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Poděkování

Je nad možnosti a rozsah této knihy zmínit jménem všechny osoby, které ji pomáhaly 
utvářet. A i kdyby to bylo možné, stejně by se mně nepodařilo vzpomenout si na všechny, 
kteří se o vznik knihy jakkoli zasloužili. Někteří lidé přispěli třeba jen jedním datem nebo 
starým traktátem, ale jejich pomoc měla velký význam. Mnoho lidí z různých zemí světa 
obětovalo svůj čas a pročetlo si tento rukopis. Cením si jejich hodnotné kritiky a návrhů. 
Osvědčila se nám slova Písma svatého: „V množství rádců je záchrana.“

Jak je uvedeno na titulní straně, toto dílo bylo připravováno pod vedením a za sponzor-
ského přispění Defense Literature Committee (Výbor pro apologetickou literaturu – pozn. 
překl.). Zde jsou jména členů tohoto výboru: M. E. Kern,* předseda, D. E. Robinson,* 
tajemník, A. W. Cormack, M. K. Eckenroth,* W. P. Elliott, L. E. Froom, J. D. Livingston, 
H. W. Lowe, J. L. McElhany, J. W. McFarland, F. D. Nichol, W. E. Read,* D. E. Rebok, 
J. I. Robison, A. L. White,* L. H. Wood, F. H. Yost.* Později utvořené podvýbory, se kte-
rými jsem měl tu čest spolupracovat, provedly počáteční detailní studii hlavních obvinění 
proti Ellen G. Whiteové a navrhly vytvoření tohoto díla. Tento podvýbor také velmi peč-
livě pročítal rukopis a četné revize, kterými tato kniha musela před publikováním projít. 
Jen ti, kteří kdy napsali knihu s tolika odkazy, mají přehled o tom, jak velkou pomocí je 
takový podvýbor. Zvlášť bych chtěl poděkovat těmto jeho členům: 

J. L. McElhanymu, prezidentu Generální konference v letech 1936–1950. Navzdory 
svému plnému diáři byl vždy ochoten udělat si čas na cenné návrhy a rady, kterými přispěl 
k vytvoření tohoto díla a ke kterému napsal také předmluvu. 

A. L. Whiteovi, tajemníku Ellen G. White Publications, a D. E. Robinsonovi, dru- 
hému tajemníku. Jejich neutuchající ochota při vyhledávání a ověřování citátů, dat a do-
kumentů velmi usnadnila mou práci. 

L. E. Froomovi, odborníku na dějiny Církve adventistů sedmého dne, za jeho korek-
tury 13. kapitoly. 

Jediným dosud žijícím členem původního výboru, který patřil mezi správce odkazu 
Ellen G. Whiteové utvořeného roku 1915, je Francis M. Wilcox, který byl po mnoho let 
editorem církevního časopisu Review and Herald. Jsem mu velmi zavázán za jeho kon-
struktivní kritiku a za pročtení rukopisu i v závěrečné fázi před tiskem. 

První část této knihy pojednává o následujících otázkách: Byla vidění Ellen G. Whi-
teové důsledkem nervové poruchy? Odpověď zahrnuje diskusi nad různými lékařskými 
pohledy ohledně určitých duševních a emocionální poruch. Jsem velmi zavázán těmto 
odborníkům, kteří pročetli části rukopisu: Charles L. Anderson, M.D., Charles T. Bat-
ten, M.D., Arthur L. Bietz, Ph.D., Cyril B. Courville, M.D., Harrison Evans, M.D., 
George T. Harding, M.D., L. A. Senseman, M.D., Harold Shryock, M.D.
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Haroldu M. Waltonovi, M.D., jemuž patří zvláštní poděkování za pročtení sekce  
o zdravotní reformě Ellen G. Whiteové.

L. C. Smithovi, právníkovi, Copyright Division, Library of Congress, Washington, 
D.C., za jeho odborné informace, které pomohly utvořit prohlášení o copyrightu na 
str. 325.

Díky patří také všem ostatním, kteří se jakkoli podíleli na této knize během její namá-
havé cesty od rukopisu až po přípravu do tisku. 

F. D. N.
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Kniha Ellen G. Whiteová a její kritici je, jak každý čtenář brzy zjistí, dílo výjimečné  
a neobvyklé. Je určeno specifickým čtenářům. Od doby, kdy Ellen G. Whiteová v roce 
1915 zemřela, se počet členů Církve adventistů sedmého dne zmnohonásobil. Většina 
těchto lidí se již s Ellen G. Whiteovou nesetkala. Jsem moc rád, že jsem vyrůstal a začínal 
jako kazatel v době, kdy ještě Ellen G. Whiteová aktivně působila, a mohl jsem často sly-
šet její kázání. Později jsem jako kazatel navštěvoval stanová shromáždění a shromáždění 
Generální konference, kde byla a hovořila. Mohl jsem s ní mluvit i osobně. Tato zkuše-
nost spojená se studiem jejích spisů zanechala v mé mysli a duši pevné přesvědčení, že ji 
Bůh povolal jako proroka, jako dar církvi ostatku. Byla to zbožná žena. Žila upřímným  
křesťanským životem a byla živým příkladem principů, které učila a které jí byly zjeveny. 

Je moc dobře, že tisíce pracovníků v církvi, kteří se s Ellen G. Whiteovou nikdy osob-
ně nesetkali, budou mít přístup k informacím obsaženým v této knize. Zprostředkování  
těchto informací by jim mělo pomoci. Myslím si, že není dobré, aby kritici Ellen G. Whi-
teové byli jedinými, kteří budou v této diskusi slyšet. Tato kniha se stane pro všechny 
cenným zdrojem. Vzhledem k rozsáhlé diskusi byl i autor nucen udělat toto dílo rozsáhlé 
a obsažné. V menším díle by totiž nebylo možné zahrnout všechna témata.

Ve všech dobách zde byli lidé, kteří se zhostili role Tobiáše a Sanbalata – mužů, kteří 
svou kritikou a obstrukcemi bránili Božímu dílu. Celé jejich úsilí spočívalo v tom, aby 
zbořili Boží dílo a bránili těm, kteří jej chtějí budovat. Ale pravda samotná není jen po-
zitivní, ale i průbojná. Pravda nepřátelům neustupuje. Ti, kdo se staví za pravdu, ji musí 
také bránit. Dělat to jinak by bylo zbabělé. 

S odstupem doby je velmi důležité, aby se faktická svědectví o životě a díle Ellen G. Whi- 
teové dostala ke všem, kteří tyto informace potřebují. Myslím, že toto dílo pomůže tisícům 
lidí. S tímto záměrem také vedoucí církve podporovali vznik takové knihy. Dějiny Božího 
díla v každé době ukazují zajímavou a povzbudivou myšlenku, že si Bůh vždy našel odda-
né lidi, kteří byli schopni postavit se pomlouvačům a kritikům Božího slova. Kritici, kteří 
se sjednotili ve svém úsilí zničit slova Ellen G. Whiteové, jistě neuspějí, podobně jako 
kritici Bible. Její dílo trvale ponese ovoce: zachraňovat duše pro Boží království a vést lidi 
k chvále Pána Ježíše, kterému vždy s láskou a věrně sloužila. 

Ať Bůh požehná bratru Nicholovi za cenný příspěvek k obraně ducha proroctví, jak se 
projevil v naší církvi působením Ellen G. Whiteové. 

PřEdmluva
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Během trvání Církve adventistů sedmého dne, která vyšla z naddenominačního ad-
ventního hnutí na začátku roku 1840, se vždy znovu objevovala osočování a obvinění 
proti Ellen G. Whiteové. Tato úvodní kapitola chce ukázat, že Ellen G. Whiteová hrála je-
dinečnou a důležitou roli v životě církve. Obvinění proti ní měla širokou škálu od tvrzení,  
že byla vychytralou ženou, která svým následovníkům přednášela ukradené myšlenky ji-
ných lidí, až po blahosklonně soucitné tvrzení, že byla hysterkou, která si namlouvala, že 
měla skutečná vidění. 

Samotný fakt, že se tato obvinění stále znovu v pravidelných intervalech objevují, způso-
buje víření prachu a tento prach zastiňuje adventistickým poutníkům cestu do nebe a křiví 
obraz hnutí těm, kteří přihlížejí a které bychom si přáli vzít s sebou na cestě vzhůru. 

Na stránkách církevního časopisu se za poslední století čas od času objevil rázný článek, 
který byl obranou proti útokům na charakter, chování a učení Ellen G. Whiteové. Naši 
duchovní otcové věděli, že bráněním těchto pozic brání také něco podstatného pro celé 
hnutí. Neváhali k tomuto tématu vydat dokonce několik zvláštních vydání časopisu Re-
view and Herald, kde vyvraceli tato obvinění.1

dva druhy obvinění

Hlavní body obvinění proti Ellen G. Whiteové jsou dva: 1) Protiřečí Bibli v určitých 
věroučných otázkách. 2) Nesplňuje svým životem, chováním a radami požadavky kladené 
na pravého proroka. Některé námitky se samozřejmě překrývají. 

Prvnímu bodu se v této knize nebudeme věnovat z toho prostého důvodu, že tuto pro-
blematiku řeší celá řada adventistických knih. Učení Ellen G. Whiteové ohledně věrouky 
je totéž, jaké dnes vyznává Církev adventistů sedmého dne. A tak obrana našeho učení, jak 
jej nacházíme v našich církevních materiálech, je ve skutečnosti obranou Ellen G. Whi- 
teové, stejně jako obranou zdravé věrouky každého člověka, který věří a toto učení také 
podporuje. 

ZamyšlEní nad otáZkou faktů 
Budu se věnovat především druhé skupině obvinění, která mimochodem předsta- 

vuje drtivou většinu námitek vůči Ellen G. Whiteové. Např.: Zatajila Ellen G. Whiteová 

1 Například Review and Herald Supplement, August 14, 1883 a Review and Herald Extra, December, 1887. To pozdější  
z těchto vydání obsahovalo tolik materiálu jako malá kniha.

autor čtEnářům této knihy
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nesplněná vidění? Byla plagiátorkou? Dávala nerozumné rady ohledně reformního oble-
čení? Budu se snažit dát odpovědi na položené otázky tak, že shromáždím všechna fakta 
k dané otázce. Snažím se vyvrátit obvinění vůči Ellen G. Whiteové tím, že předkládám 
doklady a svědectví zarámované ve správném historickém kontextu. Doufám, že se mi 
podaří vyvrátit obvinění a naopak ukázat její rady a chování jako neobyčejně rozumné  
a ve shodě s tím, co bychom čekali od Božího posla. Jinými slovy, pokusil jsem se dát po-
zitivní stránku do pojednání, které se může na první pohled zdát negativní kvůli tématu, 
kterým se zaobírá. 

Abych objasnil různé námitky vůči Ellen G. Whiteové, musel jsem povětšinou shrnout 
argumenty kritiků. Citoval bych jejich přesná slova a dal bych je do uvozovek, ale nejsou 
odkazy. Ti, kteří četli slova kritiků a otevřou si tuto knihu, aby na ně našli odpověď, ne-
budou mít problém dohledat zdroj citovaných obvinění v následujících kapitolách. Také 
brzy zjistí, že je velmi často citován D. M. Canright.2 Důvodem je skutečnost, že byl první, 
kdo tiskem vydal většinu obvinění vůči Ellen G. Whiteové. Ostatní od něj většinou s chutí 
opisovali. 

Ve své podstatě tato kniha nemůže zastřít určitý kontroverzní tón, neboť se staví proti 
často radikálním a někdy zlomyslným obviněním, která byla vznesena proti Ellen G. Whi-
teové a Církvi adventistů sedmého dne. Snažíme se tento tón zbytečně nezdůrazňovat, ale 
v této polemice musí mít své místo jak jasně řečená obvinění, tak i pádně a jasně formulo-
vané odpovědi, aby tato kniha splnila účel, za kterým byla vydána. 

