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Predslov
Rozm šlali ste niekedy nad r. m, aké by to.bolo, keby.stedo-

stali list od nejakého proroka? Mali by ste odvahu otvorrt oDar-

ku a prečítať si obsah listu?
^ Ňí;;"r' "i'r"i"r' '"-kach 

nájdete listy písané p:d P:"_"^"

i"$i'a"io", kíoré boli adresované mlad m [uďom, aby tm po-

-.Iri správne sa rozhodnírť, čo 1^ y\^ dvorenia a lzayretla

manželstva. zorr^ro,)iělia tejto knii.k}' lvádzaií tiež určité

ridaie o pozadí" 
"k"i;;';i;J',yt "'.i.i.Í, 

sa os b, ktor m boli

ff#"J'#;;j. Ť;;;á; "aia"t"vždy 
pre.d listom, ktorého

.'.vk"ií'. Niektoré príliš dlhé listy sme skráttlt' ato bezvyzna-

ilf'"*il;; "h 
ilJ' M""á ad'"' átov aos b' o'ktoq *'"]

listoch píše, sír '-.*"Z' Ý r znychkapitolách tohto dielka sír

"""ž."álib"ísi. '"dv 
zinych listov telistej autorky' 1^l Ý.' 2

V žiadíom období života nie je správna rada taka oolezrta'

"t 
o 

'-i.dv, 
keď dvaja mladí ludia pom šlajír na uzavretle man-

ill'r;;.*É;;'']' *ií";. i p'^j' si, aby šte mali šťastny,domov a

'i't "ti 
večn' život. Hoci se jedná o situácie arady dane mtaoym

irrďom or"d ,.o rokmi, veríme, že prečítanie a zamyslen': 
'" :.":

ob'"h"* t chto listov aj keď od doby ich napísantana::ii"::':

Posun myšlenia a jazyka, vám m že pomÓct v obrclvocn sme-

roch.
Poz vamevás ,,oworiť obálku" ačitat' aké rady Pán posiela

v t chío fistoch dnes'vám'
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Miluiem ťa

..Miluiem ťa.' Ak zvláštny YPlyv majri tieto s\ová vo vzá-

i";;; ;;i"r'" á".'"t' mlad ch i"dí ! Avšak' ešte predivnej šie

Áám zneji v odkaze nášho Spasitela, kton chce' ?b{ ',-' o:ll
šťastní a'aby sme vo vzájomnom vzťahu ;eden s druhym nasu

radosť."* 
'i.r"' 

prirovnal svoju lásku k cirkvi k láske manželskej. V
Pir-. ,r".há dzame nlžnc prib"hy lásky, ako napríklad.o Jako-
il;;t; Rá;h.i' "t.u. 

dojeÁn p'ib"h o Rrit Moábske|,ttorá sa

"e" 
*""z.l't ro s Boazom 'tí" eb''kom rodokme a Mesiáša'

- - 
Ň F 

""u. 
sk o tec sa zaujíma o n áš život ] á,sky' .zá|eží,)|" Ť

om. Prostreáníctvom Písma a inšpirovanygl :p1'"] 'Ellen U'

Ýhit.orn"j dáva Boh rady m|adym luďom pri hladaní šťastta'

ZBIBLIE
,, Viďte, ak lásku dalnám otec, aby sme sa menovali dietka-

mi Božími'' (1 Ján 3'1).^"'.'r" 

'.- pixi.l, aby zirot mali a hojne mali'(Ján 10'10)'

;"T;;;;-;Á hárro'il, aby moja radosť bola vo vás, a vaša

raáosť aby bola írplná'' fián 15'11)'
^- 

"ii;.; "a' 
aá"i'[","'J"tyka sa zrenice m jho oka" (7ach

2'12)' 
nezávidí'láska sa ne-' 

,,Lárk^ je tpez|ivá,láska je dobrotivá,,

*o7"", "." 
ady^^r"írri" je áeslušná, nie je sebecká' nerozčulu-

lJ í;:_;; šťa z|e, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s prav-

áo.'írnš"tko znáša, všetkému verí, všetkého sa náde;e' vŠetKo

i.*'"i. ia'ka nikáv neprestane' Kdežto proroctvá sa pominír'

i;;"|;;,r-Íkrr.r, poi.'"''i" sa pominie'' ( 1 Kor 1 3'4- 8)'*''i'atrilí 
'" 

i'ii a""it Hospodin: Miloval som ťa večnou lás-

koíp..i"iom ti tak dlho zachoval milosť" Íl'' -'':1).._:^l: ^_.
,,í"bo som presvedéeny, Že ani smrť.ani život anr an'e_lr.anl

k.rí.ž"tstuá .rrip.ítorr,rrot 
"rri 

mocnosti ani vysokosť ani hlbo-

kosť ani nijaké iné ;;.;;r'á r,.brrd.l nás m éť odlírčiť od lásky

iiái.i, r.r*á je v Kristu Ježiši, našom Pánovi'' (Rím 8'38'39)'
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zo sPlsov ELLEN G. VHITEOVEJ
Píšem Ti, pretože Ťa milujem. (List 51, 1889)

Milá mládež, chcem k vám prehovoriť rozhodne, pretože
chcem, aby ste boli spasení. (MYP 140)

Drahá sestra' píšem Ti, pretože Ťa milujem. (List 51,7894)

Nepovažujem Tvoj prípad zabeznádejn ; keby som ho za ta-
k pokladala, nepísalo by moje Pero tieto riadky. (2T,562)

Prijmi pokarhanie ako od Boha, prijmi radu, ktorri Ti dávam
zláslry. (List 30' 1875)

oznám Bohu svoje potreby' radosti, žiale, starosti i obavy.
Nem žeš Ho obťažiť, nem žeš Ho unaviť. Ten, ktor. vie o poč-
te vlasov na wojej hlave, nie je lahostajn voči potrebám svojich
deď. 'Lritostivy 

je Pán a milosrdny" (Jak 5,11). Jeho láskavého
srdca sa dor kajri naše žiale, ba už aj zmienka o nich. oznám
Mu všetko, čo ti znepokojuje mysel. Nič nie je príliš velké, aby
to neuniesol, pretože drží svety, ovláda všetky záležitosti ves-
míru. Nič sebámenšie, čo by mohlo nar šať náš pokoj, neuniká

Jeho pozornosd. Žiadna kapitola našich skriseností nie je príliš
temná, aby ju nepoznal; nieto tak splětitej situácie, aby ju neve-
delrozuzhL Nijáká pohroma nestihne ani najmenšie zJeho detí,
nijaká írzkosť netiesni dušu, nijaká radosť neobveseluje, nijaká
vrricna modlitba nevychádzaz írst, o čom by náš nebesk otec
nevedel a o čo by sa bezprostredne nezaujímal.,,on uzdravuje
skrušen ch srdcom a obvázuje ich rany" (z l47,3). Vzťahy me-
dzi Bolrom akaždymjednotlivcom sri tak osobné a plné, ako
keby na zemi nebolo žiadneho iného človeka, o ktorého by sa
bdele staral azaktorého by dal svojho milovaného Syna. (Cesta
ku Kristovi, str. 100)
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Prvá časť

Manželstvo predchuť nebies

Teplo pravého priatelstva a láska, ktorá spája srdcia manže-
lov, sti predchuťou nebies.

Boh ustanov t|, že medzi tymi, ktorí vstupu j ri do manželského
zvázku, by mala vládnuť dokonalá láska a srilad.

Nech nevestaaŽeníchsi pred cel m vesmírom navzájom sfťr-

bia, že sa budíl milovať, tak ako to nariadil Boh.

PREDCHUŤ NEBIES
Človek nebol stvoreny, abY žil sám; mal byť spoločenskou

bytosťou. Bez spoločnosti by mu krásna krajina a nádherné javy
raja neposkytli plné šťastie. Ani spoločensťvo S anjelmi by ne-
mohlo uspokojiť jeho tíržbu po sympatii a spoločnosti. Nik však
nemal taliír istri prirodzenosť ako on, koho by mohol milovať a
kto by miloval jeho. Preto dal sám Boh Adamovi spoločnicu.
Dalmu Dpomoc' ktorá by pri om bola*, pomocnicu, ktorá mu
vyhovovala,ktorá mu mohla byť družkou a byť s ním jedno v
láske a ričasti. Eva bola sworená zrebra,vy atého z Adamovho
boku, éo znastená, že ho nemá ovládať ako hlava, ani mu byť
podriadená ako menejcennejšia, ale že mu má stáť po boku ako
iovn s rovnym, byť ním milovaná achránená. Ako časť muža,
kosť z jeho kosti, máso z jeho mása bola jeho druh m ja. V tom-
to vzťahu je naznaěená tesná jednota a citoq vzťah oboch.,,Veď'
nikdo nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale ho živí a opatruje"
(Ef 5,29). oPreto oPustí človek otca amatku a pripojí sa k svojej
žene; i budír dvaja jedno telo" (Ef 5'31).

Boh usporiadal prvri svadbu. P vodcom inštitricie manžel-
stva je teda sám $tvoritel vesmíru. ,,Manželsťvo nech je v ricte u
všetkych" 1Žid tt,+1; manželstvo bolo jedn m zprvychdarov,
ktoré človek dostal od Boha, a je jeďn m z dvoch darov, ktoré
si vzal Adam po páde zabrány raja. Ak sír v tomto vztahlllzná-
v ané a zachov áv ané božské zásady, j e manželstvo požehnaním ;
udržuje čistotu a šťastie Íudského pokolenia, uspokojuje spolo-

11



čenské potreby človeka, povznáša ho po stránke telesnej, rozu-
moveji mravnej. (PP 46)

Sworitel spojil ruky bezhriešneho páru (Adama a Evy) v
manželstve a povedď: ,,Preto muž opustí svojho otca i svoju
matku a prilne k svojej žene abudri jedn m telom (l Moj 2,24).
T m ustanovil manželsk ,zvázokpre všetk ch Adamov. ch po-
tomkov až do konca času. A to, čo večn otec označi| sám za
dobré, je ustanovenie, ktoré má slrižiť Íudswu k najváčšiemu po-
žehnaniu a k najvyššiemu rozvoju. (MB 63.64)

NECH DVoRENIE TRvÁ NEUSTÁLE vo vAŠoM
MANŽELsTvE
Nevyslovte ani jedno slovo, nevykonajte ani jeden skutok,

ktor by ste nechceli, aby sa na pozerali anjeli a aby ho zazna-
menali v nebesk ch knihách. Mali by ste mať stále na památi Bo-
žiu slávu. Srdce by malo prekypovať len čistotu, posvátnou
láskou, hodnou nasledovníkovJežiša Krista, mala by v om byť
láska povznesená zo svojej prirodzenosti, viac nebeská než po-
zemská. Všetko ostatné je v dobe známosti znehodnocu jíée a
ponižujrice. V očiach svátého a čistého Boha ani manželstvo
nem že byť sváté a ctené, ak sa neriadi vznešen mi zásadami
Písma.

Nech lrodiny dvorenia spred manželstva pretrvávaji po ce|y
manželsk život. (AH 55,56)

'AK HosPoDIN NE$TAVIA DoM" (Žalm t27,1)

Tí, ktorí zamyšLaji vstlipiť do manžeslkého zvázku, mali by
uvažovat o tom' ak bude charakter a vplyv ich domova, ktor
založia.Tym, že sa m žu stať rodičmi, šri im zverené sváté veči
a d vera. Na nich závisí vefkou mierou blaho ich detí na tomto
svete a tiež ich šťastie vo svete budricom, vo večnosti. Rodičia
veÍkou mierou určujri telesné i mravné znaky svojich detí.

' St'av spoločnosti závisí na charaktere domova aváhavplyvu
každej rodiny prispieva buď k poklesu alebo vzostupu mravnej
rirovne cele;' spoločnosti.

VoÍba životného druha by mala byttaká, aby boli vytvorené
predpoklady pÍe rozvoj telesného, duševného i duchovného

t2

blaha rodičov i detí. Mala by byttaká,aby sa rodičia a ded stali

požehnaním pre blížnych' a'žl|i na česť svojho StvoriteÍa'
(MH 3s7,3s8)' 

Ježiš nezačálsvoje dielo nejak m vefk m činom pred'najvyš-

šoir židovsko,, r"do,, v Jeruzaleme. Svoju moc prejavil v malej

galitejskej osade, aby sposob_il radost pri svadobnej s|ávn9s.1i'

Ťy-i."i""il svoju r'č"'? 
' 

Íuďmi a da1naiavo svoju tíržbu slíržiť

k ich šťastiu. (DA 144)
Ten, ktor ial Adamovi Evtz1pomocnicu, učinil syoiPnŤ

zázrakna síadbe. Na svadobnej hostine, kde sa priatelia a prí-
buzní spolu radov a\i, zača| Kristus svoj verejn učiteÍsk ťrrad

- službu. Tak mto sp sobom posvátil manželswo a uznal ho
zazriadenie' ktoré sám ustanovil. (MH 356)

Jedine prítomnosť Kristova m že urobiť mužov i ženy šťast-

n1mi. obyčajnri vodu tohto života m že Kristus premeniť na

víno nebies. Poto* sa domov stane rajom šťastia a radosti; rodi-
na sa stáva prekrásnym symbolom rodiny v nebesiach'
(AH 28)

Edson bol v poradí druh zo štyroch sy-
nov Ellen Vitriteovei. Pretože matka Po-
čas svojho rušného života vela cestovala
a mala mnoho zodpovedností, nemohla
byť stále so svojimi deťmi. Zachovalasa
rozsiahla zbierka listov, ktoré im napí-
sala. Nasledujírci list je adresovan Ed-
sonovi a Emme roku 187O, krátko po ich
svadbe, a predstavuje matkine nádeje a

modlitby Ža nov ozaložen domov. List
svedčí o milujricej materskej starostli-
vosti o syna, ale je v om zrejmy tiež
prídavnÝ rozmer skírseností získan ch
pod lrpÍyuom božslr ch posolstiev od
bána, ktoré dostala vo videniach.
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Clyde, Ohio
September 1870

ay sloa ov ať n e žn é, r ad,o stné a p otl z b u dz uj ce slorl á. N e ch na V á s

,borb spočin tie najkrajšie nábeské požebnania, rnoje drabé de-

ti, to je modlitba Vašej matky.

Matka
Drab Edson, drabá Emrna,

rnoje d,eti, d.ali ste srloje srd,cin jeden d.ruhémil; teraz icb saorne
a prirnne odoazdajte cele aj Bohu. Vo saojorn manželshom ži-
aote s'a snažte naazájorn poaznášať' V každ.odenn ,ch rozhooo-
rocb.i a t cb najs kromnejšícb oblastiacb žioota preukazujte vy-
soké a povznášaj ce princípy ,uašej satitej aiery. Bud't, 

'tht, 
pr-

zorní a citliaí, zaujírnajte sa o cítenie toho dru-bého. Nepripu'sťte
žartorlné, posmešné uťahovanie si jed.en z drubébo, atipkovanie
a panižooanie' Je to nebezpečné. M že to raniť. Hoci iana m že
byť skrytá a tajená, predsi len existuje, čo spisobwje, že sa stráca
pokoj a šťastie je obrozené.

. Sy? !"6j' buď na st-ráži a zl žiad.nom prípade neprejaa poaahu,
k torá by s a b líž ila diktátor sk é * r, poro, áae mu ducb u.' T o zna-
rnená, že si musíš d'árlať pozor na slorlá a rozmyslieť si, ča porlieš.
Je to jednod,wcbšie, ako icb potom brať spciť a dodatočne iotierať
d, sled.ky neuaáženej reči. Houor vždy\áskavo' Dár'laj dokonca
po?9r aj na moduláciu, t n hksw' Taoja tuár i Taoj'blas nech
aždy ayjadruj .len lásku' nežnosť a rniěrnosť. Vezrniíe si za soo-
ju poainnosť, že budete šíriť slnečné lítče; nedorloťte, aby nad z.,a-
tli^z-ostárlal n9j -mrak. Ernma Ti bud.e všetk m, po čom len
m žeš t žiť, ak bwd,eš ostražitl a nedáš jejpríležiiosť,)by sa cítila
zarrrtíttená, nešťastná a utrápená a aby pocbyboaala o prarlosti
Tyojej lásky. Vy sami si rrl iete ,ytrriit'štasiie, alebo hL stratit.
T m, že sa budete snažiť saoj žiaot podriadiť Božiernu sloau,
m žete dosiabnuť rjld,zosť, šťacbetnoiť a aznešenosť cbarahteri
a budete si naazájorn uroanárlať žiuotné cbod,níčky.

Podriaďujte sa jeden d.rubému. Ed.son, zriekni sa nieh'edy
saojbo sudbu a usttip. Nebuď zanoaitft, i keď sa Ti Trloj názár
z d.! sp11i..v ny 

;. 
m u s íš b y ť st up'čio l, z b oa ie a aa l, n e ž n , š A cito1,

zdaoril , stále ud.ržiaoať rnalé zdvorilosti žirlota, Liskaaé čiiy,

14

List 24, 1870
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MANŽELsTvo sA PoDoBÁ rrustovnJ rÁsrn
KJEHo v volnNÉnnu LUDU
Tak Star. ako aj Nolry zákon používa manželsk zvázokna

znázornenie rizkeho spojenia medzi Kristom a Jeho fudom -
medzi SpasiteÍom atymi, ktor. ch vykripil za cenlJ Golgoty.

Pán Ježiš povedal: "Neboj Sá, . . . lebo woj Tvorca je wojím
manželom. Jeho meno je Hospodin mocností, woj VykupiteÍ,
svaty lzraela." oNavráťte sa, odvrátení synovia, hovorí Hos-
podin; lebo ja som sa oženil s vami a vezmem si vás" (Iz54,4.5;
Jer 3,14).

V piesni Šalamrinovej počujeme hlas nevesry, ktorá hovorí:
,,M j mil patrí mne a japatrímjemu.' A ten, ktor pre u "vY-niká medzi desaťtisícami", odpovedá svojej vyvolenej: ,,Celá si
krásna, moja milovaná, a škvrny na tebe niet' (Piese 2,16;5,t0;
4,7)

MANŽELSKÝ ŽIvoT JE sTÁLE LEPŠÍ A LEPŠÍ
Mužovia a ženy m žu dosiahnuť rirove Božieho ideálu, ak

si zvolia Krista za Pomocníka. Čo nezm}že tudská mridrosť,
dokoná Jeho milosť pri t ch, ktorí sa Mu oddaj v láskyplnej
d vere. Jeho ProzreteÍnosť m že spojiť srdcia putami, ktoré sri
nebeského p vodu. Láska nespočíva len vo v mene nežnych a
lichotirn ch slov. Nebeské krosná dokážu tkať osnovu a tok do
jemnej, a predsa pevnei tkaniny, pevnejšej, než všetky Pozem-
ské tkanivá. V sledkom nie je továrenská tkanina, ale tkanivo,
ktoré vydržíkaždí skrišku a v nosení sa osvedčuje. Srdce je so
srdcom spritané zlatou páskou lásky, ktorá trvá večne.
(MH 362)

Milovať tak, ako miloval Kristus, znamená prejavovať nese-
beckosť, a to vždy a všade, nežn mi, láskav mi a prívetiv mi
pohladmi. Platia aj t. m, od ktor. ch sa nedá nič očakávat, aza-
nechávajri za sebou v u, ktorá obklopuje dušu.

Ich p sobenie je neoceniteÍné. Nie srí požehnaním len pre to-
ho, kto ich prijíma, ale aj pre toho, kto ich dáva; pretože vyvo-
|ávají reakciu, p sobia aj spátne. Pravá láska je drahocenná
vlastnosť nebeského p vodu, ktorá t m viac vonia, čím viac sa
delí medzi druh ch.

t6

Kristova láska je hlboká avricna, prírdiaca ako neskrotitelná
riava ku všetk m, ktorí ju prijímajri. VJeho láske niet sebectva.

