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Kateřinice 19.3.2016

Milý sbore,

Doposud jste ode mě slyšeli většinou kázání. Dnes tomu tak ale nebude, prosím 
za prominutí. To co uslyšíte bude přednáška a také Bibli otevřeme až ke konci 
našeho uvažování.

K sepsání této úvahy, respektive přednášky, mě vedly události posledních let a 
dnů o situaci v naší církvi a především nedávná návštěva br. Veitha. O br. Veithovi 
dnes nebudeme vůbec mluvit. To co mě velmi zaujalo a o čem chci mluvit byl 
charakter diskuzí vedených na internetu, kde se objevila velká spousta příspěvků a 
také velká spousta emocí. Někteří lidé se projevovali nečekaně agresivním 
způsobem, napadali druhé a o křesťanském duchu zde nemohla být ani řeč. To pro 
mě osobně bylo velkým zklamáním, protože v mém chápání má být diskuze mezi 
křesťany vedena vždy v křesťanském duchu. Spektrum diskutujících bylo různé a 
tito diskutující představovali některé skupiny v naší církvi. On každý člověk na 
úplně osobní úrovni věří v Pána Boha jinak než jeho spolubratr/spolusestra ve 
vedlejší lavici. Každý z nás si Boha jinak představujeme, každý z nás má jiný 
temperament a má snahu svoji povahu nějak projektovat do povahy Pána Boha. 
Skutečností je, že každý z nás věříme trochu jinak a chápeme věci trochu jinak. 
Dokonalá stejnost, uniformita tak není možná a jako lidé pak spolu musíme nějak 
vyjít a nějak se spolu domluvit. Když se teď oprostíme od jedince a půjdeme na vyšší
úroveň, uvidíme, že celý sbor má nějakou náladu, svoji malou kulturu a své způsoby.
Jsou sbory více konzervativní a jsou sbory více liberální. A nebo je v jednom sboru 
skupinka konzervativnějších lidí a skupinka liberálnějších lidí. Zjistíme, že v naší 
církvi jsou různé skupiny lidí a každá skupina má trochu jiný pohled na Boha, věci 
víry a pohled na budoucnost naší církve. 

Chtěl bych vám teď představit aspoň nějaké skupiny s tím vědomím, že nejsem 
schopný popsat všechno a podchytit všechny nuance. Na pomoc jsem si vzal 
disertační práci Bedřicha Jeteliny a také anglickou wikipedii. Získané myšlenky pak 
někdy parafrázuji docela volně, někdy více přesně, ale přímo je neuvádím jako 
citace s dvojtečkou. To co vám přednáším je spíš úvaha a rozhodně ne akademická 
práce.

1. Hlavní proud adventismu:
Je to skupina asi nejpočetnější, představuje jakýsi průměr ze všech možných 

podskupin a snaží se udržet a rozvíjet naši církev jak je to jen možné. Oficiální 
materiály, které církev vydává, časopisy a knihy představují nejčastěji právě teologii
hlavního proudu. Je to jakási střídmá varianta všeho, snažící se držet toho, co nám 
zanechali otcové průkopníci. Protože do hlavního proudu často patří administrátoři 
církve, čeká je často nelehké rozhodování a diplomatické jednání při snaze vyjít se 
všemi dalšími skupinami.

2. Evangelikální adventisté:
Tento pojem neznamená evangelickou církev, aby nedošlo k omylu. Znamená že je

to směr který je shodný s hlavním tématem protestantismu a ostatních církví.
V centru pozornosti stojí spasení z milosti a Kristus. Vše je pak poměřováno tímto

měřítkem včetně klasických adventistických témat, jako ostatek, Duch prorocký 
nebo služba ve svatyni.
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Od B. Jeteliny: J. David Newman, evangelikálně zaměřený adventista v 
roce 1992 napsal: „Přirovnávám evangelium k obrazu a učení církve 
adventistů k rámu. K tomu, abyste ukázali obraz, nepotřebujete rám, ale 
dobře zvolený rám jistě upoutá pozornost na obraz a podtrhne jeho krásu. 
Problém nastává tehdy, když je rám příliš velký a dominantní a zastiňuje 
obraz.... Našich 27 věroučných bodů je toho příkladem (tehdy bylo 27 
bodů). Spasení je obsahem jednoho z nich, ale přece to znamená něco víc. 
Odeberme bod o spasení a bez ohledu na to, jak dobře známe ostatních 26, 
nikdo nebude v nebi. Ale ponechme spasení a odeberme ostatních 26 a 
člověk stále může do nebe.“