Když používám slovo „kritik“, mám tím na mysli člověka, který se přímočaře pokouší 
útočit na život a spisy Ellen G. Whiteové. Na druhé straně stojí opravdově věřící lidé, kte-
rým není úplně všechno jasné, někdy jsou zmateni a někdy pochybují, ale stále upřímně 
hledají fakta a jsou ochotni jim naslouchat. Těm jsou určena vysvětlení, která zde nabízíme. 

fakta, důkaZy, loGika a jEjich omEZEní

Jsem si dobře vědom toho, že ani fakta, důkazy a logika nemusejí být schopny zamezit 
všem pochybnostem. Každý, kdo se kdy snažil bránit Bibli, ví, o čem mluvím. Důvody 
jsou dva: 1) Nejsme si vždy jisti tím, co měl biblický pisatel na mysli; pasáž může být ne-
srozumitelná a historický kontext nejistý. 2) Naše myšlení je spíše služkou našich pocitů  
a předsudků než jejich pánem. Jak jinak lze vysvětlit např. odmítnutí Krista zákoníky  
a farizei poté, co jim dal nejpřesvědčivější důkazy svého božství, nebo neschopnost skep-
tiků vidět v Božím slově důkaz něčeho nadpřirozeného? 

Z tohoto pohledu můžeme lépe porozumět slovům Ellen G. Whiteové ohledně víry  
v božský původ jejích spisů. 

„Ti, kdo chtějí pochybovat, k tomu budou mít dostatečný prostor. Bůh nezamýšlí odstranit 
každou příležitost k nedůvěře. Dává důkazy, které je třeba pečlivě s pokorným a učenlivým 

2 Viz apendix A, str. 384, historická poznámka o Canrightovi.
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duchem zkoumat, a teprve pak se má člověk rozhodnout pod tíhou důkazů.“ – Ellen G. Whi- 
teová, Testimonies for the Church, sv. 3, str. 255.2

„Bůh dává lidem s otevřenou myslí dostatek důkazů k víře; ale ti, kteří se odvracejí od jas-
ných důkazů, protože existuje pár věcí, kterým úplně nerozumí, budou ponecháni v chladné, 
mrazivé atmosféře nevěry a pochybností a jejich víra ztroskotá.“ – Tamtéž, sv. 4, str. 232, 
233

Tato kniha si dává za cíl poskytnout dostatečné důkazy ohledně vznesených obvinění. 

jak vysvětlit tajEmno

Nicméně se nedomnívám, že by bylo možné dokázat jako v matematice např. tvrzení, 
kterému adventisté sedmého dne věří, že Ellen G. Whiteová byla člověkem, skrze kterého  
Bůh promlouval. Totéž se nedá doložit ani u biblických proroků. Kdo může nakonec 
prokázat nade vší pochybnost, že existuje osobní Bůh? Kdo může prozkoumat Boží pod-
statu? Ve všech otázkách, jež se týkají světa mimo naše smyslové vnímání, se setkáváme 
s tajemnem, které tu je, protože je naše vědění a chápání omezené. Pokud není zpo-
chybňována víra pravého křesťana, může se na své životní pouti posunout vpřed; jeho 
víra však musí obsahovat prvek tajemna, které nás přesahuje. Ve skutečnosti zjišťuje, 
že tajemno si neprotiřečí s rozumovým uvažováním, pouze jej přesahuje a je nejlepším 
důvodem k víře v Boha – protože Bůh, který by nás nepřesahoval, by nebyl Bohem. 

Ale křesťan se obvykle netěší z této víry dlouho, aniž by přišly pochybnosti. Najdou 
se tací, kteří se pokoušejí zničit křesťanskou víru jedním šmahem bez toho, že by chtěli 
tajemno vysvětlit: dělají tak cynickým prohlášením, že žádné tajemno neexistuje a že vše 
tajemné může být vysvětleno na bázi přírodních jevů fungujících podle fyzikálních zá- 
konů. Například skeptik místo toho, aby uvěřil díky Ježíšovým zázrakům, prohlásí, že tyto 
divy mohou být vysvětleny jako falešné triky či jinou přirozenou cestou nebo že to byly 
pouhé legendy. 

Je-li křesťan, jehož úkolem je svědčit o Bohu a přivádět druhé k víře, vtažen do těchto  
konfrontací, musí buď ustoupit a být označen jako pověrčivý a lehkověrný, nebo se skep-
tikovi musí postavit. Druhou z těchto možností si vybírali ti, kteří po celá staletí bránili 
víru. Stavěli se proti pokusům vysvětlit rozumově Boha, Krista a dílo biblických pro-
roků a ukazovali, že důvody, které skeptici uvádějí, toho mnoho nevysvětlují. Obránci 
křesťanství tak vyčistili vzduch tím, že vrátili tajemnu jeho místo. A dnes volají lidi  
k tomu, aby se sklonili, uvažovali o tajemství a projevili věrnost Bohu, který jako jediný 
může vysvětlit každé tajemství. 

V souladu s těmito precedenty jsem pak přikročil ke zkoumání obvinění proti Ellen 
G. Whiteové. Nic, co je zde uvedeno, neodstraní prvek tajemna v jejích viděních, spíš 
naopak. Podle logiky odpůrců patří Ellen G. Whiteová buď do léčebny jako smutný pří-
pad duševní poruchy, nebo do vězení jako mazaná podvodnice. Kritici se snaží vysvětlit 
všechna její vidění na přirozeném základu. Ale doklady předložené na následujících stra-
nách ukážou, že snahy kritiků o takové vysvětlení toho moc neobjasňují. Mou snahou je 
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ozřejmit a vyjasnit skutečnost do té míry, aby čtenář pochopil, že Ellen G. Whiteová patří 
k těm, kteří slyšeli a zvěstovali Boží rady člověku. 

výběr obvinění

Když jsem si promýšlel témata této knihy, trápily mě stejné otázky jako ty, kdo brání 
proti útokům Bibli – kterým obviněním a kterým argumentům se mám věnovat. Z dů-
vodu omezeného rozsahu se nemůžeme zabývat všemi námitkami, malými i velkými, pod-
statnými i nepodstatnými. Obránce Písma se musí rozhodnout, které jsou ty přesvědčivé, 
důležité a často se objevující. Na ty se zaměří a všichni jeho čtenáři, kteří vážně hledají 
pravdu, po jejich zodpovězení dojdou k závěru, že Bibli mohou věřit. Nebo že už nestojí 
za to zaobírat se ostatními námitkami. 

Podobné je to i s tímto dílem. Snaží se zahrnout odpovědi na všechna obvinění proti 
Ellen G. Whiteové, která považujeme za častá, důležitá a přesvědčivá. Pro srovnání jsme 
zařadili i pár obvinění, která tuto charakteristiku nesplňují. Při rozhodování jsem vy-
cházel především z materiálů kritiků Ellen G. Whiteové. Když si je člověk pročte, rychle 
zjistí, která obvinění se stále znovu opakovala a nač se zaměřovala. Pomohli mi také 
pracovníci Ellen G. White Publication, kteří jsou důvěrně obeznámeni s obviněními, 
jež kritici stále vznášejí. Všechny tyto námitky jsou zahrnuty v této knize a nepředpo-
kládám, že by rozumný čtenář, pro kterého je tato kniha napsána, chtěl jít ve studiu ná- 
mitek ještě dál. 

Mohu se jen dohadovat, jaký prospěch přinesou tyto stránky svým čtenářům. Ale to, 
co vím jistě a co také nabízím, je má osobní zkušenost. Po prostudování všech hlavních 
obvinění proti Ellen G. Whiteové jsem mnohem víc přesvědčen, že byla Boží služebnicí, 
jak sama skromně, ale s jistotou tvrdila. Kéž by ti, kteří tuto knihu budou číst, došli ke 
stejnému závěru, který by vlil pokoj do jejich duší. 

J. L. McElhany
Washington, D.C.

leden 1951
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Církev adventistů sedmého dne má dvě rozpoznávací znamení, která ji odlišují od kte-
rékoli jiné církve. Prvním je víra v to, že tato církev vznikla v prorocky určený čas, aby 
vykonala Boží dílo v poslední době, jak to bylo proroky předpovězeno. Útok na tuto víru 
je rána do základů Církve adventistů sedmého dne. A to si kritici velmi dobře uvědomují. 
Tím se ale také vysvětluje, proč jsou útoky trvale soustředěny na léta vzniku hnutí kolem 
roku 1840, kdy velké adventní probuzení uvedlo do pohybu celé USA a sousední země. 
Pokud by se podařilo prokázat, že adventisté sedmého dne vzešli ze zaslepených fanatiků, 
z poblázněné lůzy, která v bílých pláštích očekávala nanebevstoupení, znělo by naše pro-
hlášení o Božím povolání nevěrohodně a spíše rouhavě. 

Vyhnout se těmto útokům tím, že opustíme naše kořeny, z kterých jsme vznikli, by ve-
dlo jen k tomu, že bychom se zřekli prohlášení, jež dává důvod pro existenci naší jedinečné 
církve. Proto se průkopníci Církve adventistů sedmého dne energicky a trvale bránili před 
lživými a pomlouvačnými útoky.3

Historický náčrt událostí v kapitole 13 popisuje obraz zklamaného společenství čí-
tajícího asi 50 000 lidí, kteří pod vlivem milleritského4 učení očekávali, že Ježíš přijde 
podruhé 22. října 1844. Tam si můžeme povšimnout malé skupinky, která se oddělila 
od většiny adventistů. Na jejich hlavu se snesl posměch určený všem adventistům, ale  
k tomu se přidala navíc ostrá kritika od těch, se kterými ještě nedávno sdíleli stejnou 
víru, kvůli tomu, že začali kázat posvátnost sedmého dne – soboty. A jako by toho nebylo 
dost, že se cítili naprosto zmalomyslněni a poraženi, museli se potýkat také s největším 
nebezpečím každého náboženského probuzení – s fanatiky, kteří se snažili získat důvěru 
a následně kontrolu nad nově vznikajícími skupinami věřících. Veřejnost ostatně vní- 
mala adventisty zachovávající sobotu krátce po roce 1840 jako blouznivce a odštěpenecké 
hnutí, které nebude mít dlouhého trvání a zbude z něj jen zajímavý článek v učebnicích 
historie. 

1. 

EllEn G. WhitEová  
a církEv advEntistů sEdmého dnE

3 Na stránkách časopisu Review and Herald, který byl oficiálním sdělovacím prostředkem pro adventní hnutí od začátku 
jeho vzniku, vyšlo mnoho článků, které ukazovaly na neopodstatněnost útoků na charakter a jednání adventistických 
věřících kolem roku 1840.

4 Podle Williama Millera, který byl vůdčí osobností velkého adventního probuzení ve čtyřicátých letech 19. století. Po 
tomto období už nelze mluvit o milleritském hnutí. 
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Dnes už mají lidé dobrý důvod, proč berou Církev adventistů sedmého dne vážně. 
Adventisté už působí ve všech částech světa a navzdory podmínkám členství je jich skoro 
jeden milion*. To, že tato církev roste, je vidět na budování mnoha škol, nakladatelství  
a nemocnic po celém světě. 

Ale jen málo lidí ví, jak těžká byla cesta k tomuto vzestupu, která vedla od čtyřicá-
tých let 19. století přes neskutečnou chudobu, všudypřítomný posměch, stálé pokušení 
sklouznout k fanatismu a neprozíravost vedoucích, kteří dovolili adventistickým pout-
níkům zpomalit, když bylo třeba zrychlit krok k dosažení cíle světové misie a nebeského 
království. 

