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Odpovídajíce na božské poslání, Adventisté sedmého dne se nadšeně ujali hlásání prav-

dy o Sobotě a druhém adventu pomocí tištěného slova. Po více než století naší evangelizační 

činnosti je publikační práce mocným činitelem šíření poselství třetího anděla po celém světě. 

Mnoho let bylo vedení publikační činnosti a rozšiřování naší literatury svěřeno peru Ell-

en G. Whiteové. V jejích radách je prodej našich pravdou naplněných knih a spisů pozvednut 

na práci srovnatelnou s evangelickou službou. Prodejce knih je chápán jako knižní evangelis-

ta. 

V roce 1902 byla řada názorů z pera paní Whiteové, vztahujících se ke službě našich 

kolportérů sestavena a publikována v Příručce pro kolportéry. Následující rady Ellen G. 

Whiteové k naší literární službě vedly k rozšíření této práce a v roce 1920 vyšel tiskem velmi 

oblíbený Evangelista kolportér. Toto malé dílo vyšlo v mnoha jazycích a velmi se rozšířilo. 

Snaha eliminovat opakování témat, dobře rady uspořádat podle námětu a zahrnout něko-

lik dalších vybraných statí z knih, časopisových článků a rukopisů Ellen G. Whiteové vedla 

k této předkládané kompilaci, která byla připravena v souladu s opatřeními ustanovenými paní 

Whiteovou pro posmrtnou publikaci jejích děl. U každé citace je uváděn odkaz a rok napsání 

nebo prvního vydání. 

Označení kurzívou na konci statí doplněná kompilátory poskytují čtenáři pomoc při vy-

hledávání potřebných statí. K uvedení všech výňatků je použit tučný typ písma, zatímco pro 

nadpisy uvnitř statí je použita kurzíva. Až na několik statí, jejichž smysl se opakuje, je 

v tomto novém svazku obsaženo celé dílo Evangelista kolportér. Všechny odkazy se vztahují 

k originálním zdrojům a ne ke knize Evangelista kolportér, jelikož ta byla také zkompilována 

po smrti paní Whiteové. 

Čtenář se v knize často setká s termíny  jako „kolportéři“, Knihovní (traktátní) a mi-

sijní společnost a knižní evangelisté. Jsou to termíny užívané v dobách Ellen G. Whiteové a 

budou čtenářem snadno pochopeny. 

Aby rady týkající se hlásání evangelia v literatuře uspořádané do této rozšířené podoby 

vedly a inspirovaly knižní evangelisty k bohatší a účinnější službě Hospodinu, je upřímným 

přáním vydavatelů. 

SPRÁVCI ELLEN G. WHITE PUBLICATIONS 
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ČÁST I 

KNIŽNÍ EVANGELIZACE 

KAPITOLA 1 

Naše literatura a její poslání 

„Začněte tisknout.“ — Na setkání, které se konalo v Dorchesteru, v Massachusetts 

v listopadu 1848 jsem měla vidění a má pozornost byla obrácena na zpečeťující poselství a 

povinnost bratří zveřejňovat světlo, které svítí nad naší stezkou. 

Když vidění pominulo, řekla jsem svému manželovi: „Mám pro tebe poselství.“ Začni 

tisknout krátký leták a  rozesílat ho lidem. Zpočátku ať je krátký, ale když ho lidé budou číst, 

budou ti posílat prostředky, za které budeš tisknout a to bude první úspěch.“ Od tohoto 

skromného začátku mi bylo ukazováno, že máme být jako proudy světla, které jasně procháze-

jí celým světem. — Life Sketches, str. 125 (1915) 

 

Čiňte pravdu čistou a jasnou. — Nejsvětějším úkolem našich publikací je učinit du-

chovní základ naší víry jasný, jednoduchý a prostý. Všude se lidé rozdělují; všichni se řadí 

buď pod korouhev pravdy a spravedlnosti, nebo pod korouhev odpadlických sil zápasících o 

svrchovanost. V současné době musí být Boží poselství světu přednášeno s takovou naléha-

vostí a sílou, aby byli lidé postaveni tváří v tvář, myslí k mysli, srdcem k srdci pravdě. Musejí 

být přiměni vidět jeho převahu nad spoustou chyb, které je vedou do slepé uličky a mají po-

kud možno z jejich cesty odstranit Boží slovo pro tento slavný čas. 

Velkým úkolem našich publikací je vyzvednout Boha, upoutat pozornost lidí na živoucí 

pravdy Jeho slova. Bůh nás povolává, abychom pozvedli ne svou vlastní korouhev, ne korou-

hev tohoto světa, ale Jeho korouhev pravdy. — Svědectví, 7. díl, str. 150, 151 (1902) 

 

Publikujte světlo a pravdu. — V noci 2. března 1907 se mi  zjevilo mnoho věcí týkají-

cích se hodnoty našich publikací o přítomné pravdě a malého úsilí, které bylo vynakládáno 

našimi bratry a sestrami v sborech pro jejich větší rozšíření. 

Znovu a znovu jsem se přesvědčovala o tom, že by naše tiskárny měly být soustavně vy-

užívány ke zveřejňování světla a pravdy. Žijeme v čase duchovní temnoty v církvích světa. 

Nevšímavost k božským záležitostem ukryly Boha a pravdu z dohledu. Mocnosti zla nabývají 

na síle. Satan namlouvá svým spolupracovníkům, že vykoná skutky, které upoutají svět. Za-

tímco v církvích nastala chvíle částečné nečinnosti, Satan a jeho zástupy jsou velmi aktivní. 

Zavedené křesťanské církve neobracejí lidstvo, protože jsou samy zkaženy sobectvím a nadu-

tostí a dříve než mohou chtít vést jiné na vyšší úroveň, potřebují samy pocítit přeměňující sílu 

Boha ve svém středu. — Svědectví, 9. díl, str. 65 (1909) 

 

Prostředky k rychlému zvěstování poselství. — Působení knihy by mělo být prostřed-

kem k rychlému přinášení svatého světla přítomné pravdy světu. Publikace, které vycházejí 

z našich tiskáren, by měly být takové povahy, aby posílily každý špendlík i pilíř víry, která by-

la založena Slovem Božím a zjevením Jeho Ducha. 

Pravda, kterou Bůh obdaroval svůj lid v těchto posledních dnech, je má učinit pevnými, 

když do církve přicházejí ti, kdož hlásají falešné teorie. Pravda, která pevně stála proti útokům 

nepřítele po více než půl století, musí být stále jistotou a útěchou pro Boží lid. Našim důka-



zem pro nepřesvědčené, že pravdu o slově Božím máme my, se stane náš život v přísném se-

bezapření. Nesmíme z naší víry činit terč posměchu, ale mít před sebou stále obraz Jeho, kte-

rý, ačkoliv byl Knížetem nebes, se snížil k životu v sebezapření a obětování, aby obhájil pra-

vost Slova svého Otce. Přimějme se konat to nejlepší, ať světu může svítit světlo našich dob-

rých skutků.— Svědectví, 9. díl, str. 69, 70 (1909) 

 

Připravovat lidi na setkání s Bohem. — Publikace rozesílané z našich tiskáren by mě-

ly lidstvo připravovat na setkání s Bohem. Po celém světě vykonávají tutéž práci, kterou vy-

konal Jan Křtitel pro židovský národ. Překvapivými poselstvími varování probudil boží pro-

rok lidi z požitkářského snění. Skrze něj povolal Bůh Izrael jdoucí na scestí k pokání. Svým 

výkladem pravdy odhalil oblíbené bludy. V kontrastu s falešnými teoriemi jeho doby stála 

pravda v jeho učení jako věčná jistota. „Pokání čiňte, nebo přiblížilo se království nebeské,“ 

bylo Janovým poselstvím. [Mat. 3, 2] Totéž poselství má být světu sdělováno publikacemi vy-

cházejícími z našich tiskáren. 

Našimi tiskárnami by měla být ve značné míře je završena práce onoho druhého anděla, 

který sestupuje z nebes s velkou mocí a který ozařuje zemi svou slávou. — Svědectví, 7. díl, 

str. 139, 140 (1902) 

 

Dostat publikace všude. — Naše publikace by se měly dostat všude. Nechť jsou vydá-

vány v mnoha jazycích. Poselství třetího anděla by mělo být podáváno tímto způsobem a pro-

střednictvím živého učitele. Vy, kdož věříte přítomné pravdě, probuďte se. Nyní je vaší po-

vinností dát všechny možné prostředky těm, kteří chápou pravdu, aby ji mohli provolávat. 

Část peněz, která pochází z prodeje našich knih, musí být použita na zvýšení naší vybavenosti 

tak, abychom mohli tisknout větší množství literatury, která otevře slepé oči a rozorá ladem 

ležící půdu srdce. — Svědectví, 9. díl, str. 62 (1909) 

Existuje mnoho míst, kde nemůže být slyšen hlas kazatele, míst, na která se mohou do-

stat pouze naše publikace - knihy, spisy a traktáty naplněné biblickými pravdami, které lidé 

potřebují. Naše literatura by měla být rozšiřována všude. Pravda by měla být rozeseta podél 

všech vod, protože my nevíme co se ujme, zda toto nebo tamto. Se svým chybujícím úsudkem 

se můžeme domnívat, že je zbytečné poskytovat literaturu právě těm jedincům, kteří předstíra-

jí, že přijímají pravdu nejochotněji. Nevíme, jaké mohou být důsledky nerozdání letáku obsa-

hujícího přítomnou pravdu. — Manuscript 127, 1909 

Rychle se blížíme ke konci. Našim úkolem by mělo být tištění a rozšiřování knih a spisů 

obsahujících pravdu pro tento čas. — Svědectví, 8. díl, str. 89 (1904) 

 

Do každé země a do každého kraje. — Publikací musí být velmi mnoho a musejí být 

rozptýleny jako listí na podzim. Tito tiší poslové osvětlují a utvářejí myšlenky tisíců ve všech 

zemích a v každém kraji. — Review and Herald, 21.11.1878 

 

V každém jazyce. — Od města k městu, ze země do země by měli [kolportéři - evange-

listé] nosit publikace obsahující slib brzkého příchodu Spasitele. Tyto publikace by měly být 

přeloženy do všech jazyků, protože evangelium musí být zvěstováno celému světu. Kristus 

slibuje každému dělníkovi božskou schopnost, která přinese jeho práci úspěch. — Svědectví, 

9. díl, str. 34 (1909) 

 

Přinést světlo celému světu. — Skrze evangelizační duchovní službu slova v našich 

knihách a periodikách by měl svět získat světlo pravdy. — Svědectví, 9. díl, str. 61 (1909) 

Z našich knih a článků by měly vyzařovat jasné paprsky světla, aby osvítily svět v pohlí-

žení na přítomnou pravdu. — Svědectví, 8. díl, str. 87 (1904) 



KAPITOLA 2 

Neocenitelná práce 

Úspěšná služba spásy duše. — Správně vedená knižní evangelizace je misijní prací  

nejvyššího řádu a je to natolik dobrá a úspěšná metoda, že může být využita k předkládání dů-

ležitých pravd pro tento čas lidem. Důležitost kazatelské služby je zřejmá, ale mnozí dychtící 

po chlebu života nemají tu výsadu slyšet slovo Bohem seslaných kazatelů. Z tohoto důvodu je 

nezbytné, aby byly naše publikace co nejvíce rozšiřovány. Takto se poselství dostane tam, 

kam živí kazatelé přijít nemohou a pozornost mnohých bude upoutána k důležitým událostem 

spojeným se závěrečnými scénami historie tohoto světa. 

Práce ustanovená Bohem. — Bůh ustanovil knižní evangelizaci jako prostředek před-

kládání světla obsaženého v našich knihách lidem a knižní evangelisté by si měli být vědomi 

jak je důležité přinášet lidem co nejrychleji knihy nezbytné pro jejich vzdělávání a osvícení. 

Hospodin si přeje, aby Jeho lid v této době vykonával právě tuto práci. Všichni, kdož se za-

světili Bohu jako knižní evangelisté, napomáhají v předávání poselství posledního varování 

světu. Tato práce je neocenitelná, protože nebýt úsilí knižních evangelistů, mnozí by varování 

nikdy neslyšeli. — Svědectví, 6. díl, str. 313  (1900) 

 

Nejdůležitější práce. — Jestliže existuje práce důležitější než jiné, pak je to ta, která 

poskytuje veřejnosti naše publikace a takto je vede ke studiu Písma. Misionářská práce - uvá-

dění našich publikací do rodin, rozmluvy s lidmi a modlitba pro ně - je prospěšná činnost, kte-

rá naučí muže a ženy pastýřské práci. — Svědectví, 4. díl, str. 390 (1880) 

Jestliže si členové církve uvědomí důležitost rozšiřování naší literatury, budou této čin-

nosti věnovat více času. Do domovů lidí se dostanou články, pojednání a knihy, aby mezi nimi 

zvěstovaly evangelium. ... Církev se musí věnovat knižní evangelizaci. Je to jeden ze způ-

sobů, kterým má zářit na svět. Pak bude kráčet vpřed „krásná jako měsíc, čistá jako slunce, 

hrozná jako vojsko s praporci.“ — Manuscript 113 (1901) 

 

Volání po znovuoživení zájmu. — Stále přede mnou stojí důležitost knižní evangeliza-

ce. Tato práce dříve žila svým životem, který do ní kdysi vlili lidé, kteří se na ni zaměřili. 

knižní evangelisté jsou nyní odvoláváni od své evangelizační práce, aby se zabývali jinou čin-

ností. Tak by tomu nemělo být. Mnoho našich knižních evangelistů, jestliže jsou skutečně 

přeměněni a zasvěceni, může tím, že budou přinášet lidem pravdu pro tento čas, dosáhnout 

v této oblasti více než ve kterékoliv jiné. 

Máme Boží Slovo, pomocí něhož bychom měli ukazovat, že konec je blízko. Svět musí 

být varován, a nyní jako nikdy předtím bychom měli být Kristovými dělníky. Byla nám svěře-

na práce předávat varování. Měli bychom světu předávat světlo, dávat ostatním světlo, které 

jsme obdrželi od samotného Zdroje světla. Slova a skutky všech lidí potřebují zkoušku. Ne-

buďme nyní liknaví. To, co má být učiněno pro varování světa, musí být učiněno bez prodlení. 

Nenechejme vyprchat sílu knižní evangelizace. Ať se knihy, které vrhají světlo na přítomnou 

pravdu, dostanou k co největšímu počtu lidí. — Svědectví, 6. díl, str. 329 (1900) 

 

Kolportérská a kazatelská služba jsou stejně důležité. — knižní evangelisté se muse-

jí vydat do různých částí země. Tato práce je svou důležitostí zcela rovnocenná kazatelské 

službě. K dosažení velkého cíle, který je před námi, je zapotřebí jak živého kazatele tak tiché-

ho posla. — Review and Herald, 1.4.1880 

Rozšiřování našich publikací je důležitou a nejprospěšnější stránkou evangelizační prá-

ce. Naše publikace mohou proniknout do míst, kde se nemohou konat shromáždění věřících. 



V takových místech zaujímá věrný Kolportér místo živého kazatele. touto knižní evangelizací 

je pravda předkládána tisícům, kteří by ji jinak nikdy neuslyšeli. — Review and Herald, 

7.10.1902 

Není času nazbyt. Je před námi důležitá práce a jestliže budeme lenivými služebníky, 

jistě ztratíme nebeskou odměnu. Ale jen nemnozí mají všestranný a široký rozhled o tom, co 

je možno dokázat v přístupu k lidem obětavým osobním úsilím při vhodné distribuci našich 

knih. Mnozí, kteří nebudou přiměni naslouchat pravdě předkládané živým kazatelem si vez-

mou spis nebo článek a pročtou si jej. Mnoho věcí, se které si přečtou, bude přesně odpovídat 

jejich názorům a začnou mít zájem přečíst si všechno co spis obsahuje. — Review and He-

rald, 19.12.1878 

 

Chápat naši odpovědnost. — Je nebezpečí, že upadneme do komercionalismu a bu-

deme tak spoutáni světským obchodováním, že pravdy Božího Slova v jejich čistotě a síle ne-

budeme přenášet do života. Láska k obchodu a zisku začíná stále více a více převládat. Moji 

bratři, ať jsou vaše duše opravdu proměněny. Jestliže byla někdy doba, kdy jsme potřebovali 

chápat svou odpovědnost, pak je to nyní, kdy pravda upadla do prachu a spravedlnost nemůže 

vstoupit. Satan sestoupil s velkou mocí a působí se vší podvodností a bezbožností v těch, kteří 

jdou do záhuby  a vše co může být zvikláno, bude zvikláno. Jedině ty věci, které jsou neotřesi-

telné, zůstanou. Hospodin přijde velmi brzy a my se ocitáme v dějišti velkého neštěstí. Sata-

novi zástupci, byť neviděni, pracují na zničení lidských životů. Ale jestliže bude náš život 

skryt s Kristem v Bohu, dočkáme se Jeho milosti a spásy. Kristus přichází, aby ustanovil své 

království na zemi. Nechť jsou naše ústa posvěcena a užívána k Jeho oslavě. Pracujme nyní 

tak, jak jsme nepracovali nikdy dříve. Jsme vyzýváni: „Ponoukej v čas neb ne v čas.“ [2 Tim. 

4, 2] Musíme připravovat půdu pro předkládání pravdy. Musíme využít každé příležitosti 

k přiblížení duší ke Kristu. 

Jako lidé se musíme proměnit, naše životy zasvětit hlásání pravdy, jež je v Ježíši. Při 

rozšiřování našich publikací musíme o Spasitelově lásce hovořit z vroucího a chvějícího se 

srdce. Bůh jediný má tu moc odpustit hříchy. Jestliže nepředáme toto poselství neproměně-

ným, naše nedbalost může přinést jejich zkázu. … Hospodin nás všechny vyzývá ke snaze za-

chránit hynoucí duše. Satan se skutečně vyvolené snaží oklamat, proto je nyní doba, kdy mu-

síme pracovat s velkou bdělostí. Naše knihy a spisy musejí být předkládány tak, aby si mohly 

získat pozornost lidí, evangelium přítomné pravdy se musí bez odkladu dostat do našich měst. 

Neměli bychom se vyburcovat k plnění svých povinností? — Svědectví, 9. díl, str. 62, 63 

(1909)  

 

Boží práce. — Nechť si knižní evangelisté uvědomují, že mají možnost sít podél všech 

vod. Nechť si při prodeji knih, které uvádějí ve známost pravdu, uvědomují, že vykonávají 

Boží práci a že všechny své schopnosti by měli používat pro šíření slávy Jeho jména. Bůh bu-

de s každým, kdo se snaží pochopit pravdu, aby ji mohl jasným způsobem vysvětlovat ostat-

ním. Bůh to řekl prostě a jasně: „A Duch i nevěsta řkou: Poď. A kdož slyší, rciž: Přiď.“ [Zjev. 

22, 17] Neměli bychom nijak otálet s radami pro ty, kteří je potřebují, aby byli přivedeni ke 

znalosti pravdy, jež je v Ježíši. — Svědectví, 6. díl, str. 314, 315 (1900) 

 

Hlídači a poslové. — Přišla doba, v níž by knižní evangelisté měli vykonat velkou prá-

ci. Svět spí a oni musí jako noční hlídači zvonit na poplašný zvon, aby spáče probudili v jejich 

ohrožení. Církve neznají čas jejich navštívení. Často mohou nejlépe poznat pravdu díky úsilí 

knižních evangelistů. Ti, kdož kráčejí vpřed ve jménu Hospodina, jsou Jeho posly sdělujícími 

zástupům, které setrvávají ve tmě a bludu, radostné zprávy o spáse skrze Krista v poslušnosti 

Božího zákona. — Svědectví, 6. díl, str. 315 (1900) 



 

Spatření proměněných duší. — Nechť agitátoři kráčejí vpřed se Slovem Božím, mají-

ce na paměti, že ti, kdož poslouchají přikázání a učí ostatní jejich poslušnosti, budou odměně-

ni tím, že spatří proměněné duše a jedna opravdu proměněná duše přivede ke Kristu další. 

Takto se celá práce dostane do vyšší sféry. — Svědectví, 6. díl, str. 315 (1900) 

 

Dokud bude trvat zkouška. — knižní evangelisté mají možnost pracovat tak dlouho 

dokud bude trvat zkouška. Dokud se budou náboženská vyznání spojovat s papežstvím, aby 

utlačovala lid, dotud se budou knižní evangelizací otevírat místa náboženské svobody. Jestliže 

na nějakém místě bude protivení příliš silné, nechť knižní evangelisté dělají to, co učil Kris-

tus: „Když se pak vám budou protiviti v tomto městě, utecte do jiného.“ Jestliže se budou pro-

tivit i tam, je nutno chodit stále na další místa. Bůh povede svůj lid, činíce jej požehnáním na 

mnoha místech. Kdyby nebylo protivení, nerozšířili by se tolik do cizích zemí, aby hlásali 

pravdu. „Nezchodíte měst izraelských, až přijde Syn člověka.“ [Mat. 10, 23] Dokud v nebi 

nebudou vyřčena slova „Dokonáno jest,“ budou zde stále místa pro práci a srdce k přijetí po-

selství. — Svědectví, 6. díl, str. 478 (1900) 

 Stojí před námi velká práce, kterou je nutno vykonat a musí být uplatněno veškeré 

možné úsilí k odhalování Krista jako Spasitele odpouštějícího hříchy, Krista jako Nositele 

hříchů, Krista jako jasnou ranní hvězdu a až bude práce hotova, Bůh nám poskytne přízeň 

před světem. — Svědectví, 6. díl, str. 20, 21 (1900) 

 

Není vznešenější práce. — Není vznešenější práce než knižní evangelizace, protože 

vyžaduje plnění těch nejvyšších morálních povinností. Ti, kdož se zabývají touto prací, potře-

bují být neustále v moci Ducha Božího. Nesmí velebit vlastní já. Co má kdokoliv z nás, co 

jsme nezískali od Krista? Musíme milovat jako bratři, dávaje najevo naši lásku pomáhajíce si 

navzájem. Musíme být soucitní a zdvořilí. Musíme držet spolu, táhnout za jeden provaz. Jen 

ti, kdož žijí modlitbou ke Kristu, uvádějíce ji do praktického života, obstojí ve zkoušce, která 

přijde na celý svět. Ti, kdož velebí vlastní já, vydávají se do satanovy moci a připravují se 

k přijetí jeho klamů. Slovo Hospodina k Jeho lidu říká, abychom naši korouhev pozvedávali 

výše a stále výše. Jestliže budeme naslouchat Jeho hlasu, bude s námi spolupracovat a naše 

snažení bude korunováno úspěchem. Při naší práci dostaneme požehnání shůry a budeme 

hromadit poklad vedle Božího trůnu. 

Kdybychom si jen uvědomili co je před námi, nebyli bychom v práci pro Hospodina tak 

liknaví. 

Odpovědni za práci, kterou jsme nevykonali. — Žijeme v době otřesu, v čase, kdy vše, 

co bude moci být otřeseno, bude otřeseno. Těm, kteří znají pravdu, Bůh nepromine, pokud 

nebudou slovy i skutky poslušni Jeho příkazů. Jestliže nevyvineme žádné úsilí pro získání du-

ší pro Krista, budeme bráni k zodpovědnosti za práci, kterou jsme mohli vykonat, ale 

z důvodu naší duchovní lhostejnosti nevykonali. Ti, kteří patří k božímu království, musejí 

usilovně pracovat na záchraně lidských duší. Musejí si odbýt své při šíření zákona mezi učed-

níky. 

Kdo půjde? — Bůh určuje, že světlo, které dává v Písmu, má svítit vpřed jasnými, čis-

tými paprsky a je povinností našich knižních evangelistů vyvinout velké společné úsilí, aby 

Boží záměr mohl být uskutečněn. Leží před námi rozsáhlá a důležitá práce. Nepřítel duší si to 

uvědomuje a využívá každého prostředku ve své moci, aby Kolportéra svedl k tomu, že se bu-

de věnovat jiné činnosti. Tento stav věcí by se měl změnit. Bůh povolává Kolportéry zpět 

k jejich práci. Volá dobrovolníky, kteří dají všechny své síly a osvícení do práce, pomáhajíce 

všude, kde je příležitost. Hospodin volá každého, aby splnil úkol, který je mu určen podle jeho 

schopností. Kdo odpoví na toto volání? Kdo půjde pracovat v moudrosti, laskavosti a lásce 



Kristově pro ty, kteří jsou nablízku i v dálce? Kdo obětuje pohodlí a zábavu a vstoupí do míst 

chyb, pověr a temnoty, bude pracovat opravdově a vytrvale, jednoduše vyjadřovat pravdu, 

modlit se ve víře, pracovat od domu k domu? Kdo se v tomto čase vydá sám do boje, naplněn 

silou Ducha Svatého, nesouce pohanu pro jméno Kristovo, otevírajíce lidem Písmo a vyzýva-

jíce je k pokání? 

Bůh má své pracovníky v každém věku. Odpovědí na volání této hodiny je příchod člo-

věka. A tak na hlas Pána řkoucího: „Koho pošli? A kdo nám půjde?“ přijde odpověď: „Aj já, 

pošli mne.“ [Iz. 6, 8]. Ať všichni, kdož pracují na poli evangelizace cítí ve svých srdcích, že 

konají práci Boží, poskytujíce pomoc duším, které neznají pravdu pro tento čas. Oni jsou 

zvučnou strunou varování na hlavních i vedlejších cestách, aby připravili lidstvo na velký Bo-

ží den, který tak brzy ukončí svět. Nemáme času nazbyt. Musíme podpořit tuto práci. Kdo ny-

ní vykročí vpřed s našimi publikacemi? 

Bůh propůjčil způsobilost k této práci každému muži i ženě, kteří budou spolupracovat 

s božskou sílou. Když se obrní, dostaví se všechen potřebný talent, odvaha, vytrvalost, víra i 

takt. V našem světě je zapotřebí vykonat velkou práci a lidé na tento požadavek jistě zareagu-

jí. Svět musí slyšet varování. Když přijde volání: „Koho pošli? A kdo nám půjde?“, odpovězte 

jasně a zřetelně: „Aj já, pošli mne.“ — Svědectví, 6. díl, str. 331 - 333 (1900) 

 

Poznámky bezstarostných diváků. — Lhostejní diváci nemusí oceňovat vaši práci ne-

bo vidět její důležitost. Mohou si myslet, že je to ztrátový podnik, život v nevděčné práci a 

sebeobětování. Ale služebník Ježíšův to vidí ve světle svítícím z kříže. Jeho oběti se mu jeví 

jako nicotné ve srovnání s oběťmi požehnaného Mistra a rád následuje Jeho kroky. Úspěch 

jeho práce mu poskytuje nejčistší radost a je tou nejlepší odměnou za trpělivé lopocení. — 

Svědectví, 6. díl, str. 340 (1900) 

 

Není času nazbyt. — Knižní evangelizace je práce s velkou odpovědností, znamenající 

mnoho pro muže a ženy, kteří se k ní odhodlají. Žijeme v době, ve které je zapotřebí vykonat 

velký kus práce a jakou lepší příležitost chceme dostat ke tlumočení pozvání na večeři, kterou 

Ježíš přichystal? Těm, kdož se nyní pustí do knižní evangelizace se vší vážností a přesvědče-

ním, bude bohatě požehnáno. Nemáte času nazbyt. Dejte se ochotně a nezištně do této práce. 

Pamatujte si, že je to práce ve své podstatě evangelizační a že pomáhá předávat velmi potřeb-

né varování. — Manuscript 113, 1901 

 

KAPITOLA 3 

Potřeba knižních evangelistů 

Je zapotřebí nováčků. — Večer co večer stojím před lidmi, kterým podávám velmi 

přesvědčivé svědectví a prosím je, aby se úplně probudili, a aby se chopili práce na rozšiřová-

ní naší literatury. — Review and Herald, 20.4.1905 

Na poli agitace jsou potřební nováčci. Ti, kteří se zabývají touto prací v duchu Hospodi-

na budou nacházet přístup do domovů těch, kteří potřebují pravdu. Mohou jim vyprávět prostý 

příběh o kříži a Bůh je posílí a požehná jim, neboť vedou ostatní ke světlu. Kristova spravedl-

nost kráčí před nimi a sláva Boží je jejím zadním vojem. — Review and Herald, 16.6.1903 

 

Povstaň a zaskvěj se. — Knižní evangelizace již nesmí být déle zanedbávána. Mnoho-

krát mi bylo zjeveno, že všeobecný zájem o naši knižní evangelizaci by měl být větší. Šíření 

naší literatury je velmi důležitým prostředkem k tomu, aby se mezi muže a ženy dostávalo 



světlo, které Bůh svěřil své církvi, aby jej předávala světu. Knihami prodávanými našimi 

Kolportéry pronikají do mnoha myslí nepřeberná bohatství Krista.  

Při službě Bohu je zapotřebí vykonat mnoho druhů práce. V chrámové službě byli 

účastni drvoštěpové stejně jako kněží různých stavů nesoucí různý stupeň odpovědnosti. Čle-

nové naší církve by měli povstat a zaskvět se, poněvadž přišlo světlo jejich a sláva Hospodi-

nova vzešla nad nimi. Ať se ti, kteří znají pravdu, vyburcují ze spaní a ať vyvinou veškeré úsi-

lí, aby se dostali k lidem, kdekoliv se nacházejí. Práce Boží námi již nadále nesmí být zane-

dbávána a považována za druhořadou ve vztahu ke světským zájmům. Nemáme čas zahálet 

nebo se obávat. Evangelium musí být sděleno celému světu. Publikace obsahující světlo pří-

tomné pravdy se musejí dostat na všechna místa. … 

Proč nejsme úplně probuzeni? Každý pracovník nyní může pochopit smysl své zvláštní 

práce a získat sílu, aby se jí znovu chopil. Pozornost poutající rozvíjení bezmezné Boží slávy 

přinese k nohám Ježíšovým různé nové oběti. Každý nový projev Spasitelovy lásky nachyluje 

rovnováhu některé duše do jednoho nebo druhého směru. Konec všech věcí je na dosah. Lid-

stvo světa se řítí do záhuby. Stále existuje mnoho úkladů a komplotů. Neustále budou nové 

používány nové úskoky, aby Boží rady neměly žádný účinek. Lidé hromadí zlaté a stříbrné 

poklady, aby pak byli stráveni ohni posledních dní. — Review and Herald, 2.6.1903 

 

Bůh volá mnohé. — Před námi je nový rok a je zapotřebí naplánovat opravdovou a vy-

trvalou činnost ve službě Hospodinu. Je nutno učinit hodně pro zlepšení práce pro Boha. Bylo 

mi sděleno, že knižní evangelizace musí být oživena a že musí být vedena tak, aby byla stále 

úspěšnější. Je to Boží práce a ti, kteří se jí zabývají a opravdově a s pílí, získají požehnání. — 

Review and Herald, 20.1.1903 

Hospodin volá mnoho dalších, aby se zasvětili knižní evangelizaci. … Pro Krista, milí 

bratři a sestry, věnujte většinu času v novém roce, abyste přinesli lidem převzácné světlo pří-

tomné pravdy. Anděl smlouvy zmocňuje své služebníky, aby nesli pravdu do všech částí svě-

ta. Posílá své anděly s poselstvím milosti, ale jakoby andělé nepostupovali dost rychle kupře-

du, aby vyhověli Jeho srdci plnému něžné lásky, klade na každého člena své církve zodpo-

vědnost za hlásání tohoto poselství. Každý člen církve musí ukázat svou věrnost vyzýváním 

žíznivých, aby pili vodu života. Řetěz živých svědků přináší výzvu světu. Splníte svou úlohu 

v této vznešené práci? 

Muži i ženy. — Ježíš povolává mnoho misionářů, muže i ženy, kteří se zasvětí Bohu, 

jsou ochotni obětovat se v Jeho službě. Ach, cožpak si nepamatujeme, že je tady svět, pro kte-

rý je třeba pracovat? Neměli bychom postupovat krok za krokem vpřed, nechávajíce Hospodi-

na, aby nás použil jako svou pomocnou ruku? Neměli bychom se položit na oltář služby? Pak 

se nás dotkne Kristova láska a promění nás a učiní nás ochotné pro Něj pracovat. — Review 

and Herald, 27.1.1903 

Mnozí, muži i ženy mohou vykonat vynikající práci šířením knih, které jsou plné pří-

mých a prostých rad k praktické zbožnosti. — Manuscript 81, 1900 

 

Volání k mladým. — Bůh povolává naši mládež, aby pracovala jako kolportéři a evan-

gelisté, aby pracovala dům od domu v místech, kde dosud neslyšeli pravdu. Říká mladým li-

dem: „Nejste sami svoji. Nebo koupeni jste za mzdu. Oslavujtež tedy Boha tělem svým i du-

chem svým, kteréžto věci Boží jsou.“ Ti, kdož půjdou pracovat pod Božím vedením, budou 

nádherně odměněni. Ti, kdož se v tomto životě snaží jak nejlépe mohou, získají způsobilost 

pro příští nesmrtelný život. — Review and Herald, 16.5.1912 

Čeká nás velká práce. Vzdělávat, vzdělávat a ještě jednou vzdělávat mladé lidi, aby-

chom je přivedli k duchovní službě slova. Vzdělávat je, aby se stali Kolportéry, aby prodávali 

ty knihy, které byly napsány na popud Hospodina skrze Ducha Svatého. Toto čtivo tak bude 



poskytnuto velké škále lidí, kteří by nikdy neslyšeli pravdu, pokud by nebyla přinesena 

k jejich dveřím. Toto je práce evangelisty. — Letter 135, 1900 

Kristus volá mladé lidi, kteří budou ochotni světu přinášet pravdu. Je potřeba lidí s du-

chovní sílou, lidí, kteří jsou schopni chopit se práce, která se přímo naskýtá, protože ji hledají. 

