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Mojej Mamie, 

która zawsze zachęcała mnie 

do czytania książek Ellen G. White  
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Od wydawcy 

 

 Z ogromną przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników rozprawę dr. 

hab. Bernarda Koziróga pt. Ellen Gould White. Niniejsza praca stanowi 

zmodyfikowaną wersję jego rozprawy habilitacyjnej, obronionej w dniu 24 

czerwca 1996 roku w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, wydanej 

drukiem w roku 1994. 

 W recenzji wydawniczej do tamtego wydania, prof. dr hab. Zygmunt 

Poniatowski (PAN) pisał: "Jest rzeczą interesującą, że mimo licznych publikacji 

o ruchu adwentystycznym, w szczególności zaś o Ellen White, brak dotąd było 

w polskiej literaturze pracy zwartej o tej spiritus movens Kościoła Adwentystów 

Dnia Siódmego. Tym bardziej przeto należy odnotować z uznaniem podjęcie się 

napisania przez dr. Bernarda Koziróga monograficznego opracowania biografii 

Ellen White". 

 Wypowiadając się na ten sam temat, ks. prof. dr hab. Michał Czajkowski 

(ATK) napisał, że rozprawa jest "napisana językiem dobrym, przejrzyście; czyta 

się ją lekko i z zainteresowaniem, jakby to nie była rozprawa habilitacyjna, lecz 

książka dla szerszej publiczności. I jest ona rzeczywiście i rozprawą naukową i 

popularną publikacją religijną. Oby wszystkie rozprawy naukowe czytało się 

lekko i przyjemnie! Ma ona znaczenie nie tylko dla Kościoła Adwentystów DS 

w Polsce (wypełnienie ważkiej luki) oraz dla historii i teologii całego 

adwentyzmu, ale również dla historii chrześcijaństwa i kultury w ogóle. Autor 

podjął się zadania niełatwego, zważywszy z jednej strony tak rozległą 

działalność E. White na polu organizacyjnym, a z drugiej strony jej nader obfity 

dorobek pisarski. Ale praca ma nie tylko charakter biograficzny: przybliża nam 

także narodziny, doktrynę i rozwój Kościoła Adwentystów. Pamiętając również 

o bogatej, usystematyzowanej bibliografii, nie możemy nie podziwiać wielkiego 

wkładu pracy Autora, wkładu uwieńczonego sukcesem w postaci tej udanej 

rozprawy".  
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 Podobnego zdania jest prof. dr hab. Edward Ciupak (UW), który napisał: 

"Wartość omawianej pracy - w mojej ocenie - jest dwojaka. Po pierwsze jest 

pracą napisaną w oparciu o dobrze zorganizowany warsztat naukowy, prezentuje 

obraz Kościoła w sposób obiektywny i w tym wyraża się jej wartość poznawcza. 

Po drugie, forma języka w jakiej została napisana oraz sposób interpretacji 

problemów teologicznych sytuuje pracę do poziomu wykładu akademickiego. 

Praca spełni funkcję inspiracji, zainteresuje przedstawicieli nauk społecznych, 

zwłaszcza socjologów i filozofów religii. Dr Bernard Koziróg, jako duchowny 

Kościoła Adwentystów, w swoich publikacjach zachowuje wyjątkowy 

obiektywizm, wyraźny dystans wobec tradycyjnego sporu wyznaniowego - jest 

to szczególnie ceniona zaleta w nauce". 

Wyrażamy nadzieję, że książka spotka się z życzliwym przyjęciem. 
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SŁOWO O AUTORZE 

 

  

 Bernard Koziróg urodził się 10 kwietnia 1955 roku w Łasku w 

inteligenckiej rodzinie katolicko-ewangelickiej, z ojca Zygmunta i matki Heleny 

(z d. Arlt). Adwentystą został w roku 1971, stając się wyznawcą zboru w Łodzi. 

 Teologię studiował w Adwentystycznym Seminarium Duchownym w 

Podkowie Leśnej oraz w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 

gdzie w dniu 8 listopada 1988 roku uzyskał dyplom magistra teologii w zakresie 

teologii ewangelickiej. Pracę magisterską pt. "Dzieje Diecezji Wschodniej 

Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce" pisał pod kierunkiem ks. doc. 

dr. hab. Zachariasza Łyko. Następnie otworzył w ChAT przewód doktorski. 

Rozprawę pisał na temat: "Ks. Michał Belina-Czechowski - prekursor 

adwentyzmu w Europie (życie, działalność, poglądy)". Promotorem był ks. prof. 

Zachariasz Łyko, recenzentami zaś - prof. dr hab. Zygmunt Poniatowski (PAN) i 

doc. dr hab. Marian Bendza (ChAT). Publiczna obrona dysertacji odbyła się w 

dniu 29 maja 1990 roku. Uchwałą Senatu Chrześcijańskiej Akademii 

Teologicznej w Warszawie nadano mu wówczas stopień doktora teologii z 

zakresu adwentystycznej teologii historycznej. 

 W roku akademickim 1992-93 przebywał na stypendium naukowym w 

Newbold College, w Anglii, przyznanym mu przez Trans-European Division of 

General Conference of Seventh-day Adventists, gdzie m.in. zbierał materiały do 

przygotowania rozprawy habilitacyjnej na temat Ellen G. White. Po napisaniu 

rozprawy i jej opublikowaniu, praca została zwieńczona zdobyciem w roku 

1996 stopnia naukowego doktora habilitowanego teologii, w zakresie teologii 

ekumenicznej, w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Kolokwium 

habilitacyjne odbyło się w ATK w dniu 24 czerwca. Recenzentami byli: ks. 

prof. dr hab. Zachariasz Łyko (ChAT), ks. prof. dr hab. Michał Czajkowski 

(ATK) i prof. dr hab. Edward Ciupak (UW). W dniu 8 października habilitacja 
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została jednogłośnie zatwierdzona przez Centralną Komisję ds Tytułu 

Naukowego i Stopni Naukowych, po recenzji przedstawionej przez ks. prof. dr. 

hab. Czesława Bartnika (KUL). Uroczysta promocja habilitacyjna odbyła się w 

dniu 21 grudnia 1996 roku w Wyższym Adwentystycznym Seminarium 

Duchownym w Podkowie Leśnej. 

 Pracę duchownego pastor Bernard Koziróg rozpoczął w roku 1975. 

Pracował w zborach Kościoła Adwentystów w Poznaniu, Gliwicach, Rudzie 

Śląskiej, Cieszynie, Skoczowie, Wiśle i Ustroniu. W roku 1985 został powołany 

na sekretarza Diecezji Wschodniej, z siedzibą w Łodzi. W roku 1987 został 

sekretarzem Chrześcijańskiego Instytutu Wydawniczego "Znaki Czasu", a w 

roku 1988 jego dyrektorem i redaktorem naczelnym. Pod jego kierownictwem 

Instytut Wydawniczy wydał 144 tytuły książkowe oraz wydawał regularnie 

kilka periodyków z wiodącym miesięcznikiem "Znaki Czasu" w nakładzie 

25.000 egz. na czele. W roku 1990 w ChIW "Znaki Czasu" powołał do życia 

Redakcję Naukową, wydającą m.in. rocznik teologiczno-religioznawczy "Signa 

Temporis", w którym publikowali uczeni z kraju (m.in. z PAN, Uniw. 

Warszawskiego, ATK, ChAT) i zagranicy. 

 W czasie swojej pracy kościelnej, niezależnie od pracy duszpasterskiej, 

wygłosił ponad 40 serii wykładów teologiczno-historycznych w różnych 

miejscowościach naszego kraju. Uczestniczył w wielu konferencjach 

teologicznych, m.in. w Danii, Niemczech, Włoszech, Izraelu, Wielkiej Brytanii, 

Francji oraz na Węgrzech. Odbył kilka podróży studyjnych, m.in. po Europie 

Zachodniej (śladami M.Beliny-Czechowskiego), Grecji, Turcji, Egipcie i 

Izraelu.  

 Napisał 12 książek i skryptów oraz ponad 300 rozpraw i artykułów 

teologicznych, religioznawczych i historycznych. Będąc od kilkunastu lat  

członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP współpracuje z kilkoma 

redakcjami. 
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 W roku 1989 został powołany na stanowisko sekretarza strony kościelnej, 

wspólnej Komisji Kościelno-Rządowej do prac nad ustawą o stosunku Państwa 

do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, a w roku 1990 powierzono mu 

funkcję sekretarza strony adwentystycznej w Komisji do Rozmów Bilateralnych 

pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Adwentystycznym. 

 Obecnie pełni funkcję pastora-seniora Okręgu Warszawskiego Kościoła 

Adwentystów Dnia Siódmego i jest wykładowcą w Wyższym 

Adwentystycznym Seminarium Duchownym w Podkowie Leśnej. Współpracuje 

także z polskim oddziałem World Conference on Religion and Peace. 
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Przedmowa 

 

 

 Autor podjął się niełatwego, ale zarazem jakże ważnego i potrzebnego - z 

punktu widzenia kościelnego, naukowego i ekumenicznego - zadania, jakim 

było ukazanie sylwetki, życia, poglądów i działalności Ellen G. White (1827-

1915), jednej z najwybitniejszych postaci w dziejach Kościoła Adwentystów 

Dnia Siódmego, będącej zresztą współorganozatorką w roku 1844 tegoż 

Kościoła, oraz jedną z najznamienitszych kobiet chrześcijańskich świata. Z 

zadania tego autor wywiązał się bardzo dobrze. Nie tylko bowiem przygotował i 

opublikował nowoczesne studium naukowo-monograficzne, poświęcone Ellen 

G. White, które przedłożył jako dysertację habilitacyjną Wydziałowi 

Teologicznemu Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, i które obronił, 

uzyskując stopień naukowy doktora habilitowanego na tej uczelni, ale także 

przygotował i opublikował jej wersję zmodyfikowaną, uzupełnioną i 

rozszerzoną, uwzględniającą uwagi recenzentów i kolegium habilitacyjnego. W 

rezultacie powstało dzieło, które w sposób udokumentowany, zwięzły i 

komunikatywny przedstawia wszystkie zasadnicze aspekty życia i działalności 

Ellen White w wymiarach historyczno-eklezjalnych, socjologiczno-kulturowych 

i egzystencjalnych, nie pomijając także metafizycznych aspektów jej 

posłannictwa, zatem dzieło, które stanowi z jednej strony znakomite 

wprowadzenie do dzieł Ellen White (z którego będą chętnie korzystać studenci 

Wyższego Adwentystycznego Seminarium Duchownego), a z drugiej strony 

podstawę do dalszych prac badawczych nad posłannictwem życiowym tej 

wybitnej kobiety. 

 Dokonał tego w sposób obiektywny, spokojny i beznamiętny, w oparciu o 

obszerne dane bibliograficzne i własne badania, a jednocześnie w sposób 

krytyczny. Ukazał wszak rzeczywistość życia i działalności E.G. White oraz 

młodego Kościoła Adwentystycznego bez osłonek i upiększeń, mówiąc o 
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problemach dnia codziennego, jak również przedstawiając rozliczne blaski i 

cienie, trudności i radości rodzącej się nowej chrześcijańskiej wspólnoty 

kościelnej. 

 Do przygotowania dzieła uprawniały go dotychczasowe zainteresowania 

konfesyjne i studia teologiczne, a także specjalne badania archiwalno-

historyczne i eklezjalne, przeprowadzone w Ellen G. White Centre, znajdującym 

się w adwentystycznej uczelni teologicznej Newbold College w Anglii, gdzie 

przebywał na rocznym stypendium naukowym, a wreszcie pohabilitacyjne 

przemyślenia i uwagi. 

 W realizacji swego zamierzenia badawczego, wyrażonego na wstępie 

pracy, Auror zaprezentował - w rozdziale I - tło historyczne działalności E.G. 

White w aspekcie społeczno-politycznym (sytuacja w USA w XIXw. i 

początkach XXw.) i religijnym (charakterystyka dziewiętnastowiecznego 

przebudzenia adwentowego w Europie, Ameryce Południowej, Afryce i Azji 

oraz USA), aby następnie omówić w rozdziale II - życie i działalność E.G. 

White, w rozdziale III - poglądy E.G. White (w konfiguracji z doktryną religijną 

Kościoła Adwentystycznego), w rozdziale IV - charyzmat profetyczny E.G. 

White, w rozdziale V - rolę E.G. White w przełomowym momencie dziejów 

Kościoła roku 1888, w którym nastąpiło ostateczne określenie 

chrystocentryczno-ewangelicznej orientacji Kościoła (słynna w kręgach 

adwentystycznych Sesja Generalnej Konferencji w Minneapolis 1888), w 

rozdziale VI - opinie nieadwentystyczne na temat Ellen G. White, w rozdziale 

VII - krytyczne opinie Waltera Rea oraz stanowisko Kościoła w tym względzie, 

w rozdziale VIII - ważne polonicum, dotyczące kontaktów E.G. White i w ogóle 

rodziny White'ów z naszym rodakiem, ks. Michałem Beliną-Czechowskim, 

pierwszym krzewicielem adwentyzmu w Europie, a w rozdziale IX - stosunek 

E.G. White do ekumenizmu. Integralną częścią pracy są aneksy obejmujące 

tabelę chronologiczną biografii E.G. White oraz wykaz dziesięciu najczęściej 

tłumaczonych autorów w historii literatury świata (E.G. White znajduje się na 
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trzecim miejscu po Leninie i Simenonie a przed Tołstojem, Marksem i 

Szekspirem). Godna uwagi jest bibliografia, obejmująca m.in. wykaz wszystkich 

oryginalnych dzieł E.G. White w języku angielskim, wykaz kompilacji i 

skróconych wersji dzieł E.G. White w języku angielskim oraz wykaz dzieł E.G. 

White w języku polskim (od roku 1895!), a także wykaz artykułów E.G. White 

w polskiej prasie adwentystycznej (począwszy od roku 1913). Bibliografia 

zawiera również cenne źródła nieadwentystyczne. 

 Niewątpliwą zaletą pracy jest zaprezentowanie biogramu E.G. White na 

tle nie tylko rozwoju jej osobistego doświadczenia religijnego oraz własnej 

duchowości i przeżyć mistycznych, ale także w kontekście amerykańskiego 

odcienia dziewiętnastowiecznego przebudzenia adwentystycznego, mesjańsko-

eschatologicznego, występującego w międzywyznaniowym ruchu Williama 

Millera, a potem - po załamaniu się milleryzmu w dniu 22 października - 

powstania, wzrostu i rozwoju Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego aż do roku 

1915, tj do momentu śmierci E.G. White. Dzięki temu, biogram E.G. White nie 

jest oderwany od aktualiów Kościoła i świata zewnętrznego, lecz - przeciwnie - 

jest z nim, zgodnie zresztą z rzeczywistością, ściśle związany, a przez to 

autentyczny i naturalny, nawet barwny, wzbogacony problematyką zwykłej 

szarej codzienności, ukazujący zarówno rozwój młodej adwentystycznej 

wspólnoty kościelnej, jak i inpiratywną, rozważną i twórczą rolę E.G. White w 

wymiarze teologicznych i organizacyjno-eklezjalnych działań ówczesnego 

kierownictwa kościelnego. Dzięki tej literackiej kompozycji z łatwością można 

zapoznać się zarówno z dziejami Kościoła, jak i życiem i działalnością E.G. 

White, które przecież od początku były organicznie splecione ze sobą. Oddaje 

zatem praca realia historyczne i autentyzm rzeczywistości faktycznie wówczas 

istniejącej. 

 Autor w sposób obiektywny przedstawia trudności młodej wspólnoty 

religijnej oraz problemy działalności kościelnej rodziny White'ów i samej Ellen 

White. Choć w kręgach adwentystycznych E.G. White uchodzi za osobę 
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obdarzoną charyzmatem profetycznym i cieszy się dużym uznaniem, to jednak 

Autor, mimo, iż sam jest duchownym Kościoła, nie wahał się ukazać - bez 

najmniejszych tendencji hagiograficznych czy konfesyjnych upiększeń - jej 

naturalne życie rodzinne i osobiste, słabości i załamania, radości i smutki. 

Podobnie działo się na gruncie eklezjalnym w odniesieniu do wspólnoty 

kościelnej. unikając przejaskrawień, ubarwień i patosu, odsłania Autor sytuacje 

wewnątrzkościelne i przeżywane przez Kościół problemy, zwłaszcza w czasach 

kryzysowych, np. przełomu, kulminującego w Synodzie Krajowym Kościoła, tj. 

sesji Generalnej Konferencji roku 1888 w Minneapolis, ukazując zarazem drogi 

łaskawości Bożej wobec Kościoła. Z opisu wynika, że w dużym stopniu dzięki 

prowidencjalnej, choć dyskretnej, pełnej umiaru i swoistego dostojeństwa, ale 

także stanowczej postawie E.G. White, Kościół Adwentystyczny zdołał 

przezwyciężyć narastające tendencje legalistyczno-fundamentalistyczne, 

zagrażające początkom adwentyzmu niebezpiecznym formalizmem i 

skostnieniem, na rzecz orientacji chrystocentrycznych i ewangelicznych oraz 

chrześcijańskiej miłości i prawdy. Podobnie, w sposób bezpośredni, obiektywny 

i bez ubarwień przedstawił Autor stosunki zachodzące między Michałem 

Beliną-Czechowskim a rodziną White'ów. Metodologia ta pozwoliła spojrzeć 

jakby w samo centrum rozwijającej się wspólnoty, w tym służby 

charyzmatycznej E.G. White. Ten obiektywizm, a nawet swoisty krytycyzm i 

realizm jest godny uznania. Jakże bowiem łatwo byłoby Autorowi, 

pozostającemu w służbie kościelnej, piszącemu o osobowości powszechnie 

szanowanej w kołach adwentystycznych, ulec pokusie konfesjonalizmu i taniej 

propagandy. Autor pokusom tym jednak nie uległ, chociaż dostrzegał także i 

ukazywał nadprzyrodzony wymiar posłannictwa E.G. White. 

 Przedstawienie  zsadniczych aspektów życia i działalności E.G. White nie 

oznacza, oczywiście, poruszenia wszystkich aspektów i problemów dotyczących 

jej osoby. Omówione zostały co prawda zasadnicze i podstawowe zagadnienia, 
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ale problematyka jest szersza i bogatsza, są to jednak tematy nadające się do 

osobnych opracowań. 

 Z prezentacji życia osobistego Ellen White, dokonanej przez Autora, 

wynika niedwuznacznie, że - pomijając wymiar metafizyczny - była to 

osobowość bez wątpienia wybitna, inteligentna, otwarta i życzliwa, psychicznie 

zrównoważona i wewnętrznie zintegrowana, rozważna i o bogatej uczuciowości, 

wrażliwa na środowiska zewnętrzne i jego potrzeby, komunikatywna i wysoce 

etyczna, zaangażowana w sprawy kościelne, godnie reprezentująca swą misję i 

Kościół, będąca dobrym przykładem aktywności członkowskiej i moralno-

społecznej, skromności i chrześcijańskiego uduchowienia, ale nie działająca w 

całkowitym oderwaniu od uwarunkowań eklezjalnych, rodzinnych i 

historycznych. 

 Osobnym zagadnieniem jest wpływ E.G. White na rozwój Kościoła. 

Autor dowiódł w całej rozciągłości, że np. struktura Kościoła, zarówno 

terytorialna jak i hierarchiczna typu przedstawicielskiego i koncyliarnego, czyli 

demokratyzmu apostolskiego, oraz moralno-społeczne wymiary posłannictwa 

Kościoła (rodzina, moralność, edukacja, zdrowotność, ideały abstynencji i 

trzeźwości, prawa człowieka, w tym wolność religijna) były w dużym stopniu 

rezultatem jej oddziaływań i prowidencjalnym darem jej posłannictwa. Duży był 

również wpływ E.G. White w dziedzinie doktryny wiary. Podkreślił to Autor, 

wskazując, że poglądy jej były zgodne z podstawowymi zasadami wiary 

Kościoła i stanowiły inspiratywne wsparcie dla nich. Obejmują one jednak 

szereg aspektów szczegółowych. Do nich m.in. należy np. kwestia instytucji 

papiestwa. W tej dziedzinie E.G. White reprezentowała poglądy wyrosłe na 

gruncie Reformacji w ówczesnych warunkach historycznych, w ogniu 

kontrowersji konfesyjnych, występujące także w zachowawczych nurtach 

poreformacyjnych, funkcjonujące również w środowiskach kościelnych 

Ameryki XIXw. Autor nadmienił jednak, że w świecie religijnym dokonało się 

w XXw. wiele pozytywnych zmian i zmiany te nakazują potrzebę nowych 
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spojrzeń, którym coraz częściej daje zresztą wyraz szereg współczesnych 

teologów adwentystycznych. Dość wspomnieć tutaj interesujące analizy podjęte 

przez ks. dr. Berta B. Beacha, przedstawiciela Rady Naczelnej Kościoła do 

Spraw Kontaktów ze Światową Radą Kościołów i Radą Pontyfikalną do Spraw 

Jedności Chrześcijan Stolicy Apostolskiej oraz międzywyznaniowego dialogu. 

Wspomniano również pracę doktorską ks. dr. Reindera Bruinsmy, sekretarza 

Transeuropejskiego Wydziału Kościoła w Anglii, obronioną na Uniwersytecie 

Londyńskim, w roku 1993, na temat adwentyzmu i papiestwa (praca została 

wydana drukiem przez adwentystyczny Andrews University w USA, w roku 

1994, pod tytułem "Seventh-day Adventist Toward Roman Catholicism 1844-

1965", Berien Springs, Michigan). Obecne zagadnienia posługi papieskiej 

wchodzą w coraz większym zakresie w orbitę ogólnoekumenicznego dialogu, 

często dialogu krytycznego, w którym bierze udział także Kościół 

Adwentystyczny. 

 Znaczenie dzieła dr. hab. Bernarda Koziróga jest - w moim odczuciu - 

potrójne; po pierwsze - naukowo-poznawcze, po drugie - religiologiczne i po 

trzecie - ekumeniczne. 

 Dzieła E.G. White rozpowszechniane są w Polsce od roku 1895, zatem 

już przeszło sto lat, przede wszystkim w środowiskach adwentystycznych, gdzie 

spotykają się z bardzo dobrym przyjęciem, jak również w środowiskach 

zewnętrznych, gdzie również przyjmowane są na ogół bardzo życzliwie, tym 

bardziej, że wiele jej dzieł wychodzi na spotkanie społecznych potrzeb 

religijnych, moralnych, wychowawczych i zdrowotnych. Można więc mówić w 

zasadzie o dużej recepcji E.G. White w naszym społeczeństwie. Nie mniej 

jednak, pomimo znacznego upowszechnienia literatury E.G. White, społeczne 

wyobrażenia dotyczące samej autorki dalekie są często od prawdy, zwłaszcza w 

niektórych kręgach zewnętrznych (pojawiają się również opinie wręcz 

tendencyjne i fałszywe), ponieważ dotychczas niewiele publikowało się na 

temat samej autorki. Jeśli nawet publikowano jakieś informacje o tej osobie, to 
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były to pozycje skromne i niepełne, zamieszczone przeważnie w prasie 

adwentystycznej. Praca ks. Bernarda Koziróga jest pierwszą pionierską, 

oryginalną i autorską monografią naukową poświęconą tej niezwykłej postaci. 

Mimo, iż Autor sam jest adwentystycznej orientacji konfesyjnej,  to jednak 

przedstawił pracę rzetelną, nie dewocyjną i dobrze udokumentowaną, 

niepolemiczną i nieapologetyczną, stanowiącą wieloaspektową, obiektywną i 

spokojną informację o E.G. White. Można więc mieć nadzieję, że praca 

przyczyni się do lepszego poznania życia i działalności tej wybitnej kobiety, 

której dzieła rozpowszechnione zostały w naszym kraju - w ponad stuletniej 

działalności Kościoła - w milionowych nakładach. Polska teologia 

chrześcijańska zostaje zatem ubogacona nową pozycją teologiczną z kręgów 

chrześcijańskich. 

 Dysertacja habilitacyjna przedstawia także istotny wkład w nauki 

religioznawcze, zajmujące się naukową i popularnonaukową refleksją na temat 

religii i jej rozlicznych aspektów, w kontekście historycznym, społecznym, 

psychologicznym i filozoficznym. W tym obszarze również praca ks. Bernarda 

Koziróga wnosi cenne informacje. 

 Wreszcie fakt zaprezentowania pracy z zakresu teologii i historii 

adwentystycznej (a taką była w swej istocie praca habilitacyjna dr. Bernarda 

Koziróga) na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej, 

potraktować należy w aspektach ekumenicznych jako wydarzenie historyczne o 

olbrzymim znaczeniu interkonfesyjnym, i to w dziejach nie tylko polskiego, ale 

także światowego adwentyzmu. Dowodzi to z jednej strony olbrzymiego 

otwarcia tej szacownej uczelni katolickiej, jaką jest ATK, na sprawy 

interkonfesyjne, czyli ekumeniczne, i postulaty Soboru Watykańskiego II, a z 

drugiej strony - ich praktycznej realizacji. Przewód habilitacyjny adwentysty, 

przeprowadzony w ATK, był drugim tego rodzaju wydarzeniem w skali 

światowej po doktoracie uzyskanym w roku 1975 w Gregorianum w Rzymie 

przez adwentystę, ks. Samuela Bacchiochi, obecnie jednego z najwybitniejszych 
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profesorów adwentystycznego Andrews University w USA. Dodać wypada, że 

ks. dr S. Bacchiochi ukończył studia w Rzymskim Pontyfikalnym Uniwersytecie 

Gregoriańskim z wyróżnieniem summa cum laude, a za swe naukowe 

osiągnięcia wyróżniony został złotym medalem nadanym przez papieża Pawła 

VI, zaś w roku 1977 praca została wydana przez Gregorianum. Ks. S. Bacchioci 

pisał na uczelni katolickiej swą dysertację na temat soboty, dr B. Koziróg 

poświęcił swą dysertację na katolickiej uczelni - osobie Ellen White. 

 Autor wykazał, że E.G. White była postacią swoich czasów i 

uwarunkowań historyczno-kulturowych i religijnych, ukształtowanych na 

gruncie amerykańskim w konfiguracji XIX oraz początków XX wieku, że 

wniosła wiele elementów ideowo-postępowych, teologicznych, moralnych i 

humanistycznych w struktury nowej, tworzącej się i rozwijającej wspólnoty 

religijnej, i że dzieła jej nadal są przedmiotem wielkiego poważania, chociaż nie 

nadaje się im rangi kanonicznej i unika wszelkiej kolizji z biblijną i 

reformacyjną zasadą sola scriptura, tj. zasadą wynoszącą Biblię jako jedyną, 

najwyższą i nieomylną regułę wiary i moralności. Prezentacja ta zatem stanowi 

solidny fundament do dalszych prac nad biografią i znaczeniem E.G. White oraz 

specyfikami jej poglądów, a także wkładem w kulturę świata. Dobrze się stało, 

że Autor nie pominął cennego polonicum, tj. relacji między E.G. White a ks. 

Michałem Beliną-Czechowskim, gdyż dla polskich adwentystów, i w ogóle 

Polaków, jest to aspekt niezwykle ważny, istotny także dla polskiej nauki, 

wskazujący na rolę, jaką odegrała Polska i nasz rodak, jakim był ks. Michał 

Belina-Czechowski, znakomity teolog i patriota, w dziejach światowego 

adwentyzmu. 

 Walory pracy podnosi jej zwięzłość i przejrzystość, poprawność 

językowa, właściwa struktura i obiektywizm treści, obszerna baza 

bibliograficzna i bogata informacja dotycząca E.G. White i początków 

adwentyzmu. 
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 W tym sensie dzieło dr. hab. Bernarda Koziróga stanowi istotny jego 

dorobek teologiczny oraz wkład w teologię adwentystyczną, jak również wkład 

w ogóle w polską teologię adwentystyczną, a ostatecznie także - w naukę 

polską. 

 

     Kierownik Katedry Filozofii i Socjologii 

     Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 

                      w Warszawie 

          ks. prof. dr hab. Zachariasz Łyko 
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Wstęp 

 

Ellen Gould White to postać niezwykła. Niewiele jednak brakowało, aby 

kamień, rzucony przez małą dziewczynkę nie zakończył misji życiowej jednej z 

najznamienitszych kobiet świata, zanim ta misja mogła się rozpocząć. Dziewię-

cioletnia Ellen Harmon wracała właśnie ze szkoły do domu, kiedy koleżanka z 

klasy rzuciła w nią kamieniem. Wypadek ten o mało nie zakończył jej życia. Ale 

Ellen nie zmarła. Po wielu latach cierpienia wstała z łóżka, aby postulować za-

kładanie szkół i uniwersytetów, szpitali i dru-karń, które dziś rozsiane są po ca-

łym świecie. Stała się doradcą i jednym z głównych organizatorów Kościoła Ad-

wentystów Dnia Siódmego, którego liczba członków na całym świecie zaczęła 

wzrastać w ogromnym tempie. Pozostawiła w swym dorobku pisarskim kilka-

dziesiąt książek i tysiące artykułów. Wskazywała w nich jak prowadzić zdrowe i 

prawe życie. Wiele z tego co napisała przerastało jej czasy. P. Ricchiuti zauwa-

ża, że niektóre z książek, choć napisane 100 lat temu, dają tak dokładny obraz 

dzisiejszych warunków życia, że wielu czytelników jest przekonanych, iż napi-

sane zostały pod natchnieniem Boga (1). 

Dzięki jej staraniom już w roku 1874 powstaje w Battle Creek pierwsza 

adwentystyczna szkoła. Od tego czasu sieć adwentystycznych szkół, od podsta-

wowych do wyższych, objęła cały świat. Najsłynniejszymi z nich są uniwersty-

tety: Loma Linda University, początkowo działający jako Akademia Medyczna i 

Andrews University (2). 

Ellen G.White zawsze była zwolennikiem zdrowego trybu życia i tysiące 

ludzi gromadziły się na jej wykładach poświęconych tej sprawie. W 1877r. gdy 

P.T. Barnum poruszył Battle Creek występami swego cyrku, 5 tysięcy osób sie-

działo w namiocie postawionym naprzeciwko cyrku słuchając półtoragodzinne-

go przemówienia Ellen White na temat tragicznych skutków pijaństwa. 

George W. James w książce pt. „California – Romantic and Beautiful” napisał: 

„Niedaleko miasta St. Helena znajduje się sanatorium i dom pani E.G. White, 
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która wraz z mężem była założycielką Kościoła Adwentystów Dnia Siódme-

go.(...) Ta nadzwyczajna kobieta, choć nie ukończyła studiów uniwersyteckich, 

napisała i opublikowała więcej książek, w większej liczbie języków, i które do-

tarły do większej liczby czytelników, niż dzieła napisane przez jakąkolwiek inną 

kobietę w historii ludzkości” (3). 

Po śmierci Ellen White, w roku 1915 redaktor „New York Independent” 

dokonał przeglądu pracy adwentystów dnia siódmego.Jego artykuł wyjaśniał jak 

Kościół Adwentystów  rozwinął się od skromnych początków do skali ogólnoś-

wiatowej. Napisał:  „W tym wszystkim E.G. White była inspiratorką i doradczy-

nią. Mamy tego znakomite świadectwo i zasługuje ona z tego powodu na wielki 

szacunek. Czy miała rzeczywiście widzenia od Boga? Lecz czy musimy odpo-

wiedzieć na to pytanie? W każdym razie była całkowicie szczera w swych wie-

rzeniach i objawieniach. Jej życie było ich warte.Nie cechowała jej duchowa du-

ma i nie szukała brudnego zysku. Żyła i pracowała jak zacna prorokini” (4). 

Cel, który sobie postawiłem w tej rozprawie, to ukazanie Ellen White, je-

dnego z pierwszych krzewicieli adwentyzmu, współorganizatora Kościoła Ad-

wentystów Dnia Siódmego. Chcę uwypuklić najważniejsze wydarzenia z jej ży-

cia i działalności ze szczególnym przedstawieniem przełomowej dla Kościoła 

Adwentystów sesji Generalnej Konferencji w roku 1888 w Minneapolis. Pod-

kreślam również relacje pomiędzy Ellen White  a Michałem Beliną-Czechows-

kim, Polakiem, pierwszym misjonarzem adwentystycznym w Europie. Ukazuję 

także najważniejsze poglądy teologiczne Ellen White oraz doktrynę Kościoła 

Adwentystycznego. Aby cel ten zrealizować zbadałem materiały na temat E.G. 

White oraz jej oryginalne publikacje, które znajdują się w Ellen G. White Centre 

w Newbold College w Anglii, gdzie przebywałem na stypendium Wydziału 

Transeuropejskiego Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów D.S. w roku 

akademickim 1992/93. 

Co do koncepcji metodologicznej, to przyjąłem głównie zasadę 

monograficzną, genetyczno-rozwojową. Dokonałem także analizy 
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socjologicznej, bowiem Ellen White działała w określonym środowisku 

społecznym. 

W rozdziale I mojej rozprawy postanowiłem ukazać tło historyczne, a 

szczególnie aspekt społeczno-polityczny i religijny czasów, w których żyła El-

len White i rozwijał się adwentyzm. Rozdział II ukazuje życie i działalność El-

len White a rozdział III jej charyzmat profetyczny. W rozdziale IV ukazałem po-

glądy Ellen White na tle doktryny adwentystycznej. Oczywiście, nie sposób, ze 

względów objętościowych, przedstawić wszystkiego. Chcę zwrócić uwagę na 

zagadnienia najważniejsze. Z kwestii problemowych oprócz wspomnianych 

wyżej wydarzeń roku 1888 w Minneapolis (rozdział V) i relacji pomiędzy Ellen 

White i Michałem Beliną-Czechowskim (rozdział VIII), w rozdziale VI 

przedstawiam opinie nieadwentystyczne na temat Ellen White, w rozdziale VII 

polemikę na bazie książki Waltera Rea pt. "Niewinne kłamstwo", a w rozdziale 

IX stosunek Ellen White do Kościoła Katolickiego i ekumenii. 

 

 

 

 

 

 

 

Przypisy: 

 

1. Zob. P. Ricchiuti, Wielce zdumiewająca kobieta, „Znaki Czasu”, nr 10/1978, s. 8.9. 

2. Z. Łyko, Adwentyzm, s. 206. 

3. Za: P. Ricchiuti, dz. cyt., s. 11; por. R. Coon, A Gift of Light, s. 32.33. 

4. An American Prophetess, „New York Independent”, 23 sierpnia 1915, s. 250. 
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Rozdział pierwszy 

 

TŁO HISTORYCZNE 

 

 

1. ASPEKT SPOŁECZNO-POLITYCZNY 

 

W ciągu długiego, bo 88-letniego (1827-1915) życia Ellen G. White, w 

Stanach Zjednoczonych Ameryki zaistniało wiele ważnych wydarzeń, które nie 

sposób omówić w krótki sposób. Wspomnę jedynie o niektórych, tych najważ-

niejszych. Ellen G. White urodziła się w czasie prezydentury gen. Andrew Jack-

sona. Jego rządy, jak również jego następców upłynęły pod znakiem reform de-

mokratycznych, wśród których jedną z najważniejszych było wprowadzenie po-

wszechnego prawa wyborczego dla mężczyzn, bez względu na stan majątkowy. 

Oczywiście chodziło wyłącznie o ludność białą. Wspomnieć należy o skasowa-

niu  kary więzienia za długi, możliwość zrzeszania się robotników, czy wprowa-

dzenie 10-godzinnego dnia pracy
1
. 

Ellen G.White żyła podczas prezydentur takich sławnych postaci jak: 

Abraham Lincoln, Grover Cleveland, Teodor Roosevelt czy Woodrow Wilson. 

W jej czasach Stany Zjednoczone nabierały dopiero ostatecznego kształtu. Przy-

pomnijmy, że wzrost terytorialny Stanów Zjednoczonych rozpoczął się wraz z 

zakupem Luizjany w roku 1803 od Francji. W roku 1836 powstał stan Arkansas, 

później następne: Missouri (1821), Iowa (1846), Minnesota (1858), itd. Najpóź-

niej powstał stan Oklahoma, w roku 1907. 

Od nabycia Luizjany rozwinęło się przez okres z góry ćwierćwiecza osad-

nictwo amerykańskie także na obszarze hiszpańskiego, a potem meksykańskiego 

Teksasu. Doprowadziło to do oderwania się Teksasu w roku 1836. Przez dzie-

więć lat egzystował Teksas jako niezależna republika i w 1845 został przyłączo-

ny do Stanów Zjednoczonych jako odrębny Stan. Usankcjonowanie tego stanu 
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rzeczy nie było możliwe bez wojny z Meksykiem (1846-1848). Wojna zakoń-

czyła się zwycięstwem Stanów i aneksją ogromnego terytorium, o powierzchni 

większej niż Teksas. 

Gdy mówimy o latach czterdziestych, nie sposób nie wspomnieć o odkry-

ciu złota w r. 1848 w Kalifornii, co pociągnęło za sobą tzw. „gorączkę złota”. 

W roku 1800 Stany Zjednoczone liczyły 5 mln mieszkańców,    w 1850r, liczba 

ich przekroczyła 23 miliony, w 1860 doszła do 31 milionów, z czego ok. 4,5 

mln stanowiła ludność murzyńska. Zdecydowanie zarysował się w tym kraju po-

dział na stany północne i południowe.Na północy zaczynał rozwijać się prze-

mysł, na południu, gdzie kwitło niewolnictwo, uprawiano głównie bawełnę. By-

ło wiele antagonizmów pomiędzy Północą i Południem, ale głównie chodziło o 

stosunek do niewolnictwa. W związku  z tym powstawały różnorakie ruchy abo-

licyjne, np. Amerykańskie Towarzystwo Abolicjonistyczne, utworzone w roku 

1833, które skupiało 200 tys. członków. Sama ludność murzyńska także wznie-

cała powstania ale bez większych skutków
2
. 

Napięcia społeczne W Stanach Zjednoczonych osiągnęły pod koniec szós-

tego dziesięciolecia XIX wieku granicę, poza którą niemożliwa już stawała się 

kontynuacja egzystencji państwa w dotychczasowych ramach. Na Północy roz-

wijała się produkcja przemysłowa i sieć komunikacyjna. Przemysł potrzebował 

nowych rynków, m.in. prawie niedostępnych dla niego stanów południowych, 

gdzie metody upraw nie doskonalono, przekonania do zdobyczy technicznych  

nie miano, na wszystko musiała wystarczyć praca niewolnika, a wydajności tej 

nie można już było zwiększyć. Z sytuacją ekonomiczną bardzo ściśle łączyła się 

polityka. W roku 1860 (w tym czasie kształtowały się zręby organizacyjne Koś-

cioła Adwentystycznego, którego jednym z przywódców była Ellen White) sta-

nów wolnych było więcej  niż niewolniczych, miały też więcej ludności i zdecy-

dowaną przewagę w Kongresie. W tym samym roku odbywały się wybory pre-

zydenckie. Duży wpływ na nie miało powstanie anty-niewolnicze Johna Browna 

z roku 1859. Wybory odbyły się 6 listopada 1860r. Zwyciężył Abraham Lin-
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coln, republikanin. Zanim jednak faktycznie rozpoczął sprawowanie władzy, 

kraj stał się widownią secesji, którą zapoczątkowała Południowa Karolina. Póź-

niej przyłączyło się do niej jeszcze 6 innych kolejnych stanów
3
. W dniu 4 lutego 

1861 na separatystycznym kongresie w Montgomery utworzono Konfederację 

Południową. Prezydentem został Jefferson Davis.   I to właśnie Konfederacja 

rozpoczęła działania wojenne w kwietniu 1861 roku
4
. 

