia? Či nebo nebude s tým ochotne súhlasiť? Záverečné dielo Božie nepodporovali
dedičské odkazy a nešírilo sa pomocou svetského vplyvu. Vydržoval ho duch obetavosti a
sebazapieravých darov. Boh nás prednostne povolal za spoluúčastníkov Kristových utrpení na
zemi a zabezpečil nám prístup k dedičsťvu na novej zemi /RH , 2 . 12 . 1890 /. {KS 221.1}
Bolo mi ukázané, že zaznamenávajúci anjel verne zapisuje každú Bohu posvatenú a do
pokladnice vloženú obeť i jej použitie. Božie oko pozoruje každý halier venovaný tomuto dielu
ako aj ochotu či neochotu darcu. Na pohnútky vedúce k daru sa tiež nezabúda. Tí sebaobetaví,
posvatení jednotlivci, čo Pánovi podl‘a jeho požiadavky vracajú, čo je jeho, budú odmenení
podl‘a svojich skutkov. A.j keby sa takto posvatené prostriedky nepoužili najsprávnejšie a
nesplnili by darcom sledovaný ciel‘ slávu Božiu a spásu l‘udí tí, čo priniesli obeť z celého srdca
s úprimným zámerom osláviť Boha, nestratia svoju odmenu /2T, str . 518-519/. {KS 221.2}
Každá príležitost‘ pomoct‘ bratovi v núdzi alebo podporit‘ šírenie pravdy je poklad, ktorý si
móžete vopred odoslať do nebeskej banky a uložit‘ ako do trezoru • Boh vás skúša a pozoruje,
Štedrou rukou vás požehnal a teraz hl‘adí, či z jeho darov pomožete tým , čo pomoc potrebujú,
či si uvedomujete cenu l‘udí a či so zverenými prostriedkami urobíte všetko, čo možete . Každá
patřične zužitkovaná príležitost‘ váš nebeský poklad len rozhojňuje /3T , str. 249 250 /. {KS 221.3}

Nebeské záznamy
Anjeli verne zaznamenávajú každý 1‘udský skutok / 1T, str.198 /. {KS 222.1}
Každý čin lásky, každé prívetivé slovo, každá modlitba za trpiacich a skl‘účených prichádza
pred večný tron a je zapísaná v nehynúcich nebeských záznamoch /5T,„str. 133 /. {KS 222.2}
V nebi sa zaznamenáva každá naša snaha o rozptýlenie temnoty a zvestovanie Krista. V
nebi sa z toho raduje sám Otec i všetky nebeské zástupy / AA, str. 154 /. {KS 222.3}
Anjeli sú poverení, aby boli našimi pomocníkmi. vznášajú sa medzi nebom a zemou a
zaznamenávajú všetky l‘udské činy /SW, 2 . 4 . 1903 /. {KS 222.4}
Dobré je ... pripomenúť nebeské záznamy onú knihu, v ktorej nie je nič vynechané, v ktorej
niet omylov a podl‘a ktorej budú súdení. V nej je zaznamenaná každá zanedbaná príležitost‘ k
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Božej službe a v nej je tiež na večnú pamáť zapísaný každý skutok viery a lásky /PK, str. 639 /.
{KS 222.5}

PREDPOKLADY ÚSPEŠNEJ KRES ŤANSKEJ SLUŽBY
Usilovnosť
Netečnost‘ a neusilovnosť nie je zbožnost‘. Keď si uvedomíme, že pracujeme pre Pána,
potom sa nás zmocní vznešenejšia predstava,než sme mali kedykol‘vek predtým o posvatnosti
duchovnej služby. Toto vedomie dodá života, bdelosti a vytrvalosti na splnenie každej
povinnosti / 9T, str. 150 /. {KS 223.1}
Doba vyžaduje vačšiu usilovnosť a hlbšie posvatenie. To mi tak vel‘mi leží na srdci, že volám
k Hospodinovi : „Prebuď a pošli poslov, čo si uvedomujú svoju zodpovednost‘| poslov, v ktorých
srdci je ukrižované ja , ktoré je príčinou každého hriechu!“ /9T, str.27/. {KS 223.2}
Dielo zverené učeníkom si vyžiada vel‘kú usilovnosť, pretože príliv zla proti nim sa prehlbuje
a mohutnie / AA , str . 31 /. {KS 223.3}

Vzdelávanie reči
Patričné vzdelávanie a používanie daru reči súvisí s každodennou prácou kresťana ... Mali
by sme si navyknut‘ hovorit‘ prívetivo, vyjadrovat‘ sa čisto a správné, láskavo a zdvorilo / COL ,
str. 336/. {KS 223.4}
Každý kazatel‘ a každý učitel‘ by med památať na to, že l‘udu prináša posolstvo, v ktorom sú
zahrnuté večné záujmy. Zvestovaná pravda ich bude súdiť v onen vel‘ký deň posledného
učtovania. U niektorých l‘udí o prijati alebo zavrhnutí posolsťva obzvlášť roz-hoduje
sposob,akým sa zvestuje. Slová treba tak volit‘, aby zaujali mysel‘ i srdce . Vyslovovat‘ ich treba
pomaly, zretel‘ne a dostojne s celou vážnosťou ako si to vyžaduje závažnost‘ posolstva /COL,
str. 336 /. {KS 223.5}
V snahe priviesť druhých do okruhu Božej lásky má o moci jeho milosti svedčiť čistota
jazyka, nesebeckosť vašej služby a radost‘ srdca /MH , str. 15 6 /. {KS 224.1}
Každý kresťan je povolaný, aby iným zvestoval nevystihnutel‘né bohatstvá Kristove; preto by
mal usilovat‘ o dokonalost‘ reči. Božie slovo by mal zvesto- {KS 224.2}
vať tak, aby prenikalo do srdc.. Boh nechce, aby jeho pomocníci boli ledabolí. Nechce, aby
človek zmenšoval a oslaboval prúd nebeského požehnania určený svetu jeho prostredníctvom
/COL, str. 336 /. {KS 224.3}
Pracovníci sa naučia trpezlivosti, láskavosti, vlúdnosti a pomocnej službe. Uplatnia pravú
kresťanskú zdvorilost‘ a nezabudnú, že ich pomocník, Kristus, nesúhlasí s unáhlenými,
neláskavými slovami či prejavmi.Ich slová musia byť očistené. Dar jazyka treba pokladať za
prevzácny dar, prepožičaný l‘ud‘om na to. aby mohli konať vznešené a sváté dielo /GrW,str.
97/. {KS 224.4}

Duševná kultura
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Ako l‘ud potrebujeme duševnu kulturu a musíme o ňu usilovat‘ , ak chceme čeliť
požiadavkám doby /4T, str. 414/. {KS 224.5}
Do Pánovho diela sa nemožeme púšťať nerozvážne a očakávať úspech. Pán potrebuje l‘udí
uvážlivých a súdnych. Ježiš hl‘adá opravdivých spolupracovníkov a nie l‘udích nerozvážnych.
Boh chce, aby vo vel‘kom záchrannom diele pracovali l‘udia správne zmýšlajúci a rozvážní / 4T,
str. 67 /. {KS 224.6}
Niektorí potrebujú cvikom káznit‘ svoju mysel‘. Ma {KS 224.7}
li by ju nútiť do premýšl‘ania. Tým, že za nich niekto myslí, rieši ich ťažkosti a sami nechcú
namáhat‘ mysel‘, sa len otupuje pamať , prezieravosť a súdnosť. Každý človek sa musí
duševne vzdelávat‘ / 2T, str.188 /. {KS 224.8}
Boh nechce, aby sme sa spokojili s lenivou, neukáznenou mysl‘ou, prázdnymi myšlienkami a
chabou pamaťou /CT, str. 506 /. {KS 224.9}
Boží mužovia musia pilne študovat‘, s celou vážnosťou získavať poznanie a nepremárniť ani
hodinu. Vytrvalým úsilím možu získať skoro každý stupeň vyššieho vzdelania, a to ako
kresťania, mocou a vplyvom obdarení l‘udia / 4T , str. 411/. {KS 225.1}
Šetrime okamžiky ... Čas strávený cestovaním ... chvíle čakania na obed a na
nedochvíl‘nych l‘udí možno dobré zužitkovat‘ čítaním nejakej knihy ; čo všeličo možno volným
štúdiom z týchto zlomkov času získať ! /COL, str. 343 -344 /. {KS 225.2}
Rozhodný zámer, vytrvalá pilnost‘, starostlivé šetrenie časom pomáhá l‘ud‘om získať
poznanie a duševny rozhl‘ad, ktoré im pomožu dosiahnuť skoro každé vplyvné a užitočné
postavenie /COL , str . 344 /. {KS 225.3}
Ludia na zodpovedných miestach by sa mali ustavične vzdelávat‘. Nemali by ustrnúť na
nejakej starej skúsenosti a myslieť si, že sa nemusia duševne namáhat‘. Hoci je človek pri
príchode na svet najbezbranejší zo všetkých Božích tvorov a vo svojej prirodzenosti
najprevrátenejší, predsa je schopný stále sa duševne rozvíjať . Osvietiť ho može veda,
zušl‘achtiť cnosť a v rozvoji duševných a mravných sil može pokračovat‘, kým nedosiahne
rozumovú dokonalost‘a čistotu len málo menšiu ód anjelov /4T, str. 93 /. {KS 225.4}
Tí, čo chcú spolupracovat‘ s Bohom, musia usilovat‘ o dokonalost‘ každého telesného
orgánu a každej duševnej schopnosti. Pravá výchova je příprava telesných, duševných a
mravných síl. pre splnenie kaydej povinnosti ; je to výchova téla, mysle a duše pre božskú
službu. Taká výchova má večnú platnost‘ /COL, str. 330 /. {KS 225.5}
Remeselníci, právnici, obchodníci a l‘udia každého povolania sa usilovne vzdelávajú, aby sa
v zvolenom úseku stali odborníkmi. Majú byť snáď Kristovi nasledovníci menej vzdelaní?
Nemali by si v jeho službe všímat‘ to, čo by mohli úspešne použit‘ ? Úsilie o zís kanie večného
života přesahuje všetky l‘udské úvahy. Aby bolo možné viesť l‘udí k Ježíšovi, treba poznať
1‘udskú prirodzenosť a študovat‘ 1‘udskú dušu . Mnoho starostlivého premýšlania a vrúcnych
modlitieb je treba, aby sme poznali sposob, ako 1‘ud‘om priblížit‘ pravdu / 4T , str .67 / . {KS 225.6}

Kresťanská dostojnosť a slušnost‘
Nedostatok pravej dostojnosti a kresťanskej jemnosti medzi svatitel‘mi soboty je proti nám
ako l‘udu a znehodnocuje vyznávanú pravdu . Výchovu mysle a sposobov možno viesť k
dokonalosti. Ak vyznavači pravdy teraz nevyužívajú svoje prednosti a príležitosti, aby rástli k
plnej postave mužov a žien v Kristu Ježišovi, nezvelebia dielo pravdy a Kristovi neurobia česť
/4T, str, 358 -359 /. {KS 226.1}
Dostojnosť diela sa všemožne snažte chránit‘ usporiadaným životom a zbožným obcovaním.
Nemajte obavu, že zástavu dvíhate privysoko ... Pestujte zdvorilost‘, jemnost‘ a kresťanskú
ochotu slúžiť . Chránte sa unáhlenosti a nepatričnej otvorenosti. Tieto zvláštnosti nepokladajte
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za cnosti, pretože Pán na ne tak nehradí. Dbajte o to, aby ste nikoho zbytočne neurazili /RH ,
25 .11. 1890 /. {KS 226.2}
Je krajne potrebné, aby tí, čo poznajú vol‘u Božiu, naučili sa úspešne pracovat‘ v jeho diele .
Mali by to byť 1‘udia zdvorilí, chápaví, bez vonkajšieho lesku, uhladenosti a strojenosti
svetských l‘udí, pritom však jemní a prirodzene zdvorilí; to je voňa neba, ktorú má mať každý
kresťan, ak je účastníkom božskej prirodzenosti /4T, str. 358 /. {KS 226.3}
Máme najslávnejšiu pravdu a nádej, akú svet kedy dostal, a najlepšiu vieru; chceme ju
l‘ud‘om zvestovat‘ v jej vznešenosti. Nesmieme sa tváriť, akoby sme svet prosili o odpustenie,
že sa odvažujeme tejto vzácnej, svatej pravde veriť , chceme však pokorne chodit‘ s Pánom a
správať sa ako deti Najvyššieho . A. hoci sme len slabými nástrojmi , máme jednat‘ vo vedomí,
že ide o najdoležitejšie a najzaujímavejšie záujmy, ktoré nedostižne prevyšujú všetko časné a
prízemné / RH ,26. 8. 1887 / . {KS 226.4}
Pracovník potrebuje pre záchranu l‘udí posvatenie , čestnost‘, duševnu pohotovost‘, pilnost‘,
vytrvalost‘ a taktnost‘. Ak to má, nemusí mať pocit menejcennosti; smie ne bojácne šíriť svoj
blahodarný vplyv /GW , str. 111 /. {KS 227.1}
Pracovat‘ by mali tí, čo sú ochotní prijať ten najlepší sposob prístupu k jednotlivcom a
rodinám. Ich odev má byť cistý a bez fintivosti; svojím vystupovaním by nemali nikoho
odrádzať. Vel‘mi nám chybí pravá slušnost‘. Mali by ju pestovat‘ všetci misijní pracovníci /4T,
str. 391-392 /. {KS 227.2}

Opravdivost‘
V živote tých, čo majú tak posvátné a vážne posolstvo, aké sme boli povolaní niesť, nesmie
byť nijaká pretvárka. Svet pozoruje adventistov s . d. , pretože už čo -to vie o ich vyznaní a
vysokej úrovni; keď však vidí, že podl‘a svojho vyznania nežijú, ukazuje na nich s pohrdaním /
9T , str. 23 / . {KS 227.3}
Ludia možu mať skvelé dary, vynikajúce schopnosti a jedinečnú prípravu, ale jediný
nedostatok alebo obl‘úbený hriech može byť pre charakter tým, čím je pre čin sčervivená doska
nešťastím a záhubou / 4T, str. 90 /. {KS 227.4}
Pavel prinášal nebeské ovzdušie . Všetci jeho spolupracovníci cítili vplyv jeho spojenia s
Kristom . Zvestovaná pravda spríkladnená jeho vlastným životom, dodávala jeho kázaniu
presvedčivosť. V tom spočíva moc pravdy. Neokázalý, podvedomý vplyv svatého života je
najpresvedčivejším kázaním o kresťanstve. Aj najpádnejší dokaz može vyvolat‘ odpor, ale
zbožný príklad má neodolatel‘nú moc /GW,str.59/. {KS 227.5}
Pravá povaha sa neutvára zvonku a človek ju nemože na seba len navliecť; ona vyžiaruje
zvnútra. Ak chceme iných priviesť na cestu spravodlivosti, potom jej zásady musia byť v našom
srdci. Vyznanie viery može byť svedecvom nášho teoretického náboženstva, avšak len
praktická zbožnost‘svedčí o cene vyznávanej pravdy. Dosledný život, posvátené obcovanie,
neúhybná poctivost‘, činorodý a ochotný duch a zbožný príklad tým všetkým sa vo svete šíri
svetlo /DA, str. 307 /. {KS 228.1}
Modlitby, napomínania a reči možu byť len lacným nezrelým ovocím , ale plody dobrých
skutkov, starostlivosti o núdznych, siroty a vdovy, sú pravým ovocím, ktoré prirodzene rastie na
dobrom strome /2T,str.24/. {KS 228.2}