Církev potřebuje nové lidi, aby dali energii šikům, lidi pro život, schopné poradit si se svými 

chybami, lidi, kteří umdlévající úsilí nemnoha pracovníků naplní novým zápalem, lidi, jejichž 

srdce jsou vřelá křesťanskou láskou a jejichž ruce jsou chtivé chopit se práce jejich Mistra. — 

Manual for Canvassers, str. 22 (1902) 

 

Stovky lidí se musejí dát do práce. — Snad Bůh přiměje mnoho našich mladých lidí, 

aby vstoupili na pole evangelizace jako kolportéři. Knižní evangelizací je pravda předkládána 

tisícům, které by ji jinak neslyšely. Čas pro naši práci je krátký. … 

Proč lidé nehledají usilovněji Hospodina tak, aby mohli být naplněni Duchem Svatým a 

mohli kráčet vpřed a hlásat pravdu, „Pán jim bude pomáhat, a slov jejich potvrzovat činěním 

divů.“ Našim posláním je nechat všude zářit světlo našich tiskovin. Tištěným slovem zasahuje 

světlo ty izolované jedince, kteří nemají příležitost slyšet živé kazatele. Toto je nejpožehna-

nější misijní práce. knižní evangelisté mohou být pomocnou Boží rukou otevírající dveře pro 

vstup pravdy. … 

Musíme v Kolportérech vyburcovat zápal a odhodlání a žádat je, aby nosili světlo do 

tmavých koutů Země. Nikdo z těch, kdo mají nadání a schopnosti, nemůže být zbaven této 

povinnosti. Jsou potřební, aby byli Božími nástroji, žádáni, aby spolupracovali s Panem Ježí-

šem při šíření světla nebeského v tomto hříchem zatemněném světě. — Letter 21, 1902 

 

Pracovníci ze všech církví. — Bůh volá pracovníky ze všech církví mezi námi, aby 

vstoupili do Jeho služby jako kolportéři. Hospodin miluje svou církev. Jestliže její členové 

budou plnit Jeho vůli, jestliže budou usilovat o předání světla lidem ve tmě, bude bohatě žeh-

nat jejich úsilí. On představuje církev jako světlo světa. Věrnou duchovní službou pro něho se 

zástupy, které nikdo nevyčíslí, stanou Božími dětmi uzpůsobenými pro věčnou slávu. Každou 

část Božího panství je nutno naplnit Jeho slávou. Co tedy církev dělá pro osvícení světa, aby 

ze všech částí Země mohl k Bohu stoupat hold chvály, modlitby a poděkování? — Letter 124, 

1902 

 

Každý věřící musí pomoci. — Nechť každý věřící rozšiřuje spisy, letáky a knihy obsa-

hující poselství pro tento čas. Potřebujeme kolportéry, kteří se vydají šířit všude naše publika-

ce. — Review and Herald, 12.11.1903 

 

Lidé z prostých společenských vrstev. — V této závěrečné evangelizační práci je třeba 

obsadit rozsáhlé pole, a tato práce více než kdykoli předtím vyžaduje pracovníky z  řad oby-

čejných lidí. Všichni mladí i ti věkem starší budou povoláni z polí, vinic a dílen a vysláni Bo-

hem předávat Jeho poselství. Mnozí z nich měli málo příležitostí ke vzdělávání, ale Kristus 

v nich vidí schopnosti, které jim umožňují naplnit Jeho záměr. Jestliže dají do své práce srdce 

a budou se stále učit, on je učiní schopné pracovat pro něho. — Výchova, str. 269, 270 (1903) 

 

Boží požehnání je přislíbeno. — Je třeba vykonávat misionářskou práci distribucí spi-

sů a článků a propagací naších publikací. Nikdo z vás ať se nedomnívá, že se touto prací ne-

může zabývat, protože je příliš namáhavá a vyžaduje čas a myšlení. Jestliže vyžaduje čas, ra-

dostně jej věnujte a spočine na vás požehnání Hospodina. Nikdy nebylo zapotřebí tolika pra-

covníků jako nyní. Ve všech společenských vrstvách jsou bratři a sestry, kteří by se měli cvičit 

v této práci, ve všech našich sborech by mělo být činěno něco pro šíření pravdy. Povinností 



všech je studovat různé otázky naší víry tak, aby byli schopni s pokorou a bázní Boží vysvětlit 

naději, která v nich je. — Review and Herald, 1.4.1880 

 

Kristus naučí co říkat. — Mnozí jsou smutní a bojí se a mají slabou víru a důvěru. Ať 

pomohou někomu, kdo potřebuje pomoci více než oni a tím se stanou silnějšími v Boží síle. 

Ať se věnují užitečné práci rozšiřováním našich knih. Tak budou pomáhat jiným a získaná 

zkušenost jim dá jistotu, že jsou pomocnou rukou Boží. Když budou prosit Boha o pomoc, on 

je povede k těm, kteří hledají světlo. Kristus jim bude nablízku, bude je učit co říct a co udě-

lat. Přinášením útěchy jiným budou sami posíleni. 

Andělé provázejí a připravují cestu. — Žádám vás, drazí křesťanští pracovníci, abyste 

udělali vše co můžete při rozšiřování knih, o nichž Hospodin řekl, že by měly být rozšířeny po 

celém světě. Udělejte co nejvíce pro to, abyste je dostali do domovů co nejvíce lidí.  Myslete 

na to, jak velká práce může být vykonána, jestliže se mnoho věřících spojí v úsilí rozšiřová-

ním těchto knih postavit před lidi světlo, o kterém Bůh řekl, že jim má být předáno. Pod Bo-

žím vedením kráčejte v práci vpřed a obracejte se k Bohu o pomoc. Duch svatý vás bude na-

vštěvovat. Andělé nebeští vás budou provázet a připravovat vám cestu. — Review and He-

rald, 7.1.1903 

 

Zasvěcení, které vyžaduje Bůh. — Potřebujeme Kolportéry, evangelisty, služebníky, 

kteří přijali Ducha svatého a kteří jsou účastni Božské přirozenosti. Potřebujeme pracovníky, 

kteří jsou schopni rozmlouvat s Bohem a pak s lidmi. Jsem zneklidněna, když vidím, kolik se 

objevuje překážek, které lidi odvracejí od evangelizační práce a tím brání Boží práci. … Varu-

ji ty, kteří by se měli věnovat agitační práci a rozšiřovat knih, které jsou všude tolik potřebné, 

aby se neodvraceli se od práce, ke které je povolal Hospodin. Ať se lidé, kteří jsou Bohem po-

voláni k evangelické práci, nenechávají pohltit obchodními záležitostmi. Ať udrží své duše 

v atmosféře nejpříznivější pro duchovno. … Bůh chce, aby každý pracovník, který tvrdí, že 

věří přítomné pravdě, zasvětil své tělo, duši i ducha práci spočívající ve snaze o záchranu hy-

noucích duší kolem sebe. — Manuscript 44, 1901 

  

Potřeba kolportérů ve městech. — Knihy obsahující drahocenné světlo přítomné 

pravdy leží na policích v našich tiskárnách. Měly být rozšiřovány. Jsou potřební knižní evan-

gelisté, kteří s nimi vstoupí do našich velkých měst. Když půjdou od domu k domu, naleznou 

hladovějící po chlebu pravdy, ke kterým mohou v pravý čas promluvit. Jsou potřební knižní 

evangelisté, kteří cítí povinnost vůči duším. Můžete namítnout: „Nejsem kazatel. Nemohu ká-

zat lidem.“ Ne, možná nejste schopni kázat, ale můžete sloužit, můžete se ptát těch, které po-

tkáte, jestli milují Pána Ježíše. Můžete být evangelisty. Můžete být pomocnou rukou Boží, 

konajíce to, co konali učedníci, když je Kristus vyslal do světa. Mladí muži, mladé ženy, volá 

vás Mistr, abyste se chopili Jeho práce. Na zemi panuje hlad po čistém evangeliu. — Ma-

nuscript 113, 1901 

 

Pracovníci jsou voláni „na cesty a mezi ploty“. — Věci tohoto světa jsou odsouzeny 

k brzké záhubě. Ti, kdož nebyli Bohem osvíceni, kdož nedrželi krok s božským záměrem, to 

nevidí. Oddaní muži i ženy musejí kráčet vpřed po hlavních i vedlejších cestách a zvěstovávat 

varování. Naléhám na své bratry a sestry, aby se nezabývali prací, která je odvádí od hlásání 

Kristova evangelia. Jste Božími mluvčími. Běžte v milosti sdělovat pravdu ztraceným duším. 

„Vyjdiž na cesty a mezi ploty, a přinuť vjíti, ať se naplní dům můj.“ říká Kristus. Nepopisují 

tato slova jasně práci Kolportéra? S Kristem ve svém srdci by měl vycházet na „cesty i mezi 

ploty“ a předávat pozvání ke slavnostní večeři. Přijdou bohatí a vlivní lidé, budou-li pozváni. 

Někteří odmítnou, ale díky Bohu, ne všichni. 



Kéž by mnohem více našich lidí mělo představu o době, ve kterém žijeme a  práci, kte-

rou je třeba vykonávat mezi lidmi dům od domu. Je mnoho, velmi mnoho těch, kteří neznají 

pravdu. Potřebují slyšet výzvu, že mají přijít k Ježíši. Rmoutící se musejí být potěšeni, slabí 

posilněni, truchlící utěšeni. Ubohým musí být kázáno evangelium. 

Pán zná a sleduje své služebníky, ať pracují v kterékoli části Jeho vinice. Vyzývá svou 

církev, aby se probudila a poznala pravou situaci. Vyzývá ty, kteří jsou v našich institucích, 

aby probudili k činnosti všechny vlivy, které posílí Jeho království. Ať vyšlou pracovníky do 

terénu a pak sledují, zda jejich zájem neochabuje z důvodu nedostatku pochopení a možností 

rozvoje. Review and Herald, 2.6.1903 

 

Rozptylte knihy jako podzimní listí. — Tuto práci je třeba vykonat. Konec je blízko. 

Bylo již ztraceno mnoho času, kdy tyto knihy již měly být v oběhu. Prodávejte je daleko i 

blízko. Rozptylujte je jako listí na podzim. Tato práce musí pokračovat a nikdo ji nemůže za-

kazovat. Duše jdou do záhuby odloučeny od Krista. Nechť jsou upozorněny na Jeho brzké 

zjevení v nebeských oblacích. — Review and Herald, 13.8.1908 

 

Sto tam, kde je jeden. — Ztracené ovce Božího stáda jsou rozptýleny na všech místech 

a práce, která pro ně musí být vykonána, je zanedbávána. Z osvícení, které mi bylo dáno, vím, 

že tam, kde je nyní jeden Kolportér, by jich mělo být sto. — Svědectví, 6. díl, str. 315 (1900) 

 

Jistota úspěchu. — Knižní evangelizací může být vykonána velká a užitečná práce. 

Hospodin dal lidem cit a dovednosti. Ti, kteří užívají svěřené schopnosti k Jeho slávě, spřáda-

jíce biblické zásady do pavučiny, budou odměněni úspěchem. Musíme pracovat a modlit se, a 

vkládat svou důvěru v Toho, který nikdy nezklame. — Svědectví, 6. díl, str. 340 (1900) 

 

KAPITOLA 4 

Výběr knižních evangelistů 

Ti, kdož cítí břímě služby. — Jelikož evangelizace pro naši literaturu je misijní prací, 

musí být prováděna s misionářským postojem. Ti, kteří byli vybráni jako agitátoři, by měli být 

muži a ženami, kteří cítí břímě služby, jejichž cílem není zisk, ale poskytování světla lidem. 

Smyslem naší služby je sloužit Boží slávě, poskytovat světlo pravdy těm, kteří setrvávají 

v temnotě. Sobecké zásady, láska k zisku, hodnosti či postavení mezi nás nesmí nikdy pronik-

nout. — Svědectví, 6. díl, str. 317 (1900) 

 

Péče o výběr pracovníků. — Knižní evangelizace je důležitější než si mnozí uvědomu-

jí a proto je nutné věnovat výběru pracovníků stejnou péči a rozmysl jako výběru lidí pro ka-

zatelskou službu. Mladé lidi je možno naučit dělat mnohem lepší práci než jakou dělali a za 

mnohem nižší odměnu než doposud mnozí získávali. Pozvedněte prapor a nechte ty, kteří si 

odříkají a obětují se, ty kteří milují Boha a lidi, aby se připojili k armádě pracovníků. Ať při-

jdou ti, kteří neočekávají pohodlí, ale jsou stateční a odvážní při zdolávání překážek a strádá-

ní. Ať přijdou ti, kteří dokáží chválit naše publikace, protože sami oceňují jejich hodnotu. — 

Svědectví, 5. díl, str. 405, 406 (1885) 

 

Našim bratřím by měli při výběru knižních evangelistů a kolportérů prokazovat uvážli-

vost, aby nezvolili takové, kteří pravdu pochopí nesprávně a budou ji nesprávně vykládat. Mě-

li by poskytnout všem opravdovým pracovníkům slušnou mzdu, jejíž suma ale nesmí být tak 

vysoká, aby si za ni Kolportéry kupovali, protože tento způsob jim škodí. Činí to z nich sobce 



a marnotratníky. Snažte se jim vnuknout ducha skutečné misionářské práce a vlastnosti ne-

zbytné pro dosažení úspěchu. Ježíšova láska v duši povede Kolportéra k tomu, aby to, že mů-

že pracovat na šíření světla, cítil jako výsadu. Bude studovat, plánovat a modlit se za věc. — 

Svědectví, 5. díl, str. 403 (1885) 

 

Někteří jsou vybaveni lépe než jiní. — Někteří jsou pro určitý druh práce vybaveni lé-

pe než ostatní, proto není správné se domnívat, že Kolportérem může být každý. Někteří ne-

disponují přizpůsobivostí potřebnou k této práci, ale proto by neměli být považováni za nevě-

řící nebo neochotné. Hospodin není ve svých požadavcích nerozumný. Církev je jako zahrada, 

ve které jsou různé květiny a každá má své zvláštnosti. Přestože se mohou všichni lišit v 

mnoha ohledech, každý má svou cenu.                                

Bůh neočekává, že Jeho se lidé budou při svých rozdílných povahách hodit pro jakéko-

liv místo. Ať si všichni pamatují, že existují různé povinnosti. Žádnému člověku nepřísluší 

předepisovat jinému člověku práci v rozporu s jeho vlastním přesvědčením o povinnosti. Je 

správné poskytnout radu, navrhnout plány, ale každému člověku musí být ponechána volnost 

ke hledání příkazů od Boha, jemuž patří a slouží. — Svědectví, 6. díl, str. 333, 334 (1900) 

 

Mladí muži a ženy, kteří se budou věnovat kazatelské službě, biblické práci a práci 

knižních evangelistů, by neměli být omezováni bezduchou prací. — Review and Herald, 

16.5.1912 

 

Lidé s dobrým vystupováním, taktem a rozhledem. — Misionářů je zapotřebí všude. 

knižní evangelisté musejí být všude vybíráni ne z nestálých lidí, ne mezi muži a ženami, kteří 

se nehodí na nic jiného a nebyli v ničem úspěšní, ale z těch, kteří mají dobré vystupování, 

takt, široký rozhled a schopnosti. Takových je zapotřebí, aby se stali úspěšnými kolportéry, 

agitátory a zprostředkovateli. Lidé vybaveni k této práci se ji provádějí, ale stává se, že přijde 

nerozvážný kazatel, začne jim lichotit, že jejich talent by měl být využit v práci za stolem a ne 

v prosté práci kolportéra a tak je tato práce znevažována. Tito lidé jsou ovlivňováni, aby zís-

kali oprávnění kázat a právě ti, kteří by mohli být vyškoleni, aby se stali dobrými misionáři a 

navštěvovali rodiny v jejich domovech, mluvili a modlili se s nimi, jsou svedeni z této cesty a 

dělají špatné kazatele a oblast, ve které je nutno vykonat tolik práce a kde by mohlo být dosa-

ženo tolika dobrého pro věc, je zanedbávána. Schopný kolportér, stejně jako kazatel by měl 

mít za svou službu přiměřenou odměnu, jestliže svou práci dělá poctivě. — Svědectví, 4. díl, 

str. 389, 390 (1880) 

 

Ti nejtalentovanější. — Ne všichni se hodí pro tuto práci. Ti nejtalentovanější a nej-

schopnější, kteří budou přistupovat k práci uvědoměle a systematicky a budou se jí věnovat s 

neutuchajícím úsilím - to jsou ti, kteří by měli být vybráni. Měl k tomu být nejdokonaleji při-

pravený plán a ten by měl být pečlivě plněn. Sbory na všech místech by měly mít nejhlubší zá-

jem o práci se spisy a misionářskou práci. — Svědectví, 4. díl, str. 390 (1880) 

 

Náboženské zkušenosti nutné. — Vybírejme z křesťanské mládeže ty, kteří budou šířit 

knihy obsahující současnou pravdu. Mladí, kteří nemají náboženské zkušenosti, by však pro 

tuto práci neměli být vybíráni, protože nemohou správně vysvětlovat onu vzácnou pravdu, 

kterou je třeba lidem předkládat. Zaměstnat takovéto mladé lidi na poli knižní evangelizace je 

nespravedlivé k nim i k Boží práci. Jedná se totiž o posvěcenou práci a ti, kteří se ji začnou 

dělat, by měli být schopni svědčit pro Krista. — Review and Herald, 7.10.1902 



Knižní evangelizace je tou nejlepší cestou, jak získat zkušenosti. Dříve než je vyšlete 

vybídnete k práci ve kterékoliv oblasti, se přesvědčte zda jsou vybraní lidé skutečně proměně-

ni. Pak je nechejte pracovat a Bůh bude pracovat s nimi. — Manuscript 126, 1899 

 

Svatá práce. — Knižní evangelizace ba měla být považována za svatou, a ti, kdož mají 

nečisté ruce a poskvrněné srdce, by neměli být vybízeni k tomu, aby se jí zabývali. Andělé 

Boží nemohou provázet neposvěcené do lidských domovů, proto všichni, kteří nejsou promě-

něni, jejichž mysl je úplatná, kteří zanechají skvrnu své nedokonalosti na všem, čeho se do-

tknou, by neměli nakládat s Boží pravdou. — Review and Herald, 20.5.1890 

 

KAPITOLA 5 

Naši studenti a knižní evangelista 

Božský plán pro naše studenty. — Bůh ustanovil plán, podle kterého se může v našich 

školách mnoho studentů naučit praktickým dovednostem, které budou potřebovat v budoucím 

životě. Dal nám výsadu nakládat se vzácnými knihami, které jsou určeny k povznesení naší 

vzdělávací a ozdravné práce. Budou-li mladí s těmito knihami správně zacházet, seznámí se 

s mnohými zkušenostmi, které je naučí, jak překonat problémy, které na ně čekají v pozdějším 

období. Po dobu studia, kdy budou pracovat s těmito knihami, se mnozí naučí, jak přistupovat 

k lidem zdvořile a jak při rozmluvách s nimi o různých otázkách přítomné pravdy uplatňovat 

cit. Jakmile dosáhnou určitého finančního úspěchu, někteří se naučí šetrnosti a hospodárnosti, 

což pak pro ně, až budou vysláni jako misionáři, bude velkým přínosem. — Review and He-

rald, 4.6.1908 

 

Školy pro přípravu knižních evangelistů. — Naše školy byly založeny Hospodinem, a 

jestliže budou vedeny v souladu s Jeho záměrem, mladí, kteří do nich budou vysláni, budou 

rychle připraveni k výkonu služby v různých oblastech misionářské práce. Někteří se naučí 

chodit mezi lidi jako misionáři - ošetřovatelé, někteří jako knižní evangelisté, někteří jako 

evangelisté, jiní jako učitelé a další jako evangelisté. — Review and Herald, 15.10.1903 

 

Příležitost pro mladé kolportéry. — Po ukončení školy budou mít mnozí příležitost 

vyjít mezi lidi jako kolportéři. Důvěryhodní knižní evangelisté naleznou cestu do mnoha do-

movů, kde zanechají vzácné materiály ke čtení, obsahující přítomnou pravdu. — Review and 

Herald, 27.8.1903  

 

Učte se v Kristově škole. — Jako studenti se soustavně vzdělávejte v Kristově škole, 

věnujte své práci všechen vám svěřený fond tělesné a duševní energie. Bůh nepřijme rozděle-

nou duši. Jsou muži a ženy, jejichž úkolem je vzdělávat se jako knižní evangelisté a ti, kdo 

vysvětlují Bibli [učitelé Bible]. Ti by měli odvrhnout všechny hříšné myšlenky, aby mohli být 

zasvěceni pravdou. Měli by být účastni božské přirozenosti, utekše porušení toho, kteréž jest 

na světě v žádostech. Spravedlivými vás neučiní a neudrží nic menšího než Boží síla. Hospo-

dinovi byste neměli obětovat nic menšího než to nejlepší, co ve vás je. Měli byste svou práci 

stále vylepšovat tím, že budete to, co jste se naučili, přenášet do praxe. — Review and Herald, 

20.5.1890 

 

Prostředky vzdělávání. — Měla jsem zvláštní vidění, týkající se knižní evangelizace a 

dojem z něj a jeho tíha mě stále neopouštějí. Tato práce je prostředkem vzdělávání. Je to skvě-

lá škola pro ty, kteří se sami připravují na vstup do kazatelské služby. Ti, kteří se ujímají této 



práce tak, jak by měli, se dostávají tam, kde se mohou učit o Kristu a následovat Jeho příklad. 

Andělé mají za úkol provázet ty, kteří se ujmou této práce se skutečnou pokorou. 

Vstupem na pole knižní evangelizace a prací od domu k domu mohou mladí lidé získat 

to nejlepší vzdělání. Díky této práci naleznou příležitost promlouvat živými slovy. Tak budou 

zasévat semena pravdy. Ať mladí lidé ukážou, že na nich spočívá Boží břemeno. Jedinou ces-

tou pro ně jak prokázat, že dokáží pevně stát v Bohu, je dělat věrně práci, kterou jim dal Bůh. 

— Manuscript 75, 1900 

 

Skutečné vyšší vzdělání. — Nesmíme našim bratřím brát odvahu, oslabovat jejich ruce 

tak, že by práce, kterou je pověřil Bůh, zůstala nevykonána. Neztrácejme příliš mnoho času 

přípravou lidí na misionářskou práci. Příprava je nutná, ale pamatujme všichni na to, že Kris-

tus je Velký Učitel a Pramen vší opravdové moudrosti. Ať se mladí i staří zasvětí Hospodino-

vi a kráčejí vpřed, pracujíce v pokoře pod dohledem Ducha Svatého. Ať ti, kteří absolvovali 

školu, vyrazí mezi lidi a znalosti, které získali, přenášejí do praxe. Jestliže to budou dělat tak, 

že při tom budou užívat schopnosti, které jim dal Bůh, budou se řídit Jeho radami a spojí pro-

dej knih s přímou prací pro lidi, jejich schopnosti se tím budou zdokonalovat a získají mnoho 

praktických dovedností, které by se ve škole nemohli naučit. Vzdělání, získané tímto praktic-

kým způsobem, by se vlastně mohlo nazývat vyšším vzděláním. — Svědectví, 6. díl, str. 330, 

331   (1900) 

 

Neocenitelná zkušenost. — Všichni, kteří touží po příležitosti ke skutečné kazatelské 

službě a kteří se bezvýhradně svěří Hospodinovi, najdou v knižní evangelizaci příležitost 

k tomu, aby mohli hovořit o mnoha věcech, týkajících se budoucnosti a nesmrtelného života. 

Takto získaná zkušenost bude mít pro ty, kteří se připravují na kazatelskou službu, největší 

cenu. Společenství s Božím Duchem Svatým připravuje pracovníky, muže i ženy, na to, aby se 

stali pastýři božího stáda. Jestliže budou opatrovat s láskou myšlenku, že Kristus je jejich 

Společník, pocítí uprostřed všech svých sužujících zkušeností a ve všech svých zkouškách po-

svátnou bázeň  i radost. Naučí se modlit při práci. Naučí se trpělivosti, laskavosti, přívětivosti 

a užitečnosti. Budou uplatňovat skutečnou křesťanskou laskavost, když budou mít na paměti, 

že Kristus, jejich Společník neschvaluje hrubost ve slovech ani pocitech. Jejich slova se vyčis-

tí. Sílu řeči budou považovat za vzácnou schopnost, která jim umožní vykonávat vznešený a 

svatý úkol. Lidský zástupce se naučí zastupovat božského Společníka, se kterým je spojen. 

Bude tomuto neviditelnému Svatému prokazovat úctu a vážnost, protože nese Jeho jho a učí 

se Jeho čistým, svatým způsobům. Ti, kdož věří v tohoto Božího Průvodce, se budou rozvíjet. 

Budou obdarováni možností odít poselství pravdy posvěcenou krásou. — Svědectví, 6. díl, str. 

322 (1900) 

 

Příprava na kazatelskou službu. — Někteří jedinci, které Hospodin povolal ke kaza-

telské službě, do ní vstupují jako knižní evangelisté. Bylo mi sděleno, že je to skvělá příprava, 

je-li jejich cílem šířit světlo, přinášet pravdu Božího slova přímo do domovů. Při rozmlouvání 

s ostatními se jim často naskytne možnost hovořit o náboženství, o Bibli. Jestliže tuto práci 

začnou vykonávat správně, budou navštěvovat rodiny, projevovat křesťanskou péči a lásku 

k lidem, bude výsledkem jejich práce skutečné dobro. Pro ty, jejichž cílem je kazatelská služ-

ba, se tato práce stane skvělou zkušeností. 

Těm, kteří se připravují na kazatelskou službu, nemůže úsilí v žádné jiné oblasti přinést 

tak široké zkušenosti jako právě agitační práce. — Svědectví, 6. díl, str. 334 (1900) 

V této oblasti je více obtíží než v jiných, ale poučení, které si z ní odnesete a získaný 

takt a kázeň vás připraví i pro jiné oblasti, ve kterých můžete sloužit lidem. Kdyby ti, kteří 



jsou neúspěšní při zvládání svých úkolů a v přístupu k lidem jsou nedbalí a strozí, vstoupili do 

duchovní služby, při jednání s lidmi by prokazovali tutéž potřebu taktu a dovednosti. … 

Knižní evangelizací se mladí lidé mohou na pastýřskou práci připravit lépe než stráve-

ním mnoha let ve škole. — Manual for Canvassers, str. 41, 42 (1902) 

 

Nezbytná znalost. — Těm, kteří navštěvují školu, kde se učí jak lépe dělat práci pro 

Boha, říkám: „Pamatujte si, že jen každodenním zasvěcením se Hospodinovi můžete získávat 

lidi. Najdou se takoví, kteří nemohli navštěvovat školu, protože byli příliš chudí na to, aby si 

ji mohli zaplatit. Když se však stali syny a dcerami Božími, chopili se tam, kde byli, práce pro 

lidi kolem sebe. Ačkoliv trpí nedostatkem školských vědomostí, jsou zasvěceni Hospodinovi 

a Hospodin skrze ně promlouvá. Stejně jako učedníci, kteří byli povoláváni od svých sítí, aby 

následovali Krista, si od Spasitele vzali vzácná poučení. Spojili se s Velkým Učitelem a zna-

losti, které získali z Písma, je opravňují promlouvat k ostatním o Kristu. Tak se stali skutečně 

moudrými, protože podle vlastního mínění nebyli dostatečně moudří na to, aby přijali pokyn 

shůry. Osvěžující síla Ducha Svatého jim poskytla účinnou, spásnou sílu. 

Znalosti i toho nejučenějšího člověka, který se neučil v Kristově škole, jsou ve věci ve-

dení lidských duší ke Kristu naprosto nicotné. Bůh může spolupracovat jen s těmi, kteří přijí-

mají výzvu: „Poďtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtížení jste, a já vám odpočinutí dám. 

Vezměte jho mé na se, a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete od-

počinutí dušem svým. Jho mé zajisté jestiť rozkošné, a břímě mé lehké.“ [Mat. 11, 28. - 30.] 

— Svědectví, 6. díl, str. 318 (1900) 

 

KAPITOLA 6 

Získávání lidských duší 

Prostředky k přivádění duší ke Kristu. — Je zapotřebí, abychom naplnili podstatu agi-

tační práce, totiž vyhledávání těch, kteří jsou v nebezpečí a jejich přivádění ke Kristu. Kniž-

ním evangelistům by se nikdy nemělo bránit v tom, aby mluvili o Kristově lásce, aby hovořili 

o svých zkušenostech při službě Hospodinovi. Měli by mít volnost k rozmlouvání či modlitbě 

s těmi, které probouzejí. Příběh upřímné Kristovy lásky k člověku jim otevře dveře, dokonce i 

dveře domovů nevěřících. — Svědectví, 6. díl, str. 324 (1900) 
 

Ten, kdo se chopí práce Kolportéra, se musí stát jak učitelem, tak i žákem. Zatímco se 

snaží učit jiné, musí se sám učit dělat práci evangelisty. Pokud budou agitátoři vycházet mezi 

lidi s pokorou v srdci, naplněni skutečnou snahou pracovat, najdou mnoho příležitostí k tomu, 

aby včas promluvili k těm, kteří jsou připraveni zemřít ve strachu. Po práci pro tyto potřebné 

jedince budou moci říct: ,,Byli jste zajisté někdy v temnosti, ale nyní jste světlo v Pánu.“ 

[Efez. 5, 8] Při pohledu na hříšný život jiných budou moci říct: ,,A takoví jste někteří byli, ale 

obmyti jste, ale posvěceni jste, ale ospravedlněni jste ve jménu Pána Jezukrista a skrze Ducha 

Boha našeho.“ [1 Kor. 6, 11] — Svědectví, 6. díl, str. 335 (1900) 

Bratři a sestry, pamatujte, že jednoho dne budete stát před Pánem celého světa, abyste se 

odpovídali ze svých skutků uskutečněných během tělesného života. Pak se ukáže, jaká vaše 

práce byla ve skutečnosti. Vinice je rozsáhlá a Hospodin povolává pracovníky. Nedovolte ni-

čemu, aby vás svedlo od práce na spáse duší. Knižní evangelizace je nejúčinnější cestou spásy 

duší. Nezkusíte to? — Review and Herald, 2.6.1903 

 

Kolportér musí zjevovat Krista. — Kristovy zájmy jsou prvními a nejvyššími ze všech 

zájmů. Na tomto světě má majetek, který si přeje zajistit, zachránit pro své věčné království. 



To pro slávu Jeho Otce, pro slávu Jeho samotného kráčejí poslové vpřed v Jeho jménu, a tak 

oni i on jedno jsou. Oni ho musí zjevovat světu. Jeho zájmy jsou jejich zájmy. Budou-li s ním 

spolupracovat, stanou se dědici Božími, dědici spojenými s Kristem dědictvím nesmrtelnosti. 

— Review and Herald, 2.6.1903 

 

Hlásat slova pravdy. — Knižní evangelizace je prací velmi odpovědnou a je velmi dů-

ležitá nejen pro ty, kteří se jí věnují, ale i pro ty, kterým je určena. Ať si knižní evangelisté 

pamatují, že jejich práce je ve své podstatě evangelizační, a že si Hospodin přeje, aby ti, kteří 

se jí věnují, byli spaseni. Ať udržují svá srdce ve vlivu Ducha Svatého. Ať mají po ruce Bibli, 

aby se na ni mohli odvolat, a když jim to příležitost umožní, aby mohli hlásat slova pravdy, ať 

se modlí o výsadu promlouvat moudře, aby ti, ke kterým promlouvají svá slova, se mohli stát 

vůní života k životu. — Review and Herald, 16.6.1903 

 

Vyhledávat lidi a přesvědčovat jejich duše. — Je zapotřebí knižních evangelistů, aby 

vyhledávali lidi a přesvědčovali jejich duše. V současné době je nutné se vážně a rozhodně 

chopit knižní evangelizace. Kolportér, jehož srdce je pokorné a skromné může vykonat mno-

ho dobrého. Když budou knižní evangelisté chodit ve dvojicích, budou se moci dostat k tako-

vým lidem, ke kterým se veřejnou evangelizací dostat nemůžeme. Svou činností přinášejí agi-

tátoři poselství pravdy od rodiny k rodině. Tak přicházejí do úzkého kontaktu s lidmi a mají 

mnoho příležitostí hovořit o Spasiteli. Ať zpívají a modlí se s těmi, kteří se začínají zajímat o 

pravdu, kterou jim přinášejí. Ať k rodinám pronášejí slova Kristova. Mohou očekávat úspěch, 

neboť jim je určen slib:,,A aj, já s vámi jsem po všechny dny až do skonání světa.“ knižní 

evangelisté, kteří jdou vpřed v duchu Hospodina mají doprovod nebeských bytostí. 

Prosím ty, kteří nesou zodpovědnost za věc Boží, ať nedopustí, aby se mezi ně a práci 

na spáse duší vmísil duch obchodu. Ať obchod neubírá čas a schopnosti těm, kteří se mají 

snažit připravit lidstvo na příchod Boha. Pravda musí jít vpřed jako rozsvícená lampa. Času je 

málo a nepřítel učiní vše pro to, aby v našich myslích zveličil věci menší důležitosti a svedl 

nás k povrchnímu pohledu na tu práci, kterou je nejvíce zapotřebí vykonat. — Review and 

Herald, 2.6.1903 

 

Dostat se ke všem. — Abychom se dostali ke všem lidem, musíme se s nimi setkávat 

tam, kde jsou. Zřídka nás budou vyhledávat z vlastního popudu. Srdce lidí lze božskou prav-

dou zasáhnout nejen z kazatelny. Je i jiné místo působení, možná skromné, ale velmi nadějné. 

