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JEAN-LUC ROLLAND 
(Theology trachet, Saleve‚ Adventist University Direktor of the Ellen G. White. 

Research Center, EUD) 
 
Rozdíl mezi „křesťanskou dokonalostí“ a perfekcionalismem. 
 

Hermeneutika EGW 
- nevíme kdy a komu to napsala 
„Bůh nemá rád děti, které zlobí a dělají hlouposti“ → určitá pravidla, otázky, kt. je 

třeba si klást. ( 
1. Jak se v životě EGW vyvíjely její pohledy, názory? (př. jak se vyvíjelo myšlení 

apoštola Jana v evangeliu a v jeho listech, Zjevení; př. v Žalmech můžeme 
sledovat vývoj Davida). EGW zveřejnila své vidění v 17 letech, poslední její 
zápis je v 80 letech = můžeme sledovat její vývoj. 

2. V jaké souvislosti, v jaké knize to EGW napsala? Nelze vše shrnout pod 
jednotný název „Spisy EGW“. Je to podobné jako se zeptat „Věříš v EGW?“. 
Psala různé dopisy, knihy, rukopisy, zápisky a poznámky (neměla záměr je 
veřejně publikovat s osobními postřehy a názory – v mnohém se mýlila a sama 
pak to napsala jinak), články, kompilace. Kompilace nejsou jejím dílem1 - v tom 
jsou obsažené i její soukromé zápisky, které nehodlala publikovat veřejně. Lidé 
většinou berou všechna její díla i kompilace se stejnou autoritou.  

 
Citát výše uvedený: Psala to jako mladá – nechtěla to ani zveřejnit – psala to jako 

dopis dítěti, které mělo šest let. Potřebovala se přiblížit psychice toho dítěte, proto 
zvolila takováto slova. Osobně to chtěla tomu dítěti upřesnit. 

 
Jednoho dne EGW napsala své snaše: „Prosím tě mohla bys zajít na trh a koupit mi 

bednu ústřic? Já je miluju a hrozně bych si je dala“.  
 Napsala to 20 let poté co dostala první vidění o zdravotní reformě. I tento citát 

vyžaduje hermeneutické otázky. V roce 1863 dal Bůh EGW vidění o zdravotní 
reformě, nevíme jak k ní Bůh mluvil! Bůh se s ní setkal, navštívil jí. Je to, co 
zapsala o tomto setkání s Bohem, přesný zápis? To nevíme (stěží to bylo jako 
v kině, nemohla to rychle zapisovat a nemohla si pamatovat vše slovo od slova, 
vše co napsala také nebylo originál). Ona hodně četla, studovala a používala 
myšlenky různých lidí. Už 163 let se snažíme pochopit jaké to bylo doopravdy 
mezi Bohem a EGW.  

 Tento citát nebyl e-mail od Pána Boha! V roce 1863 Bůh řekl něco EGW o 
zdravotní reformě, ale neznamená to, že jí řekl naprosto vše a že ona vše správně 
hned pochopila. I Jan Křtitel ve vězení pochyboval o JK; Jonáš také pochyboval 
o Bohu (do konce 4. kapitoly stále prorok obviňuje Boha, že je milosrdný).  

 
 
 
 

                                                 
1 Ve Francii když chce někdo vydat sbírku, musí pod jméno autora (EGW) napsat i autora toho, kdo to 

sestavil. V americké kultuře to není zvykem a pak z toho vznikají problémy v chápání jejího díla – 
kompilátor může i nevědomky ovlivnit její dílo (něco zkrátil, něco vytrhnul z kontextu…) 
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KŘESŤANSKÁ DOKONALOST A 
PERFEKCIONALISMUS 

 
Biblické pojetí dokonalosti x špatná interpretace dokonalosti v dějinách 
 

 Roy Adams, The Nature of Christ – ohledně Kristovy přirozenosti 
 
Perfekcionalismus = předpoklad, myšlenka kt. se snaží lidé obhájit, najít k ní 

argument. Př. křesťan může žít bezchybný, bezhříšný – tedy být jako Bůh. Aby nějak 
obhájili tuto bezchybnost a bezhříšnost, hledají argumenty (myšlenka Kristova vtělení a 
jeho lidství). Proto zdůrazňují, že Kristova přirozenost byla totožná s naší. To je 
teologie, která se těžko dokazuje či vyvrací ať z Bb tak z díla EGW.  

Problematická místa v Bb – Žd (Kristus byl ve všem pokoušen jako my), dílo EGW. 
 

 G. Knight, Tensions and Possibilities in the Adventist Struggle Over 
Righteousness bay Faith 

 G. Knight, Byl jsem dokonalý 
 G. Knight, Průvodce jak se stát dobrým farizejem 

 
Co je to hřích? V prostředí perfekcionalismu je hřích zapsán v katalogu → hřích 

znamená dělat to a to. Je přesně dáno, co je hřích. Ale když se jich zeptáme na něco 
jiného, zda je tohle hřích a oni to nemají v katalogu hříchů – není to pro ně hřích. 
Perfekcionalismus je zredukování evangeliaPerfekcionalismus je zredukování evangeliaPerfekcionalismus je zredukování evangeliaPerfekcionalismus je zredukování evangelia  (nezvětšuje evangelium, ale naopak).  
Perfekcionisté mají svoji teologií, ale uvědomují, že na to nestačí. 
Viz D. Boenhoffer: pojem „Laciná milost“! 
 

 Woodrow Whidden, Ellen White on Salvation 
 Woodrow Whidden, Ellen White on Christ human 

 
 
DOKONALOST V BIBLI 

 Křesťané v Korintu jsou nazýváni „dokonalými“ – přitom tam měli problém 
s alkoholem atd. 

 Perfekcionisté si kladou dobré otázky, ale mají špatné odpovědi. Chtějí se líbit 
Bohu, chtějí mu být blízko. Snaží se studovat Bb, modlí se k Bohu, aby je zbavil 
zlého, aby dokázali žít životem, kt. nebude Bohu způsobovat bolest. 

 „Vylít vaničku i s dítětem“ 
 Najít správnou odpověď na touhu být blíže Bohu. 
 Myšlenka spirituality: Očekávání Kristova návratu → touha být proměňován na 

pozadí očekávání. Někteří ho však očekávají stejně, jako když někdo očekává 
příjezd St. Clause. Ale může takové očekávání proměňovat? 

 
Starý Zákon 

 Noe: hebrejské slovo „tamyin“ neznamená bezchybný „byl bezchybný“ 
 Job: byl přímý (tamyin) 
 David – je po smrti takto nazván (Královské knihy – Davidovy potomci jsou 

srovnávání „nechodili po správných cestách jako jejich otec David“). Ale David 
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měl do muže spravedlivého hodně daleko. Když Bůh inspiroval Knihy 
královské, bylo to z milosti, že se inspiroval o Davidovi takto. 

 Asa: „shalom“ – vyjadřuje plný rozvoj a rozkvět člověka, plné zdraví (tělesné, 
duchovní, duševní) 

 Enoch: „chodit s Bohem“ – neznamená naprostou bezchybnost. Bb neříká, jaký 
byl konkrétní důvod, proč ho Bůh vzal do nebe. Vy snad s Bohem nechodíte? 
Z dějin víme, že hodně lidí chodilo s Bohem, ale umřeli.  

 
Nový Zákon 

 Mk 7: Kristus prohlásil všechno jídlo za čisté. Problém s výkladem. Není tam 
však odkaz na Lv 11. JK chtěl destabilizovat pozice farizeů, zbavit nánosu pověr 
a tradic. Dělá rozdíl mezi Božím nařízením a tradicí. Mluví o přikázání 
v jednotném čísle (viz 7,8.9. – myslí na vztah mezi člověkem a Bohem a 
člověkem a člověkem). Když prohlásí všechno jídlo za čisté, dotkl se něčeho, co 
bylo pro farizee důležité. Člověk se stává nečistým svojí zlobou atd. Nepoužije 
slovo „dokonalost“ ale slovo „čistota“. Nejde o čistotu rukou, našeho trávicího 
ústrojí, ale je to čistota lásky a soucitu. Ono znečištění a poskvrnění = 
nedostatek lásky. 

 Mt 5,48:  „Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš Otec v nebesích“ – v našich 
překladech je tam rozkaz „buďte“. Ale tady v řečtině není rozkaz – je tam „vy 
budete dokonalí“. Je to spojené s myšlenkou spirituality – když Bůh mluví o 
etice, věrnosti – použití budoucího času je skryto zaslíbení. Je tam slovo teleioj 

(cíl, směr) – je to proces. Př. lodní kormidlo je také v řečtině teloj (určuje 
směr); teleioj – žena, kt. se vdala. Platon: můžeme být teleioj v dobrém i 
špatném smyslu. Někdy pro označení zvířat „bez vady“ – teleioj (symbol JK).  

 Lk 6,36.37 – „buďte milosrdní“ – JK to řekl aramejsky, to stejné slovo Lk i Mk 
přeložili jiným řeckým slovem. JK mluvil o Boží dobrotě, o Bohu, kt. sesílá déšť 
na dobré i zlé. Máme se podobat nebeskému Otci. Je to shrnutí celého textu – 
kázání na hoře, shrnutí promluvy, kt. se zabývala Božím charakterem.  

 Žd 9,11 – o nebeské svatyni teleoioteraj (dokonalejší než dokonalý).  
 1 J 3,6.9 – Ten kdo hřeší nenarodil se z Boha.  
 1 J 5,18 – Kdo se narodil z Boha, nehřeší 

 Zároveň ale: 
 … hřeší-li kdo, máme u Boha přímluvce, JK spravedlivého 
 … kdo říká, že nezhřešil, je lhář. 

 
Ve verších výše - je tam použit aorist, tzn., že se jedná ne o STAV, ale o 

JEDNOTLIVOSTI, kdežto ve verších 1 J3,6.9 … je čas průběhový, takže se jedná o 
STAV. 

Píše to i Ellen White – je rozdíl mezi tím UDĚLAT HŘÍCH a ŽÍT v HŘÍCHU. 
Například: když někdo udělá nějakou chybu, řekne něco sprostého, něco, co se 

nesluší, nesmíme si o něm myslet, že je to násilník, sprosťák, lhář, zloděj … . Je rozdíl 
mezi tím, když něco uděláme a když nějací jsme.  

Goody-goody religion – jednoduché náboženství – všechno je fajn, žádný hřích není 
atd., hřích není taková hrůza - o tomto EGW říká – ŽÍT V HŘÍCHU. 

 
Existují apokryfní knihy, které jaksi přímo navádějí k perfekcionismu a tato 

literatura říkala, že Mesiáš nemůže přijít, dokud Izrael nebude žít dokonale. 
Kniha Jubileí a kniha Enoch. Enoch říká: vyvolení získají moudrost, nebude pak 

přestoupení zákona a žádná pýcha, budou žít opatrně a nebudou porušovat žádný Zákon. 
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Stejné či podobné věci učila řecká filozofie: - i náš pohled je zkreslen řeckými 
blázny v pohledu na dokonalost. 

Kruhy, které učí o „dokonalosti“(perfekcionistické) byly většinou v menšině. 
 
Mistr Eckart – bylo to hnutí v katolicismu – Rýnská spiritualita – toto hnutí vedlo 

k Biblickému pojetí dokonalosti. 
Martin Bucer – velmi často mluví o dokonalosti, ne ve smyslu  perfekcionismu, ale 

s ohledem na bratrskou lásku.   
Bratr Laurent – často mluví o dokonalosti, ale, ne v perfekcionistickém slova 

smyslu 
Tereza od Kříže 
Madame Gauton – ovlivnila velmi Johna Wesleyho.  
Protestantská reformace 
Pietismus 
John Wesley – velice důležité jméno i pro adventismus. I když je pravda, že on byl 

ve velkém pokušení legalismu, někdy psal o dokonalosti jako o bezchybnosti.  
Žádný z těchto neučil o perfekcionistickém pohledu na dokonalost. 
  
Ellen Whiteová používala slovíčko PERFECTION, toto slovíčko ona nevymyslela, 

bylo to slovíčko, které má svou vlastní historii, vlastní náboj a poselství, které bylo 
ovlivněno výše jmenovanými. 

Ani myšlenka dokonalosti není něco, z čím přišli adventisté, např. všechny ty 
důrazy na posvěcení a proměnění ospravedlněním v Kristu, nebo to, že se křesťanem 
nerodíme, ale stáváme, že v křesťanském životě dochází k růstu … - za to vše vděčíme 
metodismu.  

 
 Zinzendorf: „Pokud už jsme v Kristu, nemůžeme být více v Kristu.“ 
 Metodismus – jejich pohled na perfekcionalismus 
 Severoamerický perfekcionalismus: v letničních kruzích 

 

Historie CASD a hlavně život EGW s ohledem na křesťanskou 
dokonalost. 

1888 – největší diskuze o ospravedlnění z víry, který se odehrával v Mineapolis. 
Většina členů se postavila na stranu legalismu. Adventisté byli tolik kritizování, že 

se pevně uchopili důrazu na odlišnost, který přerostl v legalismus. Nebylo to období 
vhodně pro to, aby vnímali jiné poselství, které se týkalo ospravedlnění z víry, nebyli 
připraveni na přijetí tohoto poselství zvláště od ženy a od dvou mladých třicátníků. 
Bible se četla hlavně pro to, aby se obhájila naše doktrína a nezůstával dostatečný čas na 
její čtení pro duchovní růst.  

 
Poč. 20 stol. (30-40 léta)  – období fundamentalismu 
Nasměrování severoamerických křesťanů proti protestantskému liberalismu (boj 

proti evoluci…). Ve snaze bojovat proti jednomu extrému → druhý extrém (doslovná 
inspirace Písma). Zdůraznili důraz na peklo, strach z Boha.Toto hnutí ovlivnilo některé 
adventisty. Studium bez hermeneutiky, exegeze. 

 
1920 – 1950: podobná myšlenka jako v r. 1888 
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Milian Andreasen 
GK mu odebrala kazatelské pověření. Způsobil velké rozdělení v církvi. Př. Tahle 

láhev vody je pěkná, ale jde spíše o tu tekutinu uvnitř. Forma poselství EGW – mluví se 
o závěrečné organizaci (očištění církve – boj s hříchem, očekávání JK návratu kt. 
proměňuje život křesťanů). Obal je krásný, pravdivý, ale v pozadí je u něho zdůrazněna 
bezhříšnost. 

 
Robert Brinsmead – ovlivněn Andreasonem 
 
Donal Short  
Nejen náš život musí být očištěný ale i náš duševní život musí být čistý. Nestačí 

naše obrácení pro odpuštění hříchů. Musíme prosit Boha, aby očistil také naši paměť. 
Pán Bůh nám musí připomenout všechny naše hříchy, kdybychom na něco zapomněli, 
nemůže nám být odpuštěno. 

Proč zrovna jen ta poslední generace musí být dokonalá? Proč se tato dokonalost 
nepodařilo JK učedníkům?  

 
EGW  
„Kristus očekává s obrovskou touhou, až se on sám bude moct projevit ve své 

církvi. A když se Kristův charakter dokonale projeví v jeho lidu, poté On přijde.“ 
- Then (poté) – nemusí znamenat příčinu a následek.  
- Perfectly (dokonale) – slovo má historii v textech EGW.  
- Reproduce 
- Širší kontext tohoto citátu: mezilidské vztahy založené na lásce → EGW mluví 

o tom, že v době před JK návratem budou mít Boží lidé Jeho charakter (lásky, 
soucitu a milosrdenství). Ve všech spisech EGW se objevují stopy Božího snu 
pro Boží děti – aby se jeho milosrdenství a láska projevila v jeho církvi. 

 
„I ten nejdokonalejší křesťan může stále růst v poznání Boha a v lásce k Bohu“ 

(Testimoniem 1, p. 339). 
- milovat Boha: pro perfekcionalistu je to statické, máme v tom však růst 
 
„Dokonalé zdraví záleží na dokonalém krevním oběhu“.  
 
Completenes –  
 
„Dokonalost křesťanského života, to je hluboká touha, kt. vede k tomu, aby stále 

pomáhal svým bližním. Aby byl požehnáním pro druhé. Takový křesťan je požehnáním 
a vůní pro ostatní.“ Dokonalost a láska a vztahy k druhým = spolu to souvisí. (Poslové 
naděje a lásky) 

 
„Boží zákon vyžaduje spravedlnost, spravedlivý život, dokonalý charakter – to 

člověk nemůže ale nikdy splnit“ (TV, 762). K tomu potřebujeme Krista, on to přináší 
jako dar nám zdarma. 