Nie miejsce tu na opisy działań wojennych.Rozkład sił był oczywiście 

nierównomierny i każda analiza musi prowadzić do wniosku, że klęska Konfe-

deracji była nieunikniona. Kiedy 22 września 1862 r.
5
  Lincoln proklamował 

zniesienie niewolnictwa we wszystkich buntowniczych stanach, wywołało to ra-

dość w społeczeństwie i uznanie na świecie. Murzyni zaczęli masowo uciekać z 

Południa i tysiącami zaciągać się do szeregów wojskowych Unii. To właśnie w 

znacznym stopniu przyczyniło się do odniesienia wielu zwycięstw. Wojna zako-

ńczyła się w roku 1865. 9 kwietnia gen. Lee poddał się gen. Grantowi. Jako 

ostatni dowódca Południa złożył broń przed Shermanem generał Johnston  w 

Karolinie Północnej. Było to 27 kwietnia. Niestety, wcześniej, bo 14 kwietnia 

zamordowano prezydenta Lincolna. Nie miało to już wpływu na losy wojny, ale 

przez długi czas Stany Zjednoczone odczuwały jej skutki.  Zakończenie wojny 

było korzystne również dla Kościoła Adwentystycznego, bowiem umożliwiło 

mu szersze działanie niż miało to miejsce do tej pory
6
. 

 

 

2. ASPEKT RELIGIJNY – PRZEBUDZENIE ADWENTOWE 

 

Podobnie jak Reformacja XVI wieku, ruch przebudzenia adwentowego 

narodził się w różnych krajach w tym samym mniej więcej czasie. Zarówno w 

Europie, jak i Ameryce pojawili się ludzie, którzy w związku ze wzrostem zain-

teresowań biblijno-profetycznych w chrześcijańskiej myśli teologicznej i rozwo-

jem wydarzeń na świecie, rozpoczęli głosić bliskość powtórnego adwentu, czyli 
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przyjścia Chrystusa. Zwracali uwagę na ważność tej chrześcijańskiej nauki. Po-

selstwo, wspierane publikacjami i potężnymi kazaniami, przenikało do różnych 

środowisk i szybko się rozprzestrzeniało, obejmując swym zasięgiem wszystkie 

bez mała Kościoły chrześcijańskie na całym niemalże ówczesnym świecie
7
. 

 

a) W Europie 

Prekursorami przebudzenia adwentowego w Europie byli dwaj wybitni te-

olodzy zakonni: jezuita Manuel Lacunza (1731-1801) i dominikanin Bernard 

Lambert (zm.1813). Szczególną rolę odegrał zwłaszcza ten pierwszy. W roku 

1791 wydał w języku hiszpańskim książkę pt. „La Venida del Mesias en Gloria 

y Magestad” (Przyjście Mesjasza w chwale i majestacie)
8
, która wkrótce została 

przetłumaczona na kilka języków i zdobyła szeroką popularność    w środowis-

kach katolickich Europy a nawet Ameryki Południowej. Dużą rolę odegrało ró-

wnież dzieło Bernarda Lamberta pt. „Exposition des prédictions et des promes-

ses faites á l'Eglise pour les derniers temps de la gentilite” (Wykład przepowied-

ni i obietnic pozostawionych Kościołowi) napisane w roku 1804 i wydane póź-

niej w Paryżu
9
. 

W Anglii ideę drugiego adwentu głosili m.in.: Edward Irwing  (1792-

1834) – kaznodzieja londyński Kościoła Szkockiego oraz  L. Way, J. Frey i C. 

Hawtrey – wybitni teolodzy i wydawcy czsopisma poświęconego idei drugiego 

adwentu. W Irlandii najwybitniejszymi działaczami ruchu byli: Wiliam Wigby, 

Jakub Leslic, John Cambell, William Anderson i inni. We Francji Pierre Jean 

Agier – przewodniczący Trybunału Apelacyjnego, znawca języków biblijnych 

opracował w roku 1818 w języku francuskim 120-stronicowe „Compendium” 

dzieła Lacunzy. Podobne idee głoszone były również w Niemczech, Holandii, 

Szwajcarii, Szwecji a nawet w Rosji
10

. 
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b) W Ameryce Południowej, Afryce i Azji 

Idee przebudzenia adwentowego dotarły z Europy na inne kontynenty. W 

Ameryce Południowej idee te spopularyzowane zostały przez książkę Lacunzy. 

W latach 1830-1836 nauki drugiego adwentu głosił w Abisynii, w Afryce Samu-

el Gobat (1799-1879), biskup Zjednoczonego Kościoła Anglii i Irlandii w Jero-

zolimie. Później to samo czynił w Egipcie. Do Indii idee adwentowe przeszcze-

pił biskup anglikański Daniel Wilson (1778-1858). Głosił je tam w latach 1832-

1845. W krajach Azji i Bliskiego Wschodu olbrzymią pracę w upowszechnianiu 

idei przebudzenia adwentowego wykonał Joseph Wolf (1795-1862)
11

. 

 

c) W Ameryce Północnej 

Formę najbardziej jednolitą, scentralizowaną i dynamiczną ruch przebu-

dzenia adwentowego przyjął w Ameryce Północnej. Wystąpił tam w postaci 

tzw. milleryzmu-ruchu Williama Millera. 

William Miller urodził się w roku 1782 w Pittsfield, w stanie Massachu-

setts, w rodzinie baptystycznej. Młodość swą spędził na farmie ojca w Low Ha-

mpton, w stanie New York. Już wtedy wykazywał zamiłowanie do książek i 

nauki. W 21 roku życia zawarł związek małżeński i przeniósł się do Poultney, w 

stanie Vermont, gdzie pracował w bibliotece publicznej i w „Stowarzyszeniu Li-

terackim” Z zamiłowaniem studiował dzieła modnych  w owym czasie filozo-

fów: Voltaire'a, Volmey'a, Hume'a i Paine'a. Wyznawał deizm. W latach 1809-

1811 był miejscowym szeryfem a w latach 1812-1814 służył w wojsku w stop-

niu kapitana. Po śmierci ojca w roku 1816, przeniósł się ponownie do Low Ha-

mpton, gdzie w zaciszu posiadłości rodzinnych oddawał się studiom biblijnym. 

W roku 1831 kierownictwo miejscowego zboru baptystycznego zaprosiło go do 

wygłoszenia kazania, co stało się punktem zwrotnym w jego życiu. W roku 

1834 farmę przekazał synowi, sam zaś bez reszty poświęcił się pracy kaznodzie-

jskiej jako duchowny baptystyczny
12

. 
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Przebieg ruchu był żywiołowy, a zarazem tragiczny. Zapoczątkowany 

wystąpieniem Millera w roku 1831, nabrał wkrótce niebywałego rozgłosu i po 

upływie zaledwie 13 lat mógł poszczycić się blisko stutysięczną rzeszą wyznaw-

ców. 

W studiach biblijnych uwagę Millera przykuło zwłaszcza proroctwo z 

Księgi Daniela o „2300 wieczorach i porankach”, po upływie których miało na-

stąpić „oczyszczenie świątyni”
13

. Po dokładnych studiach kontekstu i danych 

chronologicznych – zwłaszcza zaś przyjęciu skrupturystycznej zasady „dzień za 

rok”, postulowanej zresztą przez największe autorytety teologiczne swoich cza-

sów – Miller doszedł do przekonania, że proroctwo przedstawiało niezwykle 

ważny okres dziejów świata, rozpoczynający się dekretem Artakserksesa z roku 

457 przed Chr., określający nadto dokładną datę śmierci Chrystusa i kończący 

się wiosną 1844 roku. Przyjmując rok 457 przed Chr. za podstawę obliczania, 

2300 lat kończy się w roku 1843. Miller uważał jednak, że rok 1843 – według 

kalendarza żydowskiego – rozciąga się od wiosny 1843 do wiosny 1844, stąd 

zakończenie okresu proroczego oczekiwano wiosną roku 1844. W pojęciu Mil-

lera opartym na powszechnych poglądach ówczesnych teologów chrześcijańs-

kich, „oczyszczenie świątyni” było równoznaczne z oczyszczeniem ziemi przez 

ogień przy powtórnym przyjściu Jezusa ChrystuSA
14

. 

Profetyczny okres „2300 wieczorów i poranków” znajdował się w pierw-

szej połowie XIX w. w centrum uwagi wielu wybitnych teologów,myślicieli, pi-

sarzy i uczonych. Zagadnienie było omawiane na łamach niektórych pism angie-

lskich, np. miesięcznik „The Christian Observer” (w numerze listopadowym 

1810) przyjmował datę 457 przed Chr. jako początek okresu 2300 lat i rok 1843 

jako jego koniec. W numerze czerwcowym 1818 oraz w numerach z roku 1828 

zwracano uwagę na rok 1844 jako koniec okresu 2300 lat. Podobne tezy wysu-

wał „The Morning Watch” w latach 1829-1833 oraz czasopismo irlandzkie „The 

Christian Herald”.  Rok 1844 jako koniec proroczego okresu „2300 wieczorów i 
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poranków” głosili też: J. Frey (1822), A. Brown (1823), A. Addis (1829), E. Bir-

kersteth (1836) i inni
15

. 

William Miller wygłosił ponad 4000 kazań na temat drugiego adwentu. 

Np. w Filadelfii przemawiał do dziesiątków tysięcy słuchaczy a w Waszyngto-

nie słuchali go członkowie amerykańskiego kongresu. W tej pracy pomagał mu 

liczny zastęp współpracowników, w tym wielu duchownych ówczesnych koś-

ciołów. Najbliżsi jego współpracownicy to: Jozua Himes, Joziasz Licht, Carol 

Fitch, Sylwester Bliss, Edward Stockman, Hiram Edson, James White, Oscar 

Crosier, Joseph Bates i Ellen Harmon, późniejsza White.Wydawano kilka perio-

dyków, poświęconych głoszonym naukom. Posługiwano się tablicami i wykre-

sami. Ruch rozprzestrzeniał się terytorialnie. Słusznie zauważa Zachariasz Ły-

ko, że „wiele okoliczności zdawało się przemawiać za słusznością nauki mille-

rystów: przekonywujący i oparty na Biblii wykład doktryny, historyczno-egze-

tyczne udokumentowanie rachub proroczych, wzrost pobożności, zapał misyjny, 

rozwój wypadków dziejowych w Stanach Zjednoczonych i Europie.Wypełnienie 

się głoszonej przez Millera biblijno-proroczej przepowiedni o upadku Turcji w 

roku 1840 potwierdziło słuszność założeń obliczeniowych. Niepokojące były 

nastroje poprzedzające wybuch wojny domowej w Stanach Zjednoczonych. Ró-

wnież wrzenie rewolucyjne, zapoczątkowane Rewolucją Francuską i kontynuo-

wane w licznych krajach Europy, wskazywały na „gniew narodów”, łączący się 

– jak wskazywała Biblia – z nastaniem „czasu sądu”
16

. 

Niestety, Chrystus nie przyszedł w roku 1844. Było oczywiste, że millery-

ści się zawiedli, a nadzieje ich i oczekiwanie nie spełniły się. Ruch Williama 

Millera gwałtownie i dramatycznie załamał się. Większość jego zwolenników 

porzuciła ideę drugiego adwentu na zawsze. Część z nich wróciła do swych ma-

cierzystych kościołów, część z nich odżegnała się od wiary w ogóle. Pozostała 

grupa rozpadła się na trzy ugrupowania:
17
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* Ugrupowanie skupione wokół Williama Millera.  

Miller i większość z byłego kierownictwa ruchu tworzyli ugrupowanie najwięk-

sze. W roku 1858 przyjęli nazwę „Stowarzyszenie Milenialne” (Millennial As-

sociation), Występowali także pod popularną nazwę „Adwentyści Ewangelicz-

ni” (Evangelical Adventist). W roku 1964 ugrupowanie to przestało istnieć. 

** Spirytualiści 

Drugie pod względem liczebności ugrupowanie tworzyli byli milleryści, którzy 

po kryzysie roku 1844 poczęli głosić, że Chrystus przyszedł w oczekiwanym 

momencie, ale duchowo. Stąd nazwano ich spirytualistami. Później ugrupowa-

nie to rozpadło się na mniejsze ekstremistyczne odłamy, które z czasem zupełnie 

zanikły. 

*** Ugrupowanie najmniejsze 

Ugrupowanie to zajęło pozycję centryczną. Odrzuciło poglądy spirytualistów a 

także przeciwstawiło się negacji danych chronologicznych ugrupowania pierw-

szego. Członkowie tego ruchu postanowili przeanalizować podstawy ruchu i od-

naleźć powód niepowodzenia. Z tego właśnie ugrupowania wywodzili się zało-

życiele i przywódcy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, m.in. Ellen White. 

 

Przypisy: 

 

1. L. Bazylow, Historia Powszechna 1789-1918, s. 310. 

2. L. Bazylow, dz. cyt., s. 315.316. 

3. Po kongresie w Montgomery, gdy w skład Konfederacji weszły kolejne stany, było ich 

w sumie 17. 

4. W. Spicer, Pioneer Days of the Advent Movement, s. 131. 

5. W roku 1864 Lincoln wybrany został na drugą kadencję. 

6. W. Spicer, dz. cyt. s. 135. 

7. L.E. Froom, Prophetic Faith of our Fathers, t. 3, s. 266.267; T.B. Macaulay, Critical 

and Miscellaneous Essays, t. 5, s. 324; Z. Łyko,  Adwentyzm, s. 19.20. 
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8. Książka została wydana w rękopisie pod pseudonimem Juan Josefat Ben-Ezra. Dru-

kiem ukazała się dopiero po śmierci Lacunzy. Zob. Z. Łyko, Geneza współczesnego adwen-

tyzmu, s. 131. 

9. Zob. B. Lambert, Exposition..., Paris, 1806. 

10. Zob. L.E. Froom, dz. cyt., t. 3, s. 263-751. 

11. Z. Łyko, Geneza współczesnego adwentyzmu, s. 169. 

12. Z. Łyko, dz. cyt., s. 175.176; por. L.E. Froom, dz. cyt., t. IV, s. 455. 

13. Odnośne proroctwo brzmi: „I rzekł mu: Aż do wieczora i do poranku dni 2300, a bę-

dzie oczyszczona świątynia” (Dan. 8,14 JW). 

14. B. Herndorn, The 7th day, s. 43-50. 

15. L.E. Froom, dz. cyt., t. 4, s. 744.745. 

16. Z. Łyko, Adwentyzm, s. 27. 

17. SDA Encyclopedia, hasło; Millerite Movement, s. 795.796. 
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Rozdział drugi 

 

ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ ELLEN WHITE 

 

1. DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ 

 

Ellen Harmon i jej bliźniacza siostra Elżbieta przyszły na świat w dniu 26 

listopada 1827 roku. Ich rodzice, Robert i Eunice Harmon mieszkali w niewiel-

kiej farmie w Gorham, ok. 18 kilometrów od Portland, w stanie Maine, w półno-

cno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Ellen miała sześcioro starszego 

rodzeństwa: Caroline (15lat), Harriet (13), John (11), Mary (6), Sarah (5)                   

i Robert (2)
1
. 

Kilka lat po urodzeniu się bliźniąt Harmonowie przenieśli się do liczącego 

13 tys. mieszkańców Portland,gdzie Robert otworzył warsztat rzemieślniczy. Te 

pierwsze lata Ellen wspomina jako pełne radości i szczęścia
2
. 

Jesienią roku 1833 Ellen poszła do szkoły. Uczęszczała do niej niespełna 

trzy lata, gdyż w wieku 9 lat uległa nieszczęśliwemu wypadkowi. Pewnego dnia, 

gdy wracała ze szkoły do domu, starsza koleżanka uderzyła ją kamieniem w 

twarz. Wypadku tego o mało nie przypłaciła życiem. Przez trzy tygodnie ważyły 

się losy jej życia. W końcu stan się polepszył. Niestety, jej nos uległ deformacji 

i taki pozostał. Nie mogła też kontynuować nauki. Przez następne lata była tak 

słabego zdrowia, że wszyscy myśleli, iż nie będzie długo żyć
3
. 

Rodzice Ellen byli metodystami. Gdy w roku 1840 udała się  z rodzicami 

na zebranie organizowane przez Kościół Metodystyczny w Buxton, w stanie 

Maine, postanowiła, że zawrze z Bogiem przymierze przez chrzest, co  uczyniła 

po powrocie do Portland. Był to biblijny chrzest przez zanurzenie dokonany w 

oceanie. Tego samego dnia została przyłączona do Kościoła Metodystów
4
. 
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2. OKRES TZW. PRZEBUDZENIA MILLEROWSKIEGO 

 

Był marzec roku 1840, gdy William Miller przybył z poselstwem adwen-

tystycznym do Portland. Ellen White napisała o tym: „Jego wykłady wzbudziły 

ogromną sensację, tak że kościół na Casco Street, gdzie Miller przemawiał, był 

zatłoczony we dni  i w nocy. Ludzie przynosili prowiant ze sobą, by słuchać go 

od rana do wieczora. To co mówił było niesamowite: Chrystus miał przyjść już 

za kilka lat”
5
. To samo poselstwo przekazał w Portland w roku 1842

6
. 

Ellen z zainteresowaniem przyjęła poglądy millerystów,                                       

z ufnością oczekując powrotu Jezusa Chrystusa, najpierw w roku 1843, później 

w roku 1844. Bardzo aktywnie uczestniczyła w pracach ruchu, głosząc poselst-

wo o drugim adwencie, szczególnie wśród młodzieży. Nie spotkało się to jednak 

z przychylnością jej Kościoła. Napisała o tym: „Metodystyczny kaznodzieja zło-

żył nam specjalną wizytę i poinformował nas, że nasza wiara w bliskie przyjście 

Jezusa Chrystusa nie zgadza się z Metodyzmem. Nie zapytał nas nawet, dlacze-

go w to wierzymy. Stwierdził jedynie, że Kościół Metodystyczny nie może tego 

akceptować, bo jest to dziwna doktryna. Na to mój ojciec odpowiedział, że to 

chyba pomyłka. Nie można tego nazwać dziwną doktryną, bo przecież sam 

Chrystus mówił o swoim powtórnym przyjściu do swych uczniów”
7
. Niestety, 

cała rodzina Harmonów została wyłączona z Kościoła Metodystów
8
. 

Jak już wspomniałem wcześniej, milleryści wyznaczyli datę przyjścia 

Chrystusa najpierw na wiosnę roku 1844, później dokładnie na dzień 22 paź-

dziernika 1844.Przeżyli gorzkie rozczarowanie bowiem Jezus nie przyszedł
9
. 
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3. OKRES PIONIERSKI ADWENTYZMU 

 

a) Wydarzenia po 22 października 1844 

Wielkie rozczarowanie, które Ellen przeżyła w dniu 22 października 

1844, nie pozbawiło jej wiary. Wraz z innymi żarliwie modliła się o światło, 

wszak prorocze wyliczenie jasno wskazywało na rok 1844. W tym krytycznym 

momencie, gdy wielu współwierzących stanęło na rozdrożu lub wyrzekło się 

wiary a w najle-pszym wypadku wyrzekło się nauki o powtórnym przyjściu Je-

zusa Chrystusa, ona postanowiła całkowicie zaufać Bogu. Pewnego grudniowe-

go dnia w roku 1844 przebywała w domu przyjaciół znajdującym się w Port-

land. Podczas porannego nabożeństwa, gdy modliła się w grupie czterech ko-

biet, jak stwierdziła: „Moc Boża zstąpiła na mnie, jakiej nigdy dotąd nie dozna-

łam. W wizji zostałam pochwycona w górę, coraz wyżej i wyżej i pokazano mi 

wędrówkę ludu Bożego do Świętego Miasta”
10

. Wizja to została opisana w 

dzienniku „The Day-Star”
11

 i – jak sądzono – była odpowiedzią na pytanie roz-

czarowanych oraz zachętą do podążania za Bogiem. Ellen Harmon stwierdziła 

wówczas, że Bóg pokazał jej iż ona i jej przyjaciele są na dobrej drodze do Kró-

lestwa Bożego
12

. 

  Zachariasz Łyko zauważa, że „nie były to łatwe dni dla zniechęconych i 

rozczarowanych wyznawców biblijnej nauki   o drugim adwencie. Nie tylko 

świat drwił z nich i szydził, ale również i oni sami nie byli zgodni między sobą. 

Nie było wśród nich jedności, a na domiar złego zakradł się w ich szeregi fana-

tyzm”
13

. 

Warte odnotowania jest, że pierwszą wizję poza Portland, Ellen Harmon 

otrzymała w miejscowości Poland, gdzie udała się na zapro-szenie swojej sios-

try. Wizja trwała 2 godziny a świadkami tego było całe zgromadzenie na spotka-

niu ewangelizacyjnym
14

. 
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b) Spotkanie z Jamesem White'm 

Podczas podróży do Orrington, w stanie Maine, Ellen poznała 24-letniego 

pastora adwentystycznego, Jamesa White'a. Podróżowali wówczas w grupie kil-

ku osób odwiedzając wierzących    w powtórne przyjście Chrystusa, zamieszku-

jących m.in.w New Hampshire i wschodniej części stanu Maine. Później w krót-

kim czasie Ellen złożyła dwie wizyty w stanie Massachusetts
15

,                                       

a podczas pobytu w New Bedford  poznała osobiście Josepha Batesa, który był 

jednym z najbardziej zaangażowanych w ruch millerowski w latach 1840-1844. 

Wpierw kapitan statku, później kaznodzieja, stał się jednym z pionierów adwen-

tyzmu
16

. 

Wspólna praca związała Ellen Harmon i Jamesa White'a. Wkrótce zawią-

zała się między nimi więź, która zaowocowała małżeństwem. W dniu 30 sierp-

nia 1846 roku Charles Harding udzielił młodej parze ślubnego błogosławieńst-

wa.Młodzi zamieszkali w Gorham
17

. 

Krótko po ślubie White'owie otrzymali małą broszurę pt. „The Seventh-

day Sabath” napisaną przez Josepha Batesa w New Bedford w Stanie Massachu-

setts. Broszura przedstawiała nauki Pisma Świętego wskazujące na chrześcijańs-

ki obowiązek święcenia soboty jako siódmego dnia tygodnia. James i Ellen 

White'owie przyjęli zawarte tam poglądy i rozpoczęli święcenie soboty. Pół ro-

ku później, 7 kwietnia 1847 roku Ellen White miała widzenie,   w którym zoba-

czyła prawo Boże w świątyni w niebie, gdzie przykazanie na temat święcenia 

sabatu było szczególnie wyróżnione, co umocniło ją we wcześniej powziętym 

postanowieniu
18

. 

Wczesny okres małżeństwa Ellen i Jamesa White'ów był niezwykle trud-

ny. Byli  biedni, doznawali wielu udręk i kłopotów, czasem nawet głodowali. Ja-

mes White utrzymywał rodzin  z pracy własnych rąk
19

. Część czasu poświęcał 

na podróż i służbę kaznodziejską, część zaś na pracę zarobkową, m.in. na kolei, 

na roli albo w lesie. W dniu 26 sierpnia 1847 roku Ellen White urodziła pierw-

szego syna, któremu nadano imię Henry
20

. 
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c) Rozwój wspólnoty adwentystycznej 

Młoda wspólnota adwentystyczna zaczęła rozwijać się coraz prężniej i 

stąd nastąpiła potrzeba sprecyzowania jej zasad wiary. W tym celu odbyło się 

cały szereg konferencji teologicznych, na których przedyskutowano wiele waż-

nych prawd biblijnych. Do najważniejszych konferencji należy zaliczyć tę, która 

miała miejsce w Rocky Hill w roku 1848.  Ponadto należy wymienić podobne 

spotkania w Topsham i Dorchester
21

.  Ellen White otrzymała cały szereg wizji 

potwierdzających wnioski do jakich wcześniej dochodzono podczas tych konfe-

rencji teologicznych. Wizje dotyczyły innych także zagadnień, m.in. jedna z 

nich była na temat wydarzeń roku 1848 w Europie, tzw. „Wiosny Ludów”
22

. In-

na ważna wizja 25 stycznia 1849 dotyczyła ustawicznej służby Jezusa Chrystusa 

w świątyni niebiańskiej
23

. 

 

d) Początki pracy publicystycznej 

W roku 1848 Ellen i James White'owie zapoczątkowali działalność publi-

cystyczną. Latem tego roku James White rozpoczął wydawać w Rocky Hill, w 

stanie Connecticut pierwsze czasopismo adwentystyczne, zatytułowane „The 

Present Truth”.Był to ukazujący się nieregularnie dwutygodnik o objętości 8 

stron
24

.                

W lipcu 1849 Ellen urodziła drugiego syna, któremu nadano imiona Ja-

mes Edson
25

. Ponadto w roku 1849 wydrukowano śpiewnik kościelny
26

 oraz od-

byto kilkanaście konferencji biblijnych
27

. 

Rok 1850 przyniósł powstanie kolejnego czasopisma „The Adventist Re-

view”, które później przemianowano na „Review and Herald”. Był to czas ogro-

mnych trudności, szczególnie finansowych
28

. Mimo to White'owie wiele podró-
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żowali w celach ewangelizacyjnych wszędzie propagując ideę drugiego adwen-

tu
29

. 

W roku 1851 ukazała się pierwsza książka Ellen White, zawierająca zale-

dwie 64 strony, pt. „A Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. 

White (Zarys doświadczeń i poglądów E. White). Ta mała książka weszła w ro-

ku 1882 w skład innej książki pt. „Early Writings”
30

. 

 

e) Dalszy rozwój 

Rok 1851 był czasem wytężonej pracy przywódców wspólnoty adwentys-

tycznej, szczególnie w stanach Vermont i New York
31

. Podobnie było w roku 

następnym, 1852. Centralnym ośrodkiem adwentyzmu było biuro wydawnicze 

w Rochester, w stanie New York
32

. 

W roku 1853 wiele osób przyłącza się do adwentystów. Powołani zostają 

nowi pracownicy, m.in. jednym z głównych współpracowników Ellen i Jamesa 

White'ów zostaje Uriah Smith, późniejszy długoletni redaktor i jeden z najwybi-

tniejszych przywódców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
33

. Zakupiono 

maszynę drukarską za 600 dolarów
34

 i nadal prowadzono wytężoną kampanię 

ewangelizacyjną. M.in. White'owie odbyli podróż po wschodnim wybrzeżu Sta-

nów Zjednoczonych, gdzie pozyskiwali nowych współpracowników do adwen-

tyzmu. W tym samym czasie zaczęto wydawać też czasopismo dla młodzieży 

„Youth's Instructor”
35

. 

W czasie swego, długoletniego życia Ellen White wielokrotnie wypowia-

dała się na tematy zdrowotnościowe, po raz pierwszy już w roku 1854, kiedy 

podkreślała ważność zarówno zdrowia fizycznego jak i psychicznego. Podkreś-

lała znaczenie czystego powietrza, wody i słońca
36

. W tym samym roku urodził 

się trzeci syn White' ów – William Clarence
37

. 
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4. OKRES BATTLE CREEK 

 

a) Przeniesienie siedziby Kościoła do Battle Creek 

Gdy w roku 1855 zaczęło brakować pieniędzy, przyszły choroby i kłopo-

ty, wydawało się, że zniechęcenie i rozgoryczenie spowoduje załamanie się ru-

chu adwentowego. Wówczas nadeszły nowe nadzieje.Współwyznawcy ze stanu 

Michigan zaproponowali White'owi przeniesienie się do Battle Creek, gdzie wy-

budują nie tylko drukarnię ale całe centrum kościelne
38

. Zaplanowano, że              

w dniu 16 listopada 1855 podczas posiedzenia kierownictwa kościelnego, nastą-

pi uroczyste otwarcie centrum
39

. Warte odnotowania są ceny i płace z tamtych 

czasów. „Review and Herald” podaje, że White'owie wynajmowali mały domek 

za 1.50 dol. tygodniowo. James White zarabiał 4 dol. tygodniowo a roczna pre-

numerata tego czasopisma kosztowała 2 dolary
40

. 

W kilka dni po przybyciu White'ów i ich współpracowników do Battle 

Creek, odbyła się konferencja na której omówiono plany dalszego rozwoju 

wspólnoty adwentystycznej. Pod koniec spotkania objawionych zostało Ellen 

White szereg niezwykle ważnych spraw dotyczących Kościoła Adwentystyczne-

go. Zapisała ona treść tych objawień i w sobotę odczytała je wyznawcom Koś-

cioła w Battle Creek. Ci, wysłuchawszy, doszli do wniosku, że dotyczą one 

wszystkich współwierzących, podjęli więc uchwałę zalecającą opublikowanie 

poselstwa. W niedługim czasie w nowo powstałym wydawnictwie wydrukowa-

no 16-stronicową broszurę „Testimony for the Church”. Jak później się okazało, 

była to pierwsza część  dziewięciotomowego dzieła „Testimonies for the 

Church”
41

. 

W roku 1856 „Review and Herald” opublikowało za „Chronicle” artykuł 

podpisany przez lekarzy i duchownych, wypowiadający się przeciwko paleniu 

tytoniu
42

. Było to o tyle istotne, że w tym czasie adwentyści palili tytoń, podob-

nie jak inni chrześcijanie
43

. 
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b) Pierwsza podróż ewangelizacyjna i troska o rodzinę 

W roku 1856, po raz pierwszy w historii Ellen White udała się w podróż 

ewangelizacyjną do stanu Ohio i Iowa
44

. Natomiast rok 1857 zapisał się w jej 

życiu, jako „rok  wielu wizji”
45

. Ale bodaj jedna z ważniejszych wizji miała 

miejsce w marcu 1858 roku  w Ohio. Dotyczyła ona „wielkiego boju pomiędzy 

Chrystusem  a szatanem, pomiędzy dobrem i złem”. Pokazano jej w wizji prze-

bieg walki od początku do końca. Opis wizji ujęty został   w książkę liczącą 219 

stron, zatytułowaną „Spiritual Gifts, volume I The Great Controversy Between 

Christ and His Angels and Satan and His Angels”. Książka wydana została la-

tem 1858 w Battle Creek i spotkała się z życzliwym przyjęciem. Przedstawiła 

bowiem obraz walczących ze sobą sił duchowych. Opis dotyczył najważnie-

jszych form boju, dużo miejsca poświęcono końcowym wydarzeniom na zie-

mi
46

. Na tym samym zjeździe zapadła decyzja o wysłaniu do pracy ewangeliza-

cyjnej w stanie New York Polaka Michała Beliny-Czechowskiego, który w roku 

1857 stał się adwentystą  po przyjściu z Kościoła Baptystów
47

. 

W roku 1860 Ellen White urodziła czwartego syna. Nadała mu imiona 

John Herbert. Jej zapiski wykazują, że nie poświęciła ona całego swego czasu 

wyłącznie na działalność pisarską i pracę  w Kościele. Znajdowała również czas 

na wykonywanie obowiązków domowych, utrzymywaniu przyjacielskich konta-

któw z sąsiadami, szczególnie z tymi, którzy znajdowali się w kłopotach. Nie-

stety najmłodszy syn żył zaledwie kilka miesięcy. Śmierć przyniosła wiele bólu 

i okryła rodzinę żałobą
48

. 

 

c) Organizowanie struktur kościelnych 

Rok 1860 to czas organizowania struktur kościelnych. Podjęto ostateczne 

akcje w kierunku zorganizowania diecezji (ang. Conference) i ukonstytuowanie 

Kościoła. Wymagało to ogromnego wysiłku, olbrzymiego wkładu osobistej pra-

cy, działalności pisarskiej i odbycia licznych podróży.  Nie od razu wszystko 

układało się pomyślnie.  Niektórzy, jak J.N. Loughborough mieli wątpliwości, 
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czy jest to potrzebne
49

. Dyskutowano także nad przyjęciem nazwy. W końcu 

zdecydowano, że wspólnota przyjmie nazwę: Adwentyści Dnia Siódmego
50

. 

W dniu 3 maja 1861 zostało zarejestrowane pod nazwą „The Seventh-day 

Adventist Publishing Association” pierwsze adwentystyczne stowarzyszenie, z 

następującym kierownictwem: 

Przewodniczący – James White 

Wiceprzewodniczący – G.W. Amadon 

Sekretarz – E.S. Walker 

Skarbnik – Uriah Smith 

Członek zarządu – J.N. Loughborough 

Ponadto, J. White został wybrany redaktorem „Review and Herald”, natomiast 

G.W. Amadon – redaktorem „Youth's Instructor”
51

. Postanowiono również, że 

zorganizowana zostanie diecezja zborów w stanie Michigan, co też uczyniono. 

Przewodniczącym wybrano pastora Josepha Batesa. Wkrótce zorganizowano ró-

wnież diecezję w stanie Minnesota, z przewodniczącym pastorem Johnem An-

drewsem
52

. 

Szczęśliwym trafem większość adwentystów  mieszkała na terenach, kró-

re nie były objęte działalnością wojny secesyjne   w Stanach Zjednoczonych, 

stąd praktycznie Kościół mógł działać właściwie bez przeszkód. Ellen White ba-

rdzo ubolewała nad tym, że w wojnie zginęło tyle osób i dokonywano tylu zni-

szczeń
53

. Ponieważ adwentyści nie zgłaszali się jako ochotnicy do armii, co po-

wszechnie czyniono, czasem niesłusznie utożsamiano ich   z rebeliantami
54

. 

Rok 1863 był znamienny dla Kościoła Adwentystów i bardzo bogaty w 

wydarzenia. Początek nie zapowiadał się jednak najlepiej. „Review and Herald” 

podało, że podczas szalejącej w stanie New York epidemii dyfterytu ofiarami 

byli również adwentyści
55

. Rozchorowali się również trzej synowie White'ów, 

ale szczęśliwie wyszli z choroby, stosując się do rad  dra Jamesa C.Jacksona. 

Lekarz ten znany był z faktu, że w większości przypadków stosował hydrotera-

pię
56

. 
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Największym wydarzeniem dla wspólnoty adwentystycznej było zorgani-

zowanie naczelnej struktury kościelnej – Generalnej Konferencji. Po długiej dy-

skusji we wszystkich stanach, gdzie byli adwentyści, postanowiono zwołać kon-

ferencję przedstawicieli poszczególnych diecezji na dzień 20 maja 1863 do Bat-

tle Creek. Przybyło 20 osób z kierownictwa wspólnoty adwentystycznej             

z poszczególnych stanów. Uchwalając  powołanie Generalnej Konferencji, wy-

brano również naczelne władze Kościoła w następującym składzie: John Bayin-

gton – przewodniczący, Uriah Smith-sekretarz, E.S. Walker -skarbnik, J.N. An-

drews i G.W. Amadonn – członkowie. James White zrezygnował z kandydowa-

nia na przewodniczącego. Zaraz po wyborach odbyto pierwsze posiedzenie
57

. 

 

d) Sprawy zdrowia 

Dwa tygodnie później Ellen i James White'owie udali się                            

z wizytą do Otsego, w stanie Michigan, gdzie spędzili weekend, uczestnicząc w 

nabożeństwie z tamtejszymi współpracownikami ewangelizacyjnymi. Podczas 

wspólnej modlitwy w piątkowy wieczór, Ellen White otrzymała wizję, w której 

przedstawiono jej współzależność pomiędzy zdrowiem fizycznym a zdrowiem 

duchowym człowieka. Pojęła ona znaczenie przestrzegania zasad racjonalnego 

odżywiania się, troski o ciało oraz korzyści ze stosowania naturalnych środków 

leczniczych takich, jak czyste powietrze, słońce, ruch, świeża woda, prawidłowa 

dieta, itp. Było to   o tyle istotne, że wielu duchownych zmuszonych było, na 

skutek choroby powstałej w wyniku lekceważenia zasad zdrowia, do zaprzesta-

nia pracy
58

. 

Mimo, że w Ameryce występowały w tym okresie pewne jednostki zwra-

cając uwagę na potrzebę przeprowadzenia reformy w sposobie życia, to jednak 

adwentyści, głosząc poselstwo o sobocie i drugim adwencie, wykazywali jesz-

cze wówczas nikłe  zainteresowanie dla spraw zdrowia. Dopiero objawienie 

otrzymane przez Ellen White w dniu 6 czerwca 1863 roku uzmysłowiło przywó-

dcom rozwijającego się Kościoła ważność reformy zdrowotnej
59

. 
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Kilka miesięcy później uznano, że poselstwo zdrowia stanowi część pose-

lstwa adwentystycznego. I wówczas zainaugurowano szeroki program działalno-

ści zdrowotnej. M.in. wydano sześć tomików, każdy po 64 strony, które zostały 

zatytułowane: „Health, or How to Live”. Wyboru tekstów dokonali Ellen i Ja-

mes White'owie. W każdym z tomików znajdował się artykuł E.White, która 

swe rady zawarła również w I tomie „Testimonies”
60

. 

 

e) Sprawa służby wojskowej 

Nadal trwała wojna secesyjna. Kongres Stanów Zjednoczonych ogłosił 

obowiązkowy pobór mężczyzn w wieku od 20 do 45 lat
61

. Ponieważ od maja 

1963 Kościół Adwentystyczny zaistniał formalnie, zaraz ustosunkował się do 

prawa wydanego przez Kongres USA i w ogóle do zaistniałej sytuacji w Stanach 

Zjednoczonych. M.in. zalecono poborowym adwentystom, aby starali się o służ-

bę w oddziałach niekombatanckich, np. w służbie sanitarnej, szpitalach, itp.W 

tej sprawie skierowano oficjalne pismo do Sekretarza Wojny
62

. 

Rok 1869 to także pierwsze odstępstwa od nauk adwentyzmu. W kierunku 

spirytualizmu odszedł jeden z duchownych, Moses Hull
63

. 

 

f) Reforma zdrowotna 

Rok 1864 to dalsze działanie na rzecz reformy zdrowia. White'owie stali 

się wegetarianami. Ellen pisała: „Przez wiele lat myślałam, że bez jedzenia mię-

sa nie można mieć siły. I oczywiście obowiązkowo spożywałam  trzy posiłki 

dziennie. Często bolała mnie głowa i miałam też kłopoty z żołądkiem. Postano-

wiliśmy więc, że nie będziemy jeść mięsa, chleb będziemy piec sami                             

i będziemy jeść dużo owoców i warzyw. Postanowiłam też jeść tylko dwa posił-

ki dziennie. To było osiem miesięcy temu. Mogę powiedzieć, że moje zdrowie 

nigdy nie było lepsze, niż przez ostatnie sześć miesięcy”
64

. We wrześniu Ellen 

White spędziła kilka tygodni w ośrodku „Our Home”, który prowadził dr James 

Jackson w Dansville w stanie New York. Tam zapoznała się bardzo dokładnie z 
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naturalnymi sposobami leczenia. Wszystko jej odpowiadało, z wyjątkiem stoso-

wanej tam diety. „Przede wszystkim, oni jedzą za dużo” – stwierdziła w liście 

do przyjaciół
65

. 