Jak jinak si máme vysvětlit růst, jednotu, nadšení v misii, vzdělání, vydávání knih a péči 
o nemocné – známky adventního hnutí, které zaslouží uznání i chválu, i když si ji získávají 
místy jen neochotně od těch, kteří nás pozorují? Můžeme říci, že to byla Boží moc, která při 
nás stála. Bůh ale pracuje skrze konkrétní organizace, které mají zjevovat jeho dobrotu. 

druhé PoZnávací ZnamEní

To nás přivádí k druhému poznávacímu znamení, které adventní hnutí odlišuje od 
všech ostatních. Je to víra, že Bůh v souladu s tím, co předpovídali proroci, dal církvi 
prorocký dar v osobě Ellen G. Whiteové a jejích spisů. Věříme nejen tomu, že stojíme na 
pevném základu, který je tvořen Písmem, ale že nám Bůh také dal jedinečného průvodce, 
který nám pomáhá nesejít z cesty a dojít do Božího království. Je to projev Boží štědré 
starostlivosti, že nám v Ellen G. Whiteové dal takovou pomoc, kterou jsme mohli slyšet 
a mnozí i osobně potkat. Vnímáme to jako jasné naplnění Janova proroctví, že Bohem 
vybraný lid – ostatek – dostane dar „ducha proroctví, když bude procházet posledními 
nebezpečnými etapami lidských dějin“ (viz Zj 12,17; 19,10 a Dodatek B, str. 389).

Nikdo nemůže číst historii adventismu, aniž by byl ohromen tím, že to vždy byly 
inspirované rady Ellen G. Whiteové, které provázely a utvrzovaly celé hnutí. Byl to 
především její hlas, který po celé století zvedal morálku a dodával odvahu sobotním 
adventistům. Byl to její hlas, který energicky napomínal a umlčoval fanatiky. Byl to  
její hlas, který adventisty vždy vedl k pečlivějšímu studiu Bible, k posvěcenému ži-
votu, který je káral, když selhali, ale také povzbuzoval. Byl to její hlas, který bylo sly- 
šet víc než hlas kteréhokoliv představitele církve, když volala po nutnosti misie a mo-
tivovala dokonce k světové misii. A byl to její hlas, obvykle osamocený, který volal po 
nutnosti budovat školy, nakladatelství a zdravotnická zařízení, jež mají konat nebesy 
určený úkol. 

To není jen rétorika, ale prokazatelná skutečnost. Tisíce stran napsaných Ellen G. Whi- 
teovou jasně ukazují, jak velkou roli hrála při vytváření dlouhodobé strategie a nasměro-
vání, kterým se adventní hnutí vydalo. 

* Církev adventistů sedmého dne má dnes něco přes 18 milionů členů.
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Když se ohlédneme po sto letech na ostatní skupiny, které vzešly z původního advent-
ního hnutí ve čtyřicátých letech 19. století, kdy toto hnutí nemělo více než 50 000 členů, 
a nebudeme počítat adventisty sedmého dne, dojdeme ke zjištění, že žádné z těchto 
uskupení nemá dnes více členů než původní hnutí, ze kterého vzešly. Není to dávno, kdy 
jsme se potkali s jedním starším, milým vedoucím jednoho z těchto uskupení. Hovořil  
o rozmachu Církve adventistů sedmého dne, o jejich školách, nakladatelstvích a zdra-
votnických zařízeních a pak dodal: „Vaši vedoucí byli prozíravější a uměli lépe plánovat 
než ti naši.“ A my jsme odpověděli: „Ne, naši vedoucí nebyli o nic chytřejší než ti vaši, 
ale měli jsme Boží služebnici, která dostala od Boha vidění o tom, co máme dělat a jak 
plánovat budoucnost.“ Nemůžeme dát jiné vysvětlení pro elán, osobitost a prozíravost, 
které jsou spojeny s růstem Církve adventistů sedmého dne po celém světě. 

stručný PoPis života EllEn G. WhitEové

Jaká byla Ellen G. Whiteová (1827 až 1915), když už na začátku měla vedoucí posta-
vení, přestože nikdy v církvi nezastávala nějakou služebnou funkci? Byla to žena s uni- 
verzitním vzděláním a vlivnými konexemi? Měla úžasnou vitalitu, oplývala šarmem a krá-
sou, což jsou obvykle vlastnosti, které historie připisuje ženám, jež dosáhly dominantního 
postavení? 

Možná by tím někdo chtěl vysvětlit širokou škálu jejích aktivit a úspěchů, kterých 
ve své práci dosáhla. Její knihy inspirovaly tisíce lidí, ať už uvnitř, nebo vně advent-
ního hnutí. Těm, kteří se o tyto knihy nezajímají a nevědí o nich, adventisté často 
vyprávějí o jejich duchovní síle a kráse. Když Ellen G. Whiteová kázala, naslouchaly 
jí fascinovaně tisíce lidí. Její neúnavná ochota cestovat, kázat a psát, kdy často vstávala 
ve dvě nebo tři hodiny ráno, by napovídala tomu, že měla velmi pevné zdraví. Její ni- 
terné výzvy adventistickým věřícím, její rady určené výborům a správním radám by 
nás mohly vést k domněnce, že pravděpodobně byla neodolatelnou osobností s veli-
kým šarmem. 

Ale jaká byla skutečnost? Stručně popsáno: Měla vzdělání na úrovni několika tříd zá-
kladní školy. Nebyla to silná žena; naopak byla velmi křehká, protože jako devítileté dítě 
utrpěla těžké zranění, které naprosto změnilo její plány a zdravotně ji omezilo. Přestože 
se dožila pokročilého věku, nikdy pořádně nezesílila. I když měla ve tváři laskavý výraz, 
nebylo na jejím vzhledu nic obzvláště přitažlivého. 

Myslím, že její vliv si zaslouží vysvětlení. Ellen G. Whiteová sama uvedla, že jí Bůh 
dal vidění, kterým osvítil její mysl a zjevil jí, co mají adventisté dělat. A s tímto vysvět-
lením adventisté souhlasí. Potvrzujeme tím jednomyslně biblické pravidlo: „po ovoci 
je poznáte“, neboť její vidění jsou přesvědčivým důkazem, že mají svůj původ u Boha. 
Všimněte si, že tím ale neříkáme, že její vidění vysvětlují, jak jsme přišli k některým 
specifickým věroučným článkům. Je zdokladováno, že adventistické věroučné články 
odvozujeme ze studia Bible našich průkopníků, a proto je samotná Bible věroučným 
základem adventního hnutí. 
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Následující dvě kapitoly podávají stručný nástin života Ellen G. Whiteové a vidění, 
která dostala. Moc rád bych svou knihu věnoval její biografii, ale brání tomu dva důvody: 
1) Jiní autoři už obšírně popsali povahu a vliv díla Ellen G. Whiteové a jejich knihy jsou 
dostupné.5 2) Prvotním úkolem této knihy není utvrdit v pisateli přesvědčení o Ellen  
G. Whiteové nebo o víře naší církve v její dar, ale odpovědět na jednotlivá obvinění, která 
proti ní byla vznesena. 

A tomu se nyní chceme věnovat. Hned na začátku prozkoumáme hlavní základní ob-
vinění, a sice to, že vidění Ellen G. Whiteové byla způsobena nervovým onemocněním.

5 Viz např.: L. H. Christian, The Fruitage of Spiritual Gifts; A. G. Daniells, The Abiding Gift of Prophecy; C. B. Haynes, 
The Gift of Prophecy; W. A. Spicer, The Spirit of Prophecy in the Advent Movement; F. M. Wilcox, The Testimony of 
Jesus.
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2. 

nástin života EllEn G. WhitEové

byla vidění EllEn G. WhitEové  
důslEdkEm nErvového onEmocnění? 

část i.

obvinění: Takzvaná vidění Ellen G. Whiteové byla důsledkem nervového onemocnění. 
Utrpěla úraz hlavy, když byla v devíti letech zasažena kamenem, a tento úraz se pode-
psal na jejím nervovém systému. Lékařské knihy popisují její stav v kapitolách „hyste-
rie“, „epilepsie“ a „schizofrenie“. Lékaři, kteří ji dobře znali, ji popisovali podobně. 

Bůh s proroky komunikuje pomocí vidění. Pokud by bylo možné vysvětlit projevy  
a zkušenosti u člověka, který tvrdí, že má vidění, logickými a přirozenými důvody, pak je 
jasné, že není možné hovořit o prorockém daru. 

Je to oblíbená metoda, kterou se kritici nebeských věcí, včetně Bible, snaží dokázat, 
že všechno nadpřirozené, popsané v Božím slově, může být vysvětleno na fyzikálním  
a hmotném základě. Příkladem toho může být zkušenost apoštola Pavla na jeho cestě 
do Damašku, kterou kritici připisují epileptickému záchvatu. 

Toto obvinění proti Ellen G. Whiteové bylo poprvé formulováno v roce 1887 mu-
žem jménem D. M. Canright, a to krátce poté, co opustil práci adventistického kaza-
tele. Postupem doby toto své obvinění stále umocňoval a od něj si ho vypůjčili skoro 
všichni ostatní kritici. Tvrdil, že Ellen G. Whiteová byla postižena „zdravotními po-
tížemi jako hysterie, epilepsie, katalepsie a extáze“. Zaměřil se výlučně na první dvě 
onemocnění, i když další dvě mají v lékařské literatuře nejistý status jako naprosto od- 
lišné nemoci. 

Svou pozornost bychom měli věnovat dvěma prvním nemocem, které byly v obvinění 
použity a tradovány:

1. Citace lékařských autorit, které mají tato tvrzení podporovat, se vždy týkají děl,  
která vyšla na začátku 20. století nebo dříve. Od této doby ale došlo k velkému 
posunu ve vědění v oblasti psychických poruch a mnoho z toho, co se dříve tvrdilo, 
se muselo revidovat. 

2. Diagnóza byla u Ellen G. Whiteové kritiky určena tak, že se porovnalo několik oje-
dinělých případů v jejím životě, které vypadaly jako symptomy duševní poruchy, 
aniž by se zohlednil celkový chorobopis v kontextu jejího života. Je to první věc, 



21

kterou udělá každý uznávaný psychiatr, když potká člověka, který údajně vykazuje 
symptomy abnormality – vyžádá si jeho chorobopis. Jedná-li se o neobvyklý případ, 
nebude bez chorobopisu vůbec přistupovat k určování diagnózy. Např. hysterie není 
jen součtem určitých projevů; je to souhrn vzájemně propojených symptomů u ur-
čitého jedince, který se vinou své nemoci stává charakteristickým typem osobnosti. 
Různé symptomy jsou jako tahy štětcem. Společně vytvářejí určitý obraz s určitým 
zabarvením. Kombinací různých barev se tvoří různé obrazy, přestože se na naprosto 
rozdílných obrazech mohou neškolenému oku jevit v mnoha ohledech podobné 
tahy štětcem. Každý z nás už jistě někdy viděl umělce na veřejnosti nanášet na plátno 
tah po tahu, a přitom jsme stále měnili svůj odhad o tom, co tam bude nakonec 
namalováno. Ke konečnému závěru, co vlastně je na obraze ztvárněno, můžeme 
přistoupit až tehdy, když jsou všechny barvy naneseny a na plátně nechybí žádná 
linie, žádný tah štětcem. Podobné je to s diagnózou duševních poruch na poli psy-
chiatrie. 