 
77 OTÁZEK K PERFEKCIONALISMU 
Být perfektní nebo perfekcionalista? 
Můžu být něčím, co sám plně nedokážu pochopit? 
Dokonalost = nepřítomnost jakékoliv chyby? (Dovedeme si to představit?) 
Chceme být podobni Bohu, ale víme o něm jen velmi málo. 
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HOLISTICKÁ TEOLOGIE 
Psychicky, fyzicky zranitelní?? 
Dualismus: duch a tělo spolu nesouvisí. 
Adventisté: je provázán vztah mezi tělesným a psychickým a duchovním zdravím. 

(př. deprese se projeví i na fyzickém zdraví).  
Přísloví – to jak trávíme svůj čas, má vliv na náš duchovní život. 
 
SPIRITUALITA POSTAVENÁ NA NAŠEM VÝKONU 
Náboženství zaměřené na moji bytost = osobní etika (co dělám a co nedělám). 

Nezabývá se sociální etikou (ve společnosti, humanitární pomoc…). Zajímá je hlavně 
to, aby oni a jejich rodina byla v nebi. Stále pochybuje o svém spasení. Celý jeho život 
hledá to, co může udělat pro své spasení. 

Nemá Boha, kt. by byl jeho přítelem, kt. by se radoval ze setkání s námi.  
 
NEBEZPEČÍ PERFEKCIONALISMU 
1. Kritický pohled v hodnocení druhých. Perfekcionalista je ten, kt. s JK kráčí po 

vodě a dívá se spatra na ty, kt. s ním nechodí po vodě. 
2. Vztah k druhým křesťanům – křesťanská pohostinnost, přátelství. Př. i vztah 

adventistů k jiným křesťanům. Každý přemýšlí jinak, Bůh nechce být Guru - 
chce abychom přemýšleli samostatně. 

3. Agresivita – někdy se chováme jako parazité. Většinou se pak nevěnují 
evangelizaci, chtějí získat příznivce jen v rámci církve (paradox – kritizují 
církev). Verbální útoky (i fyzické útoky); extrémní přístup. Jejich pojetí 
dokonalosti se neprojevují na praxi (jaká je efektivita?) 

4. Sklon k manipulaci – „duchovní zneužívání“. Obrací se na psychicky oslabené 
lidi či na ty nedávno obrácené (mají touhu po něčem jasném).  

5. Největší útoky na katolickou církev – př. neváhají hodně peněz investovat na 
billboardy proti papeži. Jsou proti katolické církvi i jednotlivcům. 
Perfekcionalismus je možnost, jak se stát „malým rohem“ (chce uklidnit a 
usmířit Boha, koupit si Ho). 

 
 
Na jedné straně extrém legalismus, na druhé straně extrém laciná milost. 
Perfekcionalista omezí svou představu o tom co je hřích (např. platit daně státu 

nechtějí, omezená rychlost na dálnici je jen pro alkoholiky…) je pro ně jediné řešení 
aby dosáhli „dokonalosti“ snížit laťku. 

 
Dokonalost v lásce, milosti a milosrdenství – kdy v tom budu mít plně jasno? Kdy 

budu dokonalý ve svém pochopení lásky a milosrdenství? Kdy už dosáhnu bodu, kdy už 
nebudu muset sloužit? Kde je hranice, kdy už nebudu muset odpouštět? Kde je hranice, 
kdy už nebudu moct růst?  

Poslušnost Pánu Bohu nemá hranice, nikdy to nekončí.  
Kázání na hoře: formule z Talmudu přeměňuje „Co nechcete aby vám druzí činili, 

nedělejte ani vy“ – JK „vše co chcete aby vám dělali druzí, dělejte i vy jim“.  
Perfekcionismus: náboženství nedělat něco (je to sen – když tyto a tyto věci nebudu 

dělat, budu bezhříšný).  
Biblická dokonalost: co dobrého děláme pro druhé a pro Boha. Nemá to žádné 

limity. 
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Adventistická identita 
Pro perfekcionisty je Adventistická identita modlou.  
EGW: otázka vztahu – k Bohu a k lidem. Centrum všeho je srdce, kolem kt. nám 

Bůh dal různé nástroje (sobota, věroučné body, pochopení o stavu mrtvých apod. – 
abychom mohli optimalizovat to hlavní). Když se však smyslem a centrem života stane 
něco z toho okolo srdce – stane se z toho modla. 

Adventismus = fantastický Boží dar, jen pokud slouží něčemu jinému než 
adventismu. Abychom měli lepší vztah k druhým lidem a Bohu. Adventismus je 
služebným nástrojem. 

 
ČEHO SE OBÁVAT U PERFEKCIONIST Ů 
1. Ztráta odvahy, zmalomyslnění – velký stres až neuróza 
2. Zaměnění podstatného za služebné – nesprávné pochopení Božích darů 
3. Legalismus 
4. Konzumní vnímání Boha – jen abychom něco získali 
5. Spiritualita strachu z Boha – „hrůza, JK se má vrátit!!“ 
 
Strach z JK návratu x druhý extrém (naprostá pohoda) 
 
Máme pomoci připravit JK návrat – neznamená to být „dokonalý“. Připravovat se 

na JK návrat znamená toužit po tom, aby Bůh byl šťastný, co největší sláva pro Něho. 
Nejsme jen my souzeni, ale i Bůh je souzen (On byl nařčen, obviněný). Ef 3,10 – církev 
v tom má významné místo (skrze církev mají nebeské mocnosti plně pochopit Boží 
moudrost). Bůh má sen, že v této naší poslední generaci se budeme Bohu a jeho 
charakteru více podobat. 

 
Francois Varillon: „Bůh nemiluje, protože je dokonalý, ale je dokonalý, protože 

miluje. Láska je vyšší forma bytí.“ 
 
 
 

20.2.2007 
Úvod: 
Vše z toho o čem dnes budeme mluvit stojí na Bb a je podpořeno EGW. I když je to 

pro někoho poměrně jasné téma, tak v mnoha jiných místech u adventistů to není tak 
jasné. 

1. Existuje opravdová víra i mimo adventismus? 
2. Existuje opravdová víra i mimo rámec věřících? 
 
(Tedy: Boží děti, kt. nejsou adventisté; Boží děti kt. nejsou ani křesťané ani židé.) 
 
Pro některé adventisty když jim položím tyto dvě otázky, je odpověď NE. Někteří 

adventisté (křesťané) se domnívají, že adventismus je jakýmsi mesiášem (spasitelném). 
Jen skrze adventismu je možno spásy (stejně to vnímají i Svědkové; v historii – 
kalvinismus, puritánství, katolicismus2….).  

 

                                                 
2 Mimo církev není spásy – rozhodnutí koncilu, kt. nelze už odvolat. Hans Küng – toto zpochybnil. Dnes 

katolická církev s tímto prohlášením už nesouhlasí po 2. Vatikánu → tato věta byla správná, ale musí se 
správně interpretovat. 
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Věřím, že Církvi adventistů byla svěřena velká zodpovědnost. Pokud jde o dějiny 
křesťanství – vždy to nebylo něco krásného a není se čím chlubit (netolerance…).  

 
Proroctví Da a Zj 
Navzdory tomu co dnes řeknu, stále věřím proroctvím Da a Zj. 
1. Období jednoty – politické, období jednoty Babylónu, Persie, Řecka → povrchní 

jednota, diktátorská.  
2. Potom už je jen období rozdělení (viz další body), kt. trvá až do Kristova 

návratu.  
3. Období destrukce (1260 večerů a jiter = období netolerance a pronásledování, 

útoků na samotného Boha) 
4. Období rekonstrukce – myšlenek na Boha, Bibli… = „Doba předadventního 

soudu“. Obnovení toho co se týká Božích dětí, hlásání evangelia, objevení 
krásného Božího charakteru. Žijeme v této době, proto má ASD naléhavé 
poselství pro tento svět. 

 
Adventisté nejsou jediné Boží děti. Pravá víra existuje i mimo ASD? Je Bůh 

ochotný dát požehnání i jiným lidem, než adventistům? Odpovědi budeme hledat ve 
spisech EGW a v dějinách adventistů. 

 

FARAÓNOVO POŽEHNÁNÍ 
Jak by faraón z doby Josefa mohl být požehnáním? Nebylo to poprvé a naposledy, 

kdy Bůh požehnal nevěřícímu. 3 
 
Exkurz – Mesiáš 
Mesiah – pomazaný olivovým olejem, spirituální obřad = vyjadřuje, že se stává 

Božím nástrojem se zvláštním posláním. JK není jediným mesiášem v Bb, On je 
jediným Mesiášem, kt. je zároveň Spasitelem a Bohem. Také všichni králové byli 
mesiášem. 

 
Na konci příběhu o Josefovi – Jákob, jeho synové a faraón. Jákob požehnal 

faraónovi.  
Lidé ze Sichem – v apokryfech jsou Samařané nazýváni hanlivě (ale byli to semité, 

kt. se jednoho dne oddělili od proudu Izraelců a šli vlastní cestou, JK dával za příklad 
hodně Samařanů) 

JK někdy žasne nad vírou lidí, kt. nebyli Židé. 
EGW – ukazovala na spiritualitu neadventistů. 
 
Ekumenismus, 2 významy: maxicírkev sjednocující názory 
                                             Hledání společné duchovní jednoty – správná cesta 
 
Praktické závěry pro dnešní dobu? 
 

Biblické texty – žehnat, požehnat 
Gn 24,60 
- Byl to od Jákoba jen projev slušnosti a vděčnosti? Dle Bb neobstojí tento 

pohled. 

                                                 
3 Kýros byl nazván mesiášem, bylo to požehnání pro Izrael (mohli se vrátit s exilu).  
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- Když služebník vyrazil, aby našel manželku pro Jákoba. Rodina Rebeky jí dala 
požehnání (neznamenalo to jen rozloučení) – byl to takový malý obřad. Její 
rodina jí řekla, že se stane matkou tisíců a desetitisíců. 

 
2 S 14,22 
- Joab požehnal jinému králi 
 
1K 8,66 
- požehnali králi 
 
Gn 14,19 - Melchisedech 
- Slovo požehnat – nejprve se toto slovo vztahuje na Abrahama, pak na Boha. 

Nejde tedy o něco povrchního. 
 
Ex 12,32 – po desáté egyptské ráně 
- Faraón prohlásí: už běžte a požehnejte mi 
 
Gn 47,7.10 Jákob žehná faraónovi 
- 2x je tam slovo „požehnal“ 
- Žid požehnal faraónovi, ale tento faraón měl Josefa moc rád („ja´ada“ na 

začátku Ex - nejbližší blízkost a intimita) 
 
Pohané, kt. milují Boha 
- Nebúkadnezar, nestal se Židem  
- Naáman Syrský (Lk 4 – JK mluví o milostivém létu, připomene jim Syrského 

Naámana) 
- Vdova ze Sarepty 
- Ruth -  Moábka uctívala stejného Boha jako Noemi 
- Nevěstka Rachab – příkladná postava v Žd je jmenována 
- Královna ze Sáby – JK ji též používá jako příklad postavy, kt. jednoho dne bude 

soudit Izrael 
- Obyvatelé Ninive – oni se obrátili na rozdíl od jiných4 
 
Sichemští blázni (dle apokryfní knihy Sírachovec) 
- Sír 50,26 „blázniví lidé, kt. bydlí v Sichem“ - přirovnáni k Pelištejcům a 

Moabitům 
- Lk 10,34 – milosrdný Samařan; v JK době bylo toto podobenství velice šokující 
- Lk 17,15.16 – 10 uzdravených malomocných, jen jeden z nich se vrátil 

poděkoval, chválil Boha a to byl Samařanů (Lk tím jednoznačně provokuje) 
- J 4,20-40 – Samařská žena; „naši předkové uctívali Boha“ – JK nevyvrací, že 

tam uctívali Boha (kdyby byl JK fundamentalista a extrémista, tak by jí to 
vyvrátil); EGW se nechala tímto případem inspirovat v radách k evangelizaci5. 
JK uznává, že i v Samaří jsou Boží děti. 

 

                                                 
4 Kniha Jonáš mluví o tom, že nejhorší a nejzápornější postava je Jonáš (dokonce celé Ninive se obrátilo) 
5 EGW: „Naším úkolem při setkání s neadvenstisty je naším úkolem mlčet, tak dlouho jak je to jen možné 

se snažte lidem ukázat, že vše vidíte jako oni, ukažte jim, že je máte rádi. Ukazujte jim, jak jste 
v harmonii s tím co oni, pak teprve mluvte v čem se lišíte.“ Evangelizace zaměřená na to, v čem jsme 
stejní. 
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Mt 8 – římský důstojník, kt. má nemocného služebníka, otroka (v té době otrok byl 
jen číslo, majetek). JK říká: Ještě nikdy jsem nenarazil na takovouto víru. U Mt je slovo 
„víra“ použito 2x. JK nezpochybňuje víru tohoto Římana (není ortodoxní 
v dogmatickém smyslu). JK uznává, že je u něho hluboký vztah k Bohu. Proto říká ať se 
mu stane podle jeho víry. Tím oceňuje jeho víru.  

Lk 7 – JK žasnul nad tímto setníkem. Má to šokující náboj (stejně jako bychom 
dnes hovořili o hluboké duchovnosti Muslima, kt. by měl víru větší než jakýkoliv 
adventista).  

 
Lk 23/Mt 27  
- záznam o spiritualitě Římského vojáka u kříže 
- římský důstojník řekl „sláva Bohu, to musel být vskutku spravedlivý člověk“ 
- v Mt „To byl skutečně Boží syn“ 
 
 

VZTAH EGW K OSTATNÍM V ĚŘÍCÍM 
 
1. Katolíci 

 Instituce  
 Utrpení kt. instituce způsobila 
 Proroctví o 1260 dnech 
 Jsou to ale lidské bytosti 
 Jsou to dle EGW sestry a učeníci Krista, dává nám je za příklad 
 Křesťanství EGW bylo naplněno láskou k lidem 

Testimonies 9, str. 242-243: „když se adventisté setkají s lidmi kt. nevěří stejně 
jako adventisté, je třeba k nim přicházet bez výčitek. Měli bychom s nimi mluvit 
laskavě a soucitně, neodsuzovat je, nezesměšňovat je (mluví o katolících). Jestli 
někteří lidé mají potřebu naučit se více pokornosti, jsou to adventisté. Nepochopili 
jsme co znamená být křesťanem, právě v JK se můžeme stát křesťany.“  

„být dokonalý“ – nevyčítat druhým co dělají špatně, nezarmucovat JK, vzdát se 
toho, že budeme zesměšňovat neadventisty (nebýt tvrdí). To znamená být 
křesťanem. 
 

EGW byla obviňována, že je příliš liberální (dnes se většinou domnívají, že je 
příliš konzervativní. 

„V dnešní době jsou opravdoví křesťané ve všech církví, i u katolíků, kt. věrně 
věří, že dnem setkání s Bohem je neděle. Bůh přijímá jejich víru, upřímnost a 
čestnost“ (The Great Controversy str. 449)  

 
Evangelizace na nových územích: (RH, 13. červen 1912) „Pán mi ukázal, že 

mnoho katolíků bude spasených. Bůh je bude soudit stejně jako nás, podle toho 
kolik světla poznali a přijali.“ (jakoby adventisté také ještě všechno plně 
nepochopili) 

 
Svědectví pro církev 9 sv, 243-244. : „Adventisté někdy příliš tvrdě útočí na 

katolíky. To je špatná cesta. Mezi katolíky je mnoho žen a mužů, kteří jsou poctiví, 
svědomití a čistí křesťané. Budou souzeni dle světla, kterého se jim dostalo. Oni 
usilují o dobro druhých“ Nemáme je odsuzovat, máme být opatrní. Nesnažme se 
soudit ty, kt. jsou v Božích očích provinili méně než my → existují Boží děti mimo 
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církev adventistů, mezi těmi, kt. jsou mimo církev adventistů jsou upřímnější 
křesťané 
 
2. Protestanté 

 Říkala, že Kristus byl protestant 
 Obdivovala M.J. Husa, Jeronýma Pražského – navštěvovala různá místa 

s bohatou historií protestantismu (Itálie – Valdenští, řekla i Kristus byl 
protestant) 

 
RH 1. červen 1886: JK byl protestant 
Manuscript 30, 1889: Bůh má mnoho svých dětí v protestantských církvích jiní 

protestanté žijí lépe než někteří adventisté  
Manuscript 14, 1887: když přijdete do nového místa, kde chcete říkat 

evangelium. Musíte nejprve se setkat s ostatními duchovními v tomto území, abyste 
jí ukázali, že nejdete sníst jejich ovečky jako vlk. Někteří kazatelé neadventisté 
zažili špatné chováni od adventistů. Mezi těmi duchovními neadventisty je mnoho 
takových, kt. žijí plně v souladu s tím, co Boží slovo zjevuje k Božím lidu.“  

 
Hierarchizace biblického učení: některé myšlenky Bb jsou důležitější a 

zásadnější než jiné. Např. Lv 11, genealogie jsou důležité, ale vedle Jn nejsou 
důležitější. Něco je centrální a něco je okrajové. 