Rola i znaczenie reformy zdrowotnej wywarły silny wpływ na ówczes-

nych przywódców Kościoła.Wpłynęły na to również m.in. przedwczesna , bo w 

wieku 16 lat śmierć Henry'ego White'a, ciężka choroba jego ojca, która uniemo-

żliwiła mu wykonywanie pracy przez okres trzech lat, oraz poważne schorzenia 

kilku innych duchownych adwentystycznych
66

. 

 

g) Zakończenie wojny secesyjnej 

Z ulgą przyjęto w kwietniu 1865 zakończenie wojny secesyjnej. Z tej oka-

zji Generalna Konferencja opublikowała specjalny artykuł w „Review and He-

rald”
67

. Teraz Kościół mógł jeszcze bardziej rozwinąć swą działalność. Lecz 

wówczas gdy otworzyły się większe możliwości działania na zewnątrz, pojawiły 

się problemy wewnątrz wspólnoty. W sierpniu 1865 roku przeciwko kierownict-

wu w Battle Creek występują przywódcy kościelni ze stanu Iowa: B.F. Snook – 

przewodniczący diecezji i W.H. Brinkerhoff  – sekretarz
68

. Obaj byli zdecydo-

wanymi przeciwnikami Ellen White i jej objawień. Opuścili Kościół, zakładając 

własne ugrupowanie Adwentystyczny Kościół Boży
69

. 

 

 

5. EKSPANSJA KOŚCIOŁA 

 

a) Ekspansja na terenie Ameryki 

Od roku 1865 do roku 1868 Ellen i James White'owie intensywnie praco-

wali nie tylko w Battle Creek ale poza tą miejscowością
70

. Jednak James, który 

wyznawał zasadę, że „lepiej się zużyć niż zardzewieć”, nadwyrężył swoje zdro-

wie. To zmusiło White'ów do udania się na odpoczynek do niewielkiej farmy 

położonej    w pobliżu Greenville, w stanie Michigan. Uwolniona od nawału za-



42 
 

jęć, Ellen White mogła wreszcie zasiąść do pracy pisarskiej. Postanowiła spisać 

dzieje wielkiego boju, objawionego jej  w pełniejszy sposób w trakcie licznych 

widzeń
71

. 

W tym czasie Kościół rozszerzył swą działalność, przede wszystkim na 

kontynencie amerykańskim. Sukcesy towarzyszące pierwszym zebraniom ewan-

gelizacyjnym, urządzonym w Wright, w stanie Michigan latem 1868 roku, skło-

niły Generalną Konferencję do rozszerzenia tego rodzaju przedsięwzięć ewange-

lizacyjnych w latach następnych
72

. Najwięcej takich spotkań odbyło się w roku 

1871 w stanach: Missouri, Iowa, Illinois, Wisconsin  i Minnesota
73

. W tym sa-

mym czasie oddano do użytku nowy budynek redakcyjny dla „Review and He-

rald”
74

. 

W następnym roku, 1872 zaczęto upatrywać nowe możliwości ekspansji 

Kościoła. Zwrócono oczy na zachód kontynentu amerykańskiego
75

.  Zimę na 

przełomie lat 1872/73 spędzili White'owie w Kalifornii. Wyruszyli tam 23 czer-

wca, dotarli 27 września. Była to pierwsza z kilku  dalekich zachodnich podró-

ży, którą White'owie wspólnie odbyli. Idea adwentyzmu zaczęła się szybko 

krzewić na Wybrzeżu Oceanu Spokojnego, przede wszystkim                              

w San Francisco. Oprócz Ellen i Jamesa White'ów, pracowali tam również M.G. 

Kellogg, J.N. Loughborough i D.T. Bourdeau
76

. Na konferencji odbytej w 

dniach 14-18 lutego 1873 w Bloomfield utworzono Diecezję Stanu Kalifornia
77

. 

Wybrano kierownictwo z J. Laughborough, jako przewodniczącym, S.B. Bresee 

– sekretarzem i T.M. Chapmanem – skarbnikiem
78

. 

Rok 1874 przyniósł kolejne ważne wydarzenia. W dniu 1 kwie-tnia Ellen 

White otrzymała nowe widzenie na temat rozszerzania pracy ewangelizacyjnej 

nie tylko w Stanach Zjednoczonych Ameryki ale także na innych kontynen-

tach
79

. W kilka tygodni później odbyły się zebrania ewangelizacyjne w Oakland. 

Wraz z tymi akcjami rozwinęła się szersza działalnoć publiczna
80

. 
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b) Narodziny „Znaków Czasu” 

W roku 1874 pojawiło się nowe adwentystyczne czasopismo „Signs of the 

Times” (Znaki Czasu). Redaktorem był James White. Miało ono charakter ewa-

ngelizacyjny i w przeciwieństwie do „Review  and Herald” skierowane było do 

środowisk nieadwentystycznych
81

. Pod koniec roku znajdujemy Ellen i Jamesa 

White'ów z powrotem w Battle Creek, gdzie biorą udział w posiedzeniach Gene-

ralnej Konferencji jak również w pracach Instytutu Biblijnego. Biorą też udział 

w licznych spotkaniach i nabożeństwach
82

. 

 

c) Powstanie Battle Creek College 

4 stycznia 1875 roku Instytut Biblijny zostaje przekształcony   w Battle 

Creek College, pierwszą na świecie adwentystyczną wyższą uczelnię. Ellen 

White podczas uroczystości otwarcia nakreśliła szeroki zakres pracy, którą wy-

konywać mieli wyznawcy Kościoła
83

. Miesiąc później, 12 lutego 1875 na posie-

dzeniu w Kalifornii postanowiono powołać do życia Instytut Wydawniczy na te-

renie tego stanu
84

. 

 

d) Intensywna praca 

Od 10 do 17 sierpnia 1875 r. odbywało się posiedzenie Generalnej Konfe-

rencji, na którym podsumowano aktualny stan Kościoła Adwentystycznego. Jak 

podało „Review and Herald”
85

 dorosłych ochrzczonych wyznawców było 8022, 

zborów 339, duchownych 69, ewangelistów 76. Systematycznie wpływało 

rocznie do Kościoła 32 tys. dolarów. Tak więc w ciągu 10 lat liczba wyznaw-

ców powiększyła się o 130%.  

W roku 1876 Stany Zjednoczone obchodziły stulecie swego istnienia. 

Uroczystość tę celebrował również Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
86

. 

Pierwsze trzy miesiące tego roku White'owie spędzili w Kalifornii, głównie w 

San Francisko i Oakland, gdzie były największe zgrupowania adwentystów. Do-
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glądali też budowy nowego budynku dla wydawnictwa Pacific Press. 6 stycznia 

1876 pojawił się pierwszy artykuł Ellen White w „Signs of the Times”
87

. 

Już w roku 1872 Ellen White podjęła się napisania dzieła na temat życia 

Jezusa, ale dopiero w roku 1876 znalazła dostateczną ilość czasu by zacząć rea-

lizować swój plan
88

.  Tak więc zaczęła się praca pisarska związana z opisem 

dziejów tej części wielkiego konfliktu, który dotyczył Chrystusa oraz działalnoś-

ci apostołów. Opis wydrukowany został jako tom II i III „The Spirit of Prophe-

cy” w latach 1877 i 1878
89

. 

Pięćdziesiąte urodziny Ellen White obchodziła w dniu 26 listopada 1877 

w podróży z Healdsburga do Green Valley. Z okazji tej rocznicy ukazał się arty-

kuł okolicznościowy w „Signs of the Times”
90

. Następnie Ellen White udała się 

do St. Helena, gdzie wraz z dr. J.H. Kelloggiem przygotowywała do otwarcia 

sanatorium
91

. 

Podczas zebrań ewangelizacyjnych organizowanych  u schyłku lat siede-

mdziesiątych Ellen White przemawiała do licznych zgromadzeń. Najliczniejsze 

audytorium miała w Groveland, w stanie Massachusetts, w dniu 26 sierpnia 

1877 roku. W niedzielne popołudnie zebrało się wówczas ok. 15 tysięcy osób, 

słuchających jej, gdy mówiła na temat chrześcijańskiej wstrzemięźliwości
92

. 

Zimę na przełomie 1878/79 James White spędza w Texasie. Spowodowa-

ne to było jego nadwątlonym zdrowiem. Tam właśnie spotkał Artura Daniellsa i 

jego żonę Marię, którzy przyłączyli się do Kościoła Adwentystycznego. Artur 

Daniells został współpracownikem Jamesa White'a oraz jego opiekunem
93

. 

W dniach 7-10 listopada 1879 roku odbyła się kolejna sesja sprawozdaw-

czo-wyborcza Generalnej Konferencji, podczas której James White został wy-

brany zwierzchnikiem Kościoła.  Sekretarzem Generalnej Konferencji wybrano 

Uriaha Smitha, skarbnikiem panią M.J. Champan oraz S.N. Haskella i G.I. But-

lera jako członków Generalnej Konferencji
94

. Jak się później okazało miała to 

być ostatnia kadencja  Jamesa White'a. 
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Rok 1880 przyniósł kolejne spotkania ewangelizacyjne, na Zachodzie: w 

Kalifornii i Oregonie oraz na Wschodzie: w Maine, Masachusetts, Vermont, 

New  York, Ohio, Indiana i Michigan. Po raz pierwszy mityng ewangelizacyjny 

odbył się w prowincji Quebec, w Kanadzie. Miało to miejsce 12 sierpnia 1880 w 

miejscowości Magog
95

. 

 

 

e) Śmierć Jamesa White'a 

Bardzo pracowicie spędzili White'owie pierwszych siedem miesięcy roku 

1881. James czuł się zupełnie dobrze. Jednakże długie lata przeciążenia pracą 

umysłową i fizyczną bardzo nadwyrężyły jego zdrowie i siły fizyczne. 2 sierpnia 

rozchorował się bardzo poważnie a cztery dni później już nie żył. Zmarł w sobo-

tnie popołudnie, 6 sierpnia 1881 roku w Battle Creek
96

. Był to olbrzymi cios dla 

Ellen White, ale nie załamała się. Stojąc nad trumną swego męża podczas uro-

czystości żałobnych przyrzekła kontynuować powierzone jej dzieło mimo ogro-

mnej samotności po dotkliwej stracie małżonka
97

. Śmierć Jamesa White'a była 

również ogromną stratą dla Kościoła Adwentystycznego. Trudno było go zastą-

pić. Był nie tylko pastorem i ewangelistą ale również redaktorem                        i 

bardzo dobrym administratorem. 

 

f) Nowe uczelnie 

Po śmierci męża Ellen White nadal wytrwale pracowała.Praca pisarska, 

duszpasterska i ewangelizacyjna nadal  wypełniała jej czas. Wielką jej troską 

było również zakładanie nowych adwentystycznych szkół. Dzięki jej inicjatywie 

w latach 1881 i 1882 powstały kolejne, obok Battle Creek College, uczelnie: So-

uth Lancaster Academy na terenie Massachusetts oraz Healdsburg Academy w 

Kalifornii. Rektorem pierwszej z nich został S.N. Haskell, drugiej W.C.White, 

syn Ellen White
98

. 



46 
 

Lata 1883-1884 Ellen White spędza głównie na Wybrzeżu Oceanu Spoko-

jnego. Dużo pisze , szczególnie rozdziały czwartego i ostatniego tomu z serii 

„The Spirit of Prophecy”. W tym od dawna oczekiwanym tomie przedstawione 

zostały dzieje konfliktu od czasu zburzenia Jerozolimy aż do końca czasów.Gdy 

pozycja ta ukazała się drukiem w roku 1884, spotkała się z nie-zwykle przychyl-

nym przyjęciem. Wkrótce wydano tę samą książkę pod tytułem „The Great Con-

troversy Between Christ and His Angels and Satan and His Angels” (Wielki bój 

pomiędzy Chrystusem i Jego aniołami, a szatanem i jego aniołami). W krótkim 

czasie sprzedano ok. 50 tys. egzemplarzy tego dzieła
99

. 

 

 

6. W EUROPIE (1885-1887) 

 

a) W Anglii 

W roku 1864 dociera pierwszy, nieoficjalny jeszcze misjonarz adwentys-

tyczny do Europy Michał Belina-Czechowski. Dziesięć lat później już oficjalnie 

Generalna Konferencja posyła tam Johna Andrewsa. W roku 1884 przychodzi 

zaproszenie do Ellen White od współwyznawców z Europy do odwiedzenia Sta-

rego Kontynentu. Na posiedzeniu Generalnej Konferencji, która miała miejsce                            

w listopadzie 1884, zapadła decyzja nie tylko o delegowaniu Ellen White, ale 

również jej syna Williama, który pomoże w uruchomieniu adwentystycznych 

wydawnictw w Bazylei (Szwajcaria) i Chrystianii (obecnie Oslo) oraz innych 

osób
100

. W miarę, jak zbliżał się czas wyjazdu, wydawało się, że Ellen White nie 

pojedzie z powodu złego stanu zdrowia.  Mimo wszystko udała się w drogę stat-

kiem „Cephalonia” z Bostonu do Liverpoolu. W Anglii przebywała przez dwa 

tygodnie. m.in. w Londynie, gdzie kilkakrotnie przemawiała w wynajętej sali. 

Warto również odnotować, że Ellen White była specjalnym gościem dyrekcji 

Muzeum Brytyjskiego. Zwiedzała wszystkie ekspozycje przez 7 dni. Jej przewo-

dnikiem był pastor W.M. Jones z Kościoła Baptystów Dnia Siódmego
101

. 
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b) W Szwajcarii 

Szwajcaria była kolebką adwentyzmu europejskiego, powstałą dzięki pra-

cy ewangelizacyjnej naszego rodaka Michała Beliny-Czechowskiego, przybyłe-

go tam z Ameryki
102

. 

W Bazylei Ellen White i towarzyszące jej osoby zostały powitane przez 

B.L. Whitney'a – przewodniczącego Misji Szwajcarskiej, J. Andrewsa – przed-

stawiciela Generalnej Konferencji na Europę oraz Alberta Vuilleumiera, jedne-

go z pierwszych współpracowników Michała Beliny-Czechowskiego
103

. 

Czas w Szwajcarii Ellen White spędziła bardzo pracowicie. Służyła swoi-

mi radami przy otwieraniu wydawnictwa, odbyła wiele spotkań, przemawiała, 

pisała listy i artykuły a także wzięła udział w posiedzeniu kierownictwa Kościo-

ła w Szwajcarii, które odbyło się od 10 do 14 września 1885. Na spotkaniu tym 

byli obecni także przedstawiciele wspólnoty adwentystycznej z Niemiec, Fran-

cji, Włoch i Rumunii. 15 września rozpoczęła się sesja Europejskiej Rady Misji 

Adwentystycznej, gdzie spotkało się dwudziestu delegatów z Centralnej Misji 

Europejskiej, siedmiu z Misji Brytyjskiej, sześciu ze Skandynawii i trzy osoby z 

Ameryki. Postanowiono utworzyć Instytut Biblijny a także wydawać literaturę 

religijną w większości języków europejskich
104

. 

 

c) W Skandynawii 

* w Danii 

Ellen White zafascynowana była Kopenhagą – miastem. Widziała wielkie 

możliwości pracy, mimo, że na spotkania z nią przychodziło zaledwie po kilka-

dziesiąt osób. Opiekunem Ellen White i jej grupy był pastor J.G. Matteson, 

przywódca duńskich adwentystów
105

. 

** w Szwecji 

15 października 1885 Ellen White przybyła do Malmö w Szwe-cji, gdzie 

spotkała się z miejscowymi adwentystami.Następnie udała się do Sztokholmu, 
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gdzie przemawiała trzykrotnie w wynaję-tej sali. Później przebywała także w 

Grythyttehed i Örebro
106

. 

*** w Norwegii 

Norwegia była ostatnim krajem ze Skandynawii odwiedzonym  przez El-

len White. 30 października 1885 przybyła do Christianii  (Oslo). W mieście tym 

przemawiała w sobotę w 120-osobowym zborze adwentystycznym. Następnie 

kilkakrotnie przemawiała do nieadwentystów w dużych, publicznych salach. 

Największe spotkanie odbyło się w niedzielę 8 listopada. Przybyło na nie ponad 

1600 osób
107

. 

 

d) We Włoszech i Szwajcarii 

26 listopada 1885,  w swoje 58-urodziny, Ellen White udała się do Torre 

Pellice w północnych Włoszech, gdzie była siedziba Waldensów i gdzie była 

mała grupa adwentystów. Stamtąd powróciła do Bazylei
108

. Powtórnie odwie-

dziła Torre Pellice w kwietniu 1886 roku
109

. 

 

e) Druga podróż do Skandynawii 

Po raz drugi Ellen White wybrała się do Skandynawii w roku 1886. Od-

wiedziła Örebro, gdzie wzięła udział w posiedzeniu kierownictwa Kościoła w 

Szwecji w dniach  od 23 do 28 czerwca oraz szkoleniu kolporterów
110

. 

Następne dwa tygodnie Ellen White spędziła w Christianii (Norwegia)
111

 i 

tydzień w Kopenhadze
112

. 

 

f) W Anglii i Francji 

Z Danii Ellen White udała się do Anglii gdzie w poniedziałek 27 września 

1886 miało miejsce posiedzenie Europejskiej Rady Kościoła Adwentystów Dnia 

Siódmego. Spotkanie odbyło się w sali Instytutu Mechaniki
113

. Po dwóch dniach  

popłynęła do Francji. Najpierw zatrzymała się w Paryżu a później w Nimes, 
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gdzie przez dwa tygodnie, dwa razy dziennie przemawiała w wynajętym namio-

cie cyrkowym
114

. 

 

g) Ponownie w Szwajcarii i Włoszech 

Po powrocie do Szwajcarii Ellen White zwiedziła fabrykę zegarów i udała 

się po raz trzeci do Torre Pellice we Włoszech
115

. Natomiast święta Bożego Na-

rodzenia spędziła w Tramelan,  w Szwajcarii, gdzie była świadkiem poświęcenia 

pierwszego zbudowanego Kościoła adwentystycznego w Europie. Został on 

zbudowany przez rodzinę Roth za 3300 franków. W roku 1886 była to równo-

wartość 660 dolarów. Ellen White przemawiała podczas uroczystego nabożeńst-

wa. Towarzyszyli jej pastorzy Ertzenberger i Vuilleumier, który tłumaczył ją z 

języka angielskiego
116

. 

Podczas pobytu w Szwajcarii Ellen White otrzymała informację ze St. 

Zjednoczonych od G. Butlera, przewodniczącego Generalnej Konferencji o ode-

jściu od Kościoła jednego z najwybitniejszych duchownych adwentystycznych, 

pastora D.S.Canrighta
117

. 

 

h) Powrót do domu 

Pierwszych pięć miesięcy roku 1887 Ellen White spędziła głównie na pi-

saniu. Końcem maja rozpoczęła podróż powrotną  do domu. Podróż ta została 

zaplanowana tak by po drodze odwiedzić współwierzących w różnych krajach. I 

tak w dniach 27-29 maja wzięła udział w konferencji, która odbyła się w Vohwi-

nkel, w Niemczech
118

. W pierwszej połowie czerwca przebywała                                 

w Kopenhadze
119

, natomiast w dniu 14 czerwca wzięła udział   w Europejskim 

Zlocie  Adwentystów, który miał miejsce w Moss, w Norwegii
120

. 23 czerwca 

spotkała się z kierownictwem Kościoła w Szwecji
121

 a stamtąd udała się do Lon-

dynu, gdzie wsiadła na statek „City of Rome” i odpłynęła do Ameryki
122

. 

Rady i wskazówki udzielone przez Ellen White kierownictwu Kościołów 

Adwentystycznych w Europie w zaraniu adwentyzmu na tym Kontynencie przy-
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czyniły się w dużym stopniu do stworzenia właściwych podwalin Kościoła i 

przyjęciu planów rozwojowych, zapewniających rozwój adwentyzmu w Euro-

pie. 

 

7. POBYT W STANACH ZJEDNOCZONYCH (1887-1891) 

 

Po powrocie do Stanów Zjednoczonych Ellen White  zamieszkała w Heal-

dsburgu, w Kalifornii, gdzie przybyła w październiku 1887 roku. Już 13 listopa-

da wzięła udział w sesji Generalnej Konferencji odbywającej się w Oakland, 

podczas której m.in. dr J.H. Kellogg zaproponował utworzenie adwentystycznej 

szkoły medycznej. Wiele czasu poświęcono również na ustosunkowanie się do 

planów senatora H.W.Blaina odnośnie tzw. „praw niedzielnych”
123

. 

Jeszcze podczas pobytu w Europie zwrócono się do Ellen  White z prośbą 

o wyrażenie zgody na przekład na języki europejskie książki „The  Great Con-

troversy”. Zrozumiała ona, że winna dać pełniejszy opis poruszanych tam zaga-

dnień, a objawionych jej  w tej kwestii,podjęła się więc rozszerzenia dzieła. 

Książka ukazała się w roku 1888
124

. 

W tym samym, 1888 roku, odbyła się kolejna sesja Generalnej Konferen-

cji, tym razem w Minneapolis
125

, w stanie Minnesota. Była to sesja przełomowa 

w Kościele Adwentystycznym i na tyle istotna, że należy poświęcić jej więcej 

miejsca w osobnym rozdziale. 

Następne miesiące po sesji Generalnej Konferencji upłynęły Ellen White 

na licznych podróżach. Wygłaszała podczas nich kazania i spotykała się ze 

współwyznawcami. Wiele także pisała. W tym czasie wydała dwie bardzo waż-

ne kasiążki: „Patriarchowie i prorocy” (1890) oraz „Droga do Chrystu-

sa”(1891)
126

. 
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8. WYJAZD DO AUSTRALII 

 

Podczas sesji Generalnej Konferencji w roku 1891 zaproponowano Ellen 

White wyjazd do Australii, gdzie mogłaby przyjść  z duchową pomocą Kościo-

łowi, który właśnie zaczął się rozwijać na tym kontynencie
127

. Pierwszym misjo-

narzem adwentystycznym wysłanym do Australii był pastor S.N. Haskell. Miało 

to miejsce w roku 1885. Wraz z nim udała się jego rodzina oraz czte-rej jego po-

mocnicy wraz z rodzinami: J.O. Orliss – ewangelista i redaktor, M.C. Israel – 

pastor i ewangelista, W. Arnold – kol-porter i H. Scott – drukarz. Po sześciu la-

tach pracy w Australii i Nowej Zelandii było 700 dorosłych, ochrzczonych wy-

znawców, w większości ludzi młodych. Wydawano dwa czasopisma: „The Bib-

le Echo” i „Signs of the Times”. Była także pilna potrzeba otwarcia adwentysty-

cznej szkoły. Stąd prośba do Ellen White o udanie się do Australii. Ellen White 

była bowiem niezwykle zaangażowana w organizowaniu adwentystycznego sys-

temu edukacji
128

.  Przez pewien czas jednak wahała się czy powinna udać się w 

tak długą podróż. Ostateczna decyzja była na tak,  więc 9 września 1891 roku 

opuściła Battle Creek w towarzystwie swego syna Williama oraz innych osób 

udając się do Kalifornii a stamtąd statkiem „Alameda” do Sydney w Australii
129

. 

Do Melbourne dotarła pociągiem w dniu 16 grudnia
130

. 

 

a) Otwarcie szkoły w Melbourne 

Pierwsze kroki po przyjeździe do Australii Ellen White skierowała do wy-

dawnictwa a następnie wzięła udział podczas świąt Bożego Narodzenia w zlocie 

australijskich adwentystów, natomiast 28 grudnia odbyła naradę z kierownict-

wem Kościoła australijskiego na temat pilnej potrzeby założenia na tym konty-

nencie instytucji oświatowej, w której młodzież adwentystyczna mogłaby się 

uczyć i przygotowywać do służby ewangelizacyjnej zarówno w kraju, jak i na 

położonych poza nim wyspach. Po kilkumiesięcznych przygotowaniach, w dniu 

24 sierpnia 1892 roku  w Melbourne Szkoła Biblijna została otwarta. Rektorem 
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został prof. L.J. Rousseau. Było to spore osiągnięcie i szkoła ta wykonała piękną 

pracę. Niemniej jednak Ellen White nie zaprzestała   w swych żarliwych apelach 

pisanych i ustnych wskazywać, że lepszą rzeczą byłoby zlokalizowanie szkoły 

w okolicy wiejskiej
131

. Ostatnie dwa miesiące roku 1892 Ellen White spędziła w 

Adelajdzie i Balarat, skąd powróciła do Melbourne. Wykonywała tam rutynową 

pracę ewangelizacyjno-duszpasterską
132

. 

Rok 1893 Ellen White spędziła bardzo pracowicie. Głównie pracowała 

ewangelizacyjnie w Nowej Zelandii. W Wellington odbyła  cały szereg spotkań, 

również w namiotach wypożyczonych z cyrku. Słuchana była przez tysiące 

osób
133

. 

 

b) Zorganizowanie Unii 

Do tej pory Kościół Adwentystyczny był zorganizowany administracyjnie 

w ten sposób, że na czele stała Generalna Konferencja, która obejmowała  swo-

im zasięgiem wszystkie diecezje  oraz tzw. pola misyjne. Była to dość prosta 

struktura zarządzania, gdy Kościół był jedynie na terenie Ameryki i Europy. 

Trudniejszym okazała się, gdy adwentyzm dotarł do Australii. Chcąc w sposób 

właściwy i efektywny administrować tam pracę kościelną, zorganizowano w 

Australii – przy dużym zaangażowaniu Ellen White – pierwszą w dziejach ad-

wentyzmu nową jednostkę administracyjną, zwaną Unią (ang. Union). Jest to 

odpowiednik metropolii. Unia stała się, strukturą nadrzędną w stosunku do die-

cezji, obejmującą zasięgiem terytorialnym Kościół krajowy. Przewodniczącym 

nowo powstałej Unii Australijskiej został wybrany  W. White, wiceprzewodni-

czącym S.G. Daniells, sekretarzem L.J. Rousseau. Miało to miejsce 15 stycznia 

1894 roku
134

. 

 

 

 

 



53 
 

c) Zakup terenu pod Avondale College 

Mimo, że w Australii od dwóch lat już funkcjonowała adwentystyczna 

szkoła, nie spełniała ona wszystkich wymogów wyższej uczelni. Zaistniała więc 

potrzeba powołania college'u z prawdziwego zdarzenia. 

Ku zaskoczeniu wszystkich Ellen White wskazała miejsce, które na pozór 

absolutnie się nie nadawało pod teren uczelni, w końcu okazało się rewelacyjne. 

Posiadłość ta nazywała się Avondale i posiadała 1,5 tys. akrów. Kupiono ją za 

4500 dolarów
135

. 

d) Pobyt na Tasmanii i prace publicystyczne 

W roku 1895 Ellen White udała się na Tasmanię, gdzie pracowała ewan-

gelizacyjnie głównie w miastach Hobart i Bismarck (Collonsvale)
136

. 

Lata 1895 i 1896 to przede wszystkim czas pisania. Ellen White zapisała 

tysiące stron i posłała je do Stanów Zjednoczonych. Były to książki, artykuły i 

listy. Często wysyłała doraźne rady i wskazówki dla ludzi sprawujących odpo-

wiedzialne funkcje w Kościele. Co tydzień dostarczała swe artykuły do „Reviev 

and Herald”  i „Youth Instructor”. Jeśli chodzi o książki, to pracowała głównie 

nad „Życiem Jezusa” (ukazała się drukiem w roku 1898), „Naukami z Góry Bło-

gosławienia” (1900), „Przypowieściami Chrystusa” i VI tomem „Świadectw dla 

Kościoła”. W tym czasie otrzymała również wiele wizji, które później ukazały 

się w formie spisanej
137

. 

 

e) Otwarcie Avondale College 

Rok 1897 przyniósł otwarcie Avondale College. Po kilku latach budowy, 

w dniu 28 kwietnia 1897 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej uczelni. Prze-

mówienie inauguracyjne wygłosiła Ellen White. „Bible Echo” informowało, że 

do kadry profesorskiej pozyskano dwóch wybitnych Amerykanów, prof. prof. 

C.B. Hughes'a i H.C. Lacey'a. Pierwszy z  nich został nowym rektorem
138

. 
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f) Instytucje medyczne 

Wkrótce po otwarciu Avondale College Ellen White zaczęła apelować o 

zapoczątkowanie działalności medycznej. Konsultowała tę sprawę z przewodni-

czącym Generalnej Konferencji, pastorem Olsenem, jak również z dr. Kellog-

giem, który prowadził sanatorium w Battle Creek, w USA. Obaj zaproponowali, 

aby zaprosić Johna Wesselsa z Południowej Afryki, specjalistę w tej dziedzinie. 

Niestety nie mógł on przybyć
139

. Już wcześniej poczyniono pewne próby powo-

łania instytucji medycznej w postaci zorganizowania ośrodków zdrowia (Health 

Home) końcem roku 1896 w Sydney. W roku 1896 pojawiło się natomiast w 

Melbourne czasopismo nt. spraw zdrowia „The Herald of Health”. Postanowio-

no przekształcić Health Home w sanatorium. W tym celu powiększono zakres 

jego działania, zwiększono personel, pobudowano nowe budynki i 25 lipca 1898 

roku uroczyście otworzono „Medical and Surgical Sanitarium”. Na otwarciu 

obecna była Ellen White oraz kierownictwo Kościoła w Australii. Dyrektorem 

sanatorium został dr E.R. Caro, jego zastępcą dr S.C. Rand
140

. 

 

g) Działalność w latach 1899-1900 

Rok 1899 przyniósł poważne trudności finansowe, szczególnie dla Avon-

dale College, ale zostały one zażegnane . Na Konferencji Unii Australijskiej 

stwierdzono, że proces rozwoju adwentyzmu    w tym kraju przebiega pomyśl-

nie
141

. 

Jednym z ostatnich namiotowych spotkań ewangelizacyjnych  z udziałem 

Ellen White, były te zorganizowane w Geelong, w stanie Victoria, w dniach 8-

18 marca 1900 roku. Głównymi mówcami tych spotkań byli: Ellen White, A.C. 

Daniells i E.W. Fransworth
142

. 

W tym samym miesiącu Ellen White niespodziewanie  podjęła decyzję 

powrotu do Stanów Zjednoczonych
143

. Stwierdziła,  że powinna być w Amery-

ce, gdyż w wizji ukazano jej kryzys  w kierownictwie Kościoła i polecono, aby 

była blisko Generalnej Konferencji. Tak więc wraz z towarzyszącymi osobami 



55 
 

opuściła Australię we wrześniu 1900 roku144. Wykonała dobrą pracę ewangeli-

zacyjno-duszpasterską. A najważniejsza było to, że podczas jej pobytu, członko-

stwo Kościoła w Australii potroiło się
145

. 

 

 

8. OSTATNIE LATA 

 

a) Powrót do Stanów Zjednoczonych 

24 września 1900 roku Ellen White powróciła do Ameryki. Zamieszkała 

w domu o nazwie „Elmshaven”, położonym kilka mil od miasta St. Helena, w 

północno-zachodniej Kalifornii
146

. Tam właśnie spędziła pozostałe 15 lat swego 

pracowitego życia na działalności pisarskiej i przygotowaniu nowych publikacji, 

na prowadzeniu pracy biblijnej i licznych podróżach. 

 

b) Generalna Konferencja w roku 1901 

W kilka miesięcy po osiedleniu się w „Elmshaven”, Ellen White została 

zaproszona do wzięcia udziału w sesji Generalnej Konferencji, która odbyła się 

w dniach od  2 do 23 kwietnia 1901 roku  w Battle Creek. Na tym ważnym po-

siedzeniu przedstawiła  w niezachwianej wierze świadectwa, nawołujące do zre-

organizowania Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystycznego. Miały to 

być zmiany pozwalające w pełni usprawnić i zabezpieczyć w sensie organizacy-

jno-administracyjnym interesy rozwijającej się wspólnoty
147

. 

Reorganizacja rzeczywiście nastąpiła i poszła w kierunku decentralizacji, 

co otworzyło drogę dla udziału szerokiego kolektywu w zarządzaniu Kościołem, 

sprawowanym uprzednio przez nieliczne grono przywódców Kościoła. Utwo-

rzono unie jako ogniwa pośrednie pomiędzy Generalną Konferencją a diecezja-

mi. Utworzono także szereg nowych departamentów przy Generalnej Konferen-

cji i niższych szczeblach organizacyjnych. Posunięcia te umożliwiły większą 

ekspansję adwentyzmu i przyczyniły się do rozwoju i postępu jego religijnego i 
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społecznego posłannictwa  w świecie współczesnym. Przewodniczącym Genera-

lnej Konferencji wybrano pastora Artura Daniellsa
148

. 

Ponad miesiąc podróżowała Ellen White z Battle Creek do domu. Po dro-

dze odwiedziła sanatorium w Des Moines, w stanie Iowa, sanatorium i college w 

Lincoln, w stanie Nebraska, zbór w Denver i sanatorium w Boulder, w stranie  

Colorado, zebranie namiotowe w Waitsburg, w stanie Washington, sanatorium                                   

i college Walla Walla oraz sanatorium w Portland, w stanie Oregon
149

. 

 

c) Nowa siedziba Generalnej Konferencji 

Po dwóch pożarach które miały miejsce w Battle Creek na początku i na 

końcu roku 1902
150

, postanowiono przenieść siedzibę Generalnej Konferencji i 

wydawnictwa „Review and Herald” do Takoma Park, w Waszyngtonie D.C.
151

. 

W roku 1903 po otwarciu siedziby obu instytucji Ellen White przez blisko pół 

roku pracowała tam. Jej obecność okazała się bardzo pomocna. Swoim autoryte-

tem pomogła w stworzeniu i ugruntowaniu klimatu zaufania do obranych wów-

czas kierunków  działania
152

. W trakcie pobytu tam, odbyła kilka krótkich pod-

róży ewangelizacyjno-duszpasterskich na południe do stanów Tennessee i Ala-

bama
153

. 

 

d) Nowe książki 

Lata 1902-1904 przynoszą wydanie nowych książek Ellen White: „Testi-

monies for the Church” t. VII (1902), „Education” (1903), „Ministry of Hea-

ling” (1904), „Testimones for the Church” t. VIII (1904)
154

. 

 

e) Generalna Konferencja w roku 1905 

W dniu 11 maja 1905 roku otwarto kolejną sesję Generalnej Konferencji, 

która odbyła się w Waszyngtonie. I znów Ellen White odegrała tam kluczową 

rolę. 
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M.in.zaproponowała otwarcie kolejnego sanatorium w Loma Linda, w po-

łudniowej Kalifornii i stworzenie podwalin pod własną akademię medyczną.Po-

czątki nie były łatwe, ale dzisiaj mieści się tam jeden z największych amerykań-

skich uniwersytetów, obejmujący także akademię medyczną z wydziałami: leka-

rskim, stomatologicznym, farmaceutycznym i zdrowia publicznego. Nosi nazwę 

Loma Linda University
155

. 

 

f) Dalsze prace 

W dniach od 17 do 27 sierpnia 1905 roku Ellen White wzięła udział w 

ewangelizacji w Denver, w stanie Colorado
156

, natomiast później aż  do 21 wrze-

śnia przebywała w Loma Linda i Los Angeles, gdzie postulowała założenie res-

tauracji wegetariańskiej
157

. 

Przełom roku 1905 i 1906 przyniósł pewien wyłom w Kościele Adwenty-

stów. Dwaj wybitni przywódcy dr J. Kellog i A. Jones wyłamali się z pod jurys-

dykcji Kościoła zakładając własny uniwersytet i sanatorium w Battle Creek, co 

spotkało się ze sprzeciwem Ellen White. To spowodowało m.in. opublikowanie 

dwóch broszur, które póżniej znalazły się w Testimonies”
158

. 

W latach 1906-1907 Ellen White wizytuje kolejne zbory i bierze udział w 

spotkaniach ewangelizacyjnych. M.in. w Oakland
159

, Loma Linda, Battle Cre-

ek
160

 i St. Helena
161

. Dużo także pisze, szczególnie listów. Praktycznie prawie 

cały rok 1908 spędza na pisaniu, co zaowocowało wydaniem w roku 1909 IX to-

mu „Testimonies for the Church”
162

. 

 

g) Generalna Konferencja w roku 1909 

W roku 1909 Ellen White ma już 81 lat, lecz po raz kolejny bierze udział 

w sesji Generalnej Konferencji w Waszyngtonie  w dniach 13 maja – 6 czerwca. 

Wygłasza kilka bardzo istotnych przemówień. Podczas posiedzenia sprawozda-

nie przedstawia pastor L.R. Conradi – zwierzchnik Kościoła Adwentystów Dnia 

Siódmego w Europie. Pozytywnie ocenia liczebny rozwój Kościoła, od 50 osób 
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w roku 1846 do 83.000 w roku 1908, z czego 59.000 było w USA i 24.000 w in-

nych częściach świata
163

. 

Podczas obrad, w dniu 26 maja 1909 roku Ellen White przedstawiła pro-

jekt programu na rzecz reformy zdrowia wśród adwentystów. Szczególnie doty-

czyło to diety
164

. 

Po obradach urzeczywistniła dawne pragnienie odwiedzenia starego mias-

ta rodzinnego, Portland, w stanie Maine. W tym historycznym miejscu, w któ-

rym 65 lat wcześniej rozpoczęła działalność kościelną, jeszcze raz głosiła zasa-

dy Pisma Świętego. Podczas pięciomiesięcznej podróży przemawiała 72 razy w 

27 miejscowościach. Była to jej ostatnia podróż do Wschodnich Stanów
165

. 

 

h) Kolejne książki 

Praca Ellen White w ostatnich latach jej życia polegała głównie na pisa-

niu. Zdając sobie sprawę z tego, że pozostało jej już niewiele lat, przystąpiła do 

przygotowania i wydania kilku jeszcze dzieł zawierających ważne wskazówki 

dla Kościoła. W roku 1911 ukazały  się: „The Acts of the Apostles” i „The Great 

Controversy”, w roku 1913 „Counsels to Teachers”, w roku 1914 przesłała do 

druku maszynopis książki „Gospel Workers”, a w 1915 „Prophets and Kings”, 

którą wydrukowano już po jej śmierci. Wcześniej, bo w roku 1912 ustanowiła 

kolegium depozytariuszy swych publikacji, mających za zadanie troskę o jej 

spuściznę literacką
166

. 

 

i) Ostatnie miesiące życia 

W dniu 13 lutego 1915 roku Ellen White nieszczęśliwie upadła w swoim 

domu. Prześwietlenie wykazało złamanie kości biodrowej. Nie mogła już cho-

dzić i podróżować, zmuszona była przebywać pięć miesięcy w łóżku lub w fote-

lu na kółkach. Ostatnią wizję otrzymała 3 marca 1915
167

. Zmarła w dniu 16 lipca 

1915 w wieku  prawie 88 lat. Pochowana została na cmentarzu Oak Hill w Bat-

tle Creek, obok swego męża
168

. 
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Rozdział III 

 

DAR PROROCTWA 

 

 

 1. Dar proroctwa w Kościele Adwentystycznym 

 W Statucie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego czytamy: "Jednym z 

darów Ducha Świętego jest proroctwo. Dar ten, będący znakiem wyróżniającym 

ostatni Kościół, objawił się w posłannictwie Ellen G. White. Pisma jej - 

służebnicy Pańskiej - są stałym i autorytatywnym źródłem prawdy, 

dostarczającym Kościołowi pociechy, myśli przewodnich, wskazówek i szansy 

poprawy. Wyraźnie zaświadczają także, iż Biblia jest regułą, według ktorej 

winny być oceniane wszystkie kierunki i doświadczenia"
1
. 

 Przez ducha proroctwa adwentyści rozumieją nadprzyrodzony dar, 

charyzmat, dzięki któremu osoba wybrana i obdarowana przez Boga staje się 

prorokiem
2
. Prorok to człowiek, który powołany i oświecony przez Boga, głosi 

w Jego imieniu prawdy religijno-moralne, strzeże czystości wiary i obyczajów, a 

czasem przepowiada także przyszłość i czyni cuda
3
. 

 Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest pod wieloma względami 

Kościołem osobliwym. Różni się od innych wspólnot chrześcijańskich przede 

wszystkim w dziedzinie doktryny, posiadającej wybitny rys apostolski, biblijny. 

Dowodzi tego jego stosunek do Pisma Świętego, wiara w Chrystusa, zwłaszcza 

Jego niebiańskie orędownictwo, zachowywanie przykazań Bożych łącznie z 

przestrzeganiem prawdy o sobocie, kwestia zdrowotności, organizacja itp. Jedną 

z osobliwości jest wreszcie nauka o duchu proroctwa i jego przejaw w Kościele 

- widoczny w życiu i doświadczeniach Ellen White
4
. 

 W jej życiu i działalności objawiły się rzeczy niezwykłe, zjawiska 

nadprzyrodzone, które nie dają się wyjaśnić kryteriami świata materii. Jest 

rzeczą niezwykłą, że Bóg powołał do odpowiedzialnej misji prorockiej młodą, 
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słabą fizycznie i niedoświadczoną życiowo kobietę. Ale czyż w czasach 

biblijnych bogobojne i zacne kobiety nie były powoływane na stanowiska 

posłańców Boga? Historia początków Kościoła Adwentystycznego dowodzi, że 

stanowisko wysłannika Bożego zostało najpierw powierzone młodemu i 

zdolnemu mężczyźnie o nazwisku Hasen Foss, cieszącemu się dobrym 

zdrowiem i posiadającemu odpowiednie wykształcenie. I choć był on 

człowiekiem głęboko wierzącym, wyposażonym w liczne przymioty umysłu i 

serca, zlecenie Boże odrzucił, bojąc się odpowiedzialności i trudności 

związanych z posłannictwem proroka Bożego. Wówczas posłannictwo to Bóg 

zlecił "najsłabszemu ze swych dzieci". Taką właśnie była młoda, 

siedemnastoletnia i słabego zdrowia Ellen G. Harmon
5
. 

 

 2. Pierwsze widzenie 

 Pierwsze widzenie Ellen Whiete otrzymała w grudniowy poranek roku 

1844 w Portland, zaledwie dwa miesiące po październikowym rozczarowaniu. 

Ellen znajdowała się w domu państwa Haines na porannym nabożeństwie. I 

właśnie wówczas, podczas modlitwy, popadła w zachwycenie ducha. Treść 

widzenia przedstawiała wędrówkę ludu Bożego do wiecznego miasta, następnie 

powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, tysiącletnie królestwo i ojczyznę 

zbawionych, słowem rzeczy ostateczne.  

 W następujący sposób opisała początek widzenia: "Podczas modlitwy 

przy rodzinnym ołtarzu Duch Święty zstąpił na mnie i wydawało mi się, że 

wznoszę się ponad ciemny świat. Podniosłam swe oczy i zobaczyłam prostą, 

choć wąską drogę, biegnącą wysoko nad ziemią. Po niej pielgrzymowali 

wierzący do świętego miasta, które znajdowało się przy końcu drogi
6
. Po 

zakończeniu widzenia świadomość otaczającej rzeczywistości ponownie jej 

wróciła. "Gdy skończyło się widzenie... o, jak ciemny wydawał mi się ten świat. 

Widziałam lepszą krainę..."
7
. "Kiedy oddech mój został mi przywrócony, 
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wszystko było ciemne. Potem dopiero poznawałam światłość dnia i zapytałam 

gdzie jestem...
8
. 

 Zaledwie tydzień po pierwszym widzeniu, Bóg zlecił młodej Ellen, aby 

zapoznała innych z tym objawieniem. Oznaczało to włożenie na nią 

odpowiedzialnego zadania posłanki Boga do Jego ludu. Zadanie nie było łatwe, 

lecz postanowiła je przyjąć z pokorą i pełnić z poświęceniem
9
. 

 Za pośrednictwem Ellen White Bóg kierował swe poselstwa do 

zwierzchników Kościoła, do zborów i poszczególnych osób. Przekazywała je 

ustnie, bądź w formie listów czy artykułów, a także w książkach. Podczas swego 

długiego życia otrzymała wiele widzeń i snów. Widzenia otrzymywała podczas 

modlitwy, w czasie zebrań, a nawet w podróży. Długość ich wahała się od kilku 

minut do kilku godzin
10

.  

 

 3. Okoliczności towarzyszące widzeniom 

 Ale zanim oficjalnie uznano w doświadczeniach Ellen White przejaw 

charyzmatu profetycznego, poddano je wnikliwej analizie. Pismo Święte 

nakazywało daleko idącą ostrożność: "Nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale 

badajcie duchy, czy są z Boga"
11

. Takie podejście do sprawy było ze wszech 

miar uzasadnione, ponieważ w tym samym mniej więcej czasie narodził się 

nowoczesny mesmeryzm i okultyzm. Sprawę należało więc dokładnie zbadać. 

Tak też uczyniono. Dopiero w rezultacie poważnych dociekań, trwających 

szereg lat, oficjalnie uznano Ellen White za posłankę Boga do Kościoła 

Ostatków
12

. Za takim rozwiązaniem przemawiały następujące dowody: 

zgodność widzeń z nauką Pisma Świętego, aktualność poselstwa, płynące z 

niego pokrzepienie i światło dla ludu Bożego, biblijne podstawy oczekiwania na 

przejaw charyzmatu profetycznego w czasach ostatecznych, nienaganne życie 

Ellen, zgodność objawów towarzyszących widzeniom z danymi 

skrypturystycznymi. Wiele osób było bezpośrednimi świadkami okoliczności 

towarzyszących widzeniom. 
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 Na podstawie opisów przedstawionych przez wielu naocznych świadków 

można ustalić następujący przebieg akcji widzenia. Przed widzeniem 

występowało u Ellen White, jak również wśród obecnych, głębokie odczucie 

bliskiej obecności Boga. W momencie widzenia wypowiadała kilkakrotnie 

słowo "chwała" lub "chwała Bogu". Następowała u niej całkowita utrata siły 

fizycznej i pojawiała się nadzwyczajna moc. Ustawał oddech, serce natomiast 

pracowało normalnie, kolor twarzy był naturalny, brak było jakichkolwiek 

zaburzeń w układzie krążenia. Oczy były otwarte i intensywnie wpatrywały się 

w jakiś odległy przedmiot, ale pozostawały w bezruchu. Pozycja ciała była 

różna. Niekiedy Ellen White siedziała, innym razem leżała lub chodziła, 

wykonując dostojne ruchy, stosownie do objawianej jej treści widzenia. Nie 

posiadała jakiegokolwiek kontaktu z otaczającym ją światem. Niczego nie 

widziała, nie słyszała, nie czuła, była nieświadoma tego wszystkiego, co działo 

się w jej otoczeniu. Oznaką końca widzenia było dwukrotne głębokie 

zaczerpnięcie powietrza, po czym powracał normalny, naturalny oddech. 

Bezpośrednio po widzeniu wszystko wokoło wydawało się jej ciemne, po czym 

w krótkim czasie powracały naturalne kolory, siły i dobre samopoczucie
13

. 

 

 4. Dlaczego należy uznać charyzmat profetyczny Ellen White? 

 Powyższe znamiona odpowiadają w swej istocie zewnętrznym 

znamionom widzeń proroków biblijnych. Stanowi to ważne kryterium 

weryfikacyjne, wskazuje na posiadanie przez Ellen White charyzmatu 

profetycznego. Dodać wypada, że jej wypowiedzi na tematy biblistyczno-

historyczne, biologiczne, zdrowotnościowe, wychowawcze i przyrodnicze 

zostały w pełni zweryfikowane przez współczesną naukę. A ponadto, 

doskonałym świadectwem daru proroctwa jest treść publikacji Ellen White i 

owoce jej pracowitego życia. 

 Jej poselstwa mają charakter pomocniczy w stosunku do Pisma Świętego 

jako jedynej reguły wiary. Zadaniem ich jest prowadzić do Biblii. Według 
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oświadczeń Ellen White, jedynie Biblia jest probierzem wszelkiej nauki i 

doświadczeń
14

. 

 Warto zadać pytanie, czy adwentyści rzeczywiście w pełni respektują 

autorytet Pisma Świętego, skoro w tak szerokim zakresie korzystają z pism 

Ellen White przy głoszeniu swej nauki? Tak, bowiem jej pisma nie mają 

charakteru kanonicznego i nie są obowiązujące w skali uniwersalnej. Z całą 

pewnością adwentystyczne zasady wiary nie powstały na podstawie tych pism, 

lecz oparte są na egzegezie Pisma Świętego
15

. "Pisma pani White darzone są 

powszechnym szacunkiem i uważane za dzieło osoby natchnionej duchem 

proroctwa"
16

. 

 

 

 

Przypisy: 

 1. Statut Kościoła, s.85. 

 2. SDA Encyclopedia, s.1258. 

 3. M. Peter, Wykład Pisma Świętego, s.633. 

 4. Z. Łyko, Nauki Pisma Świętego, s. 428. 

 5. SDA Encyclopedia, s.417.418. 

 6. E. White, Doświadczenia i widzenia, s.10. 

 7. Dz. cyt., s.32. 

 8. A. L. White, Ellen G. White Messenger to the Remnant, s.6. 

 9. Dz. cyt., s.12. 

          10. Dz. cyt., s.5. 

          11. 1 Jana 4,1 BT. 

          12. Znalazło to wyraz w uchwale podjętej przez kierownictwo Kościoła, co zostało 

oficjalnie ogłoszone w "Review and Herald" w dniu 4.XII.1885. 

          13. A. L. White, dz. cyt., s.6.7. 

          14. E. White, Wielki bój, s.12.55. 

          15. Questions and Doctrines, s.183. 

          16. Fundamental Beliefs, s.19. 
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Rozdział IV 

 

POGLĄDY ELLEN WHITE ORAZ DOKTRYNA KOŚCIOŁA 

ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO
1
 

 

1. SKRYPTUROLOGIA (NAUKA O PIŚMIE ŚWIĘTYM) 

 

Zarówno Ellen White jak i Kościół Adwentystyczny uważają, że Pismo 

Święte jest natchnionym Słowem Bożym, jedynym źródłem Bożego objawienia, 

nieomylną i najwyższą regułą wiary, zawiera pełnię prawdy potrzebnej do zba-

wienia bez potrzeby uciekania się do obrzędów, nauk i przepisów religijnych 

powstałych w czasach poapostolskich.Biblia jest największym autorytetem w 

dziedzinie wiary
2
. Sama Biblia podkreśla  o sobie, że „całe Pismo jest przez Bo-

ga natchnione”
3
 oraz, że „święci mężowie Boży mówili tylko pod natchnieniem 

Ducha Świętego”
4
. Jakkolwiek Pismo Święte redagowane było przez ludzi w ró-

żnych okolicznościach miejsca i czasu, czynione to było pod wpływem Ducha 

Świętego. Biblia jest spisanym dokumentem nadprzyrodzonego objawienia Bo-

żego. Tajemnicę swej woli objawił Bóg stopniowo na przestrzeni wieków, naj-

pierw patriarchom i prorokom, potem za pośrednictwem Syna Swego, Jezusa 

Chrystusa
5
, w końcu przez apostołów. Dzięki natchnieniu, Pismo Święte stało 

się księgą nieomylną, a przez ten fakt – najwyższą regułą wiary i moralności. 

Będąc jedynym źródłem objawienia, zawiera pełnię prawdy potrzebnej do zba-

wienia
6
. 

Warte podkreślenia są biblijne zasady interpretacji czyli hermeneutyki, 

potrzebne  do odczytania autentycznej nauki Pisma Świętego: 

 

a) Zasada integralności 

Biblia stanowi zamkniętą w sobie całość i jest niepodzielna,  w związku  z czym 

w całości winna stanowić źródło wiary. Wszystko, co zostało tam zawarte, ma 
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swój pouczający i zbawienny sens
7
. Nic nie może być do Pisma Świętego doda-

ne bądź z niego ujęte
8
. 

 

b) Zasada kontekstu 

Każdą część Pisma Świętego należy rozpatrywać w kontekście całości. Zapew-

nia to poprawność w ustalaniu literalnego lub przenośnego sensu wyrazów, jak 

też poszczególnych zdań i prawd objawionych. W ten sposób Biblia staje się 

najlepszym komentarzem sama dla siebie
9
. 

 

c) Zasada konstrukcji tematycznej 

Zasada ta wskazuje na konieczność tematycznego i logicznego zestawu wypo-

wiedzi Pisma Świętego według zagadnień, ponieważ prawdy objawione doty-

czące jednego tematu są często umieszczone w różnych częściach tej księgi
10

. 

 

d) Zasada wykładni autentycznej 

Zasada ta postuluje teologiczne tłumaczenie przenośni(symboli, metafor i alego-

rii) w zakresie w jakim tłumaczy je samo Pismo Święte, zaś proroctwo – w opa-

rciu o zasadę historyczną, traktującą proroctwo jako zjawisko historyczne
11

. 

 

e) Zasada relatywizmu językowego 

Wszelkie przekłady biblijne posiadają wartość względną, dlatego w kwestiach 

szczególnie ważnych i wątpliwych należy odwołać się do tekstów oryginalnych, 

opracowanych krytycznie
12

. 

 

f) Zasada dobrej woli 

Do czytania Pisma Świętego należy podejść szczerze i z dobrą wolą.Chrystus 

wyjaśnił to słowami: „Jeśli kto chce pełnić Jego wolę, pozna, czy nauka ta jest z 

Boga”
13

. 

 



72 
 

g) Zasada relacji duchowej 

Pismo Święte jest dziełem Ducha Świętego i duchowe oświecenie jest nieodzo-

wnym czynnikiem właściwego poznania zawartej w niej prawdy. Tylko Duch 

Święty może wprowadzić „We wszelką prawdę”
14

. 

 

 

2. TEOLOGIA (NAUKA O BOGU) 

 

Ellen White oraz Kościół Adwentystów stoją na stanowisku trynitaryzmu 

czyli wiary w Trójcę Świętą: Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. 

 

a) Bóg Ojciec 

Pismo Święte nazywa Boga Ojca istotą doskonałą15, co oznacza, że Bóg 

posiada absolutną doskonałość naturalną, niepojętą i niedościgłą w kategoriach 

ludzkich pojęć. Jest On Bogiem osobowym, przejawiającym akty woli i działa-

nia, myśli i uczuć, czyli cechy osobowości. Jego duchowość została wyrażona w 

zdaniu: „Bóg jest Duchem”
16

, zatem nie podlega On prawom świata materii, to 

raczej świat materii w Nim ma swój początek i trwanie, gdyż „On jest Stworzy-

cielem wszystkiego”
17

. 

Adwentystyczne wyobrażenie o Bogu odpowiada biblijnemu obrazowi 

Boga Ojca. Dlatego konfesyjne sformułowanie nauki o Bogu Ojcu brzmi: „Wie-

rzymy, że Bóg Ojciec jest istotą duchową i osobową, samoistną i świętą, wiecz-

ną, wszechobecną i wszechwiedzącą, nieograniczoną w mądrość i miłość
18

. 

 

b) Syn Boży 

Ellen White stoi na stanowisku chrystocentrycznym, które akcentuje – 

obok synostwa Bożego i bóstwa – również preegzystencję Chrystusa, czyli ist-

nienie od wieczności
19

. Kościół Adwentystów naucza: „Wierzymy, że Jezus 

Chrystus jest jednorodzo-nym Synem Bożym, odwiecznie istniejącym z Ojcem, 
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wykonawcą woli Bożej w dziele stworzenia i zbawienia, który dla odkupienia 

ludzkości zstąpił z nieba, narodził się z Marii Panny i zachowując naturę Bożą 

przyjął naturę ludzką, umarł za grzech świata, zmartwychwstał, wstąpił do nieba 

i usiadł po prawicy Bożej, gdzie oręduje jako jedyny pośrednik między człowie-

kiem a Bogiem i skąd przyjdzie jeszcze raz”
20

. 

 

c) Duch Święty 

Ellen G.White i Kościół Adwentystów nauczają o osobowości Ducha 

Świętego oraz o Jego boskości
21

. Doktrynalne sformułowanie tej zasady brzmi: 

„Wierzymy, że Duch Święty jest trzecią Osobą Bóstwa, jedynym zastępcą Chry-

stusa na ziemi w dziele Ewangelii, Istotą współdziałającą w nawróceniu i odro-

dzeniu człowieka”
22

. 

 

 

3. ANTROPOLOGIA (NAUKA O CZŁOWIEKU) 

 

Ellen G.White preferuje antropologię skrypturystyczną, w myśl której 

człowiek jest obiektem szczególnego zainteresowania ze strony Boga, ale jest on 

również autorem swego przeznaczenia. Człowiek przejął po Adamie, swym pra-

ojcu, grzeszną naturę, lecz nadal zachował godność istoty rozumnej, obdarzonej 

wolnością woli. Mimo, że jest istotą grzeszną, może rozumieć znaczenie swoich 

czynów i kierować swym postępowaniem, stając się istotą odpowiedzialną, któ-

ra przy udziale łaski Bożej jest w stanie wznieść się na znaczne wyżyny ducho-

wego rozwoju i życia.Wychodząc ponadto z założenia, że religia Chrystusowa 

posiada charakter społeczny, stawia przed chrześcijanami wysoki wzorzec ży-

cia
23

. Kościół Adwentystów naucza: „Wierzymy, że chrześcijanin winien godnie 

reprezentować wyznawaną prawdę zarówno  w osobistym życiu, jak i w stosun-

ku do otoczenia, w szczególności prowadzić etyczny i zdrowy tryb życia, 

wstrzymywać się od nieczystych pokarmów, napojów alkoholowych, palenia ty-
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toniu i używania szkodliwych dla zdrowia narkotyków, stosować                             

w ubiorze zasadę umiaru, prostoty i czystości, przestrzegać dobrych obyczajów i 

godziwych rozrywek, dbać o dostojeństwo pracy, cenić godność chrześcijańs-

kiego małżeństwa i rodziny”
24

. Ponadto dodaje: „Wierzymy, że wszyscy ludzie 

– bez względu na rasę, narodowość czy wyznawaną doktrynę – są równi i osobi-

ście odpowiedzialni przed Bogiem, że Bóg obdarzył każdego człowieka wolną 

wolą, w związku z czym wolność sumienia i wyznania stanowi z ustanowienia 

Bożego elementarne prawo osobiste człowieka, że władza świecka jest ustano-

wiona przez Boga dla ochrony obywateli i utrzymania porządku w społeczeńst-

wie, z czego wypływa religijny obowiązek poszanowania dla tej władzy w myśl 

nauki Słowa Bożego, zwłaszcza zasady: „Oddawajcie tedy, co jest cesarskiego – 

cesarzowi, a co jest Bożego – Bogu”
25

. 

 

 

4. NOMOLOGIA I CHARYTOLOGIA (NAUKA O PRAWIE I ŁASCE) 

 

a) Zagadnienie prawa (zakonu) 

Ellen White naucza, że najwyższym prawodawcą wszechświata jest Bóg, 

który nie tylko skonstruował prawa natury, ale również nadał prawo moralne, 

którego najdoskonalszym wyrazem jest dziesięć Bożych przykazań, zwanych 

Dekalogiem
26

. Kościół naucza: „Wierzymy, że odwieczna wola Boża w zakresie 

moralności – stosunku człowieka do Boga i człowieka do człowieka – wyrażona 

jest w prawie Bożym (zakonie Bożym), zwanym Dekalogiem, czyli dziesięcior-

giem przykazań Bożych zawartych w Biblii; prawo to obowiązuje wszystkich 

ludzi, zawsze i wszędzie, jest święte i niezmienne, stanowi elementarną powin-

ność człowieka wobec Boga i człowieka, jest wykładnikiem  biblijnych zasad 

miłości Boga i bliźniego, jak również ważnym czynnikiem uświęcenia życia”
27

. 

Ellen White, opierając się na Piśmie Świętym, zwraca uwagę na przedstawione 

w Biblii funkcje Prawa (zakonu) Bożego. Zakon, będąc Boskim prawem moral-
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nym, określa normy chrześcijańskiego postępowania, stanowiąc tym samym do-

skonały drogowskaz życia
28

. Ponadto stwierdza, że Dekalog nieprzerwanie obo-

wiązuje w czasach nowotestamentowych. Na podstawie Pisma Świętego wyka-

zuje, że o ile prawo obrzędowe, zwane popularnie Zakonem Ceremonialnym, 

zostało zniesione przez Chrystusa, o tyle Dekalog obowiązuje nadal29. Nadto 

głosi nienaruszalość i integralność Prawa, czyli obowiązywanie wszystkich bez 

wyjątku przykazań Bożych w ich pierwotnej i oryginalnej treści
30

. 

 

b) Zagadnienie soboty 

Wśród dziesięciu przykazań Bożych jest jedno dotyczące święcenia siód-

mego dnia tygodnia
31

. Ponieważ stosunek Ellen White   (i adwentyzmu) do Pra-

wa Bożego jest konsekwentny, przeto zwraca ona uwagę na pierwotną treść De-

kalogu zalecając święcenie, za wzorem Chrystusa – siódmego dnia tygodnia, 

czyli soboty, jako tygodniowego dnia odpoczynku i kultu religijnego
32

. Doktry-

nalne ujęcie tego zagadnienia brzmi: „Wierzymy, że dniem świętym  z ustano-

wienia Bożego jest – zgodnie z czwartym przykazaniem niezmiennego Dekalo-

gu – siódmy dzień tygodnia, czyli sobota, stanowiące pamiątkę stworzenia i od-

kupienia, wyraz posłuszeństwa, znak przynależności Bożej oraz źródło błogosła-

wieństw  Bożych, którą należy przestrzegać od zachodu słońca w piątek do za-

chodu słońca w sobotę, jako tygodniowy dzień odpoczynku”
33

. 

Wierny skrypturyzmowi, głosi adwentyzm biblijny pogląd na genezę so-

boty, według którego dzieje soboty sięgają tygodnia stworzenia
34

. Sobota jest 

również pomnikiem odkupienia, ponieważ w dniu tym Chrystus, po dokonaniu 

aktu odkupienia na krzyżu, spoczął w grobie. Uszanowanie pobłogosławionego 

przez Boga święta jest, z jednej strony wyrazem posłuszeństwa wobec Boga, a z 

drugiej źródłem błogosławieństw fizycznych i duchowych. Adwentyści święcą 

sobotę od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę.Przywrócenie 

Dekalogowi, a w tym także czwartemu przykazaniu, należnego  w nauce i prak-

tyce kościelnej miejsca jest jedną z najistotniejszych cech adwenty-zmu. Fakt 
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ten znalazł nawet swój wyraz w nazwie Kościoła: Kościół Adwentystów Dnia 

Siódmego
35

. 

 

c) Zagadnienie łaski 

W Statucie Kościoła Adwentystycznego czytamy: „Wierzymy, że Bóg 

usprawiedliwia człowieka z łaski przez wiarę w Jezusie Chrystusie, a nie z uczy-

nków, których człowiek nie spełnia doskonale, nie mogą więc one stanowić 

podstawy usprawiedliwienia tak, jak zadośćuczynne zasługi Chrystusa, przy-

jmowane  w wierze; fakt ten nie zwalnia jednak z obowiązku poważania                 

i przestrzegania Zakonu Bożego (Dekalogu), bo przestrzeganie przykazań Bo-

żych jest wyrazem miłości i posłuszeństwa wobec Boga oraz stanowi ważny 

czynnik w uświęceniu życia”
36

. 

Ellen White, podobnie jak Kościół Adwentystów Dnia Siódmego stoi na 

stanowisku „sola fide” w kwestii zbawienia, ale zasadzie tej nadaje treść skryp-

turystyczną, uformowaną na gruncie szeroko pojętego kontekstu biblijnego, 

uwzględniającego wszystkie aspekty zagadnienia. W świetle wymogów Prawa 

człowiek, z natury grzeszny, skazany jest na wieczne potępienie, może jednak 

dostąpić usprawiedliwienia (uniewinnienia). Dzieje się to dzięki łasce Bożej, 

która w oparciu o zadośćuczynne w pełni zasługi Chrystusa stworzyła obiektyw-

ną możliwość uniewinnienia grzesznika przed sprawiedliwym sądem Bożym
37

. 

Jaki zatem jest stosunek prawa do łaski w kwestii zbawienia?   W opinii 

adwentyzmu przestrzeganie prawa jest nie tyle źródłem, ile raczej następstwem i 

dowodem usprawiedliwienia. Ellen White powiada, że człowiek zbawiony 

(usprawiedliwiony) przestrzega dziesięciu przykazań, nie dlatego, aby sobie za-

służyć na zbawienie, ale ponieważ przyjął zbawienie
38

. Tak więc nomizm adwe-

ntystyczny stoi na gruncie Zakonu i Ewangelii, wiary i uczynków, sprawiedli-

wości i miłosierdzia, prawa i łaski, posiada charakter  w pełni skrypturystyczny, 

biblijny
39

. 
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5. SANKTUARIOLOGIA (NAUKA O ŚWIĄTYNI) 

 

a) Świątynia starotestamentalna symbolem świątyni niebiańskiej. 

W Statucie Kościoła Adwentystycznego czytamy: „Wierzymy, że starote-

stamentowa świątynia łącznie z jej ceremoniałem kapłańsko-ofiarniczym, stano-

wiła centrum kultowe narodu izraelskiego i była wizerunkiem świątyni niebiańs-

kiej – prawdziwego ośrodka służby Bożej w Nowym Testamencie oraz zbaw-

czego dzieła Chrystusa jako ofiary, pośrednika i sędziego”
40

. 

Czynności sprawowane w świątyni izraelskiej
41

 oznaczały, że grzech, czy-

li przestępstwo prawa Bożego był przedmiotem pokutnego aktu i został wyzna-

ny, z grzesznika przechodził na ofiarę, która zastępczo poniosła śmierć, dzięki 

czemu przestał obciążać grzesznika i w tym charakterze – jako grzech uznany, 

wyznany i odpuszczony – został „zarejestrowany w świątyni”. W ten sposób do-

chodziło do usprawiedliwienia upadłego człowieka i pojednania  go z Bo-

giem.Rytuał ten sprawowany był przez cały rok. Grzechy wyznawane i odpusz-

czane oraz wprowadzane do świątyni „zanieczyszczały” rytualnie święty przy-

bytek. Dlatego na koniec roku sakralnego, w tzw. Dniu Sądnym, zwanym też 

Dniem Pojednania, następowało „oczyszczenie” świątyni. Cały ten rytuał stano-

wił głęboką le-kcję poglądową o zbawieniu, o pojednawczej posłudze Chrystusa    

w świątyni niebiańskiej i zakończeniu planu zbawienia, łącznie ze zniwecze-

niem grzechu, szatana i niepokutujących grzeszników, jak również odnowę 

wszechrzeczy.Plan zbawienia miał odbicie w całorocznej liturgii świątynnej. 

Świątynia starotestamentalna (ziemska) była symbolem świątyni niebiańskiej. 

Ofiary wskazywały na doskonałą ofiarę Chrystusa, kapłani symbolizowali kap-

łaństwo Chrystusa, które polega m.in. na oczyszczeniu świątyni niebiańskiej ze 

spraw grzechowych a w konsekwencji – na ostatecznym oczyszczeniu ludu Bo-

żego z grzechów przy końcu wieków
42

. 
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b) Oczyszczenie świątyni niebiańskiej 

Trzeba wyraźnie stwierdzić, że nauka o świątyni niebiańskiej jest 

specyficzna dla adwentyzmu, mimo że występuje na kartach Pisma Świętego
43

. 

Ellen White, jak również adwentyzm, przywiązuje olbrzymią wagę do orędo-

wniczej służby Chrystusa w niebie, szczególnie podkreślając  Jego arcykapłańs-

ką posługę związaną z „oczyszczeniem” świątyni niebiańskiej, gdyż dzieło to 

stanowi ostatni etap pośrednictwa Jezusowego. W ślad za Księgą Daniela
44

 ad-

wentyzm wskazuje na rok 1844 jako na  czas rozpoczęcia „oczyszczenia” świą-

tyni w niebie a co za tym idzie, rozpoczęciem przez Chrystusa ostatniej fazy pla-

nu zbawienia
45

. Idea ta odegrała przewodnią rolę w początkach adwentyzmu sta-

nowiąc klucz do zrozumienia powodów gorzkiego rozczarowania w roku 1844 i 

nie pozostała bez wpływu na adwentystyczną eklezjologię
46

. 

 

 

6. EKLEZJOLOGIA (NAUKA O KOŚCIELE) 

 

a) Cele i sakramenty 

Ellen White postrzega Kościół jako społeczność ludzi wierzących, zwią-

zanych wspólnotą wiary, a więc wierzących w Boga  i Jego Słowo, w szczegól-

ności zaś oczekujących powtórnego przyjścia Chrystusa, strzegących przykazań 

Bożych (Dekalogu), jak również strzegących wiary Jezusa, objawionej na kar-

tach Pisma Świętego. Celem wspólnoty adwentystycznej jest jedność wiary i 

modlitwy, doskonalenie życia, służba miłości oraz głoszenie Ewangelii
47

.  

Adwentyzm uznaje jedynie trzy sakramenty: Chrzest, Wieczerzę Pańską i 

łączący się z nią obrzęd Umywania Nóg. W Statucie czytamy:„Wierzymy, że 

Chrystus ustanowił następujące obrzędy, które obowiązują Kościół; chrzest do-

rosłych przez zanurzenie, poprzedzony nauką i odnowieniem życia, jako wiary 

w śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie Chrystusa, uroczystość Wieczerzy Pańs-

kiej pod postaciami chleba i wina, symbolizującymi ciał  i krew Pańską, jako pa-
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miątkę ofiary Krzyża oraz umywanie nóg  – obrzęd pokory, poprzedzający Wie-

czerzę Pańską”
48

. 

 

b) Dar Proroctwa. Stosunek Kościoła Adwentystów do Ellen White. 

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego od samego początku uznając cha-

ryzmatyczno-instytucjonalny charakter urzędów kościelnych, traktuje je nie tyl-

ko jako instytucje, ale także jako dary Ducha Świętego, a wśród nich szczegól-

nie zwracając uwagę na charyzmat proroczy. Stanowisko to wyrażone zostało w 

formie doktrynalnej słowami: „Wierzymy, że wśród darów Ducha Świętego, 

udzielonych Kościołowi Bożemu ku spojeniu świętych, pracy usługiwania i bu-

dowania ciała Chrystusowego, szczególne miejsce zajmuje dar proroctwa, który 

jest znamieniem prawdziwego Kościoła w ostatnich czasach i że dar ten objawił 

się w Kościele Adwentystów DS w życiu i działalności E.G.White”
49

. 

Dzieła Ellen White nie posiadają autorytetu kanonicznego i nie są stawia-

ne na równi z Pismem Świętym, uważane są jednak za natchniony wykład Bib-

lii, przy czym ich inspiratywny charakter uzależniony jest od zgodności z Pis-

mem Świętym
50

. 

 

c) Chrześcijańskie szafarstwo 

Dużą uwagę Ellen White przywiązuje do biblijnego systemu dziesięcin i 

ofiar, które służą do utrzymania Dzieła  Ewangelii i pracy Kościoła
51

. Kościół 

Adwentystyczny naucza: „Wierzymy, że biblijny system dziesięcin i ofiar jest 

Boskim postanowieniem, mającym na celu utrzymanie Dzieła Ewangelii i stano-

wi dowód uznania Boga jako właściciela wszystkich dóbr, człowieka zaś jako 

szafarza, który z szafarstwa swego zda rachunek przed Bogiem”
52

. 
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7. ESCHATOLOGIA (NAUKA O RZECZACH OSTATECZNYCH) 

 

Kluczową nauką Kościoła Adwentystów i Ellen White jest eschatologia, 

którą adwentyści traktują jako programową zasadę swego posłannictwa. W es-

chatologii szczególnie wyróżniają kilka niezwykle ważnych aspektów jak: po-

wtórne przyjście Chrystusa, jego cel i czas, milenium czyli tysiącletnie królest-

wo Chrystusa oraz życie na nowej ziemi. 

 

a) Powtórne przyjście Chrystusa 

Adwentyzm naucza: „Wierzymy, że Jezus Chrystus przyjdzie jeszcze  raz 

osobiście, widzialnie, majestatycznie, z mocą i chwałą wielką w otoczeniu za-

stępów anielskich jako „Król królów i Pan panów”, w celu urzeczywistnienia 

zbawienia dokonanego na Golgocie, co znajduje swój wyraz w zmartwychwsta-

niu i przemienieniu sprawiedliwych oraz zabraniu ich do Królestwa Niebios, jak 

również w celu zakończenia historii grzechu i zła”
53

. 

Ellen White swój pogląd na temat powtórnego przyjścia Chrystusa, czyli 

drugiego adwentu, opiera na wielu wypowiedziach samego Chrystusa, wielokro-

tnie Go cytując
54

. Stoi na stanowisku interpretacji literalnej proroctw paruzyj-

nych. Twierdzi, że powtórne przyjście Chrystusa nie będzie zdarzeniem spirytu-

alnym czyli duchowym, tajemniczym. Nie należy też pojmować go alegorycznie 

czyli symbolicznie, gdyż będzie to rzeczywiste, pełne chwały i majestatu przy-

jście Pańskie
55

. 

 

b) Cel drugiego adwentu 

Po raz pierwszy Chrystus przyszedł aby odkupić ludzkość. Po raz drugi 

przyjdzie, aby urzeczywistnić skutki odkupienia dokonanego na Golgocie oraz 

zrealizować zapowiedź o Królestwie Niebios.Nastąpi wówczas zgromadzenie 

sprawiedliwych ze wszystkich narodów i zabranie ich do tego Królestwa
56

. 
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c) Czas powtórnego przyjścia Chrystusa 

Wbrew wielu pomówieniom, Ellen White nigdy nie ustalała żadnej daty 

powtórnego przyjścia Chrystusa. W tej kwestii opiera się na Biblii, która stwier-

dza, że „o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tyl-

ko sam Ojciec”
57

. 

Adwentyści nauczają: „Wierzymy, że czas powtórnego przyjścia Chrystu-

sa określają przepowiedziane przez Pismo Święte znamiona czasu i chociaż dnia 

i godziny przyjścia Pańskiego nikt nie zna, wypełniające się znaki wskazują na 

powagę czasu, potrzebę uświęcenia serc i przygotowania się na spotkanie Pa-

na”
58

. 

 

d) Tysiącletnie Królestwo Chrystusa 

Ellen White idąc za Pismem Swiętym naucza, że po przyjściu Jezusa 

Chrystusa nastąpi tysiącletnie królestwo Chrystusa i sprawiedliwych, zwane mi-

lenium, które stanowi wstępny okres wiekuistego królestwa Bożego
59

. Kościół 

Adwentystów Dnia Siódmego wbrew dawnym i współczesnym poglądom chi-

liastycznym, nie umiejscawia tego królestwa na ziemi, lecz w niebie, co zostało 

zawarte w doktrynie Kościoła:„Wierzymy, że tysiącletnie królestwo Chrystusa 

jest okresem między pierwszym zmartwychwstaniem (sprawiedliwych) a zmart-

wychwstaniem drugim(niesprawiedliwych), podczas którego sprawiedliwi będą 

wraz z Chrystusem przebywać w niebie, ziemia pozostanie w chaosie, a szatan 

będzie uwięziony oraz, że po upływie tysiąca lat nastąpią wydarzenia, które  do-

prowadzą do ostatecznego urzeczywistnienia planów Bożych wobec ziemi i 

człowieka”
60

. Te wydarzenia – stwierdza Ellen White – to: przeniesienie niebia-

ńskiego miasta, Nowego Jeruzalem z nieba na ziemię, drugie zmartwychwstanie 

(niesprawiedliwych), rozwiązanie spętanego szatana, otoczenie przez niespra-

wiedliwych miasta świętego, sąd ostateczny, tzw.wtóra śmierć i odnowa ziemi
61

. 
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e) Nowa ziemia 

Ostatni artykuł wiary, wchodzący w zakres adwentystycznej eschatologii, 

brzmi:„Wierzymy, że oczyszczona przez Boga  i odnowiona ziemia stanie się 

wieczną i szczęśliwą ojczyzną zbawionych, miejscem stolicy Bożej, a przestęps-

two Prawa Bożego, czyli grzech, już nigdy więcej nie zakłóci harmonii Królest-

wa Bożego”
62

. Ellen White kreśli obraz odnowionej ziemi, gdzie mieszkać będą 

sprawiedliwi, odkupieni, zbawieni i szczęśliwi ludzie
63

. 

 

Przypisy: 

 

1.  Poglądy Ellen White są zgodne z zasadami biblijnymi, które wyznaje Kościół Adwen-

tystyczny. 

2.  E. White, Testimonies, t. 5, s. 698-711. 

3.  2 Tym. 3.16. 

4.  1 Piotra 1,21. 

5.  Hebr. 1,1.2; 2 Piotra 1,10. 

6.  E.White, Świadectwa dla Zboru, s. 51-56. 

7.  Rzym. 15,4; 1 Kor. 10,11. 

8.  5 Mojż. 4.2; Obj. 22,19. 

9.  Zasadę tę stosował Chrystus. Np. swoje posłannictwo wyjaśnił w kontekście natchnio-

nego Słowa, tego, co „napisano w zakonie Mojżeszowym, w prorokach i w psalmach” (Łuk. 

24,44).Wyrażenie zakon, prorocy i psalmy oznaczało całe Pismo Święte. 

10.  Izaj. 28,10. 

11.  E. White, dz. cyt., s. 56. 

12.  E. White, Testimonies, t. 5, s. 702. 

13.  Jan 7,17. 

14.  Jan 16,13. 

15.  Mat.5,48. 

16.  Jak. 1,17; Mat. 5,48. 

17.  Jer. 10,10. 

18.  Statut Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, s. 28. 

19.  E. White, Życie Jezusa, s. 14. 
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20.  Statut, s. 28. 

21.  E. White, Działalność Apostołów, s. 30-35.45. 

22.  Statut, s.28. 

23.  E. White, Patriarchowie i prorocy, s. 17. 

24.  Statut, s. 30. 

25.  Statut, s. 30. 

26.  White, dz. cyt,. s. 286-290. 

27.  Statut, s. 28. 

28.  E. White, dz. cyt., s. 291; Wielki bój, s. 317. 

29.  E. White, Życie Jezusa, s. 606.607. 

30.  E. White, Patriarchowie i prorocy, s. 290. 

31.  Zob. 2 Mojż. 20, 8-11 JW: „Pamiętaj abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni będziesz 

wykonywał wszystkie roboty twoje; ale dnia siódmego sabat Pana, Boga twego, jest: nie bę-

dziesz wykonywał weń żadnej roboty, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica 

twoja, bydlę twoje i gość, który jest między bramami twymi. Przez sześć dni   bowiem czynił 

Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko co w nich jest,  a odpoczął dnia siódmego; i dlatego 

pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go”. 

32.  E. White, Życie Jezusa, s. 212-216. 

33.  Statut, s. 28.29. 

34.  W kwestii interpretacji biblijnego opisu stworzenia adwentyzm stoi na stanowisku his-

toryzmu i literalizmu. Wyznaje zasadę, że pierwsze rozdziały Pisma Świętego zawierają rze-

czywistą prehistorię i należy je rozumieć dosłownie. Por. A.C. March, Studies in Creationism, 

Washington 1950; H.G,Coffin, Creation Accident or Design?”,Washngton 1969. 

35.  Z. Łyko, Adwentyzm, s. 126.127. 

36.  Statut, s. 29. 

37.  E. White, Ze skarbnicy świadectw, t. 1, s. 339. 

38.  Zob. rozdz. „Prawo nadane Izraelowi” w „Patriarchowie i prorocy”, s. 283-296. 

39.  Por. Z. Łyko, dz. cyt. s. 130. 

40.  Statut, s. 29. 

41.  Codzienną służbę w świątyni rozpoczynano ofiarą poranną i kończono ofiarą wieczor-

ną. Dokonywano tego przez spalenie baranka. W ciągu dnia składano ofiary za grzechy. Skła-

dano je w następujący sposób: grzesznik przyprowadzał za winę ofiarę do wrót świątyni, tam 

kładł ręce na głowę zwierzęcia i wyznawał swe grzechy, po czym własnoręznie zabijał ofiarę, 

kapłan zaś brał krew ofiary i pomazywał rogi ołtarza całopalenia. W niektórych wypadkach 
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krew wnoszono do miejsca świętego, gdzie dokonywano nią rytualnych pokropień. Por. 3 

Mojż. 4. 

42.  E. White, dz. cyt., s. 323-337. 

43.  Hebr. 9,1-5; Obj. 11,18.19. 

44.  Dan.8,14. 
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ne nowotestamentową godziną sądu Bożego” i związane z tym głoszenie na ziemi trójanie-
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su łaski i powrót Chrystusa”; zob. Statut, s. 29. 

46.  Zob. Z. Łyko, dz. cyt., s. 136. 

47.  E. White, Posłannictwo Chrześcijań, s. 26.27. 

48.  Statut, s. 29. 

49.  Statut, s. 30. 

50.  Zob. Z. Łyko, Nauki Pisma Świętego s. 432-435.456. 

51.  E. White, Patriarchowie i prorocy, s. 503-507. 

52.  Statut, s. 30. 

53.  Statut, s. 30.31. 

54.  Np.w Ew. Jana 14,1-3 czytamy: „Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga 

i we mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym 

wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, 

przyjdę znowu                 i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem i wy byli”. W 

Ew.Mateusza 24.30 jest napisane: „I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i 

wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na 

obłokach nieba z wielką mocą i chwałą”. W Ew. Mateusza 26,64 czytamy: „Rzecze mu Jezus: 

Tyś powiedział. Nadto powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego  na 

prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba.” 

55.  E. White, Historia zbawienia, s. 292. 

56.  E. White, dz. cyt. s. 293. 

57.  Mat. 24,36. 

58.  Statut, s. 31. 

59.  E. White, dz. cyt., s. 296-297. 

60.  Statut, s. 31. 

61.  E. White, dz. cyt., s. 298-302. 
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62.  Statut, s. 31. 

63.  E. White, Wielki bój, s. 478-490. 
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Rozdział V 

 

PRZEŁOMOWA DLA ADWENTYZMU SESJA GENERALNEJ 

KONFERENCJI W MINNEAPOLIS 

 

 

 

1.  KONFLIKT OSOBOWOŚCI 

 

Rok 1888 był przełomowy dla Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W 

roku tym odbyła się sesja Generalnej Konferencji w Minneapolis, w stanie Min-

nesota, na której doszło do otwartego konfliktu teologicznego, rzutującego na 

późniejsze stanowsko Kościoła w kwestiach soteriologicznych, dotyczących 

szczególnie zagadnienia usprawiedliwienia.Centralnym elementem sporu, jaki 

miał miejsce podczas tej konferencji był konflikt osobowości.Przywódcami sta-

rej ortodoksyjnej grupy byli: George I.Butler (1834-1918) – przewodniczący 

Generalnej Konferencji w latach 1871-1874 i 1880-1888 oraz Uriah Smith 

(1832-1903) – redaktor „Review and Herald” i uznany w Kościele Adwentysty-

cznym autorytet w sprawach interpretacji proroctw. Opozycję z zachodniego 

wybrzeża reprezentowali Alonzo T.Jones (1850-1923) i Ellet J.Waggoner 

(1855-1916) współredaktorzy „Signs of the Times” oraz „American Sentinel”. 

Ich teologiczne poglądy uznane zostały przez ortodoksów za zagrożenie dla nie-

których aspektów doktryny adwentyzmu i tradycyjnej interpretacji Pisma Świę-

tego
1
. 

 

2. GEORGE  I. BUTLER 

 

G.I. Butler uważał się za bardzo ważną osobistość z powodu zajmowania 

najwyższego stanowiska w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, stanowiska 
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przewodniczącego Generalnej Konferencji. Już w roku 1873 pisał, że „nigdy nie 

było na tym świecie wielkiego ruchu bez przywódcy; i też w samej rzeczy być 

nie może.Tak jak natura obdarza ludzi różnymi darami, dzięki czemu jedni mają 

jaśniejsze poglądy od drugich, z których najlepsi idą do przodu. A największym 

dobrem dla wszystkich zainteresowanych jakimkolwiek przedmiotem będzie pó-

jście za  radami tych, którzy mają najlepsze kwalifikacje, aby przewodzić”
2
. 

Butler już w dzieciństwie wychowany był do przywództwa
3
 stąd również 

jego pogląd na zajmowaną przez siebie pozycję. Widział siebie nie tylko jako 

mocnego przywódcę, który powinien zarządzać z góry, ale także jako człowieka 

stojącego na straży teologii denominacji. W końcu, tuż przed sesją Generalnej 

Konferencji w roku 1888 napisał do Ellen White zapytując, czyż nie piastuje on 

„najwyższej pozycji, jaką nasi ludzie powinni szanować?”
4
. Ellen White wska-

zała jednak, że nie była w pełni przekonana do wyniosłych poglądów Butlera 

dotyczących roli przewodniczącego. Napisała: „Nie potrafię odnależć w twoim 

liście właściwego brzmienia. Nie możesz myśleć, że Bóg postawił cię na stano-

wisku, jakie obecnie zajmujesz, jako jedynego człowieka, który ma zadecydo-

wać o tym, czy do ludu Bożego ma dotrzeć więcej światła i prawdy”
5
. Niestety, 

rada ta nie powstrzymała go w jego działaniu. Przy końcu sesji Generalnej Kon-

ferencji w roku 1888 Ellen White napisała, że „pastor Butler pełnił swą funkcję 

o trzy lata za długo i obecnie wszelka pokora i uniżoność myśli odeszły od nie-

go.Myśli, że jego pozycja daje mu taką moc, że jego głos jest nieomylny”
6
. Jest 

wielce prawdopodobne, że z tego powodu zarówno Jones, jak i Waggoner skie-

rowali się później przeciwko organizacji adwentystycznej a szczególnie prze-

ciwko systemowi przewodniczących
7
. 

 

3. URIAH SMITH 

 

U. Smith miał podobne poglądy, jak G.I. Butler.Pracował w „Review and 

Herald” od wczesnych lat pięćdziesiątych XIX wieku, tak więc w roku 1888 
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czuł się bardziej jako właściciel czasopisma niż jego redaktor. Podobnie jak But-

ler, widział siebie w roli strażnika ortodoksyjnej teologii. W odniesieniu do Jo-

nesa, Smith zwięźle wyraził swoją politykę redakcyjną w 1892 roku: „Mając za 

sobą długie lata studium i lata obserwacji w pracy  upewniłem się co do pew-

nych zasad i nie jestem przygotowany na to, aby poddać się sugestiom każdego 

nowicjusza”
8
. Wszystko wskazuje na to, że zajmował on identyczne stanowisko 

już w roku 1888, szczególnie w stosunku do Jonesa i Waggonera. Tak więc ani 

Smith, ani Butler nie wykazali najmniejszej chęci zaaprobowania poglądów 

młodych Kalifornijczyków.  Z drugiej strony prawdą jest, jak to określiła Ellen 

White, już w roku 1887, że Waggonerowi brakowało „pokory i łagodności”, 

podczas gdy Jones powinien kultywować „praktyczną pobożność”
9
.     Osobo-

wość Jonesa była w szczególny sposób nastawiona przeciwko zjednywaniu so-

bie przyjaciół i zdobywaniu sympatii wrogów
10

. 

 

4. ALONZO T. JONES 

 

A.T. Jones był kiedyś zawodowym żołnierzem w stopniu sierżanta. Za-

prawiony w boju, pozostał nadal człowiekim o autorytatywnej postawie. Jak 

twierdziły osoby, które go znały, uważał, że zawsze ma rację. To m.in. wytwo-

rzyło negatywny ton spotkań w Minneapolis. W pewnym momencie Jones 

stwierdził podczas posiedzenia, że nie powinien być uważany ża odpowiedzial-

nego za nieświadomość pastora Smitha odnośnie pewnych szczegółów z historii, 

dotyczących Księgi Daniela
11

. To oczywiście nie ułagodziło Smitha, lecz spo-

wodowało, że on i jego przyjaciele zaczęli się jeszcze bardziej bronić przed „no-

wymi” ideami.  
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5. ELLET J. WAGGONER 

 

33-letni Waggoner był najmłodszym z głównych rywali w Minneapolis. 

W roku 1878 w New York City zdobył dyplom lekarza. Studiował również teo-

logię i został pastorem adwentystycznym. W 1884 został powołany do współ-

pracy z ojcem, J.H.Waggonerem, który był redaktorem „Signs of the Times”.  

Zwrot w poglądach teologicznych młodego Waggonera miał miejsce podczas 

spotkań namiotowych w Healdsburgu w Kalifornii, w październiku 1882 roku
12

, 

co sprawiło, że zaczął głębiej studiować list do Galacjan.Było to studium, które 

doprowadziło go do bezpośredniej konfrontacji z parą Smith-Butler podczas se-

sji Generalnej Konferencji w roku 1888
13

. 

 

6. SYTUACJA PRZED ROKIEM 1888
14

 

 

Stanowisko, jakie Waggoner rozpoczął upowszechniać na  łamach „Signs 

of the Times” i jakiego nauczał w Healdsburg College w latach 1884-1886 mia-

ło ogromny wpływ na oblicze teologii adwentystycznej. Jak dotąd, począwszy 

od lat pięćdziesiątych, czołowi teolodzy nauczali, że zakon (prawo) w liście do 

Galacjan jest zakonem ceremonialnym. Butler i Smith uznali stanowisko Wag-

gonera za podkopywanie teologii sabatu, co było kluczową doktryną adwentyz-

mu.Tymczasem Jones rozniecał teologiczne innowacje w innym zakresie, publi-

kując je w „Signs of the Times” i nauczając ich w Healdsburg College. Szczegó-

lnym przedmiotem irytacji dla kierownictwa Kościoła była jego identyfikacja 

dziesięciu królestw z 7 rozdziału Księgi Daniela. Jako niezmordowany badacz 

historii i proroctwa, Jones wnioskował, że historyczne stanowisko adwentystów 

w odniesieniu do królestw było błędne.Taki wniosek postawił go w sprzeczności 

ze Smithem, autorem książki „Thoughts on Daniel and the Revelation”, a stąd 

niepodważalnym interpretatorem proroctwa w kręgach adwentystycznych. Kon-

kluzje Jonesa – twierdził Butler – udowodniła, że jest on krzewicielem proble-



90 
 

mów, bronił bowiem interpretacji „przeciwnej dawno ustanowionej wierze na-

szego ludu, bo 40 lat temu”. Narzekał, że „powstaje grupa młodych ludzi, którzy 

ośmielają się publikować swoje ulubione poglądy i ogłaszać je światu, poglądy, 

które w podstawach różnią się i stoją w sprzeczności w dawno ustalonym wśród 

nas stanowiskiem”
15

. 

Koalicja Smith-Butler starała się zniweczyć nowe nauki w zakulisowej 

walce na Sesji Generalnej Konferencji w roku 1886, ale po wielogodzinnej dys-

kusji, a właściwie kłótni, rozstrzygajacy komitet rozdzielił się na dwa, głosując 

w stosunku 4:5. „Powstało pytanie – pisał Butler – czy powinniśmy to wnieść na 

konferencję i tam toczyć publiczną nad tym walkę”
16

. Nie chcąc ryzykować 

otwartej konfrontacji nad tak trudnym zagadnieniem, Butler zajął postawę kom-

promisu jeszcze przed główną sesją delegatów. W wyniku tego na sesji zatwier-

dzono rezolucję że „poglądy doktrynalne nie uznawane przez znaczną więk-

szość naszego ludu nie mogą być przedmiotem nauczania w adwentystycznych 

szkołach, ani publikowane w czasopismach Kościoła tak, jakby były ustanowio-

nymi zasadami ludu, zanim nie zostaną przebadane  i zatwierdzone przez kieru-

jących, doświadczonych braci”
17

. 

Niestety, taka uchwała niewiele uczyniła dla rozwiązania problemu. Roz-

bieżne poglądy nadal były krzewione aż do spotkania Generalnej Konferencji w 

1888, gdy zostały postawione jako główne zagadnienia agendy. To z kolei 

poruszyło przewodniczącego Butlera. „Żałowałem jedynie – pisał na dzień 

przed spotkaniami – że brat Smith i ja nie zaatakowaliśmy ich nowych nauk               

i nie pokazaliśmy ich w możliwie najszerszy sposób kiedy po raz pierwszy je 

wydrukowano
18

. 

George Butler, ze względu na chorobę nie mógł uczestniczyć                   

w spotkaniach 1888 roku. Posłał jednak depeszę do swoich przyjaciół, aby „stali 

przy starych drogowskazach”. W wyniku tego jego zwolennicy postanowili wal-

czyć. Nie chcieli zawieść chorego przywódcy, ani też zaprzeć się tradycyjnej ad-
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wentystycznej ortodoksji. Z drugiej strony Ellen White doradzała delegatom, 

aby nie brali pod uwagę listów przysyłanych przez Butlera z Battle Creek
19

. 

 

 

7.  NARASTANIE KONFLIKTU I STANOWISKO ELLEN WHITE 

 

Ellen White zdawała sobie sprawę z powagi konfliktu jaki zaistniał w kie-

rownictwie Kościoła Adwentystycznego już na kilka lat przed sesją Generalnej 

Konferencji w Minneapolis. Oziębienie stosunków między grupą George'a But-

lera i Uriaha Smitha
20

 z jednej strony, a grupą E.J. Waggonera i A.T. Jonesa z 

drugiej
21

, nastąpiło w dniu 11 września 1884 roku, kiedy to  E.J. Waggoner opu-

blikował swoje poglądy na temat 3 rozdziału listu do Galacjan w „Signs of the 

Times”. Jego wyjaśnienie, że prawo „dodane jest zakonem moralnym było cał-

kowicie sprzeczne z interpretacją przyjętą przez Butlera i Smitha oraz prawdo-

podobnie przez większość współczesnych im adwentystów. Tak  się złożyło, że 

ojciec E.J. Waggonera, J.H. Waggoner zajął takie samo stanowisko 30 lat wcze-

śniej. Już w roku 1855 utrzymywał, że „ani jedno oświadczenie w liście do Ga-

lacjan nie odnosiło się do zakonu cermonialnego, czyli lewickiego. List ten 

omawia wyłącznie prawo moralne”
22

. Stwierdzenie to nie zostało wówczas zaa-

kceptowane przez Ellen White
23

. Przez trzy następne dziesięciolecia nie zwraca-

no uwagi na to zagadnienie. Sprawa ta nie była źródłem dalszego sporu. Butler i 

Smith byli przekonani o poparciu E. White pamiętając, że nie zaakceptowała 

ona wcześniej stanowiska J.H. Waggonera. Nie spodziewali się, że poprze ona 

niemalże identyczne stanowisko jego syna, co też uczyniła. 

Starając się doprowadzić do jedności i pokoju, podczas swego pobytu w 

Europie w latach 1885-87, Ellen White pisała do dyskutantów i wykazywała ich 

błędy. Wytykała Waggonerowi i Jonesowi kolportowanie ich poglądów w Heal-

dsburg College i publikowanie ich
24

. Później po przeczytaniu kilku pierwszych 
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stron rozprawy Butlera na temat listu do Galacjan napominała go: „Myślę, że je-

steś zbyt surowy”
25

. 

Sesja Generalnej Konferencji odbyła się po powrocie E. White do Stanów 

Zjednoczonych w roku 1887 w Oakland, w Kalifornii, około 90 km od jej domu 

w Healdsburg.Unikano dyskusji na temat listu do Galacjan na forum publicz-

nym, ale – jak podaje Butler – w kuluarach żywo dyskutowano na ten temat. In-

formował on później Ellen White: „Na sesji Generalnej Konferencji w Oakland 

w poprzednim roku, Waggoner zaprosił nieoficjalnie kilku kaznodziejów na dy-

skusję nad tym zagadnieniem i przeczytał im swój długi komentarz na temat 

swojej rozprawy. Wszelkimi sposobami starał się im narzucić swój pogląd na 

ten temat. Nie ma żadnego dowodu na to, że E.J. Waggoner i ci, którzy go po-

pierają, mają zamiar zaprzestać i myślę, że będą zwalczali moją teorię do upad-

łego”
26

. 

W tej sytuacji było niemożliwe uniknięcie dyskusji publicznej w sprawie 

listu do Galacjan i innych kontrowersyjnych punktów. Już na początku 1887 ro-

ku Ellen White wiedziała, że jest to nieuniknione. Dlatego napisała wówczas do 

Butlera: „Sprawa nabrała takiego rozgłosu wśród ludzi przez ciebie i przez 

Waggonera, że musi dojść do uczciwej i rzetelnej dyskusji. Ty rozpowszechniłeś 

swoją broszurę; i teraz, sprawiedliwie rzecz biorąc, taką samą szansę powinien 

mieć dr Waggoner. Uważam, że cała sprawa nie toczy się według Bożego porzą-

dku. Lecz bracie, nie wolno nam postępować nieuczciwie”
27

. 

 

8. OSTATNIE PRZYGOTOWANIA DO SESJI 

 

Na początku lata 1888, Waggoner, Jones, W.C. White i kilku innych kaz-

nodziejów z Kalifornii spotkało się na parę dni w schronisku górskim. W.C. 

White napisał:  „Spędziliśmy dwa dni na badaniu historii różnych narodów, któ-

re brały udział w podziale Rzymu i jeden dzień na czytanie rozprawy Butlera: 

Prawo w liście go Galacjan oraz innych zagadnień dotyczących tej kwestii. Na 
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koniec Waggoner czytał swoje manuskrypty, które przygotował w odpowiedzi 

na broszurę Butlera. Pod koniec naszego wspólnego studium Waggoner zapytał 

nas, czy byłoby słuszne, gdyby opublikował swoje manuskrypty i na następnej 

Generalnej Konferencji wręczył je delegatom, tak jak to zrobił Butler ze swoimi. 

Pomyśleliśmy, że byłoby to w porządku i doradziliśy mu, aby wydrukował 500 

kopii”
28

. 

Dziewięć tygodni przed tą konferencją, Ellen White prosiła zwaśnione 

strony, aby nie zapomniały o swoim chrześcijaństwie w czasie nadchodzącego 

zebrania
29

. 

 

9. OBRADY 

 

Do nieporozumienia doszło już w czasie ustalania tematów, które powin-

ny być przedstawione na seminarium poprzedzajacym sesję. Jak podaje W.C. 

White, Butler napisał do niego list, w którym „podał wykaz tematów, które wed-

ług niego powinny być wzięte pod rozważenie. Między nimi oczywiście zagad-

nienie 10 narodów i zakonu w liście do Galacjan. Później Butler o tym zapom-

niał i nie przyznawał się, że kiedykolwiek taki list napisał”
30

. 

Waggoner i Jones przybyli  przygotowani, ze swoimi teologicznymi i his-

torycznymi argumentami,lecz Uriah Smith i jego przyjaciele nie poczynili spe-

cjalnych przygotowań. Przynieśli natomiast setki egzemplarzy broszur Butlera 

na temat z listu do Galacjan, które rozpowszechniali między delegatami
31

. Nie-

stety, kiedy kaznodziejskie seminarium rozpoczęło się w środę, 10 listopada, ty-

dzień przed otwarciem sesji Generalnej Konferencji, apel Ellen White o uprzej-

mość i delikatność został zignorowany. Wykłady Jonesa na temat 10 królestw 

przedstawione w drugim dniu seminarium wywołaly taką dyskusję, że chwilami 

stawała się wprost zjadliwa. Ellen White była jednak pełna nadziei, że dobry 

duch zwycięży. W sobotę po południu, 13 listopada, przemawiała na temat Bo-

żej miłości, a następnie zaapelowała o świadectwa. Pisała: „Wielu oświadczyło, 
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że był to najszczęśliwszy dzień w ich życiu. Był to czas pokrzepienia dla wielu 

dusz, lecz nie wszyscy tego doświadczyli”
32

. 

Ellen White obwiniła Butlera i Smitha za niewłaściwe stanowisko i za po-

traktowanie „światła i prawdy jak nieproszonych gości.” 15 listopada o godz. 

14.30 napisała do Butlera: „Chcę powiedzieć bez najmniejszego wahania, że na 

tym zebraniu nie wytworzono atmosfery szukania i odbierania światła, lecz 

stawiano mu przeszkody tak, ażeby jego promienie nie przenikały do serc i 

umysłów ludzi poprzez inne  kanały, jak tylko te, o których zadecydowali, że 

były najwłaściwsze”
33

. 

Gdy seminarium przekształciło się w sesję Generalnej Konferencji tema-

tyka została poszerzona o żarliwe poselstwo Waggonera na temat sprawiedliwo-

ści przez wiarę, jednakże podejrzliwość jego adwersarzy nie pozwoliła na przy-

jęcie tych poglądów
34

. 

Dyskusja nad zakonem z listu do Galacjan spowodowała jeszcze większy 

podział pomiędzy obecnymi. W miarę jak obie strony przedstawiały sobie prze-

ciwstawne poglądy, nasiliły się istniejące problemy. A jedną  z konsekwencji te-

go ducha, okazanego wobec Waggonera i Jonesa przez Butlera, Smitha i ich 

zwolenników było to, że odwrócili się również od Ellen White. Przy takim obro-

cie sprawy rzeczą ważniejszą niż 10 królestw lub zakonu w liście do Galacjan 

był dylemat przyjęcia lub odrzucenia profetyzmu Ellen White. 

Ludzie Butlera i Smitha byli nieufni wobec Ellen White jeszcze przed se-

sją, ponieważ jej syn zaprzyjaźnił się z Waggonerem i Jonesem. Byli pewni, że 

uczestniczyła w „konspiracji” z Kalifornii. Nie mogli pojąć, że wcześniej nie za-

akceptowała poglądów Waggonera seniora, podczas gdy teraz popiera taki sam 

pogląd reprezentowany przez jego syna a ich stanowisko nazwała rebelią
35

. 

Odrzucenie Ellen White było połączone z odrzuceniem wszystkiego tego, 

co popierała włącznie z poselstwem Waggonera na temat usprawiedliwienia 

przez wiarę
36

. Była zdania, że większość z 96 delegatów była opanowana du-

chem cynizmu i niewiary. Wypowiedziała wówczas słowa pełne goryczy: „W 
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Minneapolis Bóg dał cenne zawiązki prawdy swemu ludowi w nowej oprawie. 

To światło z nieba niektórzy odrzucili z takim uporem z jakim Żydzi odrzucili 

Jezusa Chrystusa”
37

. 

 

 

10. POZYTYWY SESJI W MINNEAPOLIS 

 

Przemówienie Waggonera na temat zbawienia przez wiarę w sprawiedli-

wość Chrystusa zwróciło uwagę na naukę, której brakowało w adwen-

tystycznych kazaniach. Wielu adwentystów wywodziło się z innych Kościołów 

chrześcijańskich i przyjęcie Chrystusa było dla nich rzeczą naturalną. Adwenty-

styczni kaznodzieje mówili więcej o prawie i sabacie niż o Chrystusie. Stali się 

zręcznymi "dystrybutorami" w sprawach soboty i pysznili się swoimi zdolnoś-

ciami w przedstawianiu argumentów przeciwko tym, którzy zachowywali nie-

dzielę. Kazania Waggonera były inne, mówił o Chrystusie – boskości, człowie-

czeństwie i sprawiedliwości,którą ofiaruje każdemu w darze. W tym nowym po-

dejściu Waggoner miał całkowite poparcie Ellen White
38

. 

Aby nie stracić korzyści płynących z nowej nauki o Chrystusie i Jego 

sprawiedliwości, Ellen White, Jones i Waggoner przez następne trzy lata prowa-

dzili działalność, zmierzającą do wzbudzenia ożywienia religijnego na zebra-

niach namiotowych i w dużych kościołach w całym kraju. Była jeszcze silna 

opozycja w Battle Creek, ale i tam formalizm był przełamywany
39

. Kościół Ad-

wentystyczny zaczął wychodzić ze skostnienia i formalizmu. Stał się bardziej 

otwarty, zaczęto z przyjaźnią spoglądać na nie-adwentystów. To były najwięk-

sze osiągnięcia Minneapolis. W miarę upływu czasu większość uczestników tej 

sesji przyjęła nową naukę. Dotyczy to także van Horna
40

. 

Pod wpływem Minneapolis, Ellen White napisała cały szereg swoich naj-

lepszych książek, m.in. „Droga do Chrystusa”, „Rozmyślania z Góry Błogosła-

wienia”, „Życie Jezusa”, „Przypowieści Chrystusa” i inne
41

. 
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11. LATA PÓŹNIEJSZE 

 

Jones i Smith nadal sprzeciwiali się sobie w zagadnieniach interpretacji 

proroctwa praez całe lata dziewięćdziesiąte. Dotyczyło to także listu do Gala-

cjan. W latach 1888-91 E. Waggoner ściśle współpracował z Ellen White. W ro-

ku 1891 Ellen White wyjechała do Australii, natomiast E.Waggoner został dele-

gowany na stanowisko redaktora „Present Truth” w Wielkiej Brytanii, które pia-

stował aż do roku 1902. A.Jones natomiast w roku 1897 zajął miejsce Smitha ja-

ko redaktor „Review and Herald”. G.Butler w r.1888 przeszedł na emeryturę. 

Przeprowadził się na Florydę, gdzie hodował pomarańcze
42

. 

Jeśli Butler i Smith starali się w latach dziewięćdziesiątych zrozumieć i 

przyjąć naukę o usprawiedliwieniu z wiary, to jedną z największych tragedii ad-

wentyzmu w tym samym czasie było, że Jones i Waggoner z upływem lat wpa-

dali w inne skrajności teologiczne dotyczące szczególnie uleczeń z wiary i gra-

nic świętości a również potępili wszelką organizację w Kościele. W końcu, w 

roku 1897 Waggoner przeszedł na panteizm
43

. 

Jones, który w dużym stopniu zawiódł swych przełożonych jako redaktor 

„Review and Herald”, został usunięty z tego stanowiska w roku 1901. Zastąpił 

go Uriah Smith, który jednak nie oparł się chęci odpowiedzenia na artykuły, ja-

kie opublikował Jones na temat ewangelii w liście do Galacjan, czym doprowa-

dził do ożywienia sporu. Za to ponownie usunięto go ze stanowiska redaktora. 

Zastąpił go W. Prescott. Dokonując zmiany zaznaczono, że Smith jest poważnie 

chory. Nigdy już w pełni nie powracając do zdrowia po przeżytym szoku, zmarł 

w marcu 1903 roku w wieku 70 lat
44

. 

Butler w tym czasie przerwał okres emerytalny po śmierci swojej żony.W 

roku 1901, w wieku 67 lat został zwierzchnikiem Kościoła Adwentystycznego 

na Florydzie. Od 1902 do  1907 pracował także jako przewodniczący Unii Połu-

dniowej. Pozostał  zdumiewająco aktywny aż do swojej śmierci w roku 1918. 

Najwidoczniej nigdy nie zmienił swych poglądów na temat zakonu w liście do 
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Galacjan, a apostazje Jonesa i Waggonera we wczesnych latach nowego wieku 

utwierdziły go w jego przekonaniu
45

. 

Choć to paradoksalne, ale właściwie zwycięzcy, a nie przegrani z roku 

1888 ostatecznie odeszli z Kościoła. Najpoważniejsze problemy Waggonera 

rozpoczęły się w  Wielkiej Brytanii. Nie tylko związał się on panteizmem, ale 

lansował również pogląd tzw. „duchowego pokrewieństwa” polegajacy na tym, 

że osoba, nie koniecznie partner małżeński w tym życiu, może nim zostać w ży-

ciu, które przyjdzie
46

.Waggoner  przerwał swe zatrudnienie w Kościele w roku 

1903, w czasie schizmy Kelloga. Warte podkreślenia jest to, iż mimo, że odszedł 

od wielu zasad Kościoła Adwentystów, nigdy publicznie go nie atakował, w 

przeciwieństwie do Jonesa. Podobnie jak Waggoner, odszedł on od Kościoła w 

roku 1903, zostając rektorem szkoły dr.Kelloga – Battle Creek College. Stał się 

najbardziej napastliwym wrogiem adwentystów oraz Ellen White. W tym celu 

wydawał „The American Sentinel of Religious Liberty”. Zmarł w roku 1923
47

. 

 

12. PODSUMOWANIE 

 

Ellen White popierała dyskusję w Kościele. Uważała, że jedność w Koś-

ciele powinna być utrzymywana przy pomocy innych środków niż prawodawst-

wa i zarządzenia władz kościelnych. Rok 1888 obok roku 1844 był najbardziej 

interesujacym w historii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W tym roku 

potężne przeciwne prądy i apostazje kłębiły się razem w sposób, który porywał 

świeckich, duchownych i uczonych. Kościół  stanął w obliczu wielu wprawiają-

cych w zakłopotanie problemów. Do dziś debatuje się nad tym, czy z wydarze-

nia 1888 roku Kościół wyciągnął właściwe lekcje. Do negatywnych stron tego 

przełomowego czasu należy to, że okres po roku 1888 cechował się w wielu 

dziedzinach życia kościelnego szokującym zahamowaniem, cofnięciem się. 

Wielu głównych przywódców, w tym J.H. Kellogg, A.T.  Jones i E.J. Waggoner 

opuścili szeregi. Kellog zabrał ze sobą kościelne instytucje: sanatorium i college 
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w Battle Creek. Nawet postawy i praktyki tych przywódców, którzy zostali wie-

rni ideom adwentyystycznym, były dalekie od wzorowego przykładu
48

. 

Jednakże w tych trudnych latach były też wyniki pozytywne. Dotyczyły 

one fenomenalnego wzrostu w kościelnej działalności na polu szkolnictwa i mi-

sji. Nawet Generalna Konferencja w roku 1901 się zreorganizowała, co pomogło 

w zażegnaniu wielu konfliktów w burzliwym rozwoju Kościoła w następnych 

latach
49

. 

 

 

 

Przypisy: 

 

1.  Por. G.R. Knight, Ludzie z Minneapolis, „Ministry”, luty 1988, s. 13. 

2.  G.I. Butler, Leadership, s. 1. 

3.  Członkowie jego rodziny zajmowali wiele bardzo ważnych stanowisk, m.in. dziadek 

był w latach 1826-1828 gubernatorem stanu Vermont. Zob. G.R. Knight, dz. cyt. 

4.  List G.I. Butlera do E. White, 1 października 1888. 

5.  List E. White do G.I. Butlera, 14 października 1888. 

6.  List E. White do Mary White, 4 listopada 1888. 

7.  Zob. G.R. Knight, From 1888 to Apostasy: The Case of A.T. Jones, s. 33. 

8.  List Smitha do A.T. Robinsona, 21 września 1892. 

9.  List E. White do E.J. Waggonera i A.T. Jonesa, 18 lutego 1887. 

10.  Por. G.R. Knight, Ludzie z Minneapolis, s. 13. 

11.  A.T. Robinson, Czy denominacja Adwentystów Dnia Siódmego odrzuciła doktrynę 

sprawiedliwości przez wiarę (manuskrypt). 

12.  Waggoner stwierdził, że podczas przemówienia doświadczył czegoś w rodzaju widze-

nia. Napisał: „Nagle otoczyła mnie światłość, a nawet zdawałem się lśnić, chociaż słońce nie 

świeciło. Widziałem Chrystusa ukrzyżowanego za mnie i został mi objawiony po raz pierw-

szy w życiu fakt, że Bóg mnie kocha i że Chrystus oddał siebie samego za mnie osobiście”. W 

wyniku tego doświadczenia Waggoner poświęcił swoje życie – jak stwierdził – „na odkrywa-

niu Bożej miłości do każdego grzesznika w Biblii i na przekazywanie tego poselstwa” (The 

Everlasting Covenant, s. 15). 
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13.  Waggoner stwierdził, że odkrył ewangelię w Liście do Galacjan. Wg Waggonera za-

kon w Liście do Galacjan to delakog (The Gospel in the Book of Galatians, s. 45 Oakland, 

1888). 

14.  Zob. G.R. Knight, dz. cyt. s. 14.15. 

15.  List G.I. Butlera do E. White, 1 października 1888. 

16.  List G.I. Butlera do E. White, 16 grudnia 1886. 

17.  General Conference Proceedings, Review and Herald, 14 grudnia 1886, s. 779. 

18.  List G.I. Butlera do E. White, 1 października 1888. 

19.  E. White, Manuskrypt 15/1888. 

20.  Popierali ich m.in. R.M. Kilgore z Illinois, J.H. Morison z Iowa, R.A. Underwood z 

Ohio, I.D. van Horn z Michigan i inni. Zob. R.Olson, 1888, „Ministry” luty 1988, s. 4. 

21.  Ich zapatrywanie podzielali m.in. W.C.White, S.H.Haskell i C.H.Jones. Zob. R. Olsen, 

dz.cyt. 

22.  J.H. Waggoner, The Law of God, s. 74.  

23.  Por. R. Olson, dz. cyt. s. 5. Stanowisko to przypomiał jej U. Smith w liście skierowa-

nym do Ellen White  w dniu 17 lutego 1890. 

24.  E. White, List 37/1887. 

25.  E. White, List 12/1887. 

26.  List G.I. Butlera do E. White, 1 października 1888. 

27.  E. White, List 13/1887. 

28.  List W.C. White'a do D.T. Jonesa, 8 kwietnia 1890. Waggoner wydał swoją książkę 

„Gospel in the Book of Galatians” i przyniósł ją do Minneapolis. 

29.  Pisała: „Niech każda dusza pozbędzie się złości, zazdrości,złych podejrzeń i zespoli 

swoje serce w ścisłej łączności z Bogiem. Jeśli zrobią to wszyscy, to na ołtarzach ich serc za-

płonie miłość, którą przejawiał dla nich Jezus Chrystus. Wszystkie stronnictwa będą miały 

chrześcijańską uprzejmość i chrześcijańską delikatność. Nie będzie walki gdyż słudzy Boży 

nie mogą walczyć. Bóg nie tylko wymaga prawidłowej interpretacji Pisma. Wymaga od nas 

nie tylko znajomości Prawdy. Mamy wnosić w nasze codzienne życie, w nasze stosunki z bli-

źnimi, ducha Tego, który dał nam prawdę”(List 20/1888). 

30.  List W.C. White'a do D.T. Jonesa, 8 kwietnia 1890. 

31.  Dz.cyt. 

32.  E. White, Selected Messages, t. 3, s. 164. 

33.  List 21a/1888. 
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34.  Smith wyraził myśli i odczucia wielu sobie podobnych, gdy oświadczył:„Mogliśmy 

wszyscy zgodzić się z sześcioma kolejnymi wystąpieniami brata Waggonera na temat spra-

wiedliwości. Osobiście byłbym nimi bardzo uradowany, gdybym nie był świadomy tego, że 

brat ten ściele sobie nimi drogę do przedstawienia swojego stanowiska na temat listu do Gala-

cjan (List U. Smitha do E. White, 17 lutego 1890). 

35.  Oświadczyła: „Moje stanowisko i moje zadanie, które otrzymałam na tej konferencji 

zostały znieważone prawie przez wszystkich. Rebelia była powszechna. Ich działalnie było 

znieważeniem dla Ducha Bożego” (List 14/1889). „Moi bracia lekceważą, kwestionują, kryty-

kują, komentują, obmawiają, ganią, mało przyjmują a dużo odrzucają, aż wreszcie świadect-

wa nic dla nich nie znaczą”. (List 40/1890). 

36.  Pisała do Butlera: „Kaznodzieje w ogóle przybyli na to zebranie w takim duchu i z ta-

kim nastawieniem, aby odrzucić światło (List 21/1888). 

37.  Manuskrypt 13/1889. 

38.  Ellen White powiedziała do delegatów w Minneapolis: „Widzę piękno prawdy w 

przedstawianiu nam przez doktora sprawiedliwości Chrystusa w odniesieniu do prawa.To co 

zostało przedstawione, doskonale harmonizuje ze światłem które Bóg był łaskawie dać mi w 

czasie wszystkich lat mojego działania (Manuskrypt 15/88). 

39.  Ellen White pisała na temat tej pracy: „Pracowaliśmy – i niektórzy wiedzą, jak ciężka 

to była praca. Pamiętam jak w Chicago pracowaliśmy przez cały tydzień od rana do wieczora, 

by te idee wszczepić w umysły braci. Myślą, że muszą ufać we własną sprawiedliwość, we 

własne uczynki i zwracać uwagę na samych siebie, a nie aprobują sprawiedliwosci Chrystusa 

i nie wprowadzają jej  we własne życie i własne charaktery. Gdy minął tydzień, zanim nastą-

piła przerwa, moc Boża tak jak fala przypływa, przeszła nad zgromadzeniem. Mówię wam, że 

musiało to nastąpić, aby ludzi uczynić wolnymi, aby wskazać im Baranka Bożego, który 

wziął na siebie grzechy świata. I tam w South Lancaster również dało się odczuć potężne 

działanie Ducha Świętego. Bóg okazał swoją chwałę i każdy student tego collegu był poru-

szony przez Ducha Świętego do wyznania grzechu i winy. I tak było w innych miejscach. 

Gdzie tylko się udaliśmy, widzieliśmy działanie Ducha Świętego” (Manuskrypt 9/1890). 

40.  Charakterystyczne dla całej sprawy jest stanowisko wyrażone przez I.D. van Horna, 

najbliższego współpracownika G. Butlera i U. Smitha, w liście do E. White z 1892 roku: 

„Szczerze się wstydzę za mój udział w tej „zabawie”, „satyrze”, „złośliwości” i „wymądrza-

niu się”, na które sobie tak bardzo pozwoliłem wraz z innymi w tej samej sali, wtedy podczas 

zebrania w Minneapolis. To było bardzo złe – całkowicie złe – i na pewno nie podobało się 
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Bogu, który był świadkiem tego wszystkiego. Chciałbym to wszystko  wymazać z mojej pa-

mięci” (List z 9 marca 1892). 

