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Historie a teologie adventismu - 

4. doplněné a přepracované vydání  

 

Tato práce se zabývá popisem historického adventismu a Církve adventistů sedmého 

dne (CASD), a to jak ve světovém významu, tak s přihlédnutím v České republice. Je zde 

rovněž zmíněno šíření adventismu z míst jeho historického vzniku, USA, respektive z doby 

působení americké prorokyně a hlavní postavy raného, a potažmo i současného adventismu, 

Ellen Gould Whiteové. Je zde popsán její krátký životopis, včetně důležitých zjevení a 

proroctví, které konstituovaly a věroučně formovaly CASD do dnešních dnů. Práce klade 

důraz zejména na profétický, apokalyptický charakter eschatologie CASD, který je do 

dnešních dnů pro adventisty zcela zásadní. Ten je podstatou i věroučných rozdílů, důrazů i 

nuancí, pro které se adventisté sami považují za církev věrného ostatku, který má být 

svědectvím pravé zbožnosti a správného učení pro ostatní křesťanské církve v době 

nadcházejícího apokalyptického kataklyzmatu. Učení CASD je tu proto, kromě jeho 

kompilace, podrobeno i biblickému posouzení v rámci Starého i Nového Zákona s důrazem 

na historickou, a zejména pak evangelikální tradici. 
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ABSTRACT  

This thesis describes the historical Adventism and Seventh-day Adventist Church (SDA); 

both globally and with regards to the Czech Republic. Here is also introduced a spread of 

Adventism from the country of its historical origin - U.S.A. at the time of appearance of the 

most important prophet Ellen Gould White which is central figure of the early and 

contemporary Adventism. There is described also her brief biography, including the crucial 

revelation and prophecy, which constitute positions of beliefs of the present day Adventist 

Church. The work emphasizes the prophetic and apocalyptic fundamentals of SDA 

eschatology, which are essential for SDA theology to present times. That is also the root of 

doctrinal differences, nuances and emphases, for which the Adventist Church considered 

themselves as a faithful remnant among the other Christian churches at the time of the 

coming of apocalyptic cataclysm. Teachings of SDA are here, except its compilation, 

discerned and judged according to biblical principles of Old and New Testaments, with 

emphasis on historical, and especially evangelical tradition. 

 

Key words: Adventism, SDA, Ellen White, Sabbatism, Remnant Church. 
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PŘEDMLUVA 

Církev adventistů sedmého dne je křesťanské církevní společenství, které má za sebou již 

více než 150 let své existence. Svým počátkem se datuje do poloviny 19. století a 

z geografického pohledu vzniká ve Spojených státech amerických. I když u jejího zrodu stálo 

pouze několik málo osob, své kořeny má v probuzeneckém hnutí první poloviny 19. století, 

které tehdy zachvátilo celé Spojené státy, a je také jednou ze skupin, které přežily velké 

zklamání v r. 1844 z nenaplněného Kristova příchodu. Následně si pak toto původně malé 

hnutí vybudovalo svoji teologii se specifickými rysy a dnes je celosvětovou a stále rostoucí 

církví, která má své sbory prakticky na všech kontinentech a jejíž členská základna údajně 

přesáhla již více než 15 milionů. Jedná se o církev aktivní i mimo rámec svých sborů, a to 

především díky značnému množství škol, zdravotních ústavů, knižních nakladatelství, 

rozhlasovým a televizním programům a šíření osvěty o zdravém životním stylu. Pod tuto 

církev také spadá celosvětová humanitární organizace ADRA.  

Tento jistě působivý výčet společensky prospěšných aktivit je však vyvážen velmi 

nekonformní teologií této církve a často i evangelizací, která v pozadí zmíněných organizací 

a aktivit „tiše“ pracuje. Na evangelizaci samotné není samozřejmě nic špatného, vždyť se 

jedná o poslání, které své církvi dal její Pán Ježíš Kristus (Mt 28,19-20). Cílem každé 

evangelizace však je přinášet pravdivou zprávu o Kristu, kterou máme dochovanou v knihách 

Nového zákona. I proto jsme vyzýváni k tomu, abychom jako Berojenští (Sk 17,11) každé 

takové poselství zkoumali a zvažovali, zda není v rozporu s jasným poselstvím Písma. A to je 

jedním z cílů práce autora, poskytnout pravdivý a nezkreslený pohled nezávislého 

pozorovatele na tuto církev, její historii, organizaci, zakladatele a především na její učení.  

Právě v jeho detailním přehledu, členěném dle jednotlivých disciplín systematické teologie, 

spočívá těžiště této práce.  

Autor zde objektivním způsobem hodnotí nejen na první pohled zřejmé specifické rysy 

teologie Církve adventistů s. d., mezi které patří například zachovávání soboty sedmého dne 

či rozlišování stravy na čisté a nečisté, ale především ty méně zjevné, které jsou patrné až po 

hlubším studiu, zejména eschatologické důrazy včetně učení o předadventním vyšetřovacím 

soudu, pojetí zákona, soteriologie, christologie, eklesiologie, pneumatologie a další. Jako 

bývalý člen této církve shledávám přínos práce Aleše France jako důležitý a pozitivní, 

protože umožňuje každému zájemci vytvořit si celkový obraz adventistické teologie a 

pochopit důrazy, kterými se odlišuje od ortodoxního pojetí. Těch není málo a jsou žel 

nezřídka závažné. To je také zřejmě jeden z hlavních důvodů, proč od autora místy 

zaslechneme, ať již přímo či mezi řádky, kritický tón. 

 



4 

 

Tuto práci rozhodně doporučuji každému, kdo má zájem seznámit se důkladně se všemi 

zásadními aspekty učení Církve adventistů sedmého dne. Členům církve samotné pak tato 

práce může poskytnout zdravou a nezaujatou retrospekci.  

Pavel Škoda   
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PŘEDMLUVA AUTORA 

Tato kniha vznikla rozšířením mé diplomové práce, kterou jsem obhájil v roce 2012 na 

Katedře teologie a katechetiky Univerity Mateja Bela v Banské Bystrici. Taktéž diplomová 

práce vznikla přepracováním seminární práce, která se zabývala obecně věroukou a krátkou 

historií adventistického hnutí. Dále se zaměřovala na konkrétní denominaci, která z tohoto 

hnutí vyšla, a která se konstituovala pod celosvětovým názvem Církev adventistů sedmého 

dne (dále jen CASD). Její původní verze však spadá až do roku 1999, kdy její autor, v té 

době poradce ÚR Apoštolské církve, ji napsal pro potřebu kazatelů své denominace. 

Původním podnětem k sepsání práce byla celosvětová akce NET98, ve které teologové 

CASD nabídli i příslušníkům jiných církví vzdělávání pomocí biblických kurzů. V těchto 

kurzech pak byli uchazeči školeni v učení adventismu a následně vyzváni k opuštění svých 

církví a vstupu do Církve adventistů sedmého dne. Z tohoto důvodu pak někteří, zejména 

mladí a neupevnění, i když upřímně věřící členové církví, začali pochybovat o některých 

biblických učeních, která byla a jsou prakticky všemi křesťanskými církvemi považovány za 

biblicky ortodoxní.  

Tento akt, který mohl být příslušníky jiných církví pochopen jako skandální, byl i 

důvodem k hlubší reflexi předkládaných kurzů a jejich komparaci s oficiálními věroučnými 

tezemi CASD. Bylo shledáno, že v kurzech je předkládáno standardní adventistické učení, 

které bylo již v minulosti některými konzervativními teology, například v Čechách, v rámci 

křesťanského dogmatu, rozeznáno jako heretické.1 Jiní, přes svůj kritický postoj, neupřeli 

adventistům křesťanský charakter2; příkladem může být známý americký apologeta Walter 

Martin, za což se mu dostalo kritiky od některých konzervativních evangelikálů a 

fundamentalistů.3 Protože na rok 2013 CASD opět plánuje masivní distribuci adventistické 

literatury i pro členy jiných církví4, byla tato práce doplněna, rozšířena a aktualizována.  

Již zveřejnění první verze, vydané původně pro pastorální konferenci Apoštolské církve, 

vyvolala mezi adventisty rozruch. Dodnes dostávám řadu kritických, ale v poslední době 

zejména pozitivních dopisů ze strany členů CASD. Někteří se dokonce netajili tím, že je 

práce povzbudila k jejich odchodu z CASD. Jeden z představitelů CASD ovšem kontaktoval 

                                                 

1 Adlof, A. Falešný peníz 

2 Land, G. Historical dictionary of Seventh-Day Adventists, s. 94 

3 Huffman, J. Why Walter Martin Considered Seventh-Day Adventism Evangelical 
4 Generální konference a vedoucích představitelů celosvětové Církve adventistů sedmého dne pro masivní šíření a osobní 

studium knihy „Velký spor věků“(Velké drama věků) – misijní knihy pro roky 2012 a 2013: „Jako členové a vedoucí 

církve dáváme příklad jiným tak, že se sami osobně účastníme na tomto projektu.“ Kniha "Velké drama věků" je zde 

doporučována jako nejlepší kniha pro věnování druhým lidem, jako kniha vhodná pro ateisty, příslušníky jiných církví i 

neobrácené členy adventistických rodin. Je představena jako úžasná kniha vhodná pro současnou společnost - pro svou 

akčnost a představení boje mezi dobrem a zlem. A také jako kniha vhodná pro oživení duchovního života jednotlivých 

členů církve i pro diskusi v rámci studentských studijních skupin. Hlavní důvod: „obsahuje všechny prvky našeho 

poselství – celé evangelium“, proto je jedním z hlavních prvků naší misie v této poslední době a nástrojem pro přípravu 

světa na druhý příchod Ježíše Krista.“ In Laufersweiler, D. Studium knihy Velký spor věků na fbs; svědectví Ježíšovo 

pro dobu konce. 
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učitele na HTF UK, který si v roce 2002 práci stáhl z internetu a zapůjčil ji jednomu 

studentovi, a žádal po něm jednoznačné vyjádření k tomu, zda souhlasí s některými, jim 

pochopenými, závěry studie5. Na svých stránkách jsem rovněž umístil reakci adventistického 

teologa Oldřicha Svobody, který umírněně a věcně, z adventistického pohledu, reagoval na 

některé pasáže, týkající se zejména spisů Ellen Whiteové ve vztahu k Písmu6. Nejzajímavější 

byla nedávná reakce vedoucího komunikace oddělení CASD Tomáše Kábrta, vložená formou 

diskusního komentáře na internetu. Nejprve Kábrt označuje skupinu těch, kdo z práce citují, 

jako „adventistické cimrmanology“, fakultu v Bánské Bystrici, kde byla práce obhájena, 

nazývá „ctihodnou“ a zpochybňuje některé zdroje a jiné nazývá „soukromými názory zástupů 

adventistických teologů“. K citaci jeho samotného uvádí, že jde o věty, kterých se „nikdy 

v životě nedopustil“ a rozhodně se s nimi ani neztotožňuje, aniž by je ovšem blíže 

specifikoval. Poté autora klasifikuje jako „badatele slepých uliček“7.   

Rád ovšem dodávám, že jsem během svého studia teologie, jak na KETM UMB v Banské 

Bystrici, tak na HTF UK v Praze, mohl poznat studenty z řad adventistů, kteří vynikali 

mimořádnou pílí a studovali s nasazením pro službu, která jim jejich církví byla svěřena. 

Nelze při této příležitosti nevzpomenout Mgr. Terézii Javorkovou, která absolvovala 

bakalářské studium na KETM UMB a později dokončila magisterské studium HTF UK a 

která byla mnohým vzorem svým studijním zápalem a studentům z Čech pomáhala při studiu 

na Slovensku. Nelze dále nevzpomenout pedagogy z řad CASD na HTF UK, pana doktora 

Jiřího Lukeše a pana docenta Jiřího Beneše. U posledního z nich autor absolvoval zkoušku 

jak v rámci pregraduálního, tak postgraduálního studia a vzpomíná na jeho nesmírně lidský a 

poctivý přístup a odbornou erudici, kterými své studenty uměl zaujmout. Jeho knihy Desítka 

a Dvanáctka ovlivnily mnoho studentů a zřejmě i teologů. V neposlední řadě je potřebné 

zmínit i ex-adventistického kazatele, amerikanistu a učitele angličtiny a zároveň redaktora 

adventistického časopisu Dialog Mgr. Aleše Launera, který byl rovněž studnicí znalostí o 

adventismu, které byl ochoten sdílet během nekonečných debat, které končily i v pozdních 

hodinách. Práce se proto snaží důsledně oddělit osobní rovinu setkávání s adventisty od 

nauky, kterou CASD oficiálně sdílí a rozšiřuje.  

                                                 

5 Jednalo se o Bedřicha Jetelinu a jeho dopis zde dne 19. 4. 2002  

6 Svoboda, O. Komentář Oldřicha Svobody ke studii “Adventismus, historická perspektiva a současnost” 

7 „Přelomové dílo Aleše France z roku 1999, tolik populární a citované mezi adventistickými cimrmanology, tedy 

zásluhou ctihodné bánskobystrické pedagogické fakulty vstoupilo na akademickou půdu, navíc patřičně rozvedeno a 

doplněno, dokonce i o příčný průřez mozkovými laloky Ellen Whiteové s vysvětlivky (sic!) v jazyce anglickém… 

A považte: mormon Smith, mezi jehož pracemi překvapivě zjištěny podobnosti, používal prý podobné pojmy jako 

Francem neurologicko-chirurgicky posmrtně dálkově a nadčasově analyzovaná Ellen Whiteová. Těmito pojmy pak jsou 

„duch prorocký“, „svědectví“, „satan“ a dokonce i „pravda“ (tučně zvýrazněno)… S podobnou vědeckofantastickou 

kuráží a pravou lehkostí génia dr. Franc odkazuje na údaje z Wikipedie, nijak se nelekaje ani takových nástrah, jako je 

výslovné upozornění redakce těchto stránek lidové tvořivosti tučnými verzálkami, že „WIKIPEDIE NEPOSKYTUJE 

ŽÁDNÉ ZÁRUKY SPRÁVNOSTI“… Nezbývá než vzdát hold našemu novodobému badateli slepých uliček. Zejména 

pak za objasnění samotné esence pomýlení adventistického věroučného systému, spočívající podle dr. France v tom, že se 

„často liší od toho, který bývá sdílen většinou křesťanských církví“. In Kábrt, T. Re: Diplomová práce - Historie a 

teologie adventismu 
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I když v této práci zazní kritika specifických adventistických učení a praxe, nechť je to 

bráno jako kritika nauky, nikoliv těch, kdo tuto nauku sdílejí. Práce, stejně jako její první 

verze, byla psána s modlitbou na rtech a dnes věřím, že je mnoho dobrého, co je od 

adventistů možné přijmout. Kéž by tato práce mohla být považována za nepatrnou splátku 

jejich obětavosti. 

V závěru bych chtěl poděkovat prof. ThDr. Pavlu Procházkovi, PhD., za vedení diplomové 

práce a prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Imre Peresovi, PhD. za její oponenturu. Jejich podněty 

jsem se snažil zapracovat i v této nové verzi. Rovněž děkuji ing. Josefu Potočkovi, bývalému 

redaktorovi Života víry za to, že přijal moji nabídku k recenzi a v neposlední řadě především 

Pavlovi Škodovi, B.Th., bývalému adventistovi a absolventu sázavského Teologického 

semináře CASD, který práci doplnil o relevantní údaje zejména z historie adventismu a 

některých naukových nuancí a rovněž za to, že na moji prosbu napsal k této práci úvod. 
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1.  ÚVOD 

V úvodu této práce bych rád zdůraznil, že na učení CASD nebývá vždy mezi teology a 

hlavně kazateli a církevními pracovníky jednoznačný názor, resp. jejich závěry bývají značně 

polarizované. To mne vedlo ke zvolení specifického přístupu. Nejprve jsem shromáždil a 

utřídil výsledky z kompilace jednotlivých adventistických autorů, srovnal je s oficiálními 

věroučnými články CASD, a ty jsem poté podrobil biblické analýze v intencích širší, zejména 

evangelikální ortodoxie. Protože, jak si uvědomují samotní adventisté, je podstata jejich 

teologie apokalyptická, konfrontoval jsem ji s  premilénialismem, který byl ještě donedávna 

převládající eschatologií, sdílenou širším spektrem evangelikálních církví.8 Tam, kde nebyla 

tato komparace možná, provedl jsem pouhou deskripci předkládaných nauk. Zároveň jsem se 

snažil, aby vyznění práce bylo komparační nejen z hlediska evangelikalismu, ale i z hlediska 

obecné, křesťanské tradice.  