 
 Přátelství 
 Kontakty 
 Přistupovat k nim jako k čestným a poctivým lidem – nesoudit je podle 

jejich vyznání a teologie 
 

Manuscript 6, 1902: abychom i v jiných církví kázali. Nesnažte se to zneužít, 
abyste kázali kázání, kt. obviňují a shazují. Potom se ty pootevřené dveře zavřou 
úplně. 

 
Láska a dobré vztahy = dnes prioritou. Jestliže se naše věroučné body stanou pro 

nás prioritou a přitom nebudeme dobří křesťané, je to pak výsměch našemu poslání.  
Iz 1 – „mám už dost vašich sobot, vašich desátků“ – jaký obraz to ukazuje?  
JK – Mt o farizeu a celníkovi, o desátcích z máty a kopru… → ale kde je láska? 
George Butler: EGW mu často psala co je nejpodstatnější na jeho poselství. 

EGW byla výborným duchovním pastorem, byla nablízku těm, kt. měli problém. 
„Lepší je mýlit se v přehnaném milosrdenství. Pokud tě k tomu rozhodnutí vede 
láska a milosrdenství, jednal jsi v souladu s Boží vůlí.“ 

 
Období v dějinách adventistů 

1. 1840 
2. Doba mezi velkým zklamáním a r. 1880 
3. 1880 - 90 
4. 1915 – zemřela EGW 
5. Po této době byl Severoamerický adventismus ovlivněn 

fundamentalismem 
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Stanové shromáždění v r. 1871, Wisconsin 
Období první generace těch, kt. žili po velkém zklamání 
James White: přijal nabídku, aby se stal delegátem na konferenci, kt. pořádali 

neadventisté.  
Bylo to ekumenické shromáždění, 900 účastníků (nebyla to evangelizace). Byl 

to takový „Biblický týden“. Z toho bylo 400 adventistů; 500 neadventistů (z toho i 
kazatelé neadventisté, kt. tam kázali).  

RH o tom píše zprávu, jak to vnímali představitelé jiných církví:  
„Mluvit na tomto společném shromáždění o rozdílech, to by byl velký hřích“  
Říkali jim „Naši přátelé prvního dne“. Stále tam mluvili o jednotě, na tomto 

shromáždění byla ta jednota velmi hluboká. „Nemůžeme tuto jednotu obětovat, tím, 
že budeme zdůrazňovat naše rozdíly. Zdůrazňovali jednotu a lásku. 

 
Kdybychom dnes zorganizovali takovýto Biblický týden, tak by si lidé mysleli, 

že církev ASD odpadla.  
 
Alternativní evangelizace 
Historical Sketches, str. 122: „Dávejte si velký pozor, abyste neposilovali 

předsudky a nezavírali liská srdce. Ukažte jim, že s nimi souhlasíte v tom všem, 
v čem vám to vaše svědomí dovolí. Že toužíte po tom, abyste s nimi mohli žít 
v harmonii…“ 

EGW začala vždy tím, že se snažila vykreslit Boží charakter, jeho milosrdenství. 
Když my se srovnáme s Božím charakterem, zjistíme jak jsme hříšní, to nás vede 
k obrácení a k touze po hlubším vztahu k Bohu.6 

 
 

 
Sabbath-school worker, 1. leden 1899: „životy těchto lidí jsou v Božích očích 

velmi vzácné. Nehrajme si na farizee, na samospravedlivé. My můžeme potkávat i 
opravdové křesťany mezi neadventisty. Oni žijí podle světla, které jim bylo dáno 
mnohem lépe než my.“ Vede nás to k velké pokoře a skromnosti.  

 

Dílo EGW 
- pro EGW existují nevěřící, kt. jsou Boží děti (proto byla považována za 

liberální) 
- Proroci a králové 367-377: čestnost lidí, kt. touží po lepším životě. Pohané – (Ř 

2) kt. nemají znalost Božího zákona, ale svým životem dokazují, že na ně působí 
DS. „Plán vykoupení je dostatečně široký, aby mohl zasáhnout celý svět“. 

- Touha věků, : Komentář ke Mt 25 (o soudu), zdůrazňuje že na Olivové hoře JK 
popsala závěrečný soud. Tento soud nespočívá jen v jediné věci. Když na konci 
dějin budou shromážděny všechny národy, budou jen dvě skupiny (ne adventisté 
a neadventisté!). Na čem závisí budoucnost těchto dvou skupin? Jejich 
budoucnost je určená tím co udělili či nechtěli udělat pro Boha v osobě trpících 
a chudých. JK ocení ty, kt. možná neměli velké teologické znalosti, ale kt. 
milovali principy – základy JK života. Dokonce tam budou i ty z pohanů. 

- The Desire of Ages, 1898, 637-638: v přístupu pohanů k lidem jde vidět, že na 
ně DS působí. „Bůh se k nim tehdy přihlásí jako ke svým dětem.“ Netvrdí, že 

                                                 
6 Někdy dáváme biblické hodiny těm, kteří jsou lepšími křesťany než my! 
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všichni protestanté, katolíci, pohané jsou Božími dětmi. Bůh jediný je schopný 
poznat, kdo z pohanů jsou jeho děti – my ne.  

 
 

CO Z SE TOHO MŮŽEME NAUČIT PRO SVŮJ ŽIVOT 
 
1. Lekce 
Jaké jsou naše vztahy s neadventisty? Proč mít v životě dobré vztahy s těmi, kteří 

nejsou adventisté? To, že jsem v kontaktu s ostatními adventisty, není pro větší kredit 
ani propaganda – toužím, abych do jeho života přivedl větší štěstí, ve vztahu k Bohu i 
lidem. Základem je duch služby a sdílení.  

 
2. Lekce 
Vztahy. Dle evangelií a EGW je hlavní myšlenkou křesťanství vztah – k Bohu i 

k lidem.  
To, co je pro nás typické, je velký Boží dar. Lidé mohou být spaseni, i když nejsou 

adventisté, ne všichni, kteří budou spasení se budou muset setkat s adventisty. Je zde 
třeba pokora.  

Vyjadřuje to také Filipským 1:9-11:    
„A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká 

vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce 
spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží.“ 

 
3. Lekce 
Pokud nebudeme schopni rozlišit to, co je podstatné a co ne, můžeme celé poselství 

pokroutit. Je to jako kdybychom chtěli lidi sytit a živit, ale nedáme jim chléb. Pozor na 
SELEKTIVNÍ SPIRITUALITU. Náboženská arogance, předsudky a odsuzování. 

Co je podstatou pravdy? Pravda není věc ani nějaký koncept. Pravda je osoba, 
nejsou to koncepty, JK je ta pravda. Jestliže nás pravda osvobodí, neříká, že věroučné 
body vás osvobodí, je to jen nástroj ve službách toho, kdo je pravdou. Nemůžeme je 
vlastnit. Takhle se to bralo až do 20. let, poté přišel fundamentalismus. Určilo se dogma 
a kdo tomu nevěří není křesťan ani Boží dítě. Naši průkopníci byli také původně proti 
dogmatům. Z toho nám zůstala preambule při vyznání, která má stejný význam, jako 
celé vyznání. Ta říká: to, jak jsme to teď vyjádřili je to, jak tomu zatím věříme, možná, 
že v budoucnosti se tomu bude věřit jinak.  

Jsme výhradními vlastníky Boha? 
 
4. Lekce 
Někdy, když evangelizujeme, máme pocit, že výsledky jsou moc skromné, třeba 

jenom to, že z někoho uděláme lepšího katolíka atd. (když nekážeme kovaně 
adventisticky). Ale je to důležité. 

Musíme mít proto ochotu se podřídit, potlačit náš automatický reflex, kdy chceme 
okamžitou návratnost, zaplnit lavice ve sboru. Bible i EGW nás v tomto podporuje.  

Jsme schopni být s lidmi, stýkat se s nimi a být ochotni být s nimi, i když se nikdy 
nestane adventistou.  

JAKÁ JE MOTIVACE NAŠÍ EVANGELIZACE, CHCEME JEN PŘINÉST 
SLÁVU MĚ, MÉMU SBORU, CELOSVĚTOVÉ CÍRKVI?  

Nenabízím jen Boha, ale také způsob, jak ho vnímám. Jsme schopní dělat 
evangelizaci a představovat Boha, i když to druzí nepřijmou zcela?  
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Bůh dává tolik intenzity a síly v úsměvu, stisku ruky, objetí, milosrdnému 
pohledu… , žehná tomu více než biblické hodině o sobotním odpočinku. 

XI XAO.  
 
5. Lekce 
Co je to obrácení? 
Není to jen získání určitého povědomí, informací. Obrácení není věda – díky Bohu 

za to, že můžeme znát správnou teologii – ale křesťan se nestane křesťanem tím, že se 
něco doví.  

Jaká je podstata obrácení. 
 
6. Lekce 
Jak přijímat toho kdo není adventista? Jsem schopen připustit, že i jiný může mít 

vztah k Bohu 
 
7. Lekce 
 Nakolik dokáži naslouchat? I od ostatních se můžu spoustu věcí naučit. To, co je na 

křesťanství či životě to nejdůležitější. Také si můžu lépe uvědomit vlastní identitu. 
Možná i oni mi můžou pomoct, abych byl lepším adventistou.  

 
8. Lekce 
Kdo to je Boží lid? 
Rolland nesnáší název Církev ostatků – nevíme kdo přesně sem patří. Popis 

eschatologické církve = nevidím kolem sebe žádné křesťanské společenství, které by 
tomu Bb popisu odpovídalo.  

1Pt 2,9: „vy jste národ vyvolený, královské kněžstvo….“ (nezahrnuje to jen ASD) 
 
Jack Provonsha, A remnant in crisis (Ostatek v krizi), Hagenrstown, RHPA, 1993, 

str. 46 (diagram celého světa, rozlišuje kdo jsou B. děti, a lid, kt. má za úkol osvěcovat 
tento svět) 

 
My patříme vždy do dvou církví: 

a) do té viditelné 
b) do Kristovy, neviditelné církve (ta překračuje hranice jednotlivých církví) 

→ potřebujeme patřit do obou církví 
 
 
 

21.2.2007 
 
Z čeho jsme vyšli? 
Po roce 1880 – velký sklon k legalismu 
EGW – otevřenost vůči jiným křesťanům 
Millerismus – „uzavřené dveře“ 
 
9. Lekce 
Jaký pohled na EGW nabízíme jako adventisté? Mnozí adventisté měli tendenci 

zvýrazňovat nepodstatné věci od EGW (ale to nejsou nedůležité věci, optimalizují to 
nejpodstatnější).  
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Služebné věci: zdravotní reforma, sobota….. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Malba 1. vidění EGW (prosinec 1844) - když se díváme na JK, nemůžeme spadnout 

z té úzké cesty; JK je uprostřed té cesty (celé to objímá – pohled malíře). 
Myšlení EGW bylo zaměřeno na centrálně na JK, na jeho lásku a milosrdenství, 

které nás proměňuje a připravuje na Jeho návrat.  
 
10. Lekce 
Ve své době byl faraón v době Josefa Božím nástrojem (Jákob požehnal faraónovy, 

2x zapsáno v Bb zprávě). Častokrát tito lidé pro nás mohou být velkým příkladem (JK i 
EGW to tak říkali).  

Teologie služebných věcí není to hlavní. Teologie a učení jsou pouze nástrojem ve 
službě toho podstatného, toho co je důležitější než učení. Spiritualita, kt. není zaměřena 
jen na učení. Tím učením může být spiritualita obohacena. 

Tato myšlenka mi dává do srdce velký pokoj – když si uvědomujeme, že i 
neadventisté či nevěřící mohou být přijímání Bohem jako jeho děti (ani já všemu ještě 
nerozumím). Možná se svým způsobem podobám římskému vojáku či faraónovi – 
v něčem jsem možná také heretik. Ale Bůh mi dává pokoj i když nemám 100% jistotu 
ve všem. Naše víra spočívá velmi často na důvěře, ne na tom, že všechno víme a vše je 
nám jasné (to je pokušení fundamentalismu, také pokušení od hada Gn 3 – expert, kt. 
všemu rozumí a vše ví7). My se nikdy nestaneme Bohem, takže se může často stávat, že 
se dopouštíme chyb. Bůh mi dává do srdce pokoj navzdory mým herezím. 

 
2 Kr 5,18-19: Syrský Naamán 
Toliko v této věci ať Hospodin tvému služebníku odpustí: Když můj pán vstupuje do domu 

Rimónova, aby se tam klaněl, a opírá se o mou ruku, i já se v Rimónově domě skláním. Když se 

                                                 
7 Gn 3 – byl to od hada svod, on tvrdil, že ví, co Bůh zamýšlí 

Boží láska 
 

Milosrdenství 
 

(podstatné) 
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tedy v Rimónově domě budu sklánět, ať Hospodin tvému služebníku tuto věc odpustí!" On mu 
řekl: "Jdi v pokoji." 

V chrámu boha Rimóna – věděl, že se vrátí ke králi, kt. není Žid. Naáman prosí 
proroka, aby mu odpustil. Prorok mu říká: Odejdi v pokoji. V tom je milost, 
evangelium. Prorok si uvědomuje, že Naáman je zajatce své kultury, že v této době 
zatím není schopen vše změnit. Prorok Elíša byl inspirován Bohem, aby tato slova 
v této době řekl (my nejsme proroky, proto tento citát nemůžeme zneužívat). 

 
Proto mohu důvěřovat v Boží shovívavost. V Bb čtu některé věci, ale všemu 

nerozumím. Umožňuje mi to zůstat sám sebou = pokud něčemu v Bb nerozumím, Bůh 
mě nenutí přemýšlet stejně jako lidé, kt. si myslí, že tomu rozumí.  

Naše přemýšlení není závislé na nějaké skupině či Guru. Pokud v Bb nevidím něco 
stejně jako ostatní adventisté, neznamená to, že se vzpírám Boží vůli. V takovém 
případě nám Bůh říká: Jdi v pokoji. 

 
11. Lekce 
Jak je to se spiritualitou, kt. jako adventisté prožíváme?  
Jako bychom byli na hraně uctívání a modloslužby někoho jiného (EGW). Jakoby 

nám nestačil osobní vztah s Pánem Bohem, meditace, uvažování, modlitby.  
To je znak duchovní chudoby. Ale zároveň je to důvod ke chvále Pána Boha. Bůh je 

ochoten použít historii ASD, EGW a evangelisty, aby se dotkl našeho srdce. To nám 
přináší evangelium. EGW osvětluje to, co nechápeme z EGW. Tak se historie i EGW 
stává naším evangelistou. 

 
 

ADVENTISTICKÁ SPIRITUALITA                   
v 21. STOLETÍ 

 
Paradox - 2 věci, kt. spolu souvisí:  

↑ 1. hřích, atheismus…. – tato negativní stránka roste v poslední době více, přibývá 

↑ 2. poznání Boha – zároveň s historií lidstva roste tato stránka 
 
EGW „Výchova“ – kapitola Prorocké školy (str. 47) 
„V prorockých školách byl pěstován duch velké zbožnosti – učili se nejenom že se 

musí modlit, ale také jak se modlit, jak se přiblížit svému Stvořiteli, jak prožívat 
prakticky svoji víru, jak poslouchat učení Jeho Ducha.“  

V mnoha adventistických školách není pěstována zbožnost. EGW se tím snaží žít, 
že naše spiritualita může být selektivní, výběrová. Při tom studijním plánu našich 
univerzit zabírá vědecké studium, něco praktická teologie (je ale také selektivní). 
Většinou stejný model – jeden odborník, kt. přednáší a před ním hodně těch, kt. 
poslouchají (studenti). Ale praktická teologie je něco mnohem více!  

V mnoha protestantských univerzitách si většinou představují, že spiritualita je věcí 
soukromého života studenta. EGW toto však zpochybňuje a není jediná – v mnoha 
katolických seminářích, klášterů atd. jsou proti této myšlence. JK kázání na hoře → 
spiritualita je něco, co se učí. 

V Lk těsně předtím než se objeví Otčenáš, učedníci prosí JK „Nauč nás se modlit“ a 
to byli židé, kt. se odmalička modlili – nesli si celé dědictví židovské spirituality. Ale 
když viděli JK vztah k Bohu, kladli si otázky nad svou spiritualitou (co to dělá celou 
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noc, má radost, když si může zpívat, vypadá velice spokojeně, někdy pláče…. Jak je to 
možné?).  

Proto na některých adventistických školách se objevují kurzy spirituality – 
liturgické i soukromé. 

 
Lidé se domnívali, že spiritualita bude postupem času klesat. Ale dnes stoupá touha 

po něčem duchovním – někdy to má však podobu esoterickou (New Age), spiritualita 
bez Boha… V mnoha případech se tato touha po spiritualitě objevuje mimo rámec 
církve, společenství → někdy je to až přehnané.  

Tento pohled klade před nás důležité otázky: v současné době se vracíme 
k myšlence pietismu (v tom pozitivním slova smyslu). Jde o mezikřesťanský pietismus 
– katolíci, protestanté, adventisté…, kt. chtějí jít za Pánem Bohem dál, než se nechat 
svazovat dogmatem. To je pozitivní aspekt současné spirituality. Nese to však s sebou 
rizika i uvnitř křesťanství.  

Dnešní doba podporuje konzumní způsob života, individualismus (i v duchovním 
životě). Představováno křesťanství jako něco, co mi dělá dobře.  

 
 
SPIRITUALITA BEZ BOHA 
V poslední době populární téma. Spiritualita → z lat. spiritus buď a) Duch Boží; 

nebo b) lidský duch. V Bb tři rozměry lidské bytosti (duchovní, tělesné, duševní). Mezi 
těmito dvěma duchy je důležité spojení.  

Spiritualita bez Boha má minimálně 50% pravdy. Spiritualita není něco co je 
vyhrazeno jen pro věřící. Ateisté nejsou zbaveni duchovní dimenze. Svým způsobem je 
to biblické – Bůh jim vložil do jejich srdce touhu, aby hledali Boha. Oni ho hledají, ale 
nenašli ho. Proto se jim nemůžeme posmívat. Máme naplňovat jejich touhu, touhu po 
samotném Bohu. 

Kaz – Bůh vložil do srdce každého touhu po věčnosti. 
 
Tato spiritualita obsahuje touhu po něčem přesahujícím, ale nemá nikoho, kdo by 

tuto touhu naplnil. Této touze se jako křesťané nemůžeme vysmívat! Oni jsou kolikrát 
soucitnější, skromnější než mnoho křesťanů!  

 
Jak lze konat evangelizační práci? 

                            naše poselství                    
 
Člověk kt. něco hledá, tak my mu místo toho nabídneme dogma, poselství nebo 

kostel – ale to on zrovna nehledá. Nenaplňuje to jeho touhu po spiritualitě! 
Sice mu nabízíme koncepty, Bb hodiny, evangelizační přednášky. Ale kolik času 

věnujeme tomu, jak se modlit, jak chválit Boha? Máme sice nabídku, ale ta neodpovídá 
poptávce. Místo toho, abychom poslouchali jaká je poptávka, tak arogantním způsobem 
se snažíme jim říct, že jejich poptávka je špatná (my vás to naučíme správně, jak 
správně uvažovat). To je typicky protestantské myšlení.  

Toto je selektivní způsob – my vybíráme jen to, co bychom chtěli my aby lidé 
přijímali.  
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MODERNÍ PIETISMUS 
Křesťanská spiritualita. Má ale i nějaké nebezpečí. 
Spiritualita: z katolického prostředí, protestanté pro odlišení mluvili o zbožnosti, 

křesťanské dokonalosti (nejen mezilidské vztahy ale i vztah s Bohem). 
 
EGW, RH 22.3.1887: „Tou největší a nejnaléhavější potřebou je potřeba probuzení 

opravdové zbožnosti. Naší prvotní snahou by mělo být hledat toto probuzení…… 
potřebujeme více modliteb a méně plácání. Bůh nás povolal a volá k duchovnímu 
oživení a duchovní reformě.“  

Zbožnost u EGW – popsání našeho vtahu s Bohem (stejně jako slovo spiritualita). 
V některých prostředích se bojí slova spiritualita (př. Německo, Rakousko). Ale 

nejde přímo o ten pojem, ale o obsah tohoto slova. 
 
POZITIVNÍ ZNAKY MODERNÍHO PIETISMU 
1. Nárůst zaměření na spiritualitu – lze to vidět při vydávání křesťanského tisku, 

knih; zájem o spiritualitu i jiných křesťanských skupin (př. protestanté se 
zamýšlejí nad spiritualitou sv. Terezy od Kříže, kněze Henriho Nouwena8). 
Zájem o spiritualitu Ignáce z Loyoly9.  

2. Stále více mladých lidí touží po řeholním životě – musíme to ale zdravě 
rozlišovat. Pro adventisty je to přínosné místo pro setkání s lidmi, kt. hledají 
Boží blízkost, jsou tam pohostinní lidé, hezké prostředí, důležitost hledání ticha 
a meditace. Klášter a ticho → z toho se můžeme něco naučit; liturgické prvky – 
více ticha a klidu bychom mohli nabídnout našim členům (modlitební setkání, 
modlitební týden – využít lépe!, ne jako maskovanou přednášku!).10  

     Taizé – otevřené společenství; 10-15 minut naprostého ticha jako součást každé 
liturgie (zpěv, kázání, ale dlouhé ticho).  
3. Vzory v  evangelikálním prostředí – Philip Yancey11, Richard Foster12 (kvaker), 

Dallas Williard (internetová stránka „renovare“ – obnovit). V tomto prostředí, 
kt. má tendenci být velmi dogmatické, jsou tito kt. se zabývají sprititualitou. 

4. Myšlenka spirituality se začíná učit i na univerzitách – je to zatím jen 
v začátcích (nejen tedy už na katolických, ale i protestantských univerzitách. 

 
DS působí na jednotlivce, v nich povzbuzuje touhu po lepším vztahu s Bohem. 

Vztah, kt. je obnovený, pokorný. Je to známka dobrého zdraví. Je to výzvou pro 
adventisty. Tento přístup existoval u našich průkopníků, u EGW – časem jsme si 
identitu postavili kolem jiných věcí (Bb konceptů, kt. máme přijímat a předávat dál – to 
je jen selektivní část). V moderním křesťanském pietismu je šance vrátit se k tomu 
hlavnímu. 

 
 

                                                 
8 Holandský kněz v USA, učil spiritualitu na Hardwaru, Yell katolické univerzitě – nakonec začal 

pracovat v organizaci pro postižené. 
9 Obsahuje hodně protestantských myšlenek, důraz na osobní zbožnost, duchovní cvičení. 
10 Nechat krátký čas tiché modlitbě; při modlitební chvíli nechat klidně delší promlky; čas klidně i na 

delší modlitby.  
11 Šéfredaktor křesťanského magazínu Christianity Today 
12 Kniha „Modlitba“ („Prayer“) – zabývá se různými pohledy na modlitbu, chválu, zpěv; „Chvála 

disciplíny“ („Celebration of disciple / nebo discipline“)– disciplína od slova Disciple (učedník) – 
výborná kniha 
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PROBLÉMY MODERNÍHO PIETISMU 
1. Instrumentalizace Boha – může se nám Bůh stát nástrojem. Bůh to riskuje, 

že ho lidé chtějí využít jen pro své dobro. Lidé k němu chodí z vypočítavosti 
– aby získali požehnání, věčný život… a ne proto, abychom s Ním mohli být. 
Bůh nás chce naučit nezištnému vztahu.  

2. Nebezpečí marketingu – evangelizace pro růst statistik, církev 
3. Předávání spirituality dětem – děti nežijí spolu s Bohem, ale žijí díky Bohu – 

aby jim požehnal při písemce, aby jim pomohl najít si holku či chlapce…  
4. Snaha uspokojit jen vnitřní touhu lidí - prožívat bohoslužbu jako velké 

představení, kde se můžeme pobavit. Lidé jsou zvyklí v naší kultuře na určitý 
druh zábavy, hudby – a my jim to tam nabízíme. Lidé nechtějí ale mít tam to, 
co můžou mít každý den – ale přišli proto, aby tu nalezli něco jiného 
(alternativu). Hrozí nám, že z naších sborů se stávají „zábavní parky“. Církev 
kt. usiluje o to, aby se lidem zalíbila, není schopná nabídnout lidem 
alternativu. Chce jim nabídnout to, co jim nabízí kde kdo. Církev má své 
poslání, aby dokázala oslovit, nemá to být klášter – ale musíme najít 
vyváženost mezi staromódním konzervatismem a tím co nabízí naše kultura. 

5. Posun uctívání - historie mládežnického zpěvníku – zpočátku o charakteru 
Bohu, Jeho lásce k lidem, požehnání. S tím jak plynul čas, tím více se 
objevovali písně o lidech, co prožívají, co očekávají od církve – postupně 
dochází k posunu od uctívání Boha k lidem, kteří Boha uctívají. 

  Místo, abychom lidem dali, co potřebují, dáváme jim, co chtějí. Jsme 
schopni nabídnout lidem alternativu k tomu, co dostanou kdekoli jinde, aniž bychom 
přitom ztratili vyváženost ve svém přístup, ve své službě? 
   
Problém: Emoce nejsou jediným kritériem spirituality X strach z emocí. 
 
6. Emocionálnost, egoismus – modlím se, když „to tak cítím“, když chci, když 

na mé (po)city něco působí, a myslím si přitom, že „právě teď ke mně mluví 
Bůh“. Ale modlitba není jen o pocitech, jenom když právě chci. 

 
 
Vztáhněme si to nyní od křesťanství obecně k adventismu: 
 
I. učení o Boží milosti 
 
Pionýři měli problém s legalismem. 
Později příklon už ke známým věcem, konkrétně například k Luterskému učení o 
milosti. Někteří lidé oceňují náš vyvážený přístup k milosti a k zákonu. 
 
Aby se moje spiritualita mohla  rozvíjet a byla nezištná, nebyla sobecky zaměřená 
na „udobření si Boha kvůli mým vinám“, je třeba pochopit smysl Boží milosti. 
Spasení by nemělo centrem našeho uvažování a (zištného) chování. Nežijeme 
proto, abychom byli spaseni – spasení jsme obdrželi již na počátku našeho 
křesťanství, je darem (ZDARMA = NEMOHU SI HO NIČÍM, ANI SVÝMI 
ČINY, KOUPIT), o který se nemusíme snažit, darem nezaslouženým. Vše ostatní 
je důsledkem našeho vztahu k Bohu, důsledkem našeho spasení – naše činy, 
zaměření na službu. 
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Ale !!  Jak pracovat s výčitkami po překročení hranic, s pocity viny, sebeobviňování ? 
Jak se vyrovnat s vědomím vlastního konkrétního hříchu? Přicházím, nebo 
nepřicházím jím o milost spasení? 
Důležitý je náš vztah s Bohem, životní nasměrování. 
 
Spasení není něco, co cítím, žiji jím. Naprostou jistotu budu mít až v nebi. Pokoj 
pochází ze života s Kristem, z Jeho zaslíbení – duchovně žijeme už teď v Božím 
nebeském království (viz Lukášovo evangelium), byť zatím ne fyzicky. 
Spasení nestojí na mém pocitu, ale na Božím zaslíbení. 
 
Povzbuzení: EGW si například vyčítala tvrdohlavost. 
 
Bůh nás na jednu stranu zbavuje našich chyb, na druhou nám ukazuje další – zdroj 
neustálé pokory a možného trápení, sebeobviňování? Nebo radosti z Božího 
působení na můj život, Jeho práce se mnou? 
 
Boží dílo pro mě a ve mne ve mně vyvolává touhu žít jinak ☺ 
 
Nedělejme si přesný seznam „co ano a co ne“, a jak třeba (navenek) vypadá člověk 
při křtu (piercing, náušnice, malování ad.), ale nechme působit Božího Ducha, který 
k nám bude mluvit, bude na nás působit. I na lidi kolem nás. 
 
Nerespektování druhých může vést k diktatuře. Respekt k naší různorodosti 
znamená nejen chtít prožívat kolektivní i osobní duchovnost „po svém, podle sebe“, 
ale zároveň snášet, jak ji potřebují prožívat druzí, a dávat jim k tomu prostor. 
 
EGW o křesťanském životě, evangelizaci, hříchu: 
1. evangelium je zjevením Boha – hřích je opakem toho, jaký je Bůh (Gn 3, 
satanovo představení Boha X Bůh se představuje sám, když přišel na svět v podobě 
JK, který byl dán do jesliček a třicet let nepromluvil, má pokornou tvář). 
Když k nám přichází Bůh, je to jeho povaha, co nás zaujme. A tu máme posílat dál. 
 
2. krása Božího charakteru – dává nám chuť přátelit se s Ním (satan se v Gn 3 
snaží vzbudit z Boha strach), cítíme pokoj a důvěru, chceme se Mu podobat. 
 
3. obrácení – osvobození z egoismu a snahy po legalismu, sebeospravedlnění před 
Bohem 
 
4. ovoce – Bůh nám dává dar, na který se chci v odpovědi chovat jinak, aniž bych 
něco očekával. 
 
Tohle všechno se projeví také na mém modlitebním životu. 
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II . …zítra (ve čtvrtek) … spiritualita očekávání 
III . spiritualita soboty (vnitřní, duchovní projevy, nikoliv vnější) 
 

23.2.2007 

SPIRITUALITA 
 

SPIRITUALITA O ČEKÁVÁNÍ 
Henry Owen:“Lidé muž nebo žena, kt. nemají naději do budoucnosti, nemohou 

prožívat současnost s nějakou kreativitou“  
Tato naděje dává naději do dnešního dne. 
 
Augustin: „Pouze naděje z nás dělá opravdivé křesťany“ 
Jak prožívám dnešek je obohaceno nadějí, jakou mám do budoucnosti.  
 
NAŠI PRŮKOPNÍCI  
160 let od millerismu = JK očekávání je dnes povrchní. Naši průkopnící usilovali o 

co nejlepší přípravu. Až později v 80 letech to sklouzlo k legalismu. 
Dřív byli více ochotni vše svěřit Bohu, byli uchváceni tím, v jaké době žijí. Kristův 

návrat nebyl pro ně jen teologií ani útěk z reality. Kristův návrat byl centrem jejich 
křesťanství. 

 
ZNAMENÍ DOBY 
Znamení doby - dnes z toho děláme eschatologické kuriozity (př. jak daleko jsme 

došli v prorockých hodinách).  
Znamení doby nemají být centrem naší spirituality očekávání. Je to jen nástroj 

našeho očekávání.  
Čekám něco? Nebo: čekám někoho? My dnes už příliš nečekáme Krista! My dnes 

nemůžeme očekávat Kristův návrat, ale Krista. To není událost s různými událostmi. 
Má nám jít o radost, že se setkáme s tím, koho milujeme. My očekáváme osobu JK. 

G. Knight: Potřebujeme pokřesťanštit naše křesťanství! 
Někteří sledují celou dobu jak přicházejí různá znamení konce. Jiní zase nesledují ze 

znamení vůbec nic. Naše poslání není sledovat na prorockých hodinách jaký je čas – 
nesmí to být to nejdůležitější!  

 
VELKÝ SPOR 
Je to pro nás velký koncept pro spiritualitu, pro pochopení našeho vztahu k Bohu. 

Mluví se zde i o Božím utrpení, jeho obvinění. 
To nás vede od soustředění se na sebe k Bohu – soud se týká také někoho jiného. 

Abychom dokázali vnímat náš život theocentricky ne antropocentricky. 
 
Je možné věřit, že se JK vrátí a přitom být nejhorším rasistou, pomlouvat, být 

macho (sexista). Mohu intelektuálně chápat a věřit, že se JK vrátí. 
Př. katastrofické svědectví, války (může to být nástroj evangelizace?).  
 