Priebojnosť
Pán Boh všeobecne nerobí zázraky, aby sa pravda rozšírila. Ak rol‘ník neobrobí pódu, Boh

19.4.2013 18:44

Ellen G. White Writings

111 z 134

https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19879&start_paragrap...

nijakým zázrakom neodvracia isté následky. Jedná podl‘a slávnych zásad, ktoré nám zjavil, a
my máme rozvážne plánovat‘ a použit‘ prostriedky, ktorými Boh všetko dovedie k istým
výsledkom. Kto nevynakladá všetku snahu a stále čaká len na podnety Ducha Svátého ,
zahynie v temnote . V Božom diele nemozete stále len sedieť a nič nerobit‘ /SW, 1.12. 1903 /.
{KS 228.3}

Niektorí v misijnej práci sú slabí, bez života, bez ducha a snadno sa dajú znechutit‘. Chybí
im priebojnosť. Chybia im tie povahové rysy, ktoré umožňujú niečo vykonat‘ duch a priebojnosť,
ktoré zapal‘ujú nadšenie. Kto chce mať úspech, musí byť odvážny a plný nádeje. Musí
pestovat‘ nielen pasivne, ale aj aktivne cnosti /GW, str. 290 /. {KS 228.4}
Pán potrebuje pracovníkov, ktorí budú priebojne šíriť víťazstvo Kristov ho kríža / RH , 6 . 5 .
1890 / . {KS 228.5}
Posolstvo nemožno hlásať nudne a bezducho, ale jasne , dorazne a priebojne /8T , str. 16 /.
{KS 229.1}

Toto posolstvo nemusia zvestovat‘ nijaký zlatoústí rečníci. Pravdu treba zvestovat‘ s krajnou
vážnosťou. Potrebujeme mužov činu, mužov, ktorí budú usilovat‘ s celou vážnosťou, s
neochvejnou priebojnosťou o čistotu cirkvi a zvestovanie varovného posolstva svetu / 5T, str.
411 /. {KS 229.2}

Odhodlanost‘
Kto je v Božej službe,musí osvedčit‘ určitú pohotovost‘ a odhodlanost‘ pri záchrane l‘udí.
Pamatajme, že 1‘udia zahynú , ak nebudeme ako Boží služobníci rozhodnutí neochvejne
pracovat‘ a nedat‘ sa znechutit‘ / 6T, str. 418 /. {KS 229.3}
Bola nám zverená doležitá úloha. Splňme ju verne a odhodlane . Svojím životom osvedčme,
čo pravda pre nás znamená / 6 T, str. 418 /. {KS 229.4}

Horlivost‘
Potrebný je opravdivý kresťanský zápal horlivost‘, ktorá sa prejaví činorodo ... Ako nemožno
zahatať spád vody niagarských vodopádov, tak nič neuhasí vyznavačský zápal človeka, ktorý
prijal Krista /2T, str. 233/. {KS 229.5}
Každý, kto prijíma Krista ako svojho osobného Spasitel‘a, bude túžiť po tom, aby prednostne
smel slúžiť Bohu. V úžase nad tým, čo pre neho vykonalo nebo, horí bezmedznou láskou a
úctivou vďačnosťou . Túto vďačnosť chceprejaviť odovzdaním svojich schopností do Božej
služby. Svoju lásku ku Kristu chce vyjadrit‘ aj k jeho vykúpenému vlastníctvu . Ochotne chce
pracovat‘, prekonávat‘ ťažkosti a prinášať obeť / MH , str. 502 /. {KS 229.6}
Nábožensky horlivé Marty majú široké pole posobnosti . No predne sa musia s Máriou
posadit‘ k Ježíšovým nohám. Nech predovšetkým Kristova milost‘ posvatí všetku pilnost‘,
ochotu a úsilie; potom bude život nedobytnou pevnosťou dobra / DA , str . 525 /. {KS 230.1}
Dielo Božie máme šíriť v mene Pánovom s neúnavnou vytrvalosťou a neochvejnou
horlivosťou, s akou pracoval Kristus / 9T, str. 25 /. {KS 230.2}
Vo svojej duševnej práci musíme skoncovat‘ s jednotvárnosťou. Na svete sice niečo robíme ,
no nie sme dosť priebojní a horliví. Keby nás roznecovalo opravdivejšie chcenie, boli by 1‘udia
hlboko presvedčení o pravde nášho posolstva. Naša mdloba a jednotvárnost‘ v Božej službe
odpudzuje mnohých l‘udí z vyšších vrstiev, ktorí potrebujú vidieť hlbšiu, vážnejšiu
aposvátenejšiu horlivost‘ / 6T, str. 417 /. {KS 230.3}
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Trpezlivosť
Ak chceš byť Ježíšovým spolupracovníkom, musíš mať vel‘kú trpezlivosť k tým, ktorým
chceš pomoct‘; nesmieš pohrdat‘ jednoduchou prácou, ale hl‘adieť na požehnané výsledky. Ak
l‘udia, s ktorými misijne pracuješ, neodpovedajú tvojej predstave, často si povieš: „Co po nich,
nestoja za spasenie.“ Čo keby bol Kristus podobné jednal s biednymi vyvrhel‘mi? Zomrel preto,
aby zachránil úbohých hriešnikov . Ak pracuješ tým istým duchom a tým istým sposobom, aký ti
ukazuje príklad Toho, ktorého nasleduješ, a ak následky prenecháš Bohu, nikdy v tomto živote
nevystihneš množstvo dobra, ktoré si vykonal /4T, str. 132 /. {KS 230.4}
Nezištne, láskyplne a trpezlivo pracujte pre všetkých, s ktorými prichádzate do styku.
Neprejavujte notrpezlivosť. Nehovorte neprívetivé slová. V srdci nech vám prebýva láska
Kristova a ústa nech vám ovláda zákon prívetivosti / 9T, str. 41 /. {KS 230.5}
Tí, čo sa cele odovzdajú Bohu, prejavia vo svojej práci rozvážnost‘, ducha modlitby,
posvátenia a budú jednat‘ taktne /ST ,29. 5. 1893 /. {KS 230.6}
Človek taktný, pilný a nadšený, bude mať úspech v časnom zamestnaní. Tieto vlastnosti
posvátené Božiemu dielu budú dvojnásobne užitočné , pretože Božia moc požehná l‘udske
snahy /5T, str. 276 /. {KS 231.1}
Pri zachraňovaní hynúcich je potrebný vel‘ký takt a múdrosť. Spasitel‘ nikdy nezamlčal
pravdu, ale vždy ju vyjádril s láskou. Pri styku s 1‘ud‘mi býval krajne taktný, vždy láskavý a
ohl‘aduplný. Nikdy nebol drsný, nikdy zbytočne nepovedal prísne slovo a citlivej duši nikdy
nesposobil zbytočnú bolest‘. Nikdy nekritizoval 1‘udskú mdlobu. Nebojácne Odhaloval
pokrytectvo , neveru, neprávosťj ale každý prísny a káravý prejav vyjadroval bolest‘ slz . Pravda
z jeho úst nebola nikdy krutá; vždy ju prejavil s hlbokým záujmom o 1‘udstvo. Každý človek mu
bol drahý. Jednal božsky dostojne,aj keď sa k 1‘uďom skláňal s najnežnejším súcitom a na
každého hl‘adel ako na člena Božej rodiny. Vo všetkých videi tých, ktorých prišiel zachránit‘
/GW, str. 117 /. {KS 231.2}
Keď niektorí nerozvážní, prchkí a predsa úprimní l‘udia počujú nejakú biblickú úvahu a
snažia sa ju podat‘ iným, robia to tak nesúvisle , že pravda, ktorú im chceme priniesť, sa im
sprotiví. „Lebo synovia tohto sveta sú opatrnejší voči seberovným , než synovia svetla“ {KS 231.3}
/Luk 16, 8 / . Obchodníci a politici študujú zásady spoločenského chovania. Všemožne sa
snažia byť prit‘ažlivými. Chcú sa tak správat‘, aby čo najpriaznivejšie ovplyvnili tých, s ktorými
prichádzajú do styku. Napínajú všetky svoje schopnosti a vedomosti, aby to docielili / 4T , str
.68 / . {KS 231.4}
Toto posolstvo treba zvestovat‘, ale pri rozhovore s tými, ktorí nemajú také svetlo ako my, by
sme sa mali vyhnúť uštipačným, útočným a odsudzovačným slovám. Nemali by sme zachádzať
priďaleko a proti katolíkom ostro neútočiť . Mnohí katolíci sú svedomití kresťania a žijú úprimne
podl‘a svetla, ktoré im svieti, a Boh má {KS 231.5}
I pre nich posolstvo záchrany / 9T, str. 243 /. {KS 231.6}

Vytrvalost‘
Pravý kresťan pracuje pre Pána nie podl‘a nálady, ale zo zásady; nie deň či mesiac , ale po
celý život /CT, str. 518 /. {KS 232.1}
Spasitel‘ pracoval neúnavne. Svoju prácu nemeral podl‘a hodin. Všetok svoj čas, srdce a silu
venoval práci pre blaho 1‘udstva. Celé dni zasvatil práci a noci strávil na modlitbe, aby mohol
pohotovo odolávat‘ zákernému nepriatel‘ovi a zmariť jeho zvodné činy a posilnit‘ sa pre svoje
šl‘achetné a spásne dielo. Kto miluje Bohanemeria svoju prácu osemhodinovou pracovnou
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dobou. Pracuje stále a nikdy nie je bez práce. Každú možnost‘ zužitkúva na blahodarnú službu
. Vždy a všade nachádza príležitost‘ pracovat‘ pre Pána. Kamkol‘vek ide , šíri príjemnú voňu /
9T, str. 45 /. {KS 232.2}
Kto ne rozvážne posobí hanbu Božiemu dielu alebo unavuje ruky svojich spolupracovníkov,
ten znečisťuje svoju povahu poškvrnou, ktorú nemožno tak l‘ahko zmyť a cestu si tarasí
prekážkou, ktorá v budúcnosti poškodí jeho úspech /PK, str. 659 /. {KS 232.3}
Ježiš hovorí: „Vezmite na seba moje jarmo. “ Jarmo je nástroj služby. Ťaž né mu dobytku
pomáha výkonnejšie pracovat‘. Týmto príkladom nás Kristus poúča, že do služby sme povolaní
doživotne . Máme vziať na seba jeho jarmo, aby sme mohli byť jeho spolupracovníkmi / DA , str
. 329 / . {KS 232.4}
Súcit a družnost‘ V každom odvetví Božieho diela sú potrební mužovia a ženy, ktorí súcítia s
trpiacim 1‘udstvom; taký súcit je však vzácny /RH ,6. 5. 1890 / . {KS 232.5}
Potrebujeme viac kresťanského súcitu, a to nielen s tými , čo sa nám zdajú byť bezchybní,
ale práve s chudobnými, trpiacimi, bojujúcimi 1‘ud‘mi, čo sú často pristihnutí pri chybe, hriechu,
čo sa kajajú, sú pokúšaní a znechutení. Kblížnym máme pristupovat‘ súcitne ako náš zl‘utovný
Vel‘kňaz, s porozumením pre ich slabosti / G W, str . 141 /. {KS 232.6}
Ako l‘ud strácame mnoho pre nedostatok súcitu a družnosti jeden k druhému. Kto hovorí, že
od nikoho nezávisí, uzatvára sa do seba a nezastáva Bohom mu určené miesto. Sme Božie
dietky; ak máme byť šťastní, budeme závisieť jeden od druhého. Máme určité povinnosti k
Bohu i k 1‘uďom, V tomto živote musíme všetci zastat‘ svoje miesto . Len náležitá výchova
spoločenských vzťahov našej prirodzenosti uvádza nás do súcitného pomeru k našim bratom a
skytá nám šťastie v našom úsilí byť požehnaním pre iných / 4 T , str .71-72 /. {KS 233.1}
Spasitel‘ bol hosťom na hostine u farizeja. Prijímal pozvanie bohatých i chudobných a podl‘a
svojho zvyku zužitkoval príležitost‘ na zvestovanie pravdy príhodnej chvíle /COL, str. 219 /. {KS
233.2}

Jednoduchost‘
Keď Kristus povedal svojim učeníkom, že majú ísť a všetkých veriacich zhromaždiť do jednej
cirkvi, jasné ich poučil o potrebe jednoduchosti. Čím menej budú dbať o nápadnost‘ a
okázalost‘, tým blahodarnejší bude ich vplyv; majú hovoriť jednoducho, ako hovorieval Kristus a
svojim posluchačom hlboko do pamati vrývať učenie, ktoré od neho prijali /AA , str. 28/. {KS 233.3}
K tisícom možno pristúpiť tým najjednoduchším a najskromnejším sposobom. Aj
najvzdelanejších, naimúdrejších a najnadanejších l‘udí často osviežia jednoduché slová
človeka , ktorý miluje Boha a o svojej láske hovorí tak prirodzene, ako keď sa svetskí l‘udia
zhovarajú o tom, čo ich najviac zaujímajú . Často aj najpripravenejšie a najhl‘adanejšie slová
majú len slabu ozvenu.Ale verné a priame slovo dietka Božieho vyrieknuté prirodzene,
jednoducho a v právej chvíli može otvo rit‘ dvere srdc , ktoré boli Kristovi a jeho láske dlho
zatvorené /COL, str. 232 /. {KS 233.4}

Viera
Boží pracovníci musia mať vieru v Boha. Boh nepo hrda ich úsilím. On pozná ich dielo .
Úlohou nebeských bytostí je spolupracovat‘ s tými, ktorí slúžia Pánovi. Ak si myslíme, že Boh
nesplní svoje zasl‘úbenia a nezaujíma sa o svojich služobníkov, zneuctievame svojho
Stvoritel‘a /SW, 2.8. 1904 /. {KS 233.5}
Boží pracovník potrebuje silnú vieru. Zdanie može byť nepriaznivé, ale i v najtemnejšej chvíli
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je nad ním svetlo. Sila tých, čo vo viere milujú Boha a slúžia mu, bude sa dennodenne
obnovovat‘ /G-W, str. 262 /. {KS 234.1}
V pravej viere je určitá sviežosť, zásadnosť a neochvejnosť zámeru, ktoré neoslabí ani čas
ani únava /COL, str. 147 /. {KS 234.2}
Kresťanský život býva často v nebezpečí a vyplnit‘ povinnost‘ zdá sa byť priťažké .
Obrazotvornost‘ predstavuje okamžitú skazu vpredu, otroctvo a smrť vzadu . A predsa Boží
hlas jasne hovorí: „Choďte vpred! “ Mali by sme poslúchnuť tento príkaz, aj keby sme zrakom
nemohli preniknúť temnotu a nohy by už cítili chlad okolitých vod. Prekážky, ktoré hatia náš
pokrok, nikdy neustúpia pred váhavým a pochybujúcim duchom.Tí, čo odkladajú poslušnost‘,
kým nezmizne každý tieň a neistota a kým nezostane nijaké nebezpečenstvo pádu a porážky,
vobec nikdy neupuslúchnu. Nevera našepkáva: „Počkajme, kým nepominú prekážky a kým
jasne neuvidíme cestu “; to len viera odvážne nabáda vpred, všetkého sa nadeje a všetkému
verí /PP, str. 290 /. {KS 234.3}