Ak mkáto ' ''ébi.' 
pochÁdiajnca láska je trval mprincípom ná-

šho srdca, poznaji to nielen tí, ktorí srinám najdrahší v_posvá-

,""o- ,riihu, ale všetci, s ktor mi prídeme do styku' Povedie

nás to k tomu, Že ich obdarujeme áspo trochou pozornosti'
urobíme ristupky, budeme konať skutky l{sk1' hovoriť nežné,
pravdivé 

^poirbudrujrice 
slová. Bude to viesť k tomu' že bude-

'me mať sÍrcit s r mi, ktor ch srdcia lačnejír po porozumení'
(SDA Bible Commentary, 5,1 140)
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Druhá časť

Ako náist pravého partnera

BUĎTE PRAKTICKÍ
Sk r než na seba yezm'6 zodpovednosti spojené s manžel-

stvom' mali by mať mladí ludia praktické skírsenosti, aby boli
pripravení na svoje budírce povinnosti a bremená. (MH 358)- 

Pretože tak ako ženy imuži majri svoj podielnavytváraní do-
mova' rovnako ako dievčatá potrebujri aj chlapci nadobudnriť
znalosti o domácich prácach. Ustlať postel, upratať izbu, umyť
riad, pripraviť jedlo, vyprat a opraviť si vlastny odev je užitoč_
n m cvikom, ktory nerobí chlapca menej mužnym, sk r nao-
pak, urobí ho to šťastnejším a užitočnejším . (Ed 216)- 

Je velmi mnoho dievčat, ktoré sa vydají a majír rodinu, hoci
majri len málo praktick ch znalostí o povinnostiach, ktoré pri-
padaj manželkám a matkám. Vedia čítať alebo hrat na nejaky
hudobn nástroj, ale nevedia variť. Nevedia pripraviť dobr
chlieb, dobrír potravu' čo je velmi d ležité prezdravie rodiny.
Nevedia vystrihnírť a zošit odev, pretože sa nenaučili' ako sa to
robí. Pokladali tieto veci zanepodstatné a v manželskom živote'
práve tak ako ich vlastné malé deti, s(l odkázané nat'o, aby to za
ne urobili druhí. (3T 156)

Čo ry MAL MLAuÝ wuŽ oČAKÁVAŤ oo svoJEJ
MANŽELKY
Mlady muž by si mal vyhladať k svojrlru boku takri ženu, kto-

rá by zdatne niesla svoj diel životnych brenrien a povinností,
ktorej vplyv by ho zušlachťoval a zjem oval aktoráby ho svo-
jou láskou urobila šťastnym. (MH 359)

,,Rozumná žena je od Hospodina." ,,Srdce jej mlžajej d ve-
ruje." ,,Činí mu dobre aniez\epo všetky dni svojho života." ,,S
mridrosťou otyára svoje rista, na jazyku má láskavé naučenie.
Dozerána chod domácnosti anejedávaz chleba lenivosti' J.j 'y-novia vstan a blahoslavia ju aje1manželju takto chváli: Mnohé
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ženy sa dokázali statočn mi, ale ty si ich všetky predstihla'"
,,Kto našiel ženu, našiel znamenit vec apriaze dostal od Hos-
podina" (Prísl 1 9, 14 ; 31', 11.12.26-29 ; 1'8, 22).

Rolf bol synom istého vyznamnéhoka-
zateÍa v Eur pe. Dievča, s ktor m sa
chcel oženiť' si nebolo isté t m, či ho
miluje, ale on naliehal, aby sa mt zavia.
zala _ aby sa zasnribili. Boli tu aj iné
problémy, naznačujice, že ona nie je
pripravená prevziat zodpovednosti
manželského života, či už išlo o jej tem-
Perament alebo praktickri prípravu.
Ellen Vhiteová kladie určité otázky ry-
kajrice sa Rolfa, na ktoré by však mal
odpovedať každy mlad muž, ktor
plánuje vstírpiť do manželstva.

Mil Rolf,

Ked' som bola Q Bazilei, mala so-m rozltovor s Editb ohladne

Taoiich Dozorností aoči nei. Spíltala so1r, sa jej, či dobre zaážila
o ro'r*rrlrlo si' čiŤa rniluíe n)ío1ko, že by dokázala spojiť saoje

,aiií ' 
i"oji*i a ďatšorn žiuote'.odpoaedala ?!, ž' ešte .nie

;, ,LtkL* rryiolrnaná s taleouto predstaaou. Poz.led,ala som-jej, že
'i, *oi 

"rh,ieť, 
ak krok hod,Iá učiniť; že by žiadneho mlad'ého

Áržo, ak ho neť bi, nernala pouzbudzorlať k pozornostiam a

dávať najaao saaj záujerrl.

Otvorene rnipoved,ala, že nep'ie, čiŤ-arnárada, ale že sirny's-lí'

ž, k;í; ;;" 'i ,'oi",ibi;, mob.k bl Ť? Iepšie spoznať' No tlo Va-

šom píípade ste zatiať nernali priležitosť sa d'obre spoznať'

Márn d ood, rnyslieť si, že Edith nerná dobrj'.ozť1! k 4r19an
v dornácnosti. Vien, že Ty by si m.al rnať ž'??,r!o': bl .ai|a7a.-
la aytrloriť šťastn t dornozl. Sp tala sorn sA jej' či má ne1aké s.ku'-

serosti, čo sa t ba poaiností a d'ornácnosti' odpoaedala mt, 
1e'

"ipoi)"oto 
d.árnáá práce a rodine saojbo otca' Položila som jej

tíeto otázky, pretože-podťa tobo, ako mi bol p.redstazlen jej cha-

rakter, poíiiu"i, ,rlášt , tlzdelanie rl praktick ,cb p.ozlinnos-

tioii iir oto, ari ok k t mto v e ciarn ne máb 6b e c cb uť ani sklony.

Poaed.ak mi, že sa ešte pre nič nerozhod'Ia, že 12 n1\a1l|,n1
naliehaš, reť*i iu ť biš, il, z, ona nem že poaed'ať, že Ta l' bi'

boci si k' nej aeÍrni mill a pozorn l. loa9d.ak sorn jej: ,,Majro-
zum! HoaoTte o torn ot oirrr. Už bo d'alej nevoď' zA no.s'".

Poaedala sorn jej, že by otázku rnanželstva nl/1ryelisky't9-
aať s Tebou; či by' ste t lrnto krokorn nohli osláviť Boha, či by

ste sa stali duchoanejšírni a či by aáš žiaot bol užitočnejší. Man-
žebtaá, ktoré sa pláiuj pudozlo a zo sebectaa, všeobecne sa ne-

končia d.obre a často biedne zlybaj '

Gre at Grimsby, Anglicko
2j. sePtembra 1886
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Rolf, nie je mojou lobow poaedať Ti, že by si sa nemal oženiť
s Edith, ale hovorím Ti, že rni na Tebe záleží, S tu aeci, ktoré
by si mal zrlážiť: Prinesie d,o Vášbo d,omoaa šťastie tá, btor si
chceš aziať za ženw? Je Editb d,obrou bospodárkou, alebo po
sz.,adbe utratí nielen cělll sr.,oj zárobok, ale ij Tooj plat ro rspo-
bojenie saojej rnárnoiyseťnbsti a kvaih kraíe zoviajšku? Aiá rl
ton o srnere sprázlne z,isad'y?

N-emyslím, že by Edith oedela, čo je to sebazaprenie. Keby
mala rnožnosť, našla by sp6sob, ako utratiť ešte aiac prostrieá-
koa, než utrácala doteraz. Jej sebecké pižithárstao sa iedá uspo-
kojiť a bopenie alastn m cb ťkam saitalo prirod,zenou s čaíťou
jej života. ona t ži po ťabhorrl, pohod.lnorn žiaote.

Musírn boooriť otaorene. Rolf, jarliem, že keby si sa s ou ože-
nil, bol by si síce zosobášenj,, ale nie ideálne ženat ; boli by ste
síce spojení manželstaom, ale nebodili by ste sa k sebe. Taojej
manželke by ch balo čosi, čo sa tilka zbožnosti a hresťanskej ic-
t1; tá nlkdy nem že rásť tarn, kde je duša obťažená tak lrn rleI-
k rn sebeavom.

Píšem T.l, Rolf, práae tak, ako by sorn napísak vlastnému sy-
novi. Pred nami Ieží aeťké a z.lznešené dielo, a d,iel, ktorll na tonr-
to s,uete ayleonáme, zárlisí cele na našicb cieťocb a zameraní žiao-
ta' Náš príklad. sa m6že stať poazbudenírn ajpre in ch. Ty máš
schopnosti, aby si sa stal prospešn rrt člooekom, ak sapšak-budeš
riadiť stlojirrli sklontni, siln pr d Toojej ťuboa le a tardosti Ťa
strllne.a zmetie. Vyt č si aysokil cieť a s celoa pážnosťou zápas o
jeho d,osiabnutie.

\ec! sa hlaan ,rn cieťotm Trlojho srdca stane t žba d'ospieť a
plného muža a Kristu Ježišoai. Jed,ine s Kristorn si m6žeť počí-

nať udatne; bez Neho nem žeš urobiť nič tak, ako by si mal' Si
odhodlan suoj zámer aj uskwtočniť. To nie je nežiad .ca črta
Tr.lojbo charakterw, ak zlšetky srsoje sily od,or.,zdáš Bobu. Pamii-
taj' prosírrl, na to, že nemáš práao disponoaať so sebou tak, ako
Ti to diktuje Trloja náklonnosť. Kristus Ťa ayk pil za nekoneh
cenu. Si jeho ,ulastníctuo7n a rnusíš to brať do aaby pri ašetk tcb
saojicb plánoch'
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Zalášť. pokial'id,e o rnanželskl azťah, dbaj n1' to' aby si siazal
api tr"i, čo by stála tesne veáťa Teba a duchozlnorn vzraste'
'-' 

R"í,' i'k;"ii iáurr,leeby si nad tlmto.rl;.e.tkty 7o1'l?,^i::?!.:,
Nech'Ti Boh porn že rnodliť sa za t to záležitosť. An1e-h sleduJu-r;;;;;;í;',.'Ňerháro* 

na Tebe, aby si pšetko zaážil a sárrt' sa

rozhodol.

EIIen G. Wbiteoaá

List 23, 1886
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AKÉ oTÁzKY BY sI MALA PoLoŽIŤ MLADÁ ŽnNn
PRED vSTUPoM oo IueNŽELSTvA

Každá ženaby si mala pred vstupom do manželstva položiť
otázku, či ten, s ktor m má spojiť svoj o_sud, je čestny, k nej pri-
merany a jej hodn . Akri má minulosť? Žije čistym životom? Má
jeho láska, ktorri vyjadruje, ušlachtily a povzn ášaj ci charakter,
alebo ide len o emocionálnu zalribenosť? Má jeho charakter také
črty, ktoré ju budri obšťast ovať? Nájde v jeho láske pravy po_
koj a radosť? Dovolí jej zachovať si svoju individualitu, alebo
bude musieť svoje názory i svoje svedomie podriadiť svojmu
manželovi a nechať sa ním ovládať? Ako Kristov učeník ani ona
nepatrí samej sebe, bola kripená za velkri cenu. Bude m cť reš-
pektovať Spasitelove požiadavky ako najvyššie? Zachovási svo-
je telo a dušu, myšlienky a zámery čisté a sváté? Tieto otázky
sír životne d ležité pre každir ženu, ktorá vstupuje do manžel-
ského zvázku, pretože na nich závisí jej ďalšie blaho . (5T 362)

Nech si po|ožíkaždáženaotázky: Pom že mi toto spojenie
prlb|ížit sa k nebesiam? Vzrastie moja láska k Bohu? Rozšíri sa
t m oblasť mojej užitočnosti v tomto živote? Ak pri zvažovaní
nenarazíte na prekážky, tak v bázniBožej kráčajte vpred.

Pravá láska je rastlina, ktorá potrebuje opateru. Zena, ktorá
triži po pokojnom a šťastnom spojení a ktorá sa chce v budírc-
nosti vyhnriť trápeniu a žialu, sk r' než venuje niekomu svoju
lásku, nech sa opyta: Má m j nápadník matku? Ak má jeho
matka charakter? I)znáva svoje povinnosti voči svojej matke?
Památá na jej priania anajej šťastie? Ak nerešpektuje a neváži
si svoju matku, bude prejavovať rešpekt a lásku' nežnosť a po-
zornosť voči svojej manželke? Bude ma stále milovať, aj keď
zovšednie novota manželstva? Bude trpezliv k mojim chybám,
alebo bude kritick , panovačny a diktátorsky? Praváláska preh-
liadne mnoho chyb, nepovšimne si ich. (FE 105)

Mladá žena nech prijme za svojho životného druha len toho,
kto má čisté, mužné povahové črty, muža, ktory je usilovny,
snažlvy a čestny, ktor miluje Boha a bojí sa Ho. (MH 359)

Tento list Nelli sa zaoberá podobn mi
otázkami ako predchádzaj ci list adre-



sovany Rolfovi. Spoločnosť, s ktorou sa
Nellie stykala, nebola dobrá. Jej chlapec
bol nerictivy,lenivy a tiež škare de roz-
prával. I ďalšie jeho zvyky boli pochyb-
né. Ellen Vhiteová v tomto liste položi-
la niekoťko priamych otázok, ktoré
možno dobre aplikovať aj dnes.

Granaille, N.S.W.
9. augusta 1894

Mik Nelli,

som Bobu rld'ah.á za to, že miluješ prarldu, rniluješ Ježiša, a
t žin po tom, aby si naďalej postapovala dapredu aTooja cesta
aby srneroaak hore, aby si dosiahla ítrooe ' kresťanskébo cba-
raktern, ktorjt je zjaaen rl Božorn sloae. Nech je Božie slozlo
Taojírn sprieoodcom, ktorj, by zso ašetkomfonnovalTaoje sprá-
aarie a ibarakter podťa požiadalsieh Písrna satitébo'

Si Božírn rslastníctrlorn, a to skrze staorenie i skrze ayk penie.
M žeš sa stať oo soojorn dornozle srletlom a ak bud,eš žiť podťa
zásad. Božej prarldy, n6žeš rnať nepretržtt spásny oplyr:. Keď
je pravda v srdci, jej spásny tlplya pocítia ošeci,ktorí s a dome,
Na Telbe spočíaa postlátná zod'poaed.nosť, ktorá požaduje, aby si
si zachor:ak dušu čist ., a to tak, že sa cele zasaiitíš Pánoui.

Tvoji znárni, ktorí s absolíttne neprístupní duchoon m ue-
ciarn, nie s očistení, zušťachtení d povznesení uplat ooaním tej'
to praody rl živote. Nenechaj sazsiesť Kristom' Neboja sa Boha,
oii Ho nernilaj . Stflhať sa s tak mi ťuďrni s u nimkou takého
prípadu, že by si sa s nirni stretázlala za čelorn, aby si. ich získala
prě Krista _ je aeťrni škodlfué pre Taoj d,ucborln žirlot. Ak ne-
-m6žeš 

pozdrl,ibn .ť Ty ich, prejarlí sa ich aplyo na Teba u tom,
že zničia a sleazia tzloju viera. Je spráane, že sa k nim sprátlaš
láskaao, avšak nie je dobré pre Teba, že rniluješ a oybťad.ár.,aš
icb spoločnosť. Ak rlolíš atrnosféru, ktorá obklopuje ich dušu,
pripraauješ sa o spoločenstrso s Ježišont.

Na základ.e svetla, letoré mi dal Pán, upozor ujern Ťa, že sa
nachádzaš rl nebezpečí, že Ťa podaed.ie a oklane Boží nepriateť.
Si r.l nebezpečenstve, že si ayaolíš svoju olastn cestu a nebwdeš
nasledopať rad,u Božiu a posl cbať Jebo a ťu. Boh d,al pravidLá
pre žirlot každébo čloaeka, takže nikto nemusí zabl .diť, zísť z'cesty. 

Tieto nariadeniapre nás znamenaj ašetko, pretože taoria
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štandard, ktorému by sa malprisp sobiť každ syn a každá d.céra
Ad,arna.

Stáoaš sa prárle d.ospelou ženou a ak budeš htad.ať milosť Kris-
tooa' ak p6jdeš po ceste, po ktorej Ťa poaed,ie Ježiš, budeš stále
aiac a rliac prdaou a spráanou ženou. Budeš rásť zl milosti, staneš
sa sk senosťarni rn drejšou a keď budeš napred.orlať od saetla k
ešte acičšiernu saetlu' bud,eš stále šťtstnejšou. Památaj, že Taoj
žir.lot prináleží Ježišoai a že nem žeš žiť len pre seba.

vyb ,baj sa t m, čo s neuctizlí. Boč od tobo, kd,o je rnilouní-
kont zahá.ťky, od tobo, kto sa aysrrlieaa zo saát ch aecí. Vyb ,baj
sa spoločnosti toho, kto použíaa hrub a r hav jazyk, alebo to-
ho, kto si zaykol čo i len na jed,in pobárik alkobolu. Nedaj na
ponuky k rnanželstuu s čIoaekonl, htorj si a bec newzledomuje
saoju zodpozlednosť aoči Bohu' Čistá praada, ktorá posaticuje
dušu, Ti d.á od,zlabu k tonlu, aby si skoncoaala i s tou najpríjern-
nejšou známosťou s tí,m, o kom. aieš, že nerniluje Boba a nemá
pred' Ním báze . a že neaie nič o princípoch prave j sprarlodlh:osti,
Snáď rlieme strpieť priatetoue slabosti alebo neznalosti, ar:šak je-
bo neresti a skazenosť nikdy.

Bud' ostražitá na každorn sr'lojorn kroku. Na každom kroku
potrebuješ Ježiša. Tz.,oj žiaot je príliš zlzámy, než aby sa s ním
zaobchád,zalo ako s nejakou rnálobodnotnou 7)ecou' o cene
Toojbo žioota saed,čí Golgota. Rad'sa s Božím slorlorn, aby sipo-
znak, ak rn spísobom rnáš powžiť saoj žiaot, ktor bolr.,yk pe-
n za tak nekonečnít cenu' Ako Božie d.ieťa máš poaolené uza-
arieťmanželstuo jedine a Pánorli. Mwsíš sibyťistá, že nenasledu-
ješ predstaay svojho vlastnébo srdca, ale že konáš a bázni Bože j.

Ak sa veriaci st ,kaj s nezleriacirni s cieťorn, aby ich získali pre
Krista, bud . sl;edčiť o Kristoai a ked'splni.a sr.,oje poslanie, znoaa
sa stiabnu a azd,ialia, aby mohli d. cbať čisté a sváté oozdušie.
Vždy, ked' sa nachád,zaš v spoločnoti neveriacicb, pamritaj, že
stsojírn cbarakterorn reprezentuješ Ježiša Krista, a preto necb
Trlojimi perami neprejd ťahkoaážne a zbytočné slouá, nijaké
bezcenné reči.
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S t ál e rnaj n a p am iiti c e n u ž irs ot a a p anl iit a j, ž eT zl o j o u pr e dn o s -
ťou i poainnos}ou je každilm možn m sp sob-om spolupracood'ť

s Bohom. Nesmiei sa znížit na tak , rorse ., ktorá by ti bránila
sledoaať tento cieť.

Pán bude Trsojírn pamomíkom a ak Mu budeš d rleroaať, po-
zduibne Ťa na oy'uk,i a vznešen roae ' a Tvoje nohy postaaí
na zákkd .u aeínej praady. Shrze Kristoau milosť m žeš spr(a-
ne použiť zorreré íibopnosti a stať sa činite-torn dobra pri z'í1ka-

,orí drší pre Krista. Všetok saoj talent by si rnak použiť na
sprársnorn rnieste.