Samotná práce se pak, jak již bylo částečně předesláno, snaží nejen o zmapování 

současného adventismu resp. jeho věrouky, ale reflektuje i dějinná východiska jeho vzniku. 

Posléze jsou závěry práce srovnány i s dalším, současným kultem, který má stejná historická 

východiska jako CASD. Myslím tím samozřejmě učení Svědků Jehovových. Existují ovšem i 

jiné, méně zdokumentované, snahy poukázat na inspiraci adventismu učením zakladatele 

kultu mormonů, Josepha Smithe.9 Proto jsem závěrem uvedl i malé porovnaní 

adventistického učení s věroukou mormonů. Z těchto i jiných souvislostí zřejmě vyplývá i 

exkluzivní, apokalyptická sebereflexe adventismu a snaha jeho protagonistů o misii mezi 

příslušníky ostatních, křesťanských církví.  

Domnívám se, že by v současné době mělo dojít  k hlubší reflexi adventismu jako 

takového, zda je možné jej dnes, v rámci jeho sílících ekumenických tendencí, považovat za 

součást historického křesťanství. Adventismus paradoxně právě v těchto tendencích nalézá 

půdu pro misii uprostřed stávajících církví. O této skutečnosti zřejmě svědčí i plánovaná 

snaha šířit, opět zjevně i mezi příslušníky křesťanských církví, stěžejní dílo jejich prorokyně 

E. G. Whiteové „Velké drama věků.“ Jedná se o globální iniciativu, která v posilujícím 

ekumenismu vidí naplňování proroctví o vzniku babylónské církve poslední doby a 

formování svatého ostatku svědků, kteří se drží Ježíšova přikázání, která jsou rozpoznána 

v učení CASD. Kniha má zjevit jejím čtenářům, co má brzy nastat.10 

                                                 

8  Dayton, D. W. Johnstons, R. K. The Variety of American Evangelicalism, s. 5-12 

9 Existují například studie, které se snaží dokumentovat podobnosti mezi pracemi zakladatele mormonismu Josepha 

Smithe (1805 - 1844); (viz příloha) 

10 „Tento svět spěje velice rychle ke svému závěru. (Ted Wilson: Znamení Kristova návratu jsou všude kolem nás: stále 

rostoucí přírodní katastrofy, politické změny, které unikají vysvětlením, ekonomická bída založená na chamtivosti, 

sociální a mravní rozklad a ekumenické postupy, které pro nás zamezí náboženskou svobodu.) Ted Wilson klade velký 

důraz v kázání na jednu knihu, která by se měla šířit celému světu. Osvětluje plán šíření této knihy v milionových 

nákladech po celém světě v nadcházejícím roku. Tato kniha se jmenuje Velký spor věků, kniha od autorky Ellen Gould 

Whiteové. Tato kniha otvírá lidem oči a pomáhá pochopit, proč je na tomto světě zlo. Odhaluje spor mezi dobrem a zlem, 

mezi Bohem a satanem. Odhaluje hloubku a smysl Božího zákona desatera, který je stále platný. Vede se o něj boj od 
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2.  STRUČNÁ HISTORIE  

2.1 Počátky adventistického hnutí 

2.1.1 William Miller 

Za pionýra adventistického hnutí je považován původně americký farmář, rodák z Nové 

Anglie, William Miller (1782 - 1849). Byl to skeptik a individualista, zastávající deismus, 

který viděl obrodu společnosti ve vlastenectví a národní hrdosti, a proto se roku 1812 

přihlásil jako válečný dobrovolník do války s Brity. Poté, co se vyznamenal v bitvě u 

Plattsburghu, přijel domů do Low Hamptonu, na rodinnou farmu ve státě New York, kde 

kvůli své matce navštěvoval místní baptistický sbor. Vlivem tzv. "druhého velkého 

probuzení", které šířili evangelisté jako Lyman Beecher nebo Charles Finney, se Miller 

v roce 1816 obrátil k evangelikálnímu křesťanství. O svém obrácení později napsal: „Byl 

jsem tak mocně usvědčen, že jsem uznal, že Písmo musí být Božím zjevením. Stalo se mým 

potěšením jej číst, v Ježíši jsem našel přítele“.11 Tato vlna náboženského entusiasmu 

znamenala zásadní procentuální růst křesťanů ve Spojených státech. V jádru se často jednalo 

o postmiléniální pojetí. Od r. 1837, v období hospodářské krize, ovšem víra v tisícileté 

království prosperity začala upadat. Miller nicméně přijal ideu premilénialismu, a tím 

radikálně oživil slábnoucí vlnu "druhého velkého probuzení". U mnohých tak vzbudil 

chiliastická očekávání.12  

Adventisté obvykle uvádějí, že Miller, po soukromém studiu Bible došel k závěru, že zde 

objevil ohromující informaci. Kristus se viditelně vrátí na tuto zemi. A nejen to, datum jeho 

příchodu se dá spočítat. Určil ho na období mezi 21. 3. 1843 a 21. 3. 1844. K tomuto 

přesvědčení došel kolem roku 1822. Po upřesnění výpočtu byl den údajného Kristova 

příchodu stanoven na 22. října 1844.13 Remeš uvádí, že chiliastické očekávání můžeme nalézt 

již s vyústěním Velké francouzské revoluce. Uvěznění papeže Pia VI. samotným 

Napoleonem v roce 1798 někteří spojovali s popisem bojů mezi půlnočním a poledním 

královstvím (Da 11,40-45), kdy Napoleon bojoval v Egyptě. Tím došlo k završení údobí 

„1260 dní let“ (Da 7,25-26, Zj 11,3 a 13,5). S koncem papežství měl následovat vzestup 

Antikrista a někdy sám Napoleon, jindy papež, byli horkými kandidáty na tento titul. Těchto 

1260 let bylo přičítáno k datu 538, kdy Belisar dobyl Řím a mělo vyústit rokem 1798. 

Nicméně, jak uvádí Remeš, čas tomuto scénáři nedal za pravdu, papežství nebylo ukončeno a 

ani Napoleon proroctví nenaplnil. Hledaly se tedy jiné výpočty. Za jejich základ se vzalo 

                                                                                                                                                        

pradávna, od pádu satana do hříchu. Proto je Boží zákon tak pošlapán a zavrhován. V této knize nahlédnete do historie 

křesťanství a reformace. Tato kniha vás zavede i do brzké budoucnosti a odhalí, jak bude vypadat závěr dějin tohoto 

věta.“ In Boží církev ostatků - finišuje s maximálním nasazením! 

11 Vandeman, G. E. Co se mi líbí na, s. 96  
12 Bahnsen, G. L. The Prima Facie Acceptability of Postmillennialism. 
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„2300 dnů-let“ (Da 8,14). Tehdy vystoupil Angličan John Aquila Brown14, který své výpočty 

stavěl na Danielových sedmdesáti týdnech-let (Da 9,24), za jejichž konec je považován rok 

33, kdy byl ukřižován Kristus. K tomuto datu se pak vztahoval rok 457 př. n. l., kdy měl král 

Artaxerx vydat příkaz k obnově Jeruzaléma.15 Když se k tomuto roku připočetlo 2300 let, 

vyšel rok 1844, kdy mělo nastat završení lidských dějin a nastolení nového řádu věcí.16 Ke 

stejnému datu měl, podle Danielse, dojít i J. Wood již v roce 1787 a spolu s ním i 20 badatelů 

na „Prorocké konferenci“ v Albury Parku v Anglii. 17 Další adventisté pak dané teorie opírají 

ještě o další historická svědectví.,18   

Tímto výkladem se pak Miller nadchl a cítil velké vnitřní puzení s tímto objevem vystoupit 

veřejně. Učinil tak po „vnitřních zápasech“ v roce 183119. Po sérii kázání v různých sborech 

nakonec obdržel „Doporučení k duchovní službě“ od čtyřiceti tří pastorů různých 

denominací.20 Odezvou na Millerova kázání vzniklo adventní hnutí, které se skládalo 

z mnoha kazatelů z řad baptistů, metodistů, kongregacionalistů, luteránů, episkopálů a 

holandských reformovaných. Adventistický popularizátor a kazatel G. E. Vandeman k tomu 

poznamenává: „Během krátké doby zalily celou zem vlny náhlého probuzení a mnohá 

tisícová shromáždění plnila obrovské stany a schůzovní síně, aby slyšela tu burcující zprávu 

o Kristově návratu“. 21 

Adventní probuzení začalo pronikat daleko za hranice USA, zejm. do Jižní Ameriky a 

Německa. V roce 1844 vycházelo na území USA již 25 adventistických časopisů a konala se 

misie od domu k domu. Jeden z předních adventistických kazatelů, Josef Wolff, který 

očekával Kristův fyzický příchod v roce 1847, dokonce na toto téma kázal Kongresu 

Spojených států.22 V té době se millerité ostře obraceli proti denominačním církvím, které 

                                                                                                                                                        

13 Vandeman, G. E. Co se mi líbí na, s. 96 

14 John Aquila Brown rovněž vypočetl Kristovu parusii na rok 1914. Jeho metoda pak byla využita i Svědky Jehovovými 

ke stanovení data 1917. Jedná se o metodu, která převedla „sedm časů“ na 2 520 let, a která je mezi Svědky Jehovovými 

dodnes rozšířená. In Remeš, P. Svědkové Jehovovi, s. 3 

15 Zde jsou občas uváděny rozdílné literární údaje. Ačkoliv rok 457 je uváděn shodně, např. Remeš, když cituje Browna, 

hovoří o odvození tohoto letopočtu na základě dvacátého roku vlády krále Artaxerxe (Neh 2,1), což ovšem bývá 

datováno do roku 445. Stará adventistická schémata pak uvádějí jako základ výpočtu rozkaz krále Kýra (Ezd 7,1-21). 

Někteří zde vidí shodu, jiní upozorňují i na rozdíl mezi příkazy k obnově Jeruzaléma nebo ke zbudování chrámu. Sama E. 

Whiteová udává, že příkaz Artaxerxe, Kýra a Dareia z Ezd 6,14 je dle 7,12-26 rozšířen i na město, což odpovídá roku 457 

př. Kr. In Velké Drama Věků, s. 209 

16 Remeš, P. Svědkové Jehovovi, s. 3 

17 Daniels, A. G. Trvalý dar proroctví, s. 152 - 153 

18 Některé literární údaje uváděné adventisty tvrdí, že například Eberhardt ze Salzburgu jako první označil malý roh z 

Dan 7 za papežství; že Mikuláš Kusánský došel k závěru, že 2300 večerů a jiter ukazují na rok 1750; že Johan Bengel 

tvrdil že v r. 1936 začne 1000 let, kdy bude satan spoután a že Johan F. Petri viděl souvislost mezi 70 týdny a 2300 

večery a dny. G. Knight cituje LeRoy Frooma, který zjistil, že v letech 1800-1844 údajně předpovědělo naplnění 

proroctví o 2300 dnech-letech. V letech 1843-47 cca 65 badatelů z různých částí světa. In Knight, G. Setkání s Ellen 

Witeovou, s. 207-208 

19 Miller přišel s celkem 15 různými způsoby, jak se na základě údajů v Písmu dobrat roku 1844 

20 Vandeman, G. E. Co se mi líbí na, s. 97 

21 Tamtéž 

22 Tamtéž 
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považovali za „Nevěstku ze Zjevení“ a „Babylon“.23 V roce 1843 dokonce vyšla v jednom 

adventistickém časopise výzva „Vyjděte z něho, můj lide“.24 Na vrcholu vzestupu této vlny 

se k Millerovu poselství hlásil prá až jeden milion lidí z tehdejšího celkového počtu 17 

miliónů obyvatel. Klasické křesťanské denominace, které pochopitelně ztrácely množství 

svých členů, zakázaly adventistickým kazatelům službu v jejich modlitebnách, což si 

millerité vysvětlili jako pronásledování pravých křesťanů. Někteří pak už ani neoseli pole, 

jiní prodali majetek. Adventní horečka vyvrcholila 21. března 1844, kdy se měl Kristus vrátit 

ve své slávě na zem. Když k parusii nedošlo, Miller došel k závěru, že jeho výpočet byl 

chybný, a na základě Karaitského kalendáře učinil definitivní výpočet. Kristus se vrátí 22. 

října roku 1844.25 Kristův příchod se ovšem nekonal ani v upřesněném výpočtu. Toto období 

proto sami millerité nazývají jako „velké zklamání“. Miller nakonec litoval svého omylu, za 

což nebyl napomenut nikým menším, než samotnou Ellen Whiteovou, jelikož tím prý 

„pozvedl hlasu proti nebeskému světlu.“26 Následovníci Millera se začali štěpit a podléhat 

mnoha různým vlivům. Jedni tvrdili, že „žeň je sebrána“ a dveře milosti jsou uzavřeny27, jiní 

se snažili stanovit další datum konce.28 Zdaleka to však neznamenalo konec hnutí. 

2.1.2 Millerité 

 Po událostech, provázejících dvojí nenaplnění Kristova příchodu, se adventní hnutí 

rozštěpilo do několika proudů. Nejvýznamnějším z nich se stali sobotní adventisté sedmého 

dne SDA (Seventh Day Adventists). Nebyli ovšem jedinými. Byli zde i nedělní adventisté 

prvního dne „Advent Christian Church“ nebo evangelikální adventisté „Evangelical 

Adventists“.29 Nemalá část následníků Millera byla např. ovlivněna učením Johna Taylora, 

který v roce 1859 uveřejnil knihu „Velká pyramida“, ve které uvedl, že stavitelem 

Cheopsovy pyramidy byl biblický Noe, který do jejích rozměrů zakódoval konstanty, jež jsou 

modelem zeměkoule a pro lidstvo mají sloužit jako záznam důležitých rozměrů a proporcí.30 

Tyto myšlenky by však zapadly, nebýt profesora C. Piazzy Smythe, královského astronoma 

ve Skotsku, který Taylorovy myšlenky zpopularizoval ve Velké Británii, Americe a 

v Evropě. V USA Smythe-Taylorovu myšlenku ve své práci „Zázrak v kameni“ obhajoval i 

Joseph Seiss a poprvé ji vydal v roce 1877, a poté ještě 14 krát. Právě tato práce našla 

největší odezvu mezi millerity. O několik let později uveřejnil George Storrs sérii článků o 

                                                 

23 Folkenberg, S. R. Stále věříme, s. 112 

24 Jednalo se původně o kázání adventistického kazatele Charles Fitche, který měl kořeny v americkém revivalismu a 

který tuto výzvu učinil v jednom ze svých kázání, které bylo později vydáno jako traktát. In Bull, M., Lockhart, K. 

Seeking a Sanctuary: Seventh-Day Adventism and American Dream, s. 38 

25 Martin, R. W., Zacharias, P. K. The Kingdom of Cults, s. 524 

26 Adlof, A. Falešný peníz, s. 9 

27 Po 22. 10. 1844 přichází Joseph Turner s učením o zavřených dvěřích, což je konec milosti, kdy se nikdo již nemůže 

obrátit. 

28 Adlof, A. Falešný peníz, s. 9 

29 Remeš, P. Svědkové Jehovovi, s.  3-4. 

30 Pentoton D. J. Pentoton M. J. Watchower Observer, s.  4 - 10 
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„Velké pyramidě“ a jejím prorockém výkladu v časopise „Herald of Life and Coming 

Kingdom,“ oficiálním orgánu malého adventistického hnutí „Life and Advent Union“, kterou 

Storrs pomáhal zakládat a která se později spojila s Advent Christian Church.31  

Pyramidologie byla přijata i Charlesem T. Russellem, vůdcem společnosti Badatelů Bible, 

dnešních Svědků Jehovových. Ti se formovali z původně adventní skupiny „Půlnoční křik“ 

(The Midnight Cry). Ačkoliv se Russell za adventistu nepovažoval, byl pod přímým vlivem 

milleritů. Podle Russellova svědectví lze tento vliv pozorovat i u dalších milleritů, George 

Storrse a George Stetsona. V roce 1876 přejal Russell od dr. Nelson Barboura, dalšího 

vlivného millerity, celý systém „Kristovy parusie“ a přiblížení se konce světa.32 V milleritech 

lze tedy vidět, ať z historického a, jak uvidíme později i z věroučného hlediska, předchůdce 

Svědků Jehovových. V posledku se mezi adventisty od dalšího vypočítávání konce upustilo, 

avšak nástupnická církev si ponechala „apokalyptický charakter“.  

Rok 1844 však přesto volal po výkladu a někteří millerité se ho nehodlali vzdát. Bylo 

nutné nekonající se Kristův příchod nějak vysvětlit zklamaným a odcházejícím zástupům. 