Odvaha
Treba vykonat‘ vel‘ké dielo; treba pripraviť rozsiahlejšie plány, treba zvestovat‘ posolstvo,
aby sa prebudili národy. V tejto významnej , kritickej chvíli nemožu konať dielo l‘udia so slabou
a kolísavou vierou. Potrebujeme odvahu hrdinov a vieru mučeníkov /5T, str. 187 /. {KS 234.4}
Keď vierou uchopíme jeho moc , Pán zmení, obdivuhodne zmení i ten najbeznádejnejší a
najtemnejší výhl‘ad. On to urobí pre slávu svojho mena. Boh vyzýva svojich verných -tých, čo
mu doverujú, aby k odvahe povzbudzovali aj nedoverných a beznádejných. Kiež nám Pán
pomože nápomocne jeden pri druhom stáť a skúsiť ho živou vierou / 8T , str . 12 /. {KS 234.5}
Nádej a odvana sú podstatne doležité pre dokona-‘ lú službu Božiu.Sú ovocím viery.
Skormútenosť je hriešna a nerozumná /PK, str. 164 /. {KS 235.1}
Potrebujú odvahu, silu a vytrvalost‘. Aj keď im cestu hatiá zrejmé nemožnosti, v jeho milosti
smú napredovať. Nad ťažkosťami nemajú nariekať, ale prekonávat‘ ich. Nemajú nad ničím
zúfať, ale vždy dúfať. Kristus ich pripútal k Božiemu tronu zlatým pútom svojej čistej lásky.
Chce, aby boli pod posobením najvyššieho vplyvu vyžiarujúceho zo Zdroja všetkej moci. Majú
mať moc odolávat‘ zlu, moc , ktorú nezvládne ani zem ani smrť ani peklo, moc, ktorá im
pomože víťaziť, ako Kristus zvíťazil /GW, str. 39 /. {KS 235.2}

Posvatenie
Pravá svatost‘ je úplná odovzdanosť do Božej služby. Je podmienkou pravého kresťanského
života. Kristus vyžaduje bezvýhradné posvatenie , nerozdelenú službu. Ziada srdce , mysel‘,
dušu i silu.Vlastné „ja“ nesmieme rozmaznávať. Kto žije sebe, nie je kresťan /COL, str. 48 -49 /.
{KS 235.3}

Tí, čo chcú byť Božími spolupracovníkmi, musia sa predne naučit‘ nedoverovať si; len potom
sú pripravení prijaťdarom dávaný Kristov charakter. Ten nemožno získať ani v najvyšších
školách. Je to ovocie múdrosti, ktorú može dať len sám božský Učitel‘ /DA, str 249 -250 /. {KS
235.4}

Duchovné nadšenie za určitých mimoriadnych okolností nie je nijakým presvedčivým
dókazom, že človek je kresťanom. Svatost‘ nie je vytrženie ; je to cele podriadenie vlastnej vole
Bohu; jeto život z každého slova, ktoré vychádza z úst Božích; je to konanie vole nášho
nebeského Otca ; je to dovera v skúškach, vtemnote i v jase; je to chodenie vierou a nie
videním; je to neochvejné, dóverivé spoliehanie na Boha a spočinutie v jeho láske / AA , str .51
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/. {KS 235.5}

Celým srdcom
Boží l‘ud sa má vyznačovat‘ tým, že Bohu slúži bez výhrady, celým srdcom, nie pre vlastnú
slávu, a stále pamatá, že sa dobrovolnou zmluvou slávnostne zaviazal slúžiť len a jedine
Pánovi /9T,str.l7 /. {KS 236.1}
Dnes obstoja mužovia a ženy, ktorí sa bezvýhradne a celým srdcom oddali Božej službe.
Kristus stále znova preosieval svojich nasledovníkov, kým ich nakoniec nezostalo len jedenásť
s niekolkými vernými ženami, a tí boli pri základe kresťanskej cirkvi. Sú 1‘udia, čo sa spod
nákladu pohotovo vyšmyknú, hoci inak sa nadchýňajú, spievajú, jasajú a sú uchvátení, keď je
cirkev v plnom lesku; majme sa pred nimi na pozore . Len čo pominie zápal, do popredia prídu
len niekďkí verní Kálefovia a neochvejne zotrvajú pri zásadách. Oni sú sol‘ou, ktorá si zachová
svoju slanost‘. Práve v ťažkej práci sa v cirkevnom obecenstve osvedčia praví pomocníci /5T,
str. 130 /. {KS 236.2}
V Božej službe neuspeje nik, kto toto dielo nekoná celým srdcom a všetko nepokladá za
stratu pre zvrchovanosť poznania Krista. Nik nemože byť Kristovým učeníkom,a tým menej
jeho spolupracovníkom, kto má nejaké výhrady /DA, str. 273 /. {KS 236.3}
S neveriacimi sa nemáme púšťať do nijakých špekulatívnych a obchodných podujatí,
pretože by nám to bránilo v diele, ktoré nám zveril Pán /9T, str. 19 /. {KS 236.4}
Vykupitel‘ neprijímá rozdelenú službu. Boží služobník sa musí denne učiť , čo znamená
podriadenie vlastných záujmov /GW, str. 113/. {KS 236.5}

Vernost‘
Pán nenávidí 1‘ahostajnosť a nevernosť vo svojom diele v kritickej chvíli. Celý vesmír s
nevýslovným záujmom sleduje záverečné scény vel‘kého sporu medzi dobrom a zlom. Boží l‘ud
sa blíži k hraniciam večného sveta; čo može mať pre veriacich váčší význam, než aby boli verní
nebeskému Bohu ? Vo všetkých dobách mal Boh mravných hrdinov a má ich aj dnes takých, čo
sa ako Jozef, Eliáš a Daniel nehanbia patriť k jeho zvláštnemu 1‘udu.Jeho hojné požehnanie
sprevádza činnorodých l‘udí, ktorí neuhnu od zrejmej povinnosti, ale v Božej moci sa pýtajú:
„Kto je na Hospodinovej strane ?“l‘udí, čo nezostanú len pri otázke , ale budú žiadať, aby tí, čo
sa rozhodli stotožniť sa s Božím l‘udom, prišli do popredia a jednoznačne prejavili svoju vernosť
Královi král‘ov a Pánovi pánov.Takí 1‘udia podriadili svoju vol‘u a záujmy Božiemu zákonu . Z
lásky k nemu ani vlastný život nepokladajú za príliš drahý. Usilujú sa získať svetlo zo Slova,
aby ono jasnými a mocnými lúčmi osvietilo svet. Ich heslom je vernosť Bohu /PK, str. 148 /. {KS
236.6}

Pohotovost‘
Povinnosťou každého kresťana je zvyknúť si na poriadok, dokladnosť a pohotovost‘.
Ledabolosť nemožno ospravedlnit‘ v žiadnej práci. Ak niekto stále pracuje a dielo nie je hotové,
je to preto, že mysel‘ a srdce nie sú pri práci. Kto je pomalý a pracuje bez úžitku, mal by si
uvedomit‘, že tieto chyby musí napravit‘. Mysel‘ musí cvičit‘ premýšl‘aním , ako zužitkovat‘ čas,
aby mal lepšie výsledky. Rozvážne a metodicky urobia niektorí toTko práce za pať hodin, čo iní
za desať. Niektorí v domácnosti zamestnaní l‘udia pracujú stále. Nie snáď preto, že by mali
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tol‘ko práce, ale že nerozmýšl‘ajú ako ušetrit‘ čas . Svojou pomalosťou a zhlhavosťou si aj z
mála práce urobia mnoho. Kto však chce, može premoct‘ zlozvyk zdlhavosti. Vo svojej práci
musí mať určitý ciel‘. Pouvažujte , kol‘ko si patričná povinnost‘ vyžiada času, a potom sa
všemožne snažte dielo dokončit‘ včas . Vycvičená sila vole pomóže rukám k váčšej zručnosti /
COL, str. 344 /. {KS 237.1}
Kristova služba vyžaduje pohotovú poslušnost‘/SW, 9. 8.1904 /. {KS 237.2}
Pán chce, aby jeho služobníci mali ducha, ktorý pohotovo pozná cenu l‘udí, pohotovo vie
postihnut‘ nutné povinnosti a pohotovo odpovedá na závazky, ktoré sú na nich vložené / 9T , str
. 123 / . {KS 238.1}
K pravému náboženstvu pátrí pilnost‘ v plnení Bohom vyznačenej povinnosti . Ludia by mali
zužitkovat‘ okolnosti ako Božích pomocníkov pri konaní jeho vole. Pohotový a rozhodný čin v
pravý čas budú korunovat‘ slávne víťazstvá, kým pomalost‘ a ledabolosť povedú k pádu a k
zneucteniu Boha / P K , str. 676 / . {KS 238.2}

Zachovajme vysokú úroveň
Mnohí, ktorí by mohli vykonat‘ skvelé dielo, robia len málo, pretože sa málo snažia. Tisíce
idú životom, ako keby nemali nijaký vznešený životný ciel‘ a nemuseli usilovat‘ o vyššiu úroveň.
Jedným z dovodov je prílišné sebapodcenenie . Kristus za nás zaplatil nekonečnú cenu a chce,
aby sme sa podl‘a nej aj sami hodnotili / GW, str. 291 /. {KS 238.3}
Po celý svoj pozemský život Ježiš pracoval navýsost‘ vážne a stále, Šlo mu o mnohé, preto
o mnohé usiloval / DA , str . 72 /. {KS 238.4}
Majstrovi služobníci potrebujú ovel‘a vyššiu, hlbšiu a širšiu skúsenosť, než sa im samým
zdá. Mnohí, čo sú už členmi vel‘kej Božej rodiny, majú len slabú predstavu o tom, čo znamená
hl‘adieť na jeho slávu a meniť sa od slávy v slávu. Mnohí majú len hmlistú predstavu o Kristovej
vznešenosti a ich srdce sa zachvieva radosťou . Túžia po plnšom a hlbšom poznaní
SpasiteTovej lásky. Títo 1‘udia by mali rozvíjať každú túžbu duše po Bohu /GW, str. 274 /. {KS
238.5}

Mám určité posolstvo pre našich kazateTov, lekárov,učitel‘ov a ostatných v ktoromkol‘vek
odvetví Majstrovej služby. Pán vás vyzývá, aby ste vystúpili vyššie a usilovali o dosiahnutie
svcitejšej úrovne. Potrebujete ovel‘a hlbšiu skúsenosť, nož akú ste si dosial‘ čo i len
predstavovali. Mnohí aj z členov vel‘kej Božej rodiny, vedia len málo o Božej sláve a o zmene
od slávy v slávu . Mnohí z vás majú len nejasnú predstavu o Kristovej vznešenosti a vaša duša
sa chveje radosťou. Túžite po plnšom a hlbšom poznaní Spasitel‘ovej lásky. Nie ste spokojní.
Avšak nezúfajte . Dajte Ježišovi to najlepšie zo svojho srdca a odovzdajte mu tie najsvatejšie
city. Prijmite každý lúč svetla. Rozvíjajte‘ každú túžbu duše po Bohu. Zmýšl‘ajte duchovne a
pestujte sváté obecenstvo. Dosial‘ ste postihli len prvé lúče úsvitu jeho slávy. Pri ďalšom
poznávaní Pána pochopíte, že jeho východ je ako ranná zora. „Ale cesta spravodlivých je ako
jasné svetlo rána, ktoré svieti viac a viac , dokial‘ nestojí deň na výši. “ Ak sme sa kajali zo
svojich hriechov, ak sme ich vyznali a získali odpustenie, máme sa ďalej učiť od Krista, kým
nedospejeme k poludniu dokonalej evanjelijnej viery / 8T , str. 318 / . {KS 238.6}

Opatrnost‘ a prezieravosť
Keď Nehemiáš prosil Boha o pomoc , nezložil si ruky v domnení, že sa už o nič nemusí
starat‘ a že už nemá nijakú zodpovednost‘ za plán obnovy Jeruzalema.S obdivuhodnou
opatrnosťou a prezieravosťou i ďalej robil všetky potrebné úkony, aby zabezpečil úspech tohto
podujatia. Všetko sa vyznačovalo krajnou opatrnosťou /SW, 15 . 3 .1904 /. {KS 239.1}
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Príklad tohto svátého muža /Nehemiáša/ mal by byť poučením pre celý Boží l‘ud, aby sa
veriaci nielen modlili vo viere , ale aj pilne a verne pracovali.S kol‘kými ťažkosťami sa
stretávame, ako často prekážame , keď nám Prozretel‘nosť chce pomoct‘, pretože si myslime,
že opatrnost‘, prezieravosť a vytrvalost‘ sa pokladá za niečo, čo má len málo spoločné s
náboženstvom. To je velký omyl. Sme povinní pestovat‘ a použít‘ každú schopnost‘, aby sme
boli lepšími pracovníkmi Božími. Pozorné pripravené a dobre uvážené plány sú práve tak
doležité pre úspech svátého podujatia dnes ako za Nehemiáša / SW, 15 . 3 . 1904 /. {KS 239.2}

Ako čeliť znechuteniu
Boží služobníci musia byť připravení na rozne znechutenie. Bude ich pokúšať nielen hnev,
opovrhnutie a krutost‘ nepriatel‘ov, ale aj lenivost‘, nedoslednosť, vlažnost‘, zradnost‘ priatel‘ov
a pomocníkov ... Ba niekedy aj tí, čo zdanlivo túžia, aby dielo Božie prospievalo, budú
unavovat‘ ruky jeho služobníkov počúvaním, donášaním a spola aj uverením urážok,
vychval‘ovačných rečí a hrozieb nepriatel‘ov ... Uprostred velkého znechutenia Nehemiáš
našiel útočište v Bohu, a tu je aj naša obrana. Spomienka na to, čo pre nás vykonal Hospodin,
sa osvedčí ako pomoc v každom nebezpečenstve. „Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale
vydal ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s ním všetko?“ A „keď Boh za nás, kto proti
nám?“ Nech sú úklady satana a jeho pomocníkov akokol‘vek skryté, Boh ich može odhalit‘a
zmariť všetky ich zámery /S W, 19. 4 . 1904 /. {KS 240.1}
Tí, ktorých Duch Svatý povoláva k vzácnemu dielu ako bojovníkov z prvej linie, často pocítia
zvláštnu reakciu pri povolení tlaku. Skormútenosť može otriasť aj najhrdinskejšou vierou a
oslabit‘ aj najpevnejšiu vol‘u . Boh však rozumie a jeho zl‘utovanie a láska neprestávajú. Čita
pohnútky a zámery srdca. Vedúci Božieho diela sa musia naučit‘ trpezlivosti a dovere, keď sa
všetko zdá byť temné. Vo chvíli protivenstva ich nebesá neopustia. Nič nie je zdanlivo
bezmocnejšie a predsa nepremožitel‘nejšie , ako duša, ktorá si uvedomuje svoju úbohosť a
cele spolieha na Boha /PK, str. 17 4-175 /. {KS 240.2}
Pán vyzýva neochvejných a ne náladových bojovníkov, čo prijmú dielo so všetkými jeho
ťažkosťami. Chce, aby sme všetci mali za vzor Krista /RH , 17 . 7 . 1894 /. {KS 240.3}
Tí, Čo dnes zvestujú nepopulárne pravdy, nemusia sa dat znechutit‘, ak občas narazia na
nevl‘údne prijatie hoc i zo strany tých, čo sa volajú kresťania, a to o nič vačšie , než na aké
narážal Pavel a jeho spolupracovnici u 1‘udí, medzi ktorými pracovali. Poslovia kríža musia sa
vyzbrojit‘ bdelosťou a modlitbou, musia napredovať s vierou a odvahou a vždy musia pracovat‘
v Ježišovom mene /AA, str. 230 /. {KS 240.4}