To se nachází v příbytcích ubohých i domovech mocných. — Touha věků, str. 152 (1898)  

 

Ti na cestách. — Dejte knihy lidem obchodu, učitelům evangelia, jejichž mysl nebyla 

dosud oslovena zvláštními pravdami pro tento čas. Poselství má být předáváno ,,na cestách“ - 

lidem, kteří mají významná místa, učitelům a vůdcům lidí. K tisícům lidí se může dostat tím 

nejprostším, nejjednodušším způsobem. Největší intelektuálové, ti muži a ženy, na které se 

pohlíží jako na nejtalentovanější, jsou vždy osvěženi prostými slovy člověka, který miluje 

Hospodina, a který mluví o této lásce tak přirozeně, jako světák mluví o věcech, které jej nej-

více zajímají. Dobře připravená a naučená slova mají často jen malý účinek. Ale pravdivé, 

upřímné vyjádření syna nebo dcery Boží, vyřčené v přirozené prostotě má sílu otevřít dveře do 

srdcí, která byla Kristu a Jeho lásce dlouho uzavřena. — Review and Herald, 20.1.1903 

Knihy osloví ty, kteří nemohou být osloveni jiným způsobem, ty kteří žijí daleko od 

velkých měst. Těm říkám posluchači „mezi ploty“. Takovýmto jedincům mají naši agitátoři 

přinášet knihy obsahující poselství spásy. 



Naši kolportéři se mají stát Božími evangelisty, chodícími dům od domu do míst, kam 

nevedou žádné cesty a otevírat Písmo těm, které potkají. Naleznou lidi ochotné a dychtivé učit 

se z Písma. … 

Velmi si přeji učinit vše, co je v mé moci, aby byli osloveni ti „na cestách“ i ti „mezi 

ploty“. — Letter 155, 1903 

 

V turistických centrech. — Ve světoznámých lázních a střediscích turistického ruchu, 

přeplněných mnoha tisíci těch, kteří hledají zdraví a potěšení, by měli být rozmístěni kazatelé 

a knižní evangelisté schopni upoutat pozornost zástupů. Ať tito pracovníci čekají na příleži-

tosti k přinášení poselství pro tento čas a ať pořádají shromáždění. Ať se pružně chápou příle-

žitostí promlouvat k lidem. Ať, posilováni silou Ducha Svatého, předávají lidem poselství Ja-

na Křtitele: ,,Pokání čiňte, nebo přiblížilo se království nebeské.“ Slovo Boží musí být hlásá-

no jasně a nahlas tak, aby ti, kteří mají uši k naslouchání, mohli slyšet pravdu. Tak se evange-

lium současné pravdy dostane na cestu těch, kteří ho zatím neznají a bude přijato ne několika 

málo lidmi, ale bude přineseno do lidských domovů na celém světě. — Review and Herald, 

25.1.1906 

 

Pomoc nestřídmým. — Při své práci se setkáte s těmi, kteří bojují se svými choutkami. 

Promluvte s nimi, posilte je a dodejte jim odvahy. Nedovolte satanovi, aby uhasil poslední jis-

křičku naděje v jejich srdcích. O těch, kteří chybují, bojí se a zápasí s ďáblem, Kristus říká: 

,,Nechte ho přijít ke mně;“ a vkládá své ruce pod něho a pozvedává ho. Práci, kterou vykonal 

Kristus, můžete vykonávat i vy jako Jeho evangelisté, chodíce od místa k místu. Pracujte 

s vírou, myslíce na to, že získáváte duše pro Toho, který dal svůj život, aby muži i ženy mohli 

stanout na straně Boha. Běž s Bohem a vytrhni opilce a vášnivé kuřáky z jejich zlozvyků, kte-

ré je ničí, dokud nejsou pod úrovní zvířat, která zahynou. — Review and Herald, 7.1.1903   

 

Modlitba za nemocné a zbavené odvahy. — Kristus zasíval semena pravdy všude, kde 

byl a jako Jeho následovníci můžete být Božími svědky a vykonávat tu nejdůležitější práci 

v lidských domovech. Když se dostanete do úzkého kontaktu s lidmi, setkáte se často s lidmi 

nemocnými a zbavenými odvahy. Jestliže se úzce přimknete ke Kristu a převezmete na sebe 

Jeho jho, budete se denně učit, jak přinášet poselství míru a útěchy zarmouceným a zklama-

ným, smutným i těm se zlomeným srdcem. Zbavené odvahy můžete přivést ke slovu Božímu a 

nemocné k Bohu modlitbou. Když se modlíte, rozmlouvejte s Kristem jako byste se svěřovali 

milovanému příteli. Zachovávejte si vlídnou a příjemnou důstojnost jako Boží děti. Toho si 

budou lidé vážit. — Svědectví, 6. díl, str. 323, 324 (1900) 

 

S modlitbou na rtech. — Mějme stále na mysli Boží požadavky. Nikdy bychom neměli 

zapomínat, že jednou budeme skládat účty ze skutků, kterých jsme se dopustili během těles-

ného života. S tímto vědomím budou knižní evangelisté vyhledávat duše a v pravý čas jim 

z upřímných rtů splyne modlitba, která moudře osloví ty, kteří potřebují pomoc. Skrze posluš-

nost pravdě budou duše takovýchto pracovníků neustále pozvedávány a očišťovány. Získají 

skutečný cit pro hodnotu duše a při každé příležitosti učiní vše, aby mohli oznamovat bohat-

ství Kristovy milosti. Ať kolportéři kráčejí vpřed s modlitbou na rtech: „Pane, co chceš, abych 

činil?“ Ať pracují a cítí pohled Boží a přítomnost andělů nebeských, nechť touží konat všech-

ny své skutky se souhlasem Božím a jejich práce přinese ovoce. 

Potřebujeme mnohem méně polemik a mnohem více příležitostí k představování Krista. 

Náš Vykupitel je středem celé naší víry a naděje. Ti, kdož chtějí ostatním ukázat Jeho nepře-

konatelnou lásku a nadchnout srdce jiných, aby mu i oni dali své nejlepší a nejsvětější city, 

dělají práci, která je ušlechtilá a svatá. Svou pílí při evangelizaci, svědomitým předkládáním 



kříže z Golgoty všem lidem zdvojnásobují evangelisté svou užitečnost. Popis těchto metod 

práce však neznamená, že předkládáme pevný postup, kterého by se měl každý držet bez ja-

kýchkoli odchylek. Okolnosti mění způsoby. … 

Mluvte o Kristově lásce. — Předkládání doktrín nemívá často valný úspěch, lidé se totiž 

bojí, že jim druzí budou vnucovat své doktríny. Jestliže se ale rozhovoříte o nepřekonatelné 

Ježíšově lásce, její půvab zasáhne lidská srdce. Mnozí upřímně hledají světlo, nevědí však, co 

musejí udělat, aby byli spaseni. Řekněte jim o Boží lásce, o obětování se na Golgotském kříži 

pro spásu smrtelníků! Řekněte jim, ať dají svou vůli na stranu vůle Boží a ,,bude-li kdo chtíti 

vůli Jeho činiti, tenť bude uměti rozeznati, jestli to učení z Boha.“ [Jan 7, 17] — Manual for 

Canvassers, str. 36 - 38 (1902) 

 

Vyvarujte se sporných bodů. — Horlivost některých jedinců, kteří pracují na poli 

evangelizace neodpovídá jejich vědomostem. Z důvodu ztráty soudnosti při velkém snažení o 

to, aby byli kazateli a teology, se stalo téměř nutností uvalit na naše Kolportéry omezení. 

Když Boží hlas volá: ,,Koho pošli? A kdo nám půjde?“ vloží Boží Duch do srdcí odpověď: 

,,Aj já, pošli mne.“ [Iz. 6, 8] Mějte ale na paměti, že nejdříve se vašich úst musí dotknout „ře-

řavý uhel z oltáře“. Pak teprve budou vaše slova moudrá a svatá. Pak budete natolik moudří, 

abyste věděli co je třeba říci a co nechat nevyřčeno. Nebudete se snažit dávat najevo svou 

zběhlost v teologii. Budete opatrní, abyste neprobudili v posluchači bojovného ducha nebo 

nevyvolali spory tím, že zahájíte hovor o polemických otázkách našeho učení. Bude vám sta-

čit hovořit tom, co nevzbudí odpor, ale otevře srdce přání po hlubším poznání Božího slova. 

Připraveni dát odpověď. Hospodin si přeje, abyste získávali lidské duše, proto lidem 

nevnucujte žádné poučky, ale: ,,Hotovi pak buďte vždycky k vydání počtu všelikému, kdož by 

od vás požádal zprávy z naděje té, kteráž jest v vás, a to s tichostí a s bázní.“ [1 Petr 3, 15] 

Proč bázeň? Bázeň ochrání vaše slova před domýšlivostí, před vyřknutím ukvapených slov, 

před slovy a chováním, které by nebylo k obrazu Kristovu. Spojte se pevně s Ježíšem a před-

kládejte pravdu tak, jak je v něm. — Svědectví, 6. díl, str. 324, 325 (1900) 

 

Velebte Krista. — Pracujte tak, jak kdysi pracoval Pavel. Kdekoliv byl, ať už před za-

mračeným farizejem nebo před představitelem Říma, před bohatým nebo chudým, učeným či 

nevědoucím, mrzákem v Lystře nebo přesvědčenými hříšníky v makedonském žaláři, vždy ve-

lebil Krista jako toho, kdo nenávidí hřích, ale miluje hříšníky, jako toho, kdo na sebe vzal na-

še hříchy, aby nám mohl udělit svou spravedlnost. … — Manual for Canvassers, str. 34 

(1902) 

 

Kazatel jako kolportér. —Měli bychom si vážit inteligentního, bohabojného a pravdu 

milujícího kolportérova by měla být prokazována úcta, protože je stejně důležitý jako 

@@@evangelický kazatel. Mnozí naši mladí kazatelé i ti, kteří se na kazatelskou službu tepr-

ve připravují, by mohli, pokud jsou skutečně obráceni na víru, vykonat mnoho dobrého, kdyby 

se věnovali knižní evangelizaci. Při setkáních s lidmi a předávání jim našich publikací by 

mohli nabýt zkušeností, které pouhým kázáním nabýt nemohou. Jestliže by chodili od domu 

k domu, mohli by rozmlouvat s lidmi, přinášejíce sebou vůni Kristova života. Svou snahou 

obdarovávat jiné by byli sami obdarováni, získali by zkušenosti ve víře, velmi by vzrostla je-

jich znalost Písma a soustavně by se učili, jak získávat duše pro Krista. 

Všichni naši kazatelé by sebou měli nosit knihy všude, kam se dostanou. Kamkoliv ka-

zatel přijde, v kterékoliv rodině se zastaví, všude může prodat nebo darovat knihu. V nedávné 

minulosti naší činnosti již byl velký kus takovéto práce vykonán. Kazatelé pracovali jako 

kolportéři a prostředky získané z prodeje knih používali v oblastech, ve kterých to bylo zapo-



třebí. O této metodě práce by měli pohovořit ti, kteří již takto pracovali, protože mají v této 

oblasti zkušenosti. 

Ať se nikdo nedomnívá, že zapojením se do knižní evangelizace jako prostředku přiná-

šení pravdy lidem se kazatel evangelia ponižuje. Tím, že vykonává tuto činnost, postupuje 

stejně jako apoštol Pavel, který říká: ,,Vy víte od prvního dne, v kterýž přišel jsem do Asie, 

kterak jsem po všechen ten čas s vámi byl, slouže Pánu se vší pokorou i s mnohými slzami a 

pokušeními, kteráž na mne přicházela z úkladů Židovských, kterak jsem ničeho nepominul, 

což by užitečného bylo, abych vám neoznámil, a neučil vás vůbec zjevně i po domech, svě-

dectví vydávaje i Židům i Řekům o pokání k Bohu, a o víře v Pána našeho Ježíše Krista.“ [Sk. 

20, 18 - 21] Výmluvný Pavel, kterému se zjevil Bůh ve své nádheře, chodil se vší pokorou 

mysli od domu k domu s mnohými slzami a pokušeními. — Svědectví, 6. díl, str. 321 - 322 

(1900)  

 

Stejně důležité jako kázání. — Kolportér v kazatelské službě, který se zapojuje 

do knižní evangelizace, vykonává stejně důležitou práci, jakou je kázání evangelia před sbo-

rem každou sobotu. Bůh pohlíží na věrného knižního evangelistu stejně přívětivě jako na kaž-

dého věrného kazatele. Oba jsou nositeli světla, oba mají zářit ve svých vlastních oblastech 

působení. Bůh vyzývá všechny, aby spolupracovali s velkým Lékařským Misionářským Pra-

covníkem, aby kráčeli vpřed „na cesty i mezi ploty“. Každý člověk má práci ve své vlastní ob-

lasti služby pro Boha. Takoví pracovníci, jsou-li proměněni, jsou skutečnými misionáři. — 

Letter 186, 1903 

Jsou lidé, kteří jsou přímo stvořeni pro práci kolportéra a kteří mohou v této oblasti vy-

konat více než kázáním. Jestliže v jejich srdcích přebývá Kristův Duch, naleznou příležitost 

k tomu, aby tlumočili Jeho slovo jiným a nasměrovali jejich mysl ke zvláštním pravdám pro 

tento čas. — Svědectví, 6. díl, str. 323 (1900) 

 

Radost ve službě. — Kristovou radostí bylo pomáhat těm, kteří pomoc potřebovali, 

hledat ztracené, zachraňovat umírající, pozvedat skloněné, léčit nemocné, promlouvat slova 

soucitu a útěchy k zarmouceným a nešťastným. Čím více budeme naplněni Jeho Duchem tím 

opravdověji budeme pracovat pro lidi kolem nás a čím více budeme dělat pro ostatní tím více 

budeme tuto práci milovat a tím větší bude naše radost z následování Pána. Naše srdce se na-

plní Boží láskou a s opravdovou a přesvědčující silou budeme hovořit o ukřižovaném Spasite-

li. 

Ptám se všech, ke kterým proniklo světlo pravdy: ,,Co se chystáte vykonat v právě začí-

najícím roce? Přestanete se mezi sebou svářit, abyste neoslabili a nezničili víru lidí v lidskost? 

Nebo zasvětíte svůj čas posilování věcí, které zbývají a které jsou odsouzeny ke zmaru? 

Jakmile se naši lidé dají do svědomité práce pro Hospodina, již nebude slyšet stížnosti. Mnozí 

budou vyburcováni ze skleslosti, která ničí jejich tělo i duši. Jestliže budou pracovat pro jiné, 

budou mít mnoho co říct, až se sejdou k bohoslužbě. Svědectví, která přinesou, nebudou tem-

ná a smutná, budou plná radosti a odhodlání. Místo uvažování a mluvení o chybách svých 

bratří a sester a o svých vlastních pokušeních, budou přemýšlet a o hovořit o lásce Kristově a 

budou se poctivě snažit stát se Jeho ještě schopnějšími pracovníky. — Review and Herald, 

7.1.1903 

 

 

Část II 



KVALIFIKOVANÝ KOLPORTÉR 

KAPITOLA 7 

Zcela odevzdaní Bohu 

Základní a nezbytná podmínka. — Ti, kteří se věnují agitační práci, se nejdříve muse-

jí zcela a bezvýhradně oddat Bohu. Kristus je vyzývá: „Poďtež ke mně všickni, kteříž pracuje-

te a obtížení jste, a já vám odpočinutí dám. Vezměte jho mé na se, a učte se ode mne, neboť 

jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí dušem svým. Jho mé zajisté jestiť roz-

košné, a břímě mé lehké.“ — Manuscript 26, 1901  

 

Dožeňte čas. — Jestliže jste promeškali čas setí, jestliže jste připustili, aby možnosti 

poskytnuté vám Hospodinem zůstaly nevyužity, jestliže jste propadli sebeuspokojení, nebude-

te se nyní kát, dříve než bude navždy pozdě a nebudete se nyní snažit dohnat čas? Těžce na 

vás spočívá povinnost využít svých schopností ve službě Bohu. Obraťte se k Hospodinu a zce-

la se mu odevzdejte. Nemůžete si dovolit ztratit ani den. Chopte se práce, kterou jste zameška-

li. Odhoďte svou ufňukanou nedůvěru, svou závist a hříšné myšlení a dejte se do práce 

s pokornou vírou a upřímnou modlitbou, aby vám Bůh odpustil roky, které jste promarnili. 

Proste Hospodina o pomoc. Budete-li ho upřímně hledat, celým svým srdcem, naleznete Ho a 

On vás posílí a požehná vám. — Review and Herald, 7. leden 1903 

 

Buďte pokorní a učenliví. — Při výběru mužů a žen do své služby se Bůh neptá zda 

mají vědomosti, výmluvnost či světské bohatství. Ptá se: „Chodí v takové pokoře, abych je 

mohl naučit svým způsobům? Mohu vložit do jejich rtů svá slova? Budou mne zastupovat?“ 

Bůh může použít každého člověka podle toho, jak může vložit svého Ducha do chrámu 

duše. Přijme takovou práci, v níž se zračí Jeho obraz. Jeho následovníci by se měli honosit ja-

ko svými pověřovacími listinami pro svět nesmazatelnými rysy Jeho nesmrtelných zásad. — 

Svědectví, 7. díl, str. 144 (1902) 

 

Proč mnozí selhali. — knižní evangelisté musejí být denně obraceni k Bohu, aby jejich 

slova i činy mohly být vůní života k životu a aby mohli působit spásným vlivem. Důvodem, 

proč mnozí v agitační práci selhali, je to, že nebyli ryzími Křesťany, nepoznali ducha promě-

ny. Měli sice představu o tom, jak by tato práce měla být vykonávána, ale necítili svou závis-

lost na Bohu. 

Změněni vzhlížením ke Kristu. — Knižní evangelisté, pamatujte, že knihami, se kterými 

zacházíte, nenabízíte pohár plný vína Babylona, mylných doktrín rozšířených mezi krále svě-

ta, ale pohár plný drahocenné pravdy vykoupení. Budete z něho pít sami? Vaše mysl se může 

dostat do sféry vlivu Krista a On vám vtiskne svou pečeť. Budete-li k němu vzhlížet, vymění-

te jednu slávu za druhou, změní se vaše povaha. Hospodin si přeje, abyste vyšli do světa a šíři-

li slova, která vám předá. Přeje si, abyste prokázali, jak vysoce si ceníte lidství; lidství, které 

bylo vykoupeno drahocennou krví Spasitele. Když upadnete na Skálu a zlomíte se, poznáte 

Kristovu moc a stejně tak ostatní poznají moc pravdy ve vašich srdcích. — Svědectví, 6. díl, 

str. 317, 318 (1900) 

 

Přijmout Krista. — Nikdo se nemůže stát úspěšným Kolportérem dokud si sám pro se-

be nevyřeší otázku odevzdání se Bohu. Každý z nás musí sám přijmout Pána Ježíše Krista. 

Pro každého z nás se musí stát ztělesněním moudrosti, spravedlnosti, zasvěcení a vykoupení. 

Jestliže budeme věřit v Krista jako svého osobního Spasitele, budeme ho moci jiným postavit 



do nového světla. A jestliže lidé budou přijímat Krista takového, jaký ve skutečnosti je, nebu-

dou se přít o otázky doktríny, ale poběží k němu pro odpuštění, čistotu a věčný život. 

Problém, který by nás měl děsit nejvíce, je problém, který nastane, jestliže Kolportér, 

který se setkává s lidmi, kteří mají tolik otázek, nebyl sám proměněn, jestliže on sám nezná ze 

své vlastní zkušenosti Kristovu lásku, dávající poznání. Jestliže ji on sám nezná, jak může 

tento drahocenný prastarý příběh vyprávět ostatním? Lidé potřebují být poučeni o skutečné 

podstatě pravé víry, o způsobu přijetí Krista, o tom, jak se mu odevzdat jako svému osobnímu 

Spasiteli. Lidé potřebují vědět, jak mohou následovat Jeho kroky, ať jde kamkoliv. Kéž by 

nohy Božího služebníka následovaly Ježíšovy stopy a nevyznačovaly lidem žádnou jinou ces-

tu, o které by se mohli domnívat, že se po ní dostanou do nebe. … 

Přivádějte lidi k Vykupiteli. — Mnoho přesvědčených křesťanů se odvrátilo od Krista, 

velkého cíle a svůj cíli vidí sami v sobě, ale budou-li úspěšní v přivádění jiných ke Spasiteli, 

sami se tím k němu navrátí a uvědomí si svou úplnou závislost na Jeho milosti. Satan se snaží 

jak to jen jde, rozbít pouto, které spojuje člověka s Bohem, přeje si připoutat lidské duše ke 

svému vozu a učinit z nich otroky, kteří mu budou sloužit. My však proti němu musíme bojo-

vat a přivádět lidi k Vykupiteli.— Manual for Canvassers, str. 38, 39 (1902) 

 

Duše svěřená Ježíši do ochrany. — Když je touto osobní prací přivedena duše ke Kris-

tu, zanechte člověka s tímto odevzdaným a pokorným srdcem Bohu, aby jej přiměl k plnění 

právě takové služby, pro kterou jej vidí předurčeného. Hospodin přislíbil, že Jeho milost bude 

stačit pro všechny, kteří k němu přijdou. Ti, kteří se odevzdali Kristu, kteří otevřeli bránu srd-

ce a pozvali ho dál, budou ochráněni. Ježíš říká: „Já jsem ta cesta, i pravda, i život.“ [Jan 14, 

6] Budou-li mít v srdci Krista, budou mít i pravdu. Budou v něm naplněni.— Manual for 

Canvassers, str. 38, 39 (1902) 

 

Naprostá poctivost. — Jestliže kolportér sleduje špatný směr, jestliže lže nebo podvádí, 

ztrácí svou vlastní sebeúctu. Možná si neuvědomuje, že Bůh ho vidí a je informován o každé 

obchodní transakci, že svatí andělé posuzují jeho pohnutky a naslouchají jeho slovům ani, že 

jeho odměna bude odpovídat jeho skutkům. Ale i kdyby bylo možné skrýt jeho špatné skutky 

před lidskou i Božskou kontrolou, skutečnost, že o nich sám ví, je pro jeho svědomí a charak-

ter ponižující. Jeden čin ještě neurčuje charakter, ale prolamuje zábrany a další pokušení se 

přijímá snadněji, až se nakonec z vytáček a nepoctivosti ve všech možných záležitostech stane 

zvyk a na člověka se již nelze spolehnout. 

V rodinách a v církvi je až příliš mnoho takových, kteří přikládají jen velmi malou váhu 

nápadným nesrovnalostem. Existují mladí lidé, kteří chtějí vypadat jako něco, čím nejsou. 

Vypadají jako poctiví a spolehliví, ale jsou jako obílené hroby - beze cti a zkaženi do morku 

kostí. Srdce mají poskvrněna, pošpiněna hříchem, a takto poznamenaní budou stát před ne-

beským soudem. Proces, který proběhl v jejich myslích je učinil bezcitnými, bezohlednými. 

Ale jestliže jejich charakter, zvážený na vahách svatyně, bude ve velkém Božím dnu prohlá-

šen za nedostatečný, bude to neštěstí, které nyní nechápou. Pravda, skutečná a neposkvrněná 

pravda se musí stát součástí jejich charakteru. 

Čistota života. — Ať už si zvolíte kteroukoliv životní cestu, na každé číhá nebezpečí. Jestli-

že budou pracovníci ve kterékoliv oblasti naší činnosti neopatrní a nepozorní ke svým věč-

ným zájmům, potkají je velké prohry. Najde si k nim cestu pokušitel. Rozestře pod jejich 

nohy sítě a svede je na nejisté cesty. V bezpečí jsou jen ti, kteří mají srdce naplněna čistými 

zásadami. Budou se modlit jako David: Zdržuj kroky mé na cestách svých, aby se neuchylo-

valy nohy mé. „Je nutné vést neustálou bitvu se sobectvím a úplatností lidského srdce. Často 

se zdá, že těm, kteří hřeší, se dobře daří, ale ti, kteří zapomínají byť jen na hodinu či na ma-

lou chvíli na Hospodina, jsou na nebezpečné cestě. Nemusejí totiž zdolat její nástrahy a dříve 



než si to uvědomí, bude je zvyk držet jako železná košile v poddanství ďábla, se kterým si 

potajmu zadávali. Bůh jejich jednáním pohrdá a nikdy nezískají Jeho požehnání. 

Nezahrávejte si se hříchem. — Vídávám mladé lidi, jak se ujímají této práce a přitom 

nejsou spojeni s nebesy. Aby předvedli své hrdinství, vydávají se na cestu pokušení. Posmíva-

jí se pošetilosti jiných, jakoby jen oni znali správnou cestu, jen oni věděli, čím se řídit. Jak 

snadno mohou podlehnout pokušení! Jak zbytečné je pak rozebírat jejich pád! Jenže, oni ne-

používají Boha na svou obranu. Satan pro ně má přichystánu důmyslnou past a oni sami se 

stávají předmětem zábavy pošetilců. 

Náš velký protivník má pomocníky, kteří, tak jako lev na svou kořist, číhají na svou příleži-

tost, aby mohli ničit duše. Vy se jim mladí vyhýbejte, protože i když vystupují jako vaši přá-

telé, budou lstivě používat ďáblovy způsoby a postupy, budou vám lichotit a slibovat, že 

vám pomohou a povedou vás, avšak jejich kroky vedou do pekla. Jestliže dáte na jejich rady, 

může se změnit celý váš život. Jediná zábrana odstraněná z vašeho svědomí, podlehnutí je-

dinému zlému zvyku, jediné zanedbání povinností sloužit Bohu se může stát počátkem smě-

řování ke klamu, který vás pak přivede do řad těch, kteří slouží satanovi, přestože budete stá-

le tvrdit, že milujete Boha a Jeho věc. Chvilka nerozvážnosti, jediný špatný krok může strh-

nout celý váš život špatným směrem. A vy sami se nemusíte nikdy dovědět, co způsobilo va-

ši zkázu, až bude vyřčena věta“ „Odejděte ode mne, činitelé nepravosti.„ 

Vyhýbejte se hříšným společníkům. — Někteří mladí lidé vědí, že to, co jsem řekla, dob-

ře vystihuje jejich život. Jejich chování není skryto před Hospodinem, i když může být skryto 

před jejich nejlepšími přáteli a dokonce před jejich otci a matkami. Chovám však naději, že 

někteří z nich změní svůj život v pokrytectví a klamu. Někteří, kteří zhřešili, se snaží spasit se 

sami. Kéž jim drahý Ježíš pomůže postavit se jako křemen tváří v tvář všem nepravdám a li-

chotkám těch, kteří by je chtěli odradit od jejich cíle sloužit pravdě, nebo kteří by jim nená-

padně chtěli podsunout pochyby nebo nedůvěru proto, aby otřásli jejich vírou v pravdu. Mladí 

přátelé, nepobývejte ani hodinu ve společnosti těch, kteří by vás chtěli zbavit čisté a svaté od-

danosti Bohu. Nedělejte před cizími lidmi nic, co byste nedělali před svým otcem a matkou, 

nebo zač byste se styděli před Kristem a svatými anděly. 

Někdo si může myslet, že tato varování nejsou určena světitelům Soboty, ale ti, kterých 

se týkají, vědí o čem mluvím. Říkám vám to, mladí lidé, abych vás varovala, že nemůžete 

učinit nic, co by neviděli andělé a Hospodin. Nemůžete konat dílo ďábla a neovlivnit tím jiné. 

Váš způsob jednání prozrazuje z jakého materiálu je vybudován váš charakter a zároveň má i 

silný vliv na ostatní. Nikdy neztrácejte ze zřetele skutečnost, že patříte Bohu, že vás vykoupil 

za vysokou cenu, že mu musíte splácet dluh za všechny schopnosti, které vám svěřil. Nikdo, 

jehož ruce jsou potřísněny hříchem nebo jehož srdce není opravdu s Bohem, by se neměl po-

dílet na Kolportérské či kolportérské práci, protože takoví lidé věc pravdy určitě zostudí. Ti, 

kteří pracují na misionářském poli, potřebují Hospodina, aby je vedl. Měli by být opatrní, aby 

správně začali a pak se pevně drželi správné cesty. Měli by být rozhodní, protože satan je ve 

svém úsilí o jejich zničení odhodlaný a vytrvalý. Svědectví, 5. díl, str. 396 - 399 (1885) 

 

Stálá závislost na Bohu. — Ten, kdo se ve své práci setká se zkouškami a pokušeními, 

by měl z těchto zkušeností vytěžit prospěch v tom, že se naučí ještě odhodlaněji se opírat o 

Hospodina. V každém okamžiku by měl cítit svou závislost. 

Ve svém srdci by neměl chovat a ani svými ústy vyslovovat žádné nářky. Když se do-

staví úspěch, neměl by brát slávu na sebe, protože jeho úspěch je umožněn působením Božích 

andělů na jeho srdce. A ať si pamatuje, že jak v době kdy má odvahu, tak v době, kdy má 

obavy, mu jsou nebeští poslové nablízku. Měl by oceňovat dobrotu Boha a radostně ho vele-

bit. 



Kristus odložil svou slávu a přišel na tuto zem, aby trpěl za hříšníky. Jestliže při své 

práci narazíme na těžkosti, obraťme se k němu, který je Tvůrcem i Dokonavatelem naší víry. 

Tak nebudeme ochabovat ani ztrácet odvahu. Těžkosti budeme snášet jako dobří vojáci Ježíše 

Krista. Vzpomeňte, co říká všem skutečně věřícím: „Božíť jsme zajisté pomocníci, Boží rolí, 

Boží vzdělání jste.“ [1 Kor. 3, 9] — Svědectví, 6. díl, str. 334, 335 (1900) 

 

Čeho je světu nejvíce zapotřebí. — To, čeho je světu nejvíce zapotřebí, jsou lidé, lidé, 

které nelze koupit ani prodat, lidé, v nitrech jejichž duší je pravda a poctivost, lidé kteří se ne-

bojí nazvat hřích jeho pravým jménem, lidé jejichž svědomí je vede k plnění povinností jako 

střelka kompasu k pólu, lidé kteří budou stát na straně pravdy i kdyby se hroutila nebesa. — 

Výchova, str. 57 (1903) 

 

KAPITOLA 8 

Plně připraveni 

Důkladná příprava. — Na poli knižní evangelizace je možno pracovat mnohem více a 

účinněji než se pracovalo doposud. Kolportér by se nikdy neměl cítit spokojený, pokud se ne-

ustále nezlepšuje. Měl by se důkladně připravovat a přitom se nespokojovat s neměnnou for-

mou svého působení, měl by umožnit Hospodinovi, aby se podílel na jeho úsilí a ovlivňoval 

jeho myšlení. Láska Ježíšova, která přebývá v jeho srdci, mu umožní najít prostředky 

k získávání přístupu k jednotlivcům i rodinám. Svědectví, 5. díl, str. 396 (1885) 

Nechť jsou knižní evangelisté důkladnou výukou a výcvikem plně připraveni na správné 

zacházení s publikacemi, které vyjdou z našich tiskáren. — Letter 66, 1901 

 

Znalost Božího slova. — Mysl všech by měla být dobře zásobena znalostí pravd Boží-

ho slova, aby byli kdykoliv, kdy to bude zapotřebí, připraveni předkládat nové i staré věci z 

této své zásobárny. — Svědectví, 4. díl, str. 415 (1880) 

 

Znalost knihy, kterou prodáváte. — Kolportéři by se měli dokonale seznámit 

s knihou, se kterou pracují a být schopni bez váhání obrátit pozornost k důležitým kapitolám. 

— Svědectví, 6. díl, str. 338 (1990) 

 

Rozum a srdce. — Je zapotřebí takových mladých lidí, kteří jsou chápaví, kteří si váží 

rozumových schopností svěřených jim Hospodinem a kteří je rozvíjejí s nejvyšší starostlivostí. 