Tento citát přinesl kritiku konzervativních adventistů. Newman na to 
zareagoval napsáním otevřeného dopisu tehdejšímu předsedovi Generální 
konference Robertu Folkenbergovi, ve kterém ho vyzval, aby se zasadil o to,
aby se evangelium stalo centrem adventistické věrouky.

Evangelikální adventisté se na tématu Krista a spasení setkávají s ostatními 
křesťany, vzájemná diskuze je velmi dobře možná a vidí sebe na stejné úrovni jako 
ostatní křesťany. Adventní specifické body berou vážně, nikdy však nesmí zastínit 
hlavní téma a tím je Kristus a jeho milost. Definice není jednoduchá, ale zde je 
několik hlavních bodů:

1. Základem křesťanské víry a praxe je Písmo a nikoliv spisy Ellen Whiteové.
2. Ježíš Kristus je věčným Bohem a ve své lidské přirozenosti je bezhříšný.
3. Zástupná oběť Ježíše Krista za spasení hříšníků byla dokonána na kříži, nyní 

pokračuje jeho přímluvná služba v nebesích.
4. Ospravedlnění je možné jedině vírou na základě Kristových zásluh a ne naší 

poslušností zákonu.
5. Ježíš a jeho ukřižování je centrem víry a praxe adventistů sedmého dne.
6. Opravdoví a duchovní křesťané žijí i mimo Církev adventistů sedmého dne.

Evangelikální adventisté dopracovávájí odkaz roku 1888 a konference v 
Minneapolis, kde se naše církev  odklonila od zákonického pohledu a zdůraznila 
spasení z milosti. Dalším mezníkem je rok 1957 a vydání knihy Questions on 
Doctrine (Oázky o věrouce) která taktéž zdůrazňuje Krista a spasení z milosti.

3. Historičtí (pravověrní) adventisté:
Je to skupina, která zastává postoje prvních otců zakladatelů a vidí pravou víru 

především v poslušnosti. Chce se vrátit před rok 1957 (vydání knihy Questions on 
Doctrine), někteří i před rok 1888. Věří, že celá a úplná věrouka byla zjevena otcům
zakladatelům od samotného Boha, je tedy dokonalá a není ji třeba nijak měnit. Je 
také bezpředmětné o ní nějak diskutovat. Východiskem teologického konceptu je 
Ježíšova přirozenost při jeho pobytu na zemi. Významný konzervativní teolog M.L. 
Andreasen zastával názor, že Ježíš měl přirozenost stejnou jako Adam po pádu do 
hříchu a svojí poslušností nám lidem dokázal, že je možné žít bezhříšným životem. 
Tím pádem to Bůh od nás také očekává. Pro ortodoxní adventisty je téma 
poslušnosti a dokonalosti klíčovým tématem, protože rozhoduje o spasení a také o 
druhém Kristově příchodu. Jsou naprosto přesvědčení o své pravdě a ten kdo s nimi
nesouhlasí je odpadlíkem nebo přímo Babylonem. Sebe pak chápou jako 
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nepochopené mučedníky, kteří jako poslední drží prapor pravdy a mají silnou 
nedůvěru v oficiální strukturu a vedení naší církve. Vytvářejí si paralelní vlastní síť 
škol, vzdělávání a publikací. Na evangelikální adventisty nahlíží jako na odpalíky, 
diskuze s jinými křesťanskými církvemi není v podstatě možná. Už snahu o dialog s 
jinými církvemi označují za odpadnutí, spolupráce není přípustná. Pohled na 
katolickou církev je silně vyhraněný. Pravidla života jsou poměrně pevně 
definovaná, existuje celkem jasný i když nepsaný seznam toho, co se smí a co se 
nesmí. Některým lidem to vyhovuje, protože jsou zbaveni těžkého rozhodování a 
hledání, jak Kristovy principy aplikovat v dnešním životě. Za základ argumentace 
jsou používány knihy Ellen Whiteové, především však z doby před rokem 1888, kdy 
sama Ellen Whiteová prožila při konferenci v Minneapolis proměnu teologického 
směřování. Sestavují si vlastní kompilace jejich děl podle svého gusta, naopak 
některé její „evangelikální“ či smířlivé citáty jsou pro ně neznámé. V americe jsou 
někteří z nich členy skupiny: „King James Only movement“ které pokládá anglický 
překlad „Bible krále Jakuba“ za jediný vhodný překlad bible a ostatní překlady bible
neuznává, protože jsou nepřesné a odvádějí lidi od pravé víry. Kultura, bohoslužby, 
oblékání a hudba je zakořeněna v době, kdy tito lidé byli mladí, popřípadě se 
různým způsobem chtějí přiblížit životnímu stylu otců zakladatelů. Sám Andreasen 
byl zastáncem myšlenky, že poslední generace před příchodem Krista musí být 
dokonalá, jinak ani druhý Kristův příchod nebude možný. Tímto jsme vlastně my 
lidé vinni, že Kristus nepřišel, protože se málo snažíme. Ze všech směrů 
Adventismu jsou blíže kultu, než církvi.