Nežnosť
Duch, ktorý aj vo vyzývavom prostředí zostáva nežný, je mocnejším svedkom pravdy, než
sebapresvedčivejší dokaz / DA, str. 353 /. {KS 241.1}
Ako rosa a tichý dážď zvlažujúci zvadnuté rastliny, tak nežne majú posobiť slová, ak chceme
l‘udí vyviesť z bludu. Boží plán musí predne oslovit‘ srdce. Pravdu musíme vyznávat‘ s láskou a
doverovať, že Pán jej prepožičia moc, ktorá zmení život. Duch Svatý pomože človeku
pochopit‘slovo prehovorené s láskou/MH, str.157 /. {KS 241.2}
Nežný, ušl‘achtilý duch a dostojné chovanie možu spásne usmernit‘ blúdiaceho a prikryť
množstvo hriechov. Kristus, zjavujúci sa vo vašom charaktere , bude posobiť obnovnou mocou
na všetkých, s ktorými sa stretáváte. Nech sa teda dennodenne zjavuje vo vás Kristus , a on
potom skrze vás prejaví tvorivú moc svojho Slova ten nežný, presvedčivý a predsa mocný
vplyv, ktorý pretvára iných na krásu Pána, nášho Boha / MB , str . 185 / . {KS 241.3}
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Nestrannost‘,
Pokial‘ náš Spasitel‘ žil medzi l‘ud‘mi, patril medzi chudobných. Zo skúsenosti poznal ich
starosti a ťažkosti, a preto mohol všetkých pokorných pracovníkov potešit‘ a povzbudit‘. Tí, čo
správne chápu jeho učenie, nikdy nebudú pociťovat‘ potrebu triedneho rozlišovania a
nadradzovania jednej vrstvy nad druhú / DA , str. 73/. {KS 241.4}
Uvedomujete si, že ak sa odvraciate od l‘udí, ktorí nejavia nič sl‘ubného a pútavého,
zanedbávate tých, ktorých hl‘adá Kristus? Snáď práve vtedy, keď sa od nich odvraciate, najviac
potrebujú váš súcit. V každom bohoslužobnom zhromaždení sú 1‘udia túžiaci po odpočinku a
pokoji. Zdanlivo možu žiť 1‘ahostajným životom,nie sú však necitliví voči vplyvu Ducha
Svátého. Mnohých z nich možno získat‘ pre Krista /COL, str. 191 /. {KS 241.5}
Pozvanie evanjelia nemožno zužovat‘ a prinášať ho len niekolkým vyvolencom, ktorí podl‘a
nášho odhadu jeho prijatím možu nám snád‘ urobit‘ česť. Posolstvo patrí všetkým. Kdekol‘vek
sú srdcia otvorené pravde, Kristus je ochotný poučit‘ ich / DA, str. 194/. {KS 242.1}

Čestnost‘, vernost‘, pilnost‘
Ak chceme niekomu zveriť určitú zodpovednost‘, potom nám nesmie záležať na jeho
výrečnosti alebo bohatstve, ale na jeho čestnosti, vernosti a pilnosti ;nech už totiž čokol‘vek
dosiahol, bez týchto vlastností vobec nemože zastávat‘ žiadne doveryhodné postavenie / 4T ,
str. 413 /. {KS 242.2}

Nezištnost‘
Kristova práca nám má byť príkladom. Kade chodil, všade konal dobro. Zvestoval evanjelium
a uzdravoval nemocných v chráme i v synagoge, na ulici miest, na tržišti i v dielni, pri mori i na
vrchu. Jeho život nezištnej služby má nám byť učebnicou. Jeho nežná, zl‘utovná láska je
výčitkou nášmu sebectvu a tvrdosti srdca / 9T, str. 31 /. {KS 242.3}
Pohnutka, ktorá nás pudí do Božieho diela, nemala by mať nič spoločné so sebectvom. Nezi
štná odovzdanosť a obetavý duch vždy boli a vždy budú prvou požiadavkou pravej služby. Náš
Pán a Majster chce, aby sa ani jediné vlákno sebectva nedostalo do jeho diela. Naše úsilie sa
má vyznačovat‘ taktnosťou a zručnosťou, presnosťou a rozvahou, teda tým, čo práve doko-nalý
Boh vyžadoval od stavitel‘ov pozemského svatostánku; a predsa pri všetkom úsilí musíme
pamatať, že aj tie najlepšie schopnosti a najskvelejšie služby obstoja len vtedy, keď sebectvo
bude obětované na oltári ako živá zápalná obeť / P K , str . 65 /. {KS 242.4}
Zo všetkých l‘udí na zemi by reformátori mali byť najnezištnejšími, najláskavejšími a
najzdvorilejšími l‘uďmi.V ich živote by sa mala prejavovať pravá dobrota a nezištné skutky /MH,
str. 157 / . {KS 242.5}

Koniec ustaranosti
Neposvatení pracovníci možu dielu len škodit‘ . Nad neblahými následkami si možete aj
poplakat‘, ale neupadajte do ustaranosti. Požehnaný Majster zvrchovane bdie nad svojím
dielom od začiatku do konca. Chce len to , aby jeho pracovníci vyčkali jeho príkazy a poslúchli
jeho rady. Svojím láskyplným srdcom sa stará o všetko o naše zbory, misie, sobotné školy a
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ústavy. Prečo upadat‘ do ustaranosti? Dychtivú túžbu vidieť cirkev ako jasné a žiarivé svelo
podl‘a Božieho zámeru treba vyvažovat‘ úplnou doverou v Boha / RH ,14.11. 1893 / . {KS 243.1}
Pestujte pokoj a zachovanie svojej duše zverte Bohu ako vernému Stvoritel‘ovi. On ochráni,
čo mu bolo zverene. Nemá zál‘úbu v tom, keď jeho oltár kropia naše slzy a náreky. Už teraz
máte za čo chválit‘ Boha, aj keby sa už žiadny človek neobrátil. Dobré dielo však pojde ďalej,
ak sami budete napredovať a nebudete chcieť všetko upravit‘ podl‘a vlástných predstáv. Nech
pokoj Boží ovládne vaše srdcia; buďte vďační. Dovolte pracovat‘ Panovi. Neprekážajte mu . On
može a bude pracovat‘, ak mu dovolíme /9T, str. 136 /. {KS 243.2}

Nebeské poverenie
Boh može použit‘ každého človeka do tej miery, do akej može chrám jeho duše ovládnut‘
svojím Duchom. Prijme len to dielo, ktoré odzrkadluje jeho obraz. Poverením, ktorým sa jeho
nasledovníci legitimujú pred svetom, sú nezmenitel‘né , charakteristické vlastnosti jeho
nesmrtelných zásad /7T, str. 144 /. {KS 243.3}
Kristovo meno malo byť ich heslom, znamením, putom, normou jednania a zdrojom
úspechu. V jeho královstve nemalo platit‘ nič, čo nenesie jeho meno a podpis / AA, str .28 / . {KS
243.4}

Strážcovia
Buďte vernými strážcami, aby ste osvedčili cnosti Toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho
predivného svetla /RH, 24 . 1. 1891 /. {KS 243.5}
Boží služobníci by mali byť strážcami vždy připravenými pokročit‘ ďalej podl‘a toho, ako jeho
prozretel‘nosť otvára cestu. Akékol‘vek otál‘anie z ich strany prispieva k tomu , aby im satan
pripravil porážku / PP, str. 423 /. {KS 244.1}
Boží l‘ud, zachovávajúci prikázania, má byť ustavične pripravený k službe / 8T, str. 247 /. {KS
244.2}

Tí, čo skutočne predstavujú Krista, pracujú pre dobro iných. Tešia sa z domáceho i
zahraničného rozmachu Božieho diela. Možno ich vidieť, počuť a ich vplyv možno cítiťv
modlitebnom zhromaždení. Budú sa snažit‘ zastúpiť miesto kazatel‘a, ktorého úlohou neboli
poverení. Neusilujú o žiadne prvenstvo ani o súhlas konat‘ vel‘ké dielo, ale podl‘a potreby robia
menšiu čl vačšiu službu pokorne , ticho a verne, pretože Kristus pre nich tol‘ko vykonal / RH
,6.9. 1881 /. {KS 244.3}
Statočnosť a vernost‘ V týchto nebezpečných dňoch cirkev potrebuje armádu takých
pracovníkov, ktorí sa ako Pavel pripravili v vlastným úsilím pre život služby, získali hlbokú
skúsenosť vo veciach Božích a sú plní opravdivosti a horlivosti. Potrební sú posvatení,
sebaobetaví 1‘udia, ktorí neuhnú pred súžením a zodpovednosťou, sú statoční a verní a v ich
srdci je Kristus „nádejou slávy“; súochotní „kázať Slovo“ , lebo ich úst sa dotkol svátý oheň .
Dielo Božie ochabuje pre nedostatok takých pracovníkov a strašné omyly ako smrtelný jed
poškvrňujú mravy a maria nádeje vel‘kej časti l‘udstva /AA, str. 507 /. {KS 244.4}
Dielo záchrany l‘udí má útočne postupovat‘ aj v protivenstvách, v nebezpečí, pri stratách a
utrpení. Keď bol v istom boji útočiaci oddiel nepriatel‘skou presilou donútený k ústupu,
zástavník zotrval na svojom mieste v prvej linii. Kapitán mu dal povel, aby zástavu doniesol
spať zástavník však odpovedal: „Doveďte vojsko k zástave !“ Tak má jednat‘ každý verný
zástavník. Má volať l‘ud k zástave. Pán žiada službu celého srdca. Všetci vieme,ako vyznávači
kresťanstva hrešia tým, že vo chvíli ochabnutia sil a odvahy sami sa nepridržajú zástavy a
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nepovzbudzujú k tomu ani svojich spolubojovníkov / 9T , str. 45 -46 /. {KS 244.5}
Boh nemože použit‘ l‘udí, ktorí v nebezpečnej chvíli, keď je potrebná sila, odvaha a
povzbudenie všetkých, majú strach neochvejne sa postavit‘ za pravdu. Vyzýva tých, čo budú
verne bojovat‘ proti zlu, zápasit‘ proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom temnosti tohto
sveta a proti duchovnej bezbožnosti na najvyšších miestach. Len takým povie Pán: „Správne ,
dobrý a verný sluha . “ / P K , str . 142 /. {KS 245.1}
Boh vyzýva takých, ako boli Eliáš, Nátan a Ján Krstitel‘ l‘udí, čo budú verne zvestovat‘ jeho
posolstvo bez ohl‘adu na následky a ktorí budú statočne hlásat‘ pravdu, aj keby museli
obetovat‘ všetko imanie / PK, str. 142 /. {KS 245.2}

Pastierska starostlivost‘
Keď pastier zbadá, že mu chybí ovca, nebude sa utešovať stavom stáda v košiari a nepovie
bezstarostne : „Mám devaťdesiatdevať oviec a hl‘adať zablúdilú bola by vel‘ká námaha. Nech
príde sama, otvorím jej a pustím ju do ovčinca.“ Nie; len čo sa ovca odtratí, pastiera tiesni
obava a úzkost‘. Stále znova počíta stádo. Keď sa presvedčí, že ovca sa stratila, nezaspí.
Necháva deváaťdesiatdevať oviec v košiari a ide hl‘adať zblúdilú. Čím temnejšia, búrlivejšia
noc a nebezpečnejšia cesta, tým vačšia je úzkost‘ pastiera a o to pozornejšie ju hl‘adá. Pre
jedinú stratenú ovcu vynakladá všetku tú námahu. {KS 245.3}
Ako sa mu len ul‘aví, keď v dial‘ke počuje jej slabý hlas. Za hlasom ide i k najstrmším
výšinám, ba na samý okraj priepasti s nasadením vlastného života. Tak hl‘adá, kým mu len
slabnúci hlas nenaznačí, že jeho ovečke skutočne hrozí záhuba. Konečne je jeho námaha
odmenená ; stratenú ovcu našiel. Nekarhá ju za tol‘ké útrapy. Neženie ju bičom. Ani ju neťahá
domov. Radostne berie tohto rozochveného tvora na ramená ;ak sa poranila alebo si inak
ublížila, berie ju do náručia, pritláča si ju na hruď , aby ju zohrialo teplo jeho srdca. Vďačný za
to, že nehl‘adal márne, prináša ju opáť ku stádu / COL , str . 187 -188 /. {KS 245.4}

Pokora
Keď Boh povoláva mužov a ženy do svojej služby, nepýta sa či sú vzdelaní, výreční alebo
hmotne bohatí. Pýta sa! „Sú tak pokorní, aby som ich mohol poučiť o svojich cestách? Móžem
im do úst vložit‘ svoje slovo ? Budú ma správne reprezentovat‘? / 7T , str . 144 / . {KS 246.1}
V snahe pomoct‘ chudobným, opovrhnutým a utláčaným nesnažte sa pre nich niečo robit‘ vo
vedomí vlastnej dostojnosti a nejakej nadradenosti, pretože tak nič nedokážete / 6T , str .277 /.
{KS 246.2}

Priebojnosť a úspech úsilia našich zborov nám nezaručí pracovný zhon, ale tichá, pokorná
práca; nie okázalosť a prázdna mnohovravnosť ale trpezlivá, modlitebná a vytrvalá snaha / 5T,
str. 130 /. {KS 246.3}
Pokorenie z porážky často býva požehnaním, pretože nám ukazuje našu neschopnost‘
konať vól‘u Božiu bez jeho pomoci / PP , str . 633 / . {KS 246.4}
Pre podomovú prácu sú vel‘mi doležité hrivny pokorného rolníka, pretože v Božom diele sa
často práve nimi dosiahne viac než mimoriadne skvelým nadaním / 9T, str . 37 -38 /. {KS 246.5}
Celé nebo sa zaujíma o dielo Božích služobníkov prosiacich v mene Ježiša Nazaretského.
Bratia a sestry, ide o vel‘ké dielo ; každý deň by sme sa mali koriť pred Bohom a nedoverovať
vlastnej múdrosti. Toto dielo treba konať s neochvejným zápalom. Nemali by sme prosit‘, aby
nás Boh pokoril, lebo keď nás on vezme do svojej ruky, otesáva nás tak, že nám to nebýva
príjemné . Každodenne by sme sa však sami mali koriť pod mocnu ruku Božiu. Mali by sme
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pracovat‘ na svojom spasení s bázňou a trasením. Boh posobí v nás chcenie i skutočné činenie
podl‘a svojej dobrej vole , no my máme byť jeho spolupracovníkmi, kým on pracuje skrze nás
/RH, 12 . 7 . 1887 /. {KS 246.6}
Mali by sme sa snažit‘ vojsť tesnou bránou. Táto brána sa však nepohybuje vol‘ne na
pántoch. Neprepustí pochybné charaktery. O večný život musíme usilovat‘ teraz a to s
vážnosťou úmernou sledovanej cene . Brány raja nám neotvoria peniaze, pozemky či
postavenie, ale Kristovi podobný charakter. Korunu nesmrtelnosti nám nezíska dostojnosť či
rozumové výkony. Tento dar doštanú len tichý a pokorní jednotlivci, čo cele spoliehajú na Boha
/ S W, 16 . 4 . 1903 /. {KS 247.1}
Pri návrate z misijnej práce sa nevychval‘uj, ale zvelebuj Ježiša ; vvvýš golgatský kríž /5T,
str. 5 96 /. {KS 247.2}
Slávu predchádza pokora. Na významné miesto vo svete nebo volí pracovníka, ktorý ako
Ján Krstitel‘ sa korí pred Bohom. Najúspešnejším pracovníkom v diele Božom je učeník s
detinskou prostotou a pokorou. Nebesia pomáhajú tomu, kto nehl‘adá vlastnú slávu , ale usiluje
o záchranu l‘udí / DA , str . 436 /. {KS 247.3}