Praktickým cvičením tyto schopnosti rozvíjejí a jestliže nebudou zanedbávat své srdce, budou 

mít dobře vyvážený charakter. Prostředky k sebezdokonalování jsou všem na dosah. Ať tedy 

nikdo nezklame Hospodina až přijde hledat ovoce tím, že mu ukážou pouhé listí. Pevný cíl a 

požehnání milostí Kristovou učiní zázraky. — Svědectví, 5. díl, str. 403 (1885) 

Ať jsou knižní evangelisté poctivými studenty, kteří se učí jak dosahovat úspěchu při 

své práci a v době, kdy se tou činností zabývají, ať mají otevřené oči, nastražené uši a připra-

vený rozum, aby mohli získat moudrost od Boha, aby věděli jak pomáhat těm, kteří jdou do 

záhuby kvůli neznalosti Krista. Nechť každý pracovník soustředí své schopnosti a používá 

svou sílu pro nejvyšší ze všech služeb, k osvobození těch, kteří padli do satanovy léčky, jejich 

přivedení k Bohu a vytvoření pouta závislosti na Ježíši Kristu, které je pevně spojí s trůnem, 

kolem něhož září duha naděje. — Svědectví, 6. díl, str. 339, 340 (1900)  

 

Odpovědnost učitelů Kolportérů. — Učitelé knižní evangelizace nesou velkou odpo-

vědnost. Ti, kteří správně pochopí svou roli, budou učit a vést ty, které budou mít na starost, 



s vědomím své osobní odpovědnosti a budou u ostatních vyvolávat oddanost naší věci. Mnoho 

času stráví při modlitbách, pochopí, že jejich slova a skutky budou vytvářet dojem, který ne-

bude lehké vymazat a bude trvalý. Pochopí, že vykonávají činnost, ve které po nich nikdo ne-

může přijít a opravit chyby nebo doplnit to, co zanedbali. Je tedy velmi důležité, aby osoba, 

chování a duch učitele odpovídaly Božím představám. — Review and Herald, 20.5.1890 

 

Být vzdělaný a vyškolený. — Předsedové našich konferencí a další na odpovědných 

místech jsou povinni pracovat tak, aby se jednotlivým oblastem naší práce dostávalo stejné 

pozornosti. Musejí být vzdělávání a školeni knižní evangelisté pro práci potřebnou při šíření 

knih o přítomné pravdě, které lidé potřebují. K této práci je zapotřebí lidí s hlubokou křesťan-

skou zkušeností, lidí s dobře vyváženým myšlením, silných, dobře vzdělaných lidí. Bůh si pře-

je, aby se této práce chopili ti, kteří jsou schopni učit jiné, kteří umí v nadějných mladých mu-

žích i ženách vzbudit zájem o tuto věc, přivést je k práci s knihami a jejímu úspěšnému zvlá-

dání. Někteří mají talent, vzdělání a zkušenost, které jim mohou pomoci připravit mládež pro 

Kolportérskou činnost takovým způsobem, že by mohlo být dosahováno mnohem lepších vý-

sledků než nyní. 

Zkušení s nezkušenými. — Ti, kteří v této práci získali zkušenosti, mají důležitý úkol - 

učit jiné. Učit, učit, učit mladé muže a ženy prodávat knihy, k jejichž napsání vyzval své slu-

žebníky Hospodin svým Duchem Svatým. Bůh si přeje, abychom byli stálí ve snaze vzdělávat 

ty, kteří přijímají pravdu tak, aby se mohli ztotožnit s naším cílem a aby se naučili obratně 

pracovat na cestě Hospodina. Nechť se nezkušení jedinci spojí se zkušenými pracovníky, aby 

se naučili jak pracovat. Ať co nejupřímněji hledají Boha. Ti pak, když se budou řídit slovy: 

„Budiž sebe pilen i učení,“ [Tim. 4, 16] mohou svou evangelizační činností vykonat mnoho 

dobrého. Ti, kteří budou dokazovat, že jsou skutečně proměněni a kteří se chopí knižní evan-

gelizace, uvidí, že je to nejlepší příprava pro ostatní oblasti misionářské činnosti. 

Jestliže ti, kteří znají pravdu, by ji podle ní i jednali, byly by nalezeny cesty jak oslovit 

lidi tam, kde právě jsou. Byla to Boží prozíravost, která v počátcích křesťanství rozptýlila sva-

té do cizích zemí, vysílajíc je z Jeruzaléma do mnoha částí světa. Kristovi učedníci nezůstali 

v Jeruzalémě a okolních městech, ale vydali se za hranice své země do míst, kterými prochá-

zelo mnoho lidí a hledali ztracené, aby je mohli přivést k Bohu. I dnes si Hospodin přeje vidět 

šíření svého díla na mnoha místech. Své úsilí nesmíme omezit jen na několik málo míst. —

Svědectví, 6. díl, str. 329, 330 (1900) 

 

Ve dvojicích. — knižní evangelisté by měli být vysíláni ve dvojicích. Nezkušení pra-

covníci by měli být vysíláni s těmi, kteří mají více zkušeností, kteří jim mohou pomoci. Mo-

hou spolu rozmlouvat a společně studovat slovo života, modlit se spolu i jeden za druhého. 

Tak získají starší i zkušenější křesťané Boží požehnání. — Manual for Canvassers, str. 17 

(1902) 

 

Ve službě Boží. — knižní evangelisté by si měli nadšeni skutečností, že knižní evange-

lizace je právě tou prací, kterou mají vykonávat dle přání Hospodina. Měli by si pamatovat, že 

jsou ve službě Boží. 

Je zapotřebí usilovné práce, Kolportéry je nutno řádně poučit a udržovat v nich vědomí 

důležitosti této práce. Všichni v sobě musejí pěstovat ducha sebezapření a sebeobětování, je-

hož příkladem byl život našeho Vykupitele. 

Šestá kapitola Izaiáše. — Ať si evangelisté přečtou šestou kapitolu Izaiáše a vezmou si 

z ní poučení: „I řekl jsem: Běda mně jižť zahynu, proto že jsem člověk poškvrněné rty maje, 

k tomu u prostřed lidu rty poškvrněné majícího bydlím, a že krále Hospodina zástupů viděly 

oči mé. I přiletěl ke mně jeden z serafínů, maje v ruce své uhel řeřavý, kleštěmi vzatý z oltáře, 



a dotekl se úst mých, a řekl: Aj hle, dotekl se uhel tento úst tvých; nebo odešla nepravost tvá, 

a hřích tvůj uhlazen jest. Potom uslyšel jsem hlas Pána řkoucího: Koho pošli? A kdo nám 

půjde? I řekl jsem: Aj já, pošli mne.“ [Iz. 6, 5 - 8] 

Toto podobenství se bude odehrávat stále znovu a znovu. Hospodin si přeje, aby se na 

tomto ušlechtilém díle podílelo mnoho lidí - ti, kteří jsou zasvěceni, jejichž srdce jsou pokor-

ná a kteří jsou ochotni dát se do čehokoli, kde je potřeba jejich služby. — Manual for Canvas-

sers, str. 18, 19 (1902) 

 

Neustálé sebezdokonalování. — Ježíšův následovník by se měl být soustavně zdoko-

nalovat ve svém chování, zvycích, duchovnu a práci. Toho lze dosahovat ne tím, že se člověk 

stará o pouhé vnější a povrchní výsledky, ale tím, že vzhlíží k Ježíši. Změny se projeví 

v mysli, duchu a v charakteru. Křesťan se ve škole Kristově učí vážit si milosti Jeho Ducha ve 

vší pokoře a skromnosti. Připravuje se na společnost nebeských andělů. — Gospel Workers, 

str. 283 (1915) 

Bůh si přeje, abychom využili každou příležitost k přípravě na práci pro něho. Očekává 

od nás, že do ní dáme všechny své síly, že zasvětíme svá srdce její posvátnosti a velké důleži-

tosti. — Ve šlépějích Velkého Lékaře, str. 498 (1905) 

 

KAPITOLA 9 

Příkladní ve zvycích, chování a oblékání 

Práce s vysokým a pozvedávajícím cílem. — Knižní evangelizace je Božím prostřed-

kem působení na ty, kteří by se jinak nemohli setkat s pravdou. Je to dobrá práce, její cíl je 

vysoký a pozvedávající a měla by být prováděna s tomu odpovídající důstojností. Kolportér se 

setká s lidmi různého smýšlení. Setká se s nevědoucími a nečistými, s takovými lidmi, kteří si 

neumí vážit ničeho, co jim nepřinese peníze. Ti budou hrubí, ale on by si jich neměl všímat. 

Jeho dobrý charakter by nikdy neměl poklesnout; na všechny zmatky by měl mít radostný po-

hled plný nadějí. Setká se s oloupenými, zbavenými odvahy, s lidmi raněnými na duši. Bude 

mít mnoho příležitostí laskavě s nimi promluvit, dodat jim odvahu, naději a víru. Může se 

stát, jestliže si to bude přát, pramenem osvěžení, proto musí sám čerpat z Pramene živé prav-

dy. — Svědectví, 5. díl, str. 405 (1885) 

 

Nebezpečí plynoucí z nedbalé práce. — Při této práci musí každý pociťovat svou 

osobní zodpovědnost. Měl by uvážit, jak nejlépe zaujmout, neboť jeho způsob předkládání 

pravdy může rozhodnout o osudu duše. Jestliže učiní příznivý dojem, může se jeho vliv stát 

pro tuto duši vůní života k životu a tato jedna osoba osvícená pohledem na pravdu pak může 

osvítit mnoho dalších. Proto je velmi nebezpečné počínat si nedbale při působení na lidskou 

mysl. — Svědectví, 5. díl, str. 405 (1885)  

 

Potřeba energie a nadšení. — Mezi lidmi vyznávajícími přítomnou pravdu, nepanuje 

misionářský duch, který by odpovídal naší víře. Chybí ryzí charakter. Křesťanský život je ně-

co více než jak k němu přistupují. Není to jen mírnost, pokora a vlídnost. Tyto vlastnosti jsou 

základní, ale je také zapotřebí odvahy, síly, ráznosti a vytrvalosti. Mnozí, kteří se věnují kniž-

ní evangelizaci, jsou slabí, bezduší, snadno zastrašitelní. Chybí jim usilovnost. Postrádají ty 

kladné povahové rysy, které lidem dávají sílu něco dokázat - duch a energie rozněcující nad-

šení. Knižní evangelista se věnuje vznešené věci a neměl by se chovat, jakoby jí byl zahanben. 

Má-li dosáhnout úspěchu, musí být odvážný a plný naděje. 



Buďte aktivní. — Křesťan, i když je vždy připraven dát „odpověď měkkou“, která „od-

vracuje hněv“, musí zároveň mít odvahu hrdiny, aby odolával zlu. S láskou k bližnímu, která 

vydrží vše, musí mít zároveň silný charakter, který učiní z jeho vlivu pozitivní sílu dobra. Do 

jeho charakteru musí být vepsána víra. Musí mít pevné zásady a vznešenou duši, mimo veške-

rá podezření z nečestnosti. Knižní evangelista se nesmí vyvyšovat. Protože se stýká s lidmi, 

nesmí ze sebe dělat důležitého a mluvit o sobě chvástavě, protože tím by inteligentní a citlivé 

lidi znechutil. Nesmí být sobecký ani nadutý a panovačný. 

Buďte taktní. — V myslích mnoha lidí sídlí názor, že si nemohou najít čas k přečtení ani 

jedné z desítek tisíců knih, které jsou publikovány a dodávány na trh. A když jim Kolportér 

vyjeví, proč přichází, v mnoha případech se brány jejich srdcí pevně uzavřou. Odtud ta obrov-

ská potřeba vykonávat práci s taktem v pokorném a zbožném duchu. Knižní evangelista by 

měl být seznámen se slovem Božím, měl by vědět jakými slovy vyložit drahocennou pravdu a 

jak ukázat obrovskou hodnotu ryzího materiálu ke čtení, který přináší. — Svědectví, 5. díl, str. 

404, 405 (1885)  

 

Čestnost a bezúhonnost. —Pracovník, který má na srdci věc Boží, nebude trvat na co 

nejvyšší mzdě. Nebude se přít, tak jak to dělají někteří naši mladí, že dokud si nebude moci 

zajistit módní a elegantní zevnějšek a nebude se stravovat v nejlepších hotelích, nebude lidmi 

uznáván. To, co Kolportér potřebuje, není bezvadný oděv nebo vystupování světáka či klauna, 

ale čestnost a bezúhonnost, která se odráží ve tváři. Laskavost a mírnost nechávají ve tváři své 

stopy a ani zkušené oko nemůže v jeho chování nalézt podvod ani žádnou okázalost. 

Pro velký počet těch, kteří se pustili na pole evangelizace, jsou jediným měřítkem úspě-

chu odměny. Ti nemají jako pracovníci skutečnou cenu. Nemají žádné zkušenosti 

v praktickém náboženství, mají stejné chyby, stejné chutě a jsou pro ně charakteristické stejné 

nestřídmosti, které pro ně byly typické už předtím, než se prohlásili za křesťany. Lze o nich ří-

ci, že Hospodin nesídlí v jejich myslích, že nepřebývá v jejich srdcích. V jejich povaze a cho-

vání je malost, přízemnost a úpadek usvědčující je, že jdou cestou jen svých vlastních srdcí a 

jen tam, kam dohlédnou jejich vlastní oči. Nejsou schopni sebezapření, naopak se rozhodli pro 

požitkářský život. Nebeský poklad pro ně není přitažlivý, všechny jejich záliby směřují dolů, 

nikoliv nahoru. Přátelé ani příbuzní takovéto jedince nemohou pozvednout, protože tito lidé 

nemají chuť pohrdnout zlem a vybrat si dobro. — Svědectví, 5. díl, str. 402 (1885) 

 

Skromní, pokorní, mírní. — Knižní evangelisté se musejí sebevzdělávat a vybrušovat 

své způsoby. Nepotřebují přetvářku a strojené chování světa, ale příjemné chování, které je 

přirozeným výsledkem laskavého srdce a touhy následovat Kristova příkladu. Měli by v sobě 

pěstovat ohleduplnost a starostlivost, píli a uvážlivost a měli by se ucházet o přízeň Boží tím, 

že ze sebe vydají všechno, co v nich je. Ježíš učinil nekonečnou oběť, aby je správně spojil 

s Bohem i jejich bližními a božská pomoc spojená s lidským úsilím, jim umožní dosáhnout 

vysoké úrovně. Knižní evangelista by měl být skromný jako Josef, pokorný jako Mojžíš a 

mírný jako Daniel, pak ho bude provázet síla kamkoliv půjde. — Svědectví, 5. díl, str. 396 

(1885) 

 

Půvab v oblékání a chování. — Nyní máme velké možnosti pro šíření pravdy, ale ně-

kteří naši lidé nevyužívají výsad, které jim byly dány. Ne ve všech sborech vidí a cítí nutnost 

využívat svých schopností k záchraně duší. Neplní svou povinnost získávat předplatitele pro 

naše periodika, včetně našeho zdravotnického časopisu, neseznamují lidi s našimi knihami a 

brožurami. Ti, kteří jsou ochotni hledat tu nejlepší cestu přístupu k jednotlivcům a rodinám, 

by se měli dát do práce. Jejich oděv by měl být vkusný, a ne výstřední a jejich chování takové, 

aby u lidí nebudilo odpor. Mezi námi lidmi je zapotřebí skutečné zdvořilosti. Tu by v sobě 



měli pěstovat všichni, kteří se věnují misionářské práci. — Svědectví, 4. díl, str. 391, 392 

(1880) 

Nedbalost v oblékání sebou přináší výtky proti pravdě, o níž tvrdíme, že v ni věříme. 

Měli byste si uvědomit, že zastupujete Pána Ježíše Krista. Nechť je celý život v souladu 

s biblickou pravdou. … Není  to žádná nedůležitá věc. Tato věc ovlivňuje vaše působení na 

jiné, pro život a pro věčnost. Nemůžete od Hospodina očekávat, že vám při získávání duší pro 

něho umožní úplný úspěch, dokud si svým celkovým stylem a zevnějškem nebudete získávat 

úctu. Pravda je velebena dokonce i dojmem ze vkusného oděvu. — Letter 336, 1908 

Osoby s neotesaným chováním nejsou pro tuto práci způsobilé. Těmi, kdož mohou být 

úspěšní, jsou muži a ženy, kteří jsou taktní, mají dobré vystupování, velkou prozíravost a roz-

lišovací schopnosti, a kteří si uvědomují cenu duší. — Manual for canvassers, str. 15 (1902) 

 

Křesťanská laskavost a připravenost pomáhat. — Knižní evangelista by měl vyvi-

nout veškeré možné úsilí, aby dobrými skutky šířil světlo pravdy. Při výkonu své služby by 

měl kolem sebe šířit vůni křesťanské laskavosti a využívat každé příležitosti ke skutkům po-

máhajícím ostatním. Měl by se učit jak hovořit jasně a působivě. Denně by se měl učit ve ško-

le velkého Učitele. Kristus určitě pomůže těm, kteří se chtějí u Něj skrýt, kteří se spoléhají na 

Jeho sílu. — Review and Herald, 16.6.1903 

 

Opatrnost v chování. — Všichni naši kazatelé i všichni ti, kteří prohlašují, že uvěřili 

pravdě, musejí zaujmout rozhodný postoj k tomu jak jsou někteří náchylní brát svá slova a 

chování na lehkou váhu. Takoví se v mnoha případech rozcházejí se svatými, posvěcenými 

pravdami, které hlásáme. Mnozí se cítí být způsobilí stát se Kolportéry a kolportéry, přestože 

nejsou proměněni. Nikdy se jim nedostalo Kristovy proměňující milosti. Nejsou čistí. Denně 

žijí bezstarostným, hříšným životem. Jejich chování je takové, že svatí andělé si zakrývají tvá-

ře. Musíme dosáhnout vyšší úrovně, nebo se staneme hanbou Boží věci a kamenem úrazu pro 

hříšníky. — Letter 26d, 1887 

 

Příklad v nápravě zdraví. — Při setkávání s nevěřícími se nenechávejte odvádět ze 

správných zásad. Jestliže sedíte u jejich stolu, jezte střídmě a pouze jídlo, které nemate mysl. 

Vystříhejte se nestřídmosti. Nemůžete si dovolit oslabovat své duševní nebo fyzické síly, jinak 

byste ztratili schopnost rozlišovat duchovní záležitosti. Uchovejte si svou mysl v takovém 

stavu, aby na ni Bůh mohl působit drahocennými pravdami svého Slova. 

Pak budete mít vliv na jiné. Mnozí se snaží napravit životy druhých napadáním toho, co 

považují za špatné návyky. Chodí za těmi, o nichž si myslí, že chybují a poukazují na jejich 

nedostatky, ale nesnaží se upřímně a ohleduplně nasměrovat jejich mysl ke správným zása-

dám. Takové jednání většinou nezajistí žádoucí výsledky. Ve snaze ostatní napravovat tak pří-

liš často spíše vzbudíme jejich odpor a uděláme tak více zlého než dobrého. Nehlídejte ostat-

ní, abyste upozorňovali na jejich chyby a omylů. Učte příkladem. Ať se vaše sebezapření, vaše 

vítězství nad vašimi touhami stanou dokladem oddanosti správným zásadám. Ať je váš život 

svědectvím posvěcujícího a zušlechťujícího vlivu pravdy. — Svědectví, 6. díl, str. 336, 337 

(1900) 

 

Ctnosti ducha. — Bůh se ve své velké lásce v nás snaží rozvinout vzácné ctnosti svého 

Ducha. Dovoluje nám bojovat s překážkami, pronásledováním a útrapami, ne jako s kletbou, 

ale největším požehnáním našeho života. Každé pokušení, kterému jsme odolali, každá 

zkouška statečně překonaná nám dává novou zkušenost a posouvá nás vpřed v naší práci na 

budování vlastního charakteru. Duše, která díky božské síle odolává pokušení, odhaluje světu 



i nebeskému vesmíru účinek Kristovy milosti. — Myšlenky z hory blahoslavenství, str. 170, 

171 (1896) 

 

Osobní „atmosféra“. — Každá duše je obklopena svou vlastní atmosférou, atmosférou, 

jež může být naplněna životodárnou sílou víry, odvahy, naděje a provoněna vůní lásky. Může 

však také být těžká a mrazivá žalem nespokojenosti a sobectví nebo i jedovatá smrtelnou ná-

kazou přechovávaného hříchu. Atmosférou, která nás obklopuje, je vědomě či nevědomě 

ovlivněna každá osoba, se kterou přijdeme do styku. — Kristova podobenství, str. 339 (1900)  

 

V charakteru je síla. — V charakteru je síla. Tiché svědectví pravdy, nesobeckost a 

zbožný život přinášejí téměř neodolatelný vliv. Projevováním charakterových rysů Krista ve 

svém vlastním životě s ním spolupracujeme na spáse duší. A spolupracovat s ním můžeme 

pouze tímto projevováním jeho charakterových rysů ve svém životě. Čím širší bude oblast na-

šeho vlivu, tím více dobrého můžeme vykonat. — Kristova podobenství, str. 340 (1900) 

 

Jako střelka k pólu. — Hospodin může každému pomoci zlepšit nadání mu svěřené až 

na nejvyšší možnou míru. Ti, kteří pracují na této věci, nestudují svou Bibli tak, jak by měli. 

Kdyby ano, její praktická poučení by musela kladně ovlivňovat jejich život. Ať pracujete na 

čemkoliv, drazí bratři a sestry, dělejte to tak, jako byste pracovali pro Hospodina, dělejte to, 

jako byste to dělali pro Hospodina. Nepřehlížejte své současné drahocenné příležitosti, nedo-

volte, abyste svůj život prožívali jako nezdar a přitom jste nečinně seděli a snili o pohodlí a 

úspěchu v práci, pro kterou vás Bůh nikdy neuzpůsobil. Dělejte práci, která je vám nejbližší. 

Vykonávejte ji i přes nebezpečí a těžkosti na misijním poli a nenaříkejte si, velmi vás prosím, 

na těžkosti a nutnost sebeobětování. Pohleďte na Valdenské. Podívejte se jaké plány vypraco-

vali, aby světlo evangelia mohlo zasvítit do neosvícených myslí. Neměli bychom pracovat 

s očekáváním odměny v tomto životě, nýbrž s očima pevně upřenýma na odměnu, která nás 

čeká na konci běhu závodu. Teď je zapotřebí mužů a žen, kteří jsou ke svým povinnostem 

přimknuti stejně opravdově jako střelka kompasu k pólu, mužů a žen, kteří budou pracovat, 

aniž by měli svou cestu vyhlazenu a všechny překážky z ní odklizeny. 

Když žijete svou vírou. — Popsala jsem, jací by knižní evangelisté měli být. Kéž Hos-

podin umožní jejich mysli pochopit tuto záležitost v celé její délce i šíři a kéž si oni uvědomí 

svou povinnost projevovat v sobě svou trpělivostí, odvahou a neochvějnou bezúhonností cha-

rakter Krista. Ať si pamatují, že jejich vratký, uvolněný a nerozhodný charakter by mohl zna-

menat zapření Krista. Mladí lidé, jestliže si sebou do knižní evangelizace přinesete tyto zása-

dy, budete uznáváni a mnozí uvěří pravdě, kterou budete obhajovat, neboť budete žít svou ví-

rou, neboť váš každodenní život bude jako zářivé světlo zažehnuté ve svícnu, který dává svět-

lo všem, kteří jsou v domě. Dokonce i vaši nepřátelé pak místo válčení proti vašemu učení vás 

budou respektovat. Jakmile toho dosáhnete, vaše prostá slova budou mít sílu a budou srdcím 

přinášet přesvědčení. — Svědectví, 5. díl, str. 406, 407 (1885) 

 

KAPITOLA 10 

Příjemní v ústním projevu 

Dar řeči. — Mezi všemi dary, které dal Bůh člověku, není vzácnějšího, než dar řeči. Je-

li posvěcen Duchem Svatým, je silou dobra. To jazykem přesvědčujeme a přemlouváme, to 

jím pronášíme modlitbu a chválu Hospodinovi a jím sdělujeme podnětné myšlenky o Vykupi-

telově lásce. Správným užíváním daru řeči může Kolportér zasít do mnoha srdcí drahocenná 

semena pravdy. — Svědectví, 6. díl, str. 337 (1900) 



Kultuře ústního projevu by se mělo věnovat více pozornosti. Můžeme mít sice znalosti, 

ale pokud nevíme jak správně mluvit, naše práce bude neúspěšná. Pokud neumíme odít své 

myšlenky do vhodného jazyka, k čemu je nám dobré naše vzdělání? Pokud nebudeme zlepšo-

vat svou schopnost mluvit, vědění nám bude jen malou výhodou. Vědění je však úžasná síla, 

jestliže se skloubí schopnost nalézat moudrá a užitečná slova a vyslovovat je způsobem, který 

vzbuzuje pozornost. — Svědectví, 6. díl, str. 380 (1900) 

Mladí muži, mladé ženy, vložil Bůh do vašich srdcí touhu sloužit mu? Pak všemi pro-

středky šlechtěte svou schopnost mluvit, jak jen toho budete schopni, abyste ostatním dokázali 

jednoduše vysvětlovat drahocennou pravdu. — Svědectví, 6. díl, str. 383 (1900) 

 

Mluvte jasně a zřetelně. — Když mluvíte, ať je každé slovo úplné a vyřčené správně 

až do konce, každá věta jasná a zřetelná až do nejposlednějšího slovíčka. Mnozí, když se blíží 

ke konci věty, zeslabují hlas a mluví tak nezřetelně, že konec věty brání jejímu správnému vy-

znění. Slova, která si zaslouží vyslovení, si zaslouží být vyslovována jasným, zřetelným hla-

sem, s důrazem a výrazně. Nikdy však nesahejte ke slovům, která budou budit dojem, že jste 

učení. Čím prostěji budete mluvit, tím lépe budou vaše slova pochopena. — Svědectví, 6. díl, 

str. 383 (1900) 

 

Nepostradatelná schopnost. — Knižní evangelista, který dokáže jasně a zřetelně mlu-

vit o přednostech knihy, kterou nabízí, zjistí, že mu to v jeho práci velmi pomáhá. Příležitost-

ně si může přečíst některou kapitolu a tónem svého hlasu a důrazem kladeným na některá slo-

va může popisovaný děj představit před myslí posluchačů tak jasně, jakoby jej skutečně viděli. 

Schopnost mluvit jasně a zřetelně a se správnou intonací je neocenitelná ve všech oblas-

tech práce. Tato schopnost je nepostradatelná pro ty, kteří se chtějí stát kazateli, evangelisty, 

biblickými pracovníky nebo Kolportéry. Ti, kteří mají v úmyslu se věnovat některé z těchto 

oblastí, by se měli naučit užívat svého hlasu takovým způsobem, aby když hovoří s lidmi o 

pravdě, učinili opravdu dobrý dojem. Pravda nesmí být ničena tím, že je podávána špatnými 

výrazovými prostředky. — Manual for Canvassers, str. 23, 24 (1902) 

 

Vyprávějte prostě. — Muži a ženy bloudí v oparu a mlze pochyb. Chtějí vědět, co je 

pravda. Povězte jim to, ne nabubřelým, ale prostým jazykem Božích dětí. — Manual for Can-

vassers, str. 39, 40 (1902) 

 

Dobře volená slova. — Když se dostanete mezi nevěřící, nepřestaňte být opatrní na svá 

slova, protože podle nich vás ostatní posuzují. Studujte ponaučení dané Nádabu a Abiovi, sy-

nům Aronovým. Oni ,,obětovali před Hospodinem oheň cizí, čehož jim byl nepřikázal,“ Vzali 

oheň obyčejný a dali ho do svých kadidelnic. „Protož sstoupiv oheň od Hospodina, spálil je; a 

zemřeli tu před Hospodinem. I řekl Mojžíš Aronovi: Toť jest, což mluvil Hospodin, řka: V 

těch, kteříž přistupují ke mně, posvěcen budu, a před oblíčejem všeho lidu oslaven budu.“ 

[3 Moj. 10, 1 - 3] Knižní evangelisté by si měli uvědomovat, že spolupracují s Bohem na spá-

se duší a nesmí do Jeho služby přinášet sprostotu a lacinost. Mysl ať je naplněna čistými, sva-

tými myšlenkami a slova ať jsou správně volena slova. Nekažte úspěch své práce neopatrným 

a lehkomyslným vyjadřováním. — Manual for Canvassers, str. 24 (1902) 

 

Podmanivá slova, laskavé a zdvořilé způsoby. — Ti, kteří pracují pro Krista, musejí 

být poctiví a důvěryhodní, pevní ve svých zásadách jako skála a zároveň být laskaví a zdvoři-

lí. Zdvořilost je jednou ze ctností ducha. Působení na lidskou mysl je tou nejtěžší prací, která 

kdy byla před člověka postavena a ten, kdo hledá přístup k srdcím, musí dbát příkazu: „Buďte 

soucitní, buďte zdvořilí.“ Láska dokáže to, čeho hádka nemůže nikdy dosáhnout. A naopak 



chvilka nedůtklivosti, jediná nevrlá odpověď, nedostatek křesťanské slušnosti a zdvořilosti 

v určité nevýznamné věci může způsobit ztrátu přátel i vlivu.  

Křesťanský pracovník by měl usilovat o to, aby byl tím, čím byl na této zemi Kristus. 

On je naším vzorem, nejen pro svou neposkvrněnou čistotu, ale i pro svou trpělivost, mírnost 

a podmanivou povahu. Jeho život je příkladem skutečné laskavosti. Vždy měl laskavý pohled 

a slovo útěchy pro potřebné a utiskované. Svou přítomností přinášel do domovů čistší atmo-

sféru. Jeho život působil uvnitř společnosti jako kvas. Čistý a neposkvrněný kráčel mezi bez-

ohlednými, surovými, nezdvořilými, mezi nepoctivými celníky, nespravedlivými samaritány, 

pohanskými vojáky, neotesanými sedláky a zmatenými zástupy. … 

Ježíšovo náboženství zjemňuje vše hrubé a tvrdé v lidské povaze a uhlazuje vše v drsné 

a pichlavé v lidských způsobech. Slovům dává laskavost a chování podmanivost. Učme se od 

Krista jak spojovat velký smysl pro neposkvrněnost a bezúhonnost s podmanivým vystupová-

ním. Tím nejsilnějším argumentem, který může být předložen na podporu křesťanství, je las-

kavý, zdvořilý křesťan. 

Laskavá slova jsou pro duši jako rosa nebo jemný deštík. Písmo říká o Kristovi, že se do 

Jeho rtů vlévala milost, aby: „uměl příhodně ustalému mluviti slova.“ A Hospodin nás žádá: 

„Řeč vaše vždycky budiž příjemná,“ „aby mohla tuto milost přinášet posluchačům“. 

Někteří z těch, se kterými se dostáváte do styku, jsou možná hrubí a nezdvořilí; vy však 

proto ze své zdvořilosti neslevujte. Ten, kdo si chce zachovat svou sebeúctu, musí dávat po-

zor, aby zbytečně nezranil sebeúctu jiných. Toto pravidlo by mělo být přísně dodržováno i vů-

či nejhloupějším, nejvíce tápajícím. — Gospel Workers, str. 121, 122 (1915) 

 

Spasitelův hlas. — Spasitelův hlas zní jako hudba uším těch, kteří si přivykli naslou-

chat jednotvárnému, bezduchému kázání zákoníků a farizeů. On mluví rozvážně a působivě, 

zdůrazňuje slova, u kterých si přeje, aby jim posluchači věnovali zvláštní pozornost. … Síla 

řeči má velkou hodnotu a abychom mohli přinášet požehnání těm, se kterými přicházíme do 

styku, měli bychom cvičit svůj hlas. — Rady rodičům, učitelům a studentům, str. 240 (1913) 

 

Jeho slova přitahovala srdce. — Těm, kteří Krista neznají, bychom o něm měli vyprá-

vět. Měli bychom jednat tak, jak jednal on. Kdekoli byl, v synagóze, na okraji cesty, ve člunu, 

který se odrazil od pevniny, na hostině farizeů, nebo u stolu celníka, všude hovořil o věcech, 

týkajících se vyššího života. Obyčejné věci, události každodenního života jím byly spojovány 

slovy pravdy. Srdce Jeho posluchačů k němu byla přitahována, protože léčil jejich nemoci, 

utěšoval jejich žal, bral jejich děti do své náruče a žehnal jim. Když otevřel své rty, aby pro-

mluvil, jejich pozornost se k němu plně upnula a každé slovo bylo pro některou duši vůní ži-

vota k životu. 

Takoví bychom měli být i my. Kdekoliv jsme, všude bychom měli vyhledávat příležitos-

ti k tomu, abychom mohli ostatním lidem vyprávět o Spasiteli. Jestliže budeme následovat 

Kristova příkladu v konání dobra, otevřou se před námi srdce stejně jako se otevírala před 

ním. Ne zčista jasna, ale s citem rodícím se z božské lásky jim můžeme povědět o Tom, který 

je: „,znamenitější nežli deset tisíců“ a ,,všecken jest přežádostivý“. [Píseň 5, 10 16] Je to ta 

úplně nejvyšší práce, ve které můžeme využít daru řeči. Ten nám byl dán, abychom mohli ho-

vořit o Kristu jako o hřích odpouštějícím Spasiteli. — Kristova podobenství, str. 338, 339 

(1900)  

 

KAPITOLA 11 

Pilní ve službě 



Odhodlání a vůle. — Úspěch nezáleží ani tak na talentu jako na odhodlání a vůli. To, 

co nám umožňuje správně vykonávat službu, není naše velké nadání, ale svědomité plnění 

každodenních povinností, spokojený duch a upřímný, opravdový zájem o blaho ostatních. I 

v tom nejskromnějším osudu je možno najít znamenitost. Nejobyčejnější skutky vykonané s 

láskyplnou vírou jsou v Božích očích nádherné. — Proroci a králové, str. 219 (1916)  

 

Není místa pro lhostejnost. — Ať si nikdo nemyslí, že má právo složit ruce do klína a 

nic nedělat. Je naprosto nemožné spasit někoho lhostejností a pasivitou. Myslete na to, co vy-

konal Kristus během své pozemské pouti. Jak opravdové, jak neúnavné bylo Jeho snažení! 