Doporučená literatura 
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Douglas Morgen13: „Peace Making Remnant“ – etika Kristova očekávání, kritika 
současné Amerika, kapitola „God bless Afganistan“ 

Webová stránka: Adventistpeacefellowship 
 
 
JAK OČEKÁVAT? 
Nejenom my očekáváme Kristův návrat. Také Kristus něco očekává – doufá, že se 

mu podaří vypěstovat charakter svého lidu. Tím můžeme oslavit Boha. Kvalita našeho 
života není legalistická, je to projev vzájemné lásky. Není to vypočítavé – pak to 
proměňuje život toho, kt. očekává. 

 
Př. přístup k očekávání Kristova návratu s nohami na stole – je to přirozená reakce 

na silně orgastické očekávání. V nebi se řeší otázka: Jaký je vlastně Bůh? Jaký je záměr 
toho, co dělám od rána do večera? Není to jen povrchní s nohami na stole. 

Teologie Velkého sporu je odpovědí na tento problém. Bůh a jeho charakter je 
souzen. EGW: „Je to naše hlavní poselství – představit lidem Jeho charakter“  

 
Evangelium není něco jen co říká, ale Bůh sám je dobrou zprávou.  
 
Doporučená literatura: 
Loyd Ericsson „Boží obětí“ – představuje Boha jako tatínka 
Christ Blake: „Searching for a God to love“ 
Reinder Brucemann: „Our awesome God“ 
Thy Gibson „See with new Eyes a real beauty of God´s charakter“ 
 
DESATERO PŘIKÁZÁNÍ 

- preambule, kde Bůh představuje svůj záměr „Já jsem Hospodin tvůj Bůh, 
který tě vyvedl z otroctví“ 

- pak teprve jsou přikázání 
 

SPIRITUALITA SOBOTY A JEJÍ ETIKA 
- učiněna pro člověka, pro jeho radost, obohacení, osobní rozvoj 
- př. představte si pomeranč jako sobotu: a) kůra (důležitá funkce, ale není to 

to, co jíme); b) ovoce (pod slupkou, to co jíme) 
 
Sobota zredukovaná jen na to, že jí vnímáme jen jako ten správný den, kt. je 

časově ohraničen. To je jen slupka toho ovce – chrání to, co je uvnitř. Pokud chci 
ochutnat to, co je uvnitř, musím pochopit Boží záměr se sobotou – co mi chtěl dát. 

JK: „sobota byla učiněna pro člověka“. Slupka ale patří k ovoci, nemůžeme si 
vybrat jen jedno. Bůh je inteligentnější než my. Často slupka skrývá to co je uvnitř. 

 
Zpráva o stvoření 

- Sobota existovala před hříchem, vznikem jednotlivých národů, před 
judaismem. Sobota je univerzální. 

- Zpráva o stvoření – věci bez, kt. nelze žít – slunce, voda, rostliny, zvířata, 
lidské bytosti a také sobota. Vyvrcholení celého stvoření je sobota = pokora, 
člověk není vrcholem stvoření. Vrcholem stvoření je sám Bůh – poté co vše 
stvořil, nám nedává jen pouze vnější věci. Dává se On sám v sobotě. 

                                                 
13 Předmluvu napsal Martin Marty (sociolog, dějiny náboženství) 
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- Gn 1 – postavení čísla 7. Gn 1,1 – verš má v hebr. 7 slov. Gn 1,2 – 35 slov. 
Pořád tam jsou násobky sedmi – slova jako slunce, měsíc, světlo … - vše to 
jsou násobky sedmi. Gn 2 – Bůh odpočinul a posvětil sedmý den. 

 
 
- Verše 2, 1-3  
- 1. fráze to neříká 

A) x x x |x| x x x  - 
B) x x x |x| x x x  - prostřední slovo z těchto sedmi slov je vždy SEDM 
C) x x x |x| x x x  - 

- Poslední fráze také ne. Sobota by měla protkávat celý náš týden 
 
Sobota nám mnoho říká o osobě Boha.  
Sobota často bývala zaměřená na člověka. Ona však říká o mnoho více, mluví o 

tom, jaký je Bůh, je to velmi silný obraz Boha, nesmí to být prostě katalog příkazů a 
zákazů.  

Sobota byla učiněna pro lidské štěstí. Bůh dává, aniž cokoli očekává, stejně tak dává 
sobotu. Má nám něco připomínat, aby to zůstalo v naší paměti. Sobota je shrnutím celé 
Bible, je to v drobných náznacích shrnutí celého evangelia. Žel se protestanté o to moc 
nezajímali, přesto je to možná to nejprotestantštější téma – Bůh pro nás šest dní 
pracoval, lidé začali svůj život odpočinkem, proto, že Bůh něco pro ně udělal. Sobota 
byla stvořena proto, aby nám připomínala Boží lásku, ne proto, že jsme něco dokázali a 
udělali, ale prostě proto, že jsme. Bůh nejprve něco dělá, my odpočíváme a poté teprve 
začneme něco dělat. Hodnota člověka nespočívá v tom, že něco udělal, ale prostě v tom, 
že je, hned má svou důstojnost, hned oslavuje. Sobota osvobozuje lidské bytosti od 
toho, že naše hodnota spočívá v tom, co děláme. Trevan? - Sobota osvobozuje od lidské 
pýchy – ta často vzniká jako obrana proti pocitu, že nejsme milováni. 

Ti, kdo zachovávají sobotu a správně ji pochopili se můžou stát nejmocnějšími 
božími služebníky, my, žel, často zůstáváme na povrchu. Je jasné, proč se satan snaží 
zabít sobotu, protože sobota nám říká to nejdůležitější o Bohu.  

Mluví také o zodpovědnosti, kterou máme. Nejen tedy milost, ale také 
zodpovědnost. Zachovávání soboty je také výrazem pokory.   

Nesmíme lidi nutit zachovávat sobotu dle našeho obrazu, ani zdůrazňovat zákazy, 
měli bychom nechat toho člověka přičichnout k vůni soboty, vysvětlit, proč jí Bůh 
stvořil, zdůraznit spiritualitu soboty – člověk sám si poté uvědomí, že není nejlepší dělat 
si to, co člověk sám chce, ale to, co tento Bůh po nás chce.  

Iz 58 Mt 23 – sobota je pro náš osobní rozvoj, pokoj a odpočinek. Způsob, jak já 
prožívám sobotu má ostatním pomoci odlehčit od jejich břemen.  

První o čem v Bibli čteme, že je svaté, je čas - sobota. Písmo také ukazuje, že sobota 
je něco, co nedokážeme stvořit. Nedokážeme stvořit čas, ačkoli mnohé stvořit 
dokážeme. Ukazuje vysoké postavení člověka v Božích očích, ale také naše hranice a 
omezení. 

Sobota nás také osvobozuje. Všechny velké svátky se zachovávali v atmosféře 
soboty. Každý sedmý rok byl rok sobotní. Jednou za 49 bylo milostivé léto – také 
nazván sabatem. Sobota nás osvobozuje od ostatních, kteří se snaží dělat si na nás 
nárok. Dokonce ani zvířata a otroci mají zachovávat sobotu. Nikdo nás v sobotu nemůže 
nutit do práce, nikdo na nás nemá právo. Mnoho katolíků a protestantů se také zabývalo 
sobotou, většina z nich však uvažovala pouze nad tím vnitřkem. My bychom proto těm, 
co pochopili pouze ten vnitřek a jsou upřímní, vysvětlit, že důležitá je také ta slupka. A 
naopak, také těm, co zachovávají pouze slupku, pomoci najít ovoce. 
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VÝZVY NAŠÍ SPIRITUALITY 
 
Vize pro naši církev 
Pro lepší vychutnání naší identity, umět ji ale také vychutnat.  
 
Adventisté musí dnes čelit: 
 
1. Poučit se z prožívání spirituality našich průkopníků - hlavně mladá generace. 
Číst dějiny z protisměru. Hrozí zkreslení dějin tím zpětným pohledem. Čteme 
minulost, jakoby to bylo dnes. Adventismus zestárnul (je to 160 let). Zvláště 
mladá generace potřebuje poznat naše kořeny, průkopníky a jak tehdy prožívali 
spiritualitu, jaké byly krize, pokušení (pokušení legalismu, vliv amerického 
fundamentalismu), jak bojovali za lidská práva (proti otroctví rasismu, násilí)14.  

2. Výzva k pochopení základu v proroctví EGW –  
a) Na začátku byl záměr vdávat jen knihy.  
b) Později - také hermeneutika EGW, rozlišovat zdroje.  
c) Až za nějakou dobu se nebáli mluvit o EGW otevřeně, kriticky (i 

nepříjemné věci – jinak by to vytáhli kritikové).  
d) Dnes: najít to podstatné z jejího poselství (EGW není neomylná 

encyklopedie). 1K – Prorok má pastoračně spirituální funkci. Proč Bůh 
chtěl použít EGW?  

e) Otázka kritiky EGW – zdravá křesťanská kritika. Někdy jí dáme svatozář 
na hlavu a uděláme z ní „vegetariánskou pannu Marii“. Př. u Bb postav – u 
Davida nám nedělá problém ukázat na jeho chyby → stejně i u EGW 
musíme být objektivní. I její chápání a vnímání se vyvíjelo. Pokud EGW o 
něčem nemluvila a nám je to líto, proč strkat hlavu do písku. Př. nemluvila 
o indiánech (jen velmi málo) – i když to byla velká kolonizace, genocida 
(přitom odsoudila Ameriku za to, jak se chovali k černochům). Př. EGW a 
sebevraždy → pastorační otázka, zda naši kazatelé mohou sebevrahům 
dělat pohřby; řekla k tomu velmi málo. ALE! Její doba si kladla jiné otázky 
než dnes. 

3. Výzva najít zdravou vyváženost v tom co máme společného s jinými křesťany – 
adventismus není samospasitelné náboženství, není to marketing kt. prodává 
vytvoření nejlepších křesťanů na světe. Adventismus nástroj, kt. má co 
nabídnout tomuto světu. Boží záměr je abychom více dokázali milovat. 

4. Výzva k znovuobjevení hlubokého významu soboty – pozor na legalismus, ale 
také pozor, abychom nezapomněli k čemu sobota je. Mnozí lidé touží po lepším 
vztahu s Bohem, touží po ztišení, touží po pokoji, bratrství. Sobota je krásný dar, 
kt. nám dává naučení. 

5. Očekávání Kristova návratu – adventisté v rámci svého očekávání kladli důraz 
na Přítomnou pravdu. Nemáme si myslet, že víme vše, stále máme kam růst. 
Tento pokorný přístup vedl k formulaci 27 článků. 

6. Myšlenka vzájemné nezištnosti k Bohu – pochopit velký spor. Osvobození od 
zaměření se jen na sebe. Vyvádí nás z omylu, že tady jsme na zemi. 

                                                 
14 V Battle Creek – adventisté pomáhali černým uprchlíkům na svobodu. 
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7. Výzva k tomu, abychom pochopili, že centrem naší spirituality je LÁSKA – je 
to jeden základní charakteristický důraz adventismu. Všechny křesťanská 
společenství kladou důraz na lásku. U EGW je láska klíčem k pochopení všeho 
ostatního a prožívání křesťanství. Tento princip je klíčem k pochopení 
adventismus. Hermeneutika lásky dává strukturu křesťanskému životu – vychází 
z krásy Božího charakteru. To jak vnímáme Boha, ovlivňuje vnímání světa – 
moji teologii, sám sebe. 

8. Zdravá vyváženost mezi dogmatikou a zdravým vztahem k Bohu – máme 
mnoho teologických důrazů, kt. vychází z Bb. Máme co říct světu. Naše 
spiritualita neprobíhá jen v naší šedé kůře mozkové, musí se to projevit v našem 
vztahu k Pánu Bohu. Bible není jen pro exegezi. A i když se nedá zcela odejít  
od rozumového vnímání Písma, nesmíme také zapomenout na jeho vztahovou 
složku. Kázání je jen malou částí soboty. Pro EGW nebylo kázání středem 
soboty. Důraz na kázání byla protestantská reakce na katolicismus, chtěli učit 
lid, aby lid naučila proti herezím. Pro EGW není nutné, aby každou sobotu bylo 
kázání, kázání může být také velkou diskuzí. Kázání by nemělo být příliš 
dlouhé. Naše bohoslužby mají být kreativní, s našimi zkušenostmi a chválou… . 

9. Dokázat být pokorný tváří tvář naší tradici – Někdo to vnímá, že jestliže se to 
takhle dělá a dělalo, je to „kanonické“ 

10. Udělat modlitbu stravitelnou – Měli bychom měnit způsoby modlitby, být 
v tom kreativnější; nemá to být jen povinnost, modlitba má mít pro nás štěstí a 
radost. Pobožnost nesmí být pohřebním shromážděním, ale také ne zábavní akcí. 
Ať se modlíme sami či na pobožnosti, musíme být kreativní 

11. Zosobnit spiritualitu – Musíme se naučit prožívat svůj vztah k Bohu osobně. 
Někdy máme naší spiritualitu tak trochu standardizovanou, uniformizovanou. 
Každý si musí najít svůj individuální způsob spirituality a vztahu k Bohu.  

12. Nesnažit se příliš mluvit, když jsme s Bohem – Během pobožnosti musíme furt 
mluvit, zpívat. JK říká, že Bůh nepotřebuje mnoho našich slov. Potřebujeme se 
častěji setkávat s Bohem, ne jen kvůli popovídání, ale protože jsme s ním. Je 
také potřeba tichost. Jako s lidmi někdy jen stačí být spolu. Mnoho křesťanských 
tradic toto uznává – být jen ve společnosti Boha. 

13. Udělat si čas na Boha – Ne všichni jsme letadla nebo helikoptéry. Někomu to 
trvá déle, někomu méně. Někdo se dokáže hned začít soustředit na duchovní 
věci, někdo potřebuje více času, aby se naladil.  

14. Přeorganizovat svůj život pro to, abychom byli Bohu blíž – nepochopili jsme 
nic ze současnosti, pokud nevíme, že moderní civilizace je vesmírným 
spiknutím proti našemu vnitřnímu životu. Žijeme ve světě, kt. nepodporuje naší 
spiritualitu. Vyžaduje to „ekologii našeho času“ – pokud necháme náš život jen 
plynout den za dnem a čekáme na to, až přijde chuť kdy se budeme chtít k Bohu 
modlit…. Proto Bůh stvořil sobotu, ve kt. nám ukazuje své rodičovství (vím, že 
nejsi schopný zorganizovat svůj čas pro mě, proto ti to musím přikázat a stvořil 
jsme ti sobotu). Je potřeba svůj duchovní život plánovat.  

15. Znovuobjevení krásu a hloubku samoty – některé věci můžeme pochopit jen 
v tichu a v samotě. Tam pochopíme jak jsme špinaví a hříšní, jací jsme sami. 
Necítím strach z Boha, kt. by byl ke mně brutální. Ukáže mi kdo jsme, ale 
zároveň svoji lásku. 

16. Objevit a umět se vrátit ke kořenům adventismu před adventismem – někteří si 
myslí že před adventismem bylo dobré jen období prvotní církve. V naší krvi 
koluje i část krve baptistické, metodistické, pietistické, luteránské, moravských 
Bratří… Pokud to v nás je, tak tedy v nás koluje i část krve katolické!  
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17. Přiznat, že jsem zranitelný, nejsem nejlepší křesťan – Henry Nouwen: musím 
umět přiznat svoji slabost (Iz 58 – jsme uzdraveni Jeho ranami). Ta má radost 
z poznání Pána Boha se může přenést na ostatní. Ale nemohu mluvit jen o tom, 
dělal bych ze sebe dokonalého. Musím mluvit i o svých chybách, slabostech. Mk 
6 – JK udělal mnoho zázraků a oni si mysleli, že JK je přízrak. Nechápali, co 
dělá, jejich srdce byla uzavřená. Potřebujeme se naučit, že nejsme apoštolštější 
než apoštolové. Pro naši spiritualitu je důležité uvědomit si naši zranitelnost. 
Aby se z naší církve nestalo 15 mil. dokonalých, kt. učí ty ostatní. Jako celník: 
„Slituj se nade mnou…“. Křesťanský život není něco, co já vlastním a musím 
bránit. Ale je to dar, který jsem dostal a o kt. se musím rozdělit. Nežít jen 
v obraně vůči ostatním. BÝT je častokrát krásnější než MÍT. Naše hodnota není 
dána jen naší efektivností. Odnaučit se náboženskému marketingu, představovat 
naši církev jako bezchybnou, hodnotit lidi dle jejich víry, hodnotit kvalitu vůdců 
(vedoucí sboru, kazatelé, administrátoři…).  