Striedmosť
Kiež by si každé dietko Božie uvedomilo potrebu striedmosti v jedení, odeve i v práci, aby sa
mohlo vykonat‘ to najlepšie dielo pre Pána. Keď pracovníka tiesnila starost‘ a neodkladnost‘
práce a keď je duševne i telesne vyčerpaný, mal by prácu prerušiť a na chvíl‘u si odpočinúť, nie
pre vlastné uspokojenie, ale kvoli lepšej príprave na budúce povinnosti. Bdelý nepriatel‘ je nám
stále za patami a sleduje každú nasu slabost‘, aby sa mu podarilo zviesť nás do zlého. Keď je
mysel‘ prepracovaná a telo vysilené , l‘ahko može nad Božím dieťaťom zvíťaziť , doliehať na
neho tými najprudšími pokušeniami a pripraviť mu pád. Boží pracovník by mal uvážlivo
hospodáriť so svojimi silami ; keď ho premáha námaha, ktorú musí zdolať , mal by prerušiť
prácu, odpočinut‘ si a utiekať sa k Ježíšovi / RH , 14 . 11. 1893 /. {KS 247.4}
Nesprávne hospodárenie s fondom telesných sil nám skracuje čas aktívnej služby k Božej
sláve. To nám bráni splnit‘ dielo Božie , ku ktorému nás povolal . Nesprávnymi návykmi, ako je
bdenie do neskorých hodin či ukájanie chúťok na úkor zdravia, bezpečne oslabujeme svoj
organizmus . Zanedbávaním telesného cviku a prepínaním telesných či duševných síl
ohrožujeme nervový systém. Kto si takto skracuje život a prestupovaním prírodných zákonov
ochromuje možnost‘ slúžiť, okráda Boha. Olupuje aj svojich blížnych. Takí ludia vlastným
jednaním zmarili to najhlavnejšie , prečo ich Boh poslal na svet, pripravili sa o možnost‘ byť k
požehnaniu iným . Ochromili vlastné sily a nemožu vykonat‘ to, čo by sa bolo dalo docieliť v
krátkom čase . Pánovi sa budeme zodpovedať, ak svojimi škod-livými zvykmi otupujeme svet o
užitočnú službu !/COL, str. 346 -347 /. {KS 248.1}
Náš Boh je vždy milosrdný, plný zl‘utovania a múdry vo všetkých svojich nárokoch. Nežiada,
aby sme si svojim nesprávnym jednaním ohrozili zdravie a oslabili duševné schopnosti. Nechce
, aby sme pracovali pod tlakom a napatím do úplného vyčerpania a nervového vysilenia. Pán
nám dal rozum a očakáva, že ho uplatníme a budeme jednat‘ podl‘a zákonov života, ktoré nám
vštepil, aby sme si poslušnosťou voči ním udržali vyrovnanu telesnú sústavu . Deň za dňom sa
míňa a každý z nich prináša svoje povinnosti a zodpovednosti; ale zajtrajšia práca sa nemá pro
prenášať na dnešok. Boží pracovníci by si mali uvedomit‘ svatost‘ jeho charakteru a na
zajtrajšiu prácu by sa mali pripraviť rozvážnym zužitkovaním dnešných síl /RH ,7.11. 1893 /. {KS
248.2}

Odpočinok a premýšl‘anie
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Ježíšových učeníkov bolo treba poučit‘, ako majú pracovat‘ a ako odpočívat‘. Aj dnes je
treba, aby Boží vyvolení pracovníci počuli Kristov pokyn a odišli si stranou poodpočinúť. Pre
neznalost‘ tejto rady zbytočne sa utratilo mnoho vzácných životov ... Hoci žeň je vel‘ká a
pracovníkov málo, obrtovaním zdravia a života sa nič nezíska ... Je mnoho vysílených a
unave-ných pracovníkov, čo s pocitom hlbokého zármutku hl‘adia na množstvo práce a
uvedomujú si, ako málo možu sami vykonat‘. Spaluje ich túžba mať viac telesných sil, aby
mohli viac vykonat‘, ale práve takým Ježiš hovorí: „Poďte sami na osamelé miesto a odpočiňte
si trochu “ /RH , 7.11.1893 /. {KS 249.1}
Kresťanský život nie je len samá činnost‘ a stále premýšl‘anie. Kresťania musia vážne
pracovat‘ pre záchranu hynúcich, no musia si nájsť čas aj pre uvažovanie, modlitbu a štúdium
Božieho slova. Nemožno žiť v stálej pracovnej tiesni a napatí, pretože tým sa zanedbáva
osobná zbožnost‘ a ochromujú sa telesné i duševné schopnosti I RH , 7.11. 1893 / . {KS 249.2}
Všetci, čo sú v Božej škole, potrebujú tichú chvíl‘u obecenstva s vlastným srdcom, s
prírodou a s Bohom. Nemali by sa prisposobovať svetu, jeho zvykom a sposobom; potrebujú
osobnú skúsenosť poznania vole Božej. Osobne musíme počuť, ako Pán oslovuje naše srdce.
Keď zmlkne každý iný hlas a my ticho čakáme, duševné stíšenie nám pomáha lepšie postihnúť
Boží hlas . Nabáda nás: „Stíš sa a vedz , že ja som Boh“. {KS 249.3}
To je pravá príprava na každú prácu pre Pána. Medzi unáhleným davom a v tiesni
najnaliehavejších životných úloh bude takto osvieženého človeka obklopovat‘ ovzdušie svetla a
pokoja. Získa novú telesnú i duševnú silu. Jeho život bude voňou a svedectvom božskej moci,
ktorá otvorí l‘udské srdcia /MH, str.58 /. {KS 249.4}

DUCH SVATÝ
Zasl‘úbenie
Zasl‘úbenie Ducha patrí práve tak nám ako prvým učeníkom. Boh dnes obdaří mužov i ženy
mocou zhora, ako obdaril tých, čo na Turíce počuli slovo spasenia.I dnes patrí jeho Duch a
milost‘všetkým, ktorí ich potrebujú a veria jeho Slovu /8T,str. 20 /. {KS 250.1}
Zasl‘úbenie Ducha Svátého sa neobmedzuje na žiadny vek alebo rasu. Kristus povedal, že
božský vplyv jeho Ducha bude sprevádzať jeho nasledovníkov-do konca. Od Turíc dodnes
posielal Pán Utešitel‘a všetkým, čo sa plne odovzdali jemu a jeho službe /AA , str. 49 /. {KS 250.2}
•Boh chce osviežiť svoj l‘ud darom Svatého Ducha, a znova ho pokrstiť vo svojej láske. V
cirkvi nemusí byť nedostatok Ducha Svatého. Po Kristovom nanebovstúpení Duch Svátý
zostúpil na čakajúcich, modliacich sa a veriacich učeníkov tak plne a mocné, že zasiahol každé
srdce. V budúcnosti má byť zem osvietená Božou slávou. Kto je posvátený pravdou, má na
svete šíriť božský vplyv. Zem má byť obklopená ovzduším milosti. Duch Svatý má posobiť na
srdcia ; z Božieho má vziať a zjaviť l‘ud‘om /S W, 5 . 9 . 1905 /. {KS 250.3}
Je pravda, že v čase konca, pri dokonávaní Božieho diela na zemi, budú zvláštne znamenia
Božej milosti sprevádzať úsilie posvatených veriacich pod vedením Ducha Svatého. Symbolom
raného a neskorého dažďa, ktorý vo východných zemiach zvlažuje zem pred siatbou, židovskí
proroci predpovedali príliv duchovnej milosti vo zvláštnej miere na Božiu cirkev. Vyliatie Ducha
v dobe apoštolov bolo začiatkom raného, včasného dažďa, a výsledky boli slávne . V pravej
cirkvi má byť Duch přítomný do konca času /AA, str. 54-55/. {KS 250.4}
V dobe apoštolov bol vyliaty „včasný dážď“ a výsledky boli slávne . Ale neskorý dážď bude
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ešte hojnejší. Co je zasl‘úbené tým, čo žijú v týchto posledných dňoch? „Navráťte sa do
pevnosti, vázni nádeje ! Aj dnes oznamujem: Dvojnásobne ti nahradím.“ „Žiadajte od
Hospodina dážď v čas pozdného dažďa jarného, od Hospodina, ktorý činí blesky, a dá im hojný
dážď, každému bylinu na poli“ /8T,str.2l/. {KS 251.1}

Božia ochota
Pán je ochotnejší dať Ducha Svátého tým, čo mu slúžia,než sú rodičia ochotní dať dobré
dary svojim deťom / AA, str. 50 /. {KS 251.2}
Utešitel‘ príde ako odpoveď na modlitbu viery vždy a všade, v každom zármutku a utrpení,
kedykol‘vek sme bezradní a nevidíme do budúcna, alebo keď sa cítime opustení a osamotení.
Okolnosti nás možu odlúčiť od všetkých našich pozemských priatel‘ov, ale žiadna okolnost‘ ani
vzdialenosť nás nemože odlúčiť od nebeského Utešitel‘a. Nech sme kdekol‘vek a nech ideme
kamkol‘vek, žije s nami, podopiera nás, povzbudzuje, posilňuje a teší /DA, str. 669 670 /. {KS
251.3}

Keď zvestovatelia evanjelia každého rána kl‘akajú pred Pánom a obnovujú zmluvu svojho
posvátenia, Pán im ochotne dá svojho Ducha s jeho oživujúcou a posvácujúcou mocou. Keď
idú za svojimi každodennými povinnosťami, majú istotu, že neviditelná moc Ducha Svátého im
pomáhá, aby mohli byť „spolupracovníkmi Božími “ / AA , str .56/. {KS 251.4}
Žijeme v dobe moci Ducha Svátého. Táto moc sa chce rozšíriť skrze l‘udí a tak rozhojnit‘
svoj vplyv vo svete / S W, 3 . 11. 1901 /. {KS 251.5}

Podmienky prijatia
Ducha Svátého dostanu všetci, ktorí prosia o chlieb života, aby ho mohli rozdávat‘ svojim
blížnym / 6T, str. 90 /. {KS 252.1}
Ak svoje srdce zjednotíme s Kristom a život uve — dieme do súladu s jeho prácou. Duch,
ktorý na Turíce zostúpil na učeníkov, zostúpi aj na nás / 8T ,str.246 /. {KS 252.2}
Príčinou, prečo na l‘udí neprichádza hojný príliv Božej milosti, nie je nejaké obmedzenie z
Božej strany /COL, str. 419 /. {KS 252.3}
Duch čaká, že budeme prosit‘ o jeho prítomnost‘ a že ho prijmeme /COL, str. 121 /. {KS 252.4}
Prečo nelačnieme a nežízníme po dare Ducha, keď to je podmienkou získania duchovnej
moci? Prečo o tom nehovoríme, prečo o to neprosíme a o tom nekážeme ? / AA , str. 50 /. {KS
252.5}

Ak naplnenie tohto zasl‘úbenia nie je tak zjavné, ako by malo byť, je to preto, že zasl‘úbenie
nie je patrične docenené / AA , str. 50 /. {KS 252.6}
Každý pracovník by mal prosit‘ Boha o každodenný krst Ducha. Skupiny kresťanských
pracovníkov by sa mali schádzať a prosit‘ o zvláštnu pomoc, o nebeskú múdrosť, aby vedeli
múdre plánovat‘ a pracovat‘. Obzvlášť by mali prosit‘, aby Boh pokrstil svojich vyvolených
vyslancov v misijných poliach bohatou mierou svojho Ducha / AA , str. 50-51 /. {KS 252.7}
Kresťania by mali odložit‘ všetky nezhody a odovzdať sa Bohu pre záchranu hynúcich.
Vierou by mali žiadať zasl‘úbené požehnanie , a ono príde /8T, str. 21/. {KS 252.8}
Učeníci neprosili o požehnanie pre seba.Tiažilo ich bremeno zodpovednosti za l‘udí.
Evanjelium malo prenikať do končin zeme a oni žiadali Kristom zasl‘úbený dar moci. Vtedy
zostúpil Duch Svátý a za jediný deň sa obrátili tisíce /SW, 1. 8 . 1905 /. {KS 252.9}
Kristus zasl‘úbil cirkvi dar Ducha Svátého a toto zasl‘úbenie patrí nám práve tak, ako prvým
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učeníkom. Ako každé iné zasl‘úbenie, aj toto je podmienené . Mnohí vyznavači sa odvolávajú
na tento Pánov prísl‘ub, hovoria o Kristovi a o Svatom Duchu, ale márne.Nedajú sa viesť a
ovládnut‘ Božou mocou. My nemožeme použit‘ Ducha Svatého. Duch Svatý musí použit‘ nás.
Svojím Duchom Boh posobí vo svojom l‘ude „chcenie aj činenie podl‘a svojej blahovole “ .
Mnohí to však neuznávajú. Chcú sa riadiť sami.Preto ani neprijímajú nebeský Dar. Len tí, čo
pokorne očakávajú na Boha, dajú sa s ním viesť a spoliehajú na jeho milost‘, bývajú obdarení
jeho Duchom, Božia moc čaká, že o ňu budú žiadať a že ju prijmú. Toto zasl‘úbené požehname
uchopené vierou prináša sebou všetky iné požehnania. Dostávame ho podl‘a bohatstva
Kristovej milosti a on je ochotný dať ho každému podl‘a stupňa. viery / DA, str. 672 /. {KS 253.1}
Vel‘ké vyliatie Ducha Svatého, ktorý osvecuje celú zem Božou slávou, nepríde, kým
nebudeme mať duchovne osvietených veriacich, ktorí skúsenostne vedia, čo znamená
spolupracovat‘ s Pánom. Keď sa celým srdcom posvátíme Kristovej službe, Boh to uzná
bezmedzným vyliatím svojho Ducha ; to však nebude skor, kým vel‘ká vačšina cirkvi nebude s
Pánom spolupracovat‘ / RH , 21. 7 . 1896 / . {KS 253.2}