Nepřipustil, aby ho cokoliv odvrátilo od úkolu, který mu byl dán. Jdeme v Jeho stopách? Obě-

toval vše, aby uskutečnil Boží plán spásy hynoucího lidstva. Při plnění nebeského záměru při-

jal i smrt, dokonce smrt na kříži. Neměl nic společného se hříchem, nevěděl o něm nic a přes-

to přišel na tento svět a vzal na svou neposkvrněnou duši vinu hříšníků, aby mohli stanout 

před Bohem ospravedlněni. Zápasil s pokušením a překonával jej v našem zájmu. Syn Boží, 

čistý a neposkvrněný, vzal na sebe trest za hřích a přijal smrt, která lidstvu přinesla vysvobo-

zení. — Review and Herald, 20.1.1903 

 

Práce celým srdcem. — Boží služebníci  V pracech neleniví, duchem vroucí, Pánu 

sloužíce.“ Zbožnost vylučuje netečnost a nečinnost. Až si uvědomíme, že pracujeme pro Bo-

ha, budeme mít více než kdykoliv předtím cit pro posvátnost duchovní služby. Toto vědomí 

dodá vykonávání jakékoliv povinnosti život a bdělost a sílu vytrvat. Náboženství, čisté a ne-

poskvrněné náboženství se hluboce projevuje v praktickém životě. Při spáse duší neuspěje nic 

než opravdová práce celým srdcem. Protože svou práci vidíme ve světle věčnosti, musíme z 

plnění svých každodenních povinností dělat skutky náboženské oddanosti a neustále zvyšovat 

svou užitečnost. — Letter 43, 1902 

 

Pravidelnost a rychlé jednání. — Bůh pro svou věc nepotřebuje líné lidi; chce přemýš-

livé, laskavé, milující, svědomité pracovníky. … Jedincům, kteří si neosvojili píli a nezvykli 

správně hospodařit s časem, by měla být poskytnuta pravidla, která by je podnítila 

k pravidelnosti a rychlému jednání. — Svědectví, 4. díl, str. 411 (1880) 

 

Vstávejte časně, pilně pracujte. — Práce kolportéra je povznášející a bude úspěšná, 

pokud kolportér bude poctivý, bude svou práci brát vážně, bude trpělivý a bude se této činnos-

ti, které se chopil, vytrvale věnovat. Jeho srdce musí být oddáno práci. Musí časně vstávat a 

pilně pracovat, přitom náležitě využívat schopností poskytnuté mu Hospodinem. Musí čelit 

těžkostem. Bude-li se setkávat s neustálými těžkostmi, překoná je. Pracovník má soustavně 

pracovat na tom, aby Jeho osobnost byla vyvážená. Silné osobnosti se utvářejí drobnými činy 

a snahami. — Manual for Canvassers, str. 18 (1902) 

 

Oddáni službě. — Ti, kdož vstoupili na pole evangelizace, jsou v nebezpečí, že nebu-

dou pociťovat nutnost být ve své práci důslední. Jsou v nebezpečí, že se spokojí s povrchními 

výsledky, že budou bezstarostní a líní myslet. Služba na poli evangelizace by se měla vykoná-

vat oddaně a spolehlivě, je totiž důležitá a svatá. — Review and Herald, 20.5.1890 

 

Důkladní a pilní. — Ať už sloužíte v jakékoli funkci, pamatujte, že odhalujete své 

vnitřní pohnutky a rozvíjíte svůj charakter. Cokoli děláte, dělejte to důkladně a pilně, překo-

nejte sklon vyhledávat snadné úkoly. Ve šlépějích Velkého Lékaře, str. 499 (1905) 

Když pracujeme pilně na spáse svých bližních, Hospodin dá zdar každému našemu sna-

žení. — Svědectví, 9. díl, str. 86 (1909) 



Když se Kolportér ujme své práce, nesmí se nechat rozptylovat, ale měl by se se vší pílí 

a obratností držet cíle. Navíc by při provádění evangelizační činnosti neměl být nepozorný 

k příležitostem pomoci duším, které hledají světlo a které potřebují útěchu Bible. Jestliže 

Kolportér kráčí s Bohem, jestliže se modlí o nebeskou moudrost, aby při své práci dokázal 

konat dobro a jen dobro, rychle pozná své možnosti i potřeby duší, se kterými přijde do styku. 

Z každé příležitosti vytěží maximum pro to, aby přivedl duše ke Kristu. V Kristově duchu bu-

de připraven promluvit k tomu, který je unaven. — Svědectví, 6. díl, str. 339 (1900) 

 

Šiřte povzbuzující zkušenosti. — Ať ti, kteří při práci pro Hospodina získali zkušenos-

ti, o tom napíší do našich tiskovin zprávu, která by mohla povzbudit ostatní. Ať Kolportér vy-

poví o radosti a požehnání, kterého se mu ve službě jako evangelistovi dostalo. Tyto zprávy 

by měly nacházet místo v našich tiskovinách, neboť mají dalekosáhlý vliv. Budou jako sladká 

vůně v kostele, vůně života k životu. Díky nim bude vidět, že Bůh je s těmi, kteří s ním spolu-

pracují. 

 

KAPITOLA 12 

Oddáni modlitbě 

Modlete se za hlubší zkušenost. — Našim knižních evangelistům, všem, kteří byli Bo-

hem obdarováni nadáním, aby s ním mohli spolupracovat, bych chtěla říci: „Modlete se, ach, 

modlete se za hlubší zkušenost. Kráčejte vpřed se svými srdci změkčenými a podmaněnými 

studiem vzácných pravd, které nám pro tento čas seslal Hospodin. Pijte se zhluboka vodu spá-

sy, aby se ve vašich srdcích mohla stát živým pramenem, který plyne vpřed, aby osvěžil duše 

připravené zahynout. Pak vás Bůh obdaří moudrostí, která vám umožní správně předávat 

pravdu. Učiní vás prostředkem zvěstování Jeho požehnání. Pomůže vám vyjevovat Jeho 

vlastnosti tím, že budete ostatním předávat moudrost a rozum, který on předal vám. 

Prosím Hospodina, abyste tuto věc dokázali pochopit v celé její délce, šířce a hloubce a 

mohli tak pocítit svou odpovědnost za ztělesňování Kristova charakteru trpělivostí, smělostí a 

stálou bezúhonností. „A pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum, hájiti bude srdcí vašich i 

smyslů vašich v Kristu Ježíši.“ [Filip. 4, 7.] — Svědectví, 6. díl, str. 320 (1900) 

 

Modlete se pokorně a vroucně. — Pokorná, vroucí modlitba zmůže v zájmu šíření na-

šich knih více, než všechny drahé okrasy světa. Jestliže pracovníci obrátí svou pozornost 

k pravdě, k tomu co je živé a skutečné, jestliže se budou modlit se k Duchu Svatému, věřit v 

něho a důvěřovat mu, budou zahrnováni Jeho sílou v mocných nebeských proudech a budou 

zanechávat správný a trvalý dojem v lidských srdcích. A proto se modlete a pracujte, pracujte 

a modlete se a Hospodin vám bude pracovat s vámi. — Svědectví, 6. díl, str. 319 (1900) 

Na vaší cestě stojí satan. Je to lstivý protivník a zlomyslný duch, se kterým se při své 

práci setkáváte, je podněcován jím. Ti, které ovládá, opakují Jeho slova. Kdyby mohla být str-

žena rouška z jejich očí, ti, kteří takto činili, by uviděli satana jak používá všechny své lsti, 

aby je odvrátil od pravdy. Při záchraně duší před jeho triky bude dosaženo mnohem více po-

kornou modlitbou ke Kristu než mnoha slovy bez modlitby. 

 

Stále se modlete. —Pracovníci by měli mít duši stále povznesenou modlitbou 

k Hospodinovi. Nikdy nejsou sami. Jestliže mají víru v Boha, jestliže si uvědomují, že jim je 

svěřena práce osvětlovat lidem biblická témata, těší se stále společnosti Krista. — Manual for 

Canvassers, str. 40 (1902) 

 



Síla v naléhavé modlitbě. — Jákob vítězně obstál, protože byl vytrvalý a odhodlaný. 

Jeho zkušenost potvrzuje sílu naléhavé modlitby. Nyní je na nás, abychom se z tohoto příkla-

du vítězné modlitby a neochvějné víry poučili. Největší vítězství pro církev Kristovu nebo pro 

křesťana osobně nejsou ta, kterých je dosahováno nadáním, vzděláním, bohatstvím nebo ná-

klonností lidí. Jsou to ta vítězství, kterých je dosahováno v přijímací síni s Bohem, když 

opravdová zápasící víra využívá mocnou paži své síly. 

Ti, kteří nejsou ochotní zanechat všech hříchů a opravdově hledat Boží požehnání, jej 

nezískají. Ale všichni, kteří využijí Hospodinových příslibů jako to učinil Jákob a budou stej-

ně opravdoví a vytrvalí jako byl on, uspějí stejně jako uspěl on. — Patriarchové a proroci, str. 

203 (1890) 

 

Každá nesnáz výzvou k modlitbě. — Cesta upřímnosti a bezúhonnosti není cestou bez 

překážek, ale v každé nesnázi máme vidět výzvu k modlitbě. Touha věků, str. 667 (1898) 

 

Nezbytnost modlitby a studia Bible. — Satan dobře ví, že každý, koho dokáže svést 

k zanedbávání modlitby a studia Písma, bude jeho útoky přemožen. Proto vymýšlí všechny 

možné triky, aby upoutal pozornost. — Velký spor (Vítězství lásky Boží), str. 519 (1888) 

Ti, kteří si navléknou Hospodinovu zbroj a každý den věnují nějaký čas rozjímání, mod-

litbě a studiu Písma, budou spojeni s nebesy a budou mít spásný, proměňující vliv na lidi ko-

lem sebe. — Svědectví, 5. díl, str. 112 (1882) 

 

Modlení s lidmi. — Je mnoho takových, kteří se kvůli předsudkům nedovědí pravdu, 

dokud nebude přinesena do jejich domovů. Knižní evangelista může tyto duše nalézt a po-

sloužit jim. V tomto druhu práce od domu k domu může dosáhnout více úspěchů než jiní. Má 

možnost seznámit se s lidmi a porozumět jejich skutečným potřebám, může se s nimi modlit a 

ukázat jim Beránka Božího, „kterýž snímá hřích světa“. Tím se otevře cesta pro zvláštní po-

selství pro tento čas a ono si najde přístup k jejich srdcím. — Svědectví, 6. díl, str. 314 (1900) 

 

Modlitbou a písní. — Práce knižního evangelisty, jehož srdce je prodchnuto Duchem 

Svatým, je plná skvělých příležitostí ke konání dobra. Zvěstování pravdy prostě a s láskou, 

dům od domu je v souladu s pokynem, který dal Kristus svým učedníkům, když je vyslal na 

jejich první misionářskou pouť. Jejich písněmi chvály a pokornými a upřímnými modlitbami 

bude osloveno mnoho lidí. Božský Pracovník bude přítomen, aby do jejich srdcí vložil pře-

svědčení. „Aj, já s vámi jsem“, zní Jeho slib. S jistotou trvalé přítomnosti takového pomocní-

ka můžeme pracovat s vírou, nadějí a odvahou. — Svědectví, 9. díl, str. 34 (1909) 

 

Bůh dává úspěch. — Jedině Hospodin může dát úspěch jak přípravě tak šíření našich 

publikací. Jestliže budeme s vírou dodržovat Jeho zásady, bude s námi spolupracovat při 

vkládání knih do rukou těch, kterým budou ku prospěchu. Je zapotřebí modlit se za Ducha 

Svatého, věřit v něho a důvěřovat mu. Pokorná, vroucí modlitba vykoná pro podporu šíření 

našich knih více než všechny drahé ozdoby světa. — Svědectví, 7. díl, str. 158, 159 (1902) 

 

Část III 

PRÁCE Knižního EVANGELISTY  



KAPITOLA 13 

Otázky prodeje 

Nabízení našich knih. — Jiní vydavatelé využívají zavedené systémy, kterými na trh 

uvádějí knihy nevalného významu. ,,Děti tohoto světa jsou na svém stupni vývoje chytřejší 

než děti světla.“ Takřka denně nastávají skvělé příležitosti, při kterých mohou být rodinám i 

jednotlivcům představeni tiší poslové pravdy, ale línými a nepřemýšlejícími jedinci nejsou ty-

to příležitosti využívány. Živých kazatelů je málo. Tam, kde by jich mělo být sto, je pouze je-

den. Mnozí dělají velkou chybu, když nevyužívají svého nadání, aby se snažili spasit duše 

svých bližních. 

Stovky lidí by se měly snažit přinést světlo do všech našich měst a vesnic. Veřejné mí-

nění musí být vyburcováno. Bůh říká: „Nechť je světlo vysláno všude mezi lidi.“ Určil, že se 

lidé stanou prostředníkem světla, budou ho přinášet těm, kteří setrvávají ve tmě. — Svědectví, 

4. díl, str. 389 (1880) 

Aby světu mohlo být osvětleno to, co je blízko před námi, je zapotřebí organizovat pro-

pagační kampaně pro prodej naší literatury. — Review and Herald, 2.6.1903 

 

Rozšiřování publikací zvyšuje poptávku po nich. — Naše tiskárny by měla prospero-

vat. Naši lidé je mohou podpořit tím, že prokáží zájem o uvádění publikací na trh. … Čím ví-

ce se naše publikace rozšíří, tím větší bude poptávka po těchto knihách, které objasňují pravdy 

Písma. Mnozí začínají být znechuceni nedůsledností, chybami a odpadlictvím církví a slav-

nostmi, trhy, loteriemi a mnoha dalšími „vynálezy“, které mají z lidí tahat peníze pro církevní 

účely. Je mnoho lidí hledajících světlo ve tmě. Kdyby naše spisy, pojednání a knihy vyjadřují-

cí pravdu prostým biblickým jazykem byly dostatečně šířeny, mnozí by seznali, že to je to 

pravé, co potřebují. Ale mnozí naši bratři se chovají jakoby lidé, aby získali naše publikace, 

měli přicházet za nimi nebo psát do našich kanceláří, přestože mnohdy nevědí, že vůbec exis-

tují. 

Zdůrazňujte hodnotu knih. — Bůh vyzývá svůj lid, aby se chovali jako živí lidé a nebyli 

líní, neteční a lhostejní. Musíme lidem přinášet naše publikace a usilovat, aby je přijali, uka-

zujíce jim, že získají více, než je hodnota jejich peněz. Zdůrazňujte hodnotu knih, které nabí-

zíte. Jejich hodnotu nelze vyčíslit. — Svědectví, 4. díl, str. 392 

 

Ceny našich publikací. — Některým věcem velké důležitosti nebyla v našich tiskár-

nách věnována patřičná pozornost. Lidé na odpovědných místech měli vypracovat plány, je-

jichž uskutečňováním by byly naše knihy rozšiřovány a neležely by ladem na policích místo 

toho, aby byly v tisku. Naši lidé jsou pomalí a nevyužívají příležitosti, které před nimi otevírá 

Bůh. 

Mnoho našich publikací bylo uvedeno na trh s tak nízkou cenou, že zisk nepostačuje k  

vytvoření dostatečného kapitálu pro další fungování tiskáren. Pak ti z našich lidí, kteří nejsou 

přímo zapojeni do rozličných oblastí naší práce … nejsou informováni o potřebách naší věci a 

kapitálu potřebnému k udržení tiskáren v chodu. Nejsou si vědomi ztrát a nákladů, které mají 

takovéto instituce každý den. Zdá se, že si myslí, že se všechno děje bez velkých starostí a vý-

dajů a proto tvrdí, že je nutné, aby ceny našich publikací byly co nejnižší. Pak nezbývá téměř 

žádný zisk. 

Když jsou potom ceny sníženy na skoro neúnosnou úroveň, prokazují jen slabý zájem o 

zvýšení prodeje knih, u kterých požadovali tak nízké ceny. Cíle bylo dosaženo a jejich starost 

končí místo, aby projevovali skutečný zájem a skutečnou starost o zvýšení prodeje našich pu-



blikací a tím zasévali semena pravdy a přinášeli tiskárnám prostředky, které by se mohly in-

vestovat do dalšího tisku. 

Část kazatelů velmi zanedbává plnění svých povinností tím, že do řešení této věci neza-

pojují církev v místě, kde pracují. Jestliže se jednou ceny knih sníží, je velkým problémem 

vrátit je zpět na úroveň, na které vynášejí, protože lidé omezené mysli budou naříkat, že jde o 

spekulaci, neuvědomujíce si, že z toho nikdo nemá prospěch a že prostředky Božího působení 

nesmějí být ochromováno pro nedostatek kapitálu. Knihy, které by měly se měly dostávat me-

zi lidi, leží bez užitku v našich tiskárnách, protože není projevován dostatečný zájem o zajiš-

tění jejich šíření. 

V tisku je síla, ale jestliže to, co je vytištěno, leží ladem pro nedostatek lidí, kteří by na-

plnili plány všeobecného šíření těchto publikací mezi lidi, jeho síla se vytrácí. Zatímco byla 

rychle postřehnuta nezbytnost vynaložit prostředky na vybavení určené k rozmnožování knih a 

pojednání, plány na to, jak získat investované prostředky zpět, aby se mohly tisknout další pu-

blikace, byly zanedbány. Síla tisku se všemi jeho výhodami je v jejich rukou a oni jej mohou 

využít k dosažení těch nejlepších výsledků, nebo mohou podřimovat a díky nečinnosti ztratit 

všechny výhody, které mohli získat. Uvážlivou kalkulací mohou zvětšit množství světla šíře-

ného prodejem knih a brožur. Mohou je přinášet tisícům rodin, které jsou nyní v temnotě. — 

Svědectví, 4. díl, str. 388, 389 (1880) 

 

Nespoléhat na odměny. — Ti, kteří jsou skutečně pokorní, jejichž mysli byly naplněny 

pravdami vyloženými v evangeliu, budou působit silným vlivem. Budou zanechávat hluboký 

dojem v lidských myslích srdcích a mezi lidmi, kteří je budou uznávat, budou i ti, kteří 

s jejich vírou nesympatizují. S pravdami Bible i našich cenných tiskovin budou zaznamenávat 

úspěch, protože Hospodin před nimi otevře cestu. Ale nabízet naše tiskoviny lidem prostřed-

nictvím darů a odměn nemá trvale dobrý vliv. Jestliže budou naši pracovníci kráčet vpřed a 

spoléhat se na biblické pravdy s láskou ke Kristu a lidským duším ve svém srdci, dosáhnou při 

získávání stálých předplatitelů více, než budou-li se spoléhat na odměny nebo nízké ceny. 

Kladení důrazu na to, aby si lidé brali naše tiskoviny z těchto pohnutek, vytváří dojem, že tyto 

samy o sobě nemají skutečnou cenu. Výsledky by byly lepší, kdyby se spis stal úspěšný a pe-

níze se místo na odměny použily na rozdání několika výtisků zdarma. Když jsou nabízeny 

odměny, mohou být někteří, kteří by si jej jinak nevzali, pohnuti k tomu vzít si jej, ale jiní si 

ho odmítnou předplatit, protože to budou považovat za spekulaci. Kdyby by Kolportér vyzve-

dával skutečné hodnoty díla se srdcem upínajícím se k Hospodinu, aby dosáhl úspěchu a kdy-

by se méně spoléhal na odměny, mohl by dosáhnout více. — Svědectví, 5. díl, str. 401 (1885) 

Měli by být zajištěni knižní evangelisté pro práci s knihami Velký spor, Patriarchové a 

proroci, Touha věků, Daniel a Zjevení a dalšími knihami podobného charakteru, kteří si uvě-

domují hodnotu látky, kterou tyto knihy obsahují a množství práce, kterou je třeba vykonat 

pro vzbuzení zájmu lidí o pravdu. Takovýmto knižních evangelistům bude poskytnuta taková 

pomoc, která je nad všechny myslitelné výhody ilustrací. knižní evangelisté, kteří jsou zno-

vuzrozeni prací Ducha Svatého, budou provázeni anděly, kteří pro ně budou připravovat cestu 

a kráčet před nimi do obydlí lidí. — Manuscript 131, 1899 

 

Otevírejte dveře zdvořilostí a laskavostí. — Jednou z nejjednodušších, a přesto nejú-

činnějších metod naší práce je práce knižního evangelisty. Zdvořilým chováním a laskavostí 

může tento pracovník otevřít dveře mnoha domovů. Když je přijat cizími lidmi, měl by se pro-

jevit jako pozorný a ochotný pomáhat. Nikdy by ze sebe neměl udělat břímě, zavázející těm, 

na kterých spočívá starost o domácnost. Pokud by v rodině byla při jeho návštěvě nemoc, ať 

učiní co může, aby pomohl. Někdy narazí na lidi, kteří říkají, že jsou příliš zaneprázdněni na 



to, aby mohli poslouchat je či čtení z Bible. Proto může často získat jejich pozornost tím, že 

jim pomůže v jejich práci. — Manuscript 26, 1905 

 

Získávejte důvěru ochotou pomáhat. — Když pobýváte v domovech lidí, podělte se o 

břímě vedení domácnosti. … Pomozte unavenému otci s domácími pracemi. Projevte zájem o 

děti. Buďte pozorní. Pracujte s pokorou a Hospodin bude pracovat s vámi. — Review and He-

rald, 11.11.1902 

Na každém místě, které navštívíte, naleznete nemocné a trpící. Pokud je to možné, uleh-

čete jim, i kdyby vás to mělo trochu zdržet . … Účelem vaší návštěvy bude použití jednodu-

chých prostředků léčby nemocných. Jestliže se bude nemocný ve všech ohledech chovat 

správně, pomodlete se za něho. Bůh ho může uzdravit, a to se pak stane svědectvím pravdy. 

Řekněte rodinám, které navštívíte, co musejí dělat, aby se jim vedlo dobře. Vezměte si s sebou 

nějaké brožury o zdravotní reformě a nechte je lidem. Tak můžete zasévat semena pravdy. — 

Manuscript 18a, 1901 

 

Jednoduchá léčba. — Knižní evangelisté by měli být schopni radit, jak léčit nemocné. 

Měli by umět učit lidi základním zásadám hygieny. Tak mohou působit jako misionáři v ob-

lasti léčitelství, sloužíce duším i tělům trpících. Tato práce by nyní měla pronikat do všech 

koutů světa. Tak budou moci být zástupy obdařeny modlitbami a radami Božích služebníků. 

— Svědectví, 6. díl, str. 324  

 

Ukažte hodnotu zdravého způsobu života. — Knižní evangelisté by nikdy neměli za-

pomínat, že se mají svědomitě snažit vykonávat misijní práci v oblasti léčitelství. Svět nyní 

velmi potřebuje publikace zaměřené na zdravotní reformu. Nestřídmost začíná získávat nad-

vládu. Nevázanost narůstá. Při své práci může Kolportér vykonat mnoho, aby ukázal těm, kte-

ré navštěvuje, hodnotu zdravého způsobu života. Místo aby přebýval v hotelu, měl by, pokud 

je to možné, získat nocleh v soukromí rodiny. Když sedí u jídelního stolu s rodinou, ať se 

chová podle rad, které jsou poskytovány v dílech, které nabízí. Pokud má příležitost, ať mluví 

o hodnotě zdravotní reformy. Bude-li zdvořilý svými slovy i činy, zjistí, že se jeho slova zane-

chávají dobrý dojem. — Manuscript 113, 1901 

 

Upoutejte pozornost na literaturu o zdraví. — Řekněte lidem, že máte na prodej kni-

hy, které poskytují velmi cenné rady ohledně nemocí a chorob a o tom, jak se jich vyvarovat, a 

že studiem těchto rad se uchrání mnoha utrpení a taky ušetří mnoho peněz, které by jinak vy-

dali za léčbu lékaři. Řekněte jim, že v těchto knihách najdou rady, které rozhodně nemohou 

dostat od svého lékaře, během jeho krátkých návštěv. Manuscript 113, 1901 

,,Mějte nohy obuté v hotovost k evangeliu pokoje“ a budete připraveni kráčet od domu 

k domu a přinášet lidem pravdu. Někdy budete cítit, že vykonávat tento druh práce je velmi 

těžké, ale půjdete-li s vírou dál, půjde před vámi Bůh a Jeho světlo vám bude svítit na cestu. 

Když budete navštěvovat domovy svých bližních, abyste prodali nebo rozdali naši literaturu a 

v pokoře je učili pravdě, budete provázeni nebeským světlem. Naučte se zpívat ty nejjedno-

dušší písně. Ty vám pomohou při práci od domu k domu a lidská srdce budou zasažena vli-

vem Ducha Svatého. … Můžeme se těšit ze společnosti andělů nebeských. Nemůžeme spatřit 

jejich postavy, ale svou vírou můžeme poznat, že jsou s námi. — Review and Herald, 

11.11.1902 

 

Pravý cíl. — Mnoho našich knižních evangelistů se odklonilo od správných zásad. Tím, 

že chtějí získat světské výhody, odtrhly se jejich mysli od pravého cíle a ducha práce. Ať si 

nikdo nemyslí, že okázalost je schopna zanechat v lidech skutečný dojem. Ta ty nejlepší či 



nejtrvalejší výsledky nezajistí. Naším úkolem je nasměrovat mysl lidí k vážným pravdám pro 

tento čas. Naše úsilí bude korunováno úspěchem jedině, když naše vlastní srdce bude pro-

dchnuto duchem pravd obsažených v knize, kterou prodáváme a když budeme v pokoře přivo-

lávat pozornost lidí k těmto pravdám, protože jedině pak bude Duch svatý, který přesvědčuje 

o hříchu, o spravedlnosti a o soudu, přítomen, aby zapůsobil na lidská srdce. 

 

KAPITOLA 14 

Evangelista kolportér a peněžní prostředky 

Okamžitá platba za knihy. — Práce se zastavuje, protože ti, kteří tvrdí, že následují 

Krista, nedodržují zásady evangelia. Lajdácký způsob, kterým někteří knižní evangelisté, ať 

už mladí či staří, vykonávají svou práci, ukazuje, že se musejí učit mnoha důležitým věcem. 

Často jsem svědkem ledabylé práce. Někteří si osvojili nedůslednost a tato nedůslednost je 

přenášena do Božího díla. Misijní společnosti se hluboce zadlužily, protože knižní evangelisté 

odmítali za odebrané knihy ihned zaplatit. Měli pocit, že se s nimi špatně zachází, když se po 

nich vyžaduje okamžitá platba za knihy, které dostali ve vydavatelství. Vyžadovat okamžité 

odeslání peněz je však stále jediným způsobem, jak udržet věci v chodu. 

Naprostá poctivost. — Věci by měly být zařízeny tak, aby knižní evangelisté měli dost 

peněz k životu bez rozhazování. Tyto dveře pokušení je nutno zavřít a zajistit závorou. Knižní 

evangelista může být sebepoctivější, avšak okolnosti, které nastanou v jeho práci, pro něho 

budou dráždivým pokušením. 

Lenost a lhostejnost nejsou ovocem, které roste na křesťanském stromě. Nikdo se ne-

může vytáčet nebo být nepoctivý při zacházení s Hospodinovým zbožím a stanout před Bo-

hem bez viny. Kdokoli tak činí, zapírá Krista. Zatímco předstírá, že dodržuje a učí Boží zá-

kon, nedodržuje Jeho zásady. 

Žádné bezstarostné utrácení. — S Božím zbožím by se mělo zacházet poctivě. Hospo-

din obdařil lidi životem, zdravím a schopností uvažovat. Dal jim tělesnou a duševní sílu, aby 

ji užívali. Neměly by tedy tyto dary být poctivě a pilně využívány pro slávu Jeho jména? Zvá-

žili naši bratři, že musí složit účty za všechna nadání, kterých se jim dostalo? Obchodovali se 

zbožím svého Boha rozumně anebo Jeho majetek bezstarostně utratili a jsou v nebi zapsáni 

jako nepoctiví služebníci? Mnozí utrácejí peníze svého Hospodina za, abych tak řekla, prosto-

pášné požitky. Nezískávají zkušenosti v sebezapírání, ale utrácejí peníze za nicotnosti a nene-

sou Ježíšův kříž. Mnozí, kteří byli obdarováni skvělými, Bohem danými příležitostmi, pro-

marnili svůj život a nyní se ocitli v utrpení a nouzi. 

Hospodin vyzývá k velkému zlepšení v různých oblastech naší práce. Práce, kterou dě-

láme pro Boží věc, se musí vyznačovat větší důkladností a svědomitostí. Není vidět odhodla-

nost a rozhodná snaha přivodit zásadní reformu. — Svědectví, 6. díl., str. 337, 338 (1900) 

 

Nenadělat dluhy. — Všichni si musí počínat hospodárně. Žádný pracovník by své zále-

žitosti neměl vést tak, aby nadělal dluhy. Zvyk užívat peníze dříve než byly vydělány, je pastí. 

Jsou tak omezovány prostředky na podporu pracovníků v jejich misionářské práci. Když se 

někdo dobrovolně zadluží, zamotá se do jedné ze sítí, které satan nastražil na duše. — Manual 

for Canvassers, str. 65 (1902) 

 

knižní evangelisté, kteří očekávají pomoc. — Někteří knižní evangelisté si myslí, že 

peníze jsou tady od toho, aby je mohli vyžadovat, když se dostanou do nesnází a pak se znovu 

dostávají do úzkých a znovu a znovu se dožadují pomoci. Správci peněžních prostředků 

musejí přísně střežit, aby jejich zásoba nebyla vyčerpávána těmito výdaji. Jestliže někteří lidé 



neumí knižní evangelizací přinášet do pokladny každý dolar, který do ní právem patří, ať této 

práce ihned zanechají. Dokud nebudou schopni přinášet do pokladny prostředky, místo aby ji 

olupovali, neměli by se knižní evangelizaci věnovat. — Manual for Canvassers, str. 65 (1902) 

 

Pravdomluvní, čestní a poctiví. — Knižní evangelizaci nelze provádět nedbale a leda-

byle. Ti, kteří se zabývají prací, která vyžaduje nakládání s penězi, musí přesně evidovat kaž-

dou penny, kterou přijmou nebo vydají. Návyk k přesnosti, který takto získají, jim umožní být 

prospěšnější. 

Jestliže Kolportér stále objednává knihy, aniž zasílá zprávy o své práci, nevypracovává 

výkazy o prodeji a o příjmu a vydání peněz, se kterými nakládá, pak by se osoby řídící tuto 

práci měly snažit s vlídným a přátelským postojem vůči němu zjistit skutečnou situaci. Dodá-

vat kolportérovi knihy bezplatně tak dlouho, až je beznadějně zadlužen, je na škodu jak jeho 

tak těch, kdo ho zaměstnávají. Takovýto nedbalý a bezstarostný způsob práce přináší zklamá-

ní. 

Pracovník, který vidí, že není schopen být v knižní evangelizaci úspěšný, by měl zajít za 

patřičnými lidmi a říci jim, že nemůže pokračovat v této oblasti naší práce. 

Každý Kolportér by měl být pravdomluvný, čestný a poctivý. Kolik duší by mohlo být 

ochráněno před pokušením a kolika starostem by se dalo předejít, kdyby se všichni naši pra-

covníci naučili být neochvějně věrni zásadám! — Manuscript 20, 1904 

 

Výsledky nedbalého vedení financí. —  Někteří agitátoři vedou svou činnost tak ne-

dbalým a nepořádným způsobem, že soustavně odsávají prostředky na financování naší práce. 

Prodávají knihy a tváří se, že jim jde o věc, ale místo aby přinášeli prostředky, kterých je tolik 

zapotřebí pro rozvoj naší práce, ubírají z pokladny mnoho dolarů. Prostředky, které se dostá-

vají do jejich rukou a které nejsou jejich, si přivlastňují, aby je použili na hrazení vlastních 

výdajů, výdajů svých rodin, nebo aby podporovali své příbuzné. 

Tím, že to, co náleží Boží věci, používají pro své vlastní potřeby, se knižní evangelisté 

dostávají do potíží, oddělují své duše od Hospodina a v těch, kteří s nimi na tomto poli spolu-

pracují, vyvolávají pocit nejistoty, nedostatek důvěry. Zároveň tím škodí svým spolupracovní-

kům. Lidé, kteří dělají to nejlepší co dovedou, jsou vystaveni podezírání a trpí kvůli chování 

nespolehlivých jedinců. 

Výsledkem je, že při práci pro Boží věc nastávají potíže a finančních problémy a na ty, 

kteří byli určeni k tomu, aby nesli důležitou odpovědnost, dopadá těžké břímě. Jestliže bude 

dopuštěno pokračování tohoto nedbalého hospodaření, nejenže budou vysáty všechny peníze 

z pokladny, ale bude zastaven i přísun peněz od lidí. Zničí se tím důvěra v ty, kteří řídí naši 

práci, kteří mají na starost správu finančních prostředků a mnohé to přiměje k tomu, aby 

přestali poskytovat své dary. 

Jednání takovýchto nedbalých pracovníků přineslo na lidi na vedoucích místech břímě, 

které rmoutí jejich srdce. Jsou uváděni do rozpaků jak na jedné straně uhlídat záležitost Hos-

podina přede všemi druhy krádeží a na druhé straně zachraňovat duše těch, kteří mají tak 

zvrácené představy o tom, co je to opravdová poctivost. 

Zvyk vypůjčovat si peníze z důvodu nějaké naléhavé potřeby a nepřemýšlet jak se dluh 

splatí, jakkoli obvyklý, je velmi škodlivý. Bůh si přeje, aby všichni, kteří věří pravdě, zane-

chali takovéhoto jednání, kdy klamou sami sebe. Lidé by měli raději volit strádání než nečest-

ný čin. … Jestliže ti, kteří vidí pravdu, nezmění svůj charakter tak, aby  odpovídal jejímu po-

svěcujícímu vlivu, budou vůní smrti ke smrti. Budou nesprávně líčit pravdu, budou jí přinášet 

hanbu a hanit Krista, který je pravda. 

Je třeba zvážit otázku jakými prostředky má být zajištěno úspěšné pokračování naší prá-

ce a jak má být knižních evangelistům zabráněno, aby nezpůsobovali finanční potíže při pro-



sazování naší věci a nepřinášeli vydavatelství problémy svým nedbalým, sobeckým přístupem 

k práci. Tato otázka je velmi důležitá. — Manuscript 168, 1898 

 

Boční úmysly. — Někteří dostali špatným hospodařením při prodeji knih sebe i své pří-

buzné do těch nejtísnivějších poměrů. Dostali se do dluhů a vypůjčují si peníze od lidí, kteří 

nejsou naší víry. 

Rozšiřování našich publikací a obhajobu pravdy někteří spojili se spekulováním, naku-

pováním za účelem prodeje se ziskem. To je špatné spojení. Když pracují proto, aby získali 

výhody sami pro sebe, jsou sváděni možnostmi nakupovat věci za méně a prodávat je za více 

než je jejich skutečná hodnota. Proto na ně svět pohlíží jako na podvodníky, lidi, kteří se snaží 

získat pro sebe výhody bez ohledu na ostatní. Nedodržují Boží přikázání, protože nemilují své 

bližní jako sami sebe. — Manual for Canvassers, str. 62 (1902) 

 

Zisk není nejdůležitější. — Jestliže jsou naši agitátoři ovládáni duchem zisku, jestliže 

rozšiřují ty knihy, na kterých vydělávají nejvíce peněz na úkor jiných, které lidé potřebují, 

ptám se: Jaký smysl má jejich misionářská práce? Kde je misionářský duch, kde je duch sebe-

obětování? Práce rozumného bohabojného Kolportéra je považována za rovnocennou s prací 

kazatele evangelia. Může si tedy Kolportér dovolit jednat ze sobeckých pohnutek více než ka-

zatel? Může se zpronevěřit zásadám misionářské práce a prodávat jen ty knihy, které jsou nej-

levnější a prodávají se nejsnadněji a nepředkládat lidem knihy, které přinesou nejvíce světla, 

protože takovým jednáním může pro sebe vydělat více peněz? Jak se zde projevuje misionář-

ský duch? Nepřestala být knižní evangelizace tím, čím by měla být? Jak to, že se nepozvedá 

žádný hlas, pro nápravu tohoto stavu věcí? — Manual for Canvassers, str. 47, 48 (1902) 

Mnohé ale knižní evangelizace přitahuje kvůli prodeji knih a obrázků, které nevyjadřují 

naši víru a nepřinášejí světlo kupujícím. Vábí je to, protože možnosti zisku jsou mnohem lá-

kavější než ty, které jim mohou být nabídnuty oficiálně. Takoví lidé nezískávají zvláštní 

schopnosti potřebné pro kázání evangelia. Nezískávají zkušenost, která by je připravila pro tu-

to práci. Neučí se nést břímě lidských duší a nezískávají každodenní zkušenost jak nejúspěš-

něji přivádět lidi k pravdě. Ztrácejí čas i příležitosti. 

Tito lidé jsou často odvráceni od přesvědčujícího vlivu Božího Ducha a jejich chování 

získává světáckou povahu, přičemž zapomínají za jak mnoho vděčí Bohu, který pro ně oběto-

val svůj život. Své schopnosti používají jen pro své sobecké zájmy a odmítají pracovat na Bo-

ží vinici. — Manual for Canvassers, str. 43 (1902) 

 

Nenabízet zvláštní pobídky. — Mnozí z pracovníků na poli agitace nepřinášejí žádné 

oběti. Pracovníci v každé jiné oblasti mají více misionářského ducha než tento druh lidí. Jsou 

ochotni začít pracovat tehdy, je-li pro ně zcela ušlapána cestička a mohou-li docílit těch nej-

vyšších příjmů. Knižním evangelistům je předkládáno mnoho pobídek pro práci s oblíbený-

mi knihami, jsou jim nabízeny velké odměny. Za menší odměny při rozšiřování knih pojedná-

vajících o současné pravdě mnozí odmítají pracovat. Proto pobídky narostly, aby odpovídaly 

těm, které nabízejí ostatní nakladatelé a výsledkem je, že náklady na to, aby se naše publikace 

dostaly k lidem jsou vysoké. Mnoho knižních evangelistů vydělává peníze velmi snadno a 

bezstarostně je utrácí. — Svědectví, 5. díl, str. 403, 404 (1885) 

 

Hospodárnost a odříkání. — Dosti velké částky je možno utratit za hotelové účty, kte-

ré nejsou vůbec nutné. Boží věc je srdcím průkopníků tohoto poselství tak blízká, že si 

v hotelu dají jídlo jen zřídka a to i tehdy, stojí-li jen dvacet pět centů. Ale mladí muži a ženy 

všeobecně se hospodárnosti nenaučili a všude je vidět plýtvání. V některých rodinách se plýt-

vá tak hříšně, že v případě, že by začaly rozumně hospodařit, uživilo by to další rodinu. Jestli-



že by naši mladí při cestování vedli přesný přehled peněz, které utratí, a to položku po polož-

ce, prozřeli by a uviděli zbytečné ztráty. Nemusí být po nich být žádáno, aby si odpírali teplé 

jídlo, jako to dělali dřívější pracovníci při svém putování z místa na místo, avšak mohou se 

naučit uspokojovat své skutečné potřeby s menšími výdaji než jaké dnes považují za nutné. 

Existují lidé, kteří žijí v odříkání, aby mohli poskytovat prostředky na Boží věc. Ať si tedy li-

dé pracující pro tuto věc také odříkají omezováním svých výdajů jak je to jen možné. Pro 

všechny naše pracovníky by bylo přínosem, kdyby si prostudovali historii valdenských misio-

nářů a napodobili jejich příklad obětování se a odříkání si. — Svědectví, 5. díl, str. 400 (1885) 

 

KAPITOLA 15 

Spolupráce s jinými šiřiteli evangelia 

Práce kazatelů s tiskem. — Tisk je mocný nástroj a Bůh ustanovil, aby živí kazatelé 

pomocí něj přinášeli pravdu lidem všech národů. — Life Sketches, str. 217 (1915) 

 

Poslání ,,tichých poslů“. — Bylo mi sděleno, že dokonce i tam, kde lidé mohou na-

slouchat poselství živého kazatele, by měl působit Kolportér a spolupracovat s tímto kazate-

lem, protože i když kazatel předává své poselství velmi přesvědčivě, lidé nejsou schopni 

uchovat si všechno v paměti. Tištěné slovo je tedy důležité nejen proto, aby v nich probudilo 

zájem o pravdu pro tento čas, ale i proto, aby v nich zaselo sémě pravdy a zajistilo je proti 

ošidným chybám. Brožury a knihy jsou Božím prostředkem, který má lidem stále připomínat 

pravdu pro tento čas. Osvícením a utvrzením duší v pravdě vykonají publikace mnohem větší 

práci než jakou lze vykonat samotnou duchovní službou slova. Tiší poslové, kteří se dostanou 

do lidských domovů prostřednictvím práce knižních evangelistů pomohou v šíření evangelia 

v každém ohledu, protože když lidé čtou tyto knihy, naplní se jejich mysl Duchem Svatým 

stejně jako se jím naplňuje mysl těch, kteří naslouchají kázání Božího slova. Knihy obsahující 

pravdu provázejí andělé stejně jako práci kazatelů. — Svědectví, 6. díl, str. 315, 316 (1900) 

 

Spolupracujte s šiřiteli evangelia. — Spolupráce s šiřiteli evangelia při přinášení 

pravdy pro tento čas všem národům je skutečně to nejdůležitější. Měl by přitom být naplňován 

duch vznešené pravda, o níž tvrdíme, že ji milujeme. Mysl mnohých, kteří jsou nyní pohlceni 

špatností a hříchem, může být knižní evangelizací osvícena. Touto činností mohou být lidé 

připraveni k tomu, aby obstáli ve velkém dnu Božím, který je blízko před námi. — Review 

and Herald, 20.5.1890 

 

Úloha lékařské práce a duchovní služby. — Hospodin ustanovil kázání svého slova 

jako prostředek předávání svého varovného poselství světu. V Písmu je věrný učitel popiso-

ván jako pastýř Božího stáda. Má být respektován a jeho práce má být ctěna. Skutečná léčebná 

misijní práce je svázána s kazatelstvím a knižní evangelizace má být součástí jak léčebné mi-

sijní práce, tak kazatelství. Těm, kteří jsou do této práce zapojeni, bych ráda řekla: Když na-

vštěvujete lidi, řekněte jim, že jste šiřitelé evangelia a že milujete Boha. — Svědectví, 6. díl, 

str. 323 (1900) 

 

Kolportér a práce s Biblí. — Dostávám dopisy, v nichž jsem dotazována na povinnosti 

knižních evangelistů. Někteří říkají, že v návštěvách lidí nalezli vynikající příležitosti 

k předkládání pravdy pro tento čas a že jsou téměř nuceni k tomu, aby na místě předčítali z 

Bible. Tyto příležitosti není možné s dobrým svědomím nevyužít. Na druhé straně mi přichá-

zejí dopisy o tom, že naši knižní evangelisté si ulehčují svou práci tím, že se při čtení z Bible 



zaměřují na věroučná témata a že předsudky vzbuzované tímto čtením knižních evangelistům 

ztěžují práci při šíření knih a někteří žádají radu v těchto záležitostech. 

Neklást důraz na věroučné téma — Domníváme se, že pravdivá jsou obě tvrzení - že 

knižní evangelisté nalézají vynikající příležitosti k tomu, aby lidi přivedli k lepšímu chápání 

Bible a že způsob, jakým se knižní evangelisté s těmito příležitostmi vyrovnávají, vede 

k tomu, že jsou vzbuzovány předsudky a práce se brzdí. Když se Kolportér pustí do své práce, 

neměl by se rozptylovat, ale měl by se rozumně a s veškerou pílí držet cíle. A jestliže věrně 

vykonává své poslání, neměl by opomíjet příležitosti k pomoci těm, kteří hledají světlo a kteří 

potřebují útěchu Písma. Jestliže Kolportér chodí s Bohem, modlí-li se o moudrost nebes, aby 

ve své práci konal dobro a jen dobro, velmi rychle se naučí rozpoznávat potřeby těch, se kte-

rými přichází do styku. Vytěží maximum z příležitostí přivádět duše ke Kristu, ne tím, že bu-

de klást důraz na věroučná témata, ale na Boží lásku, na Jeho milosrdenství a ušlechtilost Jeho 

plánu spasení. Bude připraven v Kristově duchu v pravý čas promluvit k tomu, který je una-

ven. 

Duše má velkou potřebu znát Hospodina a Ježíše Krista, kterého nám seslal. V Bibli se 

najde spousta praktických příkladů, které může Kolportér pohodlně používat. Dokáže-li takto 

předávat schopnost praktické víry, bude nasycovat ty, kteří potřebují právě tento vzácný po-

krm. — Manual for Canvassers, str. 35, 36 (1902) 

 

Studujte Bibli. — Čeká na nás důležitá práce pro Hospodina - přinést slovo Boží těm, 

kteří dlí v temnotě omylu. Mladí přátelé, chovejte se tak, jakoby vám byl svěřen posvátný 

úkol. Měli byste studovat Bibli, abyste byli kdykoli připraveni dát každému člověku, který vás 

požádá, důvod k naději, která je ve vás. Skutečnou křesťanskou důstojností podávejte důkaz, 

že víte, že máte pravdu, jíž by měli lidé ve vlastním zájmu naslouchat. Jestliže bude tato prav-

da vryta do vaší duše, bude se projevovat ve vašem výrazu tváře i ve vašem vystupování, 

v klidné, vznešené vyrovnanosti a pokoji, který může mít jedině křesťan. — Svědectví, 5. díl, 

str. 401 (1885) 

 

Předčítejte z Bible. — Když Kolportér navštěvuje lidi v jejich domovech, má často pří-

ležitost předčítat jim z Bible nebo z knih, které učí pravdě. Jestliže objeví ty, kteří hledají 

pravdu, může s jim předčítat z Bible. Toto předčítání z Bible je přesně to, co lidé potřebují. 

Ty, kteří takto projevují hluboký zájem o hynoucí duše, bude Bůh používat ve své službě. Jimi 

bude předávat světlo těm, kteří jsou připraveni přijmout Jeho pokyny. — Svědectví, 6. díl, str. 

324 (1900) 

Část IV 

VE SPOJENÍ S BOHEM 

KAPITOLA 16 

Vedeni Duchem Božím 

V moci Ducha Svatého. — Knižní evangelizace by neměla nikdy polevovat. Ti, kteří 

byli vysláni vykonávat tuto činnost, by měli být stále v moci Božího Ducha Svatého. — Letter 

82, 1899 

Člověk potřebuje kolem sebe sílu, která by ho navrátila k obrazu Božímu a umožnila by 

mu vykonávat Boží práci, to však neznamená, že lidská činnost je nedůležitá. Lidé se zmocňu-



jí Božské síly, Kristus dlí v srdcích prostřednictvím víry a skrze spolupráci s Bohem získává 

lidská síla účinnost při konání dobra. 

Ten, který povolal galilejské rybáře, stále povolává lidi do své služby. A přeje si proje-

vovat našim prostřednictvím svou sílu stejně jako prostřednictvím svých prvních učedníků. — 

Touha věků, str. 296, 297 (1898) 

 

Modlete se o Ducha svatého. — Za sestoupení Ducha svatého bychom se měli modlit 

tak vroucně jak se modlili Kristovi učedníci o letnicích. Jestliže oni jej potřebovali ve své do-

bě, my jej dnes potřebujeme ještě více. Mravní temnota pokrývá zemi jako pohřební rubáš. 

Lidská mysl je sváděna na scestí všemi možnými druhy falešných učení, kacířských názorů a 

klamných teorií. Proto bez pomoci Božího Ducha a Jeho síly bude naše úsilí šířit Boží pravdu 

marné. — Svědectví, 5. díl, str. 158 (1882) 

Prokáží-li mladí lidé při zkoušce, že mají opravdovou starost o lidské duše a silnou tou-

hu zachraňovat své bližní, spatří proměnu lidských duší. Z jejich práce bude plynout sklizeň 

pro Hospodina. Nechť jdou pracovat jako praví misionáři a rozšiřují knihy, které obsahují 

pravdu pro tento čas. Nechť na jejich cestě Bůh vyslyší jejich modlitby za větší světlo a vede-

ní Jeho Duchem, aby poznali jak ve správný čas promluvit. Kdykoli uvidí příležitost 

k vykonání laskavého činu, nechť se jí chopí, jakoby pracovali za odměnu. Nechť si pamatují, 

že na svých cestách pracují pro Hospodina. — Manuscript 75, 1900 

 

Jeho pomoc je jistá. — Bůh po nás nechce, abychom práci, která je před námi, zvládli 

jen svou vlastní silou. Zajistil božskou pomoc pro všechny nutné případy, ve kterých jsou lid-

ské možnosti nedostačující. V každé obtížné situaci nám sešle Ducha svatého, aby posílil naši 

naději a jistotu, aby osvítil naše mysli a očistil naše srdce. — Svědectví, 8. díl, str. 19 (1904) 

Pokorný, zdatný pracovník, který poslušně plní Boží příkazy, si může být jist, že se mu 

dostane božské pomoci. Cítit tak velkou a svatou odpovědnost je už samo o sobě povznášející 

pro charakter. Uvádí v činnost ty nejlepší duševní schopnosti a jejich stálé používání posiluje 

a očišťuje mysl i srdce. To má nezměřitelný účinek jak na vlastní život tak na životy ostatních. 

— Svědectví, 6. díl, str. 340 (1900) 

 

Duch svatý proměňuje život. — Když se Boží Duch zmocní srdce, promění život. 

Hříšné myšlenky jsou odstraněny, hříšné skutky jsou zavrženy a místo hněvu, závisti a sváru 

nastupuje láska, pokora a pokoj. Místo smutku zaujímá radost a do výrazu tváře se promítá 

nebeské světlo. — Touha věků, str. 173 (1898) 

 

Tajemství úspěchu. — Jozue dostal slib, že Bůh určitě přemůže nepřátele Izraele, ale 

on přesto vynaložil takové úsilí, jakoby vítězství záleželo pouze na vojscích izraelských. Udě-

lal vše, co bylo v lidských silách a pak s vírou prosil o božskou pomoc. Tajemství úspěchu 

spočívá ve spojení božské síly a lidského snažení. Nejskvělejších výsledků dosahují ti, kteří se 

nejbezvýhradněji spoléhají na rámě Všemohoucího. — Patriarchové a proroci, str. 509 

(1890) 

 

Zmocněte se síly Ducha svatého. — Nechť knižní evangelisté na sebe nechají působit 

Ducha svatého. Nechť se svou vytrvalou modlitbou zmocní síly, která přichází od Hospodina, 

věříce v něho pevnou vírou. Jeho velký a mocný vliv bude působit na každého upřímného, 

věrného pracovníka. 

Tak jako Bůh žehná kazatelům a evangelistům v jejich upřímné snaze předkládat lidem 

pravdu, tak také bude žehnat věrným knižních evangelistům. — Svědectví, 6. díl, str. 340 

(1900) 



Nechť se mladí i staří zasvětí Bohu, chopí se práce a kráčejí vpřed, pracujíce v pokoře v 

moci Ducha svatého. — Svědectví, 6. díl, str. 331 (1900) 

V každém okamžiku si uvědomujte, že potřebujete přítomnost Ducha svatého, neboť on 

může vykonat to, co vy sami vykonat nemůžete. — Svědectví pro Kazatele, str. 310 (1923) 

 

Staňte se Jeho prostředníky. — S našimi knihami by měli pracovat zasvěcení pracov-

níci, které může Duch svatý použít jako své prostředníky. Kristus je naše hojnost a my máme 

předkládat pravdu v prosté jednoduchosti, nechávajíce ji, ať sama vydává vůni života k životu. 

— Svědectví, 6. díl, str. 319 (1900) 

 

Duch svatý napovídá jak mluvit. — Na lidská srdce musí zapůsobit příběh vykoupení. 

Když se naučíte pokoře a skromnosti Krista, budete vědět, co bystě měli říkat lidem, protože 

Duch svatý vám napoví, jaká slova použít. Těm, kteří si uvědomují nutnost nechat své srdce 

vést Duchem svatým, bude umožněno zasít semeno, které vyklíčí do věčného života. To je 

práce knižního evangelisty. - Svědectví, 6. díl, str. 325 (1900)  

 

On působí na srdce. — Pán Ježíš stojí po boku knižních evangelistů, kráčí s nimi, je 

hlavním pracovníkem. Jestliže uznáme Krista jako toho, kdo je s námi, aby nám připravil ces-

tu, Duch svatý po našem boku bude působit tam, kde bude potřeba. — Manual for Canvas-

sers, str. 40 (1902) 

 

On dává úspěch. — Lidi můžeme osvítit pouze díky Boží síle. Knižní evangelisté musejí být 

svou duší v živém spojení s Hospodinem. Měli by pracovat a modlit se, aby Bůh otevřel cestu 

a připravil lidská srdce k přijetí poselství, které jim posílá. Opravdový úspěch nepřinese 

schopnost Kolportéra, ale Božího Ducha působícího na srdce. — Manuscript 31, 1890 

 

Nablízku, aby pomohl v případě potřeby. — Pro všechny, kdo se snaží, aby dosáhli 

na Boží ruku, která vede, je chvíle největšího zoufalství chvílí, kdy je božská pomoc nejblíže. 

S vděčností pak pohlédnou zpět na nejtemnější část své cesty. … On je vyvede z každého po-

kušení a každé zkoušky s pevnější vírou a bohatšími zkušenostmi. — Touha věků, str. 528 

(1898) 

 

„Všechna síla“ je dostupná. — Ti, kteří přebývají v temnotě omylu jsou vykoupeni 

Kristovou krví. Jsou ovocem Jeho utrpení a je pro ně nutno pracovat. Ať si knižní evangelisté 

uvědomí, že pracují pro rozvoj Kristova království. On je bude učit, když se budou dávat 

do práce, kterou jim určil Bůh, aby varovali svět před brzkým příchodem posledního soudu. 

Práce evangelisty provázena sílou přesvědčení, sílou modlitby a sílou Boží lásky nebude a 

nemůže být neplodná. Myslete na zájem, který na této práci mají Otec a Syn. Tak jako Otec 

miluje Syna, miluje Syn ty, kteří jsou Jeho - ty, kteří pracují tak, jako pracoval on na spáse 

hynoucích duší. Nikdo se nemusí cítit bezmocný, protože Ježíš prohlašuje: „Dána je mi všeli-

ká moc na nebi i na zemi.“ Slíbil, že svou moc dá svým pracovníkům. Jeho síla se má stát je-

jich silou. Měli by spojit své duše s Bohem. Kristus si přeje, aby se všichni těšili z bohatství 

Jeho přízně, které je nezměřitelné. Je neomezené, nevyčerpatelné. Budeme-li pracovat společ-

ně s Bohem, bude naše na základě věčné smlouvy. Bude naše, spojíme-li se s ním, abychom 

mu přivedli mnoho synů a dcer. — Review and Herald, 2.6.1903 

Zasvěťte se cele Boží práci. On je vaší silou a bude po vaší pravici, pomáhajíce vám po-

kračovat v uskutečňování Jeho milosrdných úmyslů. — Svědectví, 9. díl, str. 41 (1909) 

Bůh přijme službu vykonávanou celým srdcem a sám napraví nedostatky. — Ve šlépě-

jích Velkého Lékaře, str. 150 (1905) 



 

Ničím neohraničené výsledky. — Každému, kdo se bezvýhradně nabídne do služby 

pro Hospodina, bude dána síla k dosažení ničím neohraničených výsledků. — Svědectví, 7. 

díl, str. 30 (1902) 

 

KAPITOLA 17 

Doprovázeni anděly 

Služba svatých andělů. — Je třeba, abychom poslání andělů chápali lépe než doposud. 

Bylo by dobré si zapamatovat, že s každým opravdovým dítkem Božím spolupracují nebeské 

bytosti. Neviditelné ruce dávající světlo a sílu navštěvují pokorné a skromné, kteří věří Božím 

slibům a žádají jejich plnění. Cherubíni, serafíni a andělé, kteří vynikají silou, stojí po pravici 

Boží, „všichni jsou služební duchové, kteříž posíláni bývají k službě pro ty, jenž mají dědičně 

obdržeti spasení.“ — Skutky Apoštolů, str. 154 (1911) 

 

Tisíce andělů. — Při práci pro hynoucí duše jste ve společnosti andělů. Tisíce po tisí-

cích a deset tisíc krát deset tisíc andělů chce spolupracovat se členy naší církve při předávání 

světla, které Hospodin tak štědře poskytl, aby se lid mohl připravit na příchod Krista. — Svě-

dectví, 9. díl, str. 129 (1909) 

 

Jsou vždy nablízku. — Ti, kteří pracují pro dobro ostatních, konají v jednotě 

s nebeskými anděly. Andělé jsou jejich stálými společníky a poskytují jím neustávající pomoc. 

Andělé světla a síly jsou vždy nablízku, aby chránili, utěšovali, líčili, radili a povzbuzovali. Je 

jim vlastní to nejvyšší vzdělání, ta nejopravdovější vzdělanost, ta nejušlechtilejší možná služ-

ba pro lidstvo na tomto světě. — Svědectví, 6. díl, str. 307, 308 (1900) 

 

Vysláni, aby nám pomáhali. — Lidská duše, která cítí svou nicotnost a zcela se spolé-

há na přednosti Spasitele, je zdánlivě naprosto bezmocná, avšak ve skutečnosti naprosto nepo-

razitelná. Než by Bůh připustil její porážku, raději by jí poslal na pomoc všechny nebeské an-

děly. Svědectví, 7. díl, str. 17 (1902) 

Naši knižní evangelisté dosahují značných úspěchů. A proč by neměli? Spolu s nimi 

přece pracují s nimi nebeští andělé. Stovky těch, kteří věří v pravdu, budou, jestliže udrží svá 

srdce v pokoře, konat dobré dílo ve společnosti andělů nebeských. Hospodin bude používat ty, 

kteří před ním pokoří své srdce a zasvětí se ve víře a pokoře, následujíce příkladu Velkého 

Učitele a promlouvajíce slovy, která osvítí ty, kteří nejsou naší víry. Musíme pracovat trpělivě 

a nezištně jako Hospodinovi služebníci, přibližujíce Písmo ostatním. — Letter 102, 1910 

 

Andělé vnuknou slova. — Na kolportérovi spočívá velká zodpovědnost. Do své práce 

by měl vstoupit připraven tak, aby byl schopen vysvětlovat Písmo. Bude-li při putování 

z místa na místo vkládat svou víru v Hospodina, budou kolem něho Boží andělé a budou mu 

vnukávat slova, která má pronášet, aby mnoha duším přinesl světlo, naději a odvahu. — Svě-

dectví, 6. díl, str. 314 (1900) 

 

Přicházejí obměkčit naše srdce. — Bůh navštíví ty, jejichž srdce je otevřeno pravdě a 

kteří touží nechat se vést. Svému lidskému zástupci řekne: „Promluv s tím nebo oním o lásce 

k Ježíši.“ Teprve až se přiblíží andělé Boží a obměkčí a podmaní si srdce, je jméno Ježíše vy-

slovováno s láskou a něhou. — Manual for Canvassers, str. 37 (1902) 

 



Přinášejí pokyny. — Každý kolportér nesporně stále potřebuje pomoc andělů, protože 

musí vykonávat důležitou práci; práci, kterou nemůže vykonat vlastními silami. Ti, kteří jsou 

znovuzrozeni, kteří si přejí být vedeni Duchem Svatým a konat to, co mohou, podle Kristo-

vých zásad, ti, kteří budou pracovat, jakoby cítili, že je sleduje nebeský svět, budou doprová-

zeni a vedeni svatými anděly, kteří před nimi budou vstupovat do lidských příbytků, připravu-

jíce jim cestu. Takováto pomoc je vysoko nad všemi výhodami, které mohou poskytnout jaké-

koli drahé ozdoby. 

Přinášejí úspěch. — Až si lidé uvědomí dobu, ve které žijeme, budou pracovat jako 

před zraky nebes. Knižní evangelista bude šířit ty knihy, které přinášejí světlo a sílu lidské du-

ši. Prodchne se duchem těchto knih a vloží celou svou duši do práce na jejich předkládání li-

dem. Jeho síla, odvaha a úspěch budou záviset na tom, jak hluboce je pravda obsažená 

v těchto knihách vetkána do jeho vlastní zkušenosti a rozvinuta v jeho charakteru. Až bude 

takto uzpůsoben jeho vlastní život, může kráčet vpřed, představujíce ostatním posvátnou 

pravdu, kterou zastupuje. Naplněn Duchem Božím, získá hluboké, bohaté zkušenosti a nebeští 

andělé mu přinesou úspěch v jeho práci. — Svědectví, 6. díl, str. 319, 320 (1990) 

Ježíš a svatí andělé přinesou úspěch snahám vzdělaných, bohabojných jedinců, kteří pro 

spásu duší dělají vše, co je v jejich silách. Nechť tiše a skromně se srdcem přetékajícím láskou 

usilují o získávání myslí lidí pro hledání pravdy tím, že budou předčítat z Bible, kdykoli bu-

dou moci. Tímto konáním budou zasévat semena pravdy podél všech vod a zvěstovat ctnosti 

toho, který je povolal ze tmy v předivné světlo své. Ti, kteří konají tuto práci ze správných 

pohnutek, vykonávají důležitou duchovní službu. Nebudou projevovat slabý nerozhodný cha-

rakter. Jejich myšlení se rozšiřuje, jejich způsoby se stávají vytříbenější. Neměli by klást žád-

né překážky svému zdokonalování a každý den by měli být lépe připraveni konat dobrou prá-

ci. — Svědectví, 5. díl, str. 403 (1885) 

 

KAPITOLA 18 

Pomoc v každé těžkosti 

Tisícero cest. — Náš nebeský Otec má tisícero způsobů, jak nám poskytnout to, o čem 

my vůbec nevíme. Ti, kdož přijmou zásadu, že služba Bohu je nade vše, zjistí, že všechny je-

jich pochybnosti zmizí a před nimi se otevře jasná cesta. — Ve šlépějích Velkého Lékaře, str. 

481 (1905) 

 

Výsledky, které se nedají hodnotit podle zdánlivého úspěchu. — Musíme být upřím-

nými, horlivými křesťany a věrně plnit všechny povinnosti, které nám byly uloženy a vzhlížet 

k Ježíši, tvůrci a dokonavateli naší víry. Naše odměna nezávisí na našem zdánlivém úspěchu, 

ale na duchu, ve kterém konáme svou práci. Jako kolportéři nebo evangelisté jste možná ne-

měli vždy úspěch v tom zač jste se modlili, ale pamatujte si, že výsledek věrného úsilí neznáte 

a nemůžete hodnotit. — Manuscript 20, 1905 

 

Není třeba ztrácet odvahu. — Mají-li pracovníci stálou důvěru v Boha, jsou-li schopni 

stálého sebezapření, nikdy neupadnou do sklíčenosti. Nebudou se trápit. Budou mít na paměti, 

že všude se nacházejí duše, které Hospodin potřebuje, a o které usiluje ďábel, aby je pevně 

spoutal otroctvím hříchu a neúcty k Božímu zákonu. — Manual for Canvassers, str. 22, 23 

(1902) 

 

Vítězství přijde. —Knižní evangelista se nemusí obávat, je-li nucen čelit těžkostem ve 

své práci. Nechť pracuje ve víře a vítězství přijde. Neboť není bojování naše proti tělu a krvi, 



ale proti knížatstvu, proti mocnostem, proti světa pánům temností věku tohoto.“ Kdykoli je 

předkládána kniha, která odhalí hříchy, je satan vždy nablízku tomu, komu je nabízena a zdů-

razňuje mu důvody, proč ji nemá přijmout. Ale Božská síla stále působí na mysli ve jménu 

světla. Sloužící andělé vzdorují svou silou síle satana. A jestliže skrze působení Ducha Svaté-

ho mysl a srdce přijmou pravdu, tato pravda bude mít proměňující vliv na charakter. — Ma-

nuscript 31, 1890 

 

Ve víře vzhlížejte k nebesům. — Berte slovo Kristovo jako svou jistotu. Cožpak vás ne-

pozval, abyste k němu přišli? Nikdy nepřipusťte, abys z vašich úst vycházela beznaděj a sklí-

čenost, jinak přijdete o hodně. Přikládáním váhy pouze vnějšímu vzhledu a stěžováním si, při-

jdou-li potíže a těžkosti, podáváte důkaz, že vaše víra je mdlá a oslabená. Mluvte a konejte ja-

koby vaše víra byla neporazitelná. Hospodin má bohaté prostředky. Jemu patří svět. Vzhlížejte 

k nebesům ve víře. Vzhlížejte k němu, který má světlo, moc a sílu. — Kristova podobenství, 

str. 146, 147 (1900) 

 

Věřte Božímu slibu. — Ti, kteří pracují pro Boha, se setkávají se zastrašováním, ale 

stále platí Boží slib: „A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa.“ [Mat. 28, 20] 

Bůh poskytne tu nejnádhernější zkušenost těm, kteří řeknou: „Věřím Tvému slibu, nezklamu 

ani neztratím odvahu.“ — Svědectví, 6. díl, str. 335, 336 (1900) 

 

Spasitel pošle pomoc. —Drahý Spasitel nám pošle pomoc právě tehdy, kdy ji budeme 

potřebovat. Cesta k nebesům je posvěcena Jeho stopami. Každý trn, který zraní naše kroky, 

zranil i Jeho. Každý kříž, který jsme povoláni nést, nesl on před námi. Hospodin připouští 

konflikty, aby byla duše připravena na věčný mír. — Velký spor (Vítězství lásky Boží), str. 633 

(1888) 

 

On pozvedává zoufalé. — Nejsou slyšet vzdechy, není cítit bolest, zármutek netíží du-

ši, ale tlukot srdce doléhá k srdci Otce. … Bůh se sklání ze svého trůnu, aby uslyšel nářek 

utiskovaných. Každému upřímnému prosebníkovi odpovídá: „Já jsem zde.“ Pozvedává zoufa-

lé a ponižované. Při každém naším strádání strádá i on. Při každém pokušení a při každé 

zkoušce je nablízku anděl jeho přítomnosti, aby nám pomohl. — Touha věků, str. 356 (1888) 

 

Nebezpečné váhání a pochybnosti — Když prorok [Jonáš] přemýšlel o obtížích a 

zdánlivé nemožnosti svého poslání, byl v pokušení pochybovat o rozumnosti tohoto povolání. 

… Zatímco váhal, ďábel ho spoutával obavami. … Úkolem, který mu byl svěřen, spočinula na 

Jonášovi závažná zodpovědnost, avšak Ten, kdo ho vyzval, aby šel do Ninive, byl schopen 

svého služebníka podpořit a zajistit mu úspěch. — Proroci a králové, str. 266 (1916) 

 

Ať vás neopouští odvaha. — Nikdy nepřipusťte, aby vás opustila odvaha. Nikdy nevy-

slovujte pochybnosti, protože máte z něčeho nepříznivý dojem. Když budete pracovat pro 

Mistra, pocítíte tíseň kvůli nedostatku prostředků, ale Hospodin vyslyší vaše prosby o pomoc 

a pomůže vám. Říkejte si: „Nebo Panovník Hospodin spomáhá mi, pročež nebývám zahan-

ben. Pro touž příčinu nastavuji tváři své jako škřemene; nebo vím, že nebudu zahanben.“ [Iz. 