 
 
 

22.2.2007 

KŘESŤANSKÁ HUDBA 
 
Co není předmětem tohoto tématu: 
- která hudba je správná a která ne (je to jako chodit v minovém poli) 
- zabývat se hudbou, kt. už známe (z koncertů, DVD, CD, ve sborech, gospely, 

spirituály…) 
- jak máme zpívat ve sboru 
 
Kostelní – gregoriánská hudba 
- je orientálního původu (není to katolické pojetí hudby, jak se hodně lidí 

domnívá) 
- vznikala ve staré církvi, kt. byla v kontaktu se starým světem 
 
Klasická evropská hudba  

- je jen jednou z mnoha druhů 
- je třeba rozlišovat 
- křesťané, kt. mají svědomí musí umět rozlišovat v každém druhu hudby 

 

SPIRITUALITA HUDBY 
Každá náboženská hudba obsahuje spirituální aspekt 
Některé druhy hudby kladou větší důraz na spiritualitu (př. gospel) 
 
Africká hudba (s tamtamy) – některou myšlenku zvýrazňuje lépe 
 
Evropská křesťanská hudba: 
Zdůrazňuje určitou myšlenku lépe než jiné křesťanské hudby 
 

GREGORIÁNSKÁ HUDBA 
- souvisí s liturgií (nejenom katolické církve) 
- při různých typech bohoslužby 
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- některé akcenty této hudby mohou obohatit spiritualitu 
 

 
Píseň – „Ó hlavo plná trýzně“ 

- známe historii této písně? Byla to původně milostná píseň – jednoduchá 
rakouská píseň o vtahu někoho ke své milé („Innsbruck ich muss dich 
lassen“) 

- Klasická píseň o Kristově utrpení – v mnoha zemích se zpívá při VP 
- Je to klasický chorál (luteránský) – někdy gregoriánské zpěvy museli upravit 
- Většinou luteráni brali světské lidové populární písně 
- V době reformace byla tato oblíbená píseň zařazena do liturgie 

 
Co cítíte u toho, když posloucháte či hrajete nějakou hudbu? Jaké pocity to ve vás 

probouzí, když posloucháte nějakou hudbu?  
 
Ga 5 – o duchovních darech (ovoce DS) 

- Duchovní hudba krásně a vyrovnaně představuje tyto podoby lásky 
- většinou to v dnešní době neslyšíme z našich písní – nemá nám jít jen o 

radost (ale také pokoj, tichost…) 
 
Naše liturgie 

- Na našich velkých kongresech – je jediný záměr aby se lidé cítili dobře a 
vesele? Pak je to jen malá součást našich potřeb.  

- Potřebujeme nejen radost, pokoj, tichost… 
 
Co v nás má vzbuzovat hudba? 

- Abychom si uvědomovali Boha, kt. nás převyšuje, kt. je naprosto odlišný 
ode mě. Některé liturgie nás vedou k tomu pojetí, že Bůh je náš kamarádíček 
(„čau jak se máš? Jsi dobrý týpek! Dobře ses vyspal?“) 

- Některá hudba nás vede k vyváženosti mezi tím, že vnímáme Boha jako 
někoho kdo nás převyšuje a Boha jako našeho přítele. 

- Bůh není někdo, kdo je od nás hodně vzdálený – že o něm nic nevím a mám 
z něho strach. 

- Spiritualita, kt. vychází ze struktury hudby – kt. vede spíše k tichu. Je to 
hudba, kt. nás vede k vnitřnímu ztišení. V tichosti můžeš kontemplovat. 

- Psalmodie – zpívání žalmů. Hudba, kt. přímo kopíruje ten text (nejdůležitější 
je ten text, hudba je ve službách toho textu).15 Hudba, která je otrokem slov. 

- Kantilace = hudba, kt. uprostřed vyprávění udělá pauzu, přidá tam nějakou 
„ozdobu“. Někdy se zastaví u jedné slabiky toho textu16 Existovala 
v orientálním světě (zřejmě se tak zpívaly sz žalmy v Izraeli). Pokud jsou 
tyto ozdoby skromné pro zdůraznění textu, dovolí nám to zastavit se a 
přemýšlet nad tím co zpívá.  

 
 

                                                 
15 Augustin o vztahu mezi hudbou a textem: „Když zpívám křesťanskou hudbu s hezkým textem a dojímá 

mě to. Říkám si, co mě více dojímá? Hudba nebo text? Musím se více soustředit na text. Musím prosit 
Boha, abych uměl se více soustředit na text aby mé pocity neplynuly jen z hudby“. Podobně i Rick 
Warren – lidé při liturgické hudbě jsou dojatí jen díky hudbě – varuje před tím. I my někdy vnímáme 
velmi málo text zpívané písně či nevnímáme poselství toho textu písně. 

16 Př. muslimská hudba 
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Původ gregoriánské hudby  
Gregoriánská hudba dneska má katolický původ. Historicky to však neobstojí, 

protože klasický katolicismus začíná až v 5. století. Ta hudba, které dneska říkáme 
gregoriánská, spojíme si jí s papežem Řehořem Velikým, ale on jen písně, které v tu 
dobu byly, sebral do zpěvníků. Jmenovalo se to Kantus planus – byl to jednoduchý 
zpěv. Tato hudba má zvláštní kořeny. Ve středověku to mělo křesťanský původ. Jeden 
ze zdrojů je řecká hudba, Orient a také Izrael. Také bere z apoštolské hudby prvních 
křesťanů, protože apoštolé nezpívali jen Davidovi žalmy. Také je určitým zdrojem stará 
keltská hudba. Tento styl hudby nemá jen všechny tyto kořeny, ale tyto hudební zdroje 
se v tu dobu již ovlivňovali – Řecká Izraelskou, Izraelská Řeckou. 

Kantus – zpěv. Planus – placatá. Nevyskytují se v ní žádná výkyvy, jednoduchá, 
střídmá, jako krajina, kde jsou jen malé kopečky. Katolicismus tuto hudbu různě 
formoval. V Solmemnském opatství chtěli tuto gregoriánskou muziku vrátit do 
původního stavu, až do 20. století byli největšími autoritami na to. Od 2. poloviny už 
nejsou moc uznáváni. 

Na poč. 6. stol. papež Řehoř Veliký chtěl připravit sbírku písní z různých tradic. 
Nebyl však pouze editorem ale také cenzorem. Přál si, aby všichni katolíci na světě 
zpívali podobné či stejné zpěvy a proto vybíral co se mu líbilo. 

 
Hudba před 4. a 5. st.: - má výrazně orientální rysy, velmi podobné muslimskému 

stylu.   
Hudba mezi 9. a 12. st.: - už má rysy víceméně nám známé 
Na počátku období baroka už je muzika značně ovlivněná a pomíchaná, s malými 

vstupy  hudebními, zpěváci byli ve dvou částech kostela a hlasy si jakoby navzájem 
odpovídali.  

Claudio Monteverdi - V ukázce jsou tam už dvě sóla tenorů. Po celou dobu nás 
jakoby v pozadí provádí kantus planus – jako Duch svatý vznášející se nade vším a 
provádějící, vstupující.  

Cavaliery – Žalm – v tebe Bože doufáme. Gregoriánský a také chorálový zpěv.  
Gregorio Allegro – 17. stol. – jeho písně se zpívali jen pro papeže v Sixtínské kapli. 

Nesmělo se to kopírovat a tak. Mozart jednou cestoval do Říma a dostal se do Sixtínské 
kaple a poslouchal, zavřel oči a byl zasažen, v pokoji všechno sepsal, pamatoval si to do 
poslední noty. Je to zhudebněný žalm 51 (Miserére). Kombinace jednoduchého, 
složitějšího gregoriánského zpěvu a také bohaté hudební vstupy, jednoduchý, 
vícehlasný greg. Zpěv, velmi bohaté ozdobné části ze 17. stol. ovlivněné však 
starověkem. 

Gregoriánský zpěv byl známý už před katolicismem, zpíval se po celou dobu 
v katolicismu, ale ovlivnil také mnoho lidí, kteří nebyli věřící. I dnes se hodně 
skladatelů nechává inspirovat. Např. … 

Maurice Duruflé – druhá polovina 20. stol. 1. Ukázka, není to čistý gregoriánský 
zpěv, je přidaná filharmonie. 2. Inspirace gregoriánskou hudbou. 3. ukázka je meditace. 

 
 
Exkurz:  Píseň Láska Bože láska 

- Slovenská píseň, ale původně měla jinou podobu (byla přepracovaná ve 
slovenskou lidovku) 

- není to 100% slovenská píseň   
- Harmonizace je standardizovaná, kt. není ani česká, ani slovenská ani 

francouzská = je standardní 
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- Rytmus i harmonie byla původně jiná – původ bude lidový, ale prošlo to 
procesem standardizace, jemný přechod melodií není ani inspirovaný 
gregoriánskou hudbou 

- Gregoriánská hudba se skládá z malých intervalů = veliká jednoduchost, 
prostota (C, F, F, E, F – rozdíl mezi první a druhou notou jsou 4 tóny = 
střední interval….). Gregoriánská hudba vychází z toho, že obsahuje malé 
intervaly – jen jeden tón. Vždy když se změní tón – je posunutý 
k vedlejšímu. Mezi počátkem melodie a koncem je také malý rozdíl, malý 
interval (v Ubi cari tas – rozdíl mezi počátkem a koncem jen 4 noty). 

- Píseň lásko bože lásko není píseň s typickými gregoriánskými rysy. Jsou tam 
jednoznačné tóny. V gregoriánských zpěvech nejsou jasné tóny, jasné 
akordy, vždy se vyvlékne.  

- V Evropě jsou dvě nejdůležitější věci – durová a mollová tónina 
- I v moderní hudbě se objevují 

 
 

LUTERÁNSKÝ CHORÁL 
 
I tento hudebný styl má svůj původ mimo protestantské prostředí. Také on ovlivnil 

ostatní hudební směry – i dnes se jí někteří inspirují. 
 
 
1. část: Historický původ a počátek Luteránského chorálu 
Na počátku Luteránských chorálů se jednalo o to, odlišit se od katolíků a vyvinout 

vlastní způsob. 
Z reformačních církví, je luteranismus nejméně protikatolický. Kalvinisté zpívali jen 

acapella. Cokoli zavánělo katolicismem, od toho chtěli co nejvíce pryč. Latina byla 
přímo závanem šelmy.  

Vychází z různých pramenů a zdrojů. Některé protestantské chorály jsou velice 
známé.  

Prvním zdrojem jsou gregoriánské zpěvy. Někdy si půjčovali známé německé či 
francouzské písně. Luteránský chorál je už tonální, s oddělenými takty. Střídají se 
dlouhé a krátké takty. Má jen malé změny harmonie. Tento chorál se používal při 
liturgii, ale na rozdíl od gregoriánského, používal se také pro koncerty. To se poté 
odrazilo v oratoriích, která jsou výpravná díla na biblické motivy.  

 
2. část: Podobnosti s Gregoriánským chorálem 
Co je společné a co rozdílné. 
Společné – usilují o jednoduchost, zdůrazněna skromnost, muzikant nechce být 

virtuózem. Text je prioritou, hudba je jen ve službách textu. Protestantský chorál se 
inspiruje v gregoriánském. Rytmus je také velmi jednoduchý. Býval z počátku také jen 
jednohlasný, malé intervaly mezi jednotl. tóny. 

Protestantský chorál nedává prostor kantilaci. Je tam nota za notou, vše popořadě. 
Však i zde se dají využít pauzy, ty ale nebyli příliš velké. Je psaný vertikálně, 
gregoriánské jsou horizontálně. Gregoriánský se táhne. Protestantský je tonální. 
Protestantský je snazší a přijatelnější pro lidi. Protestantský chorál byl ve své době 
přístupný lidem, tak jako ve své době chorál gregoriánský. V tom měl Luther pravdu – 
přizpůsobil se době. Současná muzika dnes může být už trochu příliš komplikovaná. 
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část: Poslech ukázek 
J. Sebastian Bach (luterán) - Utrpení Krista dle Matouše. A nejen to, mnoho 

různých verzí písně „Ó hlavo plná trýzně“ .  
Také od Johanes Brahms (také luterán). Felix Mendelson, Duruflé … používali 

protestantské chorály. Brahms používá kantus firmus – pevný, solidní zpěv. 
Gustaff Mahler – ukázka ze vzkříšení. Byl to Žid, za 2. sv. byl zakázán.  
Napsáno pro vězeňské kastráty v čele s J. Foltýnem.  
 
 
 
 
 
 
ZAHAJOVÁNÍ SOBOTY  

23.2.2007 
ELLEN WHITEOVÁ 
V budově GK je malba prvního vidění EGW – viz pohlednice. 
Výzkumné centrum EGW v Collognes 
 
John Paulsen (předseda GK) 
- v některých částech světa není EGW přijímána 
- někde zase je brána EGW 
  
Malba „První vid ění EGW“ 

- úzká stezka na okraji propasti po kt. byli lidé očekávají JK příchod 
- v centru vidění nebyli křesťané, ale JK 
- malíř zvýraznil, že ve středu adventistického poselství je JK 
- symbol podobenství o milosrdném Samařanu = zvýraznění myšlenky 

 
Manuskript Touhy v ěků 

- na GK uložen původní rukopis TV, v tisku vyšla až další verze (bylo tam 
hodně škrtání, přehazovala stavbu věty…) 

- to nás učí → EGW nebyla inspirovaná doslovně 
 

Otázky naší doby 
1. Čtenář – mezi dnešní dobou a EGW je kulturní a časový odstup století a půl. 

Všichni překladatelé byli muži a z překladů EGW je to cítit. Pro studium spisů 
EGW je podstatná zbožnost/duchovnost čtenáře. Někteří čtou EGW, aby mohli 
jejími výroky mlátit do druhých (hledají munici na ty druhé). Bůh neměl 
v úmyslu, abychom takto používali její spisy. 

2. Jak máme její spisy brát – je to jen pro intelektuální elitu? Některé její texty 
jsou nesnadné pro porozumění (viz v Pt, kde píše o Pavlových listech). EGW 
nepsala pro elitu, ale ti kt. nemají čas zabývat se tím jak mají její spisy brát → 
měli by se vší skromností a pokorou říct: „Já nemohu všemu rozumět“ 

3. Adventistické dějiny – na sklonku jejího života se objevuje severoamerický 
fundamentalismus. I adventismus se stává zranitelným, protože se nechávají 
ovlivnit tímto fundamentalistickým hnutím (např. učili nepravděpodobné věci 
ohledně inspirace) 

4. Rok 1919 – 4 roky po smrti EGW, předseda GK Daniels svolal 65 delegátu 
k biblické konferenci (zapisovatelé psali slovo od slova – pak bylo rozhodnuto, 
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že zápisy nebudou publikování). Hovořili tam hodně o EGW (verbální 
inspirace?, zda se její myšlení v životě vyvíjelo?, ona mnoho četla a opisovala). 
Mezi zúčastněnými byl skupina, kt. měla obavy, že to o čem tam mluvili se 
objeví ve sborech a bude to špatně pochopeno. Ale mýlili se. Tím, že řekneme 
pravdu o EGW neznamená, že zabráníme číst její spisy. Mlčení je nejhorší. 
V roce 1974 jeden pracovník GK objevil zápisy z Biblické konference 1919. 
V 70. letech církev prožívala krizi, protože v USA i Austrálii byli lidé kt. 
objevili některé věci a domnívali se, že to způsobí revoluci. Kdyby byly tyto 
zápisy z r 1919 nebyly utajeny, tak bychom se vyvarovali mnoha krizí. 

5. Inspirace – v jaké míře byla EGW inspirována Bohem? Co je podstatou 
inspirace?  

 
Otázky, které jsou pro Institut EGW výzvou 
Institut se vyvíjel dle doby. Některé informace dříve nebyly známy. 
1. Spisy - Rozšíření jejích spisů a povzbuzení v četbě, podporování publikovaní 

jejích spisů. Kdybychom se omezili jen na tento cíl, tak bychom upadli do 
jednoho nebezpečí = apologie. 

2. Hermeneutika – výklad jejích spisů, aby byl co nejpřesnější (textová kritika). 
Když to děláme s Bb, dělejme to i s EGW. Zahrnuje to i redakci překladu, 
výzkum vývoje myšlení EGW během 70 let co psala, porovnávání citátů jiných 
autorů kt. používala ve spisech, porovnávat AJ v její době a AJ dnešní (vztahy 
k člověku a Bohu – slovo intercourse, dnes jen pro sexuální styk).  

3. Problém inspirace – vše co řekla bylo inspirováno? (př. řekla „podej mi slánku“ 
bylo to inspirováno? Nesmysl). O co se jedná – dopisy, poznámky kt. dělala na 
cestách (je tam mnoho jejích osobních úvah, kt. nemají nic společného 
s inspirací). Problém je vidět v kompilacích EGW (vytrhávání statí i z dopisů – 
vše dohromady) 

4. Být průhlední – říct pravdu. Bude to trvat ještě nějakou dobu, než se 
vypořádáme se všemi problémy. V minulosti některé informace z osobního 
života EGW byly v církvi tabu. Ale je třeba říct všechno.  

5. Objektivita – pro důvěryhodnost, věrohodnost. Jestliže se setkáváme u EGW 
s šokujícími a podivnými věcmi, či jednou něco řekla a pak řekla opak. Musíme 
se s tím vypořádat (děláme to tak i s Biblí – Bb proroci nás některými výroky 
také šokují). Ale život EGW je mnohem méně šokující než život Bb proroků. 
Kvalita křesťanského života EGW v porovnání Davida – rozdíl. Proč bychom 
měli skrývat její slabiny? 

6. Spiritualita – v jejích spisech objevit to nejdůležitější = spiritualita/zbožnost. 
 
 
Citát EGW : 
„Jestliže se někdo dopustí omylu při výkladu pasáže Bb, domníváte se že to způsobí 

rozkol v církvi? Vůbec ne! To je naprosto nemyslitelné! Je nemyslitelné připustit, že 
jednota církve spočívá v tom, že budeme jednotný, identický pohled na výklad Bb. 
Nejsme klauni. Jen jedna věc přispívá k jednotě církve – znovu a znovu se snažit hledat 
ducha tolerance, který vlastnil Kristus. “ (Manuscirpt ) 

 
Velmi liberální citát o jednotě církve! V její době se vedoucí církve chtěli aby se 

hlasovalo o všech věcech, aby dosáhli jednoty. EGW říká, že je to znásilňování členů 
církve. 
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whitecenter@campusadventiste.edu 
 

Inspirace, kt. EGW měla při psaní a inspirace když jí Pán 
něco konkrétně ukázal… 

- je to pokušení 
- V 80 letech výzkum: pokud bychom připustili, že byla více inspirována 

v místech kde píše „Pán mi ukázal“ → problém. Tato otázka je velmi zásadní, 
závažná. Všechny velká díla kt. napsala ke konci života (série Drama věků) – 
tam se tento problém nenajde. Čím byla starší byla méně inspirovaná? Proto 
specialisté věnovali této otázce. 

- Tyto výrazy, obraty „Pán mi ukázal“ jsou v jejích raných spisech, když byla 
velmi mladá. Také její způsob vyjadřování se změnil postupem času.  

- I v případech kdy píše „Anděl mi ukázal“ řádky, kt. následují, se jedná mnohdy 
o citáty z jiných knih, kt. ona četla. To neznamená, že podvádí svého čtenáře. 
Chce říct, že my bychom měli změnit způsob chápání jejích spisů.  

- Velmi často říká „Bylo mi ukázáno“ ale nebylo to přímé vidění. Často to 
znamená „Pán Bůh mi nechal pochopit“, jakoby chtěla říct „v mém rozjímání, 
modlitbách mě nechal Pán Bůh pochopit tuto myšlenku..“ 

 
Otázka vidění: nepopírám, že její vidění byla autentická, skutečná. Mezi ní a Bohem 

se něco odehrávalo, ale nevíme jak. Diktoval jí Bůh nějaký výrok? Ona sama říkala, že 
nikdy. Když používá „Pán Bůh mi ukázal“, neznamená to, že jde proti Bohu. 

Myšlenka inspirace: podstatná, závažná. Odpověď se dovíme až v nebi ☺.  
 
Když Bůh něco sděluje prorokovi → je to neomylná pravda. Posléze však vznikají 

problémy – prorok naslouchá Bohu. Prorok je hříšník, když to vyjadřuje písemně – není 
to zápis neomylného člověka. Pak když někdo čte tohoto proroka – další problém (on to 
pak sděluje dál a opět vzniká další problém).  

Navzdory tomu říká EGW: vztah poselství je ovlivněno kulturou.  
Ti co popírají spisy EGW, nepopírají poselství Bb. Např. David křičí k Bohu ať 

rozšlápne nepřátele jako červy → je to přeci inspirované Bohem, ale nemůžu ten žalm 
chápat dogmaticky (jedná se o autentickou upřímnost, opravdovost). Některé žalmy 
nebyly do Bb kánonu zařazeny proto, abychom je brali jako dogma, ale proto, abychom 
ukázali Boží vznešenost, kt. je schopen přijímat od hříšného člověka. 

Možná že až na nové zemi budeme moct vědět s jistotou, kde je hranice mezi 
kulturou proroka a tím Bb Boží myšlenkou, kt. jím byla sdělena. V 80-90% tyto 
problémy při studiu EGW nevznikají. Bůh nás ale miluje, i když nechápeme tyto věci.  
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24.2.2007 
SOBOTA – KÁZÁNÍ 
 
1. čtení:  Jakubův 3:7 – 13  
Všechny druhy zvířat i ptáků, plazů i mořských živočichů mohou být a jsou kroceny 

člověkem, ale jazyk neumí zkrotit nikdo z lidí. Je to zlo, které si nedá pokoj, plné smrtonosného 
jedu. Jím chválíme Pána a Otce, jím však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k Boží podobě. 
Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratří moji. Což pramen z téhož 
zřídla vydává vodu sladkou i hořkou? Což může, bratří, fíkovník nést olivy nebo réva fíky? 
Právě tak nemůže slaný pramen dávat sladkou vodu. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať 
ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost. 

 
 

NEZABIJEŠ 
 
OSNOVA 

1. Bb poselství 
2. EGW – její pohled 
3. Příběh  
4. Slyšet a vidět – v prezentaci (ČJ) 

 
 

BIBLICKÉ POSELSTVÍ 
6. přikázání: nezabiješ 
- v Jk 3 → nebudeme hovořit o lásce, o potratech a dalších důsledcích šestého 

přikázání 
- Mt 5,21.22 → již kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. JK je velmi 

opatrný – neříká přímo, že hněv je vražda. Je to však slyšet v pozadí. Celé 
kázání na hoře je konstruováno na principu „Bylo řečeno, vy jste slyšeli….., ale 
já vám říkám….“ Křesťanství není zúžení judaismu, naopak je to rozšíření 
myšlenek SZ. 

- Může být křesťan vrahem? Ne! Ale přesto…. 
 
Potřebujeme, aby Pán Bůh proměnil náš život. Každý z nás pronesl něco, co se 

druhého dotklo, zranilo ho to. Kdo by mohl tvrdit, že jeho slovo nikdy nikoho 
nezranilo? Naše slovo velmi často někoho ponižovala, možná jsme způsobili svými 
slovy i pláč. Naše slova mohou být zbraněmi s nepředstavitelnou mocí. Je to moc -  
„moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů“. (Př 18,21) 

Svými slovy uzavíráme lidi do nějakých přihrádek, ta slova i zabíjejí (to není 
adventista, to není křesťan….). V očích Božích máme mnohem větší hodnotu, než 
chyby jakých se dopouštíme. Když někdo vyřkne hrubé a neslušné slovo, můžeme říct, 
že je to hrubý člověk? Když někdo zalže, můžeme se odvážit tvrdit, že je lhář? Slyšíte 
rozdíl – když zaslechneme nějakou nepravdu, můžeme se odvážit označit ho za lháře? 
Pán Bůh v tom rozdíl dělá. 

PJK dělá prohlášení s ohledem na člověka. Mt 5,24 – on nás zve ke smíření (Jdi se 
nejprve smířit se svým bratrem). Ke smíření nedojde, dokud nepřestaneme druhého 
zraňovat. Ale naopak jazyk použijeme k žehnání, povzbuzení…. 

Bůh nás také vyzývá, abychom druhému uměli něco vytknout. Ale – jsem to 
schopen dělat? Než někomu něco vytknu: „Jsem ten člověk, kt. je k tomu oprávněn? 
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Svěřil toto poslání Pán Bůh zrovna mě? Je to ten správný okamžik? Připravil jsem se na 
to, modlil jsem se za to dostatečně? Neměl bych se modlit o více pochopení a soucitu?“ 

 
EF 4,29-32: 
 Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je 

třeba, a tak posluchačům přineslo milost. A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť 
nesete pro den vykoupení. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím 
i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh 
v Kristu odpustil vám. 

 
Jen když dokážeme poslechnout tyto rady, můžeme splnit toto šesté přikázání. 
 
9. přikázání: nevydáš proti  bližnímu křivého svědectví. 
- Dobré překlady: nejedná se zde jen o lež. V hebr. je zvýrazněno ta opozice (být 

proti někomu). Nejde jen pouze o vyslovení nesprávné informace! Tato 
přikázání chce osvobodit křesťana od určitého pokušení. Bůh se v souvislosti 
vydávání přikázání představuje jako ten, který osvobozuje z otroctví (každého 
z nás osobně). Osvobozuje od pokušení používat jazyk ke snižování druhého. 
Kdybychom použili nějakou lež → dotýká se cti, pověsti, hodnoty toho druhého. 
Když se snažíme pošpinit pověst toho druhého. 

- EGW: nejenom když něco takového se pokoušíme dělat, ale už když jen tomu 
nasloucháme.  

- Kéž nám Bůh odpustí naši zbabělost! Když něco takové jen poslouchám, 
nepřeruším tuto konverzaci, ale mlčím. Myslím jen na sebe? 

 
Když se domníváme, že vlastníme pravdy o těch druhých → kdo nám dal ten 

pohled, že jsme tak troufalí? Kdo nám dává jasné rozpoznání dobrého a zlého u našeho 
bližního?  

 

BOŽÍ TVÁ Ř 
Jaký je obraz Boží tváře pro nás? Naše pojetí Boha má své důsledky v našem pojetí 

teologie i v našem životě – ovlivňuje to naše vztahy k Bohu, lidem i sobě samému.  
1. Obraz Boha soudce = riskuji, že se tomu obrazu budu sám podobat. Pán Bůh je 

soudce. ALE! Jestli ten pojem soudce, kt. tak chápe souvisí s tím jak je v Bb 
představen Bůh Soudce. Bb výroky musíme chápat tak, jak je to chápáno v Bb 
době (Bb pojetí soudce - advokát a soudce byl tehdy jedna osoba). Ta osoba, kt. 
se mě snaží obhajovat, je stejná kt. mě budou soudit. 

2. Obraz Boha jako rodič = soucitný přítel. Pak to má důsledky pro náš život, 
promění nás to i naše vztahy k našim bližním. 

Některé naše představy o Bohu vypadají jako karikatura Boha. Není to 
EGW: nepřítel spasení zaslepil lidi natolik, že přicházejí k Bohu se strachem a 

považují jej za přísnou a nepřístupnou bytost…. Stvořitel jako přísný pozorovatel…. JK 
přišel proto, aby rozehnal tento závoj a ukázal zjevení Boží nekončené Boží lásky.  

3. Obraz Boha jako radar = takový Bůh není. Radar je nepříjemné zařízení. Radar 
je blbec, není to lidská bytost – radar zajímá jen to, aby mě usvědčil z mého 
přestoupení. Pánu Bohu dělá radost, když nás může uzdravovat. Nemá radost, 
když nás přistihne při nějaké nepravosti. On chrání naší pověst v celém vesmíru.  

 
Anglie 19. století: mezi dvěma velkými kazateli - Charles Spurgeon (měl na starosti 

také sirotčinec) a Josephem Parkerem. Joseph byl velmi štědrý a chtěl vykonat se svým 
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sborem něco dobrého pro sirotčinec Charlese. Vnikl problém. V jeho kostele byl člověk, 
který neměl nejlepší úmysly, kt. navštívil Charlese a řekl mu, že se prý podle Josepha 
nestará o své děti v sirotčinci dobře. Charles si neověřil zdroj této zprávy a ve svém 
kázání Josepha obvinil. V jeho kostele byl podobný člověk a zašel za Josephem a 
vyprávěl mu to. Joseph když to slyšel, uvědomil si nebezpečí a modlil se – prý příští 
neděli na to odpoví.  

Ten den byl kostel plný k prasknutí (dokonce tam byli i lidé, kt. normálně do kostela 
nechodí). Několik minut před koncem bohoslužby si říkali ti účastníci bohoslužby, že 
snad přišli zbytečně. Někteří si mysleli, že to je jeho odpověď = mlčení. Po bohoslužbě 
dělali sbírku. V okamžiku sbírky Joseph povstal a začal mluvit. Právě se dozvěděl, že 
Charles onemocněl. Joseph říká: „Náš bratr Charles ráno onemocněl, nemohl kázat ve 
svém kostele a to je škoda. Mrzí mě to o to víc, že dnes ráno chtěl své farníky vyzvat ke 
štědrosti ve prospěch sirotků. Tak vás vyzývám, abychom to vykonali my. Jsem 
přesvědčen, že vám přinese radost podpořit Charlesovo dílo“. To se shromáždění velice 
dotklo. Museli projít řadami třikrát, aby vše mohli vybrat. Někteří se hlásili a chtěli dát 
znovu více a více. Za Charlesem pak Josephovi farníci přišli a dávali mu další peníze 
pro sirotčinec. Charles se uzdravil a šel na konci týdne k Josephovi na kázání: „Josephe, 
mezi lidskými bytostmi, se kt. jsem se kdy setkal, jsi nejvíce ty podobný PJK“. 

 
Některé způsoby mluvení nepomáhají člověku k jeho růstu. Když někoho 

pomlouváme, nejsme schopni rozumět tomu druhému. Zabraňujeme mu být mezi námi.  
Pomluvy = symptom, že můj imunitní systém je oslaben a není schopen vzdorovat 

této nákaze a rozpoznat, že se jedná o nějaké nebezpečí. Proto nás Písmo vyzývá 
k mlčení, abstinenci zlých slov. Je to testem mého duchovního zdraví.  

 
EGW 
Př. 11,13  
 
„nechci si poskvrnit své uši posloucháním klepů, které šíří ti, kt. jen hledají chyby 

druhých, když je nechám takto mluvit, vedu je tím vlastně k naslouchání. 
 
„Co je opravdové milosrdenství. Je to srdce citlivé na potřeby lidí. Není to jen lítost 

soucit, jet o chuť Boží laskavosti. Hebrejština to popisuje jako „chvějící se srdce.“ 
 
Př. 20,19 
 
Duch pomluv je ďábelskou vědou. Nemějte s ním žádné slitování. Boží vliv se 

projeví dobrotou v každodenním životě. 
 
Př. 21,23 
 
Naopak porozumění a společenství, které panuje mezi lidmi navzdory jejich 

odlišnosti je silným svědectvím o Bohu. 
 
Ex 20,16 
 
Ž 15,1-3 
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„Učte se mluvit pozitivně o druhých. Povšimněte si kvalit těch, kt. vás obklopují. 
Dívejte se méně na jejich slabosti a chyby. Jste-li v pokušení stěžovat si na to, co někdo 
udělal, či řekl, zaměřte se raději na něco kladného v jeho životě.“ 

 
Hořkost a slovní agresivita jsou nebezpečné kyseliny, rozleptávají toho kdo je v 

sobě nosí (Greg Shale) 
 
Za 7,9-10 (SNC)  
 
EGW - Skutkové apoštolů  551 – „aby byl užitečný pro druhé a stal se požehnáním 
 
Ex 20,16 
 
Mt 5,7.9 (SNC) 
 
 
 
SOBOTA ODPOLEDNE 
 

ŽENA, KTERÁ SE JMENOVALA 
ELLEN 

 
Známe fotografie EGW, na kterých se tváří vážně. Fotografie 19. století  → člověk 

musel bez hnutí vydržet dlouhou dobu (u některých fotografií trvala expozice 2 hodiny, 
někdy se to nepodařilo, tak se to opakovalo). Navzdory tomu, když porovnáme snímky 
jejích současníků a EGW, tak vidíme, že její obličej je laskavější.  

Ani při portrétování tehdy nebylo zvykem se usmívat. Dnes je jiná doba!  
 