Při zkoumání tohoto obvinění bychom měli: 
1. Vzít v úvahu chorobopis, tj. životopis Ellen G. Whiteové.
2. Zvážit fakta týkající se jejího stavu při vidění a srovnat je s těmi, která měli bibličtí 

proroci.
3. Shromáždit aktuální skutečnosti o epilepsii, hysterii a schizofrenii. 
4. Prozkoumat doklady a lékařská osvědčení, která mají údajně dokázat, že Ellen  

G. Whiteová nebyla normální.

život EllEn G. WhitEové jako otEvřEná kniha

Stručný popis života Ellen G. Whiteové je čerpán většinou z publikací adventistů sed-
mého dne a z jejích vlastních autobiografických náčrtů, které jsou dostupné široké veřej-
nosti. Alespoň co víme, nikdo nezpochybnil tyto popisy jejího života. 

Pokud Ellen G. Whiteová trpěla epilepsií, hysterií a schizofrenií a měla osobnost i znaky  
typické pro takové lidi, jistě by v jejím životě bylo mnoho epizod souvisejících s jejím 
onemocněním. Adventisté se nikdy nepokoušeli skrýt fakta týkající se Ellen G. Whiteové. 
A i kdyby se o to pokoušeli, těžko by to bylo možné. Celých sedmdesát let působila na 
veřejnosti, a tak byl její život otevřenou knihou, podobně jako u ostatních známých osob-
ností. Z této otevřené knihy mohli čerpat jak její přátelé, tak její nepřátelé. Ale jak mizerné 
jsou údajné důkazy, na kterých jsou postavena obvinění vůči ní! Fakta jsou rozhodující. 
Chceme vám ukázat, že když se podíváme na ucelený obraz jejího života, kousky oněch 
rádoby důkazů naprosto ztratí svou váhu, pokud ovšem kdy jakou měly. 

Ellen G. Whiteová, rozená Ellen Gould Harmonová, se narodila v Gorhamu v Maine 
26. listopadu 1827. Když byla ještě malá, její rodiče se přestěhovali do Portlandu. V de-
víti letech utrpěla úraz na obličeji, když ji kamenem zasáhla jiná dívka. Hodně krvácela 
a upadla na tři týdny do kómatu, kdy se zdálo, že zemře. Její zdravotní stav se ale pomalu 
zlepšoval. Ve své autobiografii svou zkušenost komentuje takto: 
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„Dva roky jsem nemohla dýchat nosem. Byla jsem na tom zdravotně tak špatně, že jsem až 
na pár výjimek nemohla navštěvovat školu. Nebyla jsem schopna učit se ani si zapamatovat 
učební látku… 

Měla jsem velmi silný kašel a to mi bránilo chodit pravidelně do školy. Můj učitel si mys-
lel, že studium je nad mé síly, a doporučil mi, abych do školy nechodila, dokud se můj stav 
nezlepší.“ – Ellen G. White, Spiritual Gifts (1860), sv. 2, str. 11, 12

Popis vlastního dětství po utrpěném úrazu ukazoval, jak byla extrémně křehká. Byla na 
tom zdravotně tak špatně, že do svých dvanácti let nenavštěvovala školu. Stěžovala si na 
silný kašel. 

Byla hluboce věřící a popisuje, jaký vliv na ni mělo kázání o pekelném ohni: „Byly mi 
vylíčeny hrůzy věčně hořícího pekla.“ – Life Sketches of Ellen G. White, str. 32

Vzpomínala, že se celé hodiny modlila s velkou úzkostí. Tuto zkušenost prožila, když jí 
nebylo více než čtrnáct nebo patnáct let. V této době hovořila s jedním kazatelem, který  
ji vyprávěl o Boží lásce, a její obavy byly do značné míry rozptýleny. 

První hluboká duchovní ZkušEnost 

První výjimečnou zkušenost prožila při účasti na modlitebním shromáždění v domě 
svých příbuzných:

„Když jsem se modlila, tíže a zápas duše, kterými jsem tak dlouho trpěla, zmizely a Boží 
požehnání na mě sestoupilo jako příjemná rosa. Z hloubi své duše jsem chválila Boha. Zdálo se 
mi, že všechno ve mně chce vykřiknout v oslavě Ježíše a jeho slávy a pak jsem ztratila povědomí 
o tom, co se kolem mně děje. 

Duch Boží na mně spočinul takovou mocí, že jsem toho večera nebyla schopna dojít domů. 
Když jsem se probrala, zjistila jsem, že jsem v domově svého strýce, kde jsme se scházeli  
k modlitebním shromážděním. Ani můj strýc, ani teta nebyli věřící, i když strýc kdysi dříve 
věřil, ale pak od víry odpadl. Ostatní mi pak řekli, že strýc byl velmi pohnut tím, když na 
mně tak zvláštním způsobem spočinula Boží moc, že odešel velmi zneklidněn a rozrušen 
do patra. 

Když jsem se poprvé vyvrátila na zem, byli přítomní lidé velmi vyděšeni a chtěli běžet pro 
lékaře v domnění, že se mi udělalo náhle nevolno. Ale má matka je přesvědčila, aby mě nechali  
o samotě, protože jí i ostatním zkušeným křesťanům bylo jasné, že to byla Boží moc, která mě  
položila na zem. Když jsem se vrátila druhého dne domů, nastala v mé mysli velká změna.  
Zdálo se mi, že snad ani nemohu být stejným člověkem, který včera večer opustil otcovský dům… 

Víra se zmocnila mého srdce. Cítila jsem nevýslovnou Boží lásku a jeho svědectví o tom, 
že mé hříchy byly odpuštěny. Můj pohled na Otce se změnil. Nyní jsem k němu vzhlížela 
jako k milému a laskavému rodiči, ne jako k přísnému tyranovi, který nutí člověka ke slepé 
poslušnosti. Mé srdce mu šlo naproti s hlubokou a vřelou láskou. Poslouchat jeho vůli se mi 
stalo radostí a bylo potěšením být v jeho službě… 

Můj pokoj a radost byly v tak zřetelném kontrastu s mým dřívějším smutkem a úzkostí, že se 
mi zdálo, jako bych byla zachráněna z pekla a přemístěna do nebe. Mohla jsem dokonce Boha 
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chválit za neštěstí, 6 které bylo zkouškou mého života, protože pomohlo zaměřit mé myšlenky 
na věčnost. Kdybych byla pyšná a ctižádostivá jako předtím a kdyby nepřišly bolestivé neduhy 
a neodstřihly mě od radostí a marností světa, nejspíš bych své srdce Ježíši neodevzdala.“  7 – 
Tamtéž, str. 38, 39

Ellen společně s jinými členy rodiny přijala učení Williama Millera o druhém příchodu 
Ježíše Krista. O roce, který předcházel očekávanému druhému příchodu, napsala: „Byl to 
nejšťastnější rok v mém životě.“ – Tamtéž, str. 59

jEjí První vidění

Asi dva měsíce po velkém zklamání dne 22. října 1844 8 měla Ellen G. Whiteová své 
první vidění. Popisuje ho stručným sdělením: 

„Byla jsem navštívit milou sestru Hainesovou v Portlandu, se kterou jsem si dobře rozuměla. 
Bylo nás pět žen, které jsme tiše klečely u rodinného oltáře. Zatímco jsme se modlily, sestoupila 
na mě Boží moc způsobem, jaký jsem do té doby nikdy nepoznala.“ – Tamtéž, str. 64

O týden později měla druhé vidění:
„Pán mi dal vidění o zkouškách, kterými budu muset projít, a řekl mi, že musím jít  

a zvěstovat druhým, co mi zjevil…
Poté, co jsem se z vidění probrala, mě velmi trápilo, že mám povinnost jít mezi lidi a ozna-

movat jim pravdu. Byla jsem na tom zdravotně špatně, tělesně jsem trpěla a zdálo se, že nebudu 
dlouho žít. Bylo mi teprve sedmnáct let, byla jsem malá a křehká, nezvyklá na společnost a od 
přírody ostýchavá, samotářská a bylo pro mne obtížné setkávat se s neznámými lidmi.“ – Tam-
též, str. 69

Zápasila také s tím, že by měla jít za druhými a oznámit jim, co viděla ve viděních: 
„Přála jsem si umřít, abych mohla uniknout zodpovědnosti, která se na mě navalila. Zmizel nád-
herný pokoj, který jsem si tak dlouho užívala, a mou duši zachvátila beznaděj.“ – Tamtéž, str. 70

Ellen G. Whiteová našla určité odpočinutí od strádání své duše v návštěvách modli- 
tební skupinky, do které se zapojovalo mnoho osob. Přes svůj nízký věk velmi dobře chá-
pala pokušení a problémy lidského srdce. Řekla: 

„Trápila mě velká obava, že pokud poslechnu a budu prohlašovat, že mě Nejvyšší poctil svými  
viděními a zjeveními, mohu sklouznout k hříšnému sebevyzdvihování a přivést tak na sebe  
Boží nelibost a ztratit svou vlastní duši. Znala jsem takové případy a mé srdce se třáslo úzkostí. 

Úpěnlivě jsem prosila, že pokud musím jít a kázat, co mi Pán ukázal, abych byla uchráněna 
před sebevyzdvihováním. Anděl mi řekl: ‚Tvé modlitby byly vyslyšeny. Pokud tě zlo, kterého se 
děsíš, bude ohrožovat, Bůh zasáhne svou rukou; trápením tě přitáhne k sobě a obnoví tvou 
pokoru.‘ “ – Tamtéž, str. 71, 72

6 Neštěstím je míněn úraz, když hozený kámen zasáhl malou Ellen do obličeje a znetvořil ji. 
7 V 19. století bylo poměrně obvyklé, že se lidé při bohoslužbě pod vlivem hluboké náboženské zkušenosti vyvrátili na 

zem. Známí evangelisté o tomto jevu často hovořili a nazývali ho „být skolen Pánem“. 
8 Toto datum je založeno na výroku Ellen G. Whiteové v dopise Josephu Batesovi napsaném z Gorhamu v Maine dne  

13. července 1847.
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Počátky jEjí vEřEjné služby

Poté začala skoro bezprostředně její veřejná služba sestávající z kázání, poradenství  
a psaní, která trvala celých 70 let, skoro až do její smrti v roce 1915. První shromáždění, 
na kterém mluvila, bylo v Polandu v Maine asi 45 km od Portlandu, kde žila. Napsala 
o něm: 

„Tři měsíce mě krk a plíce trápily tak, že jsem skoro nemohla mluvit, a když, tak jen poti-
chu, zastřeným hlasem. Na tomto shromáždění jsem vystoupila a spíš šeptem jsem začala mlu-
vit. Asi po pěti minutách, když mě bolest a stažený krk přešly, zazněl můj hlas najednou čistě 
a silně a já mohla mluvit bez překážek skoro dvě hodiny. Když jsem domluvila, znovu jsem 
ztratila hlas do doby, než jsem se postavila před lidi, kdy se mi hlas zase zvláštním způsobem 
vrátil. Cítila jsem to jako stálé ujištění, že to, co dělám, je Boží vůle, a viděla jsem zřetelné 
výsledky svého úsilí.“ – Tamtéž, str. 72, 73

První roky její veřejné služby byly v určitém ohledu ty nejtěžší. Nejenže byla mladá  
a křehká, nezvyklá životu ve společnosti, ale neměla za sebou dobře organizované cír-
kevní společenství, která by ji mohla finančně nebo morálně podpořit. Ellen Gould Whi-
teová začala kázat bezprostředně po velkém zklamání prvních adventistů. Tato původně 
jednotná společnost, která radostně očekávala Ježíšův druhý příchod, v průběhu svého 
očekávání nevytvořila žádnou církevní organizaci. Její členové tak měli v důsledku zkla-
mání přirozený sklon rozpadnout se na malé, bezradné, dezorientované a někdy i svárlivé 
skupiny. Pokud se někde scházeli, bývalo to obvykle v domácnostech nebo si pronajímali 
sály. Neexistovali žádní církví placení kazatelé, kteří by se starali o tyto různé skupiny 
věřících. 