Stalo se tak, když farmář Hiram Edson měl, při průchodu obilným polem, vidění Krista, 

vstupujícího do nebeské svatyně svatých a vysvětlení bylo nasnadě33. Rok 1844 nebyl rokem 

Kristova návratu na Zem, nýbrž datem jeho vstupu do svatyně svatých v nebi34. Joseph Bates 

pak převzal na jaře 1845 od „Baptistů sedmého dne“ důraz na svěcení soboty. Nejednalo se 

však v té době o žádné nové učení, neboť počátky tohoto společenství sahají až do doby 

alžbětínské.35 

2.1.3 Ellen Gould Whiteová 

Největší osobností novodobého adventismu byla však bezesporu Ellen Gould Whiteová, 

rozená Harmonová. 

2.1.3.1 Mládí 

 Narodila se 23. 11. 1827 jako jedna z dvojčat ve státě Maine, nedaleko osady Gorham. Již 

jako devítiletá utrpěla těžký úraz hlavy, když byla zasažena kamenem od své spolužačky. 

Následkem zranění ztratila na tři týdny vědomí. Od té doby měla poškozenou tvář a nebyla 

schopna školní docházky. Někteří neurologové, kteří zkoumali její životopis, nabyli dojmu, 

že Ellen do konce života trpěla epileptickými záchvaty.36 Nebyli ovšem sami. Například 

                                                 

31 Tamtéž 

32 Tamtéž 
33 Collins, N. J.: Heartwarming stories of Adventist pioneers, s. 35 

34 Dne 29. 4. 1845 se konala konference v Albany (NY), což byl poslední pokus o záchranu Millerismu. Sešlo se zde asi 

60 kazatelů, kteří se dělili podle tří názorů: jedna skupina tvrdila, že 22. 10. 1844 bylo mylné datum a proto na rok 1854 

stanovili nové datum. Další skupina věřila, že toto datum znamenalo duchovní parusii. Poslední skupina věřila, že 22. 10. 

1844 Kristus vstoupil do svatyně svatých v nebi. In Škoda, P. Poznámky k diplomové práci 

35 Potoček, J. Církev adventistů sedmého dne, s. 156 - 158 

36 Molleurus Couperus. In Hackleman, D „The Significance of Ellen White's Head Injury“ 
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William Russelt, adventista, který byl dlouhá léta lékařem v adventistickém sanatoriu Battle 

Creek v roce 1869 uvedl, že vidění Whiteové se zakládají na její „chorobnosti mozku a 

nervové soustavy“ a lékař ze stejného sanatoria, Dr Fairfiet, též adventista, v roce 1887 

přisuzoval její prorocká zjevení na úkor hysterie, která stářím ustupovala.37 Když bylo 

Whiteové dvanáct let, navštívil městečko William Miller.38 Ona sama toto setkání popisuje 

následovně: 

„V mém třináctém roce jsem slyšela druhou řadu přednášek, které míval bratr William Miller 

v Portlandu, Maine. Cítila jsem, že nejsem svatá a připravena setkati se s Pánem Ježíšem. Když 

pak vyšlo pozvání k členům církve a zhřešilým, aby vyšli dopředu, a nechali se za sebe modlit, 

uchopila jsem se první příležitosti, neboť jsem věděla, že by pro mne muselo být vykonáno 

veliké dílo, abych byla připravena pro nebe.“39 

Poté, v roce 1843, rodina Harmonová, spolu se šesti dalšími millerity, opustila 

metodistickou církev. Již dva měsíce po „velkém zklamání“ se sedmnáctiletá Ellen setkala se 

svou přítelkyní Elizabeth Hainesovou a u ní doma dostala své první zjevení.40 Bylo to vidění 

o úzké stezce, po které 144 000 vyvolených dosahuje cíle spolu s potvrzením data druhého 

příchodu Kristova.41 V roce 1847 měla další důležité vidění, kdy ve snu viděla zářit čtvrté 

přikázání desatera, které potvrdilo myšlenku svěcení soboty.42  Pro svá zjevení měla zázemí 

v malé milleristické skupině v Portlandu, která si říkala „adventní“, a kde ji přijali za 

prorokyni. Podle současných adventistů „obdržela inspirované rady pro lid poslední doby“.43 

Na příkaz anděla měla zjevení napsat, avšak díky zranění z dětství toho nebyla schopna. Na 

naléhání anděla pak zjistila, že se jí schopnost psát navrátila.44 

Koncem roku 1846 Harmonová uzavřela manželství s Jamesem Whitem, energickým 

adventním kazatelem. V roce 1848 se manželé Whiteovi účastnili konference adventistů 

zachovávajících sobotu, která se konala v Rocky Hill. Na tomto shromáždění byly ustaveny 

hlavní body, které adventisté sedmého dne zastávají dodnes.45  

                                                 

37 Adlof, A. Falešný peníz, s. 14 

38 White L, A. Život a dílo Ellen G. Whiteové, s. 7 

39 Daniels, A. G. Trvalý dar proroctví, s. 165 

40 Folkenberg, S. R. Stále věříme, s. 99-100 

41 „The living saints, 144.000 in number, knew and understood the voice, while the wicked thought it was thunder and 

an earthquake. When God spake the time, he poured on us the Holy Ghost, and our faces began to light up and shine with 

the glory of God as Moses did when he came down from Mount Sinai, (Ex. 34:30-34). By this time the 144,000 were all 

sealed and perfectly united.  On their foreheads was written, God, New Jerusalem, and a glorious Star containing Jesus' 

new name.“ In Letter from Sister Harmon Portland, Maine, Dec. 20, 1845 

42 Potoček, J. Církev adventistů sedmého dne, s. 156 - 158 

43 Damsteegt, P. G. Adventisté sedmého dne věří…, s. 271 

44 White L, A. Život a dílo Ellen G. Whiteové, s. 9  

45 Tamtéž, s. 12 
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2.1.3.2 Prorocká léta 

V roce 1858 Whiteová obdržela své nejdůležitější vidění „Velkého sporu“, které tvoří 

dodnes páteř evangelia adventistů sedmého dne. Ve svých viděních viděla „pád Lucifera“; 

spatřila, jak „ve skutečnosti“ došlo ke stvoření světa, prvních lidí a uslyšela „skutečný“ plán 

spásy. Byla svědkem zkušenosti patriarchů a proroků i narození Ježíše Krista a viděla jeho 

službu i ukřižování. Pozorovala Luthera, jak na kostel ve Wittembergu přibíjí své reformační 

teze, a byla dokonce svědkem budoucího Kristova příchodu. Pak prošla celým miléniem a 

spatřila novou zemi.46 Tak vznikala díla jako „Velký spor“ a z něho vzešlé „Vítězství lásky 

Boží“ a „Duch proroctví“.  

Whiteová se kromě teologie proslavila i na poli zdravé výživy a životosprávy. I zde však 

nejednala na základě vzdělání, vědy nebo vlastní praktické zkušenosti. V roce 1863 totiž 

obdržela další ze svých klíčových zjevení ohledně lidského zdraví. Od té doby odrazovala od 

požívání masa, dráždivých pokrmů, alkoholu a tabáku.47 V roce 1866 pak následovala druhá 

vize, která již vedla k založení Western Health Reform Institute v Battle Creek. Toto 

sanatorium proslulo ozdravnými kůrami s abstinencí alkoholu, kofeinu, tabáku a masa. Jeho 

ředitelem se později stal lékař Dr. J. H. Kellogg, bratr známého továrníka na výrobu cereálií, 

který tento ústav v roce 1878 zreformoval na respektované lékařské a chirurgické sanatorium. 

Kellogg se následně s adventismem rozešel, resp. v roce 1907 byl vyloučen a vymanil i ústav 

z vlivu církve. Dnes je z původního adventistického sanatoria městská nemocnice Battle 

Creek Hospital.48 S využitím Whiteové nesmírných organizačních schopností49 a elánu 

nakonec vznikla i církevní College of Medical Evangelists v Kalifornii, která pod názvem 

Loma Linda University existuje do dnešních dnů celkem s 55 programy z oblastí, jako jsou 

např. medicína, farmacie, ošetřovatelství a náboženství.50 

V roce 1885 Whiteová odjíždí své poselství šířit po Evropě a přijíždí do katedrály 

v Zűrichu, kde dříve kázal Zwingli. Zde prý mohla sloužit jako průvodkyně, neboť historická 

místa Evropy důvěrně znala ze svých vidění51. Ve Švýcarsku také začala psát rozšířené 

vydání „Velkého sporu“. Stále znovu cítila, že své nové pojetí evangelia musí ještě více 

                                                 

46 Tamtéž, s. 15-17 

47 White, L. A. Ellen White: Woman of Vision, s. 104-107 

48 Engs, C. R. The progressive Era's Health Reform Movement: a Historical Dictionary, s. 37-39 

49 Někteří ovšem organizační schopnosti Whiteové zpochybňují. Například Carnight uvádí, že v době, když James White 

nebyl doma, byla Ellen požádána, aby dala Boží potvrzení na stavbu Health Reform Institute v Battle Creeku, což učinila. 

Když se manžel vrátil, byl velmi rozčilený ze skutečnosti, že celý projekt nebyl uskutečněn pod jeho vedením a nechal 

celou modlitebnu strhnout a postavit jiným způsobem. Ztráta prý činila cca 11 000 $.  In Canright, D. M. Life of Mrs. E. 

G. White, s. 42-43 

50 Loma Linda University 

51 Tvrdí to její syn Willie: „I was with Mother when we visited Zurich and I well remember how thoroughly her mind 

was aroused by seeing the old cathedral and the marketplace, and she spoke of them as they were in the days of Zwingle. 

During her two years’ residence in Basel, she visited many places where events of special importance occurred in the 

Reformation days. This refreshed her memory as to what she had been shown and this led to important enlargement in 

those portions of the book dealing with the Reformation days…“ Selected Messages, Vol. 3: W. C. White letters to L. E. 

Froom 
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rozšířit, a tak v roce 1890 vydává dílo „Patriarchové a proroci“. V roce 1892 odjíždí do 

Austrálie, kde se devět let pilně věnuje svému psaní a průkopnické činnosti. Tak vznikají 

knihy jako „Myšlenky z hory blahoslavenství“, „Kristova podobenství“ a „Touhy věků“. 

V roce 1900 Whiteová na „Boží pokyn“ odjíždí do USA, kde v posledních patnácti letech 

svého života píše dvě další z mnoha význačných knih, a to „Skutky apoštolů“ a „Proroci a 

králové“. V roce 1915, ve věku 87 let, Ellen Whiteová uklouzla a zlomila si klíční kost. Pět 

měsíců musela ležet na lůžku, ze kterého již nevstala52. 

2.1.3.3 Dílo 

Od roku 1844 až do své smrti v roce 1915 měla více než 2 tisíce vidění a pracovala 

v Americe, Austrálii a v Evropě. Sama sebe považovala za posla Páně. Její literární dílo 

zahrnuje desetitisíce biblických textů, více než 80 knih, 200 traktátů a 4 600 článků a brožur. 

Kázání, deníky a svědectví tvoří dohromady 60 tisíc stran rukopisného materiálu. Její 

populární kniha „Cesta ke Kristu“ byla přeložena do 135 jazyků a prodalo se jí přes 

50 milionů výtisků. Sama své spisy označovala za „menší světlo“ a Bibli za „větší světlo“.53  

Někteří adventističtí historikové se domnívají, že Whiteová byla snad nejplodnější 

spisovatelkou v dosavadních dějinách. Její písemnosti jsou od roku 1937 uloženy 

v ohnivzdorných trezorech, v suterénu budovy Generální konference ve Washingtonu, pod 

ochranou „Výboru na ochranu a vydávání spisů E. G. Whiteové“. Z těchto materiálů se i po 

její smrti dodnes „sestavují“ knihy. Např. tituly „Poselství mládeži“ nebo „Evangelizace“ 

vznikly kompilací různých článků a spisů, které Whiteová sepsala již za svého života.54  

Je ovšem nutno dodat, že celé pasáže ze stěžejních děl Whiteové, a to mnohdy téměř slovo 

od slova, zveřejnili několik let před ní již jiní autoři, jako např. Hanna, Harris, March, 

Conybeare a Howson nebo Foy, a zřejmě také zakladatel Mormonů Joseph Smith. Bez 

zajímavosti rovněž není, že dílo Whitové „Patriarchové a proroci“ se člení do téměř otrocky 

stejných názvů kapitol jako Edersheimova biblická historie. Jednotlivé texty je možné 

srovnat v příloze.  

2.1.4 Církev adventistů sedmého dne 

Ellen Whiteová nebyla v církvi jenom teologem a prorokem. Osvědčila se též jako schopný 

spoluzakladatel nové denominace.  

2.1.4.1 Církevní růst 

V roce 1844 zůstaly z nadšeného adventního hnutí dvě stovky adventních stoupenců. Po 

obnově apokalyptických očekávání, učiněných na základě experimentální teologie, se 

                                                 

52 Stručný životopis v česštině je obsažen například v přehledovém článku In Franc, A. Prorokyně E. G. W., s. 16-18. 

53 Damsteegt, P. G. Adventisté sedmého dne věří…, s. 271-276 
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základna adventismu začala opět rozrůstat a bylo třeba založit církev. Nejprve ale bylo nutné 

překonat zakořeněný odpor prvních adventistů k organizovanému křesťanství. V roce 1853 

proto Whiteová vynesla proroctví, které později, v roce 1863, pomohlo zformovat zasedání 

Generální konference. Zde uvedla:  

„Pán mi kázal, že existuje příliš velký strach před církevním pořádkem a že je zanedbávaný… 

V nebi je pořádek. Když Ježíš přebýval na zemi, byl v církvi pořádek, a po jeho odchodu 

učedníci přísně zachovávali tento pořádek. A dnes, v této poslední době, když chce Bůh svoje 

děti sjednotit ve víře, je pořádek důležitější než kdykoliv před tím…“55 

Již roku 1859 uzavřely některé adventní skupiny v USA dohodu o každoročním setkávání 

zasvěcenému sobotě. Tehdy byla uzavřena i zásada o podpoře církve desátky z veškerého 

příjmu členů. Aby skupina položila důraz na očekávání doslovného Ježíšova příchodu na svět 

a na svěcení soboty, dala si v roce 1863 název „Seventh Day Adventist Church“ (Církev 

adventistů sedmého dne). Práce okolo utváření podoby adventistické církve, pod praktickým 

vedením Ellen Whiteové, vyvrcholily na Generální konferenci v roce 1903 a výsledkem je 

celosvětová struktura církve, přetrvávající do dnešních dnů.56  

Největší růst církev adventistů sedmého dne zaznamenala po 2. světové válce v západních 

zemích i v zemích rozvojového světa. V roce 1996 působilo téměř 13 tisíc kazatelů a 

misionářů společně s 9 milióny členů v 38 tisících sborech v 212 zemích všech kontinentů.57 

V současné době jsou adventisté údajně jednou z nejrychleji rostoucích církví58. Dle 

neověřených zdrojů byl na přelomu století každých 51 vteřin pokřtěn nový člověk.59 Podle 

zprávy zveřejněné oddělením archivace a statistiky Generální konference Církve adventistů s. 

d. v prosinci 2009 jsou počty následující: Církev působí celkem ve 205 zemích světa, má 

16 307 880 členů, 68 225 sborů a počet kazatelů činí 16 949. Má rovněž své univerzity, 

nemocnice a sirotčince, řadu nakladatelství a několik letadel a člunů. Literatura se tiskne 

celkem v 372 jazycích.60  

2.1.4.2 Mezinárodní expanze 

Institucializovaná církev se přestala zaměřovat jen na Spojené státy a začala expandovat do 

ostatního světa. Prvním evropským misionářem byl J. N. Andrews, který na rozhodnutí 

Generální konference v roce 1874 přijel do Švýcarska, kde navázal písemné vztahy s malými 

skupinami světícími sedmý den. Švýcarsko mu pak sloužilo jako základna k tomu, aby se 

                                                                                                                                                        

54 White, L. A. Život a dílo Ellen G. Whiteové, s. 56-57 

55 White, L. A. Ako nás Pán viedol 

56 Folkenberg, S. R. Stále věříme, s. 106 

57 Historie církve, 2000 

58 Podle Pavla Škody je ovšem současný celosvětový růst CASD možný díky zemím třetího světa. V USA a Evropě 

naopak stavy členů neustále klesají. Ročně zde opustí CASD cca 300 000 členů a nově příchozích je minimum. In Škoda, 

P. Poznámky k diplomové práci. 

59 Folkenberg, S. R. Stále věříme, s. 77-78 

60 Historie církve, 2012 
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seznámil se sobotu zachovávajícími křesťany i z jiných zemí. Další výpravy na sebe 

nenechaly dlouho čekat. Po první misii do křesťanské Evropy následovala Austrálie s Novým 