Moia drabá sestrt' napísala som Ti preto, lebo Ťa rnilujern, a
snožie Ťa prosím, aby ii zlypočula rnoje slouá, Mala by som Ti
toho ešte r.liac napísať, až bud,em mať čas'

S kresťanskou láskou
Ellen G.'Wbiteopá

List 51 , 1894
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Tretia časť

Je to skutočne láska?
Satan sa horlivo snaží ovplyv ovať t ch, ktorí sa k sebe v bec

nehodia, aby zjednorili svoje záujmy. Jasá, keď sa mu to darí,
p retože tak mto sp s obom m že zapríčiniť viac' utrpeni a, biedy
á beznádejného žialu iudskej rodine než uplatnením svojej
zručnosti v ktorejkoÍvek inej oblasti. (2T 248)

D sledkom mnoh ch predčasne lzavretych manželstiev je

len utrpenie atrápenie, ale mysef mnoh ch ludí sa touto otáz-
kou napriek tomu zaoberá. Satan ich k tomu vedie a presviedča
ich, žela musia oženiť alebo vydať, aby mohli byť šťastní, hoci
nemajri schopnosť sa ovládať, alebo sa ešte nedokážu postarať o
rodinu. Tí, čo nie s ochotní prisp sobiť sa povahe toho druhé-
ho tak, aby sa vyhli nepríjemn m nezhodám a sporom' by do
manželstva ani nemali vstuPovať. (5T 122.123)

otázka manželstva by sa mala stat záležitosťou štridia a uva-
žovania, a nie iba záležitostou pudu. (RH 2. febr. 1886)

JE To PRAVÁ LÁSKA?
Pravá láska je vysoká a svátá zásada, svojím charakterom sa

írplne odlišuje od lásky, ktorri vyvolal náhly popud a ktorá sa

opat 
''ahle 

končí, ak musí prejsť váčšou skriškou' (PP 176)-

Praváláska nie je silná, plamenná, prudká váše . Naopak, vo
svojej podstate je pokojná a hlboká. Nehladí len na povrch, ne-
vidí len vonkajšok a jepítanálen pravou hodnotou. Jerozvážna
avnímavá,jej vernosť a oddanosť je skutočná atwalá. (2T 133)

Láska je vzácny dar, ktory dostávame od Ježiša. Cistá a svátá

náklonnosť, to nie je pocit, a|e zásada.Tí, ktorí sli pudení pravou
láskou, nie sír ani nerozumní ani slepí. (MH 358)

Miernosť, jemnosť, zhovievavosť, ohÍaduplnosť, trpezlivosť,
schopnosť nedať sa Íahko vyprovokovat, znášenie všetkého,
nadejanie sa na všetko' Pretrpenie všetkého _ to je ovocie, kto-
ré ras-tie navzácnom sirorne lásky, ktor má nebesk p vod.
Tento stfom' ak ho budeme vyživovať, bude večne zelen . Jeho
konáre nezoslabnír,listy neuvádnri. Je nesmrteÍn , večny, neus-

;,'iio"i!.,r l
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tále zavlažovan nebeskou rosou. (2T 134.135)

LÁSKA - KREHKÁ RASTLINA
Láska je rastlina nebeského p vodu a treba sa o u starať, pes-

tovať a živiť ju. Milujrice srdce, pravdivé, láskyplné slová sp so-
bu1i, že rodiny sri šťastné, a mají povznášajíci vplyv na všet-
k ch, ktorí prichádzají do oblasti ich p sobenia. (+t s+a;

' Zeny chcít mužov, ktorí majri s|rny arydzi charakter, ktor ch
by mohli rešpektovať a milovať, s časne však deto vlastnosii sa
musia prelínat s nežnosťou, trpezlivosťou a znášanlivosťou. Že-
na by mala byť radostná, mi|á a oddaná, mala by prisp sobovať
svoj vkus a záÍuby svojmu manželovi, pokial je to lén možné,
avšak tak, aby nestratila svoju individualitu. obidve strany by
mali pestovať trpezlivosť a vlridnost a vzájomn nežní lásku,
ktorá by urobila manželsk život radostny a príjemnym.

Tí, čo majri o manželskom živote krásne idey, čo si vo svojej
obrazotvornosti vystavali vzdušné zámky, v zdia|ené od spleti-
tosti a trápení skutočného života, budri skutočnosťou velmi
rozčaroyaní. Keď sa začne skutočny život s jeho trampotami a
starosťami, v bec nie sri pripravení im čeliť' očakávajir, že ten
druh bude dokonal , avšak zisťujri, že je s|aby a má plno ne-
dostatkov; pretože muži ani ženy nie sri bez ch ,b.Potomzačí-
najri jeden na druhom nachádzat chyby a vyjadrujri svoje skla-
manie. Namiesto toho by sa mali snažiť navzájom si pomáhať a
uplat ovať praktické náboženstvo tak, že si budri pomáhať sta-
točne bojovať v tomto zápase života. (RH 2. febr. 1886)

Moc LÁSKY
Láska je moc. V tejto zásadeje obsiahnutá rozumováamrav-

ná sila a nemožno ich od seba oddefovať. Moc pozemského bo-
hatstva má skazonosnri a zhubnri tendenciu; Íudská moc má
sklon k násiliu, avšak jedinečnosť a hodnota čistej lásky spočíva
Y tom' že p sobí dobro a nekoná nič iné len dobré.

Mal a v ludsk ch očiach sebanepatrnejší čin, vykonan z čis-
tej lásky, má velkÍr cenu' Pretože Boh hfadí viac na to' s akou
láskou kto pracuje, a nie kolko toho vykoná.

Láska je od Boha' V neobrátenom srdci nem že vyklíčiť a rásť
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táto nebeská rastlina, pretože onažíje a kvitne len tam' kde vlád-

ne Kristus.'-iásil""jedná 
pre zisk alebo odmenu. Boh to však zariadil

ou, i" zaru'čenyÁvysledkom každého skutku lásky b va vefk

;i;i. v;ly; lešuy iL prenikavy. Hoci-je vo svojom p sobení

-i..''", p..ds" j. "šak 
silná a p.riebojná vo svojom zámere 

.pr'.e-

'"o.t ái'.r' é zlo' Svojím .,plyuo-' obmákčuje. a premie a'

z.moc uje sa života hriešnikov a zasahu;e tch srdcta al tam' Koe

všetky ástatné prostriedky sklamali'
" 
r<J'.r..i'.t p'oužijeme rilrro"'*", moc autoriry 4+" donu-

.oro""i" bez toho, ž" by s*" prejavili lásku, tam náklon""ť."
;;il;;ď;; ;il; kto"y-i ," .h..*. zblížit,klesá a vzrastáich
odoor."-ěi''a 

láska je jednoduchá vo svojich činoch a odlišuje sa od

k"zJeho inéhá si sobu jednania .Tíilbaziskatsi autoritu, rictu

;;;"i;ilry'c\i^6že íytvoriť vyuáženy Život a často i bez-

chvbné spráíanie. Sebariita nás m že viesť k tomu' aby sme.sa

;';+;;;";i ri"| iua'"o"i. Sebecké srdce m že vykonať aj šla-

.t.;; 'k"rky, "'"ať 
prítomnír pravdu, prejavovať pokoru a ná-

lrlonnosť, u p..d'" pohnritky m žu byť k]amné a nečtsté' 5kut-'k;;ilffia'i"í',ár.eno ,.j.", m žubyť bez v ne životaabez
;;;;p;;"Li ,božnorri, preto'že sír bez zásad čistej.lásky'.

r-a'r.l ,..b" p"rrov at a'rozhojiovať, pretože jej vlpyv jebož-

sk . (2T 136'136)

KEĎ JE LÁSKA SLEPÁ

Dvajaludia sa zoznámia,slepo sa do.seba zamilujri' sri očarení

1.a." á."ny m a táto láska im zaberie všetku ich pozornosť'
|Ldrary ,oiu- sa zatemní a'každy správny risudok salpre:3t_i'

Radu álebu dokonca kontrolu nestrpia, naopak' slepo' bcz ohla-

clu na následky pokračujír svojou vlastnou cestou'
' -S'1 

;á;;1i't"k"" 'aslepeáosťou.a 
omámením, ako 1ejakou

,.ra["'tiío" chorobou alebá epidémiou, ktorá sa nedá liečiť' a

,Á.a' ,a,, že anijej priebeh a nájedky sa nedaiu zadržat'.Snáď,,to

.ri ich okoli " 
Líri"'Í.n" vidi, že ak !r vstupili 9? -"iž'"'.'ffi:

z,xázkuvtakomomámení,ichčirrbypriniesollenceloŽrvotne
rrcšťastie. Márne ',i;š;k 

pro,by, ^áíi"všetky 
varovania' Člo-
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veka, ktor7 mohol zak š.atBožie požehnanie vJeho službe, uči-ní také manželstvo neužitočn -,'.r"p.orp"šn il, u" r'. ."ír..."
ochromí a zničí. Rozumné p'"*i"de"''i", odá"Jr;;;; ;;;
strahy však p sobia ako hrách hádzanÝ na stenu.

- Slová av' strahy skrisen ch ludízosíávajttbezričinku, ne m -
Žu zmeni tch zámery'.vedené neskrotnou trižbou. Strásaj , zá-
ujem o všetko, čo sa t ka náboženstva. Sri navzájom ,"r. ot'".*i,
že zanedbávajri.povinnosti života ako menejc.í"c u".i.-
- Vo svojej zaslepenosti obetujír svoju česť i'dobré -".ro. M"r'-
zelstvo uzavreté tak mi ]uďmi nemožno uzavriets Božím sírh-
li'o,*.'Y':opili do manželswa, .pretože b"ii'.;;; í ;š;;;,
ale ked kuzlo novosti pominulo, začínaj si uvedomovať, čourobili..Pol roka po wykonaní slubu sa ;.r' ''a;.-.;l;;h;;pome| uplne zmenil. Počas manželského života obaia Íepšie oo'-
znávajil charakter toho druhéh'o. obaja objavia .t íÚy,'r.,"i. "dobe zaslepenosti a nerozumného styÉu ,r"portr.hÍi. šÍ'u" a"-
né pred oltárom ich spolu neviažu. Ňa'l"dlio- p.;;;hi;;J';;
uzatváraní manželstiev sa vyskytujri rozvody 

" 
Á"Í,il."i" iÁ"-dzi vyznavačmi Boha 

" 'p 'oÉ'jí v zborovom živote mnoho
nepríjemností.

. ' 
Príliš neskoro prídu na to, že urobili chybu a ohrozili svoie

šťastie v tomto pozemskom živote i svoiÉ 'o.'*i"' žl';;;í;
teraz prav.y..stav vecí;.keby však boli prijímali rady, -.hli'b;;ušetrenj žiaIu. a .dlh' ch ro kov utrpeniá' Řadiť tym,'Ér..í ; ;á -hodlaní chodiť len p-o-wojich vlastn ch cestách, znamená ,,há-dzaÍ' hrach na stenu". Váše svojím mocn m prridom p."r,áÍ r,
nich hrádze zdravého, rozumnéÍro risudku. ryrvn 456'-45gi

Zváž každé cítenie, zmyšIanie a rozvoj it 
"'"r.r"* ;;ío, 'k m'mieniš spojiť svoj- ž.ivotn 

' 
osud. K.oÉ t .'í.l'..s ;;t;

i. j 

-.*" z nq d 61ežitej ších v tuoj o* živo te, 
^ 

nr^álb' ;; t;;. bi;
un:áhlene. Keď miluješ, nemiluj slepo. 1EÉ ro+;

Drifam, že sa natolko ceníš, 
"by 

si sa zriekol íakei formv dvo-
renia. Ak woj zrakhladí na slávu Božiu, budeš t 

"""t "..Á"'r.ne. a opatrne. Nestrpíš, aby bol tvoj zrak zamilovaním 
'á 

i"k
o'sle|eny] Že by si nevidel.tie rysoké požiadavky, ktoré od teba
al(o kresťana,tsoh požaduje. (MYP 438)
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V tomto liste sri nadhodené mnohé
o zky na zamyslenie. Zdá sa, že obaja
sri príliš mladí anezrelí na to' aby uva-
žovali o uzavretí manželstva' Sestra
\íhiteová poukazuje na niektoré d ka-
zy ich nezrelosti. Zo strany dievčaťa ide
o problém povrchnosti. Preberá sa tu
otázka, či ide o skutočnri lásku alebo len
očarenie. Ellen \whiteová vyzyva mla-
dého muža, aby lvažoval viac nad bu-
dricnosťou, ako len nad prítomnosťou,
danou chvílou.
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Salem, Oregon
B. j na 1880

Drab Jobn,

je rni ť to, že si si a bec začal známosť s Elizabetb. Pred.orsšet-
k m, Trloja dychtivosť po tllchto aeciach je pred.časná

Hozlorím s Tebou ako tá, ktorá rozumie t lrnto záležitostiam.
P9čkaj, k nt' lepšie spoznáš sám seba, saet, sprárlanie a Dorlahu
dieačat'a mkdit9b ž.ibn, a len potom m žu Tioju *yrrl'r)čot ro-
rne stnárs ať my šlienky o rnanž e lstu e.

Elizabetb Ťa nikd,y nepozdvibne. Nemá a sebe sbryté sily,
ktoré by sa mobli rozain .ť a urobiť z nei s dnu o ,rhrti,i ž"r',
k:yr: uz st(la p.o Ta.ojom boku a pomáLala i; i ii;írn tl"r '.

C.hilba je1.sil\cb.arakteru. Nemá myšlienkout ll[utei a schopnos-
ti, ktoré by Ti boli pornocol.l'. ry aut; len pourcb, zoa aiiok,, a
to je ašetko, čo má' Keby si sa s' ou oženil, čaro bv po chrlíli oo-
minulo. Norlota manželského žiaota by sa skončila', uaid.el y si
rseci rl prt,uorrt srletle a zistil by si, že si urobil osudn chybu'

Lásba ie tak .srltit cit, že len málo ťwdí aie, čo to je' Je to ajl-
raz, ktory s7 u.el'1p.oužíaa, ale málo chápe. Hrejiaá'žižra cito,tl,
očarenie.mlad, cb ťudí jeden druhjlrn _' to nie je láska; a ani s;i
ne.1 y|b uj 

9 .tot-o po.me noa anie' Praa á láska má inte le kt uálny
základ _ hlboké, dobonalé poznanie milorsanej osoby. J

,Po|",ir?j, ž'e impu'lzíana - 'pudoaá láska je plne slepá. Ne-
abodnycb nám predstaauje ako rlhodnílch. Tak'ei láske'orikáž'.
ab, mlčala a zostala chlaánor. Venuj ,la skrtr,čri;; p;;;iii;:
niw a blbokému, vážnemu waažor.laniu Je ona, aká prrh*rt
Tyojej lásky, pokiať ide o inteligenciu, *rorrí, bez Lonnosť,

,chaaanie.a vypesto,uané sp sob tabá, že ju m6žeš ' pi,rhr,
predstarliť sz|ojej rodine a aby jL celá spolo\nosť wznárlLía ako
Tooju ayvolen ?

Nájdi si dostatok času na sledooanie každého detailu a ned. -

36

veruj len vlastnérnu sudkw. Nech Ttloja rnatka a otec,-k'to-ríŤa

rnlli1l, a d aerybodní priatelia kriticky zbod,no't'ia t , ku ktorej
cítiš tak náklonnosť. Ned r.leruj saojrnw swd.ku a neože sa
s takou, o ktorej si rnyslíš, že nebwd,e cťou Taojmu otcooi a mat-
ke, ale len s takow, ktorá je inteligentná a rná aysoké mrarsné

bodnoty.

Dierlčina, ktorá pre jaawje srloju náklonnosť mužoai a po,.lzbu-
dzuje bo k. d'alšiemw iostupu stlojou pozornosťow, ptorá- je avd'7

tan't., kde si ju mwsí zlširnn ť, aby nersyzeral nezdaorilo, -nie 
je

dierlča, s ktor m by si cbcel žiť' Jei rozbovory s málohodnotné
a často bez hlbky.

Je oueťa lepši.e rl bec sa neoženiť' než sa oženiť nešťastne. Vo
rs{etkom toito bťadaj Božiu radw' bwď tak l pokojn l, tak pod-
d.ajn , Božej a li, že nebudeš rozrwšenjl a zneschopnen pre Jeho
služb w tak l rni z áv áz k amL

Máme rnálo času na zhromažd'ovanie poklad.u d'obr ch skut-
korl rl nebesiacb; nerob rl tejto rleci cbyby. Sl ž Bohw cel m
srdcorn, buď borlivjl a cele pre Neho zapáIen l. Bwd' saojírn cba-
rakterorn tak ,m príkladorn, aby sa i d'ruhí rozhodli pre Ježiša'
Mlad.í muži sí ruirrd'o*uj , akll siln'j vplyv m žu mať na in ch '

Pracuj pre s časnosť rl praa čas a pracwj i pre '-'ečnosť.

Ttoja _ drwbá rnatka
Ellen G.'Whiteoaá

List 59, 1880
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X ,w s5Nrta cast

Hladanie pomoci?
VYBRAL(A) SoM SI SPRÁVNE?
Zodpovedn ost zaplnenie svojich povinností nemáme vkladať

na in ch a čakat, že nám povedia, čo máme robiť' Nem žeme

," ,páL.h"ť na to' že nám ktos-i poradi,.Pá'n 1á9.n9u.cí o našej

porri.r.rorti práve tak ochotne, ako poučí kohokolvek iného' Ak
'k N..r'.' pristripime vo viere, oznámi nám osobne svoje tajom-

stvá. Srdce ,, nás často zahorí, keď sa k nám priblíži, aby s nami

hovoril, ako hovoril s Enochom. Tí, čo sa rozhodnri, že neuro-

bia nič' čo by sa Bohu nepáčilo, a ktorí predložia'svoju zá|ež\tost

Jemu' !udďvedieť, ktoryrrr smerom majír ísť ďalej'A.dostanír k
"to-u-.rieler' mírdrosť, aÍe i silu. Silu k poslušnosti i službe, ako

to zashibil Kristus. (DA 668)
Manželsto je niečo, čo ovplyvní váš časny i večny život' Up-

rimny kresťan nebude v tejto veci podnikať nič bez vedomia Bo-
žieho sírhlasu. Nebude si chcieť voliť sám, ale si bude vedomy
toho, že Boh musí vo|it za neho. Nemáme konať' čo sa nám za-

chce, pretože ani Kristus nerobil to, čím !y l..' sebe ulahodil.
T m nemyslím, že človek má vs'tupovat_do manželstva s oso-

bá.r, kto.,l nemiluje. To by bol hriech. Nesmie však'dopustiť,
aby ho očarenie a prihe ciiy priviedli do záhuby' Boh si žiada

.eíé s.d.e, tri najvyššiu náklonnosť' (AH str. 43)

Ak sa muži a'ženy modlia dvakrát denne, kym neuvažujír o

manželstve, mali by'sa modliť štyrikrát denne, ak ich čaká tento

krok. Manželstvo je niečo, čo ovplyvní váš časn i večny život'
Úprimn kresťan nebude v tejto veci podnikať nič bez vedomia

Božieho srihlasu. (MYP 460)
Ak je niečo, čo by sa mď'o zvážlts pokojno.u myslou a jasnym

írsudkom, je to otázka manželstva. Ak je Biblia potreb.ná ako

radca,tak je to predovšetkym vo chvíli, než sa dvajaLudiaroz-
hodnri zvíazat sr'oje životy. (FE 103)

Manželstvo je posvátnym Božím zriadením a'nikto uy dgl
nemal urt,rporráť zo sebeck ch pohnírtok. Tí, ktorí uvažujír

o tomto krokr', mají vážne a s modlitb ou zvážit jeho vyznam
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a hJada-ť Božiu radu, aby poznali, či jednaj v zhode s Božouv lou. Maj ,bratvelky ohfad n" pokyny noZieho ,to"":u,o-io
smefe. Nebesia so zálubou hladia na'mánželstrro, kto.é j;;;l;-
žené na smerniciach Písma. (AH Zo)

List č. 1 Bettle Creek, Micb.
1. marca 1889

Zdá sa, že Belle nechce prijať nijak radu
- dokonca ani od tuoyi.h n"jbliZSi.h,
\19ri m1i najváčší záu1em nalcj šťastí.
Ellen \íhiteová j.ej radí, že by mala po-
črivať svojich rodičov, a jc skiarnaná, ž.e
i jej vlastnri radu Belle ignorovala. Ape-
l_uj9 na u, že ak nie jě ochotná prijat
ťudskri pomoc, istotne sa obráti .l po-
moc k Bohu.
Predkladáme dva listy, ktor jcj napísaIa
sestra \ /hiteová.

Drahá Belle,

d, fala sorrl, že sa s Tebou stretnen', a porozpráaam. Mám rle-ť-

ké obazly, že nevenuješ poz'ornosť srletlw, ktoré Ti Pán chce d,ať

skrze m a. Viem, že Pán Ťa rnilwje opra'ud.o'uou, sticitnou lás-
koa, a d farn, že pod vplyrlom pokwšenia sa nebwdeš snažiť od-
l čiť saojw dušu od Boba. S , mnohí, ktorí s botorlí dáT.lať rady,
aašak ,imi le, zrniitti myseť, rnnobí, ktorí nemaj za soojbo
rad'cu Boha, a. preto rlšetko' čo pozledia, aedie len k tornw,
že z prípadw, ktor , je už sám o sebe dosť zložitft, urobia ešte

zamotanejší.