Proč si u EGW selektivně vybíráme co budeme aktualizovat a co ne? Např. v knize 

Výchova: „všechny dívky by měly umět dvě věci – osedlat koně a jezdit na koni“. 
Nikdo z adventistů toto nechápe doslovně, protože to hodně stojí chovat koně. Jak to 
tedy budeme aplikovat do dnešní doby? Že by každá žena měla mít řidičský průkaz a 
umět řídit? Je mnohem jednodušší získat ŘP než chovat koně. Tedy - žena by měla nést 
určitý podíl zodpovědnosti. T o se dotýká rovnosti mezi muži a ženami. 

 

OTÁZKA MÝT Ů 
G. Knight „Mýty v adventismu“ 
Snow White = Sněhurka  
Problém, když zaměníme skutečnost za mýty. Má to vliv na naši spiritualitu.  
 
Nebezpečí mýtů: 
Pocit, že je pronásledován stínem – EGW → strach. Není to EGW, ale falešné pojetí 

jejích spisů. Není to Duch Boží, kt. je obviňuje, ale je to mýtus. 
Jsou pronásledováni – v zábavě, ve všem co dělají. 
EGW by se stala nějakou modlou. Tito lidé nejsou pronásledováni výroky EGW, ale 

určitými mýty (podstatné pro život, církev). Někteří adventisté si kladli požadavky na 
EGW, kt. však neměli na určité proroky. 
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Mýty o prorokovi 
1. Prorok je vševědoucí - podle některých byla EGW vševědoucí. Prorok by se 

neměl nikdy mýlit, neměl by se vyvíjet ve svém myšlení. Stejně pohlíží na 
výroky, které měla v 17-ti letech a v 80-ti letech. A když prorok něco řekne, 
tak že to musí sám říct.  

2. Prorok vše chápe. Někt. Bb proroci nepochopili, co jim Bůh říkal (Da, Jan 
Křtitel). Mýtus je, že EGW vše chápala! Jak se s tím vyrovnat? Musíme 
změnit pochopení proroctví. 

3. Prorok je neomylný. Kdo se toto domnívala a dozvěděl se o EGW, že to o ní 
neplatí, opustili adventismus. 

4. Prorok je inspirován slovo od slova  
5. Prorok před čímkoliv co napsal, měl vidění. Př. ale Lk nepíše nikde, že by 

dostal vidění. Lk bylo napsáno na základě toho, co slyšel od očitých svědků. 
6. Prorok musí předpovídat budoucnost. Bb proroci předpovídají budoucnost 

v menšině případů. Např. v Da se polovina knihy nezabývá budoucnosti.  
7. Prorok musí být originální, původní (nikdo před ním nic takového nesmí 

říct). Př. Fp 2 (Kristovo božství – je to hymnus, kt. v jeho době existoval), i 
JK používal výroky tehdejší doby a nebylo to plagiátorství. EGW žila v době, 
kdy se autorská práva nerespektovala (neuváděl se zdroj). EGW cizí výroky 
přepisovala a upravovala (John Wesley opisoval celé výroky doslova17). 
Když obviňujeme EGW z plagiátorství, dopouštíme se kulturní hereze. 

 
 

DĚTSTVÍ EGW  
Ve svém dětství trpěla, především duchovně. Byla metodistka → vnitřní úzkost, kt. 

ji poznamenala na celý život. Proto se stále vrací k podstatě Božího charakteru (měl 
strach z Boha, sebeobviňování). Maminka jí poslala ke kazateli Stockmann (Během 
několika minut kdy ke mně Stockmann mluvil jsem pochopila mnoho o Boží lásce a 
jeho soucitu. Dal mi víc, než jsem do té doby získala ze všech pobožností do téhle 
chvíle. V mé mysli byla Boží spravedlnost překrývala Jeho lásku a milosrdenství, trpěla 
jsem duchovní úzkostí“) 

EGW: Charakter Otce je stejný jako charakter Syna. Ježíš Kristus je Syn Boží. Pán 
Ježíš je Bohem, Bůh má stejnou povahu jako Syn. Je to tajemství – těžko si dokážeme 
představit jednoho Boha ve třech osobách. Ježíš je Bohem a Bůh je Ježíšem. Např. když 
JK se dotýká malomocného, tak to Stvořitel sám se dotýká toho malomocného. Když JK 
jí s prostitutkami, je to Stvořitel nebe a země, kt. s nimi stoluje. Když si JK nechává 
umývat nohy a mazat olejem od prostitutkami, je to sám Bůh, který tohle dělá. 

 
CO NAPSALA O SVÉM OTCI A MATCE 
Vyrůstala ve velké rodině. Několik jejich sester se adventistkami nestaly (ani její 

dvojče). Její rodiče se stali adventisty těsně před svou smrtí. 
Bojovala proti představě, že jednota církve závisí na doktrinální uniformitě. 
RH, 21 duben 1868: „Naše srdce v rodině byla jednotná“ Můžeme být v hlubokém 

společenství s někým, kdo zcela nesdílí naše přesvědčení 
 
James a Ellen, jejich rodina 
byli do sebe velmi zamilovaní, měli mezi s sebou rozdíl 9 let. James byl velmi tvrdý 

člověk = častá napětí. 1874 – 1876 se dokonce rozešli, ale psali si (James jí prosil, ať se 

                                                 
17 Opravdový autor přišel za Wesleym a děkoval mu za to, že to použil. 
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vrátí, ale ona řekla – „Ne, ne – ještě ne“). Teprve pět let před smrtí Jamese se k němu 
vrátila.  

1K 7 – mělo by to být na krátký čas (u nich ten krátký čas trval 2 roky).  
Dopis 25, 1876: „mrzí mě, že jsem řekla a napsala řadu věcí, které tě zranili. Odpusť 

mi, budu se snažit to už nedělat…. Mrzí mě, že jsem tě chtěla přesvědčit, že mám 
pravdu. Můj život je plný omylů a chyb, nemám dokonalý křesťanský charakter….“ 

Dopis 5, 1880: „cítím každodenní potřebu pokání, moje srdce je příliš tvrdé… často 
pláči, protože mé srdce je tvrdé a můj život nebyl příkladem pro druhé…“ 

Manuscipt 8,1862: „Bůh mi ukázal, že v naší rodině jsme neudělali co jsme pro své 
děti měli. Měli jsme je vychovávat v jednoduchosti, ale zároveň laskavě a trpělivě.“  

Měla 4 děti, ale 2 jim zemřeli. 
 

SMYSL EGW PRO HUMOR 
Její syn EGW Willie (hrozně chrápal), usínal na jejích kázání. Dr. Daniels kázal na 

GK, Willie byl vyzván, aby se na závěr modlil. A on tam ve předu hlasitě chrápal. Když 
kázal, tak se obrátil na Willieho a řekl: „Je to tak? Není-liž pravda?“. Když Willie 
zaslechl jméno, probudil se a odstrčil Danielse a řekl: „Bratři a sestry pomodleme se“. 
On ho nechal pomodli a pak kázal dál. 

Jednou když kázala EGW, Willie zase chrápal. Ona přerušila kázání: „Musíme 
udělat přestávku, můj syn tady chrápe. Během toho, co tady chrápe, já vám musím něco 
vysvětlit. Neměli byste mu to mít za zlé, protože já jsem ho to naučila ve sboru na 
kazatelně. Když byl malý, mimino, a James kázal v jiném sboru – tak vzala toho 
Willieho a strčila ho do kazatelny, tam ho houpala a tak ho uspávala při kázání.“ 

 
Mnoho svědků v její době tvrdili, že propukala v záchvaty smíchu až třeba padala 

k zemi. Někdy prý dělali polštářové bitvy, po kterých bylo všude peří. 
 
Svatba br. Daniel Bourdeau (tvrďas): byla na venkově, pronajatém velkém statku 

s mnoha pokoji pro hosty. Ve velké místnosti byl svatební obřad. Kázal James White, 
ale požehnání dávala EGW. Pak byla hostina. Ženich chtěl ještě za světla odjet na 
svatební cestu, rozzlobil se, že to vše tak dlouho trvá a tak si začal pakovat zavazadla. 
EGW odešla na chodbu a jak viděla, že dveře do svatebního pokoje jsou otevřeny a 
nevěsta je v posteli v negližé a že se svého manžela bojí. EGW jak potkala toho ženicha 
vzala ho stranou a řekla mu „Danieli v tom pokoji je jedna mladá žena, která je 
zkamenělá strachem. Běž za ní a to hned a budeš jí milovat a ty jí potěšíš! Budeš s ní 
jednat jemně a zamilovaně a to jí udělá dobře. A to udělá dobře taky tobě!“ 

 
 

ASPEKTY Z JEJÍHO POSELSTVÍ 
 Často zaměňujeme otázku inspirace a autority. Pro nás je nejvyšší autorita Bb. Bb 

je jediným zdrojem autority. Oficiální výroky naší církve jsou v tom jednoznačné. Je 
nutné, aby Bb byla jediným základem pro naší víru. Kdybychom připustili jinou 
autoritu vedle Písma – kterou budeme tou druhou poměřovat. To vedlo některé 
adventisty k pokušení, že testovali výroky Bb výroky EGW. Duch proroků je ale 
podřízen Bb. 

Manuscript 43, 1901: „Během celého svého života – necitujte má slova … Bb je 
jediná naše duchovní potrava… neopakujte, co jsem řekla“ 

Manuckript 12, 1890: „moje slova nesmí nahradit Bb. Založte své postoje na Písmu 
a vaše věroučné body ať jsou založeny jen na Písmu“ 
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Souhrn díla EGW je velice komplexní: rukopisy, články a knihy, kompilace… 
 
Jednoho dne ztratila, co napsala – v době GK v Mineapolis (když se tam 

dohadovali). Přišli za EGW, aby je rozsoudila – ona to odmítla. Žádali jí, aby ten 
rukopis někde našla, ale dva roky ho nemohla najít. Pak píše „Jak se mohlo stát, že jsem 
ztratila ten rukopis?… Bůh chtěl, abychom se obrátili k Bb a našli tam základy pro naši 
víru.“ 

 

JEJÍ ŠTĚDROST 
Byla známá svojí pohostinností. U ní spalo a jedlo hodně lidí. Podporovali finančně 

hodně lidí (dr. Kellogg – vynalezl cornflaky , John Harvey). Platili studium dr. Kelloga. 
 
Joseph Harvey Waggoner (jeho syn byl hlavním iniciátorem na GK Mineapolis): 

měl problémy se ženami (nebyl nemocný, nebyl to úchyl). Dělal mnohokrát z této 
slabosti pokání, ale nikdo mu už nevěřil. Po svém pokání do toho znovu upadl. EGW 
mu pomohla se z této slabosti uzdravit. Velmi jasně mu dovedla říci pravdu. Vždy ho 
bránila, když mu bratři z GK chtěli odebrat kazatelské oprávnění. On chtěl být misionář 
v Evropě. EGW psala Buttlerovi: „Nelíbí se mi tvůj přísný postup. Není vždy 
jednoduché porozumět Boží vůli, ne vždy pro určitou situaci najdeme v Písmu příslušný 
text. Tak prosíme o zjevení Boží vůli, zároveň jsme hříšní. Přestože se modlíme, jsme 
v nebezpečí, že půjdeme špatnou cestou….. Možná, že si zvolíš cestu, která není 
dobrá… když se dopustíme závažné chyby, tak ať je to vždy na stranu milosrdenství. Ne 
na stranu odsouzení, tvrdosti.“ (Dopis -16 – 1886) Je možné zároveň se mýlit a zároveň 
být milosrdní! Její spisy se nedají tedy používat jen z doktrinálního hlediska. Je nutné 
hledat spirituální stránku věci. 

 
RH, 11. říjen 1894: „nedovolte nikomu být vaším mozkem, aby myslel na vašem 

místě a hledal na vašem místě.“ 
 
Jsme adventisté, jsme svobodni mít svůj vlastní názor….když jsme součástí nějaké 

skupiny, jsme v pokušení sdílet její názory. Skupina to může být jen nějaký pár, či větší 
skupina (církev). Když jsme to nikdy nedělali, tak je to špatně. Jde o ochranu osobní 
svobody, osobního názoru. 

Náš duchovní život se rozvíjí v prostředí křesťanské rodiny – to nám pomáhá 
prospívat, růst. Ale je to zároveň risk. Nejsme uchráněni nebezpečí před uniformitou. 
Bůh nás nežádá, abychom vždy vážili na kterou židli si sedneme. On akceptuje to, kde 
sedíme. Tajemství požehnání, že jsme součástí Boží rodiny, spočívá v tom, že si 
uvědomujeme, že jsme jedineční.  

 
Mnozí čtenářů EGW se dopouští omylů tím, že si vybírají určité části. Ona hovoří 

na jedné straně o odpadnutí katolíků aj. církví, hovoří o pronásledování… což je pravda. 
ALE! Ona hovoří o jejich instituci, dogmatech a vedoucích. Ona nehovoří o 
jednotlivcích. Na druhé straně ona hovoří o jednotlivcích v těchto církvích -  jako o 
těch, které bychom měli mít za vzor (upřímnost, zbožnost, čistou…).  

 
Rady pro církev, 9 sv., 243-244 – máme se učit od jiných křesťanů. 
 
Její duchovnost není dogmatická. Samozřejmě, že věrouka je velmi důležitá, ale 

měla by být ve službách něčeho důležitějšího – ve vztahu k lidem a Bohu. Kdyby se 
věrouka stala centrem mého života, nahradila by místo Boha. 
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Dokonce mezi nekřesťany jsou opravdové Boží děti. Někteří nevěřící dokonce žijí 
jako Boží děti a jsou požehnáním pro své okolí, protože je ovládá duch dobra. Oni 
uctívají Boha, i když ho neznají. Říká to i Pavel a Izajáš. Jako když Jákob požehnal 
faraónovi. Stejně tak, jako když samaritán je dáván jako příklad božího dítěte a 
služebníka – nejvíce se Bohu podobá Samařan. Neznamená to, že všichni pohané jsou 
boží děti a že evangelizace je zbytečná.  

 
Další oblastí je rasismus 
 
V době EGW byly např. baptistické kostely na černé a bílé. Ona bojovala proti 

rasismu k ohrožení svého života. Byl odsouhlasen zákon o otroctví, ale Ellen Whiteová 
nabádala k tomu, aby tento zákon neposlouchali. Je třeba na sebe vzít následky této 
neposlušnosti. Otrok nemůže být vlastnictvím žádného člověka. Členy církve adventistů 
nesmějí být žádní otrokáři či ti, kteří s nimi spolupracují.  

 
V maskách Ku Klux Klanu jsou často křesťané.  
 
Posledním poselstvím církve adventistů dle EGW je … 
„Kristova podobenství, str. 406, 445, 446, 449“ – na pozadí příběhu o deseti 

družičkách. 
Způsob, jakým těch deset družiček žilo ilustruje dobu v době očekávání druhého 

příchodu. Svět který byl podveden ve svém pohledu na charakter Boha se ocitl 
v temnotě. Boží charakter byl špatně pochopen a špatně vykládán. Dnes je nutné, aby 
poselství, které přichází od Boha byl přinášen jako světlo, které proměňuje lidské 
bytosti a zachraňuje je. Je to Boží charakter, který je třeba poznávat. V záři jeho dobroty 
milosrdenství a pravdy se musí rozsvítit uprostřed pravd. Poslední paprsky světla Boha 
plného milosrdenství, poslední poselství, které Bůh očekává, že budeme šířit do světa, 
je poselství o Božím charakteru. Jejich způsobem života, jejich osobností Bůh očekává, 
že křesťané budou zjevovat Boží milost. V srdci všech těch, kteří jsou sjednoceni vírou 
v Boha, olej lásky se vylévá bohatě skrze dobré skutky. V duchu opravdové služby pro 
Boha, která vychází z hloubi srdce člověka. 

Adventismus není centrum adventismu. Adventismus by měl být ve službách 
křesťanství. Jestliže zachovávám sabat, je to pro prohloubení mého vztahu k Bohu a 
bližnímu. Jestliže říkám, že po smrti člověk spí, je to proto, aby byl lepší vztah k Bohu a 
člověku. Jestliže vyznávám, že JK brzo přijde, tak především proto, že toto očekávání 
má vliv na můj vztah k Bohu a svému bližnímu. Je třeba se vrátit ke knihám EGW, a 
toto tam pochopit. Poté také pochopíme hlouběji naší adventistickou identitu.  

 
 