Zélandem (1885) a Jižní Afrika (1887).61 V roce 1920 byl již značně překročen počet členů 

CASD mimo USA a mezi lety 1920 a 1940 se zmnohonásobil počet členů v Africe, Asii a 

Latinské Americe. V průměru církev celosvětově vzrostla ze 184 000 na 504 000 členů.62  

Na základě výkladu biblických proroctví „církev poznala, že Bůh jí svěřil úlohu, aby s 

doposud opomíjenými pravdami Bible seznámila celý svět. To se stalo základem její 

celosvětové misie“.63 V tomto kontextu je dodnes nutné vidět misijní snahu adventistů 

směrem ke křesťanským církvím. Jasně to vyjádřil Dwight Nelson na celosvětové satelitní 

akci CASD „NET 98“ ve své přednášce „Proč existuje tolik církví?“, na kterou byli 

hromadně pozváni křesťané všech denominací za účelem, aby opustili své církve a stali se 

adventisty: 

„Jak může člověk vědět … která církev je ta správná?… jaké jsou rozpoznávací znaky, o 

kterých Bůh řekl, že budou charakterizovat jeho církev posledních dnů?… Čím se bude církev 

poslední doby vyznačovat?… Bude to církev, která věří Ježíšovu svědectví o tom, že je Pánem 

soboty, a proto bude usilovat, aby mu byla věrná i v zachovávání jeho sobotního dne. Bude 

církví, která věří v to, co Ježíš učil o smrti - jedná se o nevědomý spánek, v němž člověk 

očekává vzkříšení… Pokorně a s hlubokým přesvědčením vám musím vydat svědectví o tom, že 

věřím, že církev, která vám přinesla cyklus přednášek „Vstříc příštímu tisíciletí: Nalézt věčné 

přátelství s Bohem“, představuje závěrečné poselství věřících poslední doby… A to je církev, 

kterou jsem na zemi nalezl, která neohroženě za těmito pravdami o Bohu stojí - a to je církev, 

do které vás chci pozvat… Bůh tě vyzývá, abys učinil další krok ke světlu a stal se součástí jeho 

církve, která zachovává všech deset jeho přikázání a touží po jeho víře“.64  

CASD se tak stále identifikuje s tzv. církví věrného ostatku, která se skrze zjevení 

odevzdané prorokyni E. G. Whiteové považuje za skupinu zastávající exkluzivní nauku, jejíž 

zreformované učení může ostatním církvím zprostředkovat orientaci v přicházejícím 

eschatologickém kataklyzmatu, nejlépe skrze přímou proselytizaci65. Stejný cíl má i misijní 

snaha, vytýčena Generální konferencí CASD pro rok 201366. 

2.1.5 Vzrůstající opozice 

V roce 1967, zřejmě díky intelektualizaci církve, se vytváří skupina, zakládající nezávislé 

adventistické fórum Association of Adventist Forums (AAF). Jedná se o skupinu studentů a 

                                                 

61 Knight, R. G. Lest We Forget: Daily Devotionals, s. 205 

62 Land. G. Historical Dictionary of Seventh-Day Adventists, s. 8 

63 Církev adventistů sedmého dne 

64 Nelson, D. NET 98, 22. přednáška, s. 5-8 

65 Pavel Škoda k tomu uvádí: „Ve skutečnosti je to ještě radikálnější: CASD učí, že kdo v "poslední době" nebude 

členem CASD, nebo alespoň nebude světit sobotu, nemá šanci obstát. Protože sobota je Boží pečetí”. In Škoda, P. 

Poznámky k diplomové práci 
66 Laufersweiler, D. Studium knihy Velký spor věků na fbs; svědectví Ježíšovo pro dobu konce. 
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teologů, kteří se snaží o kritický přístup ke spisům Ellen Whiteové. Tato skupina publikuje 

čtvrtletník Spektrum. 67 Její činností byly odhaleny nejen věroučné rozpory, ale i shodné části 

textu jejich prorokyně s jinými autory. Mezi kritiky některých typických adventistických 

nauk, jako je vysvětlení roku 1844, patřil v roce 1979 i australský kazatel Desmon Ford. Po 

jeho příklonu k tradičnějšímu chápání křesťanství byl však zbaven úřadu.68 Zhruba ve stejnou 

dobu vyšel v Los Angeles Time rozhovor dalšího adventisty, kalifornského pastora jménem 

Walter Rea, který zde mluvil o Whiteové „plagiátorství“. Taktéž jeho stál rozruch ohledně 

článku místo duchovního.69 Rea vydal i stěžejní kritické dílo adventismu pod názvem White 

Lie, kde podrobně dokládal nejen plagiátorství E. Whiteové, ale i některá prohlášení o jejím 

zdravotním stavu, zpochybňující integritu jejích proroctví. I on musel po 36 letech služby 

církev opustit.70 Teologickými specifiky adventismu se pak zabýval Dale Ratzlaff ve své 

knize Sabbath in Christ, která vyšla již ve čtvrtém vydání71, a v další knize Cultic Doctrine of 

SDA rozváděl kritiku konceptu vyšetřovacího soudu a kultické podstaty CASD obecně72. 

Stěžejním pojednáním o sobotě se pak stala kniha D. A. Carsona From Sabbath to Lord's 

Day73. 

2.1.6 Věroučný vývoj 

Církev již při svém vzniku nebyla ortodoxní. Pohled na Kristovo božství byl v hnutí od 

počátku ariánský74. Pro Whiteovou byl Kristus, podobně jako u Svědků Jehovových, spíše 

příkladem k následování, dokonalým člověkem, než Bohem; raději bytostí stvořenou Otcem, 

než věčným Božím Synem. Whiteová byla v důsledku toho kritizována za odmítání Trojice, 

pro kterou je navíc Kristus identický s archandělem Michaelem.75 I Whiteová v podstatě až 

                                                 

67 Land, G. Historical dictionary of Seventh-Day Adventists, s. 27 

68 Gallagher, E. V. Ashcraft, V. M. History and controversies: Introduction to New and Alternative Religions in 

America, s. 57 

69 Vance, L. L. Seventh-Day Adventism in Crisis, s. 95 

70 Elder Walter T. Rea, Ph.D 

71 Ratzlaff, D. Sabbath in Christ 

72 Ratzlaff, D. The cultic doctrine of Seventh-day Adventists: an evangelical resource, an appeal to SDA leadership 
73 Carson, D. A. From Sabbath to Lord's Day: a Biblical, historical, and theological investigation 
74 Skutečnost, že CASD byla od svých počátků spíše ariánská, dokládá ve své disertační práci i adventista Bedřich 

Jetelina. „Baconovská metodologie četby Bible bez znalostí křesťanské vykladačské tradice vedla spíše k zastávání 

arianismu, ktery je na první pohled logičtější než trinitární ortodoxie. Vyše uvedené důrazy adventisté zastávali od svych 

počátků po roce 1844 zhruba do roku 1888, kdy se adventismus setkal s krizí tykající se otázky řešení typicky 

protestantské otázky ospravedlnění z víry. In Jetelina, B. Adventisté sedmého dne mezi modernou a postmodernou, s. 61  

75 „"Christ is called the Word of God. John 1:1-3. He is so called because God gave His revelations to man in all ages 

through Christ. It was His Spirit that inspired the prophets. 1 Peter 1:10, 11. He was revealed to them as the Angel of 

Jehovah, the Captain of the Lord's host, Michael the Archangel“. (Patriarchs and Prophets, p. 761) 

"The great Creator assembled the heavenly host, that he might in the presence of all the angels confer special honor upon 

his Son…The Father then made known that it was ordained by himself that Christ, his Son, should be equal with 

himself." (Spirit of Prophecy, vol. 1, pp. 17-18) 

"But although Christ's glory was for a time veiled and eclipsed by His assuming humanity, yet He did not cease to be 

God when He became man...The man Christ Jesus was not the Lord God Almighty, yet Christ and the Father are one." 

(Ellen White, 1903 ms, SDA Bible Commentary, vol.5 p.1129) 

“The mighty angel who instructed John (Rev. 1:1) was no less than the person of Christ." (E. G. White, Manuscript 59.) 
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do konference v Mineapolis v roce 1888, kde dva progresivní kazatelé Waggoner a Jones 

napomohli k posunu v myšlení, obhajovala tento ariánský přístup 76. Stejně tak dva významní 

adventisté Josef Bates a James White, stejně jako většina adventistů té doby, odmítali trojiční 

učení.77 Moon, sám adventistický teolog, si je trinitárních uzancí vědom a vysvětluje proto 

postupný vývoj trinitární teologie u samotné Whiteové.78 Není divu, že „podezřelé“ hnutí 

právem dostalo nálepku arianismu. Přetrvávající silná apokalyptika, postavená na viděních, 

spolu s dozvuky skandálu „velkého zklamání“ a zkušenostech se silně proti-denominačním 

zaměřením adventistů, nebudily u křesťanských církví důvěru ovšem ani mnohem později. 

Možná i z důvodu, že církev viděla jako součást svého poslání činit misii mezi ostatními 

církvemi, začala pro snadnější přijetí z jejich strany svá učení korigovat. V roce 1872 byla 

existence Otce, Syna a Ducha svatého zmíněna v základních článcích víry ještě bez explicitní 

trojiční definice79, ovšem formulace z roku 1931 již trojiční formulaci obsahuje.80 Kritici 

adventistům přesto vyčítají, že důsledně nereflektovali homousii Otce a Syna. Adventisté sice 

podle nich nyní již věří v Božství Syna i Ducha, ale jejich vyjádření příliš evokuje triteismus, 

jelikož se snaží obhájit osobu Krista jako Božího Syna a archanděla Michaela zároveň. 

Adventisté dodnes na této „bipolaritě“ trvají, ale odmítají přitom ariánskou pozici Svědků 

Jehovových.81  

Jednou z dalších oblastí, jak bude zmíněno níže, je podezření z pelagianismu, resp., ze 

semipelagianismu82. Whiteová pochází z metodismu, který se neztotožnil s reformovaným 

                                                                                                                                                        

"To Christ had been given an exalted position. He has been made equal with the Father"(Testimonies vol. 8, p. 268)“ 

Rev 10:6 "In swearing by the creator, the angel who is Christ, swore by himself" (Ellen White ms 129; Bible 

Commentary vol. 7, p. 798)“ In Bible Studies for Adventists 

76 Pro srovnání lze uvést například článek publikovaný na adventistickém webu: Whidden, W. Arianism, Adventism and 

Methodism: The Healing of Trinitarian Teaching and Soteriology. 

77 Knight, G. R. Hledání identity, s. 85 

78 Moon, J. The Quest for a Biblical Trinity: Ellen White’s “Heavenly Trio” Compared to the Traditional Doctrine, 140-

159 

79 „That there is one God, a personal, spiritual being, the creator of all things, omnipotent, omniscient, and eternal, 

infinite in wisdom, holiness, justice, goodness, truth, and mercy; unchangeable, and everywhere present by his 

representative, the Holy Spirit. Psalm 139:7. That there is one Lord Jesus Christ, the Son of the Eternal Father, the one by 

whom God created all things, and by whom they do consist. In A Declaration of the Fundamental Principles Taught and 

Practiced by the Seventh-day Adventists, 1872 

80 „That the Godhead, or Trinity, consists of the Eternal Father, a personal, spiritual Being, omnipotent, omnipresent, 

omniscient, infinite in wisdom and love; the Lord Jesus Christ, the Son of the Eternal Father, through whom all things 

were created and through whom the salvation of the redeemed hosts will be accomplished; the Holy Spirit, the third 

person of the Godhead, the great regenerating power in the work of redemption (Matthew 28:19; Isaiah 44:6; 48:13; 

Matthew 12:32; 2 Corinthians 13:14; Revelation 1:8, 11)“. In Fundamental Beliefs of Seventh-day Adventists, 1931  

81 „We emphatically reject the idea set forth in this question, and the position held by the Jehovah's Witnesses. We do 

not believe that Christ is a created being. We, as a people, have not considered the identification of Michael of sufficient 

prominence to dwell upon it at length either in our literature or in our preaching. But we do have clear views on the 

subject, and are prepared to set them forth. And our views concerning Michael, it might be added, have been held by 

various eminent scholars through the centuries. We are therefore not alone in our understanding.We believe that the term 

"Michael" is but one of the many titles applied to the Son of God, the second person of the Godhead. But such a view 

does not in any way conflict with our belief in His full deity and eternal pre-existence, nor does it in the least disparage 

His person and work.Christ, and Michael and Archangel.“ In Christ, and Michael and Archangel 

82 Pavel Škoda k tomu uvádí: „zejména se to promítá do chápaní role Krista v životě věřícího člověka. Dle EGW 

(zejména rané spisy) je nám Kristus pouze příkladem, který máme následovat a nikoli, že máme žít z jeho moci. Proto v 

CASD byl (a žel i stále je) důraz na skutky (tj. napodobovat dokonalý příklad Krista) a ne na milost (kdy Bůh ze své 
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kalvinismem, nicméně zašla mnohem dále a její akcentování svobodné lidské vůle, podle 

mnohých, neakcentuje Boží nepodmíněnou a nezaslouženou, darovanou milost. I tento aspekt 

se postupně promítá do současné věrouky a snaží se být reflektován v rámci pravověří.83  

Adventisté se zřejmě touží přiblížit ortodoxii a získat respekt mezi křesťanskými církvemi. 

Jejich teologové často dosahují až špičkové úrovně zejména na poli biblistiky, historie a 

biblických jazyků. Například Samuele Bacchiocchi, vynikající historik a bývalý profesor na 

Andrews University, byl dosud zřejmě jediným nekatolíkem, který absolvoval prestižní 

Pontifikální Gregoriánskou univerzitu v Římě, kde obhájil doktorát na základě zkoumání 

dějin svěcení soboty a za studijní výsledky obdržel zlatou medaili papeže Pavla VI. Jeho dílo 

„From Sabbath to Sunday“ patří dodnes mezi „zlatý adventistický standard“.84 V této 

souvislosti je nutné přiznat a ocenit nesmírné a poctivé úsilí i řady jiných adventistických 

teologů o biblické poznání a znalost zejména v oblasti Starého zákona. Adventisté, na rozdíl 

od ostatních exkluzivistických skupin, důsledně dbají na to, aby jejich teologové měli 

vzdělání85. Cesta k tomu ovšem nebyla jednoduchá, protože dodnes někteří adventisté vidí 

teologii a vzdělání jako nutné zlo a dokonce i svůj vlastní seminář považují za potenciální 

nebezpečí pro ryzí adventismus.86  

A tak, zřejmě i vlivem tlaku z křesťanských církví, se, alespoň v christologii, snaží církev 

zařadit do rámce historického křesťanského dogmatu. Průběžně se tak některé z těchto věcí 

promítají do věroučných prohlášení, ve kterých adventisté, resp. CASD, pregnantně, jasně a 

důsledně formuluje své krédo. Jurisdikční pravomoc toto učení měnit má generální 

konference.87 Nicméně ani to nebylo vždy snadné, protože ještě v roce 1861 se církev 

zdráhala svoji nauku definovat. Teprve o deset let později zakladatel Battle Creek College, 

Uriah Smith, nastínil první věroučné články s dodatkem:  

                                                                                                                                                        

milosti dává moc k novému životu). Odtud pak učení o perfekcionismu a nutnosti dosáhnout kvůli předadventnímu 

vyšetřovacímu soudu dokonalosti charakteru, která je chápána jako nutná podmínka spasení. Současná teologie již zdá se 

naštěstí tento koncept alespoň částečně opouští (a přiklání se více k evangelikálnímu pojetí), nicméně stále dle 

eschatologie CASD budou v poslední době věřící bez přímluvce a proto pro lidi, kteří v té době budou žít, bude 

dokonalost charakteru nutností”. In Škoda, P. Poznámky k diplomové práci 

83 Arminianism and Adventism: Seventh-day Adventism, Semipelagianism, And Overlooked Topics In Adventism's 

Soteriology 

84 Podle Škody Bacchiocchi ovšem zdiskreditoval důvěryhodnost EGW jako proroka (vyvrací její inspirované tvrzení, že 

sobotu na neděli změnila katolická církev za císaře Konstantina r. 321) a Ko 2,16 obhájil za cenu toho, že pro církev je 

závazné dodržování nejen soboty, ale i ostatních židovských svátků a novoluní, což se samozřejmě praktikovat oficiálně 

nezačalo. Proto se v církvi obecně říká, že Bacchiocchi "nám" obhájil sobotu, ale raději se nešíří, jak a co z toho plyne. 

Nutno poznamenat, že evangelikální teologové závěry Bacchiocchiho práce odmítají - viz Carson, D. A. From Sabbath to 

Lord's Day. In Škoda, P. Poznámky k diplomové práci 

85 Škoda ke vzdělávání v rámci CASD uvádí: „Spíše bych řekl, že nebrání tomu, když budoucí kazatel CASD chce 

studovat teologii na teologické fakultě jiné církve. Obecně je však preference, aby kazatel absolvoval teologický seminář 

CASD, a pokud je shledán pro církev perspektivní jako teolog či učitel, je vyslán dále na nějakou prestižní adventistickou 

univerzitu do zahraničí (v případě ČR obvykle do německého Friedensau nebo na anglickou Newbold College). Jinak od 

absolventů fakult jiných církví se obvykle vyžaduje, aby navíc absolvovali (alespoň dálkově) také teologický seminář 

CASD (kvůli "upevnění správné věrouky"). In Škoda, P. Poznámky k diplomové práci. 

86 Pavlík, M. Teologický seminář – nutné zlo v církvi? s. 7-9 

87 K revizi těchto výroků může dojít při zasedání Generální konference, když církev pod vedením Ducha svatého dospěje 

k plnějšímu pochopení Písma, nebo nalezne výstižnější výrazy k vyjádření toho, co učí Boží slovo. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Samuele_Bacchiocchi
http://en.wikipedia.org/wiki/Samuele_Bacchiocchi
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„Nemáme žádný článek víry, žádné krédo nebo obor kromě těch, které jsou založeny na Bibli. 

Nepředkládáme je, jako kdybychom měli nad našimi bratry a sestrami nějakou autoritu, a nejsou 

určeny k tomu, aby zajistily uniformitu a systém víry. Jsou stručným shrnutím toho, co 

jednomyslně vyznáváme.“88  

Toto jistě sympatické prohlášení je ovšem ryze pragmatické, jelikož teorie 

restauracionismu a „postupného světla“ počítá s tím, že v budoucnosti budou adventistům 

zjevována další učení, která by mohla být s dosavadní naukou asi inkompatibilní. 

Zda se světové CASD daří opouštět svůj exklusivismus a nahrazovat apokalyptickou a 

často experimentální teologii křesťanskou ortodoxií se pokusíme nahlédnout v dalších 

kapitolách této práce.  

2.2 Církev adventistů v České a Slovenské republice 

2.2.1 Historie 

2.2.1.1 Od počátku do sametové revoluce 

V českých zemích se za historický zrod adventismu považuje rok 1890, kdy přichází 

adventistický misionář z Německa Antonín Šimon, který již v roce 1902 zakládá v Praze 

první sbor. Postupně se rozrůstal i počet věřících a následně byly založeny sbory v Luži, 

Liberci, Jablonci, Těšíně, Brně a na Slovensku. V Opavě a později i v Brně byla založena 

církevní nakladatelství. V roce 1919 se pak zrodila samostatná unie Církve adventistů 

v Československu. V roce 1922 adventisté zaregistrovali spolek „Československá jednota 

adventistů sedmého dne“, a v roce 1925 vznikl „Misijní ústav“ v Loděnici. Po válce, v roce 

1945, muselo z Československa odejít okolo tisícovky adventistů německé národnosti a o rok 

později byla v Praze založena Škola biblických nauk. 

V roce 1950, dva roky po komunistickém puči, byly více než tři čtvrtiny kazatelů 

propuštěny z aktivní služby. Režimu zjevně vadila skutečnost, že adventisté odmítají 

v sobotu pracovat, což zřejmě nakonec, v roce 1952, vyústilo v zákaz církve a konfiskaci 

jejího majetku. V roce 1955 režim zinscenoval proces se sedmi slovenskými kazateli, které 

pak odsoudil k několikaletým trestům odnětí svobody. Pro zanedbávání školní docházky byly 

rodičům ve dvou případech na základě soudního rozhodnutí dokonce odebrány děti, které 

byly umístěny do ústavní výchovy.89 V září 1956, zřejmě i díky mezinárodnímu tlaku, došlo 

k obnovení činnosti církve, která se projevila scházením tří pražských sborů v pronajatých 

modlitebnách a kostelech. Rodiče se museli zaručit, že dovolí dětem navštěvovat sobotní 

výuku. K obnově církevní činnosti dochází pak s příchodem pražského jara v roce 1968.90 

                                                 

88 Stele, A. Upřesňování základního postoje adventistů k učení o stvoření, s. 5-7 

89 Piškula, J. Dějiny Církve adventistů sedmého dne v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, s. 123 

90 Drejnar, J. Boží stopy na cestě církve, s. 76-77 
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Článek na Wikipedii tyto události komentuje slovy, že „průvodním jevem tohoto stavu byla 

také skutečnost, že část kazatelů a téměř všichni administrátoři církve (předsedové, 

tajemníci) se nacházeli na seznamech spolupracovníků StB.“91 O obdobné skutečnosti píše i 

Jetelina92.  

2.2.1.2 Ekumenismus a církevní restituce 

Po roce 1989 se církvi otevřely nebývalé možnosti evangelizace a sociální práce, do které 

s nadšením vstoupila a zároveň usilovala o restituce církevního majetku. Pro svůj anti-

ekumenický postoj se CASD nestala členem Ekumenické rady církví, což je zjevně 

výsledkem jejího směřování skrze proroctví Ellen Whiteové, podle něhož je ekumenismus 

chápán jako vyvrcholení apostase.  

V první vlně restitucí CASD získala zpět některé pozemky,93 o kterých adventisté mluví 

jako o pár zchátralých budovách, které si navíc musela od státu koupit, ale zároveň 

deklarovala úplnou odluku církve a státu, a odmítla státní dotace.94 Při projednávání dalších 

církevních restitucí v dopise ministru kultury CASD v roce 2005 zmiňuje, že jí byl odňat 

veškerý movitý i nemovitý majetek. Hodnotu majetku, dle soupisu, který byl zabaven a nebyl 

dosud navrácen, odhaduje v současných cenových relacích na více než 200 milionů korun.95 

V dalším vyjádření z roku 2006 pak církev uvedla, že 200 milionů je pouze nemovitým 

majetkem96 a ve svých dalších materiálech z roku 2008 se pak mluví o částce 1,04 milardy97, 

                                                 

91 Adventisté sedmého dne 

92 „Četba o intrikách ve vedení církve v časech nadvlády komunistické strany a o vědomé spolupráci řady váženych 

kazatelů s StB mě vedla k zásadnějším otázkám, které kniha pouze naznačuje: Proč tak jednali? Nebylo jejich jednání 

mimo jiné důsledkem jejich chápání eschatologie? Otázka motivace jednání je velmi osobní záležitost, avšak v každém 

případě je ovlivněna i náboženskym přesvědčením daného člověka, které pak úzce souvisí s jeho hermeneutickymi 

vychodisky. Jestliže se tedy podaří tato vychodiska definovat, částečně se odhalí i ona motivace“. In Jetelina. B. 

Adventisté sedmého dne mezi modernou a postmodernou, s. 7 

93 Některé budovy byly uvedeny i v návrhu Zásad zákona České národní rady o navrácení majetku církvi adventistů 

sedmého dne z roku 1991, který vláda na svém zasedání dne 9. prosince 1992 nedoporučila k přijetí s odůvodněním, že 

„není důvodné upravovat navrácení majetku církvi adventistů sedmého dne zvláštním zákonem České národní rady“. 

94 „Až do poloviny roku 2007 Církev adventistů sedmého dne důsledně zastávala postoj, že nebude přijímat od státu 

peníze k financování platů svých kazatelů, protože prostředky na tento účel získává na základě biblického principu 

desátků od svých členů. Státní finanční příspěvek určený na mzdy kazatelů církev v minulosti odmítala, protože se 

obávala, že by státní orgány nějakým způsobem mohly zasahovat do jejího života.“ In Šimek, P., Hrdinka, J. Zákon o 

finančním narovnání a Církev adventistů sedmého dne 

95 „Jak jistě víte, naší církvi byl v padesátých letech svévolným a protiprávním aktem odňat veškerý movitý i nemovitý 

majetek. Jeho soupis pořídily tehdejší státní úřady, takže jeho hodnota je doložitelná. Hodnotu majetku, který byl naší 

církvi zabaven v roce 1952 a nebyl dosud navrácen, odhadujeme v dnešních cenových relacích na více než 200 milionů 

Kč.“ In Dopis ministru kultury Pavlu Dostálovi 

96 „Obě strany se také zabývaly nevyrovnaným dluhem státu vůči církvi, který vznikl v době zákazu církve v padesátých 

letech minulého století, kdy byl církvi státem zabaven veškerý movitý a nemovitý majetek. Hodnota zabaveného 

movitého majetku v dnešních cenách činí asi 200 milionů Kč. Zástupci církve by uvítali vyrovnání dluhu ze strany státu.“ 

In Setkání představitelů Církve adventistů sedmého dne v České republice se zástupci Ministerstva kultury ČR 

97 „Po politických změnách v roce 1989 církev získala soudní cestou ještě několik zchátralých budov. Ale velkou část 

majetku zabaveného v roce 1952 se i navzdory nesmírnému úsilí vedoucích bratrů nepodařilo získat zpět. Hodnota 

veškerého movitého a nemovitého majetku, který církev nezískala zpět, činila v roce 2007 celkem 1,04 miliardy Kč. 

Vedení církve, stejně jako většina členů církve, cítí odpovědnost vůči našim předkům – jsme povinni zákonným 

způsobem získat zpět veškerý majetek a finanční prostředky, které tito členové církvi dali a které jí byly protiprávně 

zkonfiskovány.“ In Šimek, P., Hrdinka, J. Zákon o finančním narovnání a Církev adventistů sedmého dne 



29 

 

kterou církev nezískala zpět. V roce 2011 vedoucí oddělení komunikace Tomáš Kábrt 

prohlásil, že hodnota majetku zabaveného komunisty přesahuje v současných cenách 2,5 

miliardy.98  

V roce 2007 proto adventisté v této souvislosti přistoupili na přijímání peněz od státu na 

platy duchovních99, protože podle Kábrta byly státem nabídnuty jako jediné možné 

vypořádání za státem ukradený majetek církve.100 Aby církev mohla tento majetek získat, 

otevřela se v této věci spolupráci s ERC a jednala, jakoby byla jejím členem, ačkoliv má jen 

statut pozorovatele.101 Tuto změnu postoje glosoval i katolický portál Christnet.102 Podle 

současného vládního návrhu, který nedávno prošel prvním čtením ve Sněmovně, se částka, 

která má být CASD vyplacena, pohybuje v hodnotách přes 520 milionů Kč jednorázově 

(celková částka pro všechny církve činí 59 miliard), a zbylých cca 29 miliard bude církvím, 

tedy také včetně CASD, vyplácen po dobu 30-ti let.103 

Zdá se však, že CASD to s ekumenismem myslí opravdu vážně. Nejenže na restitucích 

spolupracuje s ERC a ČBK, ale dokonce přijala, spolu s řadou ostatní církví v Brně, i pozvání 

k ekumenickým modlitbám do římskokatolického kostela za jednotu křesťanů, kterých se pak 

její zástupce zúčastnil.104 Možná tedy, nejen díky nárokovanému majetku, se CASD zbavuje, 

alespoň v aplikacích praktické teologie, svého exklusivismu a otevírá se ekumenické 

spolupráci. 

2.2.1.3 Vývoj členské základny 

Podle údajů uváděných v materiálech CASD bylo na území Československa v roce 1911 

již 249 pokřtěných členů a v roce 1935 jich počet stoupl na 3546. V roce 1996 v církvi v 

České a Slovenské republice spolupracovalo 106 kazatelů s 9 800 členy ve 212 sborech a 

                                                 

98 „Pokud jde o CASD a navracení majetku státem, Váš opakovaný argument o hodnotě majetku zabaveného komunisty 

této církvi ve výši 200 milionů korun se týká jen majetku movitého, jak je výslovně zřejmé ze zdroje, který sám uvádíte 

(http://www.casd.cz/index.php?setlang=1&ID=2306). Předpokládám, že chápete rozdíl mezi movitým a nemovitým 

majetkem. Spolu s nemovitým majetkem přesahuje hodnota majetku zabaveného komunisty církvi adventistů v 

současných cenách 2,5 miliardy korun, což činí všechny Vaše další závěry v této věci bezpředmětné.“ In Kábrt T. Tomáš 

Kábrt odpovídá 

99 „Avšak dne 31. 10. 2007 vedení Česko-Slovenské unie oficiálně požádalo Ministerstvo kultury České republiky o 

vyplácení státního příspěvku podle zákona č. 218/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení církví a náboženských 

společností státem. Požádalo o vyplácení v plné výši podle počtu jejích duchovních. Dne 25. 11. 2007 toto rozhodnutí 

schválil výbor unie na svém řádném zasedání.“ In Šimek, P., Hrdinka, J. Zákon o finančním narovnání a Církev 

adventistů sedmého dne 

100 Kábrt, T. Veřejný dopis Pastýři 

101 „I když Církev adventistů sedmého dne není členem Ekumenické rady církví, byla v otázce přípravy návrhu zákona 

zahrnuta do množiny církví vyjednávajících pod její hlavičkou… Je nutné zdůraznit, že v průběhu přípravy zákona byli 

zástupci naší církve přizváni k jednání, jakoby naše církev byla plnoprávným členem Ekumenické rady.“ In Šimek, P., 

Hrdinka, J. Zákon o finančním narovnání a Církev adventistů sedmého dne 

102 „CASD jako pozorovatel Ekumenické rady církví na poslední chvíli žádala změnu návrhu zákona o majetkovém 

narovnání s církvemi a dosáhla toho, že zejména z restitucí katolické církve bude podle návrhu zákona dostávat po 60 let 

32 milionů korun ročně. Jak známo, adventisté zastávají ostře kritické stanovisko vůči katolické církvi, čímž se odlišují 

prakticky ode všech ostatních protestantských církví.“ In Kábrt, T. Veřejný dopis Pastýři 

103 Ministerstvo kultury zveřejnilo návrh zákona o majetkovém narovnání 

104 Rozvrh aliančního týdne modliteb, Brno 24. ledna 2012  

http://www.casd.cz/index.php?setlang=1&ID=2306
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skupinách105 a v  roce 2010 na stejném území spolupracoval stejný počet kazatelů s 9 688 

členy ve 223 sborech a skupinách.106 Ačkoliv je počet členů podle statistik stabilní, dle 

výsledků sčítání obyvatel, mapující jak členy, tak příznivce, se v České republice zdá být 

tento trend klesající. V roce 2001 se k CASD bylo ochotno ve sčítání přihlásit 9757 obyvatel 

a v roce 2011 to bylo už jen 7394. To je zhruba o čtvrtinu méně.107 

2.2.2 Vzdělávání 

Před první světovou válkou studovali adventisté v německém Friedensau u Magdeburku 

(dnes Theologische Hochschule). Ve 20. letech vznikla Misijní škola v Praze a později v 

meziválečném období během činnosti Misijního ústavu v Loděnicích u Berouna. Od roku 

1946 probíhalo studium v Praze a do roku 1950 v Praze - Krči, ve Škole biblických nauk, 

později v Biblickém semináři. V roce 1968 začal fungovat Biblický seminář v Praze ve 

Vojkovicích. Od roku 1974 existovalo vzdělávání ve formě dálkového studia v různých 

studijních střediscích - Třinec, Liberec, Praha, Vsetín, Olomouc, Holešov, aj. 

V roce 1981 bylo otevřeno pouze dálkové studium v tzv. Přípravném teologickém kurzu ve 

čtyřletém studiu, nejprve v Holešově, pak v Praze a posléze v Novém Jičíně. 15. října 1990 

církev znovu umožňuje denní studium. Teologický seminář CASD byl zahájen v Praze na 

Smíchově a jeho prvním ředitelem byl do roku 1993 Jiří Moskala. Seminář nyní sídlí v 

blízkosti městečka Sázavy. Seminář rozšiřuje své poslání a koná i osvětovou a vzdělávací 

činnost pro veřejnost. Ministerstvo školství zařadilo seminář mezi vyšší odborné školy a od 

září 1998 mají jeho absolventi právo užívat titul diplomovaný specialista - DiS. V srpnu 1997 

udělila Akreditační asociace adventistických škol, akademií a univerzit Teologickému 

semináři statut Senior College s prozatímním právem udělovat titul Bachelor of Theology 

(B. Th. - bakalář teologie), což bylo v roce 2 000 stvrzeno.  

V roce 2003 zde bylo otevřeno i kombinované studium, které poskytuje členům církve 

možnost osvojení teologických základů s praktickým zaměřením a od roku 2006 se zde 

provozuje i jednoleté studium Bible a základů teologie, které poskytuje základy 

adventistického učení pro službu v oblastech života církve.108 

2.2.3 Misijní aktivity 

2.2.3.1 Globální misie 

V celosvětovém měřítku působí misijní program „Globální misie“, ve kterém k roku 2000 

pracovalo 19000 průkopníků, kteří skládají závazek práce pro organizaci na jeden rok. Podle 

                                                 

105 Historie církve, 2000 

106 Historie církve, 2012 

107 Církev bratrská podle výsledků Sčítání lidu roste 

108 Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne  
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výroční statistiky z roku 2007 bylo na globální misii vynaloženo v celosvětovém měřítku 

celkem 13 994 745 dolarů.109 Jednoleté studium, zahájené na Teologickém semináři CASD v 

roce 2008 pod názvem PGM (Průkopníci globální misie), se věnuje právě této oblasti.110 

2.2.3.2 NET 

V roce 1998 na sebe CASD upozornila misijním programem NET 98, který tvořilo 27 

přednášek Dwighta Nelsona, které byly skrze satelit přenášeny do více než 100 zemí. 

V České republice to bylo celkem do 110 míst. V roce 2000 pak proběhla následná akce pod 

názvem NET 2000, kterou tvořilo celkem 15 lekcí pod vedením kazatele Thierry Lenoira.111 

2.2.3.3 Knižní evangelizace 

V České republice též probíhá tzv. „knižní evangelizace,“ což znamená, že adventisté 

prostřednictvím literatury zaměřené převážně na zdravou výživu seznamují širokou veřejnost 

se svým učením o správné životosprávě a teprve následně se obvykle uchazeči dozvídají, že 

jde o misii seznámení světa s „opomíjenými pravdami“ Bible. Tato služba může být nabízena 

i dům od domu112. Podle Velechovského se ovšem touto „taktikou“ CASD dostává do 

„podezření ze sektářství“, protože při navazování kontaktu adventisté často nedávají najevo, 

že za jejich aktivitou je příslušnost k náboženskému směru.113 

2.2.3.4 ADRA 

ADRA, plným názvem Adventist Development and Relief Agency, je celosvětová 

humanitární organizace, která vznikla v USA v roce 1956. V současné době má přes 125 

poboček v různých státech světa. Česká ADRA začala pracovat v květnu 1992 a patří mezi 

aktivní dárcovské země. Agenturu řídí správní rada a výkonný výbor. Organizace poskytuje 

svoji pomoc v Bangladéši, Barmě, Bosně a  Hercegovině, Číně, Bulharsku, Indii, Indonésii, 

Kambodži, Keni, Libanonu, Moldavsku, Mongolsku, Nepálu, Pákistánu, Rusku, Řecku, 

Srbsku, Srí Lance, Thajsku, Vietnamu, USA, Uzbekistánu a Zambii.114 ADRA si získala 

velký respekt i v ČR a pro svoji obětavost a nasazení je známa i v sekulární oblasti. 

                                                 

109 Globální misie byla loni podpořena rekordní částkou 

110 Teologický seminář v Sázavě přivítal nové studenty 

111 České vysílání satelitního programu Hope Channel startuje od 1. dubna 

112 Knižní evangelizace je poměrně výraznou činností církve nejen v ČR, ale i v USA a jinde. Probíhá prakticky 

výhradně pomocí "kolportáže", tedy osobním prodejem dům od domu. Nejprve se nabízí zdravotní literatura. Kolportér 

neříká, že patří do CASD, ale že pracuje pro nějakou organizaci (v případě ČR pro organizaci Život a zdraví) a teprve 

následně nabízí duchovní literaturu - obvykle knihy od EGW. In Škoda, P. Poznámky k diplomové práci 

113 Velechovský, P. Vojtíšek, Z. Role zakladatelky je i po stu letech diskutabilní. 

114 Kdo jsme. ADRA  
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2.2.3.5 Advent Orion 

Vydavatelství Advent Orion vydává knihy s tématikou zdravotně osvětovou, výchovnou, 

psychologickou, dětskou a sduchovní. Zdravotní edice New Start se zabývá otázkami 

životního stylu v oblasti prevence a užívání přirozených léčebných prostředků. V edici 

Harmonický život vycházejí knihy, které nabízejí možnosti řešení mezilidských a rodinných 

vztahů. Dětem je pak určena řada knih z oblasti zdraví, ekologie a etiky. Edice Drama věků 

je zaměřena na propagaci učení skrze knihy Ellen Gould Whiteové. Nakladatelství pravidelně 

vydává i periodické publikace jako čtvrtletník „Znamení doby“, osmkrát ročně „Advent“ a 

dvouměsíčník pro děti „PePe“.115 

2.2.3.6 Hlas naděje a AW Rádio 

Jedná se o celosvětovou síť Adventistických rádií, nesoucí jednotný název Hlas naděje. 

Rozhlasová stanice Hlas naděje je neziskovou organizací, která je sponzorována CASD v 

České republice. Je součástí celosvětové společnosti Adventist World Radio (AWR). Své 

vysílání začalo v roce 1993 na krátkých vlnách. Od roku 1997 pak vysílalo prostřednictvím 

ČR Plzeň a do roku 2002 i s pomocí Radia Proglas. Vysílání na VKV bylo pro nezájem 

hostitelských stanic ukončeno.116 K dalším činnostem rádia patří výroba audio nahrávek, 

mastering, remastering, rekonstrukce audio nahrávek, dabing a ozvučování společenských 

akcí.117 

2.2.3.7 Internetová televize Hope 

Tato adventistická televize začala své vysílání dnem 13. března 2009. Je součástí 

mezinárodní sítě adventistické televizí Hope Channel, který má svůj počátek v USA v roce 

1995, kdy se objevil první satelitní seminář NET pod vedením kazatele Marka Finleyho. O 

dva roky později byly již semináře NET pořádány na mezinárodní úrovni. Následně pak, v 

roce 2001, vznikl Adventist Television Network (ATN) a v říjnu 2003 byl spuštěn 24 

hodinový program Hope Channel. Jeho cílem je šíření seminářů NET do celého světa.118 

                                                 

115 O nás. Advent - Orion 

116 Proč právě HlasNaděje.cz? 

117 Církev adventistů sedmého dne, 2000 

118 „Hope Channel continues to grow as it seeks to meet the needs of different people groups. New channels are being 

developed in the Arabic language for Islamic cultures, in Mandarin for Chinese, and the Russian language for Russia and 

countries of the former USSR. Media centers are being opened and expanded in strategic locations to ensure production 

of quality programming. Project Hope is our remote production studio that is scheduled to produce hundreds of shows at 

a time on location in several countries each year. Live satelite NET seminars are still a very important part of our core 

business. We conduct several dozen each year that benefit hundreds of thousands of viewers. Soon we will be offering a 

training component to help increase the effectiveness and enhance the experience of these live events.“ In Our History 

and Future. 11. 07. 2007 
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2.2.3.8 Neautorizované zdroje 

Apokalyptická teologie, zřetelně akcentovaná profétickým charakterem učení E. G. 

Whiteové, vede členy CASD k touze vyjádřit trojandělské poselství v jeho plnosti, čemuž 

možná brání současný příklon CASD k ekumenickému hnutí. Vždyť adventisté, v rámci 

snahy vymoci nazpět svůj majetek, spolupracují nejen s ERC, ale i s ČBK a rovněž přijali 

účast na ekumenických modlitbách na římskokatolické půdě. Možná i proto se na oficiálních 

internetových stránkách CASD s typickým antiekumenismem a antikatolicismem prakticky 

nesetkáme. Zato existuje řada kvalitně graficky a technicky zpracovaných portálů, pravidelně 

aktualizovaných, které se k adventismu nehlásí a za které tudíž ani CASD nenese žádnou 

odpovědnost. Na nich se lze s učením Ellen Gould Whiteové často, byť obvykle neadresně, 

setkat.  

Tyto stránky, často anonymní, se spíše snaží působit jako investigativní, historické, 

biblické nebo zdravotně zaměřené. Jsou to například: Neuvěřitelná odhalení,119 Doba 

konce,120 Moment pravdy,121 Bible a zdraví,122 Dobrý pastýř123, Bible124, Bible včera, dnes a 

zítra125 a mnohé jiné. 

Tyto stránky můžeme někdy rozeznat podle silného důrazu na svěcení soboty, ataku 

ekumenismu, kritických a šokujících pořadů o papežství a římskokatolické církvi a církevní 

historii obecně. Případně stránky prezentují zdravou životosprávu či biblické vyučování. 

Z některých materiálů zde zveřejněných se často dozvíme, že vývoj křesťanství je ve slepé 

uličce vlivem pohanských mystérií a potřebuje „návrat“ k doktrínám, se kterými se můžeme 

                                                 

119 Jde asi o nejznámější stránku propagující adventistická učení. V úvodu stránek se uvádí, že mají nabízet „hledání 

odpovědí na palčivé otázky, odhalení zastřených skutečností, pohled do budoucnosti…“ Součástí stránky jsou přeložené 

články, videa s titulky a filmy, které obvykle propagují adventistické nauky. Jde zřejmě o nejrozsáhlejší stránky 

s typickou antiekumenickou a apokalyptickou tématikou. Stránky jsou anonymní. In NeuveritelnaOdhaleni.cz   

120 Stránky propagují apokalyptickou eschatologii, která je podepřena fenoménem vzrůstajícího ekumenismu, evidentně 

na základě adventistické eschatologie. Stránky obsahují i řadu spikleneckých teorií z oblasti ekonomiky, kultury a 

náboženství. Stránky jsou anonymní. In Doba konce 

121 Jedná se o českou mutaci stránek Cyberspace Ministy. Uvádí se zde, že: „Cyberspace Ministry je nezisková 

křesťanská organizace. Jejím jediným cílem je rozšíření evangelia do světa. K tomuto cíli Cyberspace Ministry vytváří 

programy (biblické lekce, hry…). Abychom pomohli lidem objevit nádherné poselství, obsažené ve Slově Božím. Naše 

programy pro PC kompatibilní počítače jsou zcela zdarma a přístupné komukoliv ke stažení z těchto webových stránek. 

Na těchto webových stránkách nabízíme také zdarma ilustrované online biblické lekce.“ Ačkoliv stránka obsahuje 

biblické kurzy s apokalyptickou tématikou, nikde se neuvádí, že jde o adventistické učení. Stránky jsou anonymní. In 

Moment pravdy 

122 Jedná se o stránky propagující zdravý životní styl, včetně rekondičních pobytů a kurzů s adventistickým učením. 

Stránky ohledně pobytů odkazují i na webové stránky společnosti Prameny zdraví, ale ani zde není prakticky možné 

zjistit, kdo za touto společností stojí. Stránka Bible a zdraví je anonymní. In Bible a zdraví.    

123 Tyto stránky propagují adventistické knihy a učení. Nehlásí se k adventisům a jsou anonymní, nicméně explicitně 

odkazují ke jménu zakladatelky SDA. „Vítejte na našich stránkách. Nabízíme Vám jedinečný přístup k načteným knihám, 

které jsme pro Vás připravili. Dnešní doba je charakteristická tím, že na nic nemáme čas. Naskytla se vám příležitost, kdy 

můžete při práci vyslechnout tak závažná poselství, jako jsou právě z knih Ellen Gould Whiteové“. Dobrý pastýř 

124 Jedná se o stránky, které působí dojmem, že jde o propagaci Bible, nicméně jde o propagaci adventismu. Info-

Bible.cz 

125 Rovněž tyto stránky propagují Bibli a její historii a není na nich uvedeno, komu patří. Odkazují však na adventistické 

zdroje a pořady. In Bible včera, dnes a zítra 

http://neuveritelnaodhaleni.cz/
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běžně setkat v adventistickém učení. Jindy se stránky tváří jako pouhý informační materiál o 

Bibli a příslušnost k adventismu na nich poznáme podle exkluzívně odkazovaných materiálů. 

Společnou charakteristikou těchto stránek bývá skutečnost, že na nich chybí údaje o jejich 

majiteli a jeho případné příslušnosti k CASD. Důvodem anonymity těchto portálů ovšem 

nemusí být jen jejich radikalita, ale možná i pragmatismus, kdy jsou si adventisté dobře 

vědomi svého negativního obrazu ve společnosti, který je spojen s jejich důrazy.  
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3.  VĚROUKA  

3.1 Teologická sebereflexe 

Církev sama východiska své teologie definuje poměrně jednoznačně. Vychází při nich 

z protestantského kánonu a hlásí se k reformačním zásadám, mimo jiné i k principu Sola 

Scriptura: 

„Církev adventistů sedmého dne vychází z učení a zásad Bible, kterou považuje za inspirované 

Boží slovo (Bible, 2. list Timoteovi 3,16). 66 knih Starého a Nového zákona v Bibli lidem 

poskytuje všechny informace o Božím plánu záchrany v Ježíši Kristu. Starý zákon předpovídá 

příchod Mesiáše a Nový zákon dosvědčuje jeho život. Bible lidem radí, jak mohou navázat 

vztah s Bohem. Odhaluje smysl života, radí, jak je možné zkvalitnit mezilidské vztahy, co dělat 

pro zlepšení svého duchovního, duševního a tělesného zdraví. Adventisté sedmého dne přijímají 

Bibli za své jediné vyznání víry a z ní odvozují základní věroučné články.“126  

Další popis věrouky, pomocí standardních 28 věroučných článků adventistických nauky, 

obsahuje specifická učení, která na první pohled nejsou možná mnohým zřejmá. Může nám 

připadat, že jde často jen o na první pohled nepatrné odchylky a mohli bychom snad říci, že i 

o „bezvýznamné nuance“. Dozvídáme se, že:  

 „na konci sporu [mezi Kristem a ďáblem] bude Bůh lásky obhájen“ (čl. 8); že „dokonalé 

smíření obhajuje spravedlnost Božího zákona“ (čl. 9); že „v čase rozsáhlého odpadnutí je 

ostatek církve povolán zachovávat Boží přikázání a víru Ježíšovu… a současně probíhá v nebi 

soud“ (č. 9); že „jedním z darů Ducha svatého je dar proroctví… příznačný pro církev ostatku a 

projevil se v díle E. G. Whiteové.“ (č. 18); že „příkazy [desatera] jsou základem Boží smlouvy s 

jeho lidem i měřítkem na Božím soudu“ (čl. 19);  že „čtvrté přikázání Božího nezměnitelného 

zákona vyžaduje  zachovávání sedmého dne jako dne odpočinku, bohoslužby a služby v souladu 

s učením a konáním Ježíše Krista, Pána soboty“ (čl. 20); že „máme dodávat tělu nejzdravější 

stravu, jakou můžeme připravit, a zdržovat se těch pokrmů, které Písmo označuje za nečisté.“ 

(čl. 22); že „v nebi je… svatostánek…v něm Kristus slouží v náš prospěch… roku 1844, na 

konci prorockého období 2300 dnů (let) přešel k druhé a závěrečné fázi své usmiřující služby. Je 

to dílo vyšetřujícího soudu, který je součástí závěrečného odstraňování veškerého hříchu.“ (čl. 

24); nebo že „milénium znamená tisíciletou vládu Ježíše Krista s jeho svatými v nebi“ (čl. 

27).127 

Články víry - až na neobvyklé důrazy ohledně dodržování desatera včetně svěcení soboty, 

zákazu nečistých pokrmů nebo důrazu na správnou výživu128 a varovně znějícího výpočtu 

                                                 

126 Společenství Bible - inspirovaného Božího slova 

127 Tamtéž 

128 „Bůh se snaží svůj obraz v člověku obnovit a používá k tomu různé prostředky: učení bible, biblické životní principy 

známé jako Desatero, společenství a službu církve. Adventisté kladou velký důraz na životní styl člověka, jak ho 

představuje bible. Desatero lidem přibližuje ideál lidského života. Hovoří o vztahu člověka k Bohu i o vztahu k druhým 

lidem. Bůh s člověkem komunikuje prostřednictvím modlitby a nabízí mu své zvláštní společenství během dne 

odpočinku. Církev adventistů světí biblický den odpočinku - sobotu. Tuto skutečnost představuje ve svém názvu: 
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roku 1844 - by snad na první pohled mohly odpovídat běžnému vyznání víry protestantské 

denominace.  

Obecné vyznání víry je jistě důležitá věc a identifikují se jím téměř všechna křesťanská 

hnutí. Vždy je však nezbytné dále zjistit, co daná skupina pod těmito obecnými pojmy 

rozumí, jak je oni sami chápou a do jakých věroučných souvislostí je zařazují. Např. většina 

se jistě shodne na tom, že víru v Boha je dobré a prospěšné šířit. Když však dojde na samotné 

vymezení pojmu šíření, můžeme narazit na naprosto rozdílné pojetí. Pro někoho to může být 

zvěstování slova a pro jiného uplatněním techniky soudobého managementu a v historii to 

mohla být i křížová výprava. Zde proto obecné vyznání, i přes jasné varovné signály, nemusí 

mnoho napovědět. Podívejme se proto podrobněji, jak své rámcové vyznání chápou samotní 

adventisté.  

                                                                                                                                                        

Adventisté „sedmého dne". Člověk má odpovědnost za své zdraví i za zdraví druhých lidí. Adventisté se vyhýbají zdraví 

škodlivým věcem, jako jsou alkohol, kouření a drogy, a jsou i průkopníky aktivního přístupu ke zdraví, propagují zdravý 

životní styl (strava, pohyb, odpočinek).“ In Církev adventistů sedmého dne, 2001 



37 

 

3.2 Biblistika  

3.2.1 Verbální a myšlenková inspirace 

Adventisté zřetelně artikulují, že „Písmo svaté, Starý i Nový zákon, je psané Boží 

slovo“.129 Obecná definice adventistů se neodlišuje od běžných vyznání evangelikálních 

církví. Adventisté, stejně ovšem jaké mnoho jiných křesťanských církví, neuznávají „verbální 

inspiraci“ Písma, nýbrž pouze „myšlenkovou inspiraci“. To znamená, že nebyla inspirovaná 

slova, nýbrž lidé a že „tato zjevení byla vyjádřena lidskou řečí se všemi jejími omezeními a 

nedostatky“.130 U adventistů ale existuje jedna výjimka, a to je  desatero. Zatímco po inspiraci 

se „stávají lidské myšlenky Božím slovem“,131 desatero „bylo sestaveno Bohem ne lidmi“.132 

Jak uvidíme později, má proto desatero mezi ostatními Písmy zvláštní postavení. 

3.2.2 Specifika Písma  

Mezi zmíněná specifika Písma patří například ty pasáže, které odporují učení Ellen 

Whiteové, např. jejímu učení o nemožnosti existence ducha mimo lidské tělo. Dr. Provonsha 

např. věří, že apoštol Pavel, když zvažoval možnost existence ducha mimo lidské tělo, byl při 

psaní epištoly Korintským ovlivněn platonismem.133  

Toto je učebnicový příklad výkladu myšlenkové inspirace dle adventistů. Nezáleží zde 

primárně na sémantice, syntaxi a snad ani etymologii. Adventisté, na základě svého 

předporozumění, dokládají, jak Pavel svá slova zřejmě ve skutečnosti myslel. V případě, kde 

je z Pavlových slov možné učinit pouze jednoznačný výklad, který je však v rozporu 

s učením adventistů, označila se jeho argumentace jako osobní domněnka: „a mohlo se tělo, 

ze kterého, jak se domníval, vystoupil, aby mohl být s Pánem, vztahovat na toto smrtelné 

tělo, které se těší, až bude proměněno?“134 

Takovémuto výkladu říkáme eisegeze, jejíž princip spočívá ve vložení vlastního významu 

do daného textu, podle něhož poté vykládáme či hledáme celkový kontext. Podle jakého 

kritéria pak definitivně adventisté nakonec shledávají, že se v tomto případě vykládaného 

biblického textu jedná o vliv platonismu nebo o pouhou Pavlovu domněnku, a není tudíž 

                                                 

129 Tamtéž 

130 Damsteegt, P. G. Adventisté sedmého dne věří…, s. 26 

131 Tamtéž, s. 27 

132 Tamtéž 

133 Provonsha, J. W. Existuje život po životě? s. 47 

134 Zde je nutno uvést, že Provonsha skutečně ukazuje na Pavlovu spekulaci o tom, zda člověk „byl“, či „nebyl“ mimo 

tělo. Pavel ovšem nespekuluje ani tak o tom, „zda je to možné“, ale spíše „zda se to stalo“. Vzhledem k tomu, že 

Provonsha vidí jako Pavlovu domněnku i verš (2 K 5,8), je možné říci, že tak jasnou doktrínu o možnosti oddělení ducha 

a těla staví na úroveň pouhé Pavlovy domněnky. Cit: „Jen pravda, že v Novém Zákoně jsou problematická místa, kde je 

jazyk patrně ovlivněn platonským pohledem na svět. Co měl například na mysli Pavel, když mluvil o bytí „mimo tělo“ 

(2K 12,2) o tom, že chce „raději“ odejít z těla a být už doma u Pána“ (2 K 5,8)? Není to v rozporu s jeho častými 

zmínkami o vzkříšení a o tom, že Pán při svém příchodu probudí mrtvé ze spánku (1 Te4,13-17)?“ In Tamtéž 
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možné brát toto Pavlovo vyjádření doslovně? Komparativem je zde tzv. „malé světlo“ nebo-li 

spisy Ellen Whiteové, které „skutečný“ smysl Písma dokáží osvětlit. 

3.2.3 Velké a malé světlo 

Ellen Whiteové o svých spisech prohlásila: „Jen malá pozornost se věnuje Bibli, proto dal 

Pán menší světlo, které má vést muže a ženy k většímu světlu“.135 Tento její výrok není 

v jejích pracích nikterak ojedinělý, nicméně jeho praktické uplatňování se jeví 

problematickým již ze své podstaty, neboť zde uplatněné symbolické vyjádření postrádá 

logiku. Malý zdroj světla totiž v principu není sto osvítit zdroj o větší intenzitě. Jinými slovy 

nelze vést ke Slunci pomocí baterky. Proto, když adventisté vezmou malé světlo, tj. učení 

Whiteové o tom, že duše nemůže existovat mimo tělo136 a posvítí si s ním na Písmo, nemají 

žádnou záruku, že porozumí textu, zdá se, dokonce lépe než sám jeho autor. Aniž by to 

explicitně vyjádřili, nezbyde jim nakonec, než pomocí konstruktu a jejich pojetí myšlenkové 

inspirace věřit, že Pavel svůj text vnímal jinak, než ho gramaticky vyjádřil.  

Whiteová často opakovala, že Bůh jí toto světlo či Svědectví, dal proto, že lidé nečtou 

Písmo. „Vzala jsem vzácnou Bibli a obklopila jí několika Svědectvími pro církev, které byly 

určeny Božímu lidu. Neznáte dobře Písmo. Pokud byste Boží Slovo studovali s touhou 

dosáhnout biblické úrovně… nepotřebovali byste Svědectví“.137 To však ještě nemuselo 

odpovídat skutečnosti. Stávalo se, že lidé, kteří Písmo studovali, žili, dle Whiteové, v rozporu 

s učením, které zastávala ona. Proto si posteskla: „…někteří, kdo tvrdí, že studují Boží slovo, 

žijí v přímém rozporu s jeho nejjasnějším učením. Bůh dává jasná a adresná svědectví, aby 

lidi přivedl zpět ke slovu, kterým se neřídí, a aby byli bez výmluvy“.138  Co je míněno tímto 

„nejjasnějším učením“ bude rozebráno v několika kapitolách níže. 

Z těchto citací je zřejmé, že křesťan nemohl ve svém výkladu obstát, nebyl-li v souladu se 

Svědectvími Ellen Whiteové. Je-li tedy, dle Whiteové, lidem „velké světlo“ zastřeno, ale jsou 

schopni vidět „malé světlo“, je legitimní položit si otázku, jak je to možné a nejedná-li se pak 

o zdroj jiné podstaty. Bible, pokud o podobných věcech mluví a pokud srovnává Boží a 

lidské, hovoří spíše o „odlesku“ nebo „obrazu,“ nikoliv o autonomním zdroji danému 

k dispozici člověku, který je schopen osvítit něco, co původní Boží zdroj nedokáže. Pokud 

k tomu však přece jen docházelo a lidé na základě zkušenosti s „malým světlem“ opouštěli 

staleté výklady, učení a tradice, je nutné učinit i retrospekci, a to posvítit si na „malé světlo“ 

naopak „světlem velkým“ (Sk 17, 11 a 1 Te5, 23).  

                                                 

135 Damsteegt, P. G. Adventisté sedmého dne věří…, s. 275 

136 Whiteová, G. E. Velké drama věků, s. 347 

137 Damsteegt, P. G. Adventisté sedmého dne věří…, s. 275 

138 Tamtéž 
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3.2 Christologie 

3.2.1 Kristus jako stvořitel vesmírných lidí 

Na Božím stvoření člověka se i dle adventistů podíleli všichni členové Trojice. „Aktivním 

činitelem byl však Boží Syn, preexistující Kristus“.139 Člověk přitom nebyl první lidskou 

bytostí a Země nebyla první osídlenou planetou, kterou Bůh stvořil. Bůh až později 

„sestoupil na tuto tmavou planetu, aby stvořil lidstvo ke svému obrazu“.140 Podle 

adventistických teologů zemi Bůh stvořil až v závěru své stvořitelské činnosti: 

„…země nebyla Kristovým prvním stvořitelským dílem, ale pravděpodobně jeho posledním 

dílem. Bible popisuje Boží Syny, pravděpodobně Adamy všech nepadlých světů, jak se 

s Bohem setkali v nějaké vzdálené části vesmíru (Jb 1,6-12)... Ty jsou pravděpodobně 

v nekonečném prostoru, mimo dosah našeho hříchem poskvrněného slunečního systému, 

zajištěny proti infekci hříchu“.141 Tyto nepadlé bytosti, vesmírní lidé, mimozemšťané, se znovu 

objeví ke konci času, aby z nebeských knih, jak bude uvedeno později, posuzovali bezúhonnost 

Boha. „Kvůli komu tam jsou ty knihy? Kvůli přihlížejícím inteligentním bytostem žijícím ve 

vesmíru, kvůli nebeské porotě andělů a nepadlých bytostí“.142  

Samotný akt stvoření probíhal podle adventistů následovně: „Když Kristus s laskavou 

rukou klečel u Adama a tvořil rukou prvního člověka, věděl, že lidské ruce jej budou jednoho 

dne týrat a nakonec ho ukřižují a přibijí na kříž. V určitém smyslu se stvoření spojuje 

s křížem, neboť Kristus stvořitel byl zabit od počátku světa (Zj 13,8)“.143 Po tomto 

stvořitelském aktu se z Boha  Stvořitele stal Bůh Otec neboť „Bůh Stvořitel se stává Otcem 

(Mal 2,10)“.144  

Pokud by Boží otcovství bylo lidmi sdíleno jen na základě stvořitelského aktu, byli by 

všichni lidé Božími dětmi a Bůh by byl Otcem všech lidí pouze na základě toho, že lidé jsou 

stvořeni k jeho obrazu. Zřejmě stejným způsobem uvažují i adventisté:  

„Je naším Otcem a my jsme jeho děti. Bez ohledu na pohlaví, rasu, vzdělání nebo postavení byli 

všichni lidé stvořeni k jeho obrazu. Kdyby to lidé pochopili a řídili se tímto poznáním, pak by 

přestal existovat rasismus, slepý fanatismus a každá další forma diskriminace“.145  Nezáleží zde 

ani na tom, zda člověk následuje Boha či ďábla. „Bůh je Otcem všech - ať jsou na jedné, nebo 

druhé straně“.146 

                                                 

139 Tamtéž, s. 101 

140 Nelson, D. NET 98, přednáška 15, s. 6 

141 Damsteegt, P. G. Adventisté sedmého dne věří…, s. 100 

142 Nelson, D. NET 98, přednáška 14, s. 4 

143 Damsteegt, P. G. Adventisté sedmého dne věří…, s. 103 

144 Tamtéž 

145 Tamtéž 

146 Chán, V. Zjevení. Jaké přináší poselství? s. 9 
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Když si však podrobněji přečteme odkaz na proroka Malachiáše, můžeme zde ovšem dále 

číst, že Boží Otcovství zde není sdíleno automaticky na základě tělesném, odvozeném od 

stvoření. Podmínkou je zde duchovní sounáležitost s otci Izraele, jímž se Bůh stal Otcem: 

„Což nemáme my všichni jednoho Otce? Což nás nestvořil jediný Bůh? Proč jsme vůči sobě 

věrolomní a znesvěcujeme tak smlouvu svých otců?“ (Mal 2,10). Svědčí o tom i Kristus, 

který upřel synovství právě příslušníkům etnického Izraele, kteří Boha nenásledovali 

v uskutečňování jeho vůle, a i když velmi svědomitě světili sobotu, stáli - slovy Whiteové - 

na opačné straně Velkého sporu: „Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl 

vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není.“ (Jan 8,44) 

3.2.2 Obecný dar víry v Krista 

Shrneme-li výše uvedené, můžeme konstatovat, že Kristus stvořil nejprve světy 

v odlehlých slunečních soustavách i se svými Adamy, kteří se opět objeví až v den soudu. To 

jsou ti Boží synové, od kterých Kristus sestoupil na naší tmavou planetu zemi. Poté Kristus 

stvořil pozemského Adama, a jelikož si byl vědom, že jej Adam jednoho dne zabije, předurčil 

tímto činem sám sebe na kříž.  

Písmo nás však nenechává na pochybách, že Bůh se stal Otcem padlého lidstva skrze víru, 

nikoliv skrze stvoření. Pokud by adventisté měli pravdu v tom, že všichni lidé na Zemi jsou 

Božími dětmi, museli by dokázat, že všichni lidé mají víru. A vskutku, adventistický teolog 

Dr. Duda k tomu říká: „Každý člověk má schopnost věřit. Bůh dává každému člověku 

přicházejícímu na svět „míru“ víry. Kdyby Bůh dal schopnost věřit jen někomu, pak by bylo 

nespravedlivé požadovat víru jako podmínku spasení ode všech“… Otázkou není, zda člověk 

je schopen věřit, ale komu věří“.147  

3.2.3 Syn člověka v zahradě Eden 

Adventistické doktríny, jak vidno, mají svoji logiku a tvoří ucelený systém, který se často 

liší od toho, který bývá sdílen většinou křesťanských církví. Podle Písem je samozřejmě 

pravda, že „preexistující“ Kristus se podílel při stvoření v podobě Slova, skrze které a kterým 

bylo vše stvořeno. Podobně a ještě jednoznačněji mluví například i epištola Židům. Nicméně 

není bez problému psát o Kristu jako o stvořiteli, neboť titul Pomazaný, z řečtiny christos, z 

hebrejštiny mášíach, se zjevně pojí až s jeho inkarnací, a pokud Písmo mluví o Kristu ve 

vztahu k stvořitelskému aktu, mluví zde o Synu (Žd 1,4-14) a o Slovu (J 1,1-5; Ko 1,16-1).148  

K tomu, aby Bůh vykoupil svůj lid, sestoupil na zem v lidském těle a stal se Kristem, 

Mesiášem. Pokud by Pomazaný nepřijal svou přirozenost od člověka, ale tato by 

„preexistovala“ již před stvořením Adama, nemohl by později Kristus člověka vykoupit. 

                                                 

147 Duda, J. Víra, Co to je? s. 9 

148 Munyon, T. In Horton, S. (Ed.)., Systematická teologie, s. 227 
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„Protože sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil 

moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla“ (Žd 2,14).  

Jinými slovy, titul Kristus se pojí s lidskou přirozeností Ježíše z Nazareta, čehož důkazem 

je, že Mesiášovo narození se v Izraeli očekávalo již od pradávna. Svědčí o tom i Herodova 

slova: „Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; svolal proto všechny 

velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit.“ (Mt 2, 3-4) V tomto 

smyslu je možné ocitovat i Pospíšila, který uvádí: 

„Podle toho, co čteme v Novém zákoně, se věčnost netýká Ježíšova lidství, ani jeho lidské duše, 

ale osoby Slova, které se stalo tělem. Nejedná se o věčnost ve smyslu Božího předzvědění, či 

úradku, ale o reálnou a věčnou existenci subjektu Božího Syna, který se v určitém okamžiku 

dějin stal člověkem. Vyznání věčnosti Slova a jeho identifikace s Mužem z Nazareta je 

pochopitelně velmi úzce spjato s vírou v Ježíšovo božství, v to, že on je skutečně Kyrios.“149 

Je třeba dát si jistě pozor, aby člověk ve snaze o „apologetiku za každou cenu“ nesklouzl 

k pouhému slovíčkaření a dotahování biblických konstrukcí. Je třeba mít na paměti 

Chalcedonské vyznání, které varuje před oddělováním obou přirozeností Krista. Vždyť, jak 

uvádí dále Pospíšil, Areios ve svých spekulacích argumentoval právě vtělením jakožto 

„změny, týkající se Slova.“150 Nicméně domnívám se, že tato věc, pokud je uchopena 

prismatem adventistické simplifikace, se dotýká podstaty inkarnace a hrotu samotného 

vykoupení člověka. Navíc, koho by byl Kristus a Syn člověka synem v dobách, když člověk 

ještě nebyl stvořen?  

3.2.4 Velký spor 

Adventisté často biblickou doktrínu, kterou křesťané označují jako „vzpouru“ nebo „pád“, 

nazývají „Velký spor“151 nebo též - s Nelsonovou licencí - lidověji „Hvězdná válka“.152 

Velký spor je převzat z pera Ellen Whiteové, které byl zjeven v jejich častých viděních a jako 

dogma je téměř mechanicky v nejrůznější věroučné literatuře reprodukován dodnes. Jeho 

pochopení je proto klíčem k uchopení celé adventistické nauky, resp. jejich pojetí dějin 

lidstva a dějin a pořádku spásy. 

3.2.5 Soud Boží nebo soud Boha? 

Křesťanská ortodoxie obvykle učí, že Lucifer se vzepřel Bohu, strhl s sebou některé anděly 

a svedl k hříchu i člověka.153 Člověk byl poté vyhnán z ráje a od té doby podléhá smrti. Na 

                                                 

149 Pospíšil, C. V. Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, s. 197 

150 Tamtéž, s. 198 

151 Damsteegt, P. G. Adventisté sedmého dne věří…, s. 133 

152 Nelson, D. NET 98, přednáška 2 

153 Ačkoliv jde o výklad, považovaný za ortodoxní, Bible sama o sobě Lucifera se satanem neztotožňuje. Slovo Lucifer 

je zde posměšným resp. ironickým titulem babylonského krále, a je zřejmě biblickou reakcí na vztah Babylóňanů 

s astrologií (Iz 14,12). Až sekundárně podobnost textu s L 10,18 a Zj 9,1 srv. 12,9 vedla k užití tohoto titulu pro satana a 
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konci času budou proto lidé vzkříšeni a Bohem souzeni, jak ostatně diachronně uvádí i všemi 

církvemi sdílené apoštolské vyznání víry. Zjednodušeně by se dalo říci, že svatý Bůh bude 

soudit nesvaté stvoření. Naproti tomu adventistické chápání „velkého sporu“ je poněkud 

opačné. Ke konci času bude sám Bůh, na základě ďáblovy obžaloby, souzen svým stvořením 

a Adamy z ostatních galaxií dle knih skutků, které jsou nyní sepisovány. Boží obhajoba a 

sbírání materiálů pro důkaz své neviny během trvání světa leží proto v jádru adventistického 

evangelia.  

V roce 1998 se toto evangelium vysílalo do desítek zemí světa a kazatel Nelson přitom 

položil řečnickou otázku: „Je možné, že při posledním soudu Bůh sám dovolí, aby byl 

posuzován, a že nebeské knihy budou sloužit především nebeské porotě, aby mohla zhodnotit 

závažná obvinění, která vznesl proti Bohu satan, jeho vzpurné dítě?“154 Pomineme-li jinak 

blíže časově neohraničené vyjádření, že satan je „vzpurné Boží dítě“, Nelson nám nezůstává 

odpověď dlužen: „Bůh dovolí, aby on sám byl souzen přihlížejícími nebeskými zástupy“.155 

Vypadá to navíc, že výsledek není zdaleka jistý. Jakoby zde Nelson sám váhal: „Bezpečnost 

samého výsledku závisí na výsledku tohoto soudního procesu. Je třeba přezkoumat satanovy 

zničující útoky na Boží charakter. Je Bůh důvěryhodný tak, jak ho satan obvinil?“156  

Vezmeme-li tyto informace vážně a do důsledku, vyplývá z nich, že Stvořitel bude souzen 

svým stvořením a že na výsledku tohoto soudu závisí i celá další budoucnost lidského 

pokolení157. 

3.2.6 Michael bojuje s drakem 

Nyní se proto na „Hvězdnou válku“ podívejme trochu podrobněji. Adventisté tentokrát, 

v souladu s většinovým křesťanským přesvědčením, učí, že Lucifer toužil být roven Bohu. 

„Luciferova vzpoura proti Boží vládě byla prvním krokem v jeho proměně v satana - 

odpůrce…Vzrůstající neposlušnost a nespokojenost s Boží vládou vyústila ve vzpouru, ke 

které se přidala třetina andělských zástupů (Zj 12,4)“.158 Tak byla narušena harmonie Božího 

království a v nebi se strhla bitva.  

Hned zpočátku se dozvíme, kým je vlastně Kristus. Je Michaelem, který začal bojovat 

s drakem. O Kristově identitě nás v této souvislosti od dob Whiteové ubezpečují adventističtí 

teologové až dodnes: „Jméno Michal znamená: Kdo je jako Bůh, tedy sám (Bůh) Kristus 

                                                                                                                                                        

potažmo andělskou vzpouru. Nicméně skutečnost uvedené ve Zj 22,16 ukazuje na to, že tento titul patří Pánu Ježíši 

Kristu. In Wheaton, D. W. Nový biblický slovník, s. 561 

154 Tamtéž, přednáška 14, s. 4 

155 Nelson, D. NET 98, přednáška 5 

156 Tamtéž 

157 Škoda k tomu uvádí: „Nutno však konstatovat, že v teologii CASD není ani stín pochybnosti o tom, že Bůh na tomto 

soudu nakonec obstojí a bude shledán dobrým Bohem”. In Škoda, P. Poznámky k diplomové práci 

158 Damsteegt, P. G. Adventisté sedmého dne věří…, s. 154 
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bojoval se Satanem“.159 Kristus adventistů je tedy totožný s Michaelem (Zj 12,7), kterého 

křesťanská ortodoxie obvykle ztotožňuje s archandělem (Ju 1,9), a ochráncem Izraele (Da 

10,13).160 Pro adventisty je však Kristus jak archandělem, tak Bohem.161 

Důsledkem Luciferovy vzpoury bylo obžalování Boha před lidským pokolením, které zde 

představovali Adam s Evou. Satan na Boha žaloval a lidé této obžalobě uvěřili. Nelson 

parafrázuje satanova slova takto: „Věř mi, Evo, ne Bohu. Jak můžeš důvěřovat někomu, kdo 

se bojí, že bys byla jako on! … Adam a Eva se připojili k padlému Luciferovi… a každé dítě 

narozené v jejich linii se připojovalo ke stejné vzpouře a bylo vrženo do křížové palby 

hvězdných válek. Kvůli satanovým lžím jsme všichni padli“.162  

3.2.7 Boží obhajoba před mimozemšťany 

Od doby, kdy ďábel zkompromitoval Boha v očích světa, musí Bůh svět přesvědčit, že 

důvěryhodným ve skutečnosti je On. To je také důvod, proč Bůh nechává ďábla existovat. 

Mohlo by se totiž stát, že by Bůh při posledním soudu neměl důkazní materiál pro svoji 

obhajobu. Paradoxně se tak stává, že čím více zločinů ďábel spáchá, tím snadněji bude Bůh 

moci prokázat svoji nevinu. Proto Bůh dopouští války a lidské tragédie způsobené ďáblem a 

Boží přihlížení tomuto zlu je motivováno nashromážděním důkazů pro Boží sebeobhajobu 

před porotou složenou z mimozemšťanů. Podle adventistů je toto Boží jednání důkazem Boží 

lásky: 

„Bůh nemohl podstoupit riziko, které by vzniklo odstraněním Lucifera na počátku jeho 

vesmírné vzpoury. To by ze satanových lží udělalo něco, co vypadá ještě pravdivěji! Takže Bůh 

musel na sebe vzít riziko - a nechal Lucifera žít, aby Lucifer sám vytáhl všechny trumfy, které 

měl ve své ďábelské a vzpurné ruce. Bůh musel nechat tohoto padlého, vzbouřeného anděla, 

aby se projevil v celé své zrůdnosti, ke které ho vedla jeho hříšná pýcha! Satanově vzpouře 

musel být dán prostor, aby dozrála, aby každému přemýšlejícímu pozorovateli bylo jasné, jaké 

plody ve skutečnosti přináší. Jestliže je Bůh skutečně láska, nemá jinou možnost, než dovolit 

satanovi, aby se plně projevil“.163  

Tato nebeská válka se odehrává před tribunálem andělů a Adamů z jiných galaxií a stala se 

tak velkým dramatem, divadlem celému vesmíru.164 „Zpráva knihy Job o kosmickém 

shromáždění, kterého se účastní představitelé různých částí vesmíru, nám umožňuje hlouběji 

nahlédnout do velkého sporu“,165 uvádí se v adventistické věrouce. 

                                                 

159 Kučera, D. Problém zla ve světě a v životě člověka, s. 11 

160 Green, L. G. Jude and 2 Peter, s 79-83 

161 Podrobně se touto tématikou zabývá například Weibe ve své knize Who is the Adventist Jeusus? V této publikaci se 

detailně zabývá historií i současností této nauky a dokazuje, že adventisté stále udržují obojí pozici, že Bůh je Michael  i 

Boží Syn současně. In Who is the Adventist Jeusus? 

162 Nelson, D. NET 98, přednáška 2, s. 6 

163 Tamtéž, s. 5 

164 Damsteegt, P. G. Adventisté sedmého dne věří…, s. 135 

165 Tamtéž, s. 137 
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3.2.8 Kříž, který zachraňuje také Boha 

Z tohoto zorného úhlu adventisté posuzují i všechny ostatní velké křesťanské doktríny. 

Hlavním účelem kříže a porážky satana, pravděpodobně vedle prolité krve na kříži za vinu 

člověka, je stěžejní soteriologický moment, sloužící jako pramen látky, ze které bude utkán 

konečný důkaz pro vesmírný tribunál a mimozemšťany. Dokáže, že Bohu je možné 

důvěřovat a že Bůh je nevinen.  

„[Bůh] poslal na zem Ježíše Krista, aby v lidském těle prokázal oprávněnost Božího plánu, který 

měl s člověkem. On svým životem a úzkým vztahem k Bohu dokázal, že když člověk Bohu 

důvěřoval, mohl být navždy šťastný. Tak porazil satana a celému vesmíru dokázal, že satan 

neměl pravdu. Obhájil Boží charakter“.166  

Právě pro tento účel, jak již bylo předesláno, mají všichni lidé dar víry, všichni jsou patrně 

Božími dětmi a Bůh je Otcem všech. Pojmům pokání, obrácení a znovuzrození je proto 

rozuměno jako obnově této důvěry Bohu. Nechme proto znovu promluvit Nelsona:  

„Ale není to příliš triviální, aby po nás Bůh chtěl tak málo - pouhou důvěru? Není kromě toho 

také potřeba, abychom ho poslouchali, abychom činili pokání, byli znovuzrozeni, 

ospravedlněni, posvěceni, abychom dodržovali všechno, co přikázal, abychom byli dokonalí 

atd.? Jestliže rozumíme všemu tomu, co bylo v Boží rodině narušeno, v čem spočívá podstata 

problému, potom každý jednotlivý bod, který jsme vyjmenovali…, jsou součástí jedné nádherné 

proměňující zkušenosti, kterou Bůh nám všem nabízí. On nikdy nezamýšlel, aby to bylo tak 

komplikované nebo rozdělené do tolika části“.167  

Když Bůh na závěrečném soudu zvítězí, nebude už muset dál svůj charakter obhajovat a 

jakoukoliv potenciální vzpouru svých následovníků potlačí hned v samotném počátku. 

„Kdyby se v budoucnosti stalo, že by někdo udělal něco tak nelogického a postavil se proti 

Bohu, Bůh by mohl tuto vzpouru okamžitě v samotném zárodku zlikvidovat, protože by už 

nikdo nezpochybňoval Boží autoritu a způsob jeho jednání“.168  

                                                 

166 Kučera, D. Problém zla ve světě a v životě člověka, s. 12 

167 Duda, J. Víra, Co to je? s. 15 

168 Moskala, J. Peklo. Existuje vůbec? s. 29 
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3.3 Antropologie 

3.3.1 Platonismus a křesťanství 

Adventistická nauka o lidské přirozenosti a obecně o vztahu ducha a těla i zde vychází 

z pera Ellen Whiteové a její pozdější následovníci ji označují jako počátek holismu.169 Toto 

pojetí zdůrazňuje nedělitelnost duše a těla pro zachování lidské identity. Možnost existence 

duše mimo těla adventisté označují za platonismus.170 Je přitom nutné uznat, že část 

adventistické antropologie vystihuje lidskou podstatu velmi trefně, a to v duchu judeo-

křesťanského nazírání. Adventisté zdůrazňují jednotu ducha a těla, resp. ducha, duše a těla a 

ukazují, že hebrejský výraz pro duši „nefeš“, který je při stvoření člověka rozšířen 

 adjektivem „haja“, tedy „nefeš haja“ (živá duše), je výrazem pro celou lidskou bytost, 

nikoliv jen pro jednu jeho součást.171 Z tohoto důvodu je existence samotné lidské duše ve 

věčné nebeské blaženosti pisatelům Bible skutečně cizí. 

Dnešní křesťanství však mnohdy žije z dědictví odkazu středověké církve, kde převládal 

důraz na duši, jakožto protipól či dokonce nepřítele těla. Duše byla považována za věčnou a 

nezničitelnou, kdežto tělo za smrtelné a dočasné.172 Adventisté proto mají pravdu, když tvrdí, 

že Písmo o „nesmrtelné duši“ nikde nemluví. Je správné, že se proti platonské terminologii 

ohrazují. Neuvědomují si ovšem, že ve svém důsledku je jejich názor platónský mnohem více 

než učení středověké církve. Nezáleží až tak na tom, jak věc pojmenujeme, ale jak tomuto 

pojmu ve skutečnosti rozumíme. Mluvíme-li o duši „smrtelné“, je třeba také definovat, co je 

to „smrt“. 

Platonské pojetí totiž chápe smrt jako „neexistenci“ a život jako „existenci“. Když člověk 

zemře, tělo zaniká a duch a duše žijí dále.173 Právě tak chápou život a smrt, totiž jako 

existenci a neexistenci, adventisté s tím rozdílem, že věří, že duch a duše po smrti zanikají. 

Adventisté nejsou neortodoxní v tom, že zdůrazňují, že Písmo o nesmrtelné duši nemluví a 

ani nenaznačuje, že by po smrti člověka mohla duše „žít“, ve smyslu života, jak ho definuje 

Písmo. Odlišují se od hlavního proudu křesťanství v tom, že by duše, dle Písem, po fyzické 

smrti přestala existovat. 

                                                 

169 Provonsha, J. W. Existuje život po životě? s. 66 

170 Tamtéž, s. 49 

171 Damsteegt, P. G. Adventisté sedmého dne věří…, s. 112 

172 Ferguson, E. Background of Early Christianity, 335 

173 Kreeft, P. Everything You Ever Wanted to Know About Heaven-- But Never Dreamed of Asking, s. 85 
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3.3.2 Život a smrt z pohledu Písma 

Pro biblické pisatele je životem sám Ježíš a „být živ“ znamená bytí v  jeho přítomnosti a 

„být mrtev“ znamená bytí v oddělenosti od něho. Křesťanská ortodoxie tedy chápe „život“ 

jako existenci lidské bytosti v její pneumato-somatické jednotě, v odpuštění hříchů skrze víru 

v Boha již na zemi, a po vzkříšení chápe život jako existenci člověka v jeho „proměněném“ 

těle v nebi. Smrt je analogicky chápána jako existence člověka, v jeho pneumato-somatické 

jednotě ve vinách a hříších, a v důsledku toho v oddělenosti od Boha, a po vzkříšení a 

odsouzení v oddělenosti od Boha v pekle navěky. I když se v současné době objevují i mezi 

různými křesťanskými konfesemi, evangelikály nevyjímaje, teorie „prázdného pekla“174, 

ožívají Origenovy spekulace „apokastasis ton panton“ a universalismu obecně175, případně 

nachází odezvu myšlenky anihilace176, historie dogmatu je neshledala ortodoxními.177 

Adam ve své - řečeno adventistickou terminologií - holistické jednotě zemřel, když pojedl 

ze stromu poznání dobrého a zlého, neboť mu sám Hospodin řekl: „Ale ze stromu vědění 

dobrého a zlého nikoli nejez; nebo v který bys koli den z něho jedl, smrtí umřeš“ (Gn 2,17). 

V originále:  ּנּו:  כ-ּומֵ ֵעץ, ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ּנּוִּלