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Nikdy jsem se za prorokyni neprohlašovala. Pokud mě tak nazývají ostatní, nebudu se 
s nimi o to přít. Mé dílo ale pokrývá tolik oblastí, že se nemohu nazvat ničím jiným než 
poslem, který má nést poselství našeho Pána jeho lidu, a který má pracovat všude tam, 
kam jej pošle.  
 
Když jsem byla naposledy v Battle Creeku, řekla jsem před celým velkým shromážděním, 
že se neprohlašuji za prorokyni. Dvakrát jsem se o této záležitosti zmínila a vždy výslovně 
řekla: "Neprohlašuji se za prorokyni." Ráda bych, aby všichni správně chápali, co jsem 
měla na mysli, když jsem řekl, až se neprohlašuji za prorokyni.  
 
Chápu, že někteří lidé si nebyli jistí, jestli Ellen Whiteová stále zastává stejné pohledy 
jako před lety, když ji slyšeli promlouvat v hájku za sanatoriem, v kapli a při stanových 
shromážděních na předměstí Battle Creeku. Ujistila jsem je, že poselství, které dnes nese, 
je naprosto stejné jako to, které nesla po dobu šedesáti let její veřejné služby. Stále plní 
stejnou službu, k níž ji Pán povolal, když byla ještě mladou dívkou. Dostává poučení stále 
od stejného Učitele s nařízením: "Seznam ostatní s tím, co jsem ti zjevil. Sepiš poselství, 
která jsem ti dal, aby je měli i ostatní k dispozici." O to má stále usilovat. 
 
Napsala jsem mnoho knih, které jsou dnes rozšířeny mezi lidmi. Sama bych s touto 
pravdou, která je představena v knihách, nepřišla, ale Pán mi pomohl prostřednictvím 
Ducha svatého. Tyto knihy, které představují Boží naučení, které mi dával v posledních 
šedesáti letech, obsahují světlo z nebes, a snesou test podrobného zkoumání a ověřování. 
 
Ve věku sedmdesáti osmi let stále horlivě pracuji. Všichni jsme v rukou Božích. Důvěřuji 
mu; protože vím, že nikdy neopustí ani nezapomene na ty, kteří mu důvěřují. Svěřila jsem 
se do jeho péče. 
 
"Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil 
ke své službě " (1 Tm 1,12). -- The Review and Herald, July 26, 1906. 
 
Během svého proslovu jsem řekla, že se neprohlašuji za prorokyni. Někteří tím byli 
překvapeni, a protože se o tom mnoho diskutuje, raději to vysvětlím. Ostatní mě označují 
za prorokyni, ale já sama jsem si tento titul nikdy nepřisvojovala. Necítila jsem, že by bylo 
mou povinností takto se sama označovat. Ti, kteří se dnes směle sami prohlašují za 
proroky, jsou často ostudou Kristova díla.  
Mé dílo zahrnuje mnohem víc, než je obsaženo v tomto slovu. Považuji se za posla, 
kterému Pán svěřil poselství pro jeho lid. -- Letter 55, 1905. 
 
 
Byla jsem poučena, že nemám být bržděna v práci těmi, kteří se zaobírají hypotézami o 
podstatě tohoto úkolu, jejichž mysl se zabývá mnoha složitými problémy spojenými 
s jejich představami o práci proroka. Mé poslání zahrnuje dílo proroka, ale tím nekončí. 
Zahrnuje mnohem víc, než může pochopit mysl těch, kteří rozsévají semena nevíry. --
Letter 244, 1906. (Adresován starším sboru v Battle Creek.) 