Predpoklad úspechu
Keď Boží pracovníci prijmú Ducha, zvestovanie pravdy prenikne moc , ktorú by mu nemohla
dať nijaká česť ani sláva sveta /AA, str. 51 /. {KS 253.3}
Boh od nás nežiada, aby sme zverenú úlohu konali vlastnou silou. Pošle svoju pomoc, ktorá
stačí na všetky případy a ktorej sa nevyroynajú žiadne l‘udské zdroje . Pán nám posiela pomoc
Ducha Svatého v každej tiesni a tým posilňuje našu nádej a istotu,osvecuje našu mysel‘ a
očisťuje naše srdcia /SW, 1.8.1905 /. {KS 253.4}
Po zostúpení Ducha Svátého učeníci boli naplnení takou láskou k nemu / Kristovi/ i k tým, za
ktorých zomrel, že pod vplyvom ich slov a modlitieb mákli srdcia. Hovorili mocou Ducha a pod
jej vplyvom sa obrátili tisíce /AA, str. 23 /. {KS 254.1}
Kto sa zrieka vlastného sebectva, kto vo svojom srdci dáva miesto Duchu Svátému a celý
život posvácuje Bohu, može byť bezmedzne užitočný /SW, 1. 8 . 1905/. {KS 254.2}
Aké boli výsledky vyliatia Ducha Svátého na Turíce? Radostná zvesť o zmrtvychvstalom
Spasitel‘ovi šírila sa do všetkých končin vtedy známeho sveta ...Za ich posobenia pristúpili k
cirkvi vyvolení mužovia, ktorí sa po prijatí Slova života cele posvátili zvestovaniu nádeje, ktorá
napínala ich srdcia pokojom a radosťou. Stovky /kresťanov/ šírili posolstvo: „Priblížilo sa
král‘ovstvo nebeské .“ Nijaká hrozba ich nemohla zastavit‘ ani zastrašit‘. Hovoril z nich sám
Pán; kamkol‘vek šli, nemocní boli uzdravovaní a evanjelium sa zvestovalo chudobným. Boh
može vykonat‘ vel‘ké dielo,ak sa l‘udia dajú viesť jeho Duchom /SW,1,8,1905 /. {KS 254.3}
Duch Svatý je dychom duchovného života v človeku. Prijatie Ducha znamená prijatie
Kristovho života. Kto ho prijíma, dostáva Kristove vlastnosti. Kristovými zástupcami a
služobníkmi v cirkvi možu byť len tí, ktorých Boh takto vyučuje, v ktorých vnútri posobí Duch a
ktorí svojím životom zjavujú život Kristov / DA , str. 805 / . {KS 254.4}
Coskoro prídu zvláštne, prudké zmeny a Boží l‘ud má byť obdarený Duchom Svatým, aby
pod vedením nebeskej múdrosti mohol obstát‘ v kritických chvíl‘ach tohto veku a mohol odolat‘
útoku znemravňujúcich prúdov vo svete. Ak cirkev nespí, ak Kristovi nasledovníci bdejú a
modlia sa, možu prijať svetlo, aby pochopili a postrehli snahu nepriatel‘a /6T , str. 436 /. {KS 254.5}

Nedocenené zasl‘úbenia
Kristus povedal, že božský vplyv Ducha má sprevádzať jeho nasledovníkov do konca. Ale
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toto zasl‘úbenie nebolo patrične docenené, a preto jeho splnenie nie je tak zrejmé, ako by
mohlo byť. Na zasl‘úbenie Ducha sa málo pamatá, a taký je aj výsledok duchovná suchota,
duchovné prítmie, duchovný úpadok a smrť. Malichernosti pútajú pozornost‘ a Božia moc,
potrebná pre vzrast a blaho cirkvi, s ktorou by prišlo všetko ostatné požehnanie , chybí, hoci je
zasl‘úbená v bezmedznej plnosti /8T, str.2l/. {KS 255.1}

Niektorí čakajú nečinne
Niektorí miesto toho, aby múdre zužitkovali prítomné príležitosti, nečinne čakajú na nejaké
zvláštne obdobie duchovného rozvlaženia, kedy sa nebývalou mierou rozhojnia ich zvestné
schopnosti. Zanedbávajú prítonné povinnosti a prednosti, nedbajú, že světlo im hasne, no
predsa očakávajú, že sa bez akéhokol‘vek vlastného úsilia stanú nositel‘mi zvláštneho
požehnania, čo ich premení a usposobí k službe / A A, str. 54 /. {KS 255.2}

Kristov zástupca
Duch Svátý je Kristov zástupca, ale bez l‘udského zjavu a na ňom nezávislý. Ako človek
Kristus nemohol byť osobne všade. Preto bolo v záujme učeníkov, aby odišiel k Otcovi a na
zem poslal Ducha Svátého, ako svojho zástupcu. Potom už nikto nemohol byť uprednostnený
miestnym pobytom Kristovým alebo osobným stykom s ním. Skrze Ducha Svátého mal byť
Spasitel‘ prístupný všetkým. V tomto zmysle mal byť svojím nasledovníkom bližšie , než keby
nebol vstúpil na nebesá /DA , str. 669 /. {KS 255.3}

Duch Svatý pracuje od počiatku
Boh od počiatku pracoval prostredníctvom svojho Svátého Ducha pomocou l‘udí a sledoval
svoj zámer v záujme padlého 1‘udstva. Zrejme sa to prejavovalo v živote patriarchov. V cirkvi
na púšti za Mojžiša Boh dal svojho „dobrého Ducha, aby ich učil“. V dobe apoštolov mocne
pomáhal svojej cirkvi posobením Svátého Ducha. Tá istá moc,ktorá podopierala patriarchov,
ktorá Kálefovi a Jozuovi dodávala vieru a od-vahu a usmerňovala dielo apoštolskej cirkvi,
udržovala Božie verné dietky v každom ďalšom veku.Zmocnení Duchom Svátým mohli
valdenskí v temnom stredoveku pripravovať cestu reformácii. Tá istá moc korunovala
úspechom snahy šlachetných mužov a žien, ktorí priekopnícky razili cestu dnešných misií a
prekladania Písma do jazykov a nárečí všetkých národov a l‘udí /AA, str. 53 /. {KS 256.1}

ISTOTA ÚSPECHU
Božia záruka
Boh bude konať dielo, ak mu poskytneme nástroje / 9T , str .107 /. {KS 257.1}
Boh prijme bezvýhradnú službu a nedostatky sám odstráni / MH , str. 150 /. {KS 257.2}
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Každý skutok spravodlivosti zostane na večnú pamať, aj keď si človek neuvedomuje, že
koná niečo pozoruhodné / 2T , str. 683 /. {KS 257.3}
A.k ste skutočne posváten!, Boh skrze vás privedie k pravde iných, ktorých chce použit‘ za
nástroje svetla , aby pomohol mnohým, čo tápu vo tme /7T, str. 63 /. {KS 257.4}
Pravda čoskoro slávne zvíťazí a všetci, čo sa rozhodli spolupracovat‘ s Bohom , zvíťazia s
ňou / 9T , str. 135 /. {KS 257.5}
Každý, kto ide dobrovol‘ne a bezvýhradne do Božej služby, dostává moc, aby dosiahol
skvelé výsledky / 7T , str. 30 / . {KS 257.6}
A.k pilné pracujeme pre záchranu spolublížnych,Boh požehná každú snahu / 9T, str. 86 /. {KS
257.7}

Pán má miesto pre každého vo svojom vel‘kom pláne . Dary, ktoré nie sú potrebné, nie sú
ani udelené . Predpokladajme , že hrivna je malá. Boh i tak s ňou počíta; táto jediná hrivna
verne použitá splní to, čo Boh od nej očakáva / 9T, str. 37 /. {KS 257.8}
A.j tí najprostejší Kristovi spolupracovníci možu rozozvučať struny, ktorých melodia sa bude
ozývat‘ do končin zeme a bude znieť po celú večnost‘ / MH, str.159/. {KS 257.9}
Pravý úspech v ktoromkol‘ek odvetví diela nie je výsledkom nejakého šťastia, náhody alebo
osudu. Je to dosledok Božích prozretelných činov, odmena viery a rozvahy, cnosti a vytrvalosti.
Jemné duševné vlastnosti a ušl‘achtilý mravný cit nie sú výsledkom náhody. Boh dáva
príležitosti; úspech závisí na ich použití / PK, str. 486 /. {KS 257.10}
Tí, čo sú rozhodnutí vstúpiť do diela, či už doma alebo v cudzine , majú napredovať v mene
Pánovom . {KS 258.1}
Ak od Boha očakávajú milost‘ a silu, budú mať úspech. Spočiatku ich dielo može byť
nepatrné, ale ak poslúchnu Pánove rady, zmohutnie . Boh žije. On bude pomáhat‘ nezištnému ,
sebaobetavému pracovníkovi, nech by to bol ktokol‘vek a kdekolVek /SW, 9.4. 1903 /. {KS 258.2}

Spolupráca s nebeskými pomocníkmi
Poslaniu anjelov musíme lepšie rozumieť, než dosial‘. Nemali by sme zabúdať , že každému
úprimnému dieťaťu Božiemu pomáhajú nebeské bytosti. Mocné neviditelné zástupy svetla
sprevádzajú tichých a pokorných jadnotlivcov, ktorí veria Božím zaslúbeniam a spoliehajú na ne
. Cherubíni, serafíni a ostatní mocní anjeli po Božej pravici sú „všetci len služobnými duchmi,
posielanými slúžiťtým,čo majú zdediť spásu/AA, str. 154 /. {KS 258.3}
Pamatajme, že Pán Ježiš je hlavný pracovník. Zalieva zasiate semeno. On vám vnuká
slová, ktoré otvoria srdcia / 9-T , str . 41 /. {KS 258.4}
Posvaťte sa cele Božiemu dielu. Pán je vašou silou, on bude pri vás a pomože vám
uskutočňovať jeho milostivé zámery / 9T , str . 41 / . {KS 258.5}
Nebeské bytosti pomožu každému kto neochvejnou vierou usiluje o takú dokonalost‘
charakteru, ktorá sa prejaví v dokonalom čine. Každému pracovníkovi v tomto diele Kristus
hovorí: Som ti po pravici a pomožem ti /COL, str. 332/. {KS 258.6}
Keď sa v práci vol‘a človeka zjednocuje s vol‘ou Božou, stáva sa všemohúcou. Všetko , čo
treba vykonat‘ z jeho príkazu, možno v jeho sile aj previesť . Každý jeho príkaz uschopňuje
človeka splniť ho /COL , str. 333/. {KS 258.7}
Pri zachraňovaní hynúcich vás sprevádzajú nebeskí pomocníci. Tisíce tisícov a desaťkrát
stotisíc anjelov čaká na spoluprácu s členmi našich zborov pri šírení svetla, ktoré Boh štedre
dal, aby sa 1‘udia pripravili na Kristov príchod /9T, str. 129 /. {KS 259.1}
V tomto diele čakajú všetci nebeskí anjeli na spoluprácu. Všetky zdroje neba sú prichystané
tým, čo usilujú o záchranu stratených. Anjeli vám pomožu otvárať srdcia aj najl‘ahostajnejších a
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najzatvrdilejších l‘udí.Keď sa niekto vracia k Bohu, teší sa celé nebo:, serafíni a cherubíni hrajú
na zlatých harfách, oslavujú Boha a Baránka za milost‘ a lásku voči 1‘uďom /COL, str.197 /. {KS
259.2}

Ten, ktorý povolal galilejských rybárov, dodnes pozýva l‘udí do svojej služby. Skrze nás bude
práve tak rád konať mocné skutky, ako kedysi skrze prvých učeníkov. Nech sme akokol‘vek
nedokonalí a hriešni,Boh nás zve do obecenstva so sebou a volá nás za učeníkov Kristových.
Pozýva nás do svojej školy, aby sme spolu s Kristom konali skutky Božie /DA, str. 297 /. {KS 259.3}
Nemyslíte, že Kristus si cení tých, čo cele žijú pre neho? Nemyslíte, že navštevuje tých, ktorí
sú,ako milovaný Ján, pre neho v ťažkom a tiesnivom postavení?Iste navštevuje svojich
verných, sprevádza ich, povzbudzuje a posilňuje . Pán posiela mocných anjelov na pomoc
svojim služobníkom zvestujúcim pravdu l‘uďom, ktorí ju ešte nepoznajú / 8T, str. 17 /. {KS 259.4}
Celé nebo je v činnosti a Boží anjeli sú pripravení spolupracovat‘ so všetkými, čo sa starajú
o to, aby l‘udia, za ktorých Kristus zomrel, mohli počuť radostnú zvesť o spasení. Anjeli, slúžiaci
dedičom spasenia, pripomínajú každému vernému svátému: „Máš vykonat‘ určité dielo“. „Choď,
postav sa a hovor l‘udu. . . všetky slová tohto života/Sk 5, 20/. Keby takto oslovení jednotlivci
poslúchli jeho napomenutie , Pán by im připravil cestu a dal by im všetko potrebné / 6T, str. 433
-434 /. {KS 259.5}
V dnešnej dobe by každé dietko Božie malo aktivne pomáhat‘ iným. Boží anjeli budú
sprevádzať tých, čo poznajú biblickú pravdu a chcú ju zvestovat‘ l‘u — ďom túžiacim po svetle .
Ak sprievodcami sú anjeli, nik sa nemusí báť ísť vpred . Pod vplyvom svedomitej práce
posvátených pracovníkov mnohí sa odvrátia od modloslužby a budú vzývat‘ živého Boha.
Prestanú uctievať l‘udské ustanovenia a nebojácne sa postavia na stranu Božiu a za jeho
zákon / P K, str . 171 / . {KS 260.1}
Kniežatsťvá a mocnosti neba sledujú boj, ktorý Boží služobníci vedú za zjavne tiesnivých
okolností. Keď sa kresťania zoskupujú pod zástavou svojho Vykupitel‘a a bojujú dobrý boj viery,
dosahujú nové víťazstvá a získavajú nové pocty. Všetci nebeskí anjeli sú ochotní pomoct‘
pokornému veriacemy l‘udu Božiemu; a keď zástup Božích pracovníkov tu na zemi spieva
svoje chválospevy, nebeský chor sa k nim pripája oslavou Boha a jeho Syna / AA , str .154 /. {KS
260.2}

Niet 1‘udskej moci, ktorá by dielu zaručila úspech; dokonalost‘ mu zaručuje len moc
nebeských bytostí, ktorá pomáha 1‘ud‘om. Pavel može sadit‘, Apollo može zalievať, no len Boh
dáva vzrast. Človek nemože robit‘ to, čo patrí Bohu. Človek može len spolupracovat‘ s
nebeskými bytosťami, jednoducho a pokorne vykonat‘ to najlepšie vo vedomí, že hlavným
pomoc nikom je Boh. Aj keby pracovníci pomreli, práca neprestane, ale bude pokračovat‘ k
svojmu završeniu /RH ,14.11. 1893 /. {KS 260.3}
Kresťan má v Bohu vždy mocného pomocníka. Sposob Božej pomoci nemusíme postihnúť,
stačí vedieť, že nikdy nesklame tých, čo mu doverujú. Keby si kresťania uvedomili, kol‘kokrát
Pán usmernil ich cestu, aby sa zámery nepriatel‘a proti nim nezdarili, neurážali by saa
nevzdychali by. Kotvili by vierou v Bohu a žiadna skúška by ich nepohla . Poznali by v ňom
záruku múdrosti a sily a on by urobil, čo od nich žiada / PK, str. 576 /. {KS 260.4}
Všetci, čo sa rozhodujú pre tuto službu, stávajú sa Božou pomocnou rukou. Spolupracujú s
anjelmi; sú vlastnea nástrojmi, skrze ktoré anjeli splňajú svoje poslanie . Anjeli možu prehovoriť
ich hlasom a pracovat‘ ich rukami. Ak 1‘udia spolupracujú s nebeskými bytosťami, získavajú
nebeskú výchovu a skúsenosť /Ed, str. 271 /. {KS 261.1}
Kristus vyzýva každého človeka, aby si obliekol jeho spravodlivosť a začal pracovat‘ .
Hovorí: „Som ti po pravici, aby áom ti pomáhal“ . Pánovi povedzte o všetkých svojich skúškach
a zmatkoch. Nikdy nezradí vašu doveru. Kristovi nie je nič tak vzácne ako jeho vykúpené
vlastníctvo, jeho cirkev, pracovníci, šíriaci semeno pravdy ... Myslite na Ježiša. Nie je vo svojej
svatyni sám; je v zástupe tisícov a státisícov anjelov, čakajúcich na jeho povel. A on ich posiela
na pomoc tomu najslabšiemu svátému, ktorý dúfa v Boha. Vznešeným i prostým, bohatým i