4. Progresivní adventisté:
Tato skupina je přesným opakem historických adventistů, snaží se o pokrok a 

proměnu církve aby byla srozumitelná dnešnímu člověku
1. Nauka vychází z pocitu potřeby.
2. Přítomná pravda musí být znovu vybudována (recycled).
3. Pluralistické (mnohoznačné) výklady jsou v pořádku.
4. Ozdoby nedělají člověka.
5. Bible si zaslouží opravdové studium.
6. Nové otázky nemají řešení v Bibli.

Tento směr má největší schopnost oslovit dnešního člověka protože se nejvíc 
dotýká otázek, jaké má současný člověk. Hlavní proud a především ortodoxní 
adventisté takový úspěch nemají, protože odpovídají na otázky, které si lidé kladli v 
době vzniku naší církve. Pro historické adventisty je největším misijním polem sbor 
hlavního proudu, kde vyhledávají sympatizanty. Většinovou společnost nemohou při 
vší snaze široce oslovit, protože z vnějšího pohledu připadají současnému člověku 
zvláštně a podivínsky. Progresivní adventisté nijak nelpí na tradičních výkladech, 
učení o svatyni, ostatku, někteří nevnímají stvořitelský týden doslovně  a vůbec jsou
mnohem přístupnější současnému věděckému pohledu i když odporuje klasickému 
biblickému pojetí. Jsou také přístupnější současné kritické metodě studia bible, 
která je propagována teologickými školami jiných církví. Jistou podskupinou 
progresivních adventistů jsou 

5. Liberální adventisté:
Jejich pohled je ještě méně váže na adventní kořeny a témata jako sobota, dietní 
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předpisy, předmanželské soužití pro ně nejsou zdaleka tak závazné jako pro ostatní 
proudy. Někteří z nich jsou jen kulturní adventisté, kteří se v tomto prostředí 
narodili, ale věci neprožívají „tak vážně“. Někdy se může zdát, že jim z klasického 
adventismu vlastně nic nezůstalo a představují skupinu, která nejvíce splývá s 
většinovou společností.

Tímto jsme probrali některé skupiny v naší církvi. Vynechal jsem třeba lidi 
zaměřené na vegetariánství, nebo veganství a mnohé jiné skupiny.