50, 7] —Svědectví, 7. díl, str. 244 (1902) 

Buďme plni naděje a odvahy. Malomyslnost při službě Bohu je hříšná a bezdůvodná. 

On zná všechny naše potřeby. Má veškerou moc. Může svým služebníkům dát takovou míru 

schopností, jakou potřebují. — Svědectví, 8. díl. str. 38 (1904) 

Buďte silní a mluvte o naději. Hledejte svou cestu přes překážky. Jste v duchovním lůnu 

Ježíše Krista. Slovo je vaše jistota. Přistupujte ke svému Spasiteli s naprostou důvěrou pevné 



víry, spojujíce své ruce s Jeho rukama. Nechejte se jím vést na cestě. Cokoli vám řekne, učiň-

te. Bude vás učit stejně ochotně jako všechny jiné. — Svědectví, 6. díl, str. 462 (1900) 

 

Věřte jako Kálef. — Tím co dodávalo Kálefovi odvahu, zbavovala ho strachu z lidí, 

dokonce z mocných obrů, synů Enaka a umožnilo mu postavit se směle a neústupně na obranu 

práva, byla jeho víra v Hospodina. U téhož vznešeného zdroje - Generála nebeských armád - 

musí každý opravdový voják Kristova kříže čerpat sílu a odvahu k překonávání překážek, kte-

ré se často zdají být nepřekonatelné. … Dnes potřebujeme Kálefy … kteří budou odvážnými 

slovy přinášet zprávu o nutnosti přijmout okamžitá opatření. — Svědectví, 5. díl, str. 378 - 383 

(1885) 

 

Pracujte s odhodláním. — Ti, kteří slouží Bohu, musí projevovat zaujetí a rozhodnost 

v práci na získávání duší. Pamatujte, že jsou takoví, kteří budou ztraceni, jestliže my jako Bo-

ží nástroj nebudeme pracovat s neselhávající rozhodností a odhodláním. Trůn milosti se musí 

stát naší stálou záštitou. — Svědectví, 6. díl, str. 418 (1900) 

 

Statečně čelte obtížím. — Nastanou obtíže, které budou zkouškou vaší víry a trpělivos-

ti. Čelte jim statečně. Vnímejte světlejší stránku své práce. Objeví-li se ve vaší práci překážky, 

buďte si jisti tím, že to není vaše chyba a kráčejte dále, radujíce se z Hospodina. — Svědectví, 

7. díl, str. 244 (1902) 

 

Zkoušky jsou prospěšné. — Když však na nás dolehne strast, kolik z nás je jako Já-

kob! Považujeme ji za nástroj nepřítele a slepě zápasíme v temnotě dokud se naše síla nevy-

čerpá a nenacházíme útěchu ani vysvobození. … Potřebujeme také pochopit, že zkoušky jsou 

prospěšné a že nemáme nedbat toho, čím nás Bůh napravuje ani umdlévat, jsme-li jím napo-

mínáni. — Myšlenky z hory blahoslavenství, str. 25 (1896) 

 

Pán Ježíš je naší oporou. — Ti, kteří pracují pro Krista, by nikdy neměli přemýšlet a 

tím spíše mluvit o nezdarech ve své práci. Pán Ježíš je naší oporou ve všem konání, Jeho 

Duch by měl být naší inspirací a když se odevzdáme do Jeho rukou, abychom se stali nositeli 

světla, naše prostředky ke konání dobra nebudou nikdy vyčerpány. Můžeme na sebe vzít Jeho 

plnost a přijímat milost, jež nemá hranic. — Gospel Workers, str. 19 (1915) 

 

Očekávejte velké věci. — Tím, co vám zajistí úspěch, nejsou schopnosti, které nyní 

máte nebo někdy budete mít. Úspěch vám může zajistit jen Hospodin. Je třeba, abychom se 

mnohem méně spoléhali na to, co může vykonat člověk a daleko více na to, co je schopen pro 

každou věřící duši vykonat Bůh. Touží po tom, abyste po něm sahali svou vírou. Touží, abyste 

od něho očekávali velké věci. Touží vám dát chápání věcí časných i věcí duchovních. Dokáže 

posílit vaši schopnost myšlení. Může vám dát vkus a pohotovost. Vložte své nadání do práce, 

žádejte Hospodina o moudrost a on vám ji poskytne. — Kristova podobenství, str. 146 (1900) 

 

Všechny těžkosti odstraněny. — Budete-li hledat Boha a každý den toužit být promě-

něni, budete-li ze své vlastní duchovní volby svobodní a šťastní v Bohu, jestliže na základě 

Jeho vznešené výzvy vezměte na sebe s radostí v srdci Kristovo břímě - břímě poslušnosti a 

služby - všechno vaše reptání bude utišeno, všechny vaše těžkosti budou odstraněny, všechny 

vaše malicherné problémy, kterým nyní čelíte, budou vyřešeny — Myšlenky z hory blahosla-

venství, str. 150 (1896) 

Díky nejnádhernějším činům božské prozřetelnosti budou odstraněny hory problémů a 

budou smeteny do moře. — Svědectví, 9. díl, str. 96 (1909) 



Část V 

NAŠE LITERATURA NAPLNĚNÁ PRAVDOU 

KAPITOLA 19 

Knihy, které předávají poselství 

Hlásejte poselství třetího anděla. — Bůh povolává pracovníky, aby vstoupili na pole 

evangelizace, aby mohly být rozšiřovány knihy, které obsahují světlo pravdy pro tento čas. Li-

dé na celém světě se potřebují dozvědět, že znamení doby se naplňují. Předávejte jim knihy, 

které je osvítí. … 

Ti, kteří dlouhou dobu žili v pravdě, spí. Potřebují být posvěceni Duchem Svatým. Po-

selství třetího anděla musí být hlásáno mocným hlasem. Jsou před námi obrovské úkoly. Ne-

máme času nazbyt. Bože nedopusť, abychom dovolili bezvýznamným věcem zastiňovat svět-

lo, které by mělo být dáno světu. 

Do všech částí světa je třeba roznášet varovné poselství. Naše knihy musejí být vydává-

ny v mnoha různých jazycích. S těmito knihami by měli kráčet vpřed skromní a věrní lidé jako 

knižní evangelisté, přinášejíce pravdu mnohým, kteří by jinak nebyli nikdy osvíceni. — Ma-

nuscript 76, 1901 

 

Jasné poslání. — Bolí mě srdce, když vidím jak ti, kteří prohlašují, že hledají Spasitele, 

věnují svůj čas a své schopnosti šíření knih, které neobsahují nic, co by se týkalo zvláštních 

pravd pro tento čas - knih bezvýznamných příběhů a životopisů, knih lidských teorií a dohadů. 

Svět je plný takovýchto knih, jsou k dostání všude, ale jak se mohou následovníci Krista vě-

novat takové obyčejné práci, když je všude tak zoufalá potřeba Boží pravdy?  Našim posláním 

není šíření takových knih. Na to jsou tady tisíce jiných, kteří zatím nemají vědomosti, které by 

stačily na něco lepšího. My máme jasné poslání a neměli bychom se od něho odvracet 

k vedlejším problémům. Lidé a prostředky by neměli být využíváni k tomu, aby lidem byly 

předkládány takové knihy, které nepojednávají o pravdě pro tento čas. — Manual for Canvas-

sers, str. 51  (1902) 

Jestliže nepřijmeme patřičná opatření, trh bude zaplaven lacinými knihami a lidé budou 

připraveni o světlo a pravdu, které by se měly stát základem pro jejich přípravu na Hospodi-

novu cestu. — Letter 43, 1899 

 

Pracujte s knihami, které přinášejí duši světlo. — Ať knižní evangelisté pracují 

s knihami, které přinášejí duši světlo a sílu a ať do sebe nechají vstupovat ducha těchto knih. 

Ať do práce na předkládání těchto knih lidem vkládají celou svou duši. Jestliže budou pro-

dchnuti Duchem Božím, nebeští andělé jim umožní dosáhnout úspěchu v práci a oni sami na-

budou hluboké a bohaté zkušenosti. —  Letter 75, 1900 

 

Učte důkazům naší víry. — Naši pracovníci by nyní měli být nabádáni k tomu, aby vě-

novali hlavní pozornost knihám, které podávají důkazy naší víry - knihám, které učí o zása-

dách Písma a které připraví lidstvo na to, aby obstálo v časech zkoušky, které jsou před námi. 

Měli bychom je přivést k vysvětlování pravdy zbožnou prací v duchu Bible a moudrým pou-

žíváním našich publikací a naučit je působit slovem a učením. Měli bychom je nabádat, aby 

šířili ty knihy, které se zabývají biblickými náměty - knihy, jejichž učení připraví lidi na to, 

aby stáli s bedry opásanými pravdou a planoucími svícemi. — Svědectví, 9. díl, str. 61 (1909) 



 

Obsahovat pravdu pro tento čas. — knižní evangelisté by měli být nabádáni, aby se 

chopili této práce, aby neroznášeli povídkové knihy, nýbrž, aby světu přinášeli knihy, které 

obsahují pravdu, která je pro tento čas nejdůležitější. — Svědectví, 6. díl, str. 315 (1900) 

 

Předkládejte pravdu o zkoušce. — Větší knihy … obsahují pravdu pro tento čas - 

pravdu, která by měla být hlásána ve všech částech světa. Naši knižní evangelisté mají šířit 

knihy, které dávají jasné pokyny k poselstvím zkoušky, která mají připravit lidstvo k tomu, 

aby se opřelo o věčnou pravdu, držíce vztyčený praporec, na kterém stojí: „Boží přikázání a 

Ježíšova víra“. 

Bylo mi ukázáno, že by se knižní evangelizace měla oživit. Naše menší knihy a brožury 

a časopisy mohou a měly by být používány společně s většími knihami. — Rukopis  136, 1903 

 

KAPITOLA 20 

Naše velké knihy poselství 

Knihy, které vrhají světlo na satanovo odpadlictví. — 
*
Byl mi dán pokyn, že ihned 

by mělo začít všeobecné šíření důležitých knih, ve kterých je obsaženo světlo, které Hospodin 

vrhá na satanovo odpadlictví v nebesích, protože díky nim se pravda dostane do mnoha myslí. 

Knihy Patriarchové a proroci, Daniel a Zjevení a Velký spor jsou nyní zapotřebí více než kdy-

koli dříve. Měly by být všeobecně šířeny, protože pravdy v nich zdůrazněné otevřou mnoho 

slepých očí. … Mnoho našich lidí je slepých k důležitosti právě těch knih, které jsou nepo-

třebnější. Kdyby byl při prodeji těchto knih projevován náležitý cit a schopnosti, hnutí neděl-

ního zákona by nebylo tam, kde je dnes. — Review and Herald, 16.2.1905 

V Touha věků, Patriarchové a proroci, Velký spor (Vítězství lásky Boží) a Daniel a Zje-

vení jsou drahocenné rady. Těmto knihám musí být věnována zvláštní pozornost a mělo by se 

udělat všechno pro to, aby se dostaly k lidem. — Letter 229, 1903 

Bylo mi vyjeveno, že knihy Thoughts on Daniel a Zjevení, Velký spor (Vítězství lásky 

Boží) a Patriarchové a proroci si najdou své místo mezi lidmi. Obsahují důležité poselství, 

které lidé musejí dostat, zvláštní světlo, které Hospodin dal svému lidu. Boží andělé těmto 

knihám připraví cestu do lidských srdcí. — Special Instruction Regarding Royalties, str. 7 

(1899) 

 

Duch prorockých knih.  Děkuji svému nebeskému Otci za pozornost, kterou moji brat-

ři a sestry věnovali šíření knihy Kristova podobenství. Prodejem této knihy bylo dosaženo 

mnoho dobrého a práce by měla pokračovat. Snažení našich lidí by se však nemělo omezovat 

jen na tuto jedinou knihu. Práce pro Hospodina zahrnuje více než jeden druh služby. Kniha 

Kristova podobenství má zůstat v myslích lidí a vykonat svou určenou práci, ale jejímu šíření 

by nemělo být věnováno všechno myšlení a snažení Božího lidu. Všude by se měly prodávat 

větší knihy - Patriarchové a proroci, Velký spor (Vítězství lásky Boží) a Touha věků. Tyto kni-

hy obsahují pravdu pro tento čas - pravdu, která má být hlásána ve všude na světě. Jejich pro-

deji by nemělo nic stát v cestě. 

Úsilí při šíření Kristova podobenství ukázalo, čeho lze dosáhnout na poli evangelizace. 

Toto úsilí by se mělo stát nezapomenutelným poučením jak propagovat zbožným a důvěry-

hodným způsobem, který přináší úspěch. 

                                                           

 
*
 POZNÁMKA: Čtenář musí mít na paměti, že od doby, kdy byly napsány tyto články, bylo vydáno 

mnoho velkých knih plných poselství, které jsou našim kolportérům k dispozici. — AUTOŘI 



Mohlo se prodat mnohem více našich větších knih, kdyby členové církve mysleli na dů-

ležitost pravd, které obsahují a uvědomili si svou odpovědnost za jejich šíření těchto knih. 

Bratři a sestry, nebudete se nyní usilovat o jejich šíření? A nevnesete do tohoto úsilí nadšení, 

které jste vložili do snahy prodávat Kristova podobenství? Při prodeji této knihy se mnozí na-

učili jak zacházet s většími knihami. Získali zkušenost, která je připravila k tomu, aby mohli 

vstoupit na pole evangelizace. 

Vliv těchto knih. — Sestra Whiteová není původcem myšlenek v těchto knihách. Jsou 

v nich obsaženy rady, které jí během její životní práce sesílal Bůh. Obsahují drahocenné, po-

vzbuzující světlo, které Hospodin milostivě daroval své služebnici, aby ho předávala světu. 

Toto světlo má zářit z jejich stránek do srdcí mužů a žen a přivádět je ke Spasiteli. Hospodin 

prohlásil, že tyto knihy mají být šířeny po celém světě. Je v nich pravda, která je pro ty, kteří ji 

přijmou vůní života k životu. Tyto knihy jsou němými Božími svědky. Staly se v jeho rukou 

nástrojem přesvědčení a proměny mnoha duší. Mnozí si je přečetli s dychtivým očekáváním a 

přivedlo je to k tomu, že vidí účinnost Kristova vykoupení a mají důvěru v Jeho sílu. Byli při-

vedeni k tomu, že svěřili péči o své duše svému Stvořiteli, očekávajíce a doufajíce v příchod 

Spasitele, který své milované vezme do jejich věčného domova. V budoucnu by tyto knihy 

měly objasnit evangelium mnoha dalším a odhalit jim cestu spásy. — Review and Herald, 

20.1.1903 

 

Prodávejte knihy, které přinášejí světlo. — Hospodin seslal svému lidu mnoho rad, 

pro jednu oblast po druhé, pravidlo za pravidlem, tady trochu, tam trochu. Je málo je dbáno na 

Bibli a proto Hospodin seslal menší světlo, aby přivedlo muže a ženy ke světlu většímu. Ach, 

jak mnoho dobrého by mohlo být vykonáno, kdyby knihy obsahující toto světlo byly čteny 

s cílem uskutečňovat zásady, které jsou v nich obsaženy! Vládla by tisíckrát větší bdělost, ti-

síckrát větší odříkání a rozhodné úsilí. 

Bratři a sestry, pracujte se vší vážností na šíření těchto knih. Vložte do této práce svá 

srdce a Boží požehnání bude s vámi. Kráčejte kupředu ve víře a modlete se, aby Hospodin 

připravil vaše srdce k přijetí světla. Buďte příjemní a zdvořilí. Ukažte zásadovým jednáním, 

že jste pravými křesťany. Choďte a pracujte ve světle nebeském. Vaše cesta pak bude cestou 

spravedlivých a vaše světlo bude svítit více a více až do dne soudu. — Review and Herald, 

20.1.1903 

 

Pravdy zaštítěné větou ,,Tak pravil Hospodin“. — Kolik lidí si pečlivě přečetlo Pa-

triarchové a proroci, Velký spor (Vítězství lásky Boží) a Touha věků? Přeji si, aby všichni po-

chopili, že moje důvěra ve světlo darované Bohem je pevná, protože vím, že síla Ducha Sva-

tého pravdu posiluje a činí ji vznešenou, když Bůh říká: „Toť jest ta cesta, choďte po ní.“ 

V mých knihách je vyjádřena pravda a je zde zaštítěná větou „Tak pravil Hospodin.“ Duch 

Svatý vepsal tyto pravdy do mého srdce i vědomí tak nesmazatelně, jako byly prstem Božím 

zapsány do kamenných desek zákony, které jsou nyní v truhle smlouvy, aby byly přineseny 

v onen velký den, kdy bude vyřčen ortel nad všemi zlými, klamnými vědami, které vytvořil 

otec lží.   Letter 90, 1906 

Hospodin by  rád viděl Touha věků v každé domácnosti. V této knize je obsaženo světlo, 

které nám dává, abychom pochopili Jeho slovo. Našim knižních evangelistům bych chtěla říci: 

„Kráčejte vpřed se srdci obměkčenými a podmaněnými čtením o životě Kristově. Pijte zhlu-

boka vodu spásy, aby se mohla ve vašich srdcích stát životodárným pramenem, tryskajícím 

ven a osvěžujícím duše, které jsou připraveny zahynout.“ — Letter 75, 1900 

 

„Velký spor (Vítězství lásky Boží)“ nad stříbro či zlato. — Kniha Velký spor (Vítěz-

ství lásky Boží) by měla být šířena mezi široké vrstvy lidí. Obsahuje příběh minulosti, přítom-



nosti i budoucnosti. V tom, jak načrtává závěrečné výjevy pozemských dějin, přináší mocné 

svědectví pro pravdu. Všeobecné šíření bych si u ní knihy přála vidět raději než u kterékoli ji-

né knihy, kterou jsem napsala, protože v Velký spor (Vítězství lásky Boží) je poslední poselství 

varující svět podáno mnohem jasněji než v kterékoli jiné mé knize. — Letter 281, 1905 

Hovořím k vám, kteří jste zapojeni do knižní evangelizace. Četli jste 4. svazek [Velký 

spor (Vítězství lásky Boží)]? Víte, co obsahuje? Chápete toto téma? Vidíte, že lidé potřebují 

světlo, které poskytuje? Jestliže jste tak dosud neučinili, vyzývám vás, abyste si pozorně pře-

četli tato vážná varování a výzvy. Jsem přesvědčena, že Hospodin by chtěl, aby toto dílo bylo 

přinášeno na všechny „cesty a mezi ploty“, kde se nacházejí duše, aby byly varovány před ne-

bezpečím, které má tak brzy přijít. — Letter 1, 1890 

K napsání této knihy jsem byla pohnuta Duchem Božím, a když jsem na ní pracovala, 

cítila jsem na své duši velké břímě. Věděla jsem, že času je málo, že události, které na nás ma-

jí vbrzku dolehnout, nakonec přijdou velice neočekávaně a rychle, jak je to zpodobeno ve slo-

vech Písma: „Den Páně jako zloděj v noci přijde.“ 

Hospodin přede mne postavil věci, jejichž význam je naléhavý pro současnost a které 

zasahují do budoucnosti. Bylo mi řečena tato slova jako příkaz: „Popiš v knize věci, které jsi 

viděla a slyšela a nechej ji rozšířit mezi všechny lidi, neboť je blízko doba, kdy se dávné ději-

ny budou opakovat.“ V jednu, ve dvě, či ve tři noci jsem byla probuzena něčím, co velmi silně 

působilo na mou mysl, jakoby mi něco sděloval Boží hlas … 

Bylo mi vyjeveno, … že bych se měla věnovat tomu, abych popsala všechny důležité 

věci do 4. svazku [Velký spor (Vítězství lásky Boží)], že se varování musí dostat tam, kam se 

nemohou dostat živí poslové a že by mělo upoutat pozornost mnoha lidí k důležitým událos-

tem, které mají nastat v závěrečných dějstvích dějin tohoto světa. — Letter 1, 1890 

Knihy Velký spor (Vítězství lásky Boží) si cením více než stříbra či zlata a velmi si přeji, 

aby se dostala mezi lidi. Během práce na rukopisu Velký spor (Vítězství lásky Boží) jsem si 

často uvědomovala přítomnost andělů Božích. A mnohokrát mi byly scény, o kterých jsem 

psala, znovu zjevovány v nočních viděních, takže byly v mé mysli svěží a živé. — Letter 56, 

1911 

 

Největší výsledky v budoucnu. — Výsledky šíření této knihy [Velký spor (Vítězství 

lásky Boží)] nelze posuzovat z pohledu současnosti. Některé duše se jejím čtením probudí a 

naleznou odvahu ihned se spojit s těmi, kteří se drží Božích přikázání. Ale mnohem větší po-

čet těch, kteří si ji přečtou, zaujme své místo teprve tehdy, až uvidí, že dochází k událostem, 

které jsou v ní předpovězeny. Naplnění některých předpovědí vzbudí důvěru v to, že se vyplní 

také to ostatní a až bude při závěrečném díle svět ozářen slávou Hospodinovou, mnoho duší 

zaujme zásluhou této knihy své místo na straně Božích přikázání. — Manuscript 31, 1890 
 

Knihy se zvláštním vlivem. — Bůh mi dal světlo, které je obsaženo v Velký spor (Ví-

tězství lásky Boží) a Patriarchové a proroci a tohoto světla bylo zapotřebí k probuzení lidí, 

aby se mohli připravit na velký den Boží, který je již před námi. Tyto knihy obsahují jasnou 

Boží výzvu lidem. Jimi k nim promlouvá burcujícími slovy, pobízejíce je k tomu, aby se při-

pravili na Jeho příchod. Světlo, které Hospodin poskytl v těchto knihách by nemělo zůstat 

skryto. … 

Vím, že tvrzení, že tyto knihy nelze prodávat, je nesprávný. Vím to, jelikož Hospodin 

mi sdělil, že se to říká, protože cestu jejich prodeji zatarasila lidská vynalézavost. Nelze po-

přít, že tato díla nejsou výplodem žádné lidské mysli, jsou hlasem, kterým Bůh promlouvá ke 

svému lidu a na člověka budou mít takový vliv, jaký jiné knihy nemají. — Manuscript 23, 

1890 



Mnozí odpadnou od víry a budou věnovat pozornost svádivým věcem. Patriarchové a 

proroci a Velký spor (Vítězství lásky Boží) jsou knihy, které jsou upraveny zvláště pro nové li-

di, kteří se dali na víru, aby se mohli utvrdit v pravdě. Je v nich upozorňováno na nebezpečí, 

kterých by se měla církev vyvarovat. Ti, kteří se důkladně seznámí s poučeními v těchto kni-

hách, spatří nebezpečí, která jsou před nimi a budou schopni poznat správnou cestu, která pro 

ně byla vyznačena. Budou chráněni před nebezpečnými kroky. Budou svýma nohama činit 

přímé kroky, „aby, což zkulhavělo, do konce se nevyvinulo“. — Letter 229, 1903 

 

Ochrání před chybami. — Kéž by byl probuzen zájem o prodej těchto knih. Protože 

obsahují Boží rady pro tento čas, je jejich prodej nezbytný. Lidé by si jich měli vážit jako 

knih, které jim přinášejí světlo, kterého je právě nyní zvláště zapotřebí. Proto by tyto knihy 

měly být všeobecně šířeny. Ti, kteří pečlivě studují pokyny v nich obsažené a přijmou je jako 

by je přijímali od Hospodina, budou ušetřeni mnoha chyb, kterých se lidé dopouštějí. Ti, kteří 

přijmou pravdy obsažené v těchto knihách, nebudou svedeni na nesprávnou cestu. 

 

KAPITOLA 21 

Zdravotnické publikace 

Šíření zdravotnických publikací. — Šíření našich zdravotnických publikací je nanej-

výš důležitá práce. Je to činnost, o kterou by měli všichni, kteří věří zvláštním pravdám pro 

tento čas, projevovat živý zájem. Hospodin si přeje, aby lidské myšlení bylo nyní jako nikdy 

předtím vyburcováno k tomu, aby zkoumalo otázku velké střídmosti a zásady tvořící oporu 

opravdové obnovy zdraví. … 

Náboženství a zdraví. — Skutečné náboženství a zdravotní zásady jdou ruku v ruce. Je 

nemožné snažit se o spásu mužů a žen bez toho, abychom jim ukázali potřebu vzdání se hříš-

ných požitků, které ničí zdraví, znečišťují duši a brání božské pravdě působit na mysl. — Re-

view and Herald, 12.11.1901 

 

Náprava zdraví jako klín otevírající cestu. —Evangelium o zdraví má znamenité za-

stánce, ale jejich práce se stala velmi těžkou, protože mnoho kazatelů, předsedů konferencí a 

dalších lidí ve vlivných pozicích nevěnuje otázce obnovy zdraví patřičnou pozornost. Nepo-

znali, že má pro šíření poselství stejný význam jako pravá ruka pro tělo. Zatímco mnozí lidé a 

někteří duchovní věnují této oblasti jen velmi malou pozornost, Hospodin ukázal svůj vztah 

k ní tím, že jí umožnil velký rozkvět. Je-li náležitě vykonávána, stává se zdravotnická práce 

klínem, který dělá cestu dalším pravdám, aby se dostaly k srdcím. Když bude poselství třetího 

anděla přijímáno ve své celistvosti, obnova zdraví dostane své místo na konferenčních shro-

mážděních, v práci církve, v lidských domovech, u stolů a v celém chodu domácností. Pak 

bude pravá ruka sloužit jak má a chránit tělo. — Svědectví, 6. díl, str. 327 (1900) 

 

Zdravotnická literatura jako pomocná ruka evangelia. — Naše zdravotnická litera-

tura je pomocnou rukou evangelia, otevírající cestu k pravdě, na kterou je možno vstoupit a 

spasit mnoho duší. Neznám nic, co by tak rychle odemykalo srdce, jako tato literatura, která, 

je-li čtena a je-li podle ní jednáno, vede duše ke studiu Bible pro lepší pochopení pravdy. 

Knižní evangelisté by měli ty, které navštěvují, upozorňovat na zdravotnické publikace 

a vysvětlovat jim, jak jsou užitečné při léčení nemocí. — Manuscript 113, 1901 

 

Upoutává pozornost. — Publikace o obnově zdraví se dostanou ke mnohým, kteří nic 

nevědí ani si nic nepřečtou o důležitých biblických tématech. … Pravda se musí dostávat 



k lidem prostřednictvím obnovy zdraví. To je nezbytné pro upoutání pozornosti k biblické 

pravdě. 

Hospodin si přeje, aby Jeho lidé byli ve všech věcech střídmý. Dokud nebudou střídmí, 

nebudou a nemohou být posvěceni skrze pravdu. Jejich mysl a niterné myšlenky budou zkaže-

né.  

Mnoho z těch, kteří vypadají jako beznadějně zkažení, budou upoutáni pravdou, jestliže 

budou patřičně poučeni o svých nezdravých návycích. Pak mohou být pozvednuti, zušlechtěni, 

posvěceni a mohou být vhodnými nádobami pro Mistrovu potřebu. Vyjděte s  rukama plnýma 

správné látky ke čtení a se srdcem plným Kristovy lásky k jejich duším a jděte za nimi tam, 

kde jsou. … 

Odstraňuje předsudky. Bylo mi vyjeveno, že věnováním pozornosti této oblasti práce 

odstraníte velké množství předsudků, které v mnoha myslích zatarasovaly cestu k přijímání 

pravdy a četbě publikací, které hlásají pravdu, ve kterou věříme. Tato oblast nesmí být opomí-

jena jako nedůležitá, protože téměř každá rodina potřebuje být pohnuta k zájmu o tuto věc a 

svědomí jejich členů vyburcováno k tomu, aby se stali vykonavateli slova Božího při uplatňo-

vání sebezapření. Jestliže vzděláte lidi v otázce obnovy zdraví, připravíte jim cestu k tomu, 

aby mohli věnovat pozornost pravdě pro tento čas posledních dní. Můj průvodce řekl: „Vzdě-

lávat, vzdělávat, vzdělávat.“ Mysl musí být osvícena, protože rozum je zatemněn přesně jak si 

to přeje satan, neboť skrze zvrácené touhy do něj dokáže nalézt přístup, aby znečistil duši. … 

Mým průvodcem mi bylo sděleno: „Všichni, kteří věří a hlásají pravdu, by obnovu 

zdraví neměli jen sami uplatňovat, ale usilovně ji vysvětlovat i ostatním.“ Budou-li nevěřící 

přivádění k tomu, aby si uvědomili, že budeme-li vzdělaní ve věcech zdravé výživy a návyků, 

budeme mít správný náhled i na témata biblického poselství. —  Manuscript 1, 1875 

Hospodin povolává pracovníky, aby vstoupili na pole evangelizace. Přeje si, aby byly ší-

řeny knihy o obnově zdraví. Otázce obnovy zdraví je velmi důležitá. —  Manuscript 14, 1899 

Ať mladí muži a ženy vezmou knihy o obnově zdraví a vyjdou mezi lidi a všemožně se 

přičiní o rozvoj práce na obnově zdraví. Na světě je mnoho takových, kteří dychtí dovědět se 

více o těchto zásadách. — Letter 154a, 1900 

 

Velká potřeba tohoto světla. — Lidé velmi potřebují světlo zářící ze stránek našich 

zdravotnických časopisů a časopisů prosazujících střídmost. Hospodin si přeje, aby se jich po-

užívalo jako prostředků, pomocí nichž záblesky světla upoutají pozornost lidí a způsobí, že si 

začnou všímat varovného poselství třetího anděla. … 

Kazatelé mohou a měli by vykonat mnoho pro podporu šíření zdravotnických časopisů. 

Každý člen církve by měl pracovat s těmito časopisy stejně usilovně jako s jinými našimi pe-

riodiky. Obě skupiny by si neměly nijak zavázet. … 

Šíření zdravotnických časopisů se stane mocným nástrojem při přizpůsobování lidí pro 

přijetí oněch zvláštních pravd, které je mají připravit na brzký příchod Syna člověka. — Re-

view and Herald, 12.11.1901 

Stálá součást naší literatury. —Obnova zdraví zasáhne a již zasáhla takové lidi, kte-

rých by se jinak pravda nikdy nedotkla. V této době je třeba vynakládat hodně práce zaměřené 

na pomoc lidem, věřícím i nevěřícím prostřednictvím přednášek o zdraví a zdravotnických 

publikací. Nevidím důvod, proč by zdravotnické knihy neměly nalézt své stálé místo stejně 

jako jiné publikace bez ohledu na lidské předsudky. — Letter 25a, 1889 

 

KAPITOLA 22 

Udržování náležité rovnováhy 



Zdravotnické a náboženské knihy. — Mezi pracovníky, kteří pracují s knihami, které 

mají zaplavit svět světlem, by měla panovat dokonalá shoda. Ať jsou všude, kde se mezi na-

šimi lidmi provádí knižní evangelizace, zdravotnické i náboženské knihy představovány spo-

lečně jako součásti společného díla. Vztah náboženských a zdravotnických knih je podle mne 

možné představit na spojení tkalcovské osnovy a útku, kterým vzniká nádherný vzor a doko-

nalé dílo. 

Stejná důležitost. — V minulosti se se zdravotnickými knihami nepracovalo s takovým 

zaujetím, jaké vyžaduje jejich důležitost. I když jsou širokou vrstvou lidí vysoce ceněny, stále 

ještě mnozí nepovažují za důležité, aby se dostaly do světa. Ale co může být lepší přípravou 

na příchod Hospodina a přijetí dalších pravd, které jsou nezbytné pro přípravu lidí na Jeho 

příchod než jejich probouzení, aby si uvědomili zla této doby a nabádání k zanechání poži-

vačných a nezdravých návyků? Nepotřebuje svět vyburcovat ve věci nápravy zdraví? Nepo-

třebují lidé pravdy, uvedené ve zdravotnických knihách? Mnoho našich knižních evangelistů 

mezi lidmi by mělo ke zdravotnickým publikacím zaujmout jiný postoj než jaký u nich dosud 

vládne.  

Naši knižní evangelisté a tajemníci tiskových oddělení by neměli být považováni odliš-

né druhy pracovníků a neměly by mezi nimi být spatřovány rozdíly. Všichni by měli mít zá-

jem na prodeji knih, pojednávajících o otázce zdraví stejně jako na prodeji vyloženě nábožen-

ských knih. Neměli bychom se držet názoru, že knižní evangelisté mají věnovat pozornost jen 

určitým knihám. Musí být zajištěn dokonalý soulad, dobře vyvážený, stejnoměrný rozvoj prá-

ce ve všech jejích oblastech. 

Neoddělovat. — Nezájem, který mnozí projevují vůči zdravotnickým knihám, je uráž-

kou Boha. Jeho příkazem není oddělovat zdravotnickou část od ostatní práce. Pravda pro tento 

čas spočívá stejně jistě v práci na obnově zdraví jako v jiných částech evangelizační práce. — 

Svědectví, 6. díl, str. 326, 327 (1900) 

 

Žádná oblast nemá přednost. — V celé naší práci bychom měli dávat pozor, aby něja-

ká oblast nezačala dostávat přednost, zatímco ostatní by byly zanedbávány. Zájem o šíření na-

šich zdravotnických časopisů není takový jaký by měl být. Šíření těchto časopisů nesmí být 

zanedbáváno, jinak lidé utrpí velkou ztrátu. — Review and Herald, 12.11.1901 

 

Vše má své náležité místo. — Ale i když má zdravotnická práce své místo při hlásání 

poselství třetího anděla, její zastánci se v žádném případě nesmějí snažit působit tak, aby toto 

poselství nahrazovala. Zdravotnické knihy by měly zaujmout místo, které jim náleží, ale šíření 

těchto knih je pouze jedním z mnoha způsobů oné velké práce, kterou je třeba vykonat. Vřelý 

vztah, který někdy knižní evangelisté získají ke zdravotnickým knihám, nesmí způsobit, že ze 

své práce vyloučí ostatní důležité knihy, které by se měly dostat k lidem. Ti, jejichž úkolem je 

pracovat jako knižní evangelisté, by měli být lidmi, kteří jsou schopni rozeznat vztah každé 

části práce k celkovému dílu. Ať věnují šíření zdravotnických knih patřičnou pozornost, ale ať 

z něj nevytvářejí oblast tak vyčnívající nad ostatními oblastmi, aby lidi odváděla od jiných ži-

votně důležitých zájmů tím a odsunovala tím na okraj knihy, které světu přinášejí zvláštní po-

selství pravdy. 