Za takových podmínek bylo nevyhnutelné, že odlišné teologické pohledy vyvolávaly 
mezi věřícími roztržky a spory. Tyto skupinky byly rovněž vystaveny vlivu podivných a ne-
stálých osobností – fanatiků, kteří škodili jako mrtvé mouchy ve vonném oleji. Pro takové 
lidi není těžké zničit i to nejlepší náboženství a proměnit ho v něco velmi odpuzujícího, 
nemluvě o tom, že přinášeli těžkosti a zmatek do srdcí upřímně věřících lidí. 

Měli bychom také mít povědomí o tom, jaký byl svět, do kterého Ellen Harmonová 
vstoupila, abychom správně ohodnotili její charakter a dílo. Máme tu obraz mladé sedm-
náctileté ženy, křehké, plaché, chudé, která začínala s obrovským přesvědčením, že ji Bůh 
povolal kázat těmto skupinám věřících lidí zvláštní poselství. Není divu, že napsala: „Přála 
jsem si umřít, abych mohla uniknout zodpovědnosti, která se na mě navalila.“ Od doby 
začátku jejího veřejného působení roku 1845 se musela potýkat s problémy, které by byly 
velkou výzvou i pro velmi zkušeného kazatele. 

většinou skEPtičtí Posluchači

Je tady ještě jeden faktor, který musel velmi znesnadňovat práci Ellen G. Whiteové. 
Adventní hnutí se jevilo jako dobře vymezená skupinu a představitelé hnutí varovali vě-
řící, aby si dávali pozor na ty, kteří tvrdili, že od Boha dostali vidění nebo zjevení. Těmto 
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vůdcům sloužilo ke cti, že – znalí církevních dějin – byli ostražití před pošetilými lidmi, 
kteří se mezi probuzeneckými skupinami věřících snažili šířit své halucinace, falešná vidění 
a sny. Je a bylo tragédií náboženství, že pravá charismata a dary Ducha byly často falešně 
napodobovány, takže rozumní křesťané, nemluvě o skeptickém světě, pak váhali s přijetím 
těch pravých darů, když je Bůh poslal. 

Stejně tak nemohla Ellen Harmonová očekávat nadšené posluchače, ale spíše ty s kritic-
kým a skeptickým pohledem. Už samotný fakt, že se fanatici ve stejné době snažili ovlád-
nout různé skupiny adventistů, vyvolával dvojnásob skeptické reakce. 

I kdyby byla Ellen G. Whiteová houževnatá a měla silné nervy, nebylo by divu, kdyby 
se zalekla myšlenky na tak složitý úkol. To, že se dala touto cestou navzdory své slabosti 
a strachu, dokazuje, že jí už od začátku nešlo o vyvýšení své osoby ani o zisk či slávu. 

sEtkání s fanatiky

Autobiografické poznámky z prvních let ukazují, že sotva Ellen Harmonová započala 
svou veřejnou činnost, čelila přímé opozici těch, kteří prosazovali konfrontaci a fana-
tismus a snažili se získat kontrolu nad skupinami adventistů. Z písemných záznamů je 
jasné, že se energicky a rozhodně stavěla proti všemu takovému. Při svém cestování a při 
setkávání s různými skupinami čas od času měla jedinečné duchovní prožitky, o kterých  
tvrdila, že jsou viděními od Boha. Svá vidění popisovala jednoduchým, stručným jazy-
kem. Vlastní popis, jak její vidění vypadala z pohledu přihlížejících, najdeme v další ka- 
pitole. 

Na jednom z prvních míst, které navštívila, byl muž, který způsoboval problémy svou 
velkou, předstíranou zbožností, a Ellen G. Whiteová v této souvislosti prožila tuto zku-
šenost: „Během rodinné modlitby toho večera na mě sestoupil Boží Duch a byla jsem ve 
vidění přenesena.“ – Spiritual Gifts, sv. 2, str. 48

V několika následujících řádcích vypráví o tom, jak jí Bůh zjevil pravý charakter tohoto 
pokrytce. Později se Ellen na jiném místě velmi bolestivě zranila, když vypadla z povozu. 
Napsala: „Sestra Fossová se ke mně přidala v prosbě o Boží požehnání a zmírnění bolesti. 
Kolem půlnoci na mne sestoupilo požehnání. Ty, kteří spali v domě, probudil můj hlas, 
když jsem mluvila z vidění.“ – Tamtéž 

O něco později popisuje setkání v Portlandu, státě Maine, které bylo svoláno kvůli 
tomu, aby mohla říci, co jí bylo zjeveno. Pak hned dodává: „Zatímco jsem se modlila  
o sílu vykonat tuto nepříjemnou povinnost, byla jsem přenesena ve vidění.“ – Tam-
též, str. 49 

když ji PřEmáhalo hluboké Zmalomyslnění

Jak se dalo očekávat, setkávala se s velkým odporem ze strany těch, jejichž životy od-
halovala, a dále od těch, kteří měli odpor vůči samotné myšlence, že by mladá žena, která 
tu před nimi stojí, mohla s Božím pověřením mluvit o křesťanském jednání a životě. 
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V určitém okamžiku na začátku její veřejné služby vzrostl odpor vůči ní do té míry, že se 
zdálo, že to vzdá. Napsala: „Jsem tak zdrcena malomyslností; stav Božího lidu mě napl-
ňoval takovou úzkostí, že jsem se nemohla dva týdny soustředit.“ – Tamtéž, str. 51

O něco později se ve svém vyprávění znovu zmiňuje o této příhodě: „Dva týdny jsem 
byla mimořádně nemocná a nemohla jsem se soustředit.“ – Tamtéž, str. 69

K dovršení jejích potíží některé skeptické osoby ve skupinách, které navštěvovala, pro-
hlašovaly, že její vidění jsou výsledkem přílišného rozrušení a tzv. mesmerismu 9 neboli 
hypnózy. Deprese a pochyby, které ji trápily v důsledku obvinění, že její vidění jsou vý-
sledkem mesmerismu, vyvažovala Ellen G. Whiteová návštěvami modlitebních skupinek. 
Při jedné takové příležitosti jí bylo dáno vidění. Citujeme: „Úžasné nebeské světlo zazářilo 
kolem mě a byla jsem ve vidění přenesena.“ – Tamtéž, str. 57

Ale pochybnosti ji zcela neopustily, protože ji tížila obvinění z mesmerismu. Ke sklíče-
nosti jejího ducha přispěla také falešná obvinění, že je sama vedoucí osobností fanatismu, 
proti kterému se vždy stavěla. Řekla: 

„Všechny tyto věci velmi těžce dopadají na mého ducha a ve zmatku mám občas pokušení 
zpochybňovat svou vlastní zkušenost. A zatímco ráno při rodinné pobožnosti na mně spočinula 
Boží moc, v mé mysli se objevila myšlenka, že je to mesmerismus, a já jsem se Boží moci bránila. 
Najednou jsem oněměla a na pár okamžiků vše kolem mě zmizelo. Pak jsem uviděla svůj hřích, 
jak pochybuji o Boží moci, následkem čehož jsem byla raněna němotou, a řeč se mi vrátila až 
za dvacet čtyři hodin…

Poté, co jsem se probrala z vidění, ukázala jsem, že chci tabulku na psaní, a napsala jsem, že 
jsem oněměla a co jsem viděla… Další ráno se mi vrátila řeč a já chválila Boha. Poté už jsem 
si nedovolila zpochybňovat svou zkušenost nebo jen na okamžik vzdorovat Boží moci, ať už si 
ostatní myslí cokoliv.“ – Tamtéž, str. 59, 60

kdy a kdE vidění Probíhala

Když listujeme nejstaršími autobiografickými knihami Ellen G. Whiteové, stále znovu 
narážíme na opakující se věty: 

„Setkání bylo zahájeno modlitbou. Pak jsem se chtěla pomodlit, Boží požehnání na mně 
spočinulo a byla jsem vytržena ve vidění.“ – Tamtéž, str. 64

„Odpoledne na mně spočinulo Boží požehnání a byla jsem vytržena ve vidění.“ – Tamtéž, 
str. 76

Je to obvyklý obraz, který se objevuje na začátku vidění – probíhá pobožnost, lidé se 
modlí v rodinném kruhu a modlitba Ellen G. Whiteové slouží obvykle jako přechod mezi 
světem pozemských záležitostí a světem vidění. Někdy bylo tímto přechodovým bodem 
kázání pro dané společenství. 

9 Slovo mesmerismus pochází od jména Mesmer, což byl muž, který krátce předtím přišel se zarážejícími informacemi 
o hypnóze. Slova hypnóza a mesmerismus jsou synonyma. Mesmerismus byl široký pojem používaný v 19. století  
k popisu jevů v životě lidí, kdy se věci zdály být nestandardní a abnormální. 
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Existovaly i případy, kdy viděním předcházely návaly bolesti a mdlob: 
„Najednou se mi udělalo špatně a omdlela jsem. Bratři se za mne modlili a pak jsem se 

probrala. Ve skromném příbytku bratra C. na nás spočinul Boží Duch a byla jsem přenesena ve 
vidění Boží slávy.“ – Tamtéž, str. 83

Dne 30. srpna 1846 se vdala za mladého adventistického kazatele, který byl dříve ak-
tivní v milleritském hnutí. Z jejich svazku vzešli čtyři synové. 

Když se podíváme na první roky jejich společného života, zjistíme, že byly poznamenány  
velkou chudobou a nemocemi, protože ani ona, ani on neměli obzvláště pevné zdraví. Na- 
psala: 

„Byli jsme chudí, ale měli jsme výhled do budoucna. Rozhodli jsme se, že nebudeme na 
druhých závislí, ale že se postaráme o svou obživu, abychom měli něco, s čím budeme pomocí 
i ostatním…

Snažili jsme se uchovat si odvahu a důvěřovat Pánu. Nestěžovala jsem si. Ráno jsem cítila 
vděčnost vůči Bohu, že se o nás přes noc postaral, a večer jsem byla vděčná, že nás Bůh chránil 
celý další den.“ – Life Sketches, str. 105

Tento myšlenkový přístup Ellen G. Whiteové dokresluje příběh z jejího života. Když 
se plavila na lodi z Portlandu do Bostonu, vypukla bouře a ona se ocitla spolu s ostatními  
v nebezpečí života. Pasažéři v úzkosti začali plakat a modlit se. Jedna žena se jí zeptala:  
„Ty nemáš strach?“ O své odpovědi napsala: 

„Řekla jsem jí, že Kristus je mou záštitou, a je-li má práce u konce, je jedno, jestli budu ležet 
na dně moře nebo někde jinde. Věřila jsem Bohu, že nás v bezpečí dovede k pevnině, bude-li to 
k jeho slávě.“ – Spiritual Gifts, sv. 2, str. 85, 86

co EllEn G. WhitEovou motivovalo

Život Ellen a Jamese Whiteových byl nejvíce ovlivněn myšlenkou druhého příchodu. 
Pevně věřili, že druhý příchod Ježíše Krista je podle slov proroctví na dosah, navzdory 
Millerově chybné interpretaci Daniela 8,13, která vedla k určování data příchodu. S tím se 
pojila i víra, že velké adventní probuzení přišlo jako výsledek proroctví a že adventní věřící 
by měli vyjít a dokončit dílo varování a připravit lidi na setkání s Bohem. Toto přesvědčení 
vedlo náš mladý pár k tomu, aby se věnovali úkolu oživit víru adventistů tím, že opraví 
chybu v prorockých výpočtech a povzbudí lidi k novému nadšení při hlásání prorockého 
poselství a k práci, která je ještě v budoucnu před nimi. 

Ellen G. Whiteová měla často větší víru a očekávání než její manžel a než lidé, kteří do 
hnutí postupem let přišli. Je to pozoruhodný fakt v souvislosti s jejím životem. Doporu-
čuji čtenáři, aby si nalistoval první kapitoly a osvěžil si v paměti její jedinečné, přední 
místo, které zaujala v povzbuzování a motivování vedoucích i laiků v hnutí k smělému 
pokroku Božího díla. 

Když se probrala z vidění, které měla v listopadu 1848, řekla svému manželovi:
„Mám pro tebe poselství. Musíš začít vydávat malý traktát a posílat jej lidem. Ze začátku 

nebude obsáhlý, ale když ho lidé přečtou, začnou ti posílat prostředky na jeho další vytištění  
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a bude to mít úspěch. Bylo mi ukázáno, že z těchto malých začátků vytrysknou proudy světla, 
které obletí celý svět.“ – Life Sketches, str. 125

Když tato slova vyřkla, existovala jen malá hrstka lidí, kteří zastávali specifické učení, 
charakterizující hnutí dnes známé jako Církev adventistů sedmého dne. Nebyly peníze, 
neměli dost vyučených lidí pro práci v nakladatelství. Ale ti, kteří byli Ellen G. Whi- 
teové nejblíže a měli nejlepší příležitost vyhodnotit její duchovní prohlášení, vzali její slova  
vážně. Na tomto vidění vyrostlo celosvětové publikační dílo. 

Nebylo to kouzlo hypnózy, které padlo na každého, kdo kdy uslyšel její hlas. Ti, kteří 
ji slyšeli, měli plnou schopnost se rozhodovat a měli svobodnou vůli. Pomalu, ale jistě to 
byly výsledky její práce a kázání, které udělaly na přítomné dojem. A počet těch, kteří její 
tvrzení brali vážně a s přesvědčením, stále rostl. Předkládáme zde pouhá fakta a domní-
váme se, že jsou důležitá. 

co nám říkají doPisy o osobnosti EllEn G. WhitEové

Pohled na život a zvyky Ellen G. Whiteové během prvních let veřejné služby nám po- 
skytuje výňatek z tohoto krátkého dopisu napsaného „milému bratru a sestře Collinso-
vým“ ze dne 10. února 1850: 

„Jamesovi [manželovi] se díky nakladatelství plně otevřela možnost šířit Přítomnou prav-
du.10 Máme vás rádi a děkujeme za vaše dopisy. Měli jsme napsat už dřív, ale nebylo odkud, 
protože jsme stále s dětmi na cestách, v dešti, sněhu a větru, z místa na místo. Neměla jsem čas 
ani napsat dopis a James píše traktáty a vydává zpěvník. Využíváme každou chvilku. Teď jsme 
na jednom místě, a tak mám alespoň čas napsat vám dopis.“ – Letter 4, 1850 

Další dopis napsala „milému bratru Hastingsovi“ dne 18. března 1850, nedlouho po 
smrti jeho ženy. V jeho závěru čteme: 

„Milý bratře Hastingsi, netrap se jako ti, kteří nemají naději. Hrob ji může podržet jen 
chvíli. Svou naději slož v Bohu a buď dobré mysli. Zakrátko se s ní setkáš. Budeme se modlit, 
aby Bůh požehnal Tobě i Tvé rodině. Bůh bude Tvým sluncem i Tvou záštitou. Stojí při Tobě 
i v této těžké zkoušce. Snášej tuto zkoušku statečně, a obdržíš korunu slávy se svou manželkou, 
až se Ježíš zjeví.“

O její nezlomné odvaze pokračovat v díle navzdory duševnímu strádání, poté co musela 
opustit své děti, čteme v dopise, který napsala „milému bratru a sestře Lovelandovým“ dne 
13. prosince 1850:

„Měla jsem přednost být se svým nejstarším synem dva týdny. Je to úžasný chlapec. Tak na 
své matce lpí, že je pro mne těžké ho opustit; ale náš čas je vyplněn psaním, skládáním a bale-
ním traktátů, takže je mi odepřena radost těšit se z jeho přítomnosti. Můj další syn je ode mne 
vzdálen stovky mil. Někdy mě satan pokouší, abych si stěžovala a uvažovala o tom, jak těžké 
to mám, ale nechci se tímto pokušením zaobírat. Nechci raději žít, pokud bych nemohla udělat 
něco dobrého pro druhé.“ 

10 První časopis, který sobotní adventisté začali vydávat.
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Prostor v této knize nás omezuje, abychom probírali množství detailů týkajících se 
prvních let služby Ellen G. Whiteové, a není třeba se jim tolik věnovat, abychom si 
udělali jasný obrázek. Když čteme záznamy o životě Ellen G. Whiteové, všude se píše 
o tom, jak s manželem cestují v náročných podmínkách a kážou navzdory jejich křeh-
kému zdraví.

Ellen G. Whiteová popisuje svou zkušenost v roce 1851 jazykem své doby: „Mrtvice 
zasáhla mou levou stranu… Můj jazyk ztěžkl a nemohla jsem s ním hýbat; nemohla jsem 
ani mluvit. Nepohnula jsem levou rukou a celá levá strana byla nehybná.“ – Life Sketches,  
str. 151 

Pak popisuje podobnou zkušenost v roce 1858 a dodává: „Bylo to mé třetí ochrnutí při 
mrtvici.“ – Tamtéž, str. 162

Nějaký čas předtím „následky mrtvice zcela vymizely“. – Tamtéž, str. 163
Zde se podíváme, jak Ellen G. Whiteová popisuje vidění, které dostala na začátku roku 

1858: 
„Ono nedělní odpoledne se konala pohřební pobožnost ve škole, kde jsme se scházeli. Pozvali 

mého manžela, aby promluvil. Bůh mu požehnal, hovořil bez překážek a zdálo se, že jeho slova 
na posluchače zapůsobila. 

Jakmile skončil, cítila jsem nutkání Božího Ducha, abych přednesla svědectví. A když jsem 
šla promluvit o Ježíšově příchodu a vzkříšení a o povzbuzující křesťanské naději, má duše se 
radovala v Bohu. Naplnila mne radost ze spasení. Nebe, úžasné nebe, bylo magnetem, který 
přitahoval mou duši vzhůru, a já jsem byla přenesena ve vidění Boží slávy. Tam mi bylo zjeveno 
mnoho důležitých věcí pro církev.“ – Tamtéž, str. 161, 162

výběr Z dEníku

Deník, který si Ellen G. Whiteová vedla několik let, vrhá světlo i na její osobnost. Pře- 
stože musela velmi často cestovat, zůstávala doma, jak to jen bylo možné. Její autobio-
grafie často ukazuje, jak velmi trpěla, když byla odloučena od svých dětí. Nežila si v ilu-
zorních vzdušných zámcích, zahleděná do sebe a vzdálena všedním starostem. V jejím 
deníku jsou poznámky, že šila „kalhoty“, „kabát pro Edsona (svého syna)“ a „matrace na 
lehátko“. Jinde zase popisuje, jak pracovala „těžce celý den na oblečení do nepohody“. –  
Diary, March 25, 28, April 26, 1859

Jeden den na jaře roku 1859 strávila „přípravou zahrádky pro děti“, protože, jak vysvět- 
lila, chtěla, „aby pro ně byl domov … nejkrásnějším místem“. – Diary, April 11, 1859

Když se o mnoho let později zmínila o výchově, kterou dospívajícím synům věnovala, 
napsala: 

„Nikdy jsem svým dětem nedovolila, aby si myslely, že mne nemohou obtěžovat zbytečnost-
mi… A nikdy jsem si nedovolila říci jim nelaskavé slovo… Když už jsem byla rozrušená nebo 
jsem se cítila dopálená, raději jsem řekla: ‚Necháme to teď v klidu; nebudeme o tom už teď 
mluvit. Promluvíme si o tom před spaním.‘ Když pak měly děti čas si to promyslet, do večera 
vychladly a já jsem s nimi mohla jednat velmi hezky.“ – MS. 82, 1901
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V dalším zápisu z deníku v roce 1859 čteme toto: 
„Zašla jsem do kanceláře. Navštívila jsem sestru Sarah [Bedrnovou] a matku. Sarah mi dala 

malé šaty a dvě plenky pro děťátko sestry Radilové… Sjela jsem do města a nakoupila pár věcí. 
Také jsem koupila malé šatičky pro děťátko sestry Radilové. Zašla jsem do kanceláře, pomohla 
tam s něčím a pak jsem šla domů na oběd. Následně jsem poslala těch pár drobností sestře Ra-
dilové. Mary Loughborough jí poslala ještě jiné šaty, a tak bude mít děťátko co na sebe. 

Ó kéž by všichni poznali, jak úžasné je dávat chudým, pomáhat druhým a činit je šťast-
nými. Pán otevírá mé srdce, abych dělala to, co je v mých silách, abych zmírnila bolest těch, 
kteří jsou okolo mě – dává mi cit vnímat trápení mých bližních!“ – Diary, March 1, 1859

Zápis z 21. dubna zahrnuje poznámku o další chudé rodině. Jsou to tyto dvě věty: 
„Dali jsme jim nějaké peníze, asi sedm dolarů, abychom jim pomohli. Nakoupili jsme jim 
nějaké potraviny a zanesli jim je.“

PohlEd EllEn G. WhitEové na vZtah rodič – dítě

V roce 1863 měla Ellen G. Whiteová vidění o určitých principech, jež by měli rodiče 
uplatnit ve vztahu ke svým dětem. Budeme citovat pár řádek z toho, co napsala, protože 
to zcela jasně ukazuje na její charakter a na její koncepci mezilidských a rodinných vztahů. 

„Bylo mi ukázáno, že rodiče, kteří se bojí Boha a své děti drží na uzdě (krotí), by měli po-
znat jejich povahu a temperament a vyjít jim vstříc v tom, co potřebují. Někteří rodiče přistu-
pují k přáním svých dětí s opatrností. Pečují o ně, když jsou nemocné, a pak si myslí, že už svou 
povinnost splnili. To je chyba. Tady jejich práce teprve začíná. Musí brát v úvahu také potřeby 
mysli. K uzdravení zraněné mysli je třeba aplikovat léčivý prostředek a to vyžaduje od rodiče 
dovednost. Děti nesou zkoušky a bolesti ve svém nitru stejně těžce jako dospělí… 

Rodiči, když jsi podrážděný, nikdy bys neměl spáchat tak velký hřích, že celou rodinu za-
moříš svou nedůtklivostí. Dej si na sebe v takový okamžik dvakrát pozor a rozhodni se ve svém 
srdci, že se nebudeš prohřešovat svými ústy a že tvá slova budou pouze milá a povzbudivá. 
Řekni si: ‚Nebudu ničit štěstí svých dětí mrzutými slovy.‘ Tím, že se budeš ovládat, budeš sílit. 
Tvůj nervový systém nebude tak přecitlivělý. Správné principy tě budou posilovat…

Matka může a má udělat vše pro to, aby ovládala svou nervozitu a mysl, když je sklíčená.  
I když je nemocná, může, pokud se to naučí, být milá a radostná a může snést víc hluku, než by 
si kdy pomyslela, že vydrží. Nemá nechat děti, aby pocítily její churavost, a zastřít jejich mladou, 
citlivou mysl svou sklíčeností. Děti se pak cítí doma jako v hrobě a matčin pokoj je nejtísnivěj-
ším místem na světě. Mysl a nervy získávají dobré naladění a sílu v posilování vůle. Síla vůle se  
v mnoha případech projevila jako zklidňující moc na nervy.“ – Testimonies, sv. 1, str. 384–387

náPaditost EllEn G. WhitEové

Když její manžel trpěl změnami nálad po „mrtvici“ v roce 1865, rozhodla se, poté co 
prošel několikaměsíční lékařskou péčí, že jediná opravdová naděje na změnu se skrývá 
v získání nové chuti do života. Rozhodla, že budou dělat něco užitečného, ale ne příliš 
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namáhavého. Koupila proto malou farmu poblíž Battle Creeku. Nechejme jejího syna 
Williama popsat událost, která nám ukazuje, jak skvělé nápady Ellen G. Whiteová měla: 