Belle, Ty rnáš tale poaabw a te7nperarr7ent, že sa r.,eťrni obá-
t)a?n o Tr:oju dwšw. Bojírn sa, že si za spoločníkov nevyberieš ta-
kjlch ťudí, ktorí by boli rozr'lážni, n't dri a pokorní srdcorn, ktorí
milwj Boba a zacbovárlaj Jeho prikázania.

Vyh baj sa ašetkému, čo sa jaaí ako zlé, to je rl lz'ua 4 napolne-
nwtie inšpiroaaného apoštola. Riad'iš sa t m? To, čo sa t ka poci-
toa a ern cií, je omnobo viac rozšírené, než to intelebtuálne, ro-
zumové. Belle, treba sa ayb bať r.,šetkéntu, čo zueličuje t to ten-
denciw. Ty máš na to silu; dbaj, aby si ju nestratila a odovzd.aj
saoj život Bohw. Bob Ťa obdaroaal schopnosťami a silou, aby bo-
li pos,uátené a použité na Jebo sL1'au.

Máš určit minwlosť a s časne jw aj taoríš. V tejto kríze Taojbo
žiaota má Tooja myseť sblon obrátiť sa na strd.nu hrubosti a rlwl-
gárnosti sk6r, ako nA stranu zwštachtenia a očistenia. Nákazliaé
vplyrly tobto saeta m žu sformoaať Tr.,oje zayby, Tr.,oj akus,
cbuť, Trlojw reč, Taoje sprázlanie. Stojíš na strAne, k'torá prehrá-
aa. Vzácne momenty, tak geťmi oážne, ncaj ce d sled,ky do r.leč-

nosti, m žu nahráaať satanovi a jeho strane a sp sobiť Tr.,ojw

skazu. Nechcem, aby sa tak. stalo' Cllcern' aby si bola kresťan-
kou, Božírn d'ieťaťom, ded,ičkow nebies.
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Si rl nebezpečenstve, že sa azdáš Krista, že sa staneš ťabo-
stajnou a nebudeš ochotná poč aať rozumné rady. Hluch mušly sa zd.á zbytočnou raáa rod.ičoaskej tásky. á";;;""Bák".
a!ž.re prem šI'ať nad t m, či máš prijať ra?y od"sk 

'r;i;b1 Ň;:
cbaš sa vrc-sť saojimi priatel'mi? Zostane rodičoaská raáa neboa-
stmnwtá| Vezmeš svoj prípad do alastnllcb ruk?

^ P Ío*, že zrneníš smer saojho konania' pretože ak nieked'y
Pán boooril prostredníctuom m a, tak je to teraz a horlorí
T: :?l :, 

sa.aráti.la naspáť. T,uoje zlášne i,; 
'lt"e, 

i"rl, ;;'rd,
sít. ollrozené a si , ,rbusu onrozene a s, u nebezpečí, že prestaneš brať do tirlab'y
a nasledor:ať rady, o kto,i,ih ,;r;, tr''íí"iírt í'í, iíir;;;;;lže s dobré a že je to jediná.J: ---.J-- Ý vJr-a9 c 4.š tc LU Je&rna
Jasna' bezpečná, istá aec, ktor by si mala robiť.'Rozhodneš
sa k'onať spráane, byť rozu?nno, o iboť ro radu, ktor n a}u.-a mene Pánorlom? Boh Ti dal schopnosti. Chceš ;rh ir|, i'o,ipremrhať?

Úsilie, ktoré nie je usmer oaané, sa častejšie dostane do
"r'4ray:r,ho smeru a'ko d.o smeru dobíaho, urrhr*i1ri';,-žr)p
ne:hos, plynuť yky a zanoaitosti, rozmtrnosti, rozčarouaní
a hanbe, zanecháš na mysliacb ťudí toťko zl ,ch d.ojmor'l svojínl
sp soborn konania, že ui nikdy nebudeš m rí *a ilii, ity"J"ii
by si mobla rnať?

, 'Ab/;i 
zts!a\.to, o čorn si rrlyslíš, že je sloboda, ideš cestou,

Rtord I a prlrsedle do poroby horšej ako otroctao. Musíš zmeniť
'ryr,, :r'tz a necha.ť sa aiesť raQou sk sen lch a rn drosťou
tjlcb^, ktorych ayučuje Pán, mwsíš dať saoju rl i'u na stranu Božej
oorc.

Ak si r.,šak rozbodnutá nepoč aať na žiadne rad'y len na
s.a o j u 

-v 
l a * n,i, o, o - o,, ; 

" 
y ii r! i-'ilí ái, " 

;, ; ;";;;: ; ;, i-' i i u',)1
istá, že budeš žať-to, čo si-zasiala. zouialt a ztdiš ,o ,prárrri
cesty celkom, alebo zranená' dotlčená a zahrpateni 

" ár;hr:;:-
nom zmysle sa obrátiš h Bobw a pokorená,'kaitica b";,;;i;;-
znáaať saoje omyly. Z rlysiluj cehi, márnehá zájoru uraii 

""'o-'uena,

' ?ry,i*j'že každjl čin a každll spisob konania m že mať lendaolak cbarakter; je bud'cnostnjt, alebo demoralizujuci. Boh je
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s Tebou nespokojn .

ktor rn ideš?
M žeš si d.orloliť ísť d"alej t m srrt'erorn,

Ellen G. Whiteoaá

List 47, 1889

43



List č. 2

Drahá Belle,

*?j:vd,cg z3ou7 poci|uje k Tebe náklonnosť. Ako je to s Tao-
lo1a(9yIIe Taoje srsedomie prosté priestupkorl aočí Bohu i člo-
aeku? Má spoločnosť, s ktorou sa stj,Laš, taki, charakter, že Tao-
iy 7u,sel'?,rj1ahuje 

b, Bohu a k neběskj,m veíiam? Z"yi"1, r"r1,
rr:? k rod.zčom,,podporuje a Te!9 čisté a posr.lritené snaby? Mitu_
pš praadu a dobro? Alebo sa oddáaaš obrazotaornosti, Étorá ne-
rná 7,dr1y! uplya na,du;u| ( t9! sa pozrieť spat 

"" -;""íi, ,ot
'?:J!9-Ž1;z;.ota 

s yspokojením? Vidíš a om ras't saojei ducbáanei
stly! Každé nízke potešenie, každ.é uspokojenie rto''t"i,rh Cb ťoL
z1n^ec|('a1na d.wši jazrlu.a poruší uškchtiié rozwmrií 'arp"r'-t| syád|aj duša učiní pokánie, ale zostane zmrzačenow a t|o cell,
čas bude nos.iť jazay. ježiš síce m že z ,ej z-yt ii;e;i,;í;;;i,
2uae ,nat aJ tak stratu.

|rosím Ťa, Belle, cboď k Bohu a u Nebo hťad'aj mtid'rosť. To

né ja. Taoje rllastné každodenié prt"íi";), r"Již išriiy,"i"ii
najťažšie, s čím bwd.eš musieť bojorlať a poradiť si, je r"oii ito'i-le I aoJe

z rl l ( š1ny t e rr1. p e r 4 rn e n t, T rl o j e v n 't 
o r n é n, w ; k 

"; 
; ;' _' r r"' 7 ) t, i i!

problémy,. ktoré-sa musíš nau1iť ovlád.ať, a prár.,e t;rto rir1,
rlrtošiaé sklony Ťa často priaádzaj do otíoct a a temnoty.

Jed.iné, čo Ti zostáaa' je odorlzdať sa cele a beza hrad'ne do
Je1išorl cb 1 k - so ašetk l.mi soojimi sktisenosťamiipokwšenia-
mi, so r:šetk rni trápeniami, so všětb ,mi svoiimi náLionnosťalmimi, so r:1etk rnltrápeniami, so všětb ,mi svojimi náL"'p, Jv vJvLN!II, LItLťenlAml' so aserEyml s,uoJxml náklonnosťami_ a nechať sa Pánom formovať' tak'ako sa'formrje t |;i, 

"'r:"-kách brnčiar1, lepqiíš sama s'ebe, a pret,o je neayhnutné' aby
5.t saoJe nezpládnute[né ,,ja" aložila do r k Ťoho, kt, Ť" aápaz"
kontroloaať a kd'o sa o Teba.postará. A potonl v Tvojej dr;i zo--
oládne pokoj, preazácny pokoj a mier.

Belle, rcraz ešte nie je-príliš neskoro na nápraau toho, čo bolo
?! Nte j: ešte príliš 

.něskoro nA to, aby si si z)isttt" 
'""1, 

jr""t*
nrc a s,uoJe ayaolenie. Teraz rn žeš začať pracoaať ni tá*, aby
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si k sr.,ojejrliere pridala cnosť, poznanie, zd,ržanlivosť, trpezlirsosť
a každ kresťansk milosť. Všetko ostatné a ten aeťk de . ob 'a
zahynie, aašah zlato slsiitého cbarakterw pretraá. ono nepozná
,ozblod alebo zánik. obstojí zl sk ške ob 'a a posledn de .

Moje drahé dieťa, chcern, aby si pamiitala na to, že ,,Bob každé
dielo privedie na s d i každ tajníl zlec, či je dobrá alebo zlá".
(Kaz 12,14)

Kam srrlerwješ, Belle? Vyrástla si rl pevn a dobre rozrlinwt
kresťanku' odkedy si sa rozbodla zaarlln ť a odrnietnwť ašetky
rady? Alebo si zistila, že nasledozlanie Tr.,ojej alastnej cesty Ti
prináša len nepoboj, starosti a obar.,y?

Prečo by si nemohla poč r.muť rady suojich rodičor.,? Si na ces-

te, ktorá aedie k istejibaze. Vrátiš sa spáť, le rn rn6žeš? Bwd,eš

hl'adať Pána, k lm Ťa aolá Jebo nežn milostia blas, alebo p j-
deš aj d'alej alastnou cestou? Pán sa nad' Tebou ztwtováoa. Pán
Ťa pozitr.,a. P6jdeš k Nenu?

Nech Ti pom že, aby si sa rozbodla cele pre Neho.

Píšem Ti, pretože Ťa milwjem'

Ellen G.'Wbiteooá

List č. 51,1BB9
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RoDIČIA nnÓŽu potvtÓcŤ
Ak ťa Boh obdaroval bohabojn mi rodičmi, hÍadaj u nich

radu apočírvaj ich'Zver sa im so svojimi t žbamia plánmi. Prij-
mi ponaučenia, ktoré získali svojimi životnymi skrísenosťami.
(MH 3es)

Má si syn alebo dcéra vybrať druha bez toho, že by sa poradili
s rodičmi? Veď tak krok musí ovplyvniť aj šťastie rodičov, kto-
rí maj svoje deti radi. A má dieťa bez ohladu na rady a prosby
svojich rodičov trvať ďalej na svojom? odpovedám rozhodne:
Nie. Ani za Cenu, že nikdy do manželstva nevsttipi. ,,Cti otca
svojho i matku svoju, aby si dlho žilrnazemi,ktorír Ti dáva Hos-
podin, tvoj Boh". Tu je prikázanie so zasfribením, ktoré Pán po-
slušnym zaručene splní. (5T 108.109)

Jednym z najváčších omylov v tomto smere je názor, že sa ro'
dičia nemajír pliesť medzi city svojich dosial neskrisenych detí,
a že nesmri zasahovat do ich mladistvej lásky. Ak existuje zále-
žitosť, ktorá má byť všestranne skírmaná, je to práve láska mla-
distv ch. Kladne a podstatne pom žu v tomto smere skírsenosti
in ch a pokojné, starostlivé zváženie zá|ežitosti na oboch stra-
nách. Žial však, že velká váčšina mlad ch frrdí tírto d ležitri
otázku príliš zlahčuje. Mladí priatelia, poraďte sa s Bohom a so
svojimi bohabojn mi rodičmi. Modlite sa za t to yec.

Keby deti žili v užšom pomere so svojimi rodičmi' keby im
viac d verovali, spolahli sa na nich a zdielali s nimi radosti i
strasti' ušetrili by si mnohé neskoršie bolesti a sklamania. Ak
majír pochybnosť o tom, ktorá cesta je správna, majri sa zverit
svojim rodičom a prosiť ich o radu. Kto by bol sp sobilejší ro-
zoznatnebezpečenstvo ako zbožnírodičia? Kto by lepšie rozu-
mel povahe detí, než oni? Kresťanské deti si majri vážitkaždé
pozemské požehnanie lásky a srihlasu svojich bohabojn ch
rodičol'. Rodičia spolucítia so svojimi deťmi, najlepšie im ro-
zume1i a modlia sa za ne' aby ich Boh viedol a chránil. (FE
1 04- 1 06)

Tento list sa zameriava na otázku zod-
povednosti, ktorá spočíva na rodičoch.
Je zrejmé, že Hans sa snaží vnritiť
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sa dievčaťu, ato aj napriek silnej opozícii
zo strany jej rodičov atobez toho, že by
sa v bec zaujíma|, čo cíti k nemu ona. V
tejto situácii sa vynára otázka, či by sa
pri v bere manželky mal brať ohťad i na
rodičov.
Čo sa stáva, keď sa v manželske j otázke
berri do rivahy a1vztahy k rodičom? El-
len \ hiteová predkladá d sledky hod-
né zamyslenia a zváženia'
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Ženeoa, Šrlajčiarsleo
16. d.ecernbra 1885

Mil Hans,

cbápem, že ttižiš poznaťrn jnázor, čo sa tllka záIežitostiTooj,-

bo ,ráržeistra s dcérou brata Meyera, kzl li čomu sa trápiš' Chá.-

o"i tiež. že otec tei, na ktor si-upriamil saoju pozornosť a ná-
'klonrosí, nechce, aby jeho dcéravsttipila s-Tebou do rnanželstua'

ž;;;ť,- č'" ; i ť, u, pá it 
"i, 

m ur čitll s ti cit, k e ď ž e si rl e ťrni sklam a-

ii,, iL't* sa op t;ť: ,,Iito ,ná ričší,á'1'* o blaho saojbo die-

ťáťa než rllasti, otec alebo rnatka?"

IJž sarrlotníl fakt, že si tl te jto rleci neodbytn l a nalieha! i1a 
'

priek tomu, iírodičia si to nepraj , je d kazom, že Duch Boží
'1.

nema a 1'UoJorn sraa praé miesto a že n1oz'kda Tyoj žiaot' Máš

siln r., ťu, ii prr* a-od'hodlane rozhodnut všetko, čo si začal,

doviesť do konca.

Brat m6j, prosírn, pozri sa sárn do seba, na saojho d'ucba'.kri-.

tickll ohoináť srroie 
^pohn 

tky a pos ď sárn, či a tejto záIežitosti
piía; 

"irtpo 
tak,'aby si ttrn'osťáail Boba. Boli rni ukázané prí-

';;dy"";;k",ťLi,i\iaí r, š,lajčarska, k.torí sa až natoťko zaobera-
'Ii píed,netont rnanželst o, ž, sa sami zneschopnili konať prácu,

kior mal Pre nich Bob.

BoI mi ukázanjl prípad mladébo !"'žo, btorj sa snažil 
'd,osta.ť

do rodiny brata Meyera, oni b9 však, ako sa zd'alo, nemohlx PrL-

í.i ti ri í rá prrnh o 
"u 

et:bá sk šba, a eťmi sd preto suž oa al a,y!:!'
'Myslím _ hern žem inak - že sa to azťabu1e.na l.eba' Iento

rnuž nebol nijako scbopn ' prevziať zodpoaednosti rnanžela a
' 

;í;; ; ;;á;"y' i k, b y t e, a2', z oo, e I man1 e l s trl o, ls l s le dle o m by

bolo aetké nešťastie.

Brat m j, rad,ím Ti, aby si od'otlzdal szlojw nlyseť i lásku Bohu

a sám sa položil na Boží oltár.

Máme piate Božie prikázanie, ktoré je nwtné rešpektoaať'



$eby bglo toto prikázanie rešpektované aiac, ako ie' keby boli
deti.poslušné saojim rodičorn a tak. si ich aili, koťb'ého ,típrri,
1biedy by boli ušetrení! Nesk sené d.ieťa nedokáže rozlí?it, čoje,prei najlepšie a ak'o si rrlá rozumne aybrať svojha clruba,
s''k1or m bwd.e mať žirlot radostnjl a šťastn l; a nešťastné *an-
ž,elstao, to je tá najboršia pohromž, ktorá m že postihn ť dpoch
Iud.x^

-. 
Budeš, brq ry6j,-podrobn9 sk mať svoje srdce, aby si rlid.el,

li j9 
" om láska Božia alebo nie? Aby ii videl, akě pocity o

Tebe azrastaj aoči bratorli Meyeroail pretože o, ,u* ží ,,i-
blasiť s tjlm, aby ste s jeho dcérou ust,;fi;ll do manželstaa? Ak
si sa naozaj a Kr.istoaej škole naučil nosiť Jeho jarrrlo, dr.líhať
Jeho bremená, ak si sa-nawčil Ježišoaej miLrrosíi a po'níženosti
srdca, nebudeš presadzovať saoju ,bL o saoje priania tak
neoblornne.

' Neznernož wj sárn seba t m, že bud,eš uskutoč ozlať srsoje cie-
le silow rl le a za bažd cěnw. Zastau) sa a p ltaj sa: ,,Akj, je to
dwch, čo ma oaláda?" Miluješ Boha celllm '"rp 'rdiá*í u;tu-
ješ srlojbo blížneho ako seba samého?

Povinnosťou dcé.ry brata Meyeya je predoašetk tm posl cbať
saojic| rodičou, ctiť si otca i matku.' A'to m že len ried.y, keď
nebudeš wž aiac znepokojorlať jej myseť, pretože a takor 

'staae

nem že k'onať svoje porsinnosti rloči-rodičom.

' Matka musí pornábať srlojrnu dieťaťw. o niekoťko rokorl d.céra
lepšie pochopí, ako si aybrať takébo manžela, ktoríl bv wrobil iei
žirlot pokojn rrz a šťastnjlrr'l. Žena, ktorá sa pgd,7;aá; 

"o ";rtbá-niekornu inéma a necbá si diktoaať ip t lcb iajmenšícb záležitos-
tiach žir.,ota d'omácnosti, ktorá sa azdi srlojej identity, saojej in-
diaidwality, nikd'y nebude m cť sltižiť s ptii,ín užitkám o io?rb-naním O toftlto s,ete a nesplní Boží zámer š jej existencioi. Je iba
P1h2ry -s1roi9rrl, riad,en ,m a ťow a mysťiu'niekobo dribeho.
Bob dal každérnu, mužom i ženám icb olastn jedinečnosť, indi-
aidualitu. Každjl mwsí rl bázni Božej konať sárn za seba'

Je toťko nešťastnjlch manželstieu. Má nás teda prekrlapooať,
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že rodičia s opatrní a že chc . svoje dieťa ochrániť pred tak rn

spojením, ktoré by nebolo rrl .d,re a najlepšie?

