Wstęp
Wczoraj wieczorem zwrócono moją uwagę na szczególną radę. Rada ta,
dana Ellen White w r.1875, dotyczyła szerzenia prawdy na czas obecny.
W radzie tej znajduje się szereg elementów, które starałem się stosować
w ciągu ostatnich siedmiu lat. Ważność działalności publikacyjnej jest w
centrum naszego postępu. Należy przygotować ludzi do szerzenia dzieła
za pomocą książek.
Rada dana Ellen White polecała, by większe książki były sprzedawane.
Do tego czasu moją zasadą było darmowe rozdawanie wszystkich
materiałów. Wiedziałem, że to powinno się zmienić, aby ustanowić
pracę kolporterską.
Nadszedł czas na tę zmianę.
Większe książki, ponad 140 stron, mają być sprzedawane. Włącza to
następujące książki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Agape
$14.95
Kwestie życiowe
$14.95
Theos
$14.95
Powrót Eliasza
$14.95
Mój Umiłowany
$11.95
Boski Wzór
$11.95
Pocieszyciel
$12.95
Zwierzchność i Przeznaczenie $11.95

Poniższe książki dostępne są za datek. Celem jest kwota $8‐$10. Ale to
jest tylko sugestia.
1.
2.
3.
4.

Wojny o Tożsamość
Dzieła naszego Łagodnego Boga
Lekarstwo dla Duszy
Klucz do Mocy Poselstwa Trzeciego Anioła

Wszystkie publikacje poniżej 80 stron mają być rozdawane darmo.
Szczególnie:
1.
2.
3.
4.
5.

Mądrość Boża
Pierwotna Miłość
Boski Wzór Życia
Krzyż Zbadany i Krzyż Spotkany
Moc Przebaczenia

Zgodnie z radą poniżej nawołujemy ludzi, by wstępowali do pracy
niepełno‐etatowej lub pełnoetatowej w sprzedawaniu tych książek.
Waszymi kwalifikacjami będzie połączenie waszej gorliwości w szerzeniu
poselstwa i miłości do ludzi.
Gdy ktoś zapoczątkowuje nowe metody sprzedaży w dzieleniu się tymi
materiałami, udostępnimy mu przygotowane skrypty. Według
Niebiańskiego Wzoru przekazujący powiększa swą skuteczność przez
dobranie właściwej metody. Aby metoda była skuteczna nie może być
narzucona z góry. Każda osoba jest pod kierownictwem Bożym dla
najskuteczniejszego dzielenia się tymi książkami.
Zapraszam do zapoznania się z opisanym poniżej widzeniem, które
otrzymała Ellen White. Szereg z tych punktów został wprowadzony w
życie. Zapraszamy obecnie Kolporterów, czy to na pełnym etacie, czy też
dorywczych, by dzielili się tym poselstwem. Czy odpowiesz na to
wezwanie?
Adrian Ebens
24 Marca 2020

Nadzwyczajny sen
Review and Herald November 1875
Szereg mówców przyciągnęło uwagę słuchaczy na zebraniu
namiotowym w miejscowości o nazwie Rome, w stanie Nowy Jork w
USA, 12‐go września, w r. 1875. Tej nocy we śnie widziałam młodego
człowieka o szlachetnym wyglądzie, który wszedł do pokoju, w którym
byłam tuż po moim przemówieniu. Ta sama osoba pojawiała się
uprzednio od czasu do czasu w ważnych snach przez ostatnie
dwadzieścia sześć lat. Powiedział on, [1] Zwróciłaś uwagę ludzi na
ważne tematy, które dla wielu osób były dziwne i nowe. Dla niektórych
są one nadzwyczaj interesujące. [2] Ci, którzy działają w słowie i
nauczaniu, uczynili wszystko, co mogli, by przestawić obecną prawdę, co
spowodowało powstanie pytań i zainteresowania. [3] Ale bez bardziej
usilnego wysiłku, żeby utrwalić te wrażenia w umysłach, twoje
dotychczasowe wysiłki okażą się prawie bezowocne. [4] Szatan ma wiele
[4a] atrakcji gotowych odwodzić umysł; [4b] by łącznie ze złudą bogactw
zagłuszyć nasienie prawdy zasiane w sercu i w większości przypadków
nie przynosi owocu.
W każdym przedsięwzięciu, jak i w tym, które jest obecnie
podejmowane, [5] wasza praca dałaby o wiele więcej dobrych
rezultatów, gdybyście mieli przygotowany dobry materiał do czytania.
[6] Broszurki o ważnych punktach prawdy na czas obecny powinny być
rozdawane darmo wszystkim chętnym je przyjąć, bez zapłaty, co może
ostatecznie przynieść stokrotnie więcej do skarbnicy. Macie siać przy
wszystkich wodach.
[7] Materiał drukowany jest skutecznym sposobem poruczania
umysłów i serc ludzkich. Ludzie tego świata używają go i wykorzystują
wszelkie okazje, by podsunąć ludziom zatrutą literaturę. Jeśli ludzie, pod
pływem ducha tego świata i Szatana, są gorliwi w rozpowszechnianiu
korumpującej literatury, wy powinniście być bardziej gorliwi, by im
podać literaturę, która podnosi i prowadzi do zbawienia.

Powinny być podjęte bardziej usilne starania uświadamiania ludzi o
wielkim temacie reformy zdrowia. [8] Broszurki cztero‐, ośmio‐,
dwunasto‐ szesnasto‐stronicowe lub nawet większe, zawierające
treściwe, dobrze napisane artykuły o tej ważnej kwestii powinny być
rozprzestrzeniane jak jesienne liście. [9] Mniejsze ulotki na tematy
prawd biblijnych stosownych do obecnych czasów powinny być
drukowane w różnych językach i pozostawione w miejscach, gdzie
prawdopodobnie ktoś je przeczyta. Bóg dał do rozporządzenia swojemu
ludowi możliwości druku, które w połączeniu z innymi środkami będą
skuteczne w propagowaniu znajomości prawdy. Ulotki, broszurki,
czasopisma i książki, zależnie od potrzeb, powinny być
rozpowszechniane we wszystkich miastach i wioskach kraju. To jest
dzieło misyjne dla każdego.
[10] Powinno się wykształcić ludzi dla tej gałęzi dzieła, aby byli
misjonarzami i rozpowszechniali publikacje. [10a] Powinni to być ludzie
wymowni, którzy by nie odstraszali, ani sami nie byli odstraszani. [10b]
Jest to dzieło, dla którego ludzie byliby upoważnieni poświęcić cały swój
czas i energię, w miarę potrzeby.
[11] Ci, którzy rozpowszechniają darmową literaturę, powinni także brać
inne publikacje, by je sprzedawać wszystkim, którzy by chcieli je nabyć.
Wytrwałe wysiłki dadzą dobre wyniki. Bardzo wielu zostało nawróconych
do prawdy przez czytanie samych czasopism i ulotek, którzy bez tego nie
zetknęli by się z prawdą. Bóg powierzył Swojemu ludowi wielkie światło.
Nie mają więc sami radować się nim samolubnie, ale pozwolić, by jego
promienie oświecały innych błądzących w ciemnościach.
Jako lud nie wykonujecie nawet jednej dwudziestej części tego, co
mogłoby być osiągnięte w rozpowszechnianiu znajomości prawdy. [12]
Wiele więcej może dokonać żywy mówca połączeniu z
rozpowszechnianiem czasopism i ulotek, niż samo kazanie słowa bez
publikacji. Druk jest mocnym narzędziem, które Bóg przeznaczył, by w
połączeniu z działaniem żywego mówcy niosło prawdę narodom,
językom i pokoleniom.

Wiele umysłów może być poruszonych tylko tym sposobem. Tu jest
prawdziwie misjonarskie dzieło, w które należy zainwestować pracę i
środki z najlepszymi wynikami. Było zbyt wiele obaw podejmowania
ryzyka i wystąpienia z wiarą, by siać przy wszystkich wodach. Nadarzały
się okazje, których nie wykorzystano. Było zbyt wiele lęku przed
wystąpieniem. Prawdziwa wiara nie jest zadufaniem, ale zamierza wiele.
Drogocenne światło i pełna mocy prawda powinny być bez zwlekania
wyjawiane w publikacjach. [13] Dużo się traci przez czekanie na nowe
materiały, gdy wiele wartościowego i właściwego na obecny czas już
jest w druku. Te opóźnienia ryzykują zbyt wiele. Okazje mijają.
Powiedział on, twój mąż i ty sama możecie zrobić o wiele więcej w
przygotowywaniu publikacji. Lepiej znacie potrzeby ludzi niż wielu
innych. Bóg przywiódł was do bliskiej łączności z Nim i dał wam
doświadczenie w tej pracy, którego nie dał wielu innym.
Dał wam dostęp do tego mocnego środka – wydziału publikacji. Inni nie
mogą zająć waszego miejsca i wykonać pracę, którą Bóg przeznaczy ł dla
was. Szatan szczególnie starał się zniechęcić twojego męża przez
opanowanie umysłów niektórych ludzi, którzy powinni być
pomocnikami. Mają ulubione pokusy. Szemrali i byli zazdrośni bez
przyczyny. Bóg nie opuści, ani nie porzuci swego sługi, gdy ten wiarą
trzyma się Jego mądrości i mocy. Podtrzyma go przez służbę aniołów o
przewyższającej mocy. Jego moc nie pochodzi z naturalnych przyczyn,
ale od Boga. Będzie on atakowany przez nieprzyjaciele ze wszystkich
stron. Szatan powiedzie umysły niektórych, by byli nieufnymi co do jego
motywów i do szemrania przeciw jego planom, podczas gdy działa on
pod kierownictwem Ducha Bożego.
Musi ufać Bogu, gdyż On jest źródłem jego mocy. Nieprzyjaciel, przez
swych agentów, będzie mu przeszkadzał i próbował wyczerpać jego
cierpliwość, gdyż słabości ludzkiej natury są jego udziałem i nie jest
nieomylnym. Ale jeśli będzie się trzymał Boga w pokornej ufności i będzie
w cichości kroczył w Jego obecności, Bóg będzie dla niego pomocą w
każdej trudności.
Twój mąż nie może dać się zniechęcić w swych wysiłkach zachęcania
ludzi do podjęcia tej odpowiedzialnej i ważnej pracy. [14] Każdy człowiek

przyjęty przez Boga będzie pod atakiem szatana. Jeśli nie utrzymają
łączności z niebem i narażą dzieło na niebezpieczeństwo, nie będzie to
przypisane jemu ani tobie, ale raczej przewrotnej naturze szemrzących,
którzy tego nie rozumieją i nie przezwyciężą. Ci ludzie, których Bóg
próbował użyć w swym dziele i którzy zawiedli, przydając wielkie
brzemiona wiernym i niesamolubnym, spowodowali więcej szkody i
zniechęcenia niż wszystko dobre, co uczynili. Ale to nie powinno
przeszkodzić celowi Bożemu we wzrastaniu dzieła, z jego brzemieniem
trosk, podzielonego na różne gałęzie i złożonego na tych, którzy mają
wykonać swe zadanie i ponieść brzemiona, gdy będzie to potrzebne. [15]
Ci ludzie muszą być chętni przyjmować pouczenia, a wtedy Bóg ich
umocni i uświęci udzielając im uświęconej rozwagi, by to czego się
podejmują, byli w stanie poprowadzić naprzód w jego imieniu.
Twój mąż musi być pokorny i ufny, postępować ostrożnie i ze drżeniem
przed Bogiem, gdyż grunt po którym kroczy jest święty. Bóg dał mu moc
dla wielkich zagrożeń. Dał mu siłę i światło, i moc jak wartkiego
strumienia. Nie jest to z niego samego, ale od Boga. Może czerpać z
niewyczerpalnego źródła. Nie może zapominać, że jest śmiertelny,
poddany pokusom i zmęczeniu. Jego umysł powinien mieć okresy
odpoczynku, co przyniesie wielki pożytek dla niego samego, jaki dla
sprawy Bożej, którą reprezentuje. Z odświeżonym umysłem może
dokonać więcej, bardziej doskonale niż z nieustanną pracą i ciągłym
wysiłkiem zmęczonego umysłu.
[16] Br. Andrews jest obranym przez Boga sługą do szczególnego dzieła;
zrobił jednak błąd wstrzymując publikację Historii Sabatu, aby
przedstawić doskonałe dzieło, [16a] i dozwalając, by jego umysł został
odwrócony od dzieła zleconego mu przez Boga. Powinien był wydać to
ważne dzieło wcześniej, a potem udoskonalać je, kiedy by mógł.
Nieprzyjaciel wykorzystał tą długą zwłokę, by nas wyprzedzić, a będzie
się radował, jeśli nam to przeszkodzi. [17] Nie należy tolerować długich
opóźnień. Należy się przeciwstawić śmiałym posunięciom szatana i
odeprzeć go.
Br. Haskell dokonał dobrej pracy w dziale broszurek i misji. Trzeba mu
zawsze być w bliskiej łączności z niebem, aby był prowadzony i nauczany

przez Boga. Popełnił nieco błędów, ale nieumyślnie. Jego gorliwość i
skoncentrowane wysiłki w jednym kierunku spowodowały przeoczenie
innych ważnych względów. [18] Posunął się zbyt daleko kładąc nacisk
na dawanie środków. Niektórzy biedni zrobili więcej niż powinni,
podczas gdy ci, którym powierzono więcej jako Bożym szafarzom
wielkimi środkami, zrobili tylko niewiele. Słudzy Boży muszą rozróżniać
i działać ostrożnie i rozsądnie, by zawsze dawać właściwą radę hojnym i
sumiennym, ale biednym. Bóg pragnie, by jego słudzy byli w tak bliskiej
łączności z nim, żeby byli tego samego zrozumienia co Chrystus.

Ellen G. White.

Oakland, Cal., 20 października 1875 r.
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