„Blížily se žně. Louku nám posekal bratr Maynard svou sečkou. Když bylo třeba svézt seno, 
myslel si otec, že o tuto službu poprosí najaté muže bratra Maynarda, kteří předtím louku po-
sekali. Aby tomu matka zabránila, naléhavě žádala bratra Maynarda, aby řekl, že má teď dost 
své práce, a nemůže mu tedy poslat své muže na sklízení sena. Podobnou prosbu poslala po mně 
také bratru Whitefieldovi. Naši milí sousedé nakonec se zdráháním souhlasili, poté co jim bylo 
vysvětleno, proč to matka chce. Když pak otec poslal vzkaz s prosbou o pomoc, šokovala ho zamí-
tavá odpověď našich sousedů. Matka pak řekla: ‚Pojď, ukážeme sousedům, že se k práci umíme 
postavit sami. Willie a já shrabeme seno a hodíme ho na vůz, ty ho budeš nakládat a budeš nás 
organizovat.‘ Otci nezbylo nic jiného než souhlasit. A protože jsme neměli stodolu, bylo třeba 
seno uskladnit vedle přístřešku pro krávy. Udělali to, jak matka navrhla – otec shazoval seno 
z vozu, matka ukládala seno do stohu. Mezitím jsem zase já shrabal další hromadu sena.

Když jsme tak těžce pracovali, jeli kolem v kočárech lidé z města a hleděli na nás se zvě-
davostí a překvapením, že vidí ženu, která každý týden káže k plné modlitebně, jak s plným 
nasazením shazuje seno z vozu a dává do stohu. Vůbec se ale necítila trapně. Byla rozhodnuta 
udělat vše pro upevnění manželova zdraví a měla velkou radost, že se to daří.“ – W. C. White, 
„Sketches and Memories of James and Ellen White“, MS. in White Publications Docu-
ment File, č. 626.11 

PrůkoPnicE v Zdravotnické Péči

V polovině 60. let 19. století napsala Ellen G. Whiteová rozsáhlé pojednání o tématu 
zdraví a potřebě založit unikátní druh zdravotnických institucí, jejichž úkolem nebude jen 
obnova zdraví – s účelnou terapií, která vyloučila zhoubné léky tehdejší doby – ale také 
vedení lidí k tomu, jak si udržet zdraví. Tyto spisy měly svůj původ ve viděních (jak Ellen 
G. Whiteová tvrdila) a vysvětlují tak dlouhou řadu institucí po celém světě, počínaje sa-
natoriem v Battle Creeku v Michiganu.12 Jedinečnost těchto institucí a jejich průkopníků  
v oblastech životosprávy, fyzioterapie a zdravovědy může dosvědčit velké množství lidí.

Když se podíváme na korespondenci, kterou v šedesátých a sedmdesátých letech Ellen 
G. Whiteová vedla, a přečteme si vedle data také místo odeslání, vypadá to skoro jako 
vlakový jízdní řád. Ellen G. Whiteová byla téměř pořád na cestách, aby navštívila mimo-
řádná církevní shromáždění, stanová shromáždění a podobná setkání po celých Státech. 
V létě roku 1877 v Battle Creeku, organizace s názvem Women’s Christian Temperance 
Union (Ženské sdružení za křesťanskou střídmost – pozn. překladatele) přišla se zajímavým 

11 Další podání tohoto příběhu napsané W. C. Whitem nám ukazuje ještě jiný pohled na prosbu k sousedům: „Ellen  
G. Whiteová věděla, že její manžel bude chtít požádat své laskavé sousedy o pomoc při sklízení sena. Chtěla tomu 
zabránit, a tak předtím navštívila sousedy. Zeptala se: ,Máte práce nad hlavu, že?‘ – ,To máme,‘ zazněla odpověď. –  
,Až po vás bude kazatel White chtít, abyste mu pomohli se senem, řekněte mu totéž, co jste řekli mně.‘“ – W. C. White, 
„Sketches and Memories of My Mother’s Life“, MS. in White Publications Document File, č. 573a.

12 Viz např. Testimonies, sv. 1, str. 485–495; 553–567.
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počinem – pozvali Ellen G. Whiteovou, aby pod záštitou W.C.T.U. hovořila „k více než 
pěti tisícům lidí“. – Life Sketches, str. 221

Nebylo pro ni neobvyklé, že promlouvala k většímu množství neadventistických po-
sluchačů na témata, jako byla střídmost nebo křesťanský domov. Kvůli jejímu zájmu 
o téma střídmosti byla čas od času pozvána i do kostelů jiných denominací. Napsala 
např.:

„V neděli dne 23. června (1878) jsem hovořila v metodistickém kostele v Salemu na téma 
střídmosti. V úterý večer jsem mluvila opět v tomto kostele. Dostala jsem mnoho pozvání, abych 
hovořila na téma střídmosti v různých městech a městečkách v Oregonu, ale můj zdravotní stav 
mi nedovoluje splnit tato přání.“ – Life Sketches, str. 231

vidění na vEřEjnosti a noční vidění

Během všech těchto let prožívala Ellen G. Whiteová čas od času to, co bychom mohli 
nazvat viděním na veřejnosti. Šlo o vidění, při kterém byli přítomni i jiní lidé. Byla jí dána 
také noční vidění, kde dostávala, oddělena od ostatních, zjevení od Boha. Neviděla mezi 
těmito dvěma viděními žádný rozdíl, s ohledem na podstatu a obsah vidění. Postupem 
doby však vidění na veřejnosti ubývalo.

Jedno z posledních, ne-li úplně poslední vidění na veřejnosti dostala v říjnu 1878, když 
byla na setkání Generální konference v Battle Creeku. Zmiňuje se o něm takto: 

„Ve středu, druhý týden setkání, se několik z nás sešlo, abychom se modlili za sestru, která 
byla sužována pocity beznaděje. Zatímco jsme se modlili, Bůh mi velmi požehnal. Zdálo se, že 
Pán je velmi blízko. Byla jsem přenesena ve vidění Boží slávy a bylo mi ukázáno mnoho věcí.“ –  
Tamtéž, str. 238

O tři stránky dále se ve svém vyprávění zmiňuje o nočním vidění takto: „Kolem dvou 
hodin ráno 23. října 1879 na mně spočinul Duch Páně a já jsem spatřila výjevy o přicházejí-
cím soudu.“ – Tamtéž, str. 241

Stále větší angažovanost na veřejnosti ji však neodváděla ani od domácích povinností. 
V dopise, který napsala D. M. Canrightovi a jeho ženě 12. listopadu 1873, čteme: 

„Vstala jsem o půl šesté ráno, pomohla Lucindě umýt nádobí, do setmění jsem psala, pak 
jsem zašila, co bylo potřeba, a tak jsem pracovala až do půlnoci; ještě jsme neonemocněli. Poté, 
co dokončím psaní, ještě musím vyprat prádlo celé rodině.“ – Letter 1, 1873

Někdo správně řekl, že zdravý smysl pro humor je nejlepším důkazem zdravé a nor-
mální mysli. Snad to může některé lidi vylekat, že Ellen G. Whiteová měla něco jako 
suchý humor. Ale jestliže se může smát malé, nevinné dítě, proč by se nemohl zasmát 
také Boží prorok. Myslíme si, že se Ellen G. Whiteová dokonce chichotala, když psala 
následující řádky v dopise svému manželovi z Oaklandu v Kalifornii, kde pobývala, za-
tímco on byl v Battle Creeku: 
„Milý manželi,
dostali jsme včera večer od Tebe pohlednici, kde bylo pár tvých slov: ‚Battle Creek, 11. dubna. 
Už dva dny jsem od Tebe nedostal dopis. James White.‘
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Tak dlouhý dopis jsi nám napsal. Díky, že víme, že žiješ. Už od 6. dubna jsme od Tebe ne-
dostali dopis… Nedočkavě čekám na něco, nač bych mohla odpovědět.“ – Letter 5, 1876

jak sE stavěla k úmrtí svých blíZkých

Během prvních let manželství navštívila smrt její domov dvakrát a vzala si jejího nej-
mladšího syna ještě jako kojence a jejího nejstaršího, šestnáctiletého syna. Pak smrt udeřila 
ještě jednou, když jí vzala manžela 6. srpna 1881. Z toho, jaká to pro ni byla rána, můžeme 
vidět, jak skvělé bylo jejich soužití, manželství plné lásky a oboustranného respektu. Tato 
skutečnost je vidět i v jejich soukromé korespondenci. Oba byli převezeni do sanatoria  
v Battle Creeku pár dní předtím, kdy je oba schvátila „těžká zimnice“. Následující řádky 
nám poskytují mimořádný vhled do povahy Ellen G. Whiteové a jejího přístupu k životu: 

„Přestože jsem po manželově smrti ještě nebyla úplně zdravá, převezli mě další sobotu do 
modlitebny, abych se mohla zúčastnit pohřbu. Na závěr kázání jsem cítila povinnost svědčit 
o hodnotě křesťanské naděje v hodině smutku a žalu. Když jsem vstala, byla mi dodána síla 
a hovořila jsem asi deset minut a velebila jsem Boží milost a lásku v přítomnosti shromáž-
děných lidí. Po bohoslužbě jsem doprovázela manžela na hřbitov v Oak Hill, kde byl uložen  
k odpočinku do dne vzkříšení.

Má fyzická síla se jako fouknutím ztratila, ale moc Boží milosti mě posiluje v mém žalu. Když 
jsem viděla, jak můj manžel naposledy vydechl, cítila jsem, že je mi Ježíš ještě dražší, než mi byl 
kdy předtím. Když jsem stála u svého prvorozeného a zatlačila jeho oči, mohla jsem říci: ‚Bůh dal, 
Bůh vzal, Boží jméno budiž požehnáno.‘ A cítila jsem, že v Ježíši mám utěšitele. A když byl můj 
nejmladší smrtí vyrván z mé náruče a už jsem neviděla jeho malou hlavičku ležet vedle sebe na 
polštáři, byla jsem schopna říci: ‚Bůh dal, Bůh vzal, Boží jméno budiž požehnáno.‘ A když ten, 
o jehož velkou lásku jsem se opírala, s kým jsem spolupracovala třicet pět let, byl ode mne vzat, 
mohu položit ruce na jeho oči a říci: ‚Svěřuji Ti, Bože, svůj poklad až do jitra vzkříšení…‘

Tato ztráta mě velmi bolí, ale neodvažuji se utápět se ve smutku. To mi zpět mého zemřelého 
nevrátí. A nejsem tak sobecká, abych si přála vytrhnout ho z poklidného spánku do boje života. 
Podobně jako unavený bojovník, i on ulehl k spánku. S potěšením se dívám na jeho místo odpo-
činku. Nejlepším způsobem, jak si můžeme já i děti připomenout památku toho, kdo odešel, je 
pokračovat v jeho rozdělané práci s Ježíšovou mocí. Jsme vděčni za užitečné roky, které mu byly 
dány. A kvůli němu a kvůli Kristu se z jeho smrti naučíme lekci, kterou nikdy nezapomeneme. 
Chceme, aby z nás tento žal udělal lidi laskavější a jemnější, shovívavé, trpělivé a ohleduplné 
k životu. 