Taoja sestra'u Kristu
Ellen G.'Whiteoaá

List 25, 1885
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NEDRŽTE To v TAJNoSTI
Mlad. muž. ktor máznámosta chodí s dievčaťom bez vedo-

mia nodičov, nejedáá ako prav kresťan voči nej ani voči jej ro-

dičom. Ak sa s Íou st.etáía tajne, m že získať vplyv na jej my-
slel, ale svojím chovaním nedokazuje duchovnri šÍachetnosť a

Ú""íl'o"""sť, ktorír má vlastniť každé Božie dieťa. Pri dosaho-

vaní svojich 
"i"tov 

nekonajír írprimne a otvorene' a najmá-nie-v

a".l" Pír*". T m sa osvedčujri ako nevďační a neverní voči
t' m. ktorí ich míluiri a ktorí sa snažia byť ich vern mi ochranca-

Ái. trrta''zelstvá, ktoré takto vznikli, nie sri v srilade s Božím slo-

vom. Muž, ktor' je schopn odviesť dievča z cesty jej povinnos-
tí,itory zmatie' jáj -y'"i ohladne Božieho jasného a kladného

oríkariní^poslíchať a ctiť si rodičov, nebude dobr m manže-

iom, verrr'-anželsk m povinnostiam.
sZxmlrr.o* boio napísané na-kamenné do'sky: "ryeP9-

kradneš!..'A predsa ako čalsto sa praktizuje tajné kradnutie ná-

klonnosti, 
" 

éšt" 
'" 

to aj ospravedlní.
Klamné dvorenie pokračuje ďa|ej, udržiava1i sa srtfuromné

ro,zhovory a styky, zitiaLěoneskírsené dievča, netušiace, {o čo-

ho toto rnÍetko'-bže prerásť, stráca oddanost k svojimrodičom
a všetku lásku a d veiu venuje len svojmu chlapcovi, ktory u^ž

samotn m svoiím postoiom a správaním dokazuje, že nie je

hodn i"ita'urj. niblia odsudzujá každ .druh nečestnosti a po-
žad{e'p'a"". konanie za každy ch okolností' (FE 1 01' 1 02)
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Piata časť

D ležitosť sebaovládania
SILA NA SEBAovLÁoaNlr' JE v KRIsTovI
Všetci, čo žij na tomto svete v čase skrišky, sri zodpovední

'" 
r+o1" 

't "tt 
y' Kaž'J ',kto chce, m že obdržať silu na kontro-

l"";á rot'",'eo koná' Ak su slabí v cnostiach, nemajír čisté

-ulii.nku " 
ák .r.kor,"jťr čestne, m žu obdržať Pomo: od Pria-

';;Í;;;;Á"r"1i.t'. 
1.z;i pozná slabosti ludskej prirodzenosti a

;í h;;;; P oíi^ďrÁr, dZnámsilu premdcť i tie najsilnejšie.p.o-

t .rs.r'i". r'^zat mt že získať tírto silu, ak ju bude pokorne hla-

á"i' icc +oo) ,'ci teda jetc, alebo pijete a čokolvek činíte' všet-

ko či te ,r" sláu,, Božiu !i' ( 1 Kor l o,3 t )' Toto je zásada' na ktorei

sa má zak|adat každ ' čin, myšlienka a pohnritka: nechať celu

;;;il byt"'t, fyzičW i Ňntálnu, iby ju 
.ovládal "S:lÍ

ou.h ' .' . SkrizeKrista, ktor ťa posil uje, m žeš urobtťvšetko'

(3T 84)

sKÓR NEŽ PovIEŠ ,,ÁNo"
Nemali by sme mladych Ludí povzbu{z.oyať kpredčasnému

sobášu' r^uy dalezit 'zvázok s takymi ďalekosiahlymi násled-

l"-i, ,t 1'-' je manžálswo, nemal by sa uzatvárať prenáh.lene'

b"' áort"točnej prípravy a nie sk r, ako sa dobre vyvtnu du-

chovné a telesné iily mladych tuclí' (MH 358) 
1'

Známostinadvázované už v clctstve sa najčaste;Šte koncta vel-

mi biednymi manželstvami alebo i rozlukou' Predčasné sPo':-

.ri". ,ltrror.r'é bez rodičovského srihlasu, sír len zrtedkakedy
'lt"'r"e 

. . . Č"sto sa stáva, že keď m1adí ludia ,,dostanri rozum",

párnojt',že sa ksebe nehodia a nem žu b_" :t'.'::liij*," ''.'' A potom namiesto toho, ab.y sa snažili sp.olu čo 
|{lterŠte 

vy-

chádLat, začn sa navzájom obvi ovať, v'zniká medzr nlm1 stale

"áJri" 
p.i.p"sť, až nakoniec jeclen dru'hého lahostajn e zanedbá-

""'' ť"r.iŤudia potom nepokladaj domov za niečo sváté' Ne_

i;Jk;;;i""a 
" ''pke 

ui;litÉy otravujri jeho ovzdušie' (MYP 452)

ZRUŠENÉ ZASNÚBENIA
Ak ste sa už dokonca zasnribili s osobou, ktorri máte v rimysle
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si vziat, avšak bez toho, že by ste pozna\ijej charakter, nedom-
nievajte sa, že zasn benie nutne ,yž^dri",'^6y sÍelzavreli man-
želsk slub a spojili svoj život s niékym,'koho nem žete milovať
a vážit'si. R.u{1g pri uzatváraní podmienenych slubov velmi
opatrní a radšej, ovela_radšei' zasnribenie 

'..'št. 
ešte pred svad-

b-or:, než by ste sa mali ,ozí't až po nej, ako to mnohí robia.
(FE 10s)

Mary Anna je dievča zamerané na seba
a tvrdohlavé, nievždy sa vie pri vybere
kamarátov správne rozhodnuť' ut'av
muž' ktorého si zvolila' pochádzazpo-
pre'dnej adventistickej rodiny, p.ďd'"
však je neveriaci' z cirkvi a duchovn ch
vecí si uťahuje' Tento mladík M".y Á.'-
nu.podvádza, predstiera, že je in ako
v _s'kutočnosti, len aby si získal jej irdce.
Fllen Vhiteová poukazuje na to, že ta-
k'rto uztah m že mať takmer hypnotic-
k ričinok, a kladie niektoré otážky za-
sahujríce priamo do centra tejto situácie.
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Drahá Mary Anna,

boli mi ukázané niektoré rleci, t lkaj ce sa Teba, a ktoré sa wž

d'ale j neodaažwjem necbať si len pre seba,'lebo cítim, že sa nacbá-
dzai , nebezpr\ensne. B9b Ťa miluje a d,ápa.Ti neoTylné d'6.ka-.

zy o saojej kske. Ježiš Ťa oyk pil saojow olastnou krvou; čo si

wrobila Ty pre Nebo?

Ty rnilaieš sama seba, rada si užíaaš, zabáaaš sa a máš rada
spoíočno sť' mtad 

' 
ch mwžorl, ne dokáž e š v šak rozlišorl ať b o dnotné

od brrrrrrébo. Nemáš žiad.ne sk senosti, sprázlny sudok a si
a nebezpečenst'ue, že sa vyberieš-tak lm sm'erorn,-k'tor sa wkáže.

ako plne nespráany, o i, 
'o 

celkom zničíš. Dokážeš mať siln
náklínnosť, or;ok Taoja nesk senosť m že aiesť k tornu, že t 'to
náklonrosi budeš veioaať nezlhodnlm objektom. Musíš byť

ostražitá a neriadiť sa náklonnosťami alastnej mysle.

Moje d.rabé dieťa, žijerne wprostred nebezpečenstiea posled-

njlch"dní. Satanor'l lm zámerom je porw.šiť myse-l mládeže'myš--

líenkami, citmi a iyrnpatiarni, o ktorj'cb si rnyslia, že s skwtoč-

nou nefalšol)anou lás-kou, ktorej by sa nemalo prekážať a zasa-
boaať do nej.

Toto mi bolo wkázané a s 'Uislosti s Tvojím prípadorn' Len
rnálo rsieš o torn, koťko zkosti a aké rleťké brerneno nes Tvoji
rodičia ka li Tebe.

Saojho otca ani saojw rnatku si nectíš tak, ako-to od Teba.vy.-

žadujL Bob ' V dnešně j generácii existu je medzi deťmi ten briech,
že si ,,rodičont neposlwšní, nevd'ační, bezbožní, aiac miluj ci
rozkoie ako milwjtici Boha" ' A tento stav je rozšíren do takej
miery, že je predrnetorn proroctaa ak'o jedno zo znamení, že ži-
jerne r.t poslednej dobe.

Boh rná na Teba wrčité požiadazlky. Obdarorsal Ťa žiaotom
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a3drauím, dal Ti schopnosti, rozum a s dnosť, ktoré m žeš, ak
chceš, zdokonaťoaať, alebo icb m žeš znewžiť tjlm, že svoje rázw-
mové schopnosti podrid,diš satanoai a necháš ia ovlád.ai nírn. Si
zodpoaedná za scbopnosti, ktoré Ti Boh darozlal'

Ak ayužiješ-čo najlepšie srloje prednosti, m žeš sa pripraviť na
aplyuné a zodpoaedné rniesto.

Vo suojom poslednom aidení som aid.ela, že mnobí mladí ťu-
dia a Battle Creek nernaj . báze Božiu a a, bec nie s nábožen-
sky.založení. A je tu i ďalšia tried.a tjtcb, čo s posrniersačmi. Me-
dzi nicb patrí aj Artbur Jones. Po ceij, saoj žizlot bol rebelantorrl.
P9tupi! česť saojbo otca i saojej matky. opoarboaal d'omácimi
obmedzeniarni a rodičopskou autoriíow a'rebeloaal proti nim.
Ni1 ie zmierlia a nechce byť oaládan . od'bojnícky ducb je pre
neho práue tak prirodzenjl ako d!,chaiie' Doma ie hošteriaí,,Le-
Plsl1tšn ; 't',e stupn!,, brdy, neuďačnjl, a bezbátni,. A ta-kému
duchw si Ty priazniao nah.Ionená! Suoju láskw si o'chotná,ueno-

?oť..fuPé.T1 cb-kycovi. Zastaa sa tarn' Lde si. Neurob u tejto r.leci
jrdioj ďalší chybn, krok.

-Bolo rni wkázané, ž-e Arthur pobída náboženstr:orn, že je to
bob skeptik. -Z dwchovn ,ch rlecí si robí žarty. Pred Teb|ow si

nasad,zwje maskw, robí.sa čestnjlm, aby si udržál Taoju priaze ,
ale o skwpočnosti bol cel:j svoj život odboiníkom dorná a'rebelom
proti Bobu.

Nezáleží na tom, čo Ti rozprárla a ako Ťa podvádza, pretože
B'oh a.idí, ak je.y skwtočnosii. J" Ťq rlarwjem _ wž aiai nepre-
c b 

^ov 
áu aj city n ák lo n n o s t i r: o či t o ru w t o m la á ík o -u i' tJ k o n č i a šL t ky

d. rlernosti a zke styky : ním. Nie je bodn l Taojejtásky. Keďíe
nerešpektoaal a nerlážil si alastnllcb rod.ičorl, n'eíešpektorlal by
ani Teba.

Nesmieš tak, nerozaážne nakladať s náklonnosťami saojho
srdca. S'i mladá a príliš d rlerčiaá. Ak. nebudeš ostražite jšia, isíot-
ne budeš -pod.ved'ená' Boh má s Tebow zámery' k,toré sa satan
snaží p.rekaziť. odoozdaj sa cele, bezr$lhrad,ně Brbr, wdržiaaaj
spojenie s nebom.

Nenecbaj sa od.rsiesť od svojho Vykwpiteťa bezbožnflm
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mlad' m rn'užonl, ktor l sa posmieoa zo saiit lcb aecí' Pre.rwš-in-

tíÁnásti, ktoré rnedzi Tebou a ním existwj , a to obamžite' Ne.-

,;o,i 
'o 

saojimi sklonmi, ale nasledwj saojbo Spasitek'''Večn ' ži'
,át, io1r'd.rabé dieťa, aečn;, žirlot'Ti stojí za ak koťvek cenw.

Ň rát u rL1 t o z a ne j ak é p ote šb nie, r 
9-z 

k o_š, ne riaď s a a kstn mi p o -

,ti*l., o,Ii od.oz,zdáj saježišo'li, miluj Ho a ži na Jebo sláau'

Drž sa t chto sloa, konajpodťa nich.a Bob Ťaprehojy.po.žeh-

"a 
nr iír"to pokarban;r)k, od Boba, iradu,letor Ti dávam

s láskow.

Bob Ti d.ápa azácne rnožnosti' Využi ich' Čo najlepšie yL"?i
čor, k:trri, teraz máš. Necb Tooja. duša s celou aážnosťow bťadá

Br:h;. Páníž pred Ním srloje sidce a 1) pros-tote pokornej aiery

irr*i sz,oj ki;t a saoje zodpovednosti.a-nasledwj saoj Vzor' Ne-

besia budti ešte i tak dosť lamé, získaš icb zapo?n'erne rnalu ce-nw'

Vzá.my nesrnrteťnlt žiaot obdrži'aašetci, čo si zpolia cestwpokor-

nejposlušnosti.

Zmeníš adteraz od' základu sr.loj živat a bwdeš sa snažiť po.zná-

,i Boži, r', ťu? Nepremeškaj čaí, v ktorom máš t to prednosť'

;-;":i;i", i, prtoi ašetko k 1eži;ovi,m nobárn a s láskow sl ž

Jentw.

Kiež Ti Bob pom6že zlomiť putá, letor lrni ťa chce zoiazať

satan,

V nábliaosti, no s rseťkou láskou
Ellen G.'Whiteoaá

List 30, 1875
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Tento list obsahuje niekolko najprísnej-
ších anajvážnejších upozornení irád od
Božieho proroka, ktoré sa nachádzajil
v tejto knihe. Zdá sa, že Elizabeth má
tolko osobn ch problémov a slabostí,
že jej prípad je beznádejny. Tento list
spočiatku vyznievatak, akoby išlo o ko-
nečn Boží srid, avšak priamo uprostred
všetk ch tych napomenutí sa nichádza-
jír tieto povzbudzujrice slová:
,,Nepovažujem Tvoj prípad za bezná-
deiny; keby som ho iatZki, pokladala,
nepísalo by moje Pero tieto riadky".
Ellen \X/hiteová uzatvára list -o.ío,,
vyzvou, aby sa Elizabeth obrátila.
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Drabá Elizabetb,

bolo rni ukázané, že Ti brozí neb.ezpečenstrlo, že siŤa'.celkont

podmtaní veťkfl nepriateť duší. Nikd, Ti nebolo po a6li 
'obtrle-'dzovanie, zdižaníirlosť, bo,Ia si ne stupčirlá a azdororllla q v6-

sobila si rnnoho trápenia svojim rod'ičam, Aj oni urobili chybw.
* nne roz-rnazntáual. Ty si to vywžírlala a na-

:;:i?:::;:rxí}i"} nr,' Dostala si sít'hlas i k tomw, čo si si neza-

sluhovala.

V škole si. rnala d,obrébo a šťachetného.učite'ťa, a pr.eds1 si bo.la

často nazlostená, pretože si cítila určité obrnedzorlania. Domnie-
ioto 

'; 
sa, že aká'dcére seniora Coleho by Ti mal wčiteť nadržia-

iot o rr-ot by Ťa napornínať a karhať. V škole bolo s Tebou aeIa

piá i t e i,o" a' n e p r íj e rnno st í. B o la 
-s 
i b e z o_č irl á a sp.urn á,, ch jl b ala

Ti rkro*rost a^spiávala si sa neslušne. Bola si sebaaed.orná, se-

becká a poa šenžcká. Potreboaala si pean disciplínu tak dorn'a

ako ajzl škole.

Získala si nespráane inforrnácie ohťadne st kania sa diev.čat a

chlapcoa a spolomosť chlápcoL, Tivyhoawje a je Tipríjern'ná' Po-.

;boklo Ťa čítarie ť bostnílcb príbehoa a románoa aTaoju mysel)

fa s cin w j . n e čis t é rny šIi e nky . T r:. o j a pr e. d s t aa irl o s ť s a p^or uš wy st ll 9.'aiac, pretož, ,r*áš silu orlládať saoje rn,šlienky. Satan Ta drži
a zajatí a p'edie tam, leam cbce.

Taoie snrárlanie nemožno nazaať cudn lm, skromn lm alebo

slušn ,k i počestn m. Nemáš a sebe !ož!'u báze ' !3i1 dra.he

d,ierría, ak'rr rezártaaíš na mieste, kde si, stojí pred'Tebou istá

skaza. Skoncuj so svojím snírlanírn ao- d\e, presta už stazsať

rlzd.ušné zánky. Nerozrn šťaj wž pocbabo' nerozumne, zbarl

saoju rrty seť porušenjt ch predstáa.

Ak sa bwd.eš i nad'alei od.dáuať márnir.l lrn predstaaárn a ak do-

aolíš, aby sa Trloja myseť ďalej zaoberala nečist ,rni myšlienlea-

ii, ,i, írčito* áhťaáe prrd Bobom prár.,e taká ainná, ako keby

si íloje myšlienky dorliidla až k činu. BrániTi,u tom len nedos-

tatok príIežitostí.

Bud'eš sa musieť stať rlernjlm strážcorn srlojicb očí, uší a rlšet-
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|Ícb syojicb z.m7sl9a, aby si rnobla oalád,ať svoju rnyseť a chrániť
ju pred má.rniu mi a poruše1lmi rnyšlienkami oby 

'o 
r"q" á"-

ša zachop ala nepoškarnená'

!:oj, predstaay 
'musíš určite a aytraalo kontroloaať, saoie

afšy1 a-sklony p.odriadiť rozumu, suedomiu a charakter'"' Ň;_
cha.dzaŠ sa a nebezpečenstrle, pretože práae zaujímaš tak po-
stoj, že si ocbotná obetollať aecné záujmy na oltári 

"a;"t. 
Ýi;in

začína oaládať cel Taoju bytosť.1e ío ntzko a zhwbná r:áše '
Apelujem na Teba, aby si sa zastar.lila' Newrob už ani kr6čik

na cest.e ne stwpn-osti a nere'stí, pretože pred Tebou leží trápenie
a srurť. Ak sa nebwdeš caičiť zl iebaor:l daní, pokial' ide , Ťr,riu
aášn'e a sk!9n7, istotne.si získaš zl porlesť, iko a1 ,šrtri,---'r)
s.reloy stjlkaj a s:i,Ti blízki'-Vznesiiš potupu na rarj ,haiaktel,
co I a bwdt spreoádzať po cel Taoj žiz.tot.

, ,Nr1o,"",ž?jem ta.oj prípad za beznádejnj,; keby som ho za ta-
re'y.poeladala, nepísalo by mofe pero 'tieto riadky. V Božej sile
m žeš saoju m.inulosť napraviť i zachrániť sa. Ďokon* -atr;už teraz nad.obwd.n ť morálnu r'ljlšku, takže Trloje -r;, i;;;m cť byť spojené so sa.titllmi.a čistllmi zákžitosťami. M žeš sa, po--
rlzniesť. Boh ti zaistil neoyhnum poTloc'

,,T?ťko,si r1ysle.la len.na seba a na sr.toju parádu, že Ťa to dorlie-
dlo R ta?eJ stroJenost, a márnomyseťnosti, že si sa z toho stala
takmer bl.áznom. Máš l'xia jazyk a rada skresl,wješ a pre-kr caš sleutočnosti a klameš. d,to1, á-t e dievča, uriy itir" rioí-
lÍ":!?r r!?u, s.aTzloje driemajice, umÍtaené sard.oki, á^t, irlbu(\ť, Keby si sa nawčila anímať Božiu prítorrlnosť o ,rrh)ť ,o
ouláda.ť osrli.e.ten!7n a bedlivjlm ,ardoml*, brk by 

'i 
š;;;il í;

sarna'i Trloji rod'ičia, |!.or!lm teraz rá aš srdce. íIobla bi 
'i í,

s.tať nást'roj2m 
'spra,rl9dliaosti t m, s btorymi sas.Le., nasv-roJ9m spra,uodhaostt tjlm, s ktorymi sa st kaš. Potrebu-

ješ sa cele obrátiť, lebo inak zo'ltaneš O zírbe horÉo'tl o 
" 

p"tart
neprársosti.

- -(2;!ienky na manželstao rsyhod.' zo srlojej d.ier.,čenske:i hlapy.
V žiadnom prípade sa na to ,ěbodíš, ,i, 'ír br, 

", -iirtri'ií"pripraaená. Ešte roky mwsíš nadob dať sk senosti, "ii 
-ir;

scbopná pocbopiť, oLé nooinrosti' Ťz. ,b,;,; , ,LÁ L*-^^-:scbopná pocbopiť,
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povinnosti Ťa čakaj a aké bremená
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treba niesť v rnanželskorn žizlote.