41.  Zob. R. Olson, dz. cyt. s. 8. 

42.  G. Knight, dz. cyt. s. 15. 

43.  General Conference Bulletin, 1897, s. 70.71.84-89. 

44.  G. Knight, dz. cyt. s. 17. 

45.  List A. Danielsa do E. White, 21 stycznia 1910. 

46.  Ta dziwna nauka zezwalała na kontakty pozamałżeńskie, co Waggoner realizował z 

pielęgniarką Edith Adams. Doprowadziło to do rozwodu państwa Waggoner w roku 1905. 

Zob. G. Knight, dz. cyt.s. 17. 

47.  G. Knight, dz. cyt. s. 17. 

48.  W 1901 roku Ellen White powróciła z Australii i wzięła udział, po 10 latach, w sesji 

Generalnej Konferencji.Stojąc przed zgromadzonymi delegatami zawołała:„Wolałabym zło-

żyć moje dziecko do grobu niż oddać je do wydawnictwa „Review and Herald”, gdzie zasady 

nieba są przekręcane i wypaczane”. Następnie mówiąc o przywódcach Kościoła, powiedziała: 

„Ci mężowie powinni wiedzieć, że zajmują święte miejsce, powinni być głosem Bożym do 

ludu, uważaliśmy kiedyś, że podobną rolę powinna zajmować Generalna Konferencja – ale to 

należy do przeszłości.” Zob. General Conference Bulletin, 3 kwietnia 1901, s. 25. 

49.  A. Thompson, Czy musimy się zgodzić?, Review and Herald, luty 1988, s. 65. 
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Rozdział VI 

 

OPINIE NIEADWENTYSTYCZNE NA TEMAT ELLEN WHITE 

 

 

 

1. OPINIA WILLIAMA  F. ALBRIGHTA 

 

Prof. William Foxwell Albright (1891-1971), był jednym z najwybitnie-

jszych archeologów XX wieku.Doktoryzował się w wieku 25 lat na John Hop-

kins University w Stanach Zjednoczonych. W ciągu następnych 50 lat przyzna-

no mu dwadzieścia pięć tytułów doktora honoris causa na uczelniach katolic-

kich, protestanckich i żydowskich. Napisał ponad 800 publikacji z dziedziny ar-

cheologii, biblistyki i orientalistyki
1
. W latach 50-tych jeden z jego doktorantów, 

Alger Johns zapoznał go z pismami Ellen White. W rezultacie prof. Albright w 

swojej książce „Od epoki kamiennej do  chrześcijaństwa” wymienił Ellen White 

wśród pięciu osób, które uważał za autentycznych proroków w ostatnich 250 la-

tach
2
. 

 

 

2. OPINIA  PAULA HARVEYA 

 

Paul Harvey, komentator wiadomości American Broadcasting Company i 

felietonista United Features, napisał artykuł przybliżający postać Ellen White. 

Zaczynał się on następująco: „Sto lat temu żyła pewna dama nazywająca się El-

len White. W dzieciństwie dużo chorowała, ukończyła tylko dwie klasy szkoły 

podstawowej, nie miała technicznego wykształcenia, a jednak w swym życiu na-

pisała dziesiątki artykułów i wiele książek na temat zdrowego życia. Pamiętaj-

cie, że były to czasy,kiedy lekarze ciągle upuszczali krew i dokonywali operacji 
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chirurgicznych niemytymi rękami. Była to epoka medycznej ignorancji grani-

cząca z barbarzyństwem. Jednak Ellen White pisała z tak gruntownym zrozu-

mieniem przedmiotu odżywiania, że wszystkie jej główne zasady, które głosiła 

zostały naukowo potwierdzone
3
. 

 

 

3. OPINIA FLORENCE STRATEMEYER 

 

Prof. dr Florence Stratemeyer z Columbia University, wybitny znawca za-

gadnień edukacji, powiedziała na zjeździe nauczycieli w Waszyngtonie: „Ostat-

nio zwrócono moją uwagę na książkę Ellen White „Education”. Napisana na po-

czątku wieku, wyprzedziła swoje czasy o ponad 50 lat. Byłam zdziwiona, gdy 

się dowiedziałam, że została napisana przez kobietę posiadającą wykształcenie 

jedynie dwóch klas szkoły podstawowej. Duch i głębokość jej filozofii zdumiały 

mnie. Jej koncepcja zrównoważonego kształcenia, harmonijnego rozwoju, myś-

lenie i działanie według określonych zasad są zaawansowanymi, wychowawczy-

mi koncepcjami. Pani White niekoniecznie używała współczesnych terminów.          

W istocie nie używała w swych pismach słowa curiculum, ale książka „Educa-

tion” w pewnych partiach mówi o istotnych zasadach programu nauczania. 

Zwracała uwagę na całego ucznia – harmonijny rozwój umysłowych, fizycznych 

i duchowych władz.Dzisiaj wielu nauczycieli podkreśla rozwój intelektu. Jedna-

kże uczucia i emocjonalny rozwój są jednakowo ważne.                              

W naszym zmieniającym się społeczeństwie zdolność rozsądnego działa-

nia podlegającego prawom jest zasadnicza.Ten harmonijny rozwój jest dzisiaj 

bardzo pożądany, a jednak nie docenia się go. Nie jestem więc zdziwiona, że ad-

wentyści wielce szanują pisma pani White i często korzystają z nich przy rozwi-

janiu programów wychowawczych w swych szkołach”
4
. 
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4. OPINIA  TSUNEKICHI  MIZUNO 

 

Prof. dr Tsunekichi Mizuno z japońskiego Uniwersytetu Tamagawa, bud-

dysta,zaleca rodzicom, nauczycielom i studentom czytanie książki „Education”. 

Nazwał tę książkę najlepszą lekturą, jaka może pomóc w zrozumieniu nowej 

edukacji. Wyraził radość, że wreszcie książka ta została przetłumaczona na ję-

zyk japoński
5
. 

 

 

5. OPINIA  IRMGARD  SIMON  

 

W 1965 roku niemiecki socjolog, pani Irmgard Simon obroniła swą roz-

prawę doktorską w Münster, w Westfalii na temat Kościoła Adwentystów. Jest 

tam też jej opinia na  temat Ellen White: „Pomimo silnego, można też dodać 

ekstatycznego związku z Bogiem, rzadko gubiła pod nogami grunt rzeczywisto-

ści. Wręcz przeciwnie zajmowała się wieloma praktycznymi problemami życio-

wymi. Żyła tylko dla jednego celu, ubogacić i rozwniąć denominację, krórej słu-

żyła, aby członkowie jej Kościoła byli dobrze przygotowani i przez podobające 

się Bogu życie byli zaliczeni do „kościoła ostatków”. Żyła ściśle według 

wyznaczonych przez siebie zasad, jednak nie charakteryzowała się nadgorliwoś-

cią ponieważ odrzuciła wszelkie rodzaje fanatyzmu.Ellen White była mądrą i 

władczą kobietą, była uosobieniem wytrwania”
6
. 

Dr I. Simon zajęła się także problemem czy E. White można uznać za 

znaczącą postać w wielowiekowej historii chrześcijaństwa. Nie mogła znaleźć 

właściwego naukowego wyjaśnienia jej wizji i nadprzyrodzonych prze-

żyć.Utrzymywała, że gdyby E. White była katoliczką, a nie adwentystką, z dużą 

dozą prawdopodobieństwa mogłaby być w odpowiednim czasie kanonizowa-

na!
7
. 
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6. KSIĄŻKA RAJI RADOSAWLEVICA 

 

W roku 1937 dr Raja Radosawlevic, minister edukacji Serbii udał się na 

stypendium do Uniwersytetu Columbia. Przybył do USA aby poznać najnowsze 

metody w dziedzinie edukacji, które mógłby wdrażać w swoim kraju. Po powro-

cie „napisał” pracę o religijnym i moralnym kształceniu. Wydana została przez 

państwowe wydawnictwa naukowe. Kiedy przywódcy Kościoła Adwentystów w 

Serbii przeczytali książkę, natychmiast rozpoznali, że było to ni mniej ni więcej 

tylko tłumaczenie „Education” Ellen White! Roger Coon napisał na ten temat: 

„Czy był to plagiat? Któż może znać motywacje dobrego człowieka? Jeśli Char-

les Club Colton ma rację mówiąc, że naśladownictwo jest najszczerszą formą 

pochlebstwa, to adwentyści powinni naprawdę  poczuć się zadowoleni”
8
. 

 

 

7. OPINIA CZASOPISMA „BLADE” 

 

Cztery dni po śmierci Ellen White w czasopiśmie „Blade” w Toledo w 

stanie Ohio ukazał się artykuł redakcyjny na temat Ellen White. Oto fragment: 

„W życiu pani White dosyć wcześnie ujawniły się pewne dary prorocze. Wraz 

ze swoim powstaniem, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego znalazł się pod jej 

wpływem i pod tym wpływem pozostał do godziny jej  śmierci czyli przez około 

70 lat. Oprócz niezwykłych talentów kaznodziejskich posiadała także niezwykłe 

umiejętności organizatorskie i administracyjne. To wszystko poświęciła swemu 

Kościołowi, który prosperował i rozwijał się w wielu krajach. Zakładano uniwe-

rsytety, szkoły medyczne, szpitale i szkoły dla nauczycieli i misjonarzy. Pani 

White była szczególną kobietą. Gdyby żyła we wcześniejszym okresie chrześci-

jaństwa i zdołała uniknąć bigotów i ognia stosów, z pewnoscią zostałaby kano-

nizowana. Miała ciało, z którego uczynieni są święci”
9
. 
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8. OPINIA CZASOPISMA  „NEW YORK INDEPENDENT” 

 

Wydawane w Nowym Jorku czasopismo „New York Independent” zajęło 

się rezultatami życia Ellen White. Cytuję najistotniejsze fragmenty: „Oczywiś-

cie jej nauki bazowały na doktrynie natchnienia Pisma Świętego. Adwentyzm 

nie mógłby powstać w inny sposób. A na dar proroctwa można oczekiwać wed-

ług obietnicy w „kościele ostatków”, który mocno powinien trzymać się prawdy. 

Ta wiara dała w rezultacie czyste życie i nieprzerwaną gorliwość. Żadne wyzna-

nie chrześcijańskie nie przewyższa adwentystów w ich moralnym charakterze i 

religijnej żarliwości. Od roku 1853 założyli 37 wydawnictw na  całym świecie, 

publikując literaturę w osiemdziesięciu różnych językach za 2 miliony dolarów 

rocznie. Mają obecnie 70 college'ów i około 40 sanatoriów; a w tym wszystkim 

Ellen White była inspiratorką i przewodnikiem. Jest to wzniosłe sprawozdanie i 

należą się jej najwyższe honory.Czy naprawdę otrzymywała widzenia od Boga i 

czy rzeczywiście była wyposażona przez Ducha Świętego w charyzmat pro-

fetyczny? A może była ofiarą emocjonalnych imaginacji? Czy musimy na to od-

powiadać? Przecież przekonania człowieka mogą wpłynąć na odpowiedź. W ka-

żdym razie była absolutnie uczciwa w wierze w swe objawienia. Jej życie było 

nich warte. Nie okazywała duchowej dumy i nie szukała brudnego zysku. Zyła i 

działała jak prawdziwa prorokini, najbardziej godna kobieta w amerykańskim 

dziedzictwie”
10

. 

 

 

 

Przypisy: 

 

1.  R. Coon, A Gift of Light, s. 61 

2.  W. Albright, Od epoki kamiennej do chrześcijaństwa, s. 24. 

3.  P. Harvey, Perhaps We Should Reread What Ellen White Taught, „Today's Food” 

5/1960, s. 8. 
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4.  Review and Herald, 6 sierpnia 1979. 

5.  R. Coon, dz. cyt. s. 66. 

6.  Irmgard Simon, Die Gemeinschaft der Siebenten-Tag-Adventisten, s. 146. 

7.  Irmgard Simon, Would Catholics Have Canonized E. White?, „Worthern Light”, 

wrzesień 1968, s. 7. Napisała m.in.: 'Niezaprzeczalnym faktem jest to, że mistyczne wizje, ja-

kie otrzymała od Boga z taką mocą działały na jej współwierzących, iż została faktyczną ich 

przywódczynią nie pełniąc żadnego oficjalnego urzędu w Kościele. Była posłańcem pomię-

dzy Bogiem i zborami. Przez nią członkowie Kościoła mieli swą część w Boskiej Istocie. To 

wyjaśnia silną pozycję, jaką Ellen White miała wśród adwentystów. Pomimo wysokiej rangi, 

Ellen White nigdy nie ulegała pokusie, której poddawało się wielu założycieli różnych ru-

chów uważając siebie za wywyższonych ponad ludzką cielesność.Była sługą i nie żądała ho-

norów należnych Bogu.” 

8.  R.Coon, dz. cyt. s. 67. 

9.  A. Modern Prophetess, „Blade”, 19 lipca 1915, .s. 1. 

10.  An American Prophetess, „New York Independent”, 23 sierpnia 1915,           s. 

249.250. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

Rozdział VII 

 

„NIEWINNE KŁAMSTWO” WALTERA REA 

 

 

 Gdy w roku 1982 dr Walter Rea opublikował swoją książkę pt. „Niewinne 

kłamstwo”
1
, w amerykańskim Kościele Adwentystycznym zawrzało. Jego 

książka, jak sam stwierdził, miała obalić mit Ellen White, jako proroka, ukazać 

ją jako plagiatora i pokazać jak zręcznie przywódcy kościelni manipulowali 

wiernymi wykorzystując do tego jej legendę. 

 

 1. Wnioski Waltera Rea 

  

Za Raymondem Cottrelem chciałbym wyartykułować osiem ważnych 

wniosków z książki Waltera Rea
2
: 

 A. Ellen White była pod wpływem swego środowiska kulturalnego i 

swoich współpracowników i ten wpływ ozdwierciedla duża część jej twórczości. 

 B. Zapożyczała obszernie od innych autorów, zarówno słowa jak idee, nie 

informując o tym. 

 C. Wiedziała, że dokonuje zapożyczeń w sposób niewłaściwy, ale 

twierdziła, że wszystko, co pisze, ma Boski autorytet. 

 D. W swoim obszernym zapożyczaniu mimowolnie włączała także błędy 

faktograficzne. 

 E. Nie zawsze wykorzystywała Biblię w sposób właściwy, tj. 

egzegetycznie - zgodnie z właściwym dla niej znaczeniem - ale homiletycznie. 

 F. Stąd wiele jej pism jest pochodzenia ludzkiego i nie może być uważane 

za natchnione, nieomylne i autorytatywne. 
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 G. Zwłaszcza od jej śmierci przywódcy Kościoła lansowali fałszywą i 

zwodniczą koncepcję natury, autorytetu i wykorzystywania pism Ellen White, 

manipulowali jej pismami na swoją korzyść jako administracja; konsekwentnie 

odmawiali udzielania uczciwych odpowiedzi na uczciwe pytania; stawiali pod 

pręgierzem i karali tych, którzy motywowani szczerą chęcią pomocy Kościołowi 

poszukiwali wyjaśnienia problemu albo tych, ktorzy w dobrej wierze i 

konstruktywnie odpowiadali na prośby o wyjaśnienie. 

 H. Pisma Ellen White stanowią natchnione porady pastoralne, a nie 

zalecenia Boskie i Kościół winien zaprzestać takiego bezprawnego ich 

wykorzystania. 

 

 2. Odpowiedź Raymonda Cottrela 

  

Ustosunkowując się do tych wniosków R. Cottrel odpowiada
3
: 

 A. Ellen White była pod wpływem swego środowiska kulturalnego, a jej 

pisma istotnie ten wpływ odzwierciedlają. Ale jest równie pewne, że ten wpływ 

modulowały inne czynniki. Autorzy Biblii także byli pod wpływem swego 

środowiska kulturalnego, a ich pisma ten wpływ odzwierciedlają. Wpływ 

kulturalny czy literacki środowiska ludzkiego nie naraża na szwank procesu 

objawienia ani nie umniejsza natchnionego charakteru tego, co jest objawiane. 

 B. Biblia dostarcza licznych dowodów zapożyczania, zarówno ze źrodeł 

natchnionych lub nie
4
. Jeżeli naczelnym kryterium natchnienia jest 

oryginalność, to z natchnionego kanonu Pisma Świętego należałoby odrzucić 

obszerne fragmenty Biblii; włącznie z kilkoma księgami w całości. Tak więc 

oryginalność nie jest przekonywającym tekstem natchnienia. 

 C. Kwestią domniemań jest, w jakim stopniu Ellen White była świadoma 

tego co czyni i jakie są tego implikacje a także powody dla których to czyniła. 

Inna możliwość jest taka, że przed czytaniem wykorzystywanych autorów 

mogła widzieć, w widzeniu czy inaczej zasadniczą adekwatność materiału, który 
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następnie zapożyczała. Albo, kiedy czytała, Duch Święty wybiórczo 

poświadczał jej informacje, które zapożyczała. W obu przypadkach czułaby się 

usprawiedliwiona w przypisywaniu informacji służbie Ducha Świętego. Jej 

milczenie w kwestii wykorzystywanych źródeł w połączeniu z podkreśleniem 

Boskiego pochodzenia pism, sugeruje zamierzone odsunięcie na drugi plan 

ludzkiego pochodzenia formy w jakiej otrzymywała informacje, żeby jacyś 

nierozważni czytelnicy nie przypisywali treści informacji także źródłom 

ludzkim. 

 Biblia stawia nas przed materiałami zapożyczonymi, z podaniem źródła 

lub bez, jako będącymi tekstem natchnionym. Inne możliwości pozbawiają ten 

argument mocy. Ostatecznym rozstrzygającym sprawdzianem natchnionego 

charakteru dokumentu literackiego jest jego treść, a nie forma czy proces 

zapisywania. 

 D. Sama Biblia zawiera błędy faktograficzne i sprzeczności, ale żadną 

miarą nie narażają one na szwank jej Boskiego autorytetu, ani też nie 

umniejszają wagi jej posłania. Absolutna bezbłędność nie jest przekonującym 

ani pragmatycznym testem natchnienia. 

 E. Natchnieni autorzy Nowego Testamentu często interpretują fragmenty 

Starego Testamentu wyrwane z kontekstu i przypisują im znaczenie różne od 

pierwotnego, określonego przez ich własny kontekst literacki i historyczny. 

Często natchnieni autorzy cytują wcześniejszych natchnionych autorów 

homiletycznie raczej niż egzegetycznie. Znaczenie wypowiedzi dwóch 

natchnionych autorów należy ustalać według własnego kontekstu a nie według 

tego, co być może mówi ten drugi natchniony autor. 

 F. Tak jak Boskość i człowieczeństwo złączyły się w Chrystusie, żywym 

Słowie Boga, tak też i w Biblii, pisanym Słowie Boga. Ani w słowie żywym ani 

pisanym występowanie czynników ludzkich w żaden sposób nie umniejsza ani 

nie naraża na szwank Boskiej istoty czy treści. Kiedy rozumiemy jak i dlaczego 
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Ellen White wykorzystuje Biblię tak, jak to czyni, to te dwa czynniki się 

uzupełniają a nie wykluczają. 

 Logika wymaga, aby każde z wyżej wymienionych zastrzeżeń wobec 

Ellen White, odnieść w równej mierze do autorów Biblii. Nie ma 

przekonującego powodu, aby jeden zestaw kryteriów stosować do Biblii a inny 

do pism Ellen White. 

 G.  Po śmierci Ellen White, Kościół istotnie stworzył sztuczny i 

niedokładny obraz jej i jej pism, wyraźnie niezgodny z faktami.  Były również 

przypadki tłumienia przez przywódców Kościoła prób tych uczonych, którzy 

podnosili te kwestie. Stosunkowo do niedawna, nie chciano w ogóle przyznać, 

że jakikolwiek problem istnieje. 

 H. W pismach Ellen White Bóg mówi do Kościoła naszych czasów, 

zapewniając nam porady i przewodnictwo w przygotowaniu się na rychłe 

przyjście Jezusa Chrystusa. Nie mamy żadnego istotnego powodu by poddawać 

w wątpliwość to, w jaki sposób Duch Święty przekazał te informacje Ellen 

White i kierował jej zapisem. Jakim prawem mamy odrzucać Ducha o ile nie 

spełnia naszych wyobrażeń o tym, jak on działa? Uznając obiektywnie fakt, że 

pisma każdego prawdziwego proroka mogą odzwierciedlać ludzkie słabości 

autora w kwestiach dla zbawienia nieistotnych, należy stwierdzić, że to 

zasadnicza treść samych pism w ostatecznej analizie rozstrzyga o ich 

natchnionym charakterze. 

 

 3. Oficjalne stanowisko Kościoła 

 

 W oficjalnym dokumencie przygotowanym przez Ellen White Estate, 

Biblical Research Institute i Ministerial Association of the General Conference 

of Seventh-day Adventist Kościół ustosunkował się książki dr. Waltera Rea
5
. 

Cytuję najistotniejsze fragmenty
6
: 
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 „W roku 1980 przeprowadzono badania, które pozwoliły ustalić między 

innymi różnice w postawach i zachowaniach chrześcijańskich między 

adwentystami, którzy czytają regularnie książki Ellen G. White, a tymi, którzy 

tego nie czynią. Wyniki były bardzo wyraziste. 

 85% tych, którzy czytają książki pani White wskazywało, że utrzymuje 

bliską więź z Jezusem Chrystusem, podobnie mówiło i sobie tylko 59% tych, 

którzy tych książek nie czytają. 82% było przekonanych o zgodności swojej 

wiary z Bożą wolą, a spośród nie czytających pewność tę miało tylko 59%. 

Codzienne osobiste studiowanie Biblii jest zwyczajem 82% tych, którzy 

regularnie czytają pisma Ellen White, a tylko 47% tych, którzy Ellen White nie 

czytają, studiuje regularnie Biblię. 

 Jeśli chodzi o obronę Ellen White, to uważamy, że najlepszą obroną są jej 

własne pisma. Ale korzystamy ze sposobności, aby przedyskutować ważniejsze 

kwestie podnoszone w "The White Lie" i przedstawić wyniki badań z wielu 

dziedzin, odnoszących się do tych kwestii. 

 Jak wiele zapożyczyła Ellen White od innych autorów? Wydrukowano 

ponad 70 książek Ellen White, co stanowi łącznie ponad 35.000 stron. 

Wprawdzie jest w książkach trochę powtórzeń, ale należy pamiętać, że katalogi 

w White Estate i 8 ośrodkach badawczych na świecie zawierają także ok. 60.000 

stron napisanych na maszynie listów, kazań, dzienników, a także rękopisy. Tak 

więc w porównaniu do całości spuścizny literackiej Ellen White, ilość 

zapożyczeń wydaje się być niewielka. Z drugiej strony, przedstadstawiciele 

Kościoła przyznali, że ilość zapożyczeń jest większa aniżeli to było im 

wcześniej wiadome. Ellen White Estate prowadzi w tej kwestii systematyczne 

studia i od czasu do czasu odkrywane są dalsze analogie. 

 Jednakże ilość zapożyczeń nie jest kwestią najważniejszą. Pouczającą 

analogię znajdujemy w Ewangeliach. Ponad 90% Ewangelii Marka odpowiadają 

analogiczne ustępy u Mateusza i Łukasza. Pomimo tego współcześni uczeni 

bibliści coraz bardziej skłaniają się do wniosku, iż mimo tego, że Mateusz, 
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Marek i Łukasz wykorzystywali te same materiały, to jednak każdy z nich był 

pełnoprawnym oddzielnym autorem.  

 Rozpowszechnia się pogłoski o tym, że Ellen White groził proces sądowy 

za pożyczanie z "Life and Epistles of the Apostle Paul" Conybere'a i Howsona. 

Jakie są fakty? Wbrew temu, co błędnie wspomina na ten temat A. G. Daniells, 

brytyjscy autorzy Conybeare i Howson nigdy nie oskarżali Ellen White o 

plagiat, nie groził jej proces sądowy, ani też nie wycofano książki z powodu 

uwag krytycznych o wykorzystywaniu materiałów źródłowych. W latach 1890. 

jeden z amerykańskich wydawców prac Conybeare'a i Howsona - T. Y. Crowell 

z Nowego Jorku - zwrócił się do wydawnictwa Review and Herald z prośbą o 

informację w sprawie "Sketches from the Life of Paul" 

  W firmie Crowell Company zakupiono wcześniej dużą ilość egzemplarzy 

książki Conybeare'a i Howsona z przeznaczeniem na nagrody, dla tych, którzy 

zaprenumerują "Znaki Czasu". W. C. White, jedyne źródło informacji o tym 

liście, mówi, że był on napisany w uprzejmym duchu i nie zawierał żadnych 

gróźb zaskarżenia ani zarzutu plagiatorstwa. 

 Co do legalności zapożyczeń literackich - adwokat Vincent Ramik, który 

nie jest adwentystą, badał wykorzystywanie materiałów źródłowych przez Ellen 

White według praw autorskich i orzecznictwa z XIX wieku. W konkluzji 

stwierdził, że jej działanie nie stanowiło kradzieży literackiej nawet gdyby 

wszystkie książki, z których korzystała, były chronione prawem autorskim”.  

 Co powiemy na temat wykorzystania przez Jamesa i Ellen White pism 

Johna Andrewsa i Uriaha Smitha? Pogląd na tę sprawę trafnie przedstawił W. C. 

White: "Wszyscy uważali, że prawdy, które trzeba przedstawić, są własnością 

wspólną, i jeżeli jeden mógł drugiemu pomóc czy uzyskać pomoc od niego w 

wyrażeniu prawd biblijnych, to uważano taki czyn za słuszny. Tak więc wiele 

doskonałych wypowiedzi o obecnej prawdzie jeden autor przepisywał od 

innego. I nikt nie mówił, że to co napisał, jest jego wyłączną własnością"
7
. 
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 Ellen White wyjaśniła korzystanie przez siebie z  innych autorów 

adwentystycznych we wstępie do "Great Controversy"
8
. Napisała tam, iż 

"prezentując doświadczenia i poglądy ludzi, którzy kontynuują dzieło reformy w 

obecnych czasach", wykorzystała ich pisma w sposób podobny do tego, jak 

wykorzystała język historyków. Tak więc James White wykorzystywał Uriaha 

Smitha, podobnie jak Ellen White wykorzystywała Jamesa White'a. Poza 

kręgami adwentystycznymi - popularny pisarz historyczny, Charles Adams, 

wykorzystywał historyka Marle D'Aubigne tak samo, jak Ellen White 

wykorzystywała Charlesa Adamsa. 

 Jaki autorytet stanowiła Ellen White dla pionierów Kościoła 

Adwentystów? Czy wierzyli oni w jej natchnienie?  Ani pionierzy, ani nikt inny 

nie twierdził nigdy, że wszystko co wyszło spod pióra Ellen White jest 

natchnione. Ona sama mówiła, że święte należy odróżnić od pospolitego i że 

czasami musiała pisać o sprawach codziennych i interesach. 

 Mówi się, że Ellen White popełniła wiele błędów. Czy twierdzimy, że 

była nieomylną? Nie, ani też Ellen White nie rościła sobie pretensji do 

nieomylności. 

 Pani White jako dziecko doznała urazu głowy a na słabe zdrowie 

uskarżała się całe życie. Czy jej widzenia mogły wiązać się z urazem lub 

chorobą? Czy mogły być wywołane przez hipnozę, mesmeryzm lub epilepsję? 

 Próba zdyskredytowania działania Ducha Świętego poprzez szukanie 

przyczyn naturalnych jest tak stara, jak sama Biblia. W końcu przecież cuda 

Zielonych Świątek przypisywano nietrzeźwości uczestników. Jeżeli się odrzuci 

wiarę w Boskie źródło widzeń, to należy się spodziewać prób szukania 

wyjaśnienia w przyczynach naturalnych. 

 Na początku niektórzy uważali, że widzenia Ellen White są skutkiem 

mesmeryzmu, dawnej formy hipnozy. Właśnie rozpoczynała swoją pracę 

posłanki Bożej i kiedy następnym razem poczuła nadejście mocy Bożej poczęła 
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wątpić i opierać się widzeniu. Została napomniana i odebrano jej mowę na 24 

godziny. 

 Niektórzy z tych, którzy kwestionowali jej widzenia - począwszy od D.M. 

Canrighta w 1887r. - przypisywali je atakom epileptycznym, odnotowując 

podobieństwa. Kiedy widzenie zaczynało się, traciła siłę, później podczas 

widzenia odzyskiwała ją, i czasami wykazywała się siłą nadludzką. Podczas 

widzenia nie oddychała. Miała oczy otwarte, ale nie rozpoznawała w otoczeniu 

nikogo. Ponieważ te objawy fizyczne przypominają w słabym stopniu ataki 

epilepsji, niektórzy krytycy uważali, że jej widzenia nie były wcale widzeniami. 

 F.D. Nichol w swojej książce "Ellen G. White and Her Critics" zadaje 

pytanie: Jak powinien reagować prorok podczas widzenia? Zauważa, że 

ponieważ prorocy są ludźmi, to mają układ fizyczny i nerwy, a jako że widzenie 

nie jest stanem normalnym, to można się spodziewać, że wystąpią pewne 

anormalne objawy
9
. 

 Daniel doświadczał utraty siły, a następnie wykazywał się większą siłą. 

Tracił mowę i nie było w nim tchu (Dan.10). Baalam w padł w trans mając oczy 

otwarte (Ks.Liczb 24). Jan padał jak martwy (Obj.1,17). Kiedy Saul z Tarsu 

miał swoje pierwsze widzenie, padł na ziemię drżąc (Dz.Ap.9). Zachariasz, 

ojciec Jana Chrzciciela, po widzeniu pozostawał oniemiały (Łuk.1). Krytycy 

Biblii próbowali w różnych czasach wyjaśniać te widzenia jako skutki choroby 

umysłowej. 

 Właściwością występującą w atakach epilepsji jest to, co jest określone 

jako zmniejszająca się wydolność umysłowa. Mówiąc prościej, następuje 

osłabienie władz umysłowych. Szacuje się, że Ellen White miała około 200 

otwartych widzeń i 1800 proroczych snów. Otwartym widzeniom  we 

wczesnych latach towarzyszyły zjawiska fizyczne. Gdyby to nie były widzenia 

lecz ataki epileptyczne, to po latach należałoby się spodziewać pogorszenia 

stanu jej umysłu. Nie znajdujemy na to dowodów. Wprost przeciwnie, 

obserwuje się wyraźny rozwój jej możliwości. 
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Przypisy: 

 1. The White Lie, M and R Publications, Turlock 1982. W języku polskim praca 

ukazała się pod tytułem "Niewinne kłamstwo" w Wydawnictwie "Duch Czasów", Bielsko-

Biała 1992. 

 2. R. Cottrel, "The White Lie" Waltera Rea, w: Reakcje na "Niewinne kłamstwa" 

Waltera Rea, Duch Czasów, Bielsko-Biała 1993, s. 9.10. 

 3. Dz. cyt., s. 10-12. 

 4. Biblia dostarcza licznych dowodów na to, że natchnieni autorzy przepisywali od 

innych, natchnionych i nienatchnionych, podając źródło lub nie: 

 a) Dwaj z trzech autorów Ewangelii synoptycznych przepisywali obszernie od 

trzeciego a Łukasz na początku pisze o jeszcze innych źródłach informacji. Oprócz 

trzydziestu wierszy, cała Ewangelia Marka jest odtworzona u Mateusza i Łukasza. Często 

dobór słów jest identyczny lub zbyt bliski, aby był przypadkowy, a niezliczone są przypadki 

wyrażenia tej samej myśli innymi słowami. 

 b) Ponad połowa Kronik została przepisana z innych ksiąg Starego Testamentu, 

szczególnie Samuela i Królów. Autor Kronik podaje conajmniej 25 źródeł, z których czerpał 

informacje. 

 c) Psalm 18 jest identyczny z 2 Sam. 22; 2 Król. 18,3 - 20,19 z proroctwem Izajasza 

36 - 39; 2 Król. 24,18-25 i 21,27-30 z proroctwem Jeremiasza 52,1-27.31-34. 

 d) Juda (wiersz 9) cytuje z apokryficznego Wniebowzięcia Mojżesza i (wiersze 14 i 

15) z apokryficznego Enocha. 

 e) Nieżyjący już Joseph Klausner, czołowy autorytet XX w. w dziedzinie starożytnej 

literatury żydowskiej, cytuje setki przykładów, w których wypowiedzi Chrystusa są 

powtórzeniem pism żydowskich. Dla przykładu, Klausner odtwarza słowa modlitwy Pańskiej 

z takich źródeł, dokumentując każdą frazę. Książka Klausnera "Jezus of Nazareth" ukazuje, w 

jakim stopniu sam Jezus był odbiciem swego środowiska kulturalnego. Jezus wybierał co 

najlepsze z tego, co już znali Jego słuchacze jako środek przekazania ludziom swego 

własnego posłania. 

 f) International Commentary on the Revelation of St. John (t.1, s.68-82) R. H. 

Charlesa zawiera 276 ustępów Apokalipsy cytowanych lub bezpośrednio opartych na Starym 

Testamencie. Liczne symbole, takie jak wielki Babilon, nierządnica z rozdz. 17, i 

siedmiogłowa bestia występują w międzytestamentowej literaturze żydowskiej. Wszystkie 
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zasadnicze idee Obj. 20 występują w żydowskiej literaturze pseudo-epigraficznej jeszcze 

istniejącej w czasach Jana, zwłaszcza 1 i 2 Ks. Enocha, Świadectwie Dwunastu Patriarchów, 

2 Barucha i 4 Ezdrasza. 

5. "Ministry", nr specj., sierpień 1982; por. "Sługa Zboru", nr 12/1982. 

6. Dokument Biblical Research Institute i Ministerial Association of the General Conference 

of Seventh-day Adventists. 

7. W.C. White był synem Ellen G. White. Napisał jej 3-tomową bibliografię. 

8. E, G. White, Wstep do „Great Contoversy”. 

9. F.D. Nichol, Ellen G. White and Her Critics, s. 17. 
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Rozdział VIII 

 

ELLEN WHITE I MICHAŁ BELINA-CZECHOWSKI 

 

Jedyny kontakt Ellen White z Polską, to współpraca z Polakiem Michałem 

Beliną-Czechowskim. Kontakt ten zaowocował zaniesieniem adwentyzmu z 

Ameryki do Europy, w czym M. Belina-Czechowski odegrał pierwszorzędną ro-

lę. 

Michał Belina-Czechowski urodził się w roku 1818 w Sieciechowicach. 

Od roku 1835 przebywał w klasztorach w Stopnicy, Pińczowie i Przyrowie. W 

roku 1842 został ordynowany na diakona a rok później przyjął święcenia kapła-

ńskie w Warszawie. Rok 1843 przynosi jego działalność w patriotycznym ruchu 

ks. P. Ściegiennego, za co grozi mu aresztowanie. Ucieka więc do zaboru prus-

kiego. Po wizycie w roku 1844 u papieża, pracuje na Opolszczyźnie. Później 

przebywa w Berlinie, Hamburgu i Londynie. W roku 1848 organizuje w Paryżu 

legion, z którym nie udaje mu się dotrzeć do ziem polskich. Dwa lata później re-

zygnuje ze święceń kapłańskich i udaje się do Stanów Zjednoczonych, gdzie 

przybywa w roku 1851. Rok później przyjmuje chrzest u baptystów, a w roku 

1854 zostaje baptystycznym duchownym
1
. 

 

1. Nawiązanie kontaktu z adwentystami 

 

W roku 1856 nastąpił pierwszy kontakt z adwentystami. Było to podczas 

namiotowego zebrania w Battle Creek. James White akurat przemawiał na temat 

powtórnego przyjścia Chrystusa. Przemówienie było przyjęte przez Michała Be-

linę-Czechowskiego z dużym zainteresowaniem, tym większym, że o powtór-

nym przyjściu w tym stopniu nigdy nie słyszał, mimo, że był kaznodzieją bapty-

stów. Napisał: „W kieszeni miałem Deklarację Wiary Kościoła Baptystów, 

gdzie jasno było stwierdzone, że koniec świata się przybliża, że w ostatnim  
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dniu Chrystus zstąpi z nieba i podniesie umarłych z grobów dla ostatecznej za-

płaty; że nastąpi wtedy ten uroczysty rozdział”
2
. M. Belina-Czechowski był 

oszołomiony faktem, że baptyści nie głosili o tym zza kazalnic. 

W roku 1857 M.Belina-Czechowski przyjmuje chrzest u adwentystów i 

przybywa do Battle Creek. Oczywistym jest, że gdy pojawił się tam zapoznał się 

nie tylko z Jamesem, ale również Ellen White.Potwierdzenie tego znajdujemy w 

apelu podpisanym przez White'ów, który ukazał się na łamach „Review and He-

rald” pt. „Do ochotnych dawców”. W apelu tym powoływali się na czasopismo 

„Watchman and Reflector”, które podawało życiorys M. Beliny-Czechowskiego 

oraz jego doświadczenia i że przyjął chrzest. Pisali tam, że jest biednym czło-

wiekiem. A ponieważ miał pojechać do stanu Nowy Jork głosić ewangelię, po-

trzebne były pieniądze. Pisali m.in.: „Ostatnio ktoś zasugerował, że powinien on 

się udać do północnej części stanu Nowy Jork i nauczać prawdy wśród swoich 

dawnych przyjaciół. Ucieszył się całym sercem na myśl o wzięciu Biblii i bro-

szur francuskich (jedna o sobocie, druga o adwencie) i powrocie wraz z rodziną 

do Moors, gdzie ma dom, dziesięć akrów ziemi i konia. Ma jeszcze pięćdziesiąt 

dolarów długu za tę posiadłość. Jego nazwisko brzmi M. Belina-Czechowski; 

musi otrzymać natychmiastową pomoc”
3
. White'owie przekazali na ten cel 10 

dolarów.  

W dniu 13 maja 1858 roku apel został ponowiony: „Kto będzie jednym z 

trzydziestu, którzy zbiorą 150 dolarów na przenosiny brata Beliny-Czechows-

kiego do północnych regionów Nowego Jorku i pomogą mu na jego polu pracy? 

Prosimy odpowiedzieć niezwłocznie”
4
. 

W dniu 21 maja 1858 roku w Battle Creek odbywała się konferencja 

wszystkich adwentystów dnia siódmego. Obecny był również M.Belina-Czecho-

wski.Wspomina on wystąpienie Ellen White: „Przed południem siostra White 

zrelacjonowała część widzeń dotyczących upadku szatana, planu zbawienia i 

wielkiego boju między Chrystusem i Jego aniołami a szatanem i jego aniołami. 

Gdy obserwujemy ten wielki bój, ogarniający pole działania, tj. świat, i przed-
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miot ataku – człowieka, nie rozumiemy jak można długo wahać się, po której 

stronie stanąć”
5
. 

 

2. Delegowanie Michała Beliny-Czechowskiego do pracy w stanie Nowy Jork 

 

Na tej samej konferencji zapadła decyzja o delegowaniu M. Beliny-Cze-

chowskiego do pracy w północny rejon stanu Nowy Jork, do Vermont i Kana-

dy
6
. 