V práci svého života pokračuji jen s plným vědomím toho, že můj Vykupitel bude se mnou.“ –  
Life Sketches, str. 252–254

cEsta do EvroPy

A tak statečně pokračovala v díle, které nesla od roku 1845. Nejdřív ji najdeme v Kali-
fornii, jak cestuje na různá setkání. V roce 1883 cestovala na východ, kde měla celou řadu 
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veřejných vystoupení. V létě 1885 odjela do Evropy, aby tam podpořila a posílila nově 
vznikající dílo. V jednom ze svých kázání v Anglii pronesla výrok, který nám prozrazuje 
něco o jejím rozpoložení a přístupu k životu:

„Nehledím na konec (světa), abych se dočkala štěstí; štěstí dostávám, když jsem na cestě. Bez 
ohledu na to, že mě souží zkoušky a potíže, hledím na Ježíše. V nesnadných a těžkých situacích 
je On vedle nás a my s ním můžeme mít společenství a vložit na něj všechny naše starosti.“ – 
Tamtéž, str. 292 

Na jednu konferenci do zámoří napsala: 
„Je toho jen velmi málo, co kdokoli z vás může udělat sám. Dva nebo více lidí jsou lepší 

než jeden člověk, chcete-li v úctě dávat přednost jeden druhému. Jestliže někdo z vás považuje 
své plány a způsob života za dokonalé, velmi se mýlí. Raďte se společně a modlete se s pokorou 
a s ochotou slyšet připomínky a rady druhých lidí. To vás přivede tam, kde vaším rádcem bude 
Bůh.“ – Tamtéž, str. 303

PrůkoPnické dílo v austrálii

V srpnu 1887 se Ellen G. Whiteová vrátila do USA, kde pokračovala ve svých ká-
záních a ve svém psaní. Pak se v listopadu 1891 plavila do Austrálie, kde svou energii 
téměř na deset let vložila do práce na jižní polokouli. Během prvních let v Austrálii trpěla 
nemocí, která byla diagnostikována jako neuritida a revmatismus. Část roku pokračo-
vala v psaní svých knih a ve své korespondenci s vedoucími církve „opřená v posteli“ (viz 
Life Sketches, str. 338). Když vzpomínala na tuto dlouhotrvající nemoc, napsala bratřím 
shromážděným na Generální konferenci: 

„Navzdory dlouhému trápení jsem přijala od Boha velké požehnání. Ve všech kritických 
bojích s intenzivní bolestí jsem si uvědomovala toto ujištění: ‚Máš dost na mé milosti.‘ V době, 
kdy se zdálo, že tu bolest nevydržím, když jsem nemohla spát, pohleděla jsem ve víře na Je-
žíše a jeho přítomnost byla se mnou; každý stín temnoty zmizel, obklopilo mě posvátné světlo  
a celý pokoj byl naplněn světlem Boží přítomnosti.“ – Letter, Dec. 23, 1892, citováno v Daily 
Bulletin of the General Conference, Feb. 27, 1893, str. 407

Když byla Ellen G. Whiteová v Austrálii, podobně jako předtím v USA, měla na srdci 
také otázku školství. Chtěla, aby byly zakládány školy pro mladé, ve kterých by studenti 
mohli být vyučováni křesťanským principům a vzděláváni jako adventističtí kazatelé. Vě-
řila, že škola by měla stát na venkově a daleko od vlivu města. Přála si také, aby součástí 
osnov byla manuální práce. Věřila, že by měly být vzdělávány hlava, ruce i srdce. Byla 
přesvědčena o tom, že mladí lidé by měli mít vzdělání, i když plánují, že se v budoucnu 
chtějí živit vlastníma rukama. Na začátku roku 1894 připravovala písemné vyjádření, aby 
podpořila zakládání škol v Austrálii. Kousek z něj budeme citovat, abychom viděli, jaký 
měla pohled na život: 

„V naší zemi potřebujeme školy ke vzdělávání dětí a mládeže, aby svou práci ovládali jako 
mistři a nestali se otroky práce. Nevědomost a lenost nikoho nepozvednou. Nevědomost ne-
osvítí úděl tvrdě pracujícího člověka. Ať pracovníci poznají, co mohou získat i v tom nejnižším 



35

povolání, když použijí schopnosti a nadání, které jim Bůh dal. Tak se může člověk stát vychova-
telem, který bude ostatní učit, aby zapojili při práci i svůj rozum. Pak člověk porozumí, co zna-
mená milovat Boha z celé duše, z celé mysli a z celé síly. Fyzické síly je třeba dát do služby lásky  
k Bohu. Pán chce, abychom byli fyzicky silní a svou lásku k němu prokázali tak, že budeme 
správně používat své fyzické síly a pracovat tak dobře, jak je potřeba. Bůh mezi lidmi nedělá 
rozdíly…

Na světě je spousta tvrdé a namáhavé práce, kterou je třeba udělat. Ten, kdo pracuje bez 
uplatňování Bohem darovaných sil své mysli a svého srdce, ten, kdo zapojuje pouze svou fyzic-
kou sílu, tomu se práce stane ubíjejícím břemenem. Jsou lidé s myslí, srdcem a duší, kteří svou 
práci vnímají jako dřinu a kteří se jí věnují s lhostejnou nevědomostí, aniž by při ní uvažovali 
a zapojili své mentální kapacity ve snaze udělat svou práci co nejlépe. 

I v nejprostší práci se skrývá kus vědy; a kdyby to všichni takto přijímali, viděli by vznešenost 
práce. Každou práci je třeba dělat od srdce; pak to přináší radost a efektivitu…

Je velmi důležité, aby mladí lidé byli manuálně činní. Mysl nemá být soustavně zaměst-
návána a fyzické síly zanedbávány. Nevědomost v oblasti fyziologie a ignorování zdravotních 
zákonů přivedlo mnoho lidí, kteří mohli pracovat a studovat, do hrobu. Správné zapojení mysli 
a těla rozvine a posílí všechny naše schopnosti… 

Pravidelná manuální činnost mládeži velmi pomáhá odolávat pokušení. Je to prostor k uvol-
nění přebytečné energie, která – pokud není prospěšně využita – bude trvalým zdrojem problémů  
pro studenty i učitele. Lze vymyslet mnoho druhů práce, které budou vyhovovat jednotlivým 
osobám. Obdělávání půdy ale bude pro všechny obzvláštním požehnáním. Potřebujeme mnoho 
bystrých mužů, kteří budou obdělávat půdu a svědomitě na ní pracovat. Znalost zemědělství 
nebude na překážku vzdělání nutnému pro obchod nebo pro užitek v jiném odvětví. K využití 
potenciálu půdy je potřeba svědomitost a inteligence. Nejenže pomáhá posílit svaly, ale rozšiřuje 
také naše studijní obzory, protože se rovnoměrně zatěžuje mozek i svaly. Měli bychom vyškolit 
naše mladé lidi, aby si zamilovali práci s půdou a aby jim její zušlechťování přineslo radost. 
Když si zamilujeme práci, která bude měnit naši mysl i charakter, přinese to naději na pokrok 
Boží věci v naší zemi.“ – Life Sketches, str. 352–355 

světlé stránky PoslEdních lEt

Do USA se Ellen G. Whiteová vrátila v roce 1900. V St. Heleně v Kalifornii, asi 100 km  
severně od San Francisca, koupila pozemek s názvem Elmhaven, kde pobývala až do své 
smrti v roce 1915. Přestože jí v té době bylo už 72 let, neodešla na odpočinek. Cestovala, 
kázala a hodně psala. Během tohoto období se silně zasazovala o založení několika zdra-
votnických institucí včetně zdravotnické školy.13 

V těchto letech se naplno projevily její vlastnosti jako ženy v domácnosti a sousedky. 
Někdy během roku 1901 navštívila vyšší církevní školu v Healdsburg. Při jedné cestě pak 

13 Jedná se o sanatorium v Glandale, sanatorium v Paradise Valley, sanatorium v Loma Lindě a College of Medical Evan-
gelists.
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ještě zajela s bryčkou do Santa Rosy, kde vedla sobotní shromáždění. Když pak jela zpět 
do Healdsburgu, přihodilo se toto: 

„Při naší zpáteční cestě jsme se zastavili u rodiny Lighterových. Žijí na půli cesty mezi Santa 
Rosou a Healdsburgem a zdálo se, že jsou v tíživé situaci. Otec sestry Lighterové je velmi starý 
muž a je už slabý…

Byli jsme rádi, že jsme mohli touto naší návštěvou Pánu posloužit. Willie [její syn William] 
četl tomuto nemocnému muži zaslíbení z Božího slova a já nemocí sužovanému člověku uka-
zovala na Velkého lékaře, který může uzdravit duši i tělo. Rodina byla velmi vděčná za naši 
návštěvu. Jsem si jistá, že jsme jim poskytli útěchu.“ – Letter 126, 1901

Často se stalo, že při své každodenní projížďce v bryčce tichým údolím Napa Valley, kde 
její dům stál, s nadšením navštívila matku, kterou zahlédla s dětmi u farmy. Děti byly vždy 
předmětem jejího upřímného zájmu. 

Z jednoho jejího dopisu v roce 1903 jsme vybrali tuto větu: „S naší bryčkou jsme zajeli 
pod stromy a já jsem nasbírala asi 18 litrů (třešní) zčásti vsedě na kozlíku anebo vestoje.“ –  
Letter 121, 1903

V jejím dopise z roku 1904 najdeme zmínku o tom, že šla na louku, „aby se podívala 
po černém teleti“. I z toho vyplývá, jak byla starostlivá – chtěla vědět, jak se teleti daří po 
dlouhém dešti. – Letter 91, 1904

jaká byla, když sE blížila smrt

Nedlouho předtím, než zemřela, hovořila s jedním člověkem: 
„Moje odvaha je zakotvena v mém Spasiteli. Má práce je u konce. Když se dívám zpět, ne- 

cítím ani náznak beznaděje a malomyslnosti. Jsem Pánu velmi vděčná, že mě zachránil ze 
zoufalství a beznaděje a že stále mohu držet prapor víry. Znám Toho, koho jsem si zamilovala 
a komu svěřuji svou duši…

Nemohu si na nic stěžovat. Ať mě Pán vede, kudy bude chtít, a udělá ve mně své dílo, abych 
byla zušlechtěna a očištěna; to je to, co si přeji. Víme, že má práce je hotová; nemá cenu říkat 
něco jiného. Mohu se radovat, když přijde můj čas, že budu moci v klidu ulehnout. Netoužím 
po tom, aby můj život byl prodloužen.“ – Life Sketches, str. 443, 444

V tichosti a svaté odevzdanosti zemřela 16. července 1915 ve věku nedožitých 88 let. 
Její odchod byl oplakáván celosvětovým církevním hnutím. Po smrti Ellen G. Whiteové 
však truchlili i sousedé a přátelé, kteří nebyli adventisté. Celé roky poté ženy farmářů  
a jejich děti vzpomínaly na Ellen G. Whiteovou, která k nim chodila na přátelské ná-
vštěvy, jako na „malou, starou, bělovlasou paní, která vždy mluvila tak hezky o Ježíši“.

Tento náčrt života Ellen G. Whiteové může jen velmi nedokonale vystihnout obraz 
této mimořádné ženy a rozsah této knihy nám nedovoluje shromáždit ještě další důkazy, 
které ukazují, jak vzácný talent měla, jak praktické bylo její křesťanství a jak nesobecký  
a rozumný byl její přístup k životu. 

Ve světle tohoto stručného životopisného náčrtu je člověk v pokušení okomentovat ob-
vinění z duševní choroby jednou větou: Pokud existuje duševní choroba, kterou údajně 




