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13. augusta 1894 Ellen Whiteová napísala Stephenovi Haskellovi list vyjadrujúci hlboký súcit 
s ľuďmi, ktorí zomierali na chrípkový vírus. Napísala: 
„V celom New South Wales sme skúšaní a sužovaní chrípkovou epidémiou. V mestách aj 
mestečkách je postihnutá takmer každá rodina. Niektorí ľudia sú veľmi, veľmi chorí. Kolíšu na 
hrane života a smrti. Modlíme sa za chorých, pomáhame im ako sa dá aj finančne a čakáme na 
výsledok... V minulom týždni v jedeň deň tu bolo jedenásť pohrebov... Zdá sa, že deti 
ochorením netrpia tak, ako dospelí a starší. Sama som bola chrípkou vážne postihnutá a štyri 
týždne som sa nezúčastnila na nijakom stretnutí. No nebola som úplne odkázaná na posteľ. 
Hoci som kašlala, kýchala a tieklo mi z nosa, skoro každý deň som napísala určitý počet strán. 
Brat Colcord bol pripútaný na lôžko. Takmer každý okolo nás trpí, no ja ďakujem Pánovi, že 
môj stav sa zlepšuje a v Pánovi získavam novú odvahu. V mene Pánovom robíme, čo sa dá... 
Nemusím všetko len bezmocne sledovať, stonať a modliť sa... Boží ľud je skúšaný a sužovaný 
a z Božieho poverenia mu chcem pomáhať, keď prechádza touto skúškou... a tým sa chcem 
držať Ježiša ešte pevnejšie než kedykoľvek predtým.“ (Letter 30, 13. august 1894) 
 
V čase písania listu mala Ellen Whiteová 66 rokov a patrila do rizikovej skupiny. Dôvera v Boha 
a životný štýl jej pomohli zvládnuť kritické obdobie a prejsť ním bez ujmy. 
To, ako sa Ellen Whiteová postavila k chrípkovej epidémii, prináša ponaučenie aj v súčasnej 
pandemickej situácii. Často počúvam otázku, ako sa dnes správať. Odpoveď by nás mala 
podnietiť, aby sme v podobnej kríze reagovali pozitívnym, tvorivým a prínosným spôsobom. 
 
Ako sa zachovať? 
 
Príklad Ellen Whiteovej môže byť v mnohom inšpiráciou: 
 

1. Ani prítomnosť choroby ju nezmalomyseľnela. Neprestala sa starať o rodinu 
a spoločenstvo cirkvi. Kde sa dalo, pomáhala a držala sa Pánových zasľúbení. Podobnú 
dôveru v Božiu ochrannú moc by sme uprostred tejto krízy mali prejavovať aj my. 
Pamätajme, že Božia prítomnosť nám dodáva odvahu. Pán hovorí: „Neboj sa, veď ja 
som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď 
ťa podopieram spravodlivou pravicou.“ (Iz 41,10) Aj Pavlove slová sú aktuálne: „Zo 
všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení; sme bezradní, no nie zúfalí; sme 
prenasledovaní, no nie opustení; sme zrážaní k zemi, no nehynieme.“ (2 Kor 4,8.9) Je 
to situácia, ktorá nás zráža k zemi, ale nezničí. Čelíme zápasom a ťažkým skúškam, 
a prídu ešte väčšie výzvy, ale Ježiš žije. On je naše útočisko a sila, a aj keby sme 
prechádzali údolím smrti, nebudeme sa báť, pretože jeho prút a palica nás potešujú. 
(Ž 23) Pán je zárukou záverečného víťazstva, dôverujme mu. 

2. Ellen Whiteová neprestala pracovať ani doma. Vytvorila si časový plán ako naplniť 
určité ciele. Každý deň napísala predpísaný počet strán. Je to veľmi užitočné, pretože 
tým sa upevňuje náš cit pre misiu. Nesmieme stratiť zo zreteľa cieľ a stále hľadať cesty 
ako naplniť naše plány aj v čase radikálnych obmedzení. Pretože, aj keď „sme izolovaní, 



nie sme ticho“. Pred nami je poslanie, ktoré treba naplniť. V kontexte misijného 
poslania Ježiš povedal: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“ (Mat 
28,20) 

3. Stále si zachovávala správne postoje. Keby mala príležitosť používať sociálne média ako 
je to dnes, som si istý, žeby udržiavala kontakt s cirkvou, povzbudzovala členov 
a ponúkala im nádej cez súčasné komunikačné kanály. Predstavujem si, ako vytvára 

 malé online skupinky 

 špeciálne posolstvá pre zbory cez sociálne siete 

 ranné zamyslenia pre facebookových priateľov 

 predtočené duchovné slovo zdieľané cez sociálne siete 
 
Nebuďme zmalomyseľnení. Je veľa toho, čo môžeme robiť, dokonca aj s minimálnou mierou 
kreativity. V poslednom čase som započul niekoľko inšpiratívnych výrokov: „Zbory sú 
otvorené. Zavreté sú iba budovy.“ „Cirkev je otvorená, pretože cirkev si ty.“ „Otvorili sme náš 
digitálny zbor.“ Cez internet môžeme sledovať cirkevné bohoslužby, mnohí používajú Zoom 
alebo iné konferenčné softwary ako prostriedok na spojenie s inými.  

4. Ellen Whiteová mala modlitebného ducha a plne dôverovala Božej moci. V podobných 
situáciách dôverujme nádherným Božím zasľúbeniam zapísaným v Písme. Sú ich 
tisícky, držme sa ich. Napísala: „Ďakujem Pánovi, že môj stav sa zlepšuje a v Pánovi 
získavam novú odvahu.“ (Letter 30) Keď  Pavla priviedli do Ríma ako väzňa, zažil na 
mori strašnú búrku a loďou zmietal silný vietor zvaný euroclydon. V tejto situácii sa 
objavujú tri dôležité výroky (Sk 27,23-25): 

 Neboj sa 

 Neklesaj na duchu, drž sa nádeje 

 Maj pozitívny postoj, nebudú nijaké straty, pretože Boh bude s tebou  
 
Nech dôvera, ktorú prejavuje apoštol, nás sprevádza aj v tomto čase.  
Vyhnime sa výstrednému správaniu, nešírme poplašné správy a nepodliehajme panike. 
Naopak, buďme pozitívni v zdieľaní nádeje s ľuďmi okolo nás, s tými, ktorí nás vidia, počujú 
a nasledujú cez rôzne komunikačné kanály. 
Stretnutia v našich domovoch budú čoraz dôležitejšie pre modlitebné stretnutia a štúdium 
Biblie, spoločenstvo a svedectvo. Keď sa uvoľnia karanténne opatrenia, mali by sme 
pokračovať v stretnutiach po domácnostiach. Túto skúsenosť by sme mali využiť ako 
evanjelizačný nástroj a priateľom a susedom povedať, že Ježiš skoro príde. 
Boh má všetko pod kontrolou. Buďme pripravení počúvať jeho hlas. On k nám prehovára. 
Buďme citliví na jeho slovo. 
  
   