Już z nowej placówki M.Belina-Czechowski pisał do White'ów: „Łaska 

Boża objawiła się wielce w mojej pracy misyjnej. Ostatniej soboty mój francus-

ki diakon baptystów i jego żona zostali przyjęci jako członkowie prawdziwego 

Kościoła Bożego. Tego dnia mieliśmy bardzo interesujące zebranie w domu bra-

ta Whipple w Perry's Mills. Wtedy to pośród nas objawiła się działalność Ducha 

Świętego. Po dokonaniu świętego obrzędu Wieczerzy Pańskiej pozostaliśmy w 

domu.Brat i siostra Bricke mieszkają w Centerville, o dziewięć mil od Perry's 

Mills, a ja z rodziną o pięć mil od Perry's Mills. W czasie podróży spotkał nas 

bardzo silny deszcz połączony z piorunami, ale to nas nie powstrzymało. Podró-

żując śpiewaliśmy po francusku pieśni ku chwale Bożej, wdzięczni, że nie musi-

my nadal czcić złotego cielca”
7
. 

Miesiąc później M. Belina-Czechowski przeżył ogromne problemy finan-

sowe i rodzinne. Zwierzał się w liście do Ellen White: „Moje serce jest w dal-

szym ciągu zniewolone czułą miłością i przyjaźnią do Boga i Jego ludu. Jeśli 

powołany jest on do cierpienia – jestem chętny cierpieć razem z nim, żeby – gdy 

on zostanie uwielbiony – mógł być uwielbiony razem z nim. Moje serce i umysł 

są całkowicie pochłonięte ostatnim poselstwem miłosierdzia, które nasz niebiań-

ski Ojciec pozwolił mi poznać i odczuć. Jetem gotowy posyłać i być posyłany 

do głoszenia tej ostatniej zbawiennej prawdy. Nie proszę o większy zaszczyt. 

Czynię co tylko mogę, aby wszystkich, których spotkam, zapoznać z prawdą. 

Ale moje poselstwo jest szczególnie przeznaczone dla Francuzów. Wśród nich 



121 
 

zatem przeważnie pracuję.Lecz ignorancja, przesądy itp. czynią moją pracę trud-

ną i postęp w niesieniu prawdziwego poselstwa jest powolny. Ale cała moja uf-

ność w Boga – autorze prawdy, którą kocham. W wyniku mojej pracy dwie ro-

dziny zachowują sobotę naszego Ojca niebieskiego i radują się poznanym świat-

łem. Duch dociekliwości, „czy te rzeczy tak się mają?” objawia się we wszyst-

kich tych miejscach, gdzie pracuję. Zorganizowałem właśnie szkołę sobotnią w 

Cantervale, pięć mil na zachód od miejsca, gdzie mieszkam, w każdy dzień Pań-

ski, ponadto dwie szkoły sobotnie pierwszego dnia tygodnia, jedną w Sciota, 

około sześć mil na południe, a drugą w Champlain – wieś jakieś cztery mile na 

wschód. Mam nadzieję z Bożym błogosławieństwem pozyskać uczucia młodych 

i zainteresować rodziców w uratowaniu ich od gniewu Bożego, który spadnie na 

wszystkich czcicieli szatana.Nie mogę rozwinąć pracy daleko od domu, gdyż 

bardzo słaby jest stan zdrowia mojej żony. Cierpi ona bardzo i potrzebuje mojej 

troskliwej opieki. Chciałbym, jeśli to będzie wolą Bożą, objechać teren w pro-

mieniu dwudziestu lub więcej mil i głosić tam trójanielskie poselstwo. Jakże ba-

rdzo chciałbym odwiedzić mój kraj ojczysty: przepłynąć wielki ocean i powie-

dzieć im wszystkim o przyjściu Jezusa, o chwalebnym odrodzeniu, o tym, jak 

należy zachowywać przykazania Boże i posiąść wiarę Jezusa, aby potem mogli 

wejść do lepszego kraju – niebieskiej ojczyzny – stanąć na górze Syjon i mieć 

harfy Boże. Kościół przyjął mnie jako brata i współpracownika w tej wielkiej 

pracy. Byli bardzo dla mnie uprzejmi, uczynili również wszystko co mogli w 

sprawach doczesnych, jednakże mam jeszcze dalsze potrzeby w tej dziedzinie, 

aby przeżyć w znośnych warunkach nadchodzącą mroźną zimę. Mógłbym prze-

rwać głoszenie prawdy i pomóc rodzinie – lecz wykonywać razem te dwie czyn-

ności w tej sytuacji nie jestem w stanie. Czuję się w obowiązku głoszenia praw-

dy. Tymczasem dom podczas mojej nieobecności został mocno zaniedbany i po-

siada wiele braków. Powinien zostać naprawiony przed zimą, nie mam jednakże 

środków aby to uczynić. Przybycie tutaj wraz z rodziną kosztowało mnie ok. 80 

dolarów. Za krowę zapłaciłem 28 dolarów, uregulowałem niektóre drobne za-
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dłużenia, a także nabyłem rózne drobiazgi konieczne w domu i pieniądze skoń-

czyły się, pozostał jednak w dalszym ciągu dług hipoteczny. Spotkałem człowie-

ka, który jest dzierżawcą, zapłaciłem mu ratę za ostatni rok i prosiłem, aby jesz-

cze trochę poczekał na resztę. Ale, moja droga siostro, rad jestem, że te wszyst-

kie trudności zna nasz Ojciec niebieski, a On nie pozostawi tych, co oczekują 

sprawiedliwości. Moje serce jest zdecydowane służyć Bogu. Pragnę, abyś w 

swoich modlitwach pamiętała o mnie, również moja żona                       i dzieci 

potrzebują tego.Pozdrów serdecznie br. White'a br.U.Smitha i wszystkich wier-

nych w Battle Creek. Gdybym potrafił lepiej pisać po angielsku, pisałbym częś-

ciej. Dlatego też niech brat Smith wybaczy moje milczenie.  

Niech mi będzie wolno wyrazić wdzięczność Ojcu niebieskiemu za dobroć mi 

okazaną, za Jego łaskę objawienia prawdy i przyprowadzenia do prawdziwego 

Kościoła. Pozostaję z najlepszymi życzeniami i uczuciem miłości, twój brat 

oczekujący w Panu królestwa niebieskiego w chwale – M. Belina-Czechows-

ki”
8
. 

List ten został opublikowany wraz z apelem Jamesa White'a o pomoc dla 

M. Beliny-Czechowskiego. Apel spotkał się z życzliwym przyjęciem przez czy-

telników „Review and Herald”. 

Pod koniec grudnia 1858 roku James White omówił wynik tego apelu i 

zaapelował po raz drugi o pomoc pieniężną i modlitwę: „Brat ów odczuwa wiel-

ką wdzięczność dla przyjaciół, którzy mu pomogli. Bracia Taylor i Whipple 

wiele – biorąc pod uwagę ich warunki – mu pomogli, za co brat M. Belina-Cze-

chowski jest im bardzo wdzięczny. Szczęśliwie się złożyło, że brat M. Belina-

Czechowski jest blisko tych braci, którzy troszczą się o niego   i mogą być dob-

rymi doradcami w sprawach doczesnych jego pracy dla dzieła. Zostawiliśmy 

bratu M. Belinie-Czechowskiemu 80 dolarów na pokrycie długu hipotecznego i 

reperację domu. Część tej sumy wręczyli nam bracia. Brat M. Belina-Czechows-

ki potrzebuje teraz pomocy na zabezpieczenie codziennych potrzeb swojej ro-

dziny. Ci, którzy pragną pomóc w jego pracy misyjnej oraz w zebraniu sumy, o 
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którą prosiliśmy, mogą wysłać środki do naszego brata lub do  C.O. Taylora, 

Rouse's Point, N.Y. Bracia, nie zapominajcie tego brata z Polski.Opatrzność 

sprowadziła go do nas.Będziemy się o niego troszczyć. Bądźcie pewni, drodzy 

bracia, że brat M. Belina-Czechowski ma wielkie zaufanie do was i raduje się, 

że wreszcie znalazł prawdziwy kościół. Jest w pełni zdecydowany iść razem z 

jego ludem. Wierzymy, że Bóg go prowadzi i odczuwa on większe bezpieczeńs-

two, idąc z całą społecznością, niż kontynuując swoje własne poglądy. Jest to 

bezpieczna droga dla nas wszystkich i dla brata Beliny-Czechowskiego także. 

Niech zawsze stoi na takim stanowisku, aby jego aktywność i zapał dla Pana nie 

zaprowadziły go za daleko. Ten i ów mógłby być niezadowolony z tego, co bra-

cia dla niego zrobili, ale brat M. Belina-Czechowski – bądźcie pewni – odczuwa 

najgłębszą wdzęczność. Kiedy jesteśmy pełni radości i spokoju, pamiętajcie, że 

wasz brat może znajdować się w potrzebie i gnębić go może niepokój jak wype-

łniać swoją misję wobec rodziny i sprawy. Módlcie się za niego, a ze swojej ob-

fitości przyślijcie coś, aby zaspokoić jego potrzeby. James White”
9
. 

Wynika z tego, że James White był bardzo zainteresowany, by pomóc M. 

Belinie-Czechowskiemu. Oto kolejna notatka, która ukazała się w organie adwe-

ntystów dnia siódmego autorstwa Jamesa White'a: „Będzie to odczytane z zain-

teresowaniem, szczególnie przez tych, którzy dobrze znają minione cierpienia i 

ubóstwo brata M. Beliny-Czechowskiego, jak też zetknęli się z jego pokorą, za-

pałem, umiłowaniem prawdy, wdzięcznością i łzami, gdy otrzymał pomoc. Z ra-

dością możemy powiedzieć, że bracia Taylor i Whipple, którzy są niedaleko 

brata M. Beliny-Czechowskiego, wykazują zainteresowanie jego pracą i udziela-

ją mu rad, jakich może on często potrzebować. Jest to wszystko, co ci bracia 

mogą uczynić. Kościół z największą przyjemnością będzie wspierał w większej 

mierze ze swoich zasobów wszystkie takie misje tak długo, jak długo prowadzo-

ne one będą mądrością niebios. Jakkolwiek naszym obowiązkiem jest wykazy-

wać w tego rodzaju sprawach wielką ostrożność, jednak Bóg uważa, że nie po-
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winniśmy nigdy okazać się nieczułymi wobec tych, którzy cierpią i dalej są go-

towi cierpieć bez szemrania dla sprawy Chrystusa”
10

. 

W tym samym numerze ukazał się list M. Beliny-Czechowskiego, w któ-

rym dziękował czytelnikom za pomoc. Pisał również: „Pragnę potwierdzić war-

tość zaufania ludowi i Bogu, aż ukończymy naszą pracę na tej ziemi i zostanie-

my powołani do nagrody przy przyjściu naszego drogiego Zbawiciela”. 

Ellen i James White nadal pomagali M. Belinie-Czechowskiemu. W kwie-

tniu 1858 roku przesłali mu kolejne dziesięć dolarów, co pomogło mu zapłacić 

podatki i zrobić ogrodzenie
11

. 

W swoich dziennikach Ellen White wielokrotnie go wspominała. Pod datą 

27 lipca 1859 roku napisała: „Poszłam kupić materiał dla rodziny M.Beliny-

Czechowskiego. Sprzedawca był tak uprzejmy, że posłał jej (żonie M. Beliny-

Czechowskiego) suknię”
12

. 

Natomiast pod datą 18 października 1859 roku zanotowała: „Mieliśmy 

błogosławiony czas modlitwy z bratem i siostrą Taylor i jej matką, a także z bra-

tem i siostrą Whipple oraz Beliną-Czechowskim. Po obiedzie brat Taylor zabrał 

nas do swoich pojazdów. Jeździliśmy od dwunastej do piątej po południu.                   

W Madrid spotkaliśmy brata Henry Hilliarda. Zabrał on nas do swego komforto-

wego domu. Była tam przygotowana dla nas dobra gorąca kolacja. Spotkaliśmy 

tu serdecznych przyjaciół. Czujemy co prawda zmęczenie, ale mamy  sposob-

ność odpocząć”
13

. 

Z listów M.Beliny-Czechowskiego do White'ów dowiadujemy się rów-

nież o jego zaangażowaniu ewangelizacyjnym. Oto fragment listu, który ukazuje 

niekonwencjonalny sposób zwiastowania przez niego ewangelii: „Oczekując po-

jazdu w St. Albana, wszedłem do pewnego dużego magazynu i zacząłem rozmo-

wę ze sprzedawcą. Zapytałem go, czy znajdują się tu jacyś francuscy protestanci 

i powiedziałem mu, że jestem misjonarzem. Zapytał mnie, do jakiej społecznoś-

ci religijnej należę .Odpowiedziałem, że do społeczności Jezusa Chrystusa. Za-

pytał wtedy, co to za kościół. Odpowiedziłem: „Kościół Boży”. „Jakie są twoje 
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zasady wiary?”. Odpowiedziałem: „Biblia”. „Gdzie jest siedziba twojego księ-

dza?”. „W niebie, a rejestr w księdze życia Baranka”. „Co jest podstawą twojej 

religii?” „Pokuta i chrzest na zgładzenie grzechów, zachowywanie przykazań 

Bożych i wiara w Jezusa. Wierzę, że jedyną formą chrztu jest zanurzenie”. Na 

zapytanie: „Jeśli człowiek pokutuje na łożu śmierci i nie może iść do rzeki, jak 

można go ochrzcić?” – odpowiedziałem słowami z 1 Piotra 3,21. Był zadowolo-

ny z tej odpowiedzi. Rozmawialiśmy następnie o przykazaniach, zwłaszcza o 

czwartym, po czym on powiedział do dwu mężczyzn, którzy przysłuchiwali się 

naszej rozmowie: „Nic nie poradzimy, sobota jest dniem odpoczynku i musimy 

ten dzień zachowywać”. Ludzie ci zgodzili się z tym wyrażając swoją wiarę, że 

jest to biblijny punkt widzenia i wszyscy stwierdzili, że nigdy przedtem nie sły-

szeli tak czystej religii. Sprzedawca powiedział, że jest gotów przyłączyć się do 

nas; mam nadzieję, że będzie konsekwentny”
14

. 

 

3. Praca w mieście Nowy Jork 

 

Niespodziewanie dla wszystkich, w roku 1860 M. Belina-Czechowski 

zdecydował się opuścić tereny stanu Nowy Jork i udać się do miasta Nowy 

Jork.Pisze o tym w swoim liście do White'ów: „Drogi bracie i siostro White – 

prawdopodobnie słyszeliście od brata Smitha, że sprzedałem moją posiadłość w 

Moors i przeniosłem się do Perry's Mills. Może wydaje się wam to dziwnym i 

nie jesteście zadowoleni, lecz ja inaczej nie mogłem, zmuszony byłem uczynić 

to dla wielu przyczyn. 

- Nie znam się na sprawach gospodarki rolnej, i nie posiadam pieniędzy, aby za-

kupić siłę pociągową i narzędzia rolnicze, jak również wynająć robotników do 

pracy. 

- Muszę posiadać środki na utrzymanie mojej rodziny tej zimy. 

- Moja misja w Clinton County w stanie Nowy Jork została na razie zakończona. 
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- Nie mogę w tych okolicach znaleźć zatrudnienia, aby utrzymać moją rodzinę, a 

skoro nie mogę nic więcej uczynić dla tej misji, bracia oczywiście nie są odpo-

wiedzialni za utrzymanie mnie. Czyli widzicie, że jeżeli ta okolica nie daje mi 

zatrudnienia nie mogę wzorować się na przykładzie Pawła (Dzieje Apostolskie 

20,34.35). 

- Ponieważ Pan był tak dobry dla mnie w zachowaniu mnie w czasie wojny od 

cholery, w czasie niebezpiecznej podróży, od morskiej toni, i ukazał mi wspa-

niałe prawdy, które mają przygotować ludzi na powrót Jezusa Chrystusa, pragnę  

wiernie pracować dla Niego. Nie strwonię nawet godziny cennego czasu; toteż 

moim pragnieniem jest usadowienie się w takim miejscu, gdzie będę mógł efek-

tywnie pracować w Jego dziele. 

- Po wielkich rozmyślaniach i modlitwie stwierdziłem, że miasto Nowy Jork jest 

miejscem, gdzie mogę działać w najlepszy sposób dla Pana, dla Kościoła i dla 

mojej rodziny. W tym miejscu powinienem mieć wszelkie możliwości naucze-

nia się języka angielskiego i przywilej przekazywania prawdy tym narodowoś-

ciom, których językami władam.Jeśli opatrzność pozwoli, postanowiłem prze-

nieść się do Nowego Jorku w ciągu około 6 tygodni... 

Teraz, moi drodzy Bracie i Siostro White, pragnę podziękować Bogu, że stało 

się moim przywilejem należeć do tego Kościoła z tych to powodów; ufam, że 

Wasze modlitwy będą przyjęte przed tronem Bożym. Bezwzględnie wierzę, że 

Bóg da odpowiedź na Wasze modlitwy kiedykolwiek je zanosicie, dlatego też 

gorąco proszę o nie za moją sprawę, za moją rodzinę  i moją świętą misję, która 

da dobre rezultay. Moim pragnieniem jest, aby Bóg mnie powołał i jeśli On za-

twierdzi moją misję i pomoże mi, nie umrę z głodu”
15

. 

W tym samym czasopiśmie znalazła się odpowiedź Jamesa White'a: „W 

powyższym liście zauważyć można ducha poświęcenia i uległości woli Bożej. 

Ci, którzy miłują prawdę i posiadają ducha Chrystusowego będą głęboko zainte-

resowani sukcesem i powodzeniem brata M. Beliny-Czechowskiego. Nie jesteś-

my przygotowani, aby osądzić proponowaną przeprowadzkę do Nowego Jorku; 



127 
 

dlatego też nie możemy oponować.Powinniśmy być wdzięczni, że możemy wi-

dzieć brata M. Belinę-Czechowskiego w środowisku, gdzie jego talent, wykszta-

łcenie i chęć do pracy powinny być właściwie wykorzystane. Francuscy Kana-

dyjczycy w północnej części stanu Nowy Jork nie umieją zbytnio okazać tej 

wdzięczności. 

Gdy nasz drogi brat uda się w swoje nowe pole pracy i trudów, czytelnicy 

tej informacji także udadzą się do Boga po błogosławieństwo dla brata Michała 

Beliny-Czechowskiego i jego rodziny. A gdy modlić się będziemy do Boga za 

biednego misjonarza, niechaj nasze ofiary także zostaną przedstawione Panu w 

skarbnicy oczekującej na sprawiedliwe przeznaczenie”
16

. 

Ellen White jednak bardzo poważnie stwierdziła, że wyjazd M. Beliny-

Czechowskiego do miasta Nowy Jork był niewłaściwy. W obszernym liście do 

niego E. White pisała m.in.: „Drogi bracie, w widzeniu danym mi w Roosevelt 

(3 sierpnia 1861 r.) pokazano mi, że twoje przeniesienie do miasta Nowy Jork 

było błędem. Oparłeś się tylko na własnym sądzie. Patrzyłeś podejrzliwie na 

wszystkich, którym powinieneś śmiało zaufać i których rada przyniosłaby ci po-

żytek... W Nowym Jorku zaś znaleźli się tacy, którzy nie mieli najmniejszej zdo-

lności przewidywania czy zdrowego osądu, którzy nie byli zdolni zatroszczyć 

się o samych siebie... Brat Wilcox był gotów pokierować tobą i doradzić ci pod-

jęcie ryzyka z zaplanowaniem czegoś, co miało ci przynieść sukces przy użyciu 

niewielkiej ilości środków jakie posiadałeś... Bracie M. Belina-Czechowski, nie 

posiadasz zdolności rozpoznawania charakteru. Ufasz tym, którym nie powinie-

neś, ponieważ okazują zapał i są gotowi podjąć ryzyko dla jakiegoś nowego 

przedsięwzięcia, podczas gdy ci, którym mógłbyś bezpiecznie ufać, są przez cie-

bie nie uznawani, gdyż nie zapalają się do realizacji twoich planów. W tym mie-

ście nie było miejsca dla ciebie. Życie tam było dla ciebie zbyt kosztowne. Pie-

niądze należy wydawać na to, co jest konieczne dla utrzymania rodziny. Twój 

własny brak umiejętności osądu i mizerna kalkulacja oraz nędzni doradcy, po-

mocnicy skonsumowali środki, które gdzie indziej byłyby wystarczające ku za-
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dowoleniu rodziny, a tym samym zaoszczędziłyby ci wielu cierpień i krzywdy. 

Drogi bracie, dokonujesz kalkulacji, których nie możesz zrealizować. Jeśli bę-

dziesz usiłował wykonać swoje własne plany, popełnisz błąd, który cię dopro-

wadzi do zniechęcenia; zamiast zorganizować samego siebie, ulegasz pokusom 

nieprzyjaciela, aby obarczyć odpowiedzialnością i zganić braci, ponieważ oni 

nie wzięli udziału w twoim przedsięwzięciu. Przychodzi na ciebie wiele pokus 

odnośnie twoich braci. Musisz je odeprzeć, albo też wróg osłabi cię i powali. 

Twoim obowiązkiem jest czynić dobro, gdy Bóg otwiera drogę przed tobą. Jeśli 

nadal będziesz układać własne plany i po-legać na własnym zdaniu, obciążysz 

zbytnio braci i wyczerpiesz ich cierpliwość. Pokazano mi, że znajdują się tacy, 

którzy będą chcieli cię zwieść. Tacy przedłożą ci, że adwentyści dnia siódmego 

nie doceniają twoich talentów i że mógłbyś wykonać o wiele większą i bardziej 

pożyteczną pracę, gdybyś nas opuścił. Ci, którzy będą chcieli do ciebie podejść 

w ten sposób, są jednak narzędziami szatana. Będą cię namawiać, abyś wyrwał 

się od tych ludzi, wśród których zostałeś powołany do wykonania wielkiej pra-

cy. Pokazano mi, że jeśli uda im się ciebie nakłonić, zaangażują się oni w twoje 

plany, wzbudzą twoje nadzieje, ale ich zainteresowanie tobą umrze, gdy okaże 

się, że rozczarowali się tobą; a wtedy ty i twoja rodzina będziecie cierpieć... Jes-

teś ambitny i widzisz, że praca posuwa się naprzód.Jesteś sumienny i doskonale 

uczciwy przed Bogiem. Widziałam cię rozglądającego się niespokojnie za ja-

kimś polem działania... Wykonaj wszystko, co możesz zrobić tam gdzie jesteś. 

Trwaj w gotowości na przyjęcie tego, co ześle Opatrzność Boża, ale nie powi-

nieneś wytyczać kursu dla siebie samego... Drogi bracie, musisz zaufać zdaniu 

tych, którzy mają doświadczenie. Oni powinni być twoją kotwicą do wyrówna-

nia twego kursu, abyś nie zdryfował tam gdzie zamęt i nie okazał się bezużyte-

czny w tej wielkiej ostatniej pracy przygotowania ludu Bożego ... Jeśli Bóg ma 

szczególnie ważną pracę do wykonania dla ciebie, otworzy przed tobą drogę i 

nie tylko objawi ci twoje powinności w tej sprawie, ale poinstruuje Kościół, że 
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jest położony na nim ciężar wspierania cię modlitwą i środkami finansowymi. 

Pozostaje w miłości E. White”
17

. 

Na początku pracy w mieście Nowy Jork wydawało się, że Ellen White 

nie miała racji. Jego sprawozdania z pracy zapowiadały duże sukcesy:„Po pier-

wsze rozpoczęliśmy od zorganizowania Kościoła i dzięki łasce Bożej miłość i 

jedność między członkami została odnowiona. Po drugie, na własną odpowie-

dzialność wynająłem kaplicę za dwieście dolarów rocznie. Płacę co miesiąc, z 

góry, rozpoczynając od 12 czerwca. Podług mnie miejsce to było koniecznym. 

Podług naszego ostatniego planu, w każdą środę odbywa się zebranie modlitew-

ne pod nr 23 na Division Street, a każdej soboty wieczorem mamy wspólne spo-

tkania i modlitwy w kaplicy pod nr 131 na Sands Street w Brooklynie. Od 10 do 

12 mamy szkołę sobotnią w soboty, słuchacze studium biblijnego zbierają się od 

13-tej do 15-tej, a nabożeństwa publiczne są po 15-tej. Co niedzielę prowadzę 

wykłady o 10-tej po francusku, o 14-tej po polsku, a o 19-tej wieczorem mam 

lekcję biblijną, nabożeństwo i zebranie modlitewne w języku angielskim. Część 

francuska naszej misji jest bardzo biedna. Francuzi są zbyt dumni; ufam jednak, 

że niektórzy spośród nich otrzymają znak żywego Boga... Nasz polski oddział 

jest dobry i wprost brakuje mi słów wdzięczności dla mojego niebieskiego Ojca, 

że zostały otwarte drzwi dla możliwości przedstawiania prawdy mojemu naro-

dowi właśnie tutaj, a jedna osoba zdecydowałą już za prawdą. Brat Juliusz Sta-

wicki, były porucznik turecki, był pierwszym owocem mojej pracy tutaj... Włosi 

radują się z poselstwa. Szwedzi są bardzo zainteresowani. Oddział niemiecki nie 

został jeszcze otwarty... Nasz oddział angielski staje się z tygodnia na tydzień 

coraz bardziej interesującym...” 

Niestety były to krótkotrwałe sukcesy. Gdy przychodziły trudności, M. 

Belina-Czechowski szybko się załamywał. Ale mimo wszystko pewne efekty je-

go pracy pozostały. 

James White po wizycie w Nowym Jorku, sprawozdawał: „Niemal każdy 

dzień przynosi nam nowe fakty opowiadając się za systemem. Brat M. Belina-
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Czechowski potrzebował opieki dobrze zorganizowanego ciała... Przerywamy 

rozwijanie jakiejkolwiek działalności związanej z dziełem dopóki nie utworzy-

my systemu, który będzie leżał u podstaw naszej pracy”
18

. 

Mimo to znów apelował na łamach Review and Herald: „Kilku biednych 

przyjaciół w Nowym Jorku postąpiło szlachetnie pomagając bratu M. Belinie-

Czechowskiemu, ale jest on jeszcze w potrzebie i należy mu pomóc. Kto będzie 

jednym z dwudziestu, którzy zbiorą 100 dolarów na pokrycie jego bieżących po-

trzeb?”
19

. 

Również Ellen White chciała pomóc M. Belinie-Czechowskiemu, mimo, 

że przekonana była o tym, iż nie powinien on pracować w mieście Nowy Jork. 

Pisała: „George i ja napisaliśmy bratu Michałowi Belinie-Czechowskiemu tak 

pocieszający list, jak tylko mogliśmy w tych warunkach. Zrobimy skrzynię i 

wyślemy do jego rodziny rzeczy przeznaczone dla ubogich. Przyda im się to tej 

zimy. Napiszę do Convisa i do rodziny brata Byinghtona z prośbą o pomoc i 

może zrobimy paczkę wartą wysyłki. Mamy pończochy i skarpetki, mogą się im 

przydać, jeśli ich nie mają, a my nie będziemy ich tej zimy używać. Poślę także 

kołdrę, która została dostarczona dla biednych
20

. 

 

4. Przeprowadzka do stanu Vermont 

 

Sytuacja M. Beliny-Czechowskiego w Nowym Jorku stale się pogarszała, 

zasugerowano więc, że powinien on się przenieść do stanu Vermont, aby tam 

pracować wśród Amerykanów francuskiego pochodzenia. Zbory Vermont chcia-

ły zapłacić za przeprowadzkę. M. Belina-Czechowski przeniósł się do Vermont, 

co zyskało aplauz  Jakuba White'a
21

. 

Podczas pobytu w Vermont M. Belina-Czechowski napisał książkę pt. 

„Sensacyjne i pouczające wypadki: Doświadczenia piętnastu lat w duszpasterst-

wie rzymskokatolickim”, która została bardzo wysoko oceniona przez Jakuba 

White'a
22

. 
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Po upływie roku M. Belina-Czechowski napisał list do White'ów, ocenia-

jąc swoją pracę dość krytycznie: „Wobec tego, że właśnie zamierzam przenieść 

się z Enosburgh Falls do Middle Grove, Saratoga County w Stanie Nowy Jork, 

moim pragnieniem jest przekazać przez „Review” moją wdzięczność braciom 

Austin, Bourdeau i innym za ich uprzejmość w przeniesieniu mnie z No-wego 

Jorku na to miejsce właśnie rok temu, a także za sympatię i miłość chrześcijańs-

ką, jakie okazywali wobec mnie i rodziny w ostatnim roku naszego pobytu po-

śród wielu przykrych doświadczeń i zniechęceń. Niechaj Bóg wynagrodzi im.  

Bardzo żałuję, że nie było mi dane dokonać zbyt wiele wśród Kanadyjczyków i 

że w efekcie nie byłem zbytnio, a nawet wcale, użyteczny na tym polu pracy. 

Lecz ponieważ nic nie może ukryć się przed Panem, pozostawiam wszystko w 

Jego rękach. On wie, że moim wielkim pragnieniem jest czynić Jego wolę. Ko-

cham bardzo to ostatnie poselstwo łaski, wiernego „stróża domu izraelskiego”, 

świętą jedność Kościoła, i wiernie pracował będę nad dobrobytem Syjonu, jeśli 

możliwości pozwolą. Mam nadzieję skorzystać z wszystkich uwag z wysokości, 

a także z uwag bardziej doświadczonych w tym śwętym dziele braci, bardziej 

niż z własnego zdania. Módlcie się za mnie, Drodzy Bracia, abym okazał się – 

wraz z moją rodziną – wart wejść do szczęśliwego królestwa wraz z wami, dzię-

ki Jezusowi Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi”
23

. 

Był to ostatni list, jaki został napisany, bądź jaki zachował się, pisany 

przez M. Belinę–Czechowskiego do rodziny White'ów i jednocześnie ostatnia 

większa notatka prasowa, jaka ukazała się w druku.  

 

5. Wyjazd do Europy 

 

Prawdopodobnie drogi M. Beliny-Czechowskiego i White'ów nigdy się 

już nie skrzyżowały. W roku 1864 opuścił Amerykę, udając się do Europy. Pra-

cował jako misjonarz  we Włoszech, Szwajcarii, Niemczech, Rumunii i na Wę-
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grzech. Niestety nigdy nie udało mu się dotrzeć do Polski. Niespodziewanie w 

drodze z Rumunii do Szwajcarii umiera w Wiedniu w roku 1876
24

. 

 

 

Przypisy: 

1.  Na temat M. Beliny-Czechowskiego zob. moje obszerne opracowanie pt. „Ksiądz Mi-

chał Belina-Czechowski”, wydane w roku 1992 przez Chrześcijański Instytut Wydawniczy 

„Znaki Czasu”. 

2.  World's Crisis, 4 kwietnia 1864r., s. 11. 

3.  To the Benevolent, Review and Herald, 15 kwietnia 1858., s. 176. 

4.  Review and Herald, 14 maja 1858r. 

5.  Review and Herald, 15 kwietnia 1858r. 

6.  Por. Review and Herald, 27 maja 1858 r., s. 176. 

7.  Review and Herald, 5 sierpnia 1858r., s. 95. 

8.  Review and Herald, 23 września 1858 r., s. 144. 

9.  Review and Herald, 30 grudnia 1858r., s. 48. 

10.  Review and Herald, 17 lutego 1859r., s. 104. 

11.  Review and Herald, 5 maja 1859r., s. 189. 

12.  Dzienniki E. White, notatka z 27 lipca 1859 roku (przechowywana w E. White Estate 

w Waszyngtonie). 

13.  Dzienniki E.G. White, notatka z 18 października 1859 roku (przechowywane w E. 

White Estate w Waszyngtonie). 

14.  Review and Herald, 1 marca 1860r., s. 118. 

15.  From Bro. Czechowski, Good Samaritan, luty 1860r., s. 12. 

16.  Good Samaritan, luty 1860r., s. 12.13. 

17.  List C-3/1864. 

18.  Eastern Tour, Review and Herald, 3 września 1861r., s. 108. 

19.  Review and Herald, 10 września 1861r., s. 124. 

20.  List E. White W-12/1860. 

21.  Review and Herald, 18 czerwca 1861r., s. 30. 

22.  Review and Herald, 6 maja 1862r., s. 52. 

23.  Book Notice, Review and Herald, s. 184. 

24.  Por. B. Koziróg, dz. cyt., s. 84-86. 
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Rozdział IX 

 

STOSUNEK ELLEN WHITE DO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO  

I EKUMENII 

 

1. KOŚCIÓŁ ADWENTYSTYCZNY A EKUMENIZM 

 Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, podobnie jak Kościół Katolicki, 

nie należy do Światowej Rady Kościołów i Polskiej Rady Ekumenicznej. 

Utrzymuje jednak dobre kontakty z Radą do Spraw Jedności Chrześcijan i 

Polską Radą Ekumeniczną, a od roku 1964 rozwija także oficjalny kontakt z 

Kościołem Katolickim w ramach Zespołu do Rozmów Bilateralnych. Do ruchu 

ekumenicznego Kościół ustosunkuje się pozytywnie, jakkolwiek bez koncesji 

organizacyjnych. Rozwija liczne kontakty dialogowe oraz różne formy 

współdziałania
1
. 

 Powstanie ruchu ekumenicznego należy ocenić jako szlachetny poryw 

chrześcijańskiego ducha naszego stulecia. Ruch ekumeniczny jest fenomenem 

niezwykle pozytywnym. W przeciwieństwie do dawnych, wiekowych 

kontrowersji międzywyznaniowych, wojen religijnych i hekatomb zła 

dokonanego w imię krzyża, jest to ruch w swej istocie na rzecz tolerancji, 

międzywyznaniowego zbliżenia i dialogu, chrześcijańskiej miłości i braterstwa, 

wzajemnego poszanowania się, jak również poszukiwania jedności w miłości i 

wierze oraz stałego poszerzania i umacniania obszarów tej jedności. Oby tylko 

ruchowi temu nie zabrakło zrozumienia i siły, celem przeciwstawienia się 

wszelkim pokusom dominacji i tryumfalizmu, jakie by mogły się wkradać w 

przyszłości w kierownicze kręgi tego w istocie rzeczy wielkiego i szlachetnego 

ruchu braterstwa i służby
2
. 
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2. ELLEN WHITE I EKUMENIA 

  

Ellen White, patrząc na nią głównie przez pryzmat książki "Wielki bój", 

jest postrzegana jako krytyk lub wróg Kościoła Katolickiego. Czy rzeczywiście 

nim była? Sprawa jest dość złożona. Jeśli popatrzymy na stosunek 

dziewiętnastowiecznych czołowych przedstawicieli różnych Kościołów do 

Kościoła Katolickiego, to w zasadzie w tej kwestii niczym się od Ellen White 

nie różnią. Pamiętajmy też, że książka "Wielki bój" została napisana głównie w 

oparciu o dwa protestanckie dzieła: J.A. Wylie "The History of Protestantism" i  

I.H. Merle D'Aubigne "Historya Reformacyi szesnastego wieku"
3
. We 

wszystkich tych książkach krytykowany jest przede wszystkim Kościół wieków 

średnich, prześladowania, inkwizycja, itp. Dr Reinder Bruinsma, sekretarz 

Wydziału Trans-Europejskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w 

swojej dysertacji napisał, że adwentyści popełniają błąd, bowiem patrzą na 

Kościół Katolicki oczami dziewiętnastowiecznych adwentystów
4
. Tak 

krytycznie wówczas Kościół ten postrzegano i Ellen White nie jest tu 

wyjątkiem. Ale w jej pismach, jak również innych pionierów adwentyzmu, 

można zauważyć wiele akcentów ekumenicznych. Oto przykłady: 

 Po przyjeździe do Europy, Michał Belina-Czechowski - prekursor 

adwentyzmu na Starym Kontynencie, w liście do swego przyjaciela Alberta 

Vuillumiera napisał: "Celem naszej pracy było zjednoczenie różnych grup 

wierzących w jedno ciało"
5
. W sprawozdaniu do czasopisma "World's Crisis 

pisał: "Żyjemy wszyscy w świętym związku i zgodzie, i wołajmy do Pana - 

niech się dzieje wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Nie zapomnijmy, że 

gdy Pan przyjdzie, będzie tylko jedna religia. Nigdy nie zapomnę życzliwych 

rad, chrześcijańskich rad. Jedź bracie Czechowski do Europy, aby głosić 

ewangelię Chrystusa, a nie bądź nigdy sekciarzem"
6
. W tym samym czasopiśmie 

z 12 stycznia 1870 apelował o pomoc w wydaniu literatury: "Błagam o waszą 
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pomoc w przygotowaniu publikacji w języku polskim, proszę adwentystów, 

baptystów, metodystów, kongregacjonalistów i każdego, kto kocha Jezusa". 

 Jeszcze za życia Ellen White, na pierwszą ekumeniczną konferencję do 

Edynburga, udała się delegacja adwentystyczna z wiceprzewodniczącym Rady 

Naczelnej Kościoła, pastorem Richardem L. Conradim
7
. A ona sama 

wypowiadała się następująco: "Są chrześcijanie, którzy sądzą, że obowiązkiem 

ich jest ukształtować wszystkich chrześcijan na własny model i własne 

podobieństwo. Jest to ludzki plan a nie Boży. W Kościele Bożym jest tyle 

miejsca dla różnorodnych charakterów, ile różnych kwiatów na świecie. W 

duchowym ogrodzie Pańskim znajdujemy ich wielką różnorodność"
8
. 

"Różnorodność umysłów, różnorodność poglądów i idei nie przeszkadza w 

złączeniu się serca z sercem na drodze, która prowadzi wszystkich do krzyża"
9
. 

"Łączcie się, łączcie się! Umiłowanie własnego ja, pycha i niezadowolenie są 

powodem największych trudności i skłóceń, jakie występowały kiedykolwiek w 

świecie religijnym. Anioł raz po raz mówił do mnie: Łączcie się, łączcie, 

bądźcie jednej myśli. Chrystus jest przywódcą, wy jesteście braćmi, idźcie w 

ślad za Nim"
10

. Ponadto radziła adwentystycznym pastorom, by utrzymywali 

kontakt z duchownymi innych wyznań. Radziła, aby się "zbliżać" do nich, 

modlić się za nimi i z nimi oraz okazywać im "głębokie i szczere 

zainteresowanie", nazywając ich "pasterzami trzody"
11

. 

 O kontaktowaniu się z katolikami pisała: "Rozpoczynając pracę na jakimś 

miejscu nie powinniśmy stwarzać niepotrzebnych trudności między nami a 

innymi wyznaniami, zwłaszcza między nami a katolikami, aby nie myśleli o nas, 

że jesteśmy ich nieprzejednanymi wrogami. Nie powinniśmy wytwarzać w ich 

umysłach żadnych niepotrzebnych uprzedzeń wywołanych naszą krytyką lub 

napaścią. Z tego, co mi Bóg pokazał, widzę, że wielka liczba ludzi spośród 

katolików będzie zbawiona"
12

. "Bądźcie bracia ostrożni w waszej pracy i przez 

atakowanie nie pogłębiajcie uprzedzeń do was. Nie należy atakować innych 

wyznań, ponieważ atak wznieca ducha wojowniczości... Kaznodziejom naszym 
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grozi niebezpieczeństwo zbyt ostrego występowania przeciwko katolikom i 

prowokowania tego Kościoła do występowania przeciwko nim, a także 

powiększania jego uprzedzeń"
13

. "Głosząc poselstwo nie występujcie z żadnymi 

osobistymi atakami na inne Kościoły, a zwłaszcza na Kościół 

Rzymskokatolicki"
14

. 