19.4.2013 18:44

Ellen G. White Writings

128 z 134

https://egwwritings.org/printview.php?id_pub=19879&start_paragrap...

chudobným zaručuje rovnakú pomoc /q SW, 7 .11. 1905 /. {KS 261.2}

Nemyslíme na nezdar
Kristovi pracovníci nikdy nemajú myslieť na nezdar svojej námahy a tým menej o ňom
hovoriť . Pán Ježiš je našou pomocou vo všetkom; jeho Duch nás má inšpirovať; a keď sa
odovzdáme do jeho rúk, aby sme boli nástrojmi svetla, naše prostriedky na dobročinnost‘ sa
nikdy nevyčerpajú. Smieme čerpat‘z jeho bezmedznej milosti /GW, str, 19 / , {KS 261.3}
Keď sa cele odovzdáme Bohu a v práci sa dáme ním viesť, on bude sám zodpovedný za
jeho úspešné dokončenie . Nenechá nás v neistote, či naša úprimná snaha mala úspech. Ani
raz by sme nemali pomyslieť na nezdar. Máme spolupracovat‘ s tým, ktorý nezdar nepozná
/COL, str. 363 /. {KS 261.4}
Pán nie je spokojný, keď sa jeho dietky podceňujú. Chce, aby hodnotu jeho vyvoleného
dedičstva určovala cena výkupnej obete . Boh po nich túžil, inak by nebol poslal svojho Syna s
tak vel‘kým výkupným. Má pre nich poslanie a rád plní ich najvačšie prosby, aby mohli osláviť
jeho meno. Ak veria jeho zasl‘úboniam, smú očakávať vel‘ké veci / DA , str . 663 / . {KS 262.1}

Úmerný úspech
Keď Pán pripravuje možnost‘ dokončenia určitého diela a zaručuje úspech, vyvolený nástroj
musí vykonat‘ všetko, čo može, pre dosiahnutie zasl‘úbeného výsledku. Miera pracovného
nadšenia a vytrvalosti bude mierou úspechu /PK, str. 263 / . {KS 262.2}

Hlavná pohnútka v úspešnej službe
Malý a v l‘udských očiach sebanepatrnejší čin,vykonaný z čistej lásky, má vel‘kú cenu, lebo
Boh hl‘adí viac na to, s akou láskou kto pracuje, než na to , kto kol‘ko vykoná /2T, str. 135 /. {KS
262.3}

Desať skutočne obrátených , oc hotných , nezištných pracovníkov urobí v misijnom poli viac,
než sto iných, ktorí len lipnú na formách, dodržujú zabehnuté návyky a pracujú bez hlbokej
lásky k 1‘uďom / 4T, str. 602 /. {KS 262.4}
Úspech nezaručia ani vaše terajšie ani budúce schopnosti. Zárukou je len to, čo pre vás
može vykonat‘ Pán. Musíme menej spoliehať na to, čo može človek a ovel‘a viac doverovať
tomu, čo može vykonat‘ Boh pre každého veriaceho . Chce , aby ste mu podali ruku viery. Chce
, aby ste od neho očakávali vel‘ké veci. Chce vám pomoct‘ pochopit‘ časné i duchovné veci. On
može posilnit‘ rozumové schopnosti. On može obdarit‘ taktom a zručnosťou. Vložte svoje
schopnosti do diela, pros te Boha o múdrosť a on vám ju dá /COL, str. 146 /. {KS 262.5}
Olej milosti dodáva 1‘ud‘om odvahu a prebúdza pohnutky, aby každodenne mohli konať
dielo, ktoré im vymedzuje Boh.Pať nerozvážnych panien malo lampy /poznali pravdy Písma/,
no chybela im Kristova milost‘. Dennodenne vykonávali určité obrady a vonkajšie povinnosti ,
ale ich služba bola bez života a bez Kristovej spravodlivosti. Slnko Spravodlivosti nežiarilo v ich
srdci a mysli a oni nemali lásku pravdy, ktorá životu i charakteru dáva Kristov Obraz a podpis .
Olej milosti nebol zmiešaný s ich snažením. Ich náboženstvo bolo suchou plevou bez živého
zrna. Lípli na vieroučných formách, ale vo svojom kresťanskom živote boli sklamaní a plní
samospravodlivosti; v Kristovej škole sa nenaučili tomu, čo im v praktickom živote mohlo
poslúžiť k múdrosti a ku spáse / RH , 27 . 3 . 1894 /. {KS 263.1}
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Dielo Božie má pokračovat‘ k svojmu završeniu spoluprácou božských a l‘udských
pomocníkov. Sobestační 1‘udia možu byť v Božom diele formálně činní, ak sa však nemodlia,
ich aktivita nemá cenu. Keby sa mohli podívat‘ do kadidla anjela, ktorý stojí pri zlatom oltáři
pred duhovým tronom, videli by, že naše prosby a úsilia musia byť umocnené Ježíšovými
zásluhami, inak že sú tak bezcenné ako Kainova obeť. Keby sme mohli vidieť všetku l‘udskú
činnost‘ z Božieho hl‘adiska, zbadali by sme, že len dielo konané za mnohých modlitieb,
posvátené Kristovými zásluhami , znesie skúšku súdu. Pri onej vel‘kej prehliadke potom
postihnete rozdiel medzi tým, kto slúži Bohu a tým, kto mu neslúži / RH , 4 . 7 . 1893 /. {KS 263.2}
Dnes nevystačíme so zákonníckym náboženstvom. Možeme plniť všetky vonkajšie
povinnosti, a prodsa byť bez oživujúceho vplyvu Svatého Ducha tak, ako boli vrch Gilboa bez
rosy a dažďa. Všetci potrebujeme duchovnu vlahu a jasné lúče Slnka spravodlivosti, ktoré by
obmakčili a usposobili naše srdcia. V zásadách máme byť skalopevní. Biblické zásady treba
zvestovat‘, ale treba ich aj podoprieť svátým životom / 6T, str. 417 -418 /. {KS 263.3}
Úspech nezávisí natol‘ko od nadania ako od snahy a ochoty. Dobru službu nám nezaručia
akokol‘vek skvělé schopnosti, ale svedomité plnenie každodenných povinností, pokorný duch,
nepredstierany, úprimný záujem o blaho iných. Aj v najjednoduchšom živote možno nájsť
skutočne skvelé vlastnosti. Najobyčajnejšie povinnosti splnené svedomite a s láskou sú krásne
v Božích očiach /PK, str. 219 /. {KS 264.1}
Jednotlivé skutky splnenej povinnosti pomáhajú formovat‘ vyrovnanú stavbu neochvejného a
krásneho charakteru. Náš život by sa mal vyznačovat‘ vernosťou v najmenších podrobnostiach
ako v najváčších činoch. Poctivost‘ v maličkostiach, verné splnenie drobných povinností a
nepatrné skutky lásky spríjemnia cestu života; a keď naše pozemské dielo skončí, bude zjavné,
že každá malá, ale verne splnená povinnost‘ šírila blahodarný vplyv, ktorý nikdy nezanikne / PP,
str. 5 74/. {KS 264.2}

Následky prenechajme Bohu
Dobré semeno može za čas nezbadane ležať v studenom, sebeckom, zosvetáčenom srdci
bez najmenšieho náznaku, že pustilo korienky; keď však neskor Duch Boží ovanie človeka,
skryté semeno vyklíči a nakoniec prinesie ovocié k Božej sláve. Nevieme, či z našej životnej
siatby vyklíči to či ono. Nepatrí nám riešiť túto otázku. Máme konat‘ svoje povinnosti a následky
prenechat‘ Bohu. „Za rána sej svoje semeno a večer nedaj odpočinutia svojej ruke.“ Božia
vel‘ká zmluva hovorí, že „dokial‘ bude trvať zem, po všetky jej dni, sejba a žatva... neprestanú.“
V dovere v toto zasl‘úbenie rol‘ník obrába pódu a seje. Ani pri duchovnom rozsievaní
nevystačíme s menšou dóverou ; smieme spol‘ahnúť na jeho uistenie. Tak bude moje slovo,
ktoré vyjde z mojich úst; nenavrátí sa ku mne prázdne, ale vykoná to, čo sa mi l‘úbi, a podarí sa
mu to, na čo ho pošlem.“ „Ta ide pomaly a plače ten, kto rozsieva semeno, ale potom istotne
príde s plesaním nesúc svoje snopy“ /COL, str. 65 /. {KS 264.3}

ODMENA ZA SLUŽBU
Vrcholná odplata
Slúžiť Bohu nie je márna vec . Tým, čo obetujú svoj život jeho službe, kynie vrcholná
odmena / 4T, str.107/. {KS 266.1}
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Každá obeť prinesená pre Božiu službu bude odmenená podl‘a „nekonečného bohatstva
jeho milosti“ /DA, str. 249/. {KS 266.2}
Našou odmenou za spoluprácu s Kristom v tomto svete bude vačšia moc a rozsiahlejšie
možnosti spolupracovat‘ s ním vo svete budúcom /COL, str.36l/. {KS 266.3}

Základ ohodnotenia
Hodnota služby pre Pána sa meria duchom, akým bola vykonaná, a nie dlžkou pracovného
času /9T,str. 74/. {KS 266.4}
Ich úspech pri pokroku v duchovnom živote závisí od toho, ako zúročili prepožičané hrivny.
Ich budúca odmena bude úmerná čestnosti a opravdivosti, s akou slúžia Majstrovi / RH , 1. 3 .
1887 /. {KS 266.5}
Pán má vel‘ké dielo, ktoré treba vykonat‘, a on vo večnom živote zverí najviac tým, ktorí už
tu slúžia najvernejšie a najochotnejšie /COL, str. 330 /. {KS 266.6}
Tí, čo prišli na vinicu o jedenástej, boli vďační, že smeli pracovat‘. Ich srdcia boli plné vďaky
voči tomu, ktorý ich prijal; vel‘mi boli prekvapení, keď ich na sklonku dňa hospodár vyplatil, ako
keby boli pracovali celý den, Vedeli, že takú mzdu si nezaslúžia. Laskavost‘ v tvári
zamestnávatel‘a ich naplnila radosťou. Nikdy nezabudnú na hospodárovu dobrotu ani na tak
štedrú odmenu . {KS 266.7}
Tak je to aj s hriešnikom, ktorý si pri vstupe do Majstrovej vinice o jedenástej uvedomuje
svoju nehodnost‘. Jeho služobný čas zdá sa byť tak krátky, že si zaň zrejme nemože nárokovat‘
nijakú mzdu; je však rád, že Boh ho vobec prijal. Pracuje pokorne a s doverou vďačný za
prednost‘, že smie byť Kristovým spolupracovníkom. Takého ducha Boh rád poctí /COL, str.397
-398 /. {KS 267.1}

Odmena je zaručená
Ten, ktorý „každému určil jeho prácu“ podl‘a schopností, nikdy nedopustí, aby verné splnenie
povinností zostalo bez odplaty. Každý verne a vo viere vykonaný čin bude korunovaný
zvláštnym znamením Božej priazne a ocenenia. Každého pracovníka sprevádza zasl‘úbenie :
„Ta ide pomaly a plače ten, kto rozsieva semeno, ale potom istotne príde s plesaním nesúc
svoje snopy“ /5T, str. 395 /. {KS 267.2}
Nech je akokol‘vek krátka naša služba a skromná naša práca, ak detinskou vierou
nasledujeme Krista, odplata nás neminie. Čo si nezaslúži ani ten najslávnejší a najmúdrejší
človek, može dostat‘ najslabší a najjednoduchší. Nebeská zlatá brána sa neotvára
sebavedomým. Neotvorí sa ani duchovne pyšným. Dvere večnosti sa však doširoka otvoria pod
dotykom malého a slabého dieťaťa. Blažená bude odmena milosti tým, čo Bohu slúžili
prostotou viery a lásky /COL, str. 404 /.Celá tých, čo tuto prácu konajú, možu byť ozdobené
korunou obetavosti. Všetci však dostanu svoju odmenu /6T, str. 348 /. {KS 267.3}
Táto myšlienka by mala pudit‘ a povzbudzovať každého Božieho pracovníka. V tomto živote
sa nám naša práca pre Pána často može javiť ako skoro bezvýznamná. Naše úsilie konať
dobro može byť uprimné a vytrvalé, a predsa nám nemusí byť dovolené byť svedkami jej
následkov. Všetky snahy nám možu pripadat‘ ako stratené . Spasitel‘ nás však uisťuje, že naša
námaha je zaznamenaná v nebi a že odmena nás neminie /6T, str. 305/. {KS 267.4}
Každý čin, každý skutok spravodlivosti, milosrdenstva a dobročinnosti vyvoláva v nebi
hudbu. Otec hladí z tronu a človeka takých skutkov počíta medzi svoje najvzácnejšie klenoty.
„A budú moji, hovorí Hospodin zástupov, na den, ktorý ja učiním, zvláštnym vlastníctvom.“
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Každý skutok milosrdenstva núdznym alebo trpiacim sa pokladá za čin vykonaný Ježíšovi.
Ktokol‘vek pomáha chudobnému, súcítí s trpiacim, pomáhá utláčaným a prijímá sirotu, dostáva
sa do užšieho spoločenstva s Ježišom /RH ,16.8. 1881 /. {KS 268.1}
Kristus pokladá všetky skutky milosrdenstva, dobročinnosti a súcitného ohl‘adu voči
nešťastným, nevidomým, chromým, nemocným, vdovám a sirotám ako jemu vykonané; tieto
činy zostanú zachované v nebeských záznamoch a budú odmenené /3T, str. 512 -513 /. {KS
268.2}

Spravodlivá odmena
Pán je dobrý. Je milosrdný a zl‘utovný. Pozná každé svoje dieťa . Vie , čo každý z nás robí.
Vie ako má koho oceniť. Či neodložíš zoznam svojich úctyhodných činov spolu so zoznamom
svojich trestuhodných skutkov a nespol‘ahneš na Boha, aby o všetkom rozhodol sám? Koruna
slávy ťa neminie , ak vykonáš dielo, ktoré ti určil Pán / S W , 14 . 5 . 1903 /. {KS 268.3}
Pán chce , aby sme spol‘ahli na neho bez pochybovania o miere odmeny. Keď v človeku
prebýva Kristus, potom otázka odplaty nie je prvoradá. To nie je pohnútka, ktorá nás má
nabádat‘ k službe /COL, str. 398/. {KS 268.4}
Z podkrovných izieb, z chatrčí, z vazenia, popravísk, z hor a púštnych samot, z jaskýň i z
mora Kristus zhromaždí svojich vyvolených . Na zemi boli ponížení, tiesnení a prenasledovaní.
Miliony verných odišli do hrobu obťažené hanbou, pretože odmietli povolit‘ satanským zvodom.
Ludské tribunaly prisúdili Božím dietkam najstrašnejšie zločiny. Blízko je však den , keď „Boh
bude sudcom“. Vtedy sa pozemské rozhodnutia zmenia. „Odstraní potupu svojho l‘udu .“ Každý
z nich dostane biele rúcho. a “ nazvu ich: svátý l‘ud ... vykúpení Hospodinovi “ / COL , str. 179
-180 / {KS 268.5}