U těchto 4 hlavních chci zdůraznit důležitou věc. V každé skupině může být 
člověk, co bere věci víry velmi vážně, je vnitřně nesmírně poctivý a nikdy by vás 
nepomluvil, nepodvedl, raději by zemřel, než by zalhal. Plně věří v druhý Kristův 
příchod a upřímně se na něj těší. Takový může být evangelikální, historický nebo i 
progresivní adventista. A stejně i naopak, příslušnost k nejkonzervativnějšímu 
směru nezaručí, že je takový člověk i z morálního hlediska v pořádku a bude bez 
problému spasený, protože bez problému mlátí doma ženu a ještě si to biblicky 
zdůvodní. Nemusíte se mnou souhlasit, ale z mého pohledu může být spasený 
člověk z jakékoliv skupiny, protože o spasení rozhoduje Bůh a hlavně Bůh vidí do 
srdce. Chci tím říci, že obhajuju liberální bezbřehost a že tedy na ničem nezáleží? 
Rozhodně ne. Jen spasení je moc svatá věc na to, abychom o něm jako lidé 
lehkovážně rozhodovali. To co je důležité je pokání. Boží Duch nás vede k pokání. A 
tady každý musí do nejniternějšího nitra a čestně přiznat, kde svůj život nezvládá. A
vyznávat mají co lidé ze všech skupin. Progresivní adventista bude třeba veden 
Bohem k tomu, aby si ujasnil roli soboty ve vztahu k Bohu, aby si dal do pořádku 
svůj předmanželský intimní život. Historický adventista bude zase například veden 
k poznání vlastního hříchu pýchy, nadřazenosti a nelaskavého chování.

Když jste slyšeli charakteristiky těchto skupin, jistě jste měli pokušení zařadit 
někam sebe. Já jsem to pokušení měl také. Ale zjistil jsem, že jsem směsicí více 
směrů, na každém najdu něco pozitivního, co mě oslovuje. Tím také musím potvrdit,
že toto rozdělení na 4 skupiny není zdaleka dostatečné, je jen přibližné a má svoje 
mezery. Lidé jsou komplikovanější. Ani rozdělení na 4 klasické temperamenty 
(cholerik, sangvinik, melancholik a flegmatik) nefunguje stoprocentně.

Vraťme se teď k oněm ohnivým internetovým diskuzím. Našli bychom tam 
zástupce z různých těchto skupin. Historickým adventistům se velmi líbilo, jak 
zřetelně Br. Veith odsoudil katolickou církev a berou ho jako věrného Božího 
služebníka, kterého budou hájit ze všech sil. Liberálněji smýšlející adventisté zase 
chtějí hájit svoje pohledy. Když do tohoto všeho dodáme trochu české internetové 
neomalenosti a nevychovanosti, dostaneme zoufalý obraz vzájemného obviňování, 
osočování a nadávek. Zajímalo by mě, kolik agresivity by si dovolili lidé, kdyby se 
osobně setkali, jestli pod rouškou internetu nedochází k větším projevům hrubosti, 
než na osobní rovině.

Někdy si říkám, jak by byl svět krásný, kdyby byli všichni jako já. Ale to není 
správná cesta. Lidé jsou různí a mají různé pohledy na věci víry a na Boha. Proto je 
naprosto přirozené, že v naší církvi byly, jsou a budou různé skupiny a různé 
pohledy. A je to tak dobře a je to tak normální. Lidé mají svobodnou vůli a 
svobodnou mysl a smějí si vybrat takový směr, který je jim blízký, který je oslovuje. 
Mám tedy právo vůbec říci, že s tímto a tímto nemůžu souhlasit v životě mého 
bratra? Rozhodně ano. Jen jde o to, jak se věci říkají, protože ten druhý je mým 
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bližním a je mým bratrem.
Určitě jsou vám některé směry bližší než jiné. Ale zachránění, spasení lidé budou 

ze všech těchto skupin. Každý směr v církvi má vzácné a oddané lidi, stejně jako má
každý směr lidi neobrácené a někdy i přímo zlé. Koukol a pšenice pak musí růst 
spolu, až do skonání věků:

Mat 13,24-43
24 Pověděl jim další podobenství: "Nebeské království je, jako když člověk rozsívá

na svém poli dobré semeno. 25 Ale zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel 
mezi pšenici koukol a odešel. 26 Když pak vzešla stébla a přinesla úrodu, tehdy se 
ukázal i koukol. 27 Služebníci toho hospodáře tedy přišli a ptali se ho: ‚Pane, 
nenasel jsi na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal ten koukol?' 28 
Odpověděl jim: ‚To udělal nepřítel.' Služebníci se zeptali: ‚Chceš, abychom ho šli 
vytrhat?' 29 Ale on řekl: ‚Nikoli, protože byste při trhání koukolu mohli vytrhnout i 
pšenici. 30 Nechte obojí růst spolu až do žně. V čas žně řeknu žencům: Vytrhejte 
nejdříve koukol a svažte do snopků ke spálení. Pšenici ale shromážděte do mé 
obilnice.

