
T aké zklamání – i když bylo výsledkem jejich nesprávného chápání 

proroctví – jim mělo přinést užitek. Prověřilo motivace lidí, kteří tvrdili, 

že varovné poselství přijali. Zavrhnou po zklamání všechno, co prožili, 

a přestanou důvěřovat Božímu slovu, nebo se pokorně a s modlitbou 

budou snažit poznat, v čem se dopustili chyby a jaký má vlastně proroctví 

smysl? Kolik z nich jednalo jen ze strachu, z chvilkového popudu nebo 

vzrušení? Kolik z nich vlastně věřilo jen polovičatě nebo vůbec? Mnozí 

tvrdili, že se těší na příchod Pána Ježíše, když však měli snášet posměch 

a odmítání ostatních, když byli vystaveni zkoušce – protože Pán nepřišel 

a oni zažili zklamání –, opustí to, čemu uvěřili? Zavrhnou pravdu 

doloženou jasným svědectvím Božího slova proto, že okamžitě nepochopí, proč Pán jedná tak, jak jedná?

 Zklamání také ukázalo skutečnou sílu lidí, kteří s opravdovou vírou uposlechli to, o čem byli 

přesvědčeni, že je učení Božího slova a Ducha svatého. Naučili se, čemu může lidi naučit jen podobná 

zkušenost – totiž jak je nebezpečné přijímat názory a výklady lidí namísto toho, abychom Bibli umožnili, 

aby se vykládala sama. Zklamání a zármutek, který byl výsledkem jejich vlastního omylu, vedl pravé 

věřící k nápravě. Vedl je k důkladnějšímu studiu biblických proroctví, k tomu, že začali ověřovat základy 

své víry a odmítli všechno, co sice ostatní křesťané obecně uznávali, ale co se nezakládalo na Písmu.

P         ...

ocity lidí, kteří i po zklamání věřili, že je Bůh vedl, vyjadřují následující slova Williama Millera: 

„Kdybych měl prožít svůj život ještě jednou a měl tutéž jistotu, jakou jsem měl, musel bych být 

stejně čestný k Bohu i lidem... Jsem přesvědčen, že nenesu žádnou vinu za druhé lidi. Myslím, že 

jsem udělal všechno, co bylo v mých silách, abych nenesl vinu za odsouzení jiných lidí… I když 

jsem byl dvakrát zklamán, nejsem zklamán a znechucen... Věřím v příchod Ježíše Krista stejně jako 

dříve. Udělal jsem jen to, co jsem po létech poctivého studia pokládal za svou povinnost. Pokud 

jsem se mýlil, pak jsem se mýlil ve jménu odpovědnosti vůči Bohu... Jedno 

vím: Kázal jsem jen to, čemu jsem věřil. Bůh byl se mnou, jeho moc se 

projevovala v celém hnutí, které přineslo mnoho dobrého... Tisíce lidí začali 

po kázání o konci času studovat Písmo a skrze víru a krev Ježíše Krista došli 

smíření s Bohem... Nikdy jsem se neucházel o přízeň pyšných, ani jsem 

nemalomyslněl, když mi svět spílal hrozbami. Ani teď se nebudu ucházet 

o jejich přízeň. Nikdy nebudu hledat svůj život v jejich rukou, ani, jak 

doufám, nezaváhám, budu-li jej muset položit, jestliže Bůh ve své laskavé 

prozřetelnosti rozhodne.“ Bůh neopustil svůj lid. Boží Duch i nadále zůstával 

s lidmi, kteří zbrkle neodmítli přijaté poznání a neopustili adventní hnutí.

Z knihy zakladatelky společenství adventistů sedmého dne Ellen Gould Whiteové, 

Velké drama věků, Advent-Orion, Praha 1995, str. 235-236 a 268.

Whiteová odkazuje ke zklamání z neuskutečněné předpovědi Kristova druhého příchodu roku 1844.

Hlavní postavou tohoto očekávání byl William Miller.
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