Prítomná odmena
Šťastie . Tí, čo svoj život obetujú kresťanskej službe, poznajú význam pravého šťastia. Ich
záujmy a ich modlitby ďaleko presahujú viastné „ja“ .Ak pomáhajú iným, rastú sami. Poznávajú
najrozsiahlejšie plány a najúchvatnejšie podujatia; postihujú tajomstvo duchovného rastu pod
božským prúdom svetla a požehnania. Títo služobníci prijímajú múdrosť z neba. Stále viac sa
stotožňujú s Kristom vo všetkých jeho plánoch. Nemajú príležitost‘ k duchovnej strnulosti / 9T ,
str. 42 /. {KS 269.1}
Zbor, ktorý sa úspešne zapája do práce, je šťastný. Ludia, ktorí súcitne a s láskou hl‘adajú
blúdiacich a snažia sa ich priviesť k stádu toho velkého Pastiera, konajú požehnané dielo. Aká
to úchvatná myšlienka, že taká záchrana jediného hriešnika posobí v nebi váčšiu radost‘ než
deváťdesiatdevať spravodlivých /2T, str. 22 /. {KS 269.2}
Kto sa podriaďuje voli Božej, tomu žiadna služba nie je otroctvom. Myšlienka, že máme
slúžiť „ako Pánovi“. dodáva povab každej práci, ku ktorej nás Pán volá /9T, str. 150 /. {KS 269.3}
Kresťanský pracovník nepozná nijaké otroctvo v práci, ktorú mu určilo nebo. Pri pohl‘ade na
l‘udí vyslobodených z otroctva hriechu vstupuje do „radosti svojho Pána“ a táto radost‘ mu je
odmenou za všetko jeho sebazapieranie / S W, 2 . 4 . 1903 / . {KS 269.4}
Stať sa pracovníkom, trpezlivo a vytrvalo konať dobro pri stálomsebazapieraní, je slávne
dielo, z ktorého je v nebi radosť / 2T, str . 24 / . {KS 269.5}
Kristus sa teši, keď berie do rúk zdanlivo beznádejný materiál tých, ktorých satan ponížil a
vo svojej službe zotročil a formuje z neho nádoby svojej milosti . . . Svoje detf povoláva za
pomocníkov pri dokonávaní tohto diela; v jeho úspěchu už v tomto živote nachádzajú
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prevzácnu odmenu /6T, str. 308-309 /. {KS 269.6}
Požehnanie. Každá služba pre Krista nás odmeňuje spátným požehnaním /COL, str. 354 /.
{KS 270.1}

Každá v Ježišovom mene splnená povinnost‘ a prinesená obeť získava vel‘kú odměnu . Už v
samom příkaze povinnosti Boh zasl‘ubuje a skutočne i dáva svoje požehnanie /4T, str.145 / . {KS
270.2}

Na tomto svete by sme mali žiť pre získavanie l‘udí pre SpasiteTa. Ak škodíme iným,
poškodzujeme aj seba. Ak iných obšťastňujeme, sami budeme požehnaní, pretože vplyv
každého dobrého skutku sa odráža v našom vlastnom srdci / 4T, str. 72/. {KS 270.3}
Každý lúč svetla, ku ktorému sme dopomohli iným, osvieti i naše vlastné srdce. Každé
láskavé a súcitné slovo, ktorým sme potešili iných, každý čin,pomáhajúci utláčaným, a každý
dar na zmiernenie utrpenia spolublížnych, so zretel‘om k Božej sláve, prinesie dobrodincovi
požehnanie. Kto takto pracuje, poslúcha zákon neba a prijme B0žie uznanie I 4T, str. 56 /. {KS
270.4}

Hoci konečná slávna odmena príde pri Kristovom príchode, úprimná služba Pánovi už v
tomto živote prináša odmenu. Pracovník bude narážať na prekážky, odpor, trpké a žalostné
znechutenie. Snáď ani neuvidí ovocie svojej námahy. Požehnanú odmenu však nachádza už
pri svojej práci. Všetci, čo sa odovzdávajú Bohu v nezištnej službe l‘uďom, spolupracujú s
Pánom slávy. Táto myšlienka spríjemňuje každú námahu, upevňuje vol‘u a povzbudzuje ducha
pre každý prípad / 6T, str. 3 05 -306 /. {KS 270.5}
Z d r a v i e . Dobročinná služba je skvelým liekom proti chorobe. Tí, čo chcú pracovat‘, majú
prosiť Boha a on sl‘úbil, že ich vypočuje. I v dobe sucha budú mať hojnost‘ a budú ako
zavlažená záhrada, kde nebude nikdy nedostatok vody /2T, str. 29 /. {KS 270.6}
V spoločenstve s Bohom, Kristom a svátými anjelmi ich obklopuje nebeské ovzdušie , ktoré
telu prináša zdravie , duchu sviežosť a duši radost‘ /6T, str. 306/. {KS 271.1}
Radost‘ z dobročinnej služby zapal‘uje city, ktoré prebiehajú nervovou sústavou , podnecujú
krvný obeh a dodavajú duševné i telesné zdravie / 4T, str. 56 /. {KS 271.2}
Sila. Keby sa niekto, hoci aj silný človek, stále vyhýbal práci, zoslabne . Zbor alebo tí, čo
nechcú pomáhat‘ iným a uzaťvárajú sa len do seba, čoskoro duchovne zoslabnú. Len práca
udržuje zdatného človeka pri sile. Cirkvi Kristovej dodá silu duchovná práca, námaha a
splňanie povinností / 2T, str. 22 /. {KS 271.3}
Pokoj. V službe iným možno zažit‘ ono radostné uspokojenie, vnútorný pokoj, ktorý je
dostatočnou odmenou. A.k nás vznešená a šl‘achetná tužba pudí k dobročinnej službe, potom
vo vernom splňaní tých mnohonásobných životných povinností nájdeme práve šťastie . To
prevyšuje každú pozemskú odplatu, pretože každé verné a nezištné splnenie povinnosti anjeli
natrvalo zapisujú ako záznam života / 2T , str . 132 /. {KS 271.4}

Budúca odmena
Večný život. Opravdivou a rozvážnou snahou pomáhat‘ tam, kde si to potreba vyžaduje,
pravý kresťan zjavuje svoju lásku k Bohu a_spolublížnym.Pri tejto službe može obetovat‘ aj
život; keď však príde Kristus a zhromaždí si klenoty, nájde ho /9T,str. 5/. {KS 271.5}
Vítajúci domov. Zastaňme si na prahu večnosti a čujme ono milé privítanie tých, čo v tomto
živote spolupracovali s Kristom a pokladali si za zvláštnu prednost‘ a česť smieť pre neho i
trpieť ... Tam vykúpení pozdravujú tých, ktorí ich priviedli k oslávenému Spasitelovi. Pripájajú sa
k oslave Toho, ktorý zomrel, aby 1‘udia mohli večne žiť. Boj skončil. Pominulo všetko trápenie a
nedorozumenie , Piesne víťazstva naplňajú celé nebo, keď vykúpení stoja okolo Božieho tronu.
Všetci radostne spievajú: „Hoden je Baránok zabitý“, ktorý nás vykúpil Bohu /MH, str. 506-507 /.
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{KS 271.6}

Ak záznam svedčí, že ich život a charakter sa vyznačoval nežnosťou,sebazapieranim a
dobročinnosťou, prijmú ono blažené uistenie a požehnanie od Krista: „Správné/“ “ Poďte
požehnaní mójho Otca , prijmite a ko dedičstvo král‘ovstvo, ktoré vám je pripravené od
stvorenia sveta“ / 3T , str. 5 25 / . {KS 272.1}
Nebeské prostredie.Cirkev je dosial‘ cirkvou bojujúcou . Narážame na svet temnosti, skoro
cele oddaný modloslužbe . Prichádza však deň , keď zápas bude dobojovaný a víťazstvo
spečatené . Božia vol‘a sa bude diať na zemi, ako sa deje v nebi. Národy spasených nebudú
poznat‘ iný zákon než zákon neba. Všetci budú šťastnou, súladnou rodinou, odiatou rúchom
chvály a vďaky a rúchom Kristovej spravedlivosti. Celá príroda vo svojej nevystihnuté 1‘nej
kráse vzdá Bohu chválu a úctu . Svet bude vykúpaný v nebeskom svetle. Svetlo mesiaca bude
ako světlo slnka a svetlo slnka bude sedemnásobne silnejšie než teraz. Roky poplynú v radosti.
Nad touto krásou budú prespevovať ranné hviezdy a Boží synovia budú jasať , kým Boh a
Kristus zhodne oznámia: „Nebude už viac hriechu , ani smrti už nebude / MH , str. 504 506 / .
{KS 272.2}

Radost‘.Odmenou Kristových pracovníkov je vstup do jeho radosti. Radost‘, na ktorú sám
Kristus túžobne čaká je vyjadrená v prosbe k Otcovi: „Chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so
mnou, kde som ja „/ 6T, str. 309/. {KS 272.3}
Najváčšiu radost‘ o najvyššie vzdelanie nachádzame v službe , a to už v tomto časnom ,
pozemskom a hriechom obkl‘účenom živote. V živote budúcom, ktorý bude bez pút hriešneho
tela, stane sa služba opať najváčšou radosťou a najvyšším vzdelaním; svedčiac budeme sa
vždy znova učiť o „bohatstve slávy tohto tajomstva“ , ktorým je “ Kristus vo vás, nádej slávy/Ed,
str. 309 /. {KS 272.4}
Delia sa o Kristove utrpenie a budú sa deliť aj o zjavenú slávu. Spolu s ním pracovali, spolu
s ním pili z kalicha utrpenia a teraz sa spolu s ním aj radujú /MB, str. 27/. {KS 273.1}
Ú r o d a . Každý podnet Ducha Svátého, ktorý vedie l‘udí k dobrote a k Bohu, je
zaznamenaný v nebeských knihách a v deň Boží bude smieť každý, kto sa ochotne stal
nástrojom Ducha Svátého, hl‘adieť na o‘vocie svojho života / 6T , str. 310 /. {KS 273.2}
V zástupe vykúpených pred Pánom budú aj prevzácne duše, získané vernou, trpezlivou
prácou, modlitbami a úprimným presviedčovaním, aby sa utiekli do Utočišťa.Tí, čo v tomto
živote spolupracovali s Pánom, prijmú tu svoju odmenu / 8T , str . 196 -197 / . {KS 273.3}
A.ká to bude radost‘, keď sa tito vykúpení stretnú a pozdravia s 1‘ud‘mi, ktorí im pomáhali !
A.ký pokoj za-vládne v srdci tých, čo nežili pre vlastnú samorúbosť, ale aby boli ku požehnaniu
1‘uďom nešťastným a v živote menej uprednostneným ! Uvedomia si zasl‘úbenie: „Budeš
blahoslavený, že ti nemajú čím odplatit‘, lebo dostane sa ti odplaty pri vzkriesení spravodlivých
“ /GW, str. 519 /. {KS 273.4}
V nebi uvidíme tých mladých l‘udí, ktorým sme po-máhali, ktorých sme k sebe zvali a ktorých
sme odvracali od pokusenia. Na ich tvári uzrieme odlesk Božej slávy / 6 T, str. 348 / . {KS 273.5}
A.ká to česť, smieť spolupracovat‘ s Kristom a ne-beskými anjelmi ! A.kú inú prácu možno s
tým zrovnávať ! Každý spasený človek vracia Bohu úrok lásky, ktorý sa odráža od človeka
zachráneného i od pomocníka pri jeho záchrane / 2T, str. 232 /. {KS 273.6}
Vykúpení sa stretnú a uvidia tých, ktorí ich pozornost‘ obrátili k slávnemu Spasitelovi. Aký
požehnaný bude rozhovor týchto l‘udí! Povedia: „Bol som hriešnik, bez Boha a bez nádeje na
svete ; navštívil si ma a upozornil na drahého Spasitel‘a ako jedinú nádej . Uveril som v neho.
Ol‘utoval som svoje hriechy a on ma posadil so svojimi svátými v nebesiach v Kristu Ježíšovi.“
Iní povedia: „Žil som v modlárskom prostredí ako pohan. Ty si opustil svojich priatel‘ov a
pohodlný domov a prišiel si ma poučit‘, ako nájsť Ježiša; uveril som v neho ako v jediného
pravého Boha. Zničil som modly a uctieval Boha,a teraz ho vidím tvárou v tvár. Som spasený,
naveky spasený; teraz už vždy možem hl‘adieť na Toho, ktorého milujem. Vtedy som ho videi
okom viery,ale teraz ho vidím osobne. Možem vyjadriť svoju vďačnosť za spásnu milost‘ Tomu,
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ktorý ma miloval a obmyl od hriechov vlastnou krvou“ /GW, str. 518 /. {KS 274.1}
Iní vyjadria svoju vďačnosť tým, ktorí sýtili hladných a odievali nahých. Povedia: “ Keď mi
zúfalstvo tiesnilo dušu neverou, Pán ťa poslal ku mne s nádej ným a tešivým slovom. Priniesol
si mi pokrm, keď som mal hlad, a otvoril si mi Božie slovo, aby som si uvedomil svoje duchovné
potreby. Pokladal si ma za brata. Súcítil si so mnou v mojom žiali a povzbudil si moju ranenú a
ubolenú dušu, aby som mohol uchopit‘ záchranne ku mne vystretú ruku Kristovu. Trpezlivo si
premáhal moju nevedomosť a poúčal ma, že v nebi mám Otca, ktorý sa o mňa stará. Čítal si mi
prevzácne zasl‘úbenia Božieho slova. Prebúdzal si vo mne vieru, že ma zachrání. Moje srdce
máklo, krotlo a poddalo sa. Pri pohl‘ade na obeť, ktorú Kristus pre mňa priniesol, pocítil som
hlad po chlebe života a táto pravda sa mi stala po kladom. Som tu, spasený, naveky spasený,
večne smiem žiť v jeho prítomnosti, aby som chválil Toho, ktorý za mňa obetoval svoj život “ /G
W, str . 518 519 / . {KS 274.2}

Odmenená trpezlivosť
Ak sa nám čakanie na príchod nášho Vysloboditel‘a zdá byť pridlhé, ak zohnutí utrpením a
unavení námahou netrpezlivo vyhliadame završenie svojej služby, aby sme čestne smeli odísť
z boja, pripomeňme si pričom nech zamlkne každé reptácke slovo že Boh nás tu na zemi
vystavuje búrkam a bojom, aby sa zdokonalil náš kresťanský charakter, aby sme lepšie poznali
Boha, nášho Otca, a Krista, nášho Staršieho Brata, a aby sme pomáhali pri záchrane mnohých
duší pre Krista, aby sme s radostným srdcom smeli počuť slová: „Správne, dobrý a verný sluha,
... vojdi v radost‘ svojho Pána ‚• “ / RH , 25 . 10 . 1881 /. {KS 274.3}
Křesťanský bojovník, bud‘ trpezlivý • Ešte chvíl‘u, a Ten, ktorý má prísť, príde . Noc dlhého
čakania, bdenia a vzdychania onedlho pominie. Čoskoro príde odplata; svitne večný den. Teraz
niet času na spanie, niet času ani na neplodnú l‘útosť. Kto teraz drieme, premárni vzácne
príležitosti konať dobro. Máme požehnanu prednost‘, že smieme zbierať snopy pri slávnej
žaťve ; a každá zachránená duša bude ďaišou hviezdou v korune Pána Ježiša, nášho
chvályhodného Vykupitel‘a. Kto by chcel skladať zbraň, keď onedlho može dosiahnuť nové
víťazstvá a získať ďalšie trofe-je pre večnost‘ ? /RH , 25 . 10 . 1881 / {KS 275.1}
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