K práci s náboženskými knihami je zapotřebí stejného přípravy jako k práci s knihami, 

které pojednávávají o otázce zdraví a střídmosti. Stejně mnoho, kolik toho bývá řečeno a vy-

konáváno pro přípravu pracovníků pro práci se zdravotnickými knihami, by mělo být řečeno 

ve vztahu k propagaci knih obsahujících duchovní potravu a stejně mnoho úsilí by mělo být 

vynakládáno k povzbuzování a vzdělávání pracovníků pro šíření knih obsahujících poselství 

třetího anděla. 



Jedna oblast doplňuje druhou. — Jeden z těchto dvou druhů knih bude vždy vytvářet 

místo pro druhý druh. Oba jsou nezbytné a oba by se měly dostat ke čtenáři ve stejný čas. Je-

den doplňuje druhý a v žádném případě nemůže zaujmout jeho místo. Oba pojednávají o té-

matech nejvyšší hodnoty a oba musejí hrát svou roli v přípravě Božího lidu na tyto poslední 

dny. Oba by měly působit jako pravda pro tento čas - osvětlovat, probouzet, přesvědčovat. 

Oba by se měly harmonicky spojovat při práci na posvěcování a očišťování církevních sborů, 

které vyhlížejí a očekávají příchod Syna Božího v síle a velké slávě. 

Ať se každý vydavatel a tajemník tiskového oddělení snaží s nadšením povzbuzovat 

kolportéry, kteří nyní působí mezi lidmi a získávat a připravovat nové pracovníky. Ať se kaž-

dý rozmáhá ve své práci tak, jak je to jen možné, aniž by oslaboval práci ostatních. Nechť vše 

probíhá v bratrské lásce a bez sobectví. — Svědectví, 6. díl, str. 327, 328 (1900)  

 

Práce se má rozvíjet stejnoměrně. —Náprava zdraví je v tak úzkém spojení 

s poselstvím třetího anděla jako ruka s tělem, ale ruka nemůže zaujmout místo těla. Jádrem 

naší práce je hlásání poselství třetího anděla, Božích přikázání a Ježíšova svědectví. Poselství 

má být šířeno mocným hlasem a má jít do celého světa. Vysvětlování zdravotních zásad musí 

být s tímto poselstvím spojeno. V žádném případě nesmí být prováděno nezávisle na něm a 

nesmí nijak zaujímat jeho místo. … Musí být zajištěn dobře vyvážený, stejnoměrný rozvoj 

práce ve všech jejích oblastech. … Chtěla bych, aby zdravotnické knihy zaujaly místo, které 

jim náleží; jsou však jen jednou z mnoha částí velké práce, kterou je třeba vykonat. Bůh seslal 

své poselství v knihách, které obsahují pravdu pro poslední dny. 

knižní evangelisté by neměli být učeni, že jedna kniha nebo jeden druh knih má zabírat 

celý prostor na úkor všech ostatních. Mezi pracovníky se vždy najdou takoví, kteří se nechají 

ovlivnit téměř čímkoliv. Ti, jejichž úkolem je pracovat jako knižní evangelisté, by měli být 

lidmi s vyrovnanou myslí, kteří jsou schopni rozeznat vztah každé práce k celkovému dílu. Ať 

věnují šíření zdravotnických knih patřičnou pozornost, ale ať z něj nevytvářejí oblast tak vy-

čnívající nad ostatními oblastmi, aby lidi odváděla od jiných životně důležitých zájmů. — Let-

ter 57, 1896 

Prodej zdravotnických časopisů a knih v žádném případě nebrání prodeji publikací, kte-

ré se zabývají jinými částmi poselství třetího anděla. Vše má připravovat cestu pro Pána Ježí-

še, aby přišel na nebeských oblacích se sílou a velkou slávou. — Manuscript 113, 1901 

 

Nepracovat jen pro jednu knihu. — Je zdůrazňováno, že nejlepší postup je, aby na 

poli propagace měla v určité době místo vždy jen jedna kniha, aby všichni knižní evangelisté 

pracovali pro jednu a tutéž knihu. Kdyby to tak bylo prováděno, nebylo by to ani rozumné, ani 

účelné. Se žádnou knihou by se nemělo nakládat jako by byla výjimečná a předkládat ji veřej-

nosti jako by mohla splnit všechny požadavky této doby. Jestliže Hospodin má světlo pro svůj 

lid, odhalované různými způsoby v různých knihách, kdo se odváží stavět zábrany, aby toto 

světlo nemohlo pronikat do celého světa? Bůh si přeje, aby naši bratři sestavili plány zajišťu-

jící, aby světlo, které nám poskytl, nezůstávalo skryto v našich vydavatelstvích, ale aby mohlo 

vyzařovat ven a osvítit každého, kdo jej přijme. — Manual for Canvassers, str. 47 (1902)  

 

Literatura pro všechny druhy lidí. — Žádný Kolportér by neměl povyšovat knihu, pro 

kterou pracuje, nad ostatní, které vykládají pravdu pro tento čas. Kdyby se naši knižní evange-

listé věnovali jen jedné knize a soustředili na ni všechny své síly, toto vykonávání práce by 

nebylo v souladu s Božím záměrem. Všichni lidé nemají stejné myšlení a to, co může být po-

travou pro mysl jednoho člověka, nemuselo by přitahovat mysl jiných lidí. Knihy by proto mě-

ly o zvláštních tématech pro tento čas pojednávat mnoha různými způsoby. Bude nutné, aby 

knižní evangelisté prováděli rozumný výběr. Nechť se nikdo, kdo vykonává práci Boží, nesta-



ne omezený a krátkozraký. Hospodin má mnoho nástrojů, s jejichž pomocí zamýšlí pracovat. 

Hrozí nebezpečí, že bude-li jedna kniha povýšena nad jiné, pak to dílo, které je skutečně nej-

lépe přizpůsobeno k tomu, aby lidem dávalo světlo, bude vytlačeno. Není třeba porovnávat 

různé knihy a rozhodovat o tom, která z nich přinese největší dobro. Bůh má místo pro všech-

ny hlasy i pera, které podnítil k tomu, aby pro něho přinášely svědectví. Pro někoho bude těž-

ké proniknout do hloubky našich nejsložitějších prací a jednodušší způsob sdělení pravdy po-

chopí snáze. Nechť vedoucí pracovníci povzbuzují slabší jedince a ukazují stejný zájem o 

každý nástroj uvedený do pohybu za účelem přípravy lidí na velký den Boží. Někteří mohou 

z brožur a traktátů získat více než z knih. Brožury, traktáty a letáky, které hovoří o biblických 

poučeních, to vše zasluhuje pozornost na poli evangelizace, protože jsou jako malé klíny, kte-

ré otevírají cestu větším dílům. — Manual for Canvassers, str. 48, 49 (1902) 

 

Traktáty a brožurky. —Knižní evangelista by s sebou měl nosit traktáty, brožurky a 

drobné knížky, aby je mohl poskytnout těm, kteří si nemohou koupit větší knihy. Tímto způ-

sobem se pravda může dostat do mnoha domovů. — Svědectví, 6. díl, str. 338 (1900) 

 

Větší odhodlání pro práci s náboženskými knihami. — Propagace je pro naše publi-

kace důležitou a nejprospěšnější evangelizační prací. … I když jsme již řekli mnoho o propa-

gaci zdravotnických knih - a stále si myslíme, že bychom měli tyto knihy šířit - více odhodlání 

by mělo být vkládáno do toho, aby se k lidem dostaly naše důležité náboženské knihy. Naše 

publikace se mohou dostat do míst, kde se nyní nemohou konat shromáždění. Na takovýchto 

místech zastupuje věrný knižní evangelista živého kazatele. — Letter 14, 1902 

V této etapě naší práce musíme hlídat každý krok, který podnikneme ve vztahu k šíření 

našich knih. Bylo mi jasně ukázáno, že musíme zajistit, aby muži a ženy, kteří se věnují agita-

ci, byli velmi schopní. Podobné úsilí, které bylo vynaloženo na prodej zdravotnických knih, 

by nyní mělo být vloženo do práce s knihami, které obsahují pravdu pro tento čas, aby se lidé 

mohli seznámit s důkazy naší víry a otázkami, které před námi stojí. 

Musíme přivést k práci všechny, kteří cítí, že jsou Bohem vybráni k tomu, aby vykoná-

vali ne obyčejnou práci zaměřenou na zisk, ale práci, která bude světu poskytovat světlo a 

pravdu, biblickou pravdu. — Letter 72, 1907 

 

Malé knihy proti velkým knihám. — Nedomnívám se, že je správné věnovat tolik po-

zornosti prodeji menších knih na úkor těch obsáhlejších. Je chybou nechávat ležet v regálech 

rozsáhlá díla, o nichž Hospodin vyjevil, že by měla být dávána lidem do rukou a místo nich 

tak energicky prosazovat prodej menších knih. — Manuscript 123, 1902 

 

Není čas na obyčejnosti. — Jsme nyní příliš blízko konci dějin tohoto světa na to, aby-

chom lidem předkládali takové knihy, které neobsahují poselství, které naši lidé potřebují. 

Připoutávejte jejich pozornost ke knihám, které pojednávají o uplatňování víry a zbožnosti v 

běžném životě. Vyčistěte a posvěťte tábor. Je hojnost knih, které světu přinesou světlo. 

Nevidím důvod proč by naše brožury měly obsahovat tolik odkazů na knihy, které jsou 

nepodstatné pro tento čas. Spoustu takových knih lze získat v každém knihkupectví. Proč ne-

upoutat lidskou mysl k tématům souvisejícím se slovy věčného života? Proč nevyvinout úsilí, 

aby výklad všech našich pracovníků na celém světě byl jednoduchý, věcný a pravdivý. Hos-

podin volá po takovém druhu podávání témat. Nemáme čas věnovat se obyčejným věcem, 

nemůžeme ztrácet čas knihami, které slouží jen k pobavení. — Counsels to Writers and Edi-

tors, str. 147, 148 (1899) 

Bylo mi sděleno, že vkládání obyčejných příběhů do našich knih není nezbytné pro zdar 

naší práce. Svět je zahlcen takovým druhem literatury a to, že se takové knihy dobře prodáva-



jí, není v žádném případě důkazem, že jsou to knihy, které bychom měli šířit. Velká obliba 

románů přivádí na svět tisíce bezcenných knih, které jsou jako seno, dřevo a strniště. Tyto 

knihy jsou napsány těmi, jejichž mysl se naučila zaobírat fantazírováním. Vše, co lidská fan-

tazie dokáže vymyslet, je vetkáno do knih a předpokládáno světu jako duchovní potrava. 

Velmi často to však nemá žádnou „výživnou“ hodnotu. „Co jest té plevě do pšenice?“ Nepo-

třebujeme romány, neboť máme co do činění s tvrdou realitou života. — Counsels to Writers 

and Editors, str. 147 (1899) 

 

Vyhýbejte se povrchní a vzrušující literatuře. — Svět je zaplaven knihami, u kterých 

by bylo lepší, kdyby byly zničeny než šířeny. Knihy o indiánských válkách a  podobných té-

matech, vydávané a šířené s cílem získat peníze, by bylo lepší vůbec nečíst. Vládne ďábelské 

okouzlení  těmito knihami. Skličující líčení zločinů a ukrutností má uhrančivý vliv na mnoho 

mladých a probouzí v nich touhu upozornit sebe byť za cenu těch nejhorších činů. Existuje 

mnoho děl, která se více drží historie a jejichž vliv je o něco lepší. Ohavnosti, krutosti, pros-

topášné zvyky popisované v těchto knihách působí v myslích lidí jako kvas, který je vede 

k tomu, že se dopouštějí podobných činů. Knihy, které vykreslují ďábelské činy lidských by-

tostí, dělají reklamu zlým skutkům. Strašné podrobnosti zločinů a utrpení není zapotřebí zno-

vu prožívat a nikdo, kdo věří pravdě pro tento čas, by neměl přispívat k zvěčňování jejich pa-

mátky. 

Milostné příběhy a povrchní a vzrušující povídky tvoří další skupinu knih, která je klet-

bou pro každého čtenáře. Autor může připojit dobré mravní ponaučení a celé jeho dílo může 

být protkáno náboženskými myšlenkami, ale přesto je to ve většině případů jen satan převle-

čený do andělského roucha, aby tak mohl účinněji klamat a svádět. Mysl je ve velké míře 

ovlivňována tím, čím se zabývá. Čtenáři povrchních, vzrušujících povídek se stávají neschop-

nými plnit úkoly, které před nimi leží. Žijí v neskutečném světě, nemají zájem o užitečnou 

činnost, ani zájem studovat Písmo, aby čerpali z nebeské manny. Mysl je zesláblá a ztrácí 

svou sílu uvažovat o významných problémech povinnosti a osudu. 

Bylo mi sděleno, že mládež je nevhodnou četbou vystavena obrovskému nebezpečí. Sa-

tan soustavně vede jak mladé tak lidi ve zralém věku k okouzlení bezcennými knihami. Kdyby 

mohla být velká část těchto knih zničena, byla by zastavena epidemie, která má strašlivé účin-

ky tím, jak oslabuje lidskou mysl a ničí lidské srdce. Nikdo není tak pevný ve správných zása-

dách, aby byl uchráněn před pokušením. Všechna tato laciná četba by měla být bez okolků 

vyhozena. 

Nemáme Boží svolení k tomu, abychom se zabývali tiskem či prodejem takové literatury, ne-

boť je příčinou zkázy mnoha duší. Vím o čem píši, protože věc byla přede mnou otevřena v 

jasných obrysech. Ať se ti, kteří věří pravdě, nedávají do této práce s myšlenkou na vydělávání 

peněz. Hospodin sešle zkázu na prostředky takto získané; rozptýlí více než bylo sebráno. Ma-

nual for Canvassers, str. 51 - 53 (1902) 

 

Agitujte, abyste šířili světlo. — V dnešní době jsou vychvalovány a velebeny všední 

obyčejné věci. Je poptávka po čemkoli, co způsobí senzaci a dá se prodat. Země je zahlcena 

naprosto bezcennými publikacemi, které byly napsány kvůli penězům, zatímco skutečně hod-

notné knihy se neprodávají a nečtou. Ti, kteří pracují s touto literaturou budící senzaci, jelikož 

takto činíce si mohou více vydělat, se zbavují vzácné příležitosti konat dobro. Je třeba vést boj 

o upoutání pozornosti mužů a žen a zaujmout je skutečně hodnotnými knihami, které mají 

svůj základ v Bibli. Bude stále těžší nalézt svědomité, bohabojné pracovníky, kteří vstoupí na 

pole evangelizace pro tyto knihy za účelem šíření světla. — Svědectví, 5. díl, str. 401, 402 

(1885) 

 



KAPITOLA 23 

Naše časopisecká služba 

Předkládání pravdy našimi periodiky. — V našich publikacích se dostávají do tisku 

požehnané biblické pravdy přinášející spásu duše. Je mnoho lidí, kteří mohou při prodeji na-

šich periodik pomoci. — Svědectví, 9. díl, str. 63 (1909) 

Nacházíme se jakoby ve stavu dřímoty ve vztahu k dílu, které může být vykonáno rozši-

řováním správně zpracované literatury. Zvěstujme nyní uvážlivým používáním našich peri-

odik a knih Slovo s odhodlaným úsilím, aby svět pochopil poselství, jež dal Ježíš Janovi na 

ostrově Patmos. Nechť každý člověk, jenž se hlásí ke Kristovu jménu, prohlašuje: „Konec 

všech věcí je nablízku, připraviž se vstříc Bohu svému.“ — Review and Herald, 30.7.1908 

 

Hlásejte poselství třetího anděla. — Tak jako nikdy předtím je nyní zapotřebí vykoná-

vat vznešenou a nádhernou práci spočívající v šíření poselství posledního evangelia. Svět má 

získávat světlo pravdy prostřednictvím evangelizační služby slova v našich knihách a periodi-

kách. Naše publikace mají ukazovat, že konec všech věcí je nablízku. Jsem žádána, abych řek-

la našim vydavatelstvím: „Pozvedněte úroveň, pozvedněte ji výše. Hlásejte poselství třetího 

anděla tak, aby mohlo být slyšeno na celém světě.“ Nechť je vidět, že ,,tu jsou ti, kteříž ostří-

hají přikázání Božích a víry Ježíšovy.“ Nechť naše literatura přináší poselství jako svědek ce-

lému světu.“ — Review and Herald, 30.7.1908 

 

Pravidelné předplatné. — Dochází k chybě, když je předplatné našich časopisů nabí-

zeno jen na několik týdnů, a přitom při vynaložení náležitého úsilí lze získat předplatné mno-

hem delší. Jedno roční předplatné má větší hodnotu než mnoho předplatných na krátkou dobu. 

Jestliže je časopis odebírán jen po několik měsíců, s krátkodobým předplatným často končí i 

zájem o něj. Jen málokdo obnoví své předplatné na delší dobu, a tak se vynakládá mnoho času 

s malými výnosy, zatímco s trochou více citu a vytrvalosti by bylo možné získat roční před-

platné. Míříte příliš nízko, bratři, jste příliš omezení ve svých plánech. Nevkládáte do své prá-

ce tolik citu a vytrvalosti, kolik si zasluhuje. V této práci je více těžkostí než v jiných povolá-

ních, ale poučení, které si osvojíte, cit a sebekázeň, které získáte, vás připraví k tomu, abyste 

se uplatnili i v jiných užitečných oblastech, v nichž můžete sloužit duším. Ti, kteří si špatně 

osvojují poučení, jsou nedbalí a příkří v přístupu k lidem, by vykázali stejné nedostatky 

v chování, tentýž nedostatek citu a obratnosti při jednání s lidmi, kdyby vstoupili na pole du-

chovní služby. 

Krátkodobé předplatné je chybou. — Někteří se spokojují se získáváním krátkodobého 

předplatné a nevykládají úsilí potřebné k získání předplatného na delší čas. knižní evangelisté 

by nikdy neměli odbývat svou práci nedbalým, bezstarostným přístupem. Měli by cítit, že jsou 

pracovníky Božími a láska k duším by je měla vést k tomu, aby vynakládali veškeré úsilí na 

osvícení mužů a žen ve věci pravdy. Prozřetelnost a sláva, prostředky a výsledky jsou úzce 

spojeny. Když Jeho pracovníci konají to nejlepší co mohou, Bůh za  ně činí to, co nemohou 

vykonat sami a nikdo si nemusí myslet, že má dosáhnout úspěchu samostatně, svým vlastním 

snažením. Je potřeba, aby lidské úsilí bylo spojeno s pevnou důvěrou v Boha. 

V každé oblasti Hospodinovy práce je zapotřebí hospodárnosti. Přirozeným sklonem 

mladých v dnešní době je opomíjet a pohrdat hospodárností a zaměňovat ji za lakotu a hamiž-

nost. Ale hospodárnost je v souladu s těmi nejvelkorysejšími a nejtolerantnějšími názory a 

pohledy; tam, kde není uplatňována, nemůže být opravdová štědrost. Nikdo by si neměl mys-

let, že učit se hospodárnosti a jak se nejlépe postarat o „drobty“, je pod jeho úroveň. Když 



Kristus vykonal obdivuhodný zázrak, pravil: „Zbeřte ty drobty, kteříž zůstali, ať nezhynou.“ 

— Svědectví, 5. díl, str. 399, 400 (1885) 

 

KAPITOLA 24 

Dalekosáhlý vliv našich publikací 

Síla pera. — V rukou lidí, kteří cítí plát pravdu na oltáři svého srdce a jejichž zápal pro 

Hospodina je vyvážen zdravým úsudkem je pero mocným nástrojem. Pero namočené v pra-

meni čisté pravdy může vysílat paprsky světla do tmavých koutů světa, které je budou odrážet 

zpět, dodávajíce jim novou sílu a sílící světlo bude moci proniknout všude. — Life Sketches, 

str. 214 (1915) 

 

Tisk jako Boží nástroj. — Tisk je mocný nástroj k pohnutí myslí a srdcem lidí. …Tisk 

je mocný nástroj, který Bůh ustanovil ke spojení s úsilím živého kazatele, aby se pravda dosta-

la ke všem národům, pokolením, jazykům a lidem. Na mysl mnoha lidí nelze zapůsobit jiným 

způsobem. — Christian Experience, str. 225 – 227 (1922) 

Publikační oblast naší práce do značné míry rozhoduje o našem vlivu. Velmi si přeji, 

aby jí bylo dosaženo všeho toho, co pomocí ní zamýšlí Hospodin. Jestliže lidé, kteří pracují 

s našimi knihami, budou plnit své úkoly svědomitě, vím díky světlu, které mi seslal Bůh, že 

znalost pravdy pro tento čas se zvětší dvakrát až třikrát. — Life Sketches, str. 446, 447 (1915) 

 

Vliv našich publikací. — Bylo mi vyjeveno, že naše publikace mají být za každou cenu tiště-

ny v různých jazycích a rozesílány do všech civilizovaných zemí. Čím je v dnešní době hod-

nota peněz ve srovnání s hodnotou duší? … 

Bylo mi vyjeveno, že tisk je buď silou dobra nebo zla. Tento nástroj může dosáhnout takové-

ho vlivu na veřejné mínění jako žádný jiný. Tisk, řízený lidmi, kteří jsou zasvěceni Bohu, mů-

že být opravdovou silou dobra, přivádějící lidi k poznání pravdy. … 

V jiných zemích. — Bylo mi vyjeveno, že publikace již vykonávají svou práci při půso-

bení na mysl některých lidí v jiných zemích, při boření zdí předsudků a pověr. Byli mi ukázání 

muži i ženy studující s velkým zájmem časopisy a stránky spisů o přítomné pravdě. Chtějí číst 

důkazy pro ně tak nádherné a nové a chtějí otevírat své Bible s hlubokým a novým zájmem, 

protože věci pravdy, které pro ně zůstávaly utajené, se staly jasné, zejména pravda o sobotě 

podle čtvrtého přikázání. Když studovali Písmo, aby zjistili, zda se tyto věci takto odehrály, 

jejich chápání bylo osvíceno novým světlem, protože se nad nimi vznášeli andělé a působili 

na jejich mysl pravdami obsaženými v publikacích, které si přečetli. 

Četba s modlitbou a slzami. — Viděla jsem je jak drží v jedné ruce časopisy a spisy a ve 

druhé ruce Bibli, přičemž jejich tváře byly pokryty slzami. Skláněli se před Bohem v upřímné, 

pokorné modlitbě, aby byli přivedeni k celé pravdě - v modlitbě právě o to, co pro ně dělal než 

se k němu obrátili. A když pravdu přijali ve svém srdci a spatřili plynule na sebe navazující 

články pravdy, Bible se pro ně stala novou knihou. Přivinuli ji ke svému srdci s vděčnou ra-

dostí, přičemž jejich tváře zářily štěstím a svatou radostí. 

Tito lidé se však nespokojili s pouhou vlastní radostí ze světla a začali pracovat pro jiné. Ně-

kteří učinili velké oběti pro pravdu a pomoc těm bratřím, kteří byli tmě. A tak je připravována 

cesta k vykonání významné práce při šíření spisů a časopisů v jiných jazycích. — Life Sket-

ches, str. 214, 215 (1915) 

 

Knihy vytažené z polic. — Je pravda, že někteří z těch, kteří si koupí knihu, ji založí 

do poličky, nebo odloží na konferenční stolek a nahlédnou do nich jen zřídka. Avšak Bůh se 



stará o svou pravdu a přijde čas, kdy budou tyto knihy vyhledávány a čteny. Do domu může 

přijít nemoc nebo smůla a díky pravdě, obsažené v těchto knihách, sešle Bůh do ztrápených 

srdcí pokoj, naději a oporu. Odhalí se jim Jeho láska a oni pochopí vzácnost odpuštění jejich 

hříchů. Tak Hospodin spolupracuje se svými odříkavými pracovníky. — Svědectví, 6. díl, str. 

313, 314 (1900) 

 

Duše přivedené ke Kristu. — Naše publikace nyní zasévají semeno evangelia a jsou 

nástrojem, který ke Kristu přivádí tolik duší jako kázané slovo. V důsledku jejich šíření byly 

založeny celé sbory. — Review and Herald, 10.6.1880 

 

I úryvky jsou vzácné. — Každý řádek vytištěného materiálu obsahujícího pravdu pro 

tento čas bychom měli považovat za posvátný poklad. Dokonce i úryvky z brožury nebo peri-

odika by měly být považovány za hodnotné. Kdo může odhadnout vliv jaký může mít vytrže-

ná stránka obsahující pravdu poselství třetího anděla na srdce někoho, kdo hledá pravdu? Pa-

matujme, že někdo by si rád přečetl všechny knihy a články, bez kterých se můžeme obejít. 

Každá stránka je paprskem světla z nebes, který svítí na „cesty a mezi ploty“, vrhajíce světlo 

na cestu pravdy. 

Při zázraku nasycení zástupů několika bochníky a rybami jídlo přibývalo, když bylo 

Kristem podáváno těm, kteří ho přijímali. Stejně tomu bude při šíření našich knih. Boží prav-

da, je-li podávána, se bohatě množí. A tak jako učedníci na Kristův pokyn sebrali „drobty, 

kteříž zůstali, ať nezhynou“, tak bychom i my měli schraňovat každý úryvek literatury obsahu-

jící pravdu pro tento čas. — Review and Herald, 27.8.1903 

 

Tisíc v jednom dni. — Vbrzku pro nás Hospodin vykoná velké věci, budeme-li pokor-

ně a s vírou dlít u Jeho nohou. … Brzy bude v jediném dni obráceno víc než tisíc lidí, z nichž 

většina bude své první stopy přesvědčení přičítat četbě našich publikací. — Review and He-

rald, 10.11.1885 

 

Až bude vydáno poslední varování. — Tisíce hlasů na celém světě přinesou varování. 

Budou se dít zázraky, nemocní budou uzdravováni a věřící budou provázet znamení a divy. 

Působí také Satan, a to s falešnými divy, „tak, že i ohni přikazuje sstupovati s nebe na zem 

před oblíčejem lidským“. Tak budou obyvatelé země přivedeni k tomu, aby zaujali svůj po-

stoj.  

Toto poselství nebude šířeno ani tak věcnými důkazy, jako spíše hlubokou vírou 

v Ducha Božího. Důkazy již byly předloženy. Sémě bylo zaseto a nyní vyraší a ponese užitek. 

Publikace rozšiřované misijními pracovníky vydaly svůj vliv, přesto mnozí, na jejichž mysl 

zapůsobily, něco bránilo plně pochopit pravdu nebo prokázat poslušnost. Nyní paprsky světla 

pronikají všude a pravda je vidět v celé své průzračnosti. … Mnozí zaujímají postoj na straně 

Hospodina. — Velký spor (Vítězství lásky Boží), str. 612 (1888) 

 

Boží plán hlásání poselství. — Hospodin nám jako lidem dal veliké světlo a vyzývá 

nás, abychom jej nechali zářit dále na ty, kteří jsou v temnotě. Toto světlo, tato síla živoucí 

pravdy má být námi předávána světu. K lidem v temnotě z nás má vyzařovat dále čisté, stálé 

světlo, udržované při životě Boží mocí. Jsme pověřeni použít světlo, které nám bylo dáno 

k tomu, abychom vytvořili další světla, aby se naši bližní mohli radovat v pravdě. Neberme 

tento úkol na lehkou váhu. Kdyby slunce odmítlo svítit, jak hroznou temnotu a zmatek by to 

způsobilo. Pro nás by odmítnutí nechat naše světlo svítit těm, kteří se nacházejí v temnotách, 

představovalo vinu, jejíž velikost je nezměřitelná. … 



„A Duch i nevěsta řkou: Poď. A kdož slyší, rciž: Přiď. A kdož žízní, přijdiž, a kdo chce, 

nabeř vody života darmo.“ 

Tato slova vykreslují Boží plán hlásání evangelia. Jeho prostředníci - božští i lidští se 

mají sjednotit v úsilí o záchranu ztracených. Tyto duše mají být vysvobozeny z područí hří-

chu. Bůh vyzývá všechny, kteří přijali Jeho jméno, aby poslouchali Jeho příkazy. Každý je 

povoláván, aby se ujal nějaké části Boží práce. … 

Proměňující síla pravdy.  — Síla slova pravdy se projevuje proměňujícím vlivem bož-

ské milosti na lidská srdce. Poselství, hlásané v krajích, kde dosud nebylo slyšeno, zanechává 

dojem v lidských srdcích. Zdá se, že má větší moc k proměňování charakteru než když je 

předkládána těm, kteří ji znají. Pravda má malý účinek na srdce těch, kteří žijí v protikladu 

k ní pro vlastní výhody - těch, kteří sledují směr protikladný k jejím zásadám. Takoví lidé 

prohlašují, že věří ve slovo Boží, ale nepodávají žádný důkaz, že jím jsou posvěceni. 

Pravda by měla zaujmout ty, kteří o ní nikdy předtím neslyšeli. Tito lidé poznají hříšnost 

hříchu a jejich pokání bude důkladné a upřímné. Hospodin bude působit na lidská srdce, která 

byla v minulosti nedotčena, na srdce těch, kteří předtím nepoznali ohavnost hříchu. 

Kristus je jediným úspěšným protivníkem, se kterým se hřích kdy setkal. Kéž světlo Je-

ho života naplno září do duší těch, kdo dlí v temnotě. Přímým působením síly evangelia byly 

za den obráceny tisíce lidí. 

Když si hříšník začne uvědomovat skutečnost, že věčného života může dosáhnout pouze 

prostřednictvím Krista, když si uvědomí, že podmínkou pro vstup do Božího království je po-

slušnost Božímu Slovu, když pohlíží na Krista jako smírnou oběť za hříchy, přichází ke Spasi-

teli v pokoře a kajícnosti, přiznává své hříchy a hledá odpuštění. Jeho duše je nadchnuta vě-

domím velebnosti a slávy Hospodina. Blaženost věčného života v pokoji, radosti a čistotě cítí 

tak hluboce, že se zcela oddá Bohu. 

Dostala jsem pokyn říci, že když světlo pronikne do jejich duší některých z těch, kteří se 

navenek zdají zcela oddáni hříchu, stanou se nejúspěšnějšími pracovníky v místech, kde se 

nacházejí právě takoví hříšníci, jakými byli kdysi oni sami. 

Napsáno pro Kolportéry. — Toto píši, protože ti, kteří jsou zapojeni do evangelizace a 

práce od domu k domu, se často setkávají  muži a ženami, kteří jsou navenek hrubí a odpudi-

ví, ale kteří, budou-li získáni pro pravdu, stanou se jejími nejvěrnějšími a nejodhodlanějšími 

stoupenci. Duch pravdy má skutečně velkou hodnotu v každém sboru. Ti, které Hospodin po-

užívá, nemusejí být vždy navenek dokonalí, ale mají-li bezúhonný charakter, Pán je považuje 

za vzácné. 

S blížícím se koncem musí Boží práce přibývat. — S blížícím se koncem musí Boží prá-

ce přibývat v plné síle, čistotě a posvátnosti. Pracovníci musejí být naplněni láskou k Bohu a 

jeden ke druhému. Musejí se držet zásad nejpřísnější bezúhonnosti. Udeří-li se na správnou 

strunu, Bůh se zjeví jako Bůh milosrdenství a lásky. Andělé nebeští se přiblíží členům církve 

na zemi, aby jim pomáhali v nouzi. Mějme na paměti, že jsme Boží pomocníci. V tomto ne-

beském svazku budeme pokračovat v Jeho práci dokonale, se zpěvem a radostně. V každé du-

ši bude zažehnut plamen svatého zanícení. Vojsko za vojskem bude opouštět tmavou korou-

hev nepřítele, aby přišla na pomoc Hospodinu, na pomoc Hospodinu proti mocnému nepříteli. 

Pracovníci musejí získat hlubší zkušenosti. — Boží pracovníci musejí získat mnohem 

hlubší zkušenosti. Podřídí-li vše Bohu, bude pro ně pracovat s velkou mocí. Vztyčí korouhev 

pravdy nad pevnostmi, které doposud ovládal satan a s vítěznými výkřiky se jich zmocní. Mají 

jizvy z bitev, ale přichází k nim utěšující poselství, že Hospodin je povede nadále od vítězství 

k vítězství. 

Když služebníci Boží budou se svatým zanícením spolupracovat s Božími prostředníky, 

stav věcí na tomto světě bude změněn a země brzy s radostí přijme svého Krále. Potom „ti, 



kteříž jiné vyučují, stkvíti se budou jako blesk oblohy, a kteříž k spravedlnosti přivozují mno-

hé, jako hvězdy na věčné věky.“ — Review and Herald, 17.9.1903 

 

 

 