M6žeš sa stať rozvážnyrn, skromn lm a počestn rn dievčaťom,

avšak len s vážnyrn silím. Musíš bdieť, musíš sa rn'odliť, mwsíš

blbať a rozjírnať, rnusíš sk rnať saoje pohn tky a činy-. Starostli-
ao rozobeiaj svoje pocity a sr:oje skwtky. Vykonala by si a prí;
tomnosti 

'rr1bo-otia 
niečo nemrar.lného? Praadaže nie. Apšak

Ty to konáš, príto*rr'ti saojbo nebeskébo oy9a, ktor--je o.to.ť-.'

kb rsznešenejťí, ktorj, je srltit a čist t. Ano, Ty si poškvr 'uješ
vlastné telo v prítornnosti čistlcb, bezhriešnych anjeloa a y Prí-
tornnosti Krisiovej a pohračuješ r: torn bez obťadu na spedomie,

bez ohťadu no soátli a ašetky upozornenia, ktoré Ti boli dané'

Bezodklad'ne sa odoazdaj Kristozli. Len On sám Ťa nTlocou

srsoje j rnilosti rn že zacbrániť od skazy. on sárn Ti m že naarátiť
a izdrarliť n'lorálne a rnentálne scbopnosti. Tr:oje srdce rn že

zohriať Božou láskou, m žeš mať jasné a zrelé cbápanie, osaiete-

né' citlivé a čisté saedomie, priarrlu a posaiiten rl ťu, ovládan
Duchorn Božírn. M6žeš byi takou, akow si zpolíš byť. Ak teraz
wrobíš čelom vzad, prestaneš robiť zlé a nawčíš sa robiť dobré, tak.

bwd.eš skwtočne šťaitná; bwdeš rnať spech a životn cb bojocb a

astaneš ku sláae a cti a bwd com živote, ktor je lepší ako tento'

,Vyber si dnes, komu budeš sl žiť".

Ellen G.'Wbiteoaá
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NEPRISPÓSoBUJTE sA ToMUTo SVETU
Tí, čo nechcri padnriť za obet satanovym nástrahám, musia

dobre strážitvchod do svojej duše; musia sa vyh bať všetkému,
čo vyvoláva nečisté myšlienky, nech už je to čítanie, alebo počri-
vanie. Mysel nesmie byť ponechaná, aby sa náhodne zaoberala
každou vecou' ktorri jej vnukne nepriatel duší. Srdce musí byť
verne na stráži, lebo vonkajšie zlá prebudia zlo v duši a duša
upadne do tmy. (AA 518)

- 
Tí, ktorí chcri mať mírdrosť od Boha, musia sa stať analfabetmi

v poznaníhriechov našej doby. Musia zatváratoči, aby nevideli
zlo a neučili sa mu. Musia si zapchať uši, aby nepočuli to, čo je

z|é, a aby nezískali vedomosti, ktoré by poškvrnili čistotu ich
myslenia a jednania. A musia strážitsvojjazyk, aby nehovorili
skazene a aby v ich ristach nebola nájdená lesť. (AH a04)

Boh nám prlkázal, aby ,,tí, ktorí patria Kristovi, ukrižovali
svoje telo aj s jeho váš ami a žiadosťami". Ako to dokážeme?
Máme si snáď p sobiť fyzickibolesť? Nie. Máme však umrtvo-
vať pokušenia k hriechu. Musíme zapudzovat zlé myšlienky a

'voju -yse[ uprieť na Krista. Všetky nízke živočíšne sklony
musia byť podriadené vyšším silám duše. Hlavné slovo má mať

Božia láska' Kristus sa nem že s nik m deliť o tr n v našom
srdci. Svoje telá musíme považovat za leho vykripené vlast-
níctvo" Údy tela sa majri stať nástrojmi spravodlivosti. (AH
127. 128)

PORNOGRAFIA A TVOJA MYSEr
Mladí ludia často dychtia po knihách. Čit4trvšetko, k čomu

sa dostanri. Vzrušujírce milostné príbehy a nečisté obrázky p -

sobia zhubne. Mnohí horlivo čítajri pochybné romány a ich
obrazotvornosť j e t m poškvrnená. Často sa pr edáv ajívyobra-
zenia nahÝch žien.

Žr'je^e', dobe, v ktorej prevláda skazenosť. Nevhodn m
pohladom a čítaním sa podnecuje žiadosť očí a nízke vášne.
Žvrátená predstavivosť zasa kazí srdce. Mysel sa rada zaoberá
vyjav mi, ktoré prebťr dzají zmy selnosť a p on1žujice vášne. Ne -
mravné mrzké obt azy, živ ené buj nou fantáziou, ničia mr avy a

zvedenym, očarenym ťuďom pripravujri p du pre holdovanie
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telesnÝm žiadostiam'
vrrh' baite sa čítaniu a pozeraniu na také veci, ktoré vo vás vy-

,ol,e*^it nečisté myšlienÉy. Pestujte v sebe morálne a rozumové

'ily. 
Ň""h sa tieto;šrachiile sily nezvrátia a nezoslabnri četbou

bezcennej literatriry. QT 410)
Satan zostírpil s íefko,' mocou, aby podvádza| ludí' Snaží sa

'"";"i 'nur"[ 
á p.edstauivosť pohladom na nečisté, nezákonné

"".í. r'át"r,i" 
," charakterom stanir podobn mi Kristovi, len

ak sa budťr pridržiavať svojho božského Vzoru' To, s čím pri-
ciadzaittdo styku, má preívárajrici vplyv na ich Život a charak-

i."čií"r'*- 
" 
i't"- 

'"aliaroíi, 
ktor1 sa ani na chvífu nechcel

".""^.t "" 
nedokonalír malbu, pretožeby to rušivo vpl valo

na'jeho oči a predstavy. To, na čosi dovolíme najčastejšie sa dí-

""t ""j"i". 
myslieť, db určitej miery sa na nás automaticky pre-

náša. (RH 24. mája 1887)
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Šiesta časť

Sexuálna zodpovednosť
sBxuÁrNA zoDPovnoNosŤ nnrRoÝcH KRES-
ŤeNov
Ak odovzdávamevšetky svoje sily Bohu, velmi sa zjednodu-

šia naše životné problémy. Zoslabiasa a skrátia tisíce našich zá-
pasov s váš ami nášho prirodzeného srdca..(MYP 30)
^ 

Láska mladistv ch mábytrodičmi obmedzovanáaž dovt'edy,
k m nedosiahnu postačujrici vek a nenadobudnír určité skírse-

nbsti,a kedy už je rozvinutá schopnosť čestnej a bezpečnej
lásky. (MYP 452)

Mili'*lndi priatelia, stačí, aby ste len chvíIu rozsievali krikol
a jeho zber vám strpčí cel váš ďalší život. Jedinábezmyšlienko-
vitá hodina, jedno podlahnutie pokušeniu m že dať celému váš-

mu životu nesprávny smer. Máte len jednu mladosť, tak ju dobre
využite.' 

Keď už razprekročíte hranice a dostanete sanazakázanéize-
mie, nikdy sa nem žete vrátiť spáť a napraviť svoje chyby. Ten,
kto sa odmieta spojiť s Bohom a sám vstupuje svojvolne na cestu

pokušenia, istoine padne' Boh skriša každého mladého človeka.
(4T 622.623)' 

Hriechom dnešnej doby je zmyselnosť. Náboženstvo Ježiša
Krista umož uje kontrolu nad každym druhom nezákonnej
slobody a takto nadobudnuté morálne sily v človeku kontrolujír
každimyšlienku, každé slovo a čin.

Na peiách pravého kresťana nebude nájdenálesť. Prav kres-
ťan netude v mysli prechovávať nečisté myšlienky, nevyriekne
ani jediné slovo, ktéré by prebírdzalo ponižujricu zmyselnosť,
nelykoná nič, čo má čo i len tvárnosť zlého.

Ňeskrišaj, až nakolko si m žeš dovoliť beznebezpe^čia chodiť
pri okraji priepasti, nezahrávaj si s t m. Vyhni sa hneď na začiat-
ku prístupu k nebezpečenstvu. S večnymi záujmami duše sa ne-

-o_ž.ro zihrávat. Tvoj charakter je tvojím kapitálom. Chrá si

ho ako zlaty pok|ad' Mravnri čistotu, sebaírctu, silu odolávať
z|ému treba 

- 
cielavedome a vytrvale pestovať a chránit'
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(MM 142.143)
Každri poškvr ujricu váše musíme držať pod kontrolou Bo-

žím Duchom usmerneného rozumu skrze milosť, ktorri Boh
v hojnosti udeťuje každému, kto je v nídzi. Človekvšaknesmie
okolnosti zariadit tak' aby sa dostal do pokušenia, nesmie dať
in ,mpríležitosť, aby si o om mysleli, žejevinny svojou neoPa-
trnosťou. (List 18, 1891)

. . Po cel život musí človek držat pevní stráž nad svojimi ná-
klonnosťami a váš ami' Existuje tu vnírtorná porušenosť člove-
ka,sri tu i vonkajšie pokušenia a všade, kde poitupuje Božie die-
lo dopredu, sa satan snaží zariadiť okolnosii tak,'aby pokušenie
p sobilo na dušu podma ujricou mocou. Ani chvíiku nie sme
bezpeční; len vtedy sme v bezpečí' keď sa spoliehame na Boha
a svoj život máme skryt s Kristom v Bohu. (SDA Bible Com-
mentary,2, 1032)

Villiam je zrejme celkom očareny svo-
jím dievčaťom Karlou. V tejto sérii lis-
tov vidíme, že sa s' \whiteová snaží čo
najviac Villiamovi priblížiť a preniknírť
do jeho problematiky. Karla bola iniciá-
torkou priatelstva, ktorému venovali
všetky svoje sily a pozornosť. Tento ich
vzťah ďaleko prekročil hranicu toho, čo
je správne a slušné, a konajri i také veci,
ktoré sri, ako hovorí s. \7hiteová, lryhra-
dené len pre manželstvo.
Tak to vzťah ohrozuje v budricnosti
užitočnosť tak rVilliama ako aj Karly.
S. \X/hiteová nalieha, aby sa buď rozišli
alebo uzavreli manželstío, aby si nepo-
kazili svoju povesť a neznevážili svoje
svedecwo ako kresťania.

Mil .William,

,-rlíád'ro* d.á saojho stanu s bolesťow a srdci a cbcem wlarliť

'"riii rnysli t m, že Ti napíšem o niektor cb rleciacb, ktoré rni

boli wkázané oo aidení.

Pán rni wkázal, že Tzloj azťab kw Karle Ti a bec morálne ne-

p-rpir,ro a ducborlne Ť) neposiltuje'. Urobil si niekoťko cha-
'bí,cil pokusoa rlyrn'aniť sa z jej spoločnosti a rozísť sa s t'ou' no

i;;i ri, s i j1 e j o p iť z a č aI v e, orl áť p o z orn o.s ť, 
-nie 

k e d,y z a s a ur o b ila

p*i, krok É ,Zrrot, onA' ÚL Ty ši sa nechal zno7)a zaslepiť'

Takrner celé noci si strávil rl jej spoločrlosti,lebo ste boli o-baja

,árr"t. ona tvrd.í, že Ťa rniluje, oi, ,rporrá, čo je to čistá láska

z primného srdca'

Bolo rni ukázané, že si fascinoaan , zrleden a oklarnanj': ?
satan sa rad,wje, že tá, ktorá nemá jedin črtu cbarakterw tak ,

že bll mohk'aytaorii s Tebow šťasíné rnanželstrlo a šťastn do-

Ár,rj, *á.ro Ťeba takt zlplyv, že by si sa odarátil aj od saojej

matktl. ktorá Ťa rniluie trpalou láskow' V mene Božorrt' l a pro-

'ti, í)a'presta daoiiť Karle, alebo sa s ou ože _ ale nepriaá-

d.zaj do potupy Božie aeci.

Šiel si soojou alastnou Cestou bez obťadu na následky.' Tv9je

,rár, ,o btillo proti Taojej matk'e' pretože nedokázala prijať

Karlw a nes hlisila s Taojím azťabom k nej'

D aernosť, ktorá sa ayuinwla medzi Tebow a Karlou, Ťa 'e-
oriaádza blli;;e k Pánolli, ani Ťa neposaiicwje a praade. V spo-
'ločnosti tohto dier.lčaťa riskuješ saoj aečn žirlot'

Karla očaká,ud., že saoj azťah zauÍšite wza,uretírn manželstaa,

o fy 
'; 1r1 k to*í dal pííčinu, pretože.s.i sa jej dr''oril a a.enoaal

poiorrá't' Tr:oie šťastie u prítomnom i bud com žiaote je obro-
'rr"e:. ipt";t si jej záIwdné- a pochabé prosby a d.ržal si sa saojho
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tiswd.kw, ktor , Ťa newrobil d' sled'nejším kresťanorn tnl QeTn.er

ším a ooslwšieišírn synom. Ak Ti je príjemné oazd'wšie' ktoré ju
-oUntJp"1r, 

ak'ona splna T"o1e prgdyolkdy T.PredxaT' ? T:f:
žektr:e,"rs ktorom máš s ou taoriť jednw rodinu a stáť a rJ cele'

)e"i-it^a"r" b,Iaaow a rozvážnyrn sudkorn po saetle.danorn

Zá"nái, iria,ri k ,áorru, ie j9j |rtklad je bodn ' nasledoaania'

í"p.-') ' 
'ou radšej ože , aby si'mohol byt rl jej spoloč.nosti a ?no-

boli ste sa k sebe sprársať fuk, ako m žu len manželm'

VašečinyasloaástiurážkowBoha.Božíanjelizaznamená-
vai Vaše ílorá a skutky. obdržal si saetlo, ale si sa podla n.ebo

""iraai. 
r"rie konanií hanobí Božiu..aec' Ta-9ie sr'r1aanie je'

,u,olttoire a nekresťanské. Vtedy, ked' ste rnali wž dáano spať,
'í{i-'ir''iát, 

o oipa; ste sa skor'o cel noc. BoliVaše myšlien-.
' 
klt čis t e iii e, sa a t e jšie, z, zn e š e n e j š i e a u šť a ch t ile j š ie ? U r'' e dom oa ali

,í, ,i jo'rr, že rsašou prrloradou povinnosťou Je ptČŠM lasea

k Bohw a Praade?

Tvoja Priatel'ka
Ellen G.'V/biteoaá



List č' 2

Mily \,Villiam,

dnes ráno som rsstak 
-peťmi skoro. N.ernám pohojnli myseť,pretože sa zaoberám Tebow. aa Át riar|"1 ri:í)ií,p^';:' ,beská kniba sa otaorila . iir"t"" sr- i",žiaote. 

'- --!vIoLw a L'LÓLLlx, som O neJ zaznamy o Taojom

Sám si si sn sobil.,lrpké chpíle tjlm, že si d ueroaal rllastnémusudku, šiel' si todlhI;;i;;'i;i;',ii,'žorrb,t si Boží blas. oo-hrdol si aarorláním i r1ái-i jrir"'ilíru"teoa 
a tr.lrdoblaio sis a d.r ž al srl o i icb z h u b nj, ch.,i, i' iá iiííži t ; l ;; ;, ; ;;;; ;;'ff },,,ku ktorjch spáse si -šlol i;;;;;;:;;;;', su stratené.

Mohla by som Ti u tejto stáaislosti napísať omnoho aiac, alenateTaz to stačí. Bola som ,aetmi r,ďačná, k"i ;;;;';;;;; .z aidenia a zistila, ž, tr."ie je jriomo'rĚ*raorť, 
že čis sk šbyešte traá' Teraz Ťa v2,z. 7am, ib4, ,; ,oiáporatrot a prestal s rlě-cam i, k'toré maj l n e'b lih r r r'aoí tr| t á\'ijei' " 

q' 4 ť' L' L4 L J'u c

Uspokojuješ sánt' se.ba, že si čestn , ale nie je to praada. Saojímsprávanírrt' sa ku Karle ,i ro ,o-rtíl';;;;í, olac sa zamotávaš d'oreťazí, ktoré Ťa držia y 'krtotiá*'o-íoiram* otroctae' Božíhlas si zaarhol, posl chol.siik;,;;;;;";;. Konáš ako čloaek no-
! ! 1"'. r l,, *l 

1l 
o a' A 

.k 
v l i čo m w ? K, á l ; ; i,; í;ť "7;; ;; :;;, í:,JedrneJ skutočne vzácnej črty charakteru, pyšnému, aystredné-m u, s a o j b l a rl é m u, r t c p o s a ii t ě n é * u, r r r, pL [ ía; ;;; ;,"' r; i ;;: ; k;:é -mu' bez prirodzenei'nák-lonnosti,lÁfiffi"""mu. 

Keby si sa od
r:i :,]!:: ':dp .tal, ,'"a. u7 ii i;;'í;;;;" rnožnosť aid.ieť, akáJe' 4 pokortť svoje srdce pred Bohom. '

Vždy ie to kritické obdobie r't žiaote mladébo člopek'a, ked,ieodde.|n 
' od aplyau ao*ooio_-rriryj'íaa, ked'sa d.ostáaa áonoaého prostredia a oodstupwje 

"o,í 'i,;i,iny:' 
ÁĚ ;;;k; i:";kd o s M n e do n e b e z o e či e 1 s tt i a, il e ; ;9';;; ;;7 *, 
"', 

t, i,Ti iÍi irozhodnu m, o )k ,o'prito*' ,príií7il Boha, že mu dá s7lw,
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12. januára 1B80 ak prechoaáoa oo saojorr't srd.ci Božiu láskw, Boh, ktorjl bo do
tejto sk šky postavil, ho aj ochráni od toho, aby pokušeniu
podťahol.

Ak l je rozd.iel medziJozefoa m prípadom a prípadrni mlad.í-
boa, ktorí sa zjaane prebíjaj priamo na nepriateťsbé zemie,
pričom sa rlystaauj prudk m satanoo rrz tokorn?

Bob požebnal Jozeforli, tabže sa rnu darilo' Azlšak wprostred
j e b o b lab o by t w prich ádz a n ajr: cičšie n e b e zp e č e n stp o. M an ž e lka
jebo pána je žena uaoťnen cb rnrar.lorl a cbce usmerniť Jozefo,ue
krohy do záhwby. Vzdá sa Jozef szlojho ušťacbtilého charakteru,
saojej čistej morálky ka li zzlodom nejakej sbazenej ženy? Bwdc
parrliitať' že Božie oko bo r.,id,í?

Je rnálo nebezpečnejších a osudnejších pokwšení pre mlad, ch
rnužoa, než je pokwšenie k zmyselnosti a žiadne iné pokwšenie,
ak, mu pod.ťabn , nezničí do takej z.,eťkej nliery icb telo i dušu
pre s časnosť i pre zlečnosť. Celá Jozeforla bwd cnosť zársisela na
jebo rozhodnutí O kritickej chaíli' Jozef pokojne pohliadne k ne-
bu o pomoc, svoje rloťné prchné r cbo zanecbá zl rukách pokwši-
teťky, a zatiať čo jebo oči žiaria pezln m rozhodnutím namiesto
nesrliitow rláš 'ou, zaolá: ,,Ako by sorn rnobol vykonať tab r.,eť-

k nešťachetnosť a zhrešiť proti Bohu?" Víťazstao je dobyté, Jo-
zef wniká z miesta pokwšenia a je zachránen .

Mal si príležitosť dokázať, či je Taoje náboženstao praktickou
sk senosťou. Pred zrakom Božím a pred svtit mi anjelrni si si do-
rlolil aykonať to, čo by si si nikdy nedovolil pred srlojimi známy-
mi. Skutočné náboženstoo sa t ka každ.ej rnyšlienky, preniká do
ušetk ,ch ajn cb rnyšlienok srdca, do ašetk cb pobn 'tok kona-
nia, orlplya uje i objekt lásky a sp sob ayjadrenia náblonnosti,
zasabuje cel náš žirsot. ,,Ty, Bože, ma aidíš', necb je heslom a
strážcom nášbo žir.,ota. Prijrni tieto ponaučenia. Musíš sa ešte ae-
ťa učiť' Necb Ti p torrl' Boh porn že.

Ellen G.-Wbiteoaá
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List č. 3

Mil V/illiam,

, ?á-,b.!b'okÍ) zlwjey na tom,.aby si ttito poslednw a zau ne-
bral tak ťahostajhe ako.-tie predchidzaj ce. Toto je už'posled.né
upozornenie; ak sa podťa nebo nezariadiš' už iné" nedoitaneš.

Teraz sa ukáže, či zostaneš 
-i 

nqďatej zaslepen , ako predt ,m,
a či Karla po srlojom rsyznaní bwd.e robiť to isté, io predii,*. Értá
mi wkázané, ..i, j|j drába je takáto: otaorene rlyžná svoje
nesprávne počínanie a poto,n sa bude znoaa snažit Lískať Trr|o-
je sympatie tjlm najpatetickejším spisobom, a. to a listocb i ro-
zborlorocb. Znorla Ť1 | sebe pritiahla, s citil si s ou, a t m
si. ju len povzbwdil. Bol si tak t slab , tak plne zarleperi,,ite
1i s7 

.za-se .chytil. do pasce a zaplietol 
'o išt, peani1šiei 

'než

kedykoťvek predtjlrn,

Vo aid.ení ,om Ťa,l)id.ela a jej spoločnosti mnoho hod,ín a noci'
Ty rlieš najlepšie, ako ste ten č)s'spolu strárlili. Plltal si sa *,, il
si prest pil niektoré Božie prikáianie. Ja sa ašik pj,tarn TeLa:
A neprest pil si? Ako ste trZzlili noc čo noc hodiny,'které ste boli
sp-ol7? B9h V1še postarlenie, postoie a prejaay'také, že by ste
cl.lc'eli, aby boli presne zaznamenané r: neb'esk ,ch k",lhaot ? w-
dela a počula sorn také aeci, ktoré anjeloo ,eť*l zarm tili.

laful3t1dy-?ryž, kllrn nie je ženat ' by sa nemal spráaať
tak, ako Ty k" Karle. Bola som'aelmi prekaapená, že ,i ri toto
tak zreteťne neuaedomorlal. Píšem Ti i celow't,ážn'osťou' aby si
sa'uiac nezahráaal s pokušením. okarnžite skoncuj s ti,mto oča-
renírrt', ktoré na Teba doťahlo ako zl:j sen! Ak Ti zAleit na Božej
priazni, odp taj sa od. Karly teraz a naužd.y.

Tooj sp sob jednania postaču je na to, aby zničil d aerw k Tebe
ako čestnén'lu čloaeku a-kresťanovi' Keby íi nebol očarenll satan-
skow rnocow, nekonal by si tak' Teraz viak pocbybwjem," či zme-
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níš saoje počínanie. Poznám moq ktoraŤa drž-ír'l zajatí, o 
"*.''

abl, si'o tom oedel a aidel to sle r, než bude príliš neskoro. Zmeníš
teíaz sooj žiaot od základw, prerušíš r:šetley styky 

1 
Ka|ow?'Uro-

bí ona to ;'te zo saojej straiy? Ak by to newrobila, okamžite sa

zoberte a nerobte už ai.ac banbu sebe i Božej aeci'

Zjaane si zlyhal takmer rl každorrt'.o|kde Teraz sa snaž zís-
katb ďalšorn Íirlote spáť to, čo si stratil. Nech s rl nebesk ch kni-
hách záznarny a ton, že si zrnenil sooje počínanie'

Nech Ťa Boh požebná.

Ellen G. Whiteoaá
9. septembra 1BB0

Ellen G.'Whiteoaá
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List č. 4

MilÍ,

žitosť ukázaná. M jr',el'k záuj
Trloj prípad tak' aho mibol ,í:"u": .:ur1na.. lvloJ 7Je[Ry zauJem o I ,uoJu dušu ma n ti opísat
I rloj prípad tak', ako T: lrl.ukázan , 

._ iko veťmi 
"rbrrpá*1.Pre Teba to nebude ťahké zlidieť t, ab l'n, olu rr' ,r;'';;;;';;

nlám radosť, že som od Teba d'ostala list. Teším sa z toho, že si
sa rozhodol nepokračorlať tow cestol,'' ktorou si išiel, t, ,o' ,iriš
d?f:r1ť.! odčiniť rlplyrl, ktar l si mal. Som rada, že aj T1l to tak
v'tdlŠ. ťíšem'fi aeťmi presrledčiao a jasne, lebo tak mi bála zAle-

noc hoaoril rnatke: Ak je.to.naozaj takto, potorn nemá zmysel,
aby som sa snažil,lebo-ajtak zlyhim.

la som Ti poaedala: 'William, ak sa budeš snažiť so ašetkou all-
traalosťou a rozbodnosťou zrlrátiť saoje kroky o "y'Iob;i;;;;;os,atanovej pasce, rlymaníš sa z otroctaa a bwdě; slo'bod,n m člone-
korn. Bud'e to.ayžadorlať siln v ťu a Ježišovej moci žlomit silu
zayf u, zbaaiť sa nepriateťa dwší, ktorébo si íak dlho bostil rlo
srlojom srdci. Vyrne hostí a.doaoť Ježišor:i, aby ast pil do cbrá-
mu Tyofej duše. On sa však nedeií o srdce so satanom. I teraz,
za takejto sitwácie, keď to zašlo až tak ďaleko, *itr; 

"y"'"iítitry1|odné silie, nie ašak zlo srlojej alastnej ,;t", olr'i *or;
Ježišovej.

otrlor Bohu saoie srd,ce, rsyznaj a zanechaj tie ueci, ktoré
Ťa oddelili od Boba. rrri aírío io[ar;o'*rrt; začať u sr',oiei
m 

1 
t k y' Á p i,, 

", "",á 
u i ;,' 

" 
; [á y" 

"" { i ii|!'{ e" ::;? ; " ff : iI iii ln.ič,.čo me eš urobiť, aby si rápror;l zlo, lebo ,r,ro, ,i ';;;'';;tdo krízy.

Doťahn na Teba (šb2l, Boh Ťa aysktiša. Ab z nicb ayideš
ako čisté zlato, Bob Ťa.bude n ct použit. N"b";;'ki;-;r-;;;;;'
ale pe.vne aer! Trloja sk ška r"br4e nateTaz ,odortr'á, 

'eáíur]-le st na,, a le n 
: 

k 
9 

n!: 
9 
prin e s ie p o h o j n é ov o cie spr arl o d liu o sti.,, L e -

?o,oohr.'Tiluje Pán, to-ho prísne aycbovár.,á, a šaihá kažiébo,
Rollo pryirna za syna. Vytraajte, aby r.,ás r.,ycboaal. Ako so synm'i
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September 1880

Tr.loju dušu ma n ti opísať

začať u soojej

zachádza Bob s oami' Veď kdeže je syn, ktorébo by otec neay'
choaáaal?" (Žid 1 2,6.7 )

Taoje kroky teraz musia srneroaať hlboko d'o ít'dolia poníž'e'-

nia. ornnieaal si sa, že stojíš pe'Une a dokážeš sa udržať' AIe

Tv oj e minulé sk senosti i teiajšia sit1á9ia T.l ja2ne ukaz uj ', ak '

je čÍoaek porušenjl a skazen , ked'odíde od Boba'

Drab l chlapče, pre KristaŤa prosím,-nedaj salliac oklamať:lo

svojom"ďatšo; páčínaní. Konij tak ako pre aečnosť' Neraď sa

sá* ,o sebou, alb nech sa Taoje srdce zlomí pred' Bohorn, aby ten

kame . nepadol na Teba a nerozdrail Ťa na prach'

Čo Ti márn ešte pozledať? Čo aiac rn žeš urobiť? Cb-cern, aby

si bol spasen l' Chíem., aby si pred Bohorn stáI dokonal '

Ttoja rniluj ca
Ellen G.'Wbiteooá

List 50, 1880
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ZAHRÁVANIE sI so SRDCAMI

Ten, kto si zahráva s ludsk mi srdcami, doprišťa sa v očiach
svátého Boha velkého zločinu. A predsa mnohipreukazujri mla-
dymženámpriaze ,p sobila na ich city a potoÁ idri svojou ces-
tou a zabudnri na svoje slová a na ich_ričinok. Uprita iáh nová
tvár a opakujri tie isté slová a ďalšiemu dievčaťu venujri rovnakri
pozornosť.

T.1,9 sklon sa prejavíi v manželstve. Manželsky zvázokne-
sp sobí automaticky ustálenie vrtkavej mysle 

" ''.'iál.j 
povahy,

kolísav1i. a nestály.človek sa nemusí '-.''it a stať sa ,ái^d"yÁ''
Títo ludia sa. unavia jednotvárnosťou a ich neposvátené myšlien-
ky-sa prejavia'v neposváten ch činoch. (AH 57)

. Dnešné vydaté i slobodné ženy často nie sri také zdržanlivé,
ako je nutné. Povzbudzujri slobodn chiženatych mužov kr z-
1ym po3ornostiam_ a. tí, ktorí nemajri dostatok mravnej sily, sa
dos1an_u d-o pasce. Keby sa žena správalazdržanlivo a slušne, ne-
prebri.dzali by sa u mužov r zne-zlé myšlienky.

.Nejednému zlu sa možno.lyhnriť, ak budri ženy ohfaduplné,
zdržanlivé, cudné, ak nebu<lri prijímať neprípustíé po'oráorti,
il1''i^'":!:vajťr vysokri -rau''ť, Írrove á patričnri d stojnosť.
(/'H331.332)

.Ž:"y.príliš.často mužov pokrišajri a zvádzaji. Pod určit mi
zámienkami si podvodn e získaj 'pozornosť slobodn ch i žéna-
tych mužov a zvádzaj ich tak d\ho, až k m neprest piaBoží
zákon, ich užitočnosť je zruinov aná aichduša sa ocitne ro rrebez-
pečenstve.

Či nemá žena, ktorá vyznávapravdu Božiu, držat nadsebou
pevnri stráž, aby ani v najmenšom nepovzbudzova]a mužov
k neprípustn m d vern9slam-? Ženy by mohli zavrieinejedny
dvere. pokušenia, keby boli v každom 8ase prísne zdržailivé'a
vedeli sa vhodne a slušne správať. (5T 596.602)

Janet je impulzívna ahrozí tu nebezpe-
čenstvo, že vobítaké rozhodnutia, kto-
ré negatívne ovplyvnia jednak jej vlastn
život, ale i jej svedectvo in m. Ellen
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\ťhiteová ju vyzyva, aby dď'a na prvé
miesto školu, aby sa mk mohla pripraviť
na život užitočny pre Boha.
Určit čas pracovalaJanet v domácnosti
Ellen-\ hiteovej, a tak sa navzájom
osobne dobre poznali.
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Hastings, Noof, Zéland'
13. septentbra 1gg3

Drahá Janet,

dnes ráno sonn sa zobudik ae\rni skoro, už o tretej hod'ine.V noci som s Tebou 2.,;raU iai"y";;;i;"r, a boaorila so* Ti:Janet, Pán rná te Teba prár", Érrri ria; aykonať!,, Poukazo-oak som Ti na iebezprtá"'rii i"riir' ,r;rrlab, ži,uota.
Pocítila sorn na 

':rjnh. 
pleciacb bremeno zod.pooed.nosti zaTao judušu.Siunebezpečenrtrr,zu)L-r'"'í"ár'iriÍiirffi'p',

dory' o,|onáš žalostnl 
" 

t r"lj'r*|it-rJ ,oo1o* žir.lote. Boh Ťazacbránil od tobo. ab sia1/ril1iilžtrzrtuoo s takymi Iuďmi,ktorí by,Ťa ?'!"k: "í-oht;.írrob;;;;;;rr, ktorí mali skazenéft?r*',uy' ktorí by Ťa uatiznili ao 
'.*"'á""ipasce' s ktorlrni by sib o l a a ž irl o t e nL š ťa s tn á a. oi n r r|i t" u y''í i" ; i " d u š u. Č i ťi, u, t áčiotíeto minulé le kcie ? c, rur" r_prití{ í"ižžmy se ťne z ach ádzaš sasaojou náklonnosťou a'heby 

';;;i;-i;;"oť ,o-o a pod'l'a suoihopudu, arobila bll si cbybu, Ěrrri iyT)iiír"aa*i";;;rti;ii;;
N e pr e d áa aj' o -o', í o i) ;;í ; ; í" *Í,|í' i * o, o -.

Masíš byť obozretná a nesmie Ti b7ť ied.no, s h m sa st kaš.Aby si -oblo nr""t 
'ioj-iirí"";ír;;;';r!;", musíš napredozlať ačo najaiac sa qličiť 
" iitrlrktuiir;;;;:;r. Aby si bola d.obrílmBožírn pracoaníko*, yorrr.i"i1i ;;;;' alrazny symetrickro z a o i d uš ev n c h s ch o pn o stí, 

" 
yi rra 

"i, ťir s ťan s k , nlno h o strai -njt rozaoj u z ielan o stt.

]tÍusíš zaážiť bažd,it''sr:oj krok ao aedomí, že nie si sama saoia,ale že si k penti za 
"átpa 

íri".-Pík;7"i;;|roz o čorkoro Ti naoí-šem opriť. Stále rnám totiž pred r';-;"rrit;?;rb" -urí{i,žizlota a neod'aažuiem s7 
"i9trrt 't 

jir-'9ílr* najaážneišie a nai-
:?!::!ly:irfu 

pro,íy, aby si sa príine držak kázne a choaakíocl.tscxplmo?ane.

Teraz prežívaš študentské roky; nech sa Taoja myseť zaoberá
80

d u cb orl níl rni pr e d.m e tnli. B o č o d' k a ž de j s e ntirn e nt áln o- s !' Ž ij.9 !
irrr'i 

" 
íuarbí \or*oronia charakteru' Nič, čo b2 rn9bl7 

-znížiť.
Tvoie naiayššiá' naisaiiteišie záujrny, zmenšiť Taoju činnosť

;;;irr;;;;i pá"oi;, dieia, ktor Tí určil Bob, nemožno pokla-

t io rnalicherné alebo beza lznarnné'

Je Trlojou porlinnosťou zbaaiť sa každej nežiad cej črt2 cb^a-

,ikrrrr.Luril mohla byť a Ježišoai Kristoai d'okonalá' Máš r z-
í, 

'eir"i)'rieb,a, 
aby síicb neustáIe strážila, aby si saojunáklon-

no sť n ea enoa ala b e zcenn 'rn obj ektorn'

K užitočnosti a slažbe sa charakter forrnuje študoaanírrl žillota

a cbarakteru Ježiša Krista, ktorj, je-našírrt'1JzoTorl.. v tornto srne-
-i, 

,ipa, 
"r*ažeš 

byť príliš staioítliaá a príliš d kkdnL Necb sa

;.;,;i;ír;iidih,olb'rk', snaž sa o to, abyŤvojuplyo maltak cba-

rakter, že b7 si bola pre d'ruh lch pornoco.u a p.ožebnaním' Boh

Áá rrc Tebá prácu. Ý žirdro* piípade si nevlož k* d: ja-r.ma'

k';;;i Ť; ird.L ,dirroť po ceLjl t;aoi. nuď testná k sebe, buď čest-

,i o rri".a Bobu a budeš u Boha r'l priazni, čo rná omnoho atičšiu

cenu ako sám žigot. Prosím Pána,- aby Ťa hojne požebnal'

Ellen G.'Wbiteor:á
List 23, 1893
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Siedma časť

Tie nad hniezdom
rIpŇ NAD HNIEzDoM
Srdce triži po ludskej láske, ale táto láska nie je dosť silná, nie

je dosť čistá ani dosť dokonalá, aby mohla nahradiť láskuJežišo-
vu' Manželk a m6žejedine vo svojom Spasitelovi nájsť mridrosť,
silu a ochotu čeliť starostiam, zodpovednostiam a zármutkom
každodenného života' on by mal byť pre u silou a Vodcom.
Predtym, ako sa žena odovzdá nejakému zemskému priatelovi,
mala by sa odovzdať Kristovi, a nemala by vstupovať do takého
vzÍahu, ktory by tomu odporoval.

Tí, čo chcri nájsť pravé šťastie, musia obdržatpožehnanie ne-
bies na všetko, čo vlastnia, a na všetko, čo konajír' Mnoho sídc
a domovoy je nešťastn ch preto, lebo neposlícha)iBoha. Moja
Sestra' aby si nemala domov, nad ktorym stále visia tiene, ne-
vstírp do manželstva s mužom, ktor je Božím nepriatelom.

Spojiť sa s neveriacim znamená vlastne vstripiť na p du sata-
novv. Zarmucuješ tym Ducha Božieho a pripravuješ sa o Jeho
ochranu. M žeš si dovoliť bojovať proti takej hroznej prevahe
v boji o večn život? (5T 362 - 365)

,,Keď sa dvajazvás zhodnri nazemio akejkolvek veci, zakta-
rri by prosili, stane sa im od m jho Otca, ktory ie v nebesiach."
Avšak aky to neobyčajn pohlad! Jeden z tych', čo sír tak rizko
spojení, sa zričast uje pobožností,kymten druhy je lahostajn
abez záujmu o duchovné veci; jeden hladá a snaží sa ísť po ceste
do večného života a ten druhy kráča po širokej ceste smrti.
(4T 507)

MÓŽU ÍsŤ ovn1A sPoLU BEz ToHo, ŽE' BY SA
ZHODLI?
Boli mi ukázané prípady takych ludí, ktorí vyznávajíl, ževe-

ríaBožej pravde a ktorí urobili velkír chybu tym, že vstripili do
manželstva s neveriacimi. Drifali, že nevertaca Strana prijme
pravdu; no títo neveriaci, keď už ma| to, čo chceli, ešte viac sa
vzdia|iaod pravdy ako predtym. A potom sazačnelstivápráca,



nePrestajné risilie zo strany nepriateťa, aby toho veriaceho
odtiahol od viery.

Mnoho ludí dnes stráca záujem a d veru v pravdir, pretože
pripustili, aby sa dostali do rizkeho spojenia s neveriacim.
D ,chají ovzdušie pochybovania anevery.Vidia neveru, počujri
o nej, až nakoniec ju začn v sebe prechovávať. Niektorí snáď
majri silu a odvahu odporovať r. mto vplyvom, no v mnoh ch
prípadoch je viera postupne podkopávan á, až nakoniec celkom
zničená.

Satan dobre vie,žepre mnoh ch mlad ch ťudí sa končí hist -
ria ich náboženskej skírsenosti a prospešnosti v tri hodinu, keď
uzaÚloria manželstvo s neveriacim. Pre Krista sri stratení. Snáď
ešte určit čas sa budri snažiť žiť kresťansk m životom, avšak
proti všetk m ich snahám bude stáť siln vplyv opačného sme-
ru. Kedysi s nadšením a radosťou hovorili o svojej viere a nádeji,
no teraz sa nechcri o tomto predmete ani zmieniť, pretoževedia,
žeten, s ktor m spojili svoj osud, nemá o to ani najmenšízáu-
jem. V sledkom je, že vieravo vzácne pravdy postuPne v srdci
odumiera.

Veriaca strana začne d vodit, že v tomto novom vzťahu sa
musí svojmu vyvolenému Partnerovi v niečom prisp sobiť. Po-
stupne začne praktizovať svetské zábavy. Spočiatku síce pociťu-
je k mkému sp sobu životavelk odpor' no postupne stále viac
a viac stráca záljerr' o pravdu a vieru vystriedajri pochybnosti
a nevera.

Čo má robiť kresťan, keď sa dostane do situácie, v ktorej
má byť vyskrišaná stálosť jeho nábožensk ch zásad? S nasle-
dovaniahodnou pevnosťou - rozhodnosťou by mal riprimne
povedať: ,,Chcem byť statočn m a poctiv m kresťanom. Verím,
že siedmym d om v tyždnije biblická sobota, de odpočinku.
Naša viera a naše zásady stoja proti sebe, vedri r znymi smer-
mi. Nem žeme byť spolu šťastní, pretože ak sa ja budem snažiť
stále lepšie poznávat Božiu v lu, budem sa stále viac vzďa-
lovať od sveta. Ak ry aj naďalej nebudeš vidieť žiadnu krásu v
Kristovi, ak ťa nebude pravda priťahovať, budeš milovať svet,
ktory janem žem milovať a ja budem milovaťveci Božie, ktoré
ty nenávidíš.
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Ty nebudeš šťastny, budeš žíar|it1a.lá{<r1, ktorri mám.k Bohu

a ia budem stáť vo svofej viere sama' Ak však zmeníš svoj postoj'

;ť,;;i. ;il;. oaoo"í" ÁaBožiepožiadavky a naučíš sa milovať

Áoln. Spasitefa,iak sa náš vztahm že obnoviť"'_'^Ý;*1 
takym sp sobom prináša pre Krista obeť, s ktorou

,rit l".i i"ho ,í"do-i. a ktorár, dokaiuje, že si cení večn život

;;;;Til;;; úy "..i'r.o"al 
jeho stratu. Uvedomuje si, že'urobí

i.oJi., a[.o béc nevstliPi do manželstva, ako keby mal svoj život

';'.iiť'' 
niek m, kto dáva prednosť svetu pred Ježišom'*či";u}; 

í"", t," usiluie o Božiu slávu, česť, nesmrtelnosť,

,r"č' žirror, vítvoriť zváioks tym' bto odmieta postaviť sa do

;;j;í ""'i"á.í"ir.ov Ježiša Krista? Či mozeš ty'ktory vyzná-

vaš,žesi si vybral za svojho Majstr.a Krista aže {o budeŠ Poslu-
.t "tl" všettom, spojiť'svoje záljmy s. tym, kto sa nechá viesť

ť"i"z"i"- t.-.rorii? ,,Či -oz" ísť jvaja'spolu bez toho, že by

sa zhodli?""_ 
s;;"[y ludí obetovali Krista a stratili nebesia v d sledku to-

h;";r'á 
"..áuasili 

s neobráten m člove!* J.9 to možnéi?|

lásta a piiatelstvo Kristovo m_á gre ni9h takri malri cenu' Že da;u

p..d''o't spoločenstvu smrtelníka? $T 504 _ 507)

List adresovan Rose sa zaoberá snáď

najnebezpeč.'"iši- problémom mla-

dych žiei- o zkou ,'zavretia manžel-

stva s neverracrm mužom. Toto je určite
iedna z naivážneiších otázok, od kto-
'rÝch závisí', či bude kresťanské manžel-

sívo šťastné . Každé dievča by sa malo

vážne zamyslieť nad radou, ktorri Ellen
Vhiteová ááva Rose: ,,nepočírvať na ni-
iaké sťuby". Rozhodnriť sa pre Krista a
'd.r"houné veci je potrebné ešte p4!
lzavretímmanželstva, nie až Pq]!gm. ,,Je

to otázka života a smrti"' ako to píše

Ellen \ hiteová v tomto liste.
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Koda l, Dánsko
3. j na 1B8Z

Drabá Rose'

. 
d9tr9čuk som sA, že sa mieniš rlydať za mwža, htorll nie je ae-

riaci. Nem žern Ti napísať.dtbjl\ist, ale mwsím Ti prrriot, že
ak a_ykon-áš tento krok, 9/.cb liÍ.sa o-d toho najjasnefšieh, p;;;k^--
zu Božieho sloaa a nem žeš očak,ír:ať alebo do'tado|aat so'nri;r-
bo požebnania 1l7g také spojenie. Všetby Božie zasťtibenia s
podmienen é poslušnosťow aoči N em u.

S. atan je prt'praaen l zaslepiť mys.eť a dwšu čloaeka, aby jed.nal
ť\lory proti rl slovnej BoŽej1::oT., proti rl lsloanej Božej a li, a tak ho odl čiť o2'Bobr.
Kladte mu do cesty pokušenia a získava kontrolu nad. ieho mtlt'-
ťou a náklortnosťarni srdca. Satan má rl timysle ,iilrii á);ťra
jedinéba Všemohí,lceho Radcw a dosiabnuť tá, aby ;ri pru'";r1;1,
tí, čo nernaj lásku k Bobu. ani k.7sraude.

, ,,Boh Ťa-požebrtal a dal Ti aeťké s,r)etlo. Pán očakárla, že bud.eš
hladaťJeho v l'u, že sa bwdeš presne d'ržaťJeho nariaáení,letoré
sa nachádzaj . a Božo^m slor:i. Si očarená,'zaslepená o clryl;1o 

';s.a do'pasce, ktc;rá m že znamenať Tuoii zničenie. Máš'd. aod.
byť Bohu aďačná rl každom čase . Spoťahni sa na Toho, ktor'ébo
rn drosť nájdeš.p radách Božieho 

'ratéh, slorla. On '. "ii*'"a star,i o sooje deti, a to viac ak.o ten najnziluj ce jší rodič. oi aidí
koniec od začiatku, a 1lreto !ám zanecbal z'as!' 

'benia 
a,ystrah1,,

a,zakázal,saoj,im deťom jednať a ísť takÍ)m smeTom, lrmíi, iy ;it
doptedol ku skaze.

Apoštol Parlel nám' v tejto s rlislosti ptlsiela taleéto časorlé aa-
rorlanie: ,,Neťahajte cwdzie jarrno s neieriacimi, lcbo čo má sora-
rlodliaosť sprlločného s neprávosťou| Alebo ak'é je sprtoteÁtrro
srletla s mlow? Aleá zhoda'medzi Kristom a BetiáÍai? atrb, )L1,
podi9l 'leriaceho s neperiacim? Ak spojenie med'zi chrámam'a
yo!.lay;| ! *], sme predsa cbrám boba žirlébo, ok:, jr"rart
Bob: Prebjtr.,ať budem a nicb a prechádzat sa a bwdem im Bo-
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nad, jeho mys-

horn, a oni rui blld,zi l'wdorn' Preto vy jdite. spomedzi nicb a oddeť-

;; ,;, i;r;;r)í ],,;n, ,rrttriat o ,u ,,rduii,ko1t.i, a jo.aas 7riimei, !'y^-
dern cáru ()t.tont, a ay bwdete rni synnli a dcéramt' horlort ase-

mob ci Pan". (2 Rar 6,14*18)

Bob vi'sloalte zale,ízal saojrnu ťwtlw rlstwporsať dtl manželst'oa

s ncoeriacipti. ti,,l:;'ia, ča jc najlepšie pre'u-ečnostne zaÍ'rJmy l Pre
'o 

r, 
^ii;,í 

i r t t| o " V ar u'i'': n, I' u p'L d' 4 rti o z' ak áz an t m' z e rnírn'

fuIobla by sont'fi rozprá'c'ať o inj',cb pr.ípad'ocb' ktoré mi Bob'

,i;;,;;"í-;.-í.rrr1,,. rí ,,'[udia ,,robíli ti ;i,;,chl'bu, |tor1't 
cb'y-i

,irrult 
^i 

T1', a zakus,tj tat'az nešťastie,a bic'lw'prL'toŽl: suťMza'

ní k neaeriacim' p,lrtit'ratn, sti obntedzo'uaní rs tlucborlnl?n 7la*

nred'oaaní, baci im ,rh ,rrr-r,|riori tlrwbarlia vážne sl'ubaqlali, že im

i,i r u,i i u"rii, r r1; ; r'''p,'', b o n t 1'r c k á ž o ť., 
.č' . 

s a t y k a .':b r,1! ?:Í:;,

'iJrt "l'o"a. 
Ža čo'stoja taleétr'l sl'uby? Ani.tie na1r''áŽne1src neDoIl

'aliiržf!. Áííirit i, -ate dopadnuť, ked'každl z nich slítži

inémw renerál'oai, k;;r;';;;1r r-{irt,ali pozíciipíoti sebe? Kde

je potri, ten P r.'abn sulad?

Rose, dobre sa zamysli nad' tjl.m' čo.wrob.íš; nepoi1aai n-::j:-

ké sl'wby, aer jedine Božiemu sloau' ktoré'I a urobt muclrou na

s b a s e n i e. N e d ov e r u j a, i, to rt, t - tl' sr d c w, l e b o j e !'st y é'- l's.t 
7y ij 

t ie'Í;; 
;;; ;i; r r ri o pi*' áte n é' M ilu j em Ť a' pr e t o ž e T a ] e ž iš,K.n s-

ir' "yprí;t 
saojoi krvow' ZaTvoje ayb penze "P'*1::::-?"::;

,r. Ňir'ri ro-o saoja a nemožeš so seb.ou disponorlať ako Chces'

hoci si rnožno -y'il: ; ;;i;; !;; iá "Jl'p;;' 
"N 

a swde budeš mw-
';;;";;;;;;;;iri| 

^pá 'i 
zužitko1)ala Éobr* dané schopnosti.

Táto záležitosť si ayžad'uje dAbladné zaáženie a rozbodné

pr)"rrrr_i zbode 
' ir'íi,-; nariadeniami Božieho sloaa. Teraz

i^ í-žia š ',: prÉuieíí, je čas Taojkh .sb šok' Postaaíš sa ne-
"pr;;;;í;;;;i áierr',"-trii, ,u, j-ri íak , pastoj, že Ťa jebo moc

prtm že!

Je to 1lre Teba otázlea život'a a smrti' Kiež Ti Pán pom6že ar
clieť každ, satanorlu pas" ' '"čn' sl je j uybntiť' Uchop sa J e žiša

ccl1''n srdcorn, dušou, m7sl'ou a si!ou'

Ellen G. Wbiteoaá
List 1, 1887
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Tento list Laure sa podobne ako predchá d'zajítcilist Rose za-oberá otázkou uzavrida manželsw" , 
-i.rr".i"cimi. 

PisatelkaIrladie niekolko veťmi ostr,. ch;;;;|. Ako by rr. rr" ne odpove-dali,.keby ste boli.r, L".r.irro- -i.ri"i*
Pri čítaní tohto listu prichádzai na mv-
sel ďalšie otázky, ttb.e u/i''"tJ"ii;t
každé dievča, kíoré mieni' u'za]vriet také
manželstvo. Si riprimná a čestná voči
mladému mužovi, kto'y si ta.hce vziat?V tomto liste, ktory.je'publikov an. vo
Svedectvách , zv. 5,Éti." 'orm'*vá defi-
nuje neveriaceho, ako takého rlor,"k",ktor nateraz neprijím" ;';;i" biblie.

Sv. Helena, Kalif.
13. februára 1885

{

I

j

il

Drabá Laura,

dozaedela son, stt, že mieniš uzaarieť rnanželstao s rnužom,
ktorj je iného aierooyznania abo Ty, a obávarn sa, že si d.osta-
točne nezrsážila tak to d ležit aec. Prosím, rozaáž si d kladne
tento krob na modlitbe, sle r než bo učiníš, pretože rozhoduje
o celorn Tvojom bud, corn žirlote. Prinesie Ti toto nové spojenie
praaé šťastie? Bude Ti porn'áhať rl bresťanskom žirlote? Bud,e sa
páčiť Bobu? Je Tvojpríklad, takf,, aby bo mohli ostatné dirlečatá
srnelo nasled.oisať?

Než dieača podá ntoja ruku d,o manželstpa, rnalo by sa yjtať,
či ten, s ktorjrn chce spojiť srloj osud,, je tobo hod,n . Aká je jebo
rninulosť? Jě jebo život čist ,? Má jeho láska ušťacbtil,, tlznešenil
ráz, alebo ide len o cbvíťko'ué vzrušenie? Má také pozlaborlé čtty,
ktoré ju obšťastnia? Nájde a jebo láslee praa pokoj a radosť?
Bude si m ď zachoaať saoju indizlidualitu, alebo bade rnusieť
sz'loje názory a saedomie pádriodit nafurlád-e stlojho mažaš Ako
Kristotl učeník nie je sarna sr.,oja, bola h pená za veťkít. cenu.
Bwde m ď uplat .ooaťv pruomrade nároky Spasiteťooe? Zacbo-
zlá si telo a dušu, myšlienky a .rnysly v čistote a srliitosti? Tieto
otázky s žiootne d ležité pre každít. ženu, k,torá ostupaje do
rnanželstaa.

Praou potrebou šťastnébo kresťanského d.omolla je nábožen-
stao' Len ono m že zabrániť rnnoh m žiaťom, bolestiarn a bie-
dam, ktoré tak často otraarri manželsk život. Len tam, kde
alád'ne Kristus, možno nájsť blbok , prar.l , nesebeckít lásku.
V takom dornozle bud prítomní anjeli Boží a icb svtité bd.enie
postltití aj ich manželski spáť .u.

Prosírn Ťa, uvažuj dobre o kroku, ktorj, cbceš učiniť' P taj sa
sarna seba: ,,Nebude rn j netseriaci rnanžel odvádzať rnoje myš-

ll
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lienky od Ježiša? On rliac milwje radoaánky ako Boha; nebud'e
ma aiesť k toln'!,l, aby som sa i ja tešila z tobo, z čoho sa teší on.?"

Cesta aed ca do oečného žiaota je strrná a skalnatá. Nezaťažuj
sa ešťe d'alším bretnenom, ktoré by prekážalo Tuojmu postupu
apred.

Hospad,in prikázal starérnw Izraelorsi, aby sa nespájal s okoli-
t lmi. rnodklsLwžobn ,rni národmi. A wrládza d pad. Nekonečná
M drosť, ktorá predvifla 1,jsled.ok tak cb spojení, prehlasuje:

,,Leba by trlajích syrtoa od,arátili od mta a oni by sl žili in m
bohom; potorn by vzplanwl hnerl Hospodinou protiaám a čosÍeo-

ro by vás vybubil'. Lebo ty si saiit ťud Hospoclinoai' svojrnw

Bobi"t..Teba si r:yr;oli! Hospodin, taoj Boh, aby si mw bol ťudorrt

zaláštneho alastníctr:a nad ašethy národy, ktoré s na trtári
zeme." (5 Moj7,4.6)

V Norlom zákone s podobné z'ákazy titkaj ce sa manžel'
stpa kresťanrs'u s ne'Ueriacirrti, ,,IÝeťabaite cudzie jarmo s ne'Ue-

riacimi, lebo čo ruá spt'aaodlit'osť spoločn.ého s nepráaosťou?"'
(2 Kor 6,14)

Laura, máš odvabw ignorovať tieto jasné a a slovné na-
riadenia? Ako Božie dieťa si rlyk pená lebo brvrlw a si dedič-
leou \ožiebo kráťoastaa. Ako sa rn žeš spojiť s 'n'iele m, kto
neuznárla Božie požiadaaky? Kto sa nenechá rliesť Jebo
Dllcbon'l'? Prílea.zy, ktaré sorn Ti citoaala, nie s ťudské s|'oaá,

ale Božie. Aj keby rnuž, leťorého si si zvoli.la, Ti ayborlorlal
rlo ašetk cb clstatrr ch obťadach (čo rlšak nie je tak), pred.sa

ašab dosial' pravdu neprijal. Nie je roanabcl aeriaci ako
Ty a nel.resiá T'i zakazuj spojiť sa s ním. Bez toha, aby
si ohrozila saojta clušw, nem žeš nebrať do r:ahy toto božské
n.ariadenie.

fuIabla by si povedať: ,,Dala soft, mu už slorlo 4' teraz ha mám
aduolať|" odpovedánl Ti: Ak si dala sl'wb, ktor , odporwje l}ís'
mu, bez mešk'ania bo odaolaj. Pokorne vyznaj svoj briecb Bobu,
že si bola zaslepená a wčinila si tak nerozaážn1, sl'u.b.Ie ornnollo
lepšie u bázni Božej tak 

' 
sl'wb odaolať, než ho splniť a t lnl uaalit'

hanbu na rneno Stporitel'ova
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. Žasnen'l_nad 1 m' že ncnobí kresťania pristupuj ťabostajne
k wčeniu Božieho sloaa o rnanželstae kresťanov i neveriacimi.
Mnohí, ktorí rlyznáuaj , že miluj Boha a boja sa Ho, radšej sa
necbaj viesť sblonmi rllastnej nlysle, než aby sa radili s Neko-
nečnou M drosťou. Bob musí ísť bokorn zlo-aeci, ktorá je taká
rozhoduj ca pre šťastie a blaha,oboch strán, a nedbaj ori ro ro-
zum.q s dnosť. Daj sa oaládať slep lmipud.nli, umienenosťou a
svojblaaosťou'

Inak rozumní a szledomití ťudia zakr laaj si uši, aby nepočuli
radu; sti-bluc!í p rl ,1tlqrn a prosbám sbojicb priateťor.,, piíbuz-
nycb ? Božícb služobníkorl' Slová a lstrahy či napomenutia po-
aažuj 

- 
za nerniestne arnešorlanie sá do 'ikro*ii,rh záležitostí

a takébo rlernébo priateťa za nepriateta.

Tab si to želá satan. opriada tak dušw sieťou, takže
up1d! d,o očarenia, pob'l znenia. Rozurrl prestál)a rnať Oplyv na
sebakáze ' a aíťazí žiadostivosť' začína vlZdnuť nepo'aaierá ná-
ružiaosť,až sa taká d.uša príliš neskoro prebudí k Žiaot, r., biede
a.otroct,ue. 

^!iu-j, 
to -obraz sploden predstavivosťou, ale opis

s k, uto čno stí. B oh n e s cb a aťuj e zv riz ky, Ltoré v ,s loo ne z ak az ij e.

Už. roky dostáaam listy od r znycb ťudí, čo žij v nešťa-
stn ch rnanželstaách. Tie odporné hist rie, k'toré predo
rnno4 otváraj , mi sp sobuj aeťk zármutok. Nie je to-ťabké
určiť, ak radu dať t rnto nešťastníkom, alebo ako'wťahčiť icb
tvrd l 'del, Azlšak ich srnutná sk senosí by rnala byť pr, ;"i,ib
Oarouanírn.

Tr.,.ojo.u najsr:iitejšou porlinnosťow je, aby si nezťahčila svoju
svát uieru alebo neurobila stwpky t lm, že sa spojíš s ťud'mi,
ktorí nerseria ako t7. Ak si a pokušení ignoroaať príkazy Božiehá
slo,ua, pretože- aj d.rubí t'o tqk robia, plrnátaj, 2e i Ta"oj príktad
bwde rnať-aplyv na drub lch. Iní p jáu rl taojich šťapajách a zlo
sa bwd,e d'alej šíriť.

Pred sebou rnáme tie najsilnejšie pobn tky a najoznešenejšie
y1otíay k terno.sti, pred narni leži tá najšlátlnejšia od'rněna'

$resťanta maj byť Kristorl rni reprezentantmi' synrni a d,cérami
Božími.
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Nech Ti Bob pom že a tejto sk ške o-bs'táť a zacborlať si nep.o-

,ririort. Primkni sa,lieroi btižšie k Ježišooi. Nesklarn suojho

Vykwpiteťa.

S blboleou lásbou
Ellen G.'Whiteouá

List uverejnen r: 5T 361-368
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cHcEŠ HAzARDovAŤ so SvoJÍM MANŽEL-
STVOM?
Neveriaci m že vlastniť znamenity charakter a morálku,

a však už samotn fakt, ž.e ignoruje Božie požiadaviy 
^;;;;d:bava. spasenre, je. postačujricim d vodom, prečo sa nemá usku-

točniť s ním spojenie v manželstvo.
Niekedy sa.takéto spojenie obhajuje v m, že neveriaci iepriaznivo naklonen 

'r7boženswu a že splía ,ršetk", il ;;
požaduj.e od neho,' okrem jediného _ že'nie 1" k."rt"rro-.
H.oci zd'tav'risudok hovorí veriacemu, že vstriiit do manzel-
stva s neveriacim nie je správne, predsa len v deviaiich prípadoch
z desiatich vítazínáklortnosť. Vo chvíli, keď obaja 'láá;ír;;;isobáši vyslo.vujri svoje ,,áno" ,nastáva duchovn ripad.r.. Ňjs'"-
ženská horlivosť ochabne a padá jedna pevnošt ,^ druhou,
až k ,y nestoja obaja svorne pod ,"t"rro'obu z'ástavou. IJž na
svadobnej llávnosti vítazí duch.sveta nad svedomím, vierou
a pravdou. Ženích a neYesta si vyvolili j.d.n d'"hiho 

"'p.l''jrlJežišom.
Na začiatku manželsffa snáď neveriaci nerobí žiadne zvláštne

prekážky; ale akonáhle je up_ozorneny na biblicke p'""df 
" -a9-ne 

javiť z-áujen, ozve sa: .Yzalasi si ma a vedela si, 
"[y 'orn'Neže.lám si, aby si ma tym obťažovala. Zapamáai sí,-že Áavždv

vyradime rozhov'ory o tvojich zvláštnych názoroch|,, Kebv sa
veriaci nejako. zvlášt snažil prejavovať svoju vieru, "rr"r^Iáaito ako nevlridnosť voči toÁu,'kto nemá Lár,1"- n í..'t""'t í
skrisenosť. (4T 505. 506)

Mladí ťudia, ktorí pom šl'ajri vstupiť'do manželstva, mali by
si všímať každ ,.cit akažd ,-rozvoj charakteru v tom' 

' 
ťy*.l'.í

spo jiť osu d svo jho živ.ota. Každ kr okk manželské-" íp.i."i"
by sa mal vyznačovat '.držanlivosťou, prostotou, riprimnosťou
1 |tyn rimyslom, 1by sme sa páčiii Bohu a ty- Ho .tili.
Manželstvo ovplyv uje náš život .,o to-to i 

" u"á,i.o- 
'".i".!]9-r1mn kresťan nebude konať to, s čím nem že Boh srihlasiť'

(MH 35e)
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