36 Tehdy propustil zástupy a šel domů. Tam za ním přišli jeho učedníci a žádali: 
"Vysvětli nám to podobenství o koukolu na poli." 37 Odpověděl jim: "Rozsévač 
dobrého semene je Syn člověka, 38 pole je tento svět, dobré semeno jsou synové 
Království a koukol jsou synové toho zlého. 39 Nepřítel, který je rozsívá, je ďábel, 
žeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. 40 Jako se tedy sbírá koukol a spaluje
se v ohni, tak to bude na konci světa. 41 Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z
jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, 42 a uvrhnou je do 
ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. 43 Spravedliví tehdy zazáří v 
království svého Otce jako slunce. Kdo má uši, slyš!

Koukol a pšenice tu budou až do konce tohoto světa. Také různé směry v církvi tu
budou až do konce světa. Nemá smysl plýtvat silami a snažit se všechny lidi 
předělat podle jednoho mustru. Jednota církve neznamená stejnost ve smyslu 
vojenské uniformity. To opravdu důležité je, jak spolu budou jednotlivé skupiny a 
směry vycházet. Pokud chceme někde namířit naše úsilí, ať je to v této oblasti. A po 
uplynulých týdnech nešťastných internetových diskuzí cítím, že nás tady hodně tlačí
bota. Budoucnost církve závisí na tom, jak se spolu dokážeme domluvit. Začtěme se
do dopisů apoštola Pavla, zaslechněme tam Boží Slovo pro nás a nechejme se 
oslovit až v nitru našeho bytí.

1 Tim 2,8
8 Kdekoli se sejdete k modlitbě, chci, aby muži zvedali ruce ve svatosti, bez 

hněvu a dohadování.
1 Tim 6,3-5
3 Učí-li někdo odlišně a nesouhlasí se zdravými slovy našeho Pána Ježíše Krista a 

tímto zbožným učením, 4 je nadut pýchou a ničemu nerozumí. Libuje si jen v 
hádkách a slovních potyčkách, které jsou zdrojem nevraživosti, neshod, urážek, 
zlých domněnek 5 a neustálých třenic. 

2 Tim 2,14
14 Tyto věci připomínej a zapřísahej bratry před Bohem, ať se nehádají o slova - 

nevede to k žádnému užitku, jen ke zkáze posluchačů.
2 Tim 2,23-26
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23 Hloupé a nesmyslné spory však odmítej; víš přece, že plodí jen hádky. 24 A 
Pánův služebník nemá být hádavý, ale ke všem přívětivý a snášenlivý a má být 
schopen učit 25 a s vlídností napravovat odpůrce. Kdo ví? Bůh je může přivést k 
pokání, aby poznali pravdu 26 a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, 
aby konali jeho vůli.

2 Tim 3,1-5
1 Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. 2 Lidé budou milovat jen

sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům,
nevděční, bezbožní, 3 bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, 
nepřátelé dobra, 4 zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než 
milovníci Boha. 5 Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou 
popírat. Od takových se odvracej.

Další Pavlův dopis je určen původně do sboru v Efezu, ale přeneseně také nám 
všem:

Ef 4
1 Jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu 

povolání, které jste přijali.2 Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem 
snášejte v lásce 3 a usilujte zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje.

14 Nesmíme proto nadále zůstat nemluvňaty zmítanými a unášenými kdejakým 
poryvem učení, lidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu.15 Místo toho 
máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou.

23 Obnovujte ducha své mysli 24 a oblékněte se do nového člověka stvořeného k 
Božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy. 25 Odhoďme tedy lež a 
každý "říkejme jeden druhému pravdu" - jsme přece údy téhož těla! 26 "Hněváte-li 
se, nehřešte;" zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne. 27 Nedávejte místo ďáblu.

29 Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, 
kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší. 30 Nezarmucujte svatého Božího 
Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. 31 Veškerá hořkost, hněv, 
zuřivost, křik i urážky ať vás opustí spolu s veškerou záští. 32 Buďte k sobě 
navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu 
odpustil vám.

Amen