 Teksty te są mało znane zarówno w środowisku adwentystycznym, jak i 

poza nim, czego można żałować, bowiem ruch ekumeniczny pod wieloma 

względami jest niezwykle korzystny, choć problematyka przyszłej jedności 

Kościoła jest niewątpliwie trudna i złożona. W dotychczasowym dialogu 

ekumenicznym przewijały się trzy koncepcje unifikacyjne: hierokratyczna, czyli 

zjednoczenie w Kościele, koncyliarna, czyli zjednoczenie Kościołów i 

ewangeliczno-pragmatyczna, czyli zjednoczenie w Chrystusie. Ten trzeci 

kierunek to ekumenizm duchowy i praktyczny, polegający na tworzeniu 

jedności w miłości i prawdzie oraz stałym rozszerzaniu jej obszarów z nadzieją 

na osiągnięcie jej całkowitej pełni dopiero w wymiarach eschatologicznych, tj. 

w przyszłym Królestwie Bożym. Taki ekumenizm lansuje Kościół 

Adwentystów Dnia Siódmego. 

 Niezależnie jednak od dalszego rozwoju ruchu ekumenicznego, ruch ten 

objawił wiele niewątpliwych wartości religijnych, moralnych i kulturowych, 

odpowiadających potrzebom współczesnego świata, stwarzający podstawy do 

dalszego realizowania chrześcijańskiego świadectwa wiary oraz chrześcijańskiej 

koinonii i diakonii. Dlatego należy go kontynuować, rozwijać i pogłębiać w 

procesach dalszego międzywyznaniowego dialogu
15

.  

 

Przypisy: 

 1. Z. Łyko, "Ut Unum Sint" w perspektywie adwentystycznej, Perspektywy jedności, 

s.88. 

 2. Dz.cyt., s.89. Nie można nie zauważyć szlachetnych, ekumenicznych treści 

encykliki Jana Pawła II "Ut Unum Sint". 

 3. Zob. Przypisy do książki "Wielki bój". 
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 4. R. Bruinsma, Seventh-day Adventist Attitudes Toward Roman Catholicism 1844-

1965, Andrews University, 1992. 

 5. List z 5 lipca 1868 roku. 

 6. 28 lipca 1869. 

 7. D. Heinz, Ludwig Richard Conradi Missionar der Siebenten-Tags-Adventisten in 

Europa, s.88. 

 8. List z roku 1902. 

 9. List z roku 1892. 

 10. List z roku 1890. 

 11. Testimonies, t.VI, s. 78. Zob. Głos Adwentu, nr 7-8/1996. 

 12. Manuskrypt 14/1887. 

 13. List 39/1887. 

 14. Manuskrypt 6/1902. 

 15. Z. Łyko, dz.cyt., s.92.93. 
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Zakończenie 

 

 

Ellen White, której lekarze przepowiedzieli rychłą śmierć  w wieku dzie-

cięcym, żyła 88 lat. Była jedną z osób, które przyczyniły się do utworzenia Koś-

cioła Adwentystów Dnia Siódmego.  I choć nigdy nie sprawowała żadnych urzę-

dów, wydaje się, że to właśnie ona była motorem adwentyzmu w drugiej poło-

wie XIX i na początku XX wieku. A poprzez swoje pisarstwo wywarła rewolu-

cyjny wprost wpływ na miliony ludzi. Jej książka-bestseller „Droga do Chrystu-

sa” została przetłumaczona na 135 języków
1
, tj. więcej niż jakakolwiek inna 

książka napisana przez kobietę. Oprócz wielu książek, napisała również ponad 

5000 artykułów w periodykach
2
. Porusza w nich szeroki aspekt tematów: religia, 

szkolnictwo, problemy zdrowia, stosunki społeczne, ewangelizacja, proroctwa, 

sprawy wydawnicze, żywienie i zarządzanie. 

Adwentyści dnia siódmego wierzą jednak, że Ellen White była nie tylko 

utalentowaną pisarką, ale uważają ją za posłankę Boga, mającą zwrócić uwagę 

świata na Pismo Święte i pomóc w przygotowaniu ludzi na drugi adwent. Tak 

więc przyjmują jej szczególne pisarstwo jako inspirowane przez Boga i nawet 

przypadkowi czytelnicy uznają wyjątkową wartość jej dzieł
3
. 

Ponieważ ramy mojej rozprawy nie pozwalają na przedstawienie Ellen 

White jako propagatorki zdrowego życia, pragnę w Zakończeniu podkreślić kil-

ka myśli na ten temat. W 1869 roku pisała: „Cokolwiek powoduje zaburzenia w 

powstawaniu, a następnie  w krążeniu prądu elektrycznego w systemie nerwo-

wym, pomniejsza siły witalne, a rezultatem tego jest zanikanie wrażliwości 

umysłu”
4
. Te same myśli, poszerzone i pogłębione, pojawiają się znów w r.1903 

w książce pt. „Education”: „Wpływ ducha na ciało, a ciało na ducha powinien 

być specjalnie podkreślany. Siła elektryczna mózgu, wywołana przez myśl ludz-

ką, ożywia cały organizm i w wielkim stopniu wpływa na zwalczanie wszelkich 

chorób.(...) Mózg jest tym czynnikiem, który wpływa na cały nasz system wew-
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nętrzny, a zarazem na życie wewnętrzne. Cokolwiek hamuje obieg prądu elek-

trycznego w systemie nerwowym, osłabia siły moralne i zmniejsza wrażliwość, 

a także przytępia naturę moralną”5. W tym czasie, tj. ponad 120 lat temu, kiedy 

Ellen White pisała o krążeniu prądu elektrycznego  w systemie nerwowym, tego 

rodzaju pogląd był właściwie obcy światu lekarskiemu. Dopiero niemiecki psy-

chiatra, Hans Berger, wystąpił w 1929 r. z twierdzeniem, że każda jednostka lu-

dzka jest elektrycznym generatorem, jak i dokonał odkrycia „istoty życia”, pole-

gającej na obecności działalności elektrycznej mózgu, co potwierdził również 

ks.prof.Wł.Sedlak z KUL-u mówiąc o „natężeniu pola megnetycznego emitowa-

nego przez pracujący mózg ludzki”
6
. 

W dziedzinie zdrowia napotykamy na wiele stwierdzeń i przewidywań w 

wypowiedziach Ellen White, do których dopiero później doszedł świat medycz-

ny. Pomijając tu wiele kwestii odnoszących się do spożywania tłuszczów zwie-

rzęcych, nadmiernej ilości mięsa, szkodliwości nadużywania cukru i soli, jak i 

używania napojów alkoholowych, tytoniu i narkotyzujących używek, warto 

zwrócić uwagę na to, co dotyczy jednej z najgroźniejszych chorób naszych cza-

sów, tj. raka. Ellen White, omawiając w swych książkach, listach i broszurach 

chorobotwórcze czynniki raka
7
, już w 1905 roku zwróciła uwagę na „rakowate 

zalążki”. Pisała: „Mięso nigdy nie było najlepszym pożywieniem, ale spożywa-

nie go teraz budzi poważne zastrzeżenia, odkąd tak gwałtownie wzrosły choroby 

u zwierząt. Mięso to jest wypełnione gruźliczymi i rakowatymi zalążkami”
8
. 

Dr Wendell Stanley (ur.1904), specjalista w dziedzinie nauki  o wirusach, 

laureat nagrody Nobla w 1946r., w roku 1956 z całą odpowiedzialnością potwie-

rdził, że „wirusy w większości są przyczyną raka u ludzi”. Dowodził również, 

że wirus raka może się znajdować w stanie drzemiącym w ludzkim ciele, a na-

stępnie stać się aktywnym w okresie starzenia się człowieka, wskutek uchybień 

dietetycznych, zaburzeń hormonalnych, wpływu związków chemicznych, ukła-

dów promieniotwórczych lub nadmiernych wysiłków
9
. Warto tu jeszcze podać 

wypowiedzi znanego lekarza amerykańskiego, dr.Jacksona: „Po ukończeniu stu-



140 
 

diów medycznych praktykowałem przez 19 lat. Nie musiałem zmieniać ani jed-

nej idei medycznej, którą zaczerpnąłem z pism pani White, ale wszystkie moje 

medyczne książki musiałem zastąpić nowocze-snymi wersjami, opartymi na ba-

rdziej współczesnych badaniach i osiągnięciach”
10

. Słusznie więc zauważa prof. 

Z. Łyko, że „życie i doświadczenia Ellen White były niezwykłe. Rozpatrywane 

na szerokim tle biblijno-teologicznym i historyczno-eklezjalnym doznały pełnej 

weryfikacji, wskazującej w sposób obiektywny na charyzmat profetyczny, który 

zdobił jej życie. Życie jej i działalność odegrały dużą rolę w dziejach wspólnoty 

adwentystycznej”
11

. 

 

 

Przypisy: 

 

1.  W Polsce książka ta doczekała się dwunastu wydań. 

2.  Zob. B. Koziróg, Artykuły Ellen White ..., „Signa Temporis”, z 1/4/1993, s. 117-226. 

3.  R. Graybill, Niezwykła Ellen G.White, „Znaki Czasu”, nr 6/1992, s. 3. 

4.  E. White, Testimonies, t. 3, s. 347. 

5.  S. 114. 

6.  Wypowiedż dla „Kierunków”, nr 22 z dn. 29 maja 1977. 

7.  Przede wszystkim zwraca uwagę na dyspozycje rakowe ukryte w organiźmie ludzkim, 

uchybienia dietetyczne, stosowanie niektórych leków chemicznych, zaburzenia hormonalne 

itp. 

8.  E. White, Ministry of Healing, s. 313. 

9.  Newsweek z dn. 18 czerwca 1956. 

10.  Cytuję za: K. Bulli, Co powiedział-sprawdziło się, „Znaki Czasu”, nr 10/1978, s. 13. 

11.  Z. Łyko, Nauki Pisma Świętego, s. 456. 
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Aneksy 

 

TABELA CHRONOLOGICZNA  

ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI  

ELLEN WHITE 

 

 

26  listopada   1827  Narodziny w Gorham 

    1836  Wypadek w drodze ze szkoły 

 Marzec   1840  Chrzest w Kościele Metodystycznym 

22  października  1844  Tzw. gorzkie rozczarowanie 

 Grudzień   1844  Pierwsze widzenie 

30  sierpnia   1846  Ślub z Jakubem White'em 

26  sierpnia   1847  Narodziny syna Henryka 

    1848  Konferencja biblijna w Rocky Hill 

    1848  Zapoczątkowanie działalności publicystycznej  

    1850  Początek wydawania "Review and Herald" 

1851  Pierwsza książka pt. "A Sketch of the Christian 

Experience and Views of Ellen G. White”. 

    1854  Narodziny syna Williama 

16  listopada   1855  Otwarcie centrum kościelnego w Battle Creek 

    1860  Przyjęcie nazwy "Adwentyści dnia siódmego" 

3  maja    1861  Rejestracja Kościoła ADS w USA 

    1861  Zorganizowanie pierwszej diecezji 

20  maja    1863 Zorganizowanie Generalnej Konferencji 

6  czerwca   1863  Wizje na temat reformy zdrowotnej 

1864 -1868 Ekspansja Kościoła na nowe tereny, w tym 

wyjazd Michała Beliny-Czechowskiego do Europy. 

    1874  Otwarcie szkoły w Battle Creek 
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    1874  Pierwszy numer „Signs of the Times” 

    1875  Powstanie Battle Creek College 

    1876  Stulecie Stanów Zjednoczonych 

6  sierpnia   1881  Śmierć Jamesa White'a 

             1885 -1887  Pobyt w Europie 

1888  Przełomowa sesja Generalnej Konferencji w 

Minneapolis 

    1890  Wydanie książki „Patriarchowie i prorocy” 

    1891  Wydanie książki „Droga do Chrystusa” 

    1891  Wyjazd do Australii 

15  stycznia   1894  Zorganizowanie pierwszej Unii, w Australii 

    1897  Otwarcie Avondale College 

    1890  Powrót do Stanów Zjednoczonych 

    1901  Reorganizacja Kościoła 

    1903  Przeniesienie siedziby Kościoła do Waszyngtonu 

    1905  Uchwała o powołaniu Loma Linda University 

1911  Wydanie książek „Działalność Apostołów” i  

„Wielki bój”, 

03  marca   1915  Ostatnia wizja 

16  lipca    1915  Śmierć w Elmshaven, w Kalifornii. 

 

 

DZIESIĘCIU NAJCZĘŚCIEJ TŁUMACZONYCH AUTORÓW 

W HISTORII LITERATURY * 

 

1.  Włodzimierz I. Lenin, rosyjski przywódca komunistów   – 222 języki  

2.  Georges Simenon, belgijski autor powieści detektywistycznych  – 143 ję-

zyki 



143 
 

3.  Ellen White, amerykańska współzałożycielka Kościoła Adwentystyczne-

go  – 135 języków 

4.  Lew Tołstoj, rosyjski powieściopisarz  – 122 języki 

5.  Karol Marks, niemiecki filozof-socjalista  – 114 języków 

6.  Wiliam Szekspir, angielski dramatopisarz  – 111 języków  

7.  Agatha Christie, angielska autorka powieści kryminalnych 99  – języków 

8.  Jakub i Wilhelm Grimm, niemieccy bajkopisarze – 97 języków 

9.  Jan Fleming, brytyjski twórca powieści sensacyjnych z Jamesem Bondem  

– 95 języków 

10.  Ernest Hemingway, amerykański powieściopisarz  – 91 języków 

 

* Na podstawie danych Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych (podaję za: 

R. Coon, A. Gift of Light, s. 32.33.) Zob. też R. Graybill, Niezwykła Ellen G. 

White, "Znaki Czasu", nr 6/1993, s. 3.4. 
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6.  Artykuły Ellen White w polskiej prasie adwentystycznej * 

 

Przymioty kolportera, „Stróż Syjonu”, nr 2/1913, s. 12.13. 

Przybliżyło się królestwo Boże, „Znaki Czasu”, nr 3/1913, s. 41-43. 
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Dlaczego Bóg pozwolił na powstanie grzechu, „Znaki Czasu”,             nr 1/1914 s. 41-43. 

Jezus u studni Jakóbowej, „Znaki Czasu”, nr 6/1916, s. 82.83.  

Czarnoksięstwo w dawniejszych i dzisiejszych czasach, „Znaki Czasu”, nr 8/1917, s. 117-

121. 

Set i Enoch, „Znaki Czasu”, nr 8/1917, s.125-127. 

Duch zakonu, „Znaki Czasu”, nr 3/1918, s. 27-29. 

Uzdrowienie duszy i ciała, „Znaki Czasu”, nr 7/1918, s. 59-61. 

Tysiąc lat jako jeden dzień, „Znaki Czasu”, nr 8/1918, s. 70. 

Z celi więzienia do tronu egipskiego, „Stróż Syjonu”, nr 1/1920, s. 7. 

Poselstwo Boże odnoszące się na czas dzisiejszy, „Znaki Czasu”, nr 2/1921, s. 9-11. 

Dlaczego Bóg na powstanie grzechu zezwolił, „Znaki Czasu”,              nr 6/1921, s. 46-48. 

Pokutujcie ..., „Znaki Czasu”, nr 7/1921. s. 53-55.  
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Jak zwalczać pokusy, „Znaki Czasu”, nr 1/1926, s. 11-13. 

Zakon Boży objawieniem miłości, „Znaki Czasu”, nr 1/1927,               s. 7-10. 

Posłuszeństwo i miłość, „Znaki Czasu”, nr 1/1927, s. 15.16. 

Nauczyciel zesłany przez Boga, „Sługa Zboru”, nr 4/1928, s. 1-5. 

W Bogu jedynie leży nasza siła, „Znaki Czasu”, nr 1-2/1929, s. 15. 

Właściwy i nieodpowiedni strój, „Sługa Zboru”, nr 2/1929, s. 14. 

Wpływ śpiewu, „Sługa Zboru”, nr 2/1929, s. 14.15. 

Mistrzowskie dzieło zwodziciela, „Znaki Czasu”, nr 7-8/1930,          s. 14.15. 
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Pielęgnowanie chorych i przyroda, „Znaki Czasu”, nr 3/1934, s. 9. 
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Program niedzielny, „Sługa Zboru”, nr 4/1935, s. 6.7. 
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Co nam mówi przyroda, „Źródło życia”, nr 7/1936, s. 2. 

O rozpowszechnianiu literatury, „Sługa Zboru”, nr 4/1937, s. 12. 

Ciemnota w wiekach średnich, „Źródło Życia”, nr 4/1937, s. 12. 

Strzeżmy nasze dzieci, „Sługa Zboru”, nr 6/1937, s. 1.2. 

Duch Boży, „Sługa Zboru”, nr 9/1938, s. 3. 

Co rozstrzyga o losach świata, „Źródło Życia”, nr 9/1938, s. 7. 

Odnowiona ziemia, Źródło Życia”, nr 1/1938, s. 15.16. 

Co mówi Duch Proroczy o poważaniu Domu Bożego, „Sługa Zboru”, nr 5/1938, s.4-6. 

Wzrost w Chrystusie, „Sługa Zboru”, nr 3-4/1945, s. 1. 

Wyznanie grzechów, „Znaki Czasu”, nr 8-9/1948, s. 23-26. 

Życie nasze i działanie”, „Znaki Czasu”, nr 1/1949, s. 15-18. 

Przez wiarę do Boga, „Znaki Czasu”, nr 3/1949, s. 15-18. 

Sieci szatana, „Znaki Czasu”, nr 5/1949, s. 23-26. 
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Modlitwa i wiara, „Sługa Zboru”, nr 7/1949, s. 2-4. 

Obowiązki rodziców wobec dzieci, „Sługa Zboru”, nr 8/1949,               s. 9-12. 

Zbliżenie się do Boga, „Sługa Zboru”, nr 10/1949, s. 8-13. 

Biblia jako środek ochronny, „Sługa Zboru”, nr 1/1950, s. 12.13. 

Pośród śmiertelnych mąk, „Znaki Czasu”, nr 1/1950, s. 22. 

Czytanie Biblii, „Sługa Zboru”, nr 3/1950, s. 6.7. 

Pokarmy ofiarowane bałwanom, „Sługa Zboru”, nr 3/1950, s. 7-10.  

Miłość Boża, „Znaki Czasu”, nr 4/1950, s. 24-27. 

Czas ważny czynnik w życiu, „Znaki Czasu”, nr 5/1950, s. 18-20. 

Judasz Iszkariot, „Znaki Czasu”, nr 7/1950, s. 6-11. 

Modlitwa, „Znaki Czasu”, nr 7/1950, 7/1950, s. 33.34. 

Nie troszczcie się o jutrzejszy dzień, „Sługa Zboru”, nr 7/1950,                  s .12.  

Tajemnica przemiany charakteru, „Znaki Czasu”, nr 8/1950,                                   s. 21-26. 

O odstępstwach, „Znaki Czasu”, nr 1-2/1950, s. 22.23. 

Kore i jego rota, „Znaki Czasu”, nr 1-2/1950, s. 26-32. 

Powody stosowania podobieństw, „Znaki Czasu”, nr 1/1950,                                s. 13-20. 

Wyszedł siewca, aby siał, „Znaki Czasu”, nr 1/1950, 

Działalność apostołów, „Znaki Czasu”, nr 1/1950, s. 12.13. 

Zbór adwentystów dnia siódmego, „Sługa Zboru”, nr 1-2/1950, s. 6.7. 

Wyszkolenie pierwszych 12 nauczycieli, „Sługa Zboru”, nr 1-2/1950, s. 8-11. 

Podobieństwa Jezusa, „Znaki Czasu”, nr 2/1950, s. 4-10. 

Ważne polecenie, „Sługa Zboru”, nr 3-4/1950, s. 7-10.  

Łodyga, kłos i pełne ziarno w kłosie, „Znaki Czasu”, nr 3/1950, s. 10.11. 

Czemu płaczesz?, „Znaki Czasu”, nr 3/1950, s. 7.16. 

Kąkol, „Znaki Czasu”, nr 4/1950, s. 11-13. 

„Podobne do ziarna gorczycznego”, „Znaki Czasu”, nr 5/1950, s. 5.8. 

Zwycięski Zbawiciel, „Znaki Czasu”, nr 5/1950, s. 9. 

Nauka z siewu nasienia, „Znaki Czasu”, nr 6-7/1950, s. 5-7. 

Król wiecznej chwały, „Znaki Czasu”, nr 6-7/1957, s. 10.11. 

„Podobne kwasowi”, „Znaki Czasu”, nr 8/1957, s. 6.7. 

Ukryty skarb, „Znaki Czasu”, nr 9/1957, s. 8-10.12. 

Podobieństwo o perle i sieci, „Znaki Czasu”, nr 10/1957, s. 7-9. 

Przygotowanie na przyjście Pana, nr 11/1957, s. 3-5. 

Otrzymujemy, by dawać, „Znaki Czasu”, nr 12/1957, s. 4-7.14. 
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Nowe i stare, „Znaki Czasu”, nr 1/1958, s. 5-7. 

Dwaj chwalcy, „Znaki Czasu”, nr 2/1958, s. 4-8. 

„A Bóg nie miałby wziąć w obronę swych wybranych”, „Znaki Czasu”, nr 3/1958, s. 5-8. 

Dzień Pięćdziesiątnicy, „Sługa Zboru”, nr 3/1958, s. 3-7. 

Jezus przyjmuje grzeszników, „Znaki Czasu”, nr 4/1958, s. 4-7. 

Dar Ducha, „Sługa Zboru”, nr 4/1958, s. 8-12. 

Zaginął a teraz się odnalazł, „Znaki Czasu”, nr 5/1958, s. 5-8.16. 

Chrystus ośrodkiem poselstwa, „Sługa Zboru”, nr 5/1958,  s. 28-31. 

U drzwi kościelnych, „Sługa Zboru”, nr 6/1958, s. 15-19. 

„Zostaw je jeszcze na ten rok”, „Znaki Czasu”, nr 6-7/1958,                    s. 6.7. 

„Idź więc na drogi i opłotki”, „Znaki Czasu”, nr 8/1958, s. 4-8. 

Miara przebaczenia, „Znaki Czasu”, nr 9/1958, s. 6-8. 

Zysk, który jest stratą, „Znaki Czasu”, nr 10/1958, s. 6.7. 

Bezdenna przepaść, „Znaki Czasu”, nr 11/1958, s. 6-8. 

Słowa i czyn, „Znaki Czasu”, nr 12/1958, s. 7-9. 

Winnica Pańska. Naród żydowski, „Znaki Czasu”, nr 1/1959,               s. 12-14. 

Winnica Pańska, „Znaki Czasu”, nr 2/1959, s. 7-9.  

Grzesznik potrzebuje Zbawiciela, „Znaki Czasu”, nr 3/1959,                             s. 4.5. 

Przed Wysoką Radą, „Sługa Zboru”, nr 3/1959, s. 10-14. 

Bez szaty weselnej, „Znaki Czasu”, nr 3/1959, s. 6-9.  

Wyznanie grzechów, „Znaki Czasu”, nr 4/1959, s. 2.3. 

Talenty, „Znaki Czasu”, nr 4/1959, s. 6-8. 

Podnieście oczy wasze i popatrzcie na pola”, „Sługa Zboru”,                nr 4/1959, s. 21-24. 

Siedmiu diakonów, „Sługa Zboru”, nr 5/1959, s. 4-8. 

Talenty /II/, „Znaki Czasu”, nr 5/1959, s. 7-9. 

Zachowanie się w Domu Bożym, „Sługa Zboru”,nr 6/1959, s. 2-6. 

Talenty /III/, „Znaki Czasu”, nr 6/1959, s. 7-10.  

Pierwszy chrześcijański męczennik, „Sługa Zboru”, nr 6/1959,             s. 8-10. 

Ciemnota w wiekach średnich, „Znaki Czasu”, nr 7/1959, s. 3.  

Czyńcie sobie przyjaciół, „Znaki Czasu”, nr 8/1959, s. 9-11. 

Co nam potrzeba, „Znaki Czasu”, nr 8/1959, s. 13.  

Kto jest bliźnim moim, „Znaki Czasu”, nr 9/1959, s. 9-12. 

Nagroda z łaski, „Znaki Czasu”, nr 10/1959, s. 8-11. 

Powitanie oblubieńca, „Znaki Czasu”, nr 11/1959, s. 8-11. 
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Zbawiciel, ”Znaki Czasu”, nr 12/1959, s. 2.3. 

Ujrzeliśmy gwiazdę jego, „Znaki Czasu”, nr 1/1960, s. 3-5. 

Wybrane myśli o Szkole Sobotniej, „Sługa Zboru”, nr 1/1960,              s. 11. 

Źródło i cel prawdziwego wychowania, „Sługa Zboru”,                                         nr 2/1960, s. 

2.3. 

Zniszczenie Sodomy, „Znaki Czasu”, nr 2/1960, s. 5.6. 

On ma wzrastać, „Znaki Czasu”, nr 3/1960, s. 11.12. 

Osobiste poświęcenie, „Sługa Zboru”, nr 3/1960, s. 22-25. 

Prawo i przymierze, „Znaki Czasu”, nr 8/1960, s. 5-7. 

Plan odkupienia, „Znaki Czasu”, nr 2/1961, s. 4-6. 

Przygotowanie do nieba, „Sługa Zboru”, nr 5/1961, s. 3-6. 

Miejsce Chrystusa w bóstwie, ”Sługa Zboru”, nr 6/1961, s. 6-10.  

Charakter Boży w Chrystusie, „Znaki Czasu”, nr 7/1961, s. 2. 

Natura Chrystusa a ucieleśnienie, „Sługa Zboru”, nr 1/1962,                            s. 8-17. 

Na obecny czas, „Sługa Zboru”, nr 4/1962, s. 2-5.  

Konieczność obecności Chrystusa, „Znaki Czasu”,  nr  4/1962,                   s. 15.  

Siew i żniwo, „Znaki Czasu”, nr 7/1962, s. 2. 

Zdrowie, „Znaki Czasu”, nr 9/1962, s. 15. 

Chrystus i jego zbór, „Sługa Zboru”, nr 4/1963, s. 29-32. 

Prawa siewu, „Znaki Czasu”, nr 9/1963, s. 13. 

Poznanie Boga, „Znaki Czasu”, nr 10/1963, s. 9.  

Właściwa modlitwa, „Znaki Czasu”, nr 11/1963, s. 13. 

Betlejem, „Znaki Czasu”, nr 12/1963, s. 3. 

Jedność i zwycięstwo, „Sługa Zboru”, nr 3-4/1963, s. 1-4.  

Wszyscy, którzy obrali służbę Bożą, „Znaki Czasu”, nr 4/1964, s. 1.  

Rodzina, rodzice, dzieci, „Znaki Czasu”, nr 5/1964, s. 6. 

Dar Ducha Świętego, „Znaki Czasu”, nr 6/1964, s. 3.  

Rada Ducha Proroczego, „Sługa Zboru”, nr 1-2/1965, s. 26. 

Wynijdźcie i odłączcie się, „Sługa Zboru”, nr 3-4/1965, s. 17-21.  

Od poniżenia do triumfu, „Znaki Czasu”, nr 4/1965, s. 4-6. 

Jezus jest dla nas przykładem, „Znaki Czasu”, nr 5/1965, s. 5. 

Wierność Chrystusowi, „Sługa Zboru”, nr 5-6/1965, s. 2-7.  

Chrystus moja potrzeba, „Sługa Zboru”, nr 11-12/1967, s. 4-8. 

Rodzina i wychowanie, „Sługa Zboru”, nr 1/1968, s. 6-8. 
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Dom rodzinny, „Znaki Czasu”, nr 5/1968, s. 3.4. 

Ważność pracy ewangelizacyjnej, „Sługa Zboru”, nr 6/1968,                                   s. 10.11. 

Ważność pracy ewangelizacyjnej, uwagi z dzieł Ducha Proroczego, „Sługa Zboru”, nr 7/1968, 

s. 8. 

Ufność i wierność aż do końca, „Sługa Zboru”, nr 11-12/1968,                   s. 23-28. 

Słowo Boże na co dzień, „Znaki Czasu”, nr 8/1969, s. 2.  

Obietnice błogosławionej nadziei, „Sługa Zboru”, nr 11-12/1969, s. 5-10.  

Fundament Kościoła, „Sługa Zboru”, nr 11-12/1970, s. 3-7. 

Czy tylko duchowni mają głosić ewangelię?, „Znaki Czasu”,              nr 11/1971, s. 2. 

Drogowskazy zawsze trwałe, „Sługa Zboru”, nr 11-12/1971,                                   s. 25-28. 

Dynamizm nadziei, „Sługa Zboru”, nr 12/1972, s. 21-25. 

Jak być szczęśliwym w małżeństwie?, „Znaki Czasu”, nr 4/1973, s. 11.12. 

Przepisy zdrowotnościowe, „Sługa Zboru”, nr 6-7/1973, s. 4-24. 

Ucz się reformy sposobu odżywiania, „Sługa Zboru”, nr 6-7/1973, s. 24-32. 

Wychowanie i charakter, „Znaki Czasu”, nr 9/1973, s. 11.12. 

Pochodzenie zła, „Znaki Czasu”, nr 10/1973, s. 3-5. 

Potępienie zazdrości i wynajdywania wad, „Sługa Zboru”,                                   nr 1/1974, s. 

5.6. 

Zachowanie się w Domu Bożym, „Sługa Zboru”, nr 2-3/1974,                  s. 9-11. 

Uświęcona rodzina, „Sługa Zboru”, nr 2-3/1974, s. 17.18.  

Poselstwo Chrystusa do ostatków, „Sługa Zboru”, nr 4-5/1974,             s. 4- 26. 

Zachowanie się w Domu Bożym /II/, „Sługa Zboru”, nr 6/1974,           s. 3.4.13. 

Zachowanie się w Domu Bożym /III/, „Sługa Zboru”, nr 7/1974, s. 3-5. 

Nauczyciel i jego praca, „Sługa Zboru”, nr 9/1974, s. 3-16. 

Chrystus nasza sprawiedliwość, „Sługa Zboru”, nr 11-12/1974,            s. 23-26. 

Problem małżeństw miesznych, „Sługa Zboru”, nr 3/1975,  s. 7-11. 

Czy wolno radzić się spirytystów, „Sługa Zboru”, nr 4/1975,                   s. 5-11. 

Rady dla narzeczonych, „Znaki Czasu”, nr 4/1975, s. 12.13. 

Uprzejmość rozpoczyna się w domu, „Znaki Czasu”, nr 5/1975, s. 10.11. 

Dieta a zdrowie /I/, „Sługa Zboru”, nr 7-8/1975, s. 5-28. 

Dieta a zdrowie /II/, Sługa Zboru”, nr 9-10/1975, s. 5-28. 

Kościół Boży w ostatnich dniach, „Sługa Zboru”, nr 11-12/1975, s. 26-31. 

Dieta a zdrowie /III/, „Sługa Zboru”, nr 2-3/1976, s. 5-29. 

Stróże i nosiciele światłości, „Sługa Zboru”, nr 11-12/1976,                                  s. 6-10. 
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Jezus największym lekarzem, „Znaki Czasu”, nr 4/1977, s. 6.7. 

Główna postać adwentu, „Sługa Zboru”, nr 10-11/1977, s. 5-10. 

Skarbiec myśli, „Znaki Czasu”, nr 10/1978, s. 14. 

Przypowieść o sieci, „Znaki Czasu”, nr 10/1978, s. 16. 

Bóg jest miłością, „Sługa Zboru”, nr 10-11/1978, s. 6-10. 

Wyszkolenie dwunastu, „Znaki Czasu”, nr 2/1979, s. 10.11. 

Niebezpieczeństwo błędnych wyobrażeń dotyczących prawdy                     o usprawiedliwie-

niu, „Sługa Zboru”, nr 2-3/1979, s. 6-11. 

Gotowi czy nie, „Sługa Zboru”, nr 5/1979, s. 4-6. 

Dieta mięsna, „Sługa Zboru”, nr 6/1979, s. 7-13. 

Stworzenie świata, „Znaki Czasu”, nr 8/1979, s. 7-9. 

Odkupienie i odnowa, „Sługa Zboru”, nr 10-11/1979, s. 5-10. 

„Idę zbudzić go ze snu”, ”Znaki Czasu”, nr 11/1979, s. 13-15. 

Wczesny i późny deszcz, „Sługa Zboru”, nr 10-11/1980, s. 7-11. 

Jaka jest nasza odpowiedzialność w obliczu zbliżającego się kryzysu, „Sługa Zboru”, nr 

1/1981, s. 1-5. 

Poselstwo do młodzieży, „Sługa Zboru”, nr 4/1981, s. 11. 

Kościół ostatków nie jest Babilonem, „Sługa Zboru”, nr 8/1981, s. 1-5. 

Czy ludzie mogą pojąć Boga?, „Znaki Czasu”, nr 9/1981, s. 4.5. 

Bóg z nami, „Sługa Zboru”, nr 12/1981, s. 8. 

Co znaczy być chrześcijaninem, „Znaki Czasu”, nr 1/1982,                                     s. 15.16. 

Kto jest bliźnim moim?, „Znaki Czasu”, nr 2/1982, s. 2.3.13. 

Jak dbamy o nasze zdrowie, „Sługa Zboru”, nr 2/1982, s. 1.4.5. 

O rodzinie, „Sługa Zboru”, nr 5/1982, s. 1.4.5. 

On umarł, abyś ty żył!, „Znaki Czasu”, nr 8/1982, s. 17.18. 

Odpowiedzialność za zbawienie bliźnich, „Sługa Zboru”,                                 nr 10/1982, s. 

1.4. 

Środowiskowe organizowanie i głoszenie ewangelii, „Wiadomości”, nr 7-8/1982, s. 7-15. 

Pan zmartwychwstał, „Znaki Czasu”, nr 4/1983, s. 2.  

Wątpliwości, „Znaki Czasu, nr 6/1984, s. 2.3. 

Niewidzialni goście, ”Znaki Czasu”, nr 12/1983, s. 2. 

O kazaniach, „Sługa Zboru”, nr 4/1984, s. 7.8. 

Zdrowie i wiara, „Znaki Czasu”, nr 6-7/1984, s. 7. 
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O fałszywym zrozumieniu uświęcenia, „Sługa Zboru”,                                           nr 3/1985, s. 

8.9. 

Spowiedź serca, „Znaki Czasu”, nr 12/1985, s. 2. 

Wezwanie do służby, „Głos Adwentu”, nr 2/1986, s. 1. 

Ellen White radzi, „Znaki Czasu”, nr 7/1986, s. 18. 

Skrajność w diecie, „Głos Adwentu”, nr 7-8/1986, s. 18-20. 

Pora obudzić się ze snu, „Głos Adwentu”, nr 12/1986, s. 3.4. 

Odwiedziny, „Głos Adwentu, nr 2/1987, s. 8.  

Ogłoszenie poselstwa, „Głos Adwentu”, nr 4/1987, s. 5. 

Ewangelizacja wśród dzieci, „Głos Adwentu”, nr 5/1987, s. 11. 

Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie, „Znaki Czasu”, nr 6/1987, s. 14-16. 

Oczyszczenie plonów, „Głos Adwentu”, nr 12/1987, s. 18-20. 

Nagroda, „Głos Adwentu”, nr 9/1988, s.  9.11. 

Złote myśli na temat ewangelizacji /I/, Głos Adwentu”,                                               nr 

1/1989, s. 11. 

Złote nmyśli na temat ewangelizacji /II/, „Głos Adwentu”                                       nr 2/1989, 

s. 11. 

Złote myśli na temat ewangelizacji /III/, „Głos Adwentu”,                                       nr 3/1989. 

s. 11. 

Złote myśli na temat ewangelizacji /IV/, „Głos Adwentu”,                                       nr 4/1989, 

s. 11. 

Złote myśli na temat ewangelizacji /V/, „Głos Adwentu”,                                   nr 5/1989, s. 

11. 

Jak się ubierać?, „Głos Adwentu”, nr 5/1989, s. 13. 

Złote myśli na temat ewangelizacji /VI/, „Głos Adwentu”,                                      nr 6/1989, s. 

11. 

Getsemane, „Znaki Czasu”, nr 7-8/1989, s. 8.9. 

Praca, która nie spowoduje kłopotu, „Głos Adwentu”,   nr 9/1989,  s. 11. 

Śladami wielkiego lekarza, „Znaki Czasu”, nr 10/1989, s. 14. 

Jak uczynić sabat świętym, „Głos Adwentu”, nr 11-12/1989,                     s. 11. 

W kręgu VII przykazania /I/, „Głos Adwentu”, nr 4/1990, s. 3-5. 

W kręgu VII przykazania /II/, „Głos Adwentu”, nr 5/1990, s. 4.5. 

Charakter Jezusa, „Znaki Czasu”, nr 5/1990, s. 14.15. 

Zwycięskie życie, „Znaki Czasu” nr 7-8/1990, s. 14.15. 
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Największe zwiedzenie, „Znaki Czasu”, nr 10/1990, s. 16. 

Pan sabatu, „Znaki Czasu”, nr 5/1991, s. 12-15. 

Małżeństwo, „Znaki Czasu”, nr 11-12/1991, s. 6.7. 

Hojny zbór, „Głos Adwentu”, nr 11-12/1991, s. 2-4. 

Jan Chrzciciel, „Głos Adwentu”, wyd. specj./1991. s,3-5. 

Śladami Wielkiego Lekarza, „Głos Adwentu”, nr 2/1992,                                         s. 4-6.11. 

Słowo Boże przewodnikiem rodziców, „Głos Adwentu”, nr 7-8/1992, s. 2.3. 

Chrystus potrzebą grzeszników, „Znaki Czasu”,nr 9/1992, s. 2. 

W jaki sposób ostoimy się na sądzie, „Głos Adwentu”, nr 12/1992, s. 18-20. 

Słyszymy..., „Znaki Czasu”, nr 7-8/1993, s. 2. 

 

* Wykaz artykułów w języku angielskim (również cytowanych                  w rozprawie) za-

mieściłem w „Signa Temporis”, z 1/4/ 1993. Oto wykaz ważniejszych manuskryptów i listów 

E.White zamieszczonych w niniejszej rozprawie (w kolejności zamieszczania). 

 

Manuskrypty: 

82/1901;16a; 27/1888; 62/1886; 65/1886; 66/1886; 67/1886; 70/1886; 32/1887; 33/1887; 

34/1887; 35/1887; 29/1891; 47/1891; 37/1892; 88/1893; 54/1895; 184/1898; 43/1901; 

84/1905; 188/1907; 13/1885; 15/1888; 9/1890; 

 

Listy: 

89a/1895; 58/1895; 129/1897; 196/1900; 156/1901; 215/1904; 247/1904; 37/1887; 13/1887; 

21a/1888; 40/189; 21/1888; C-3/1864; W-12/1860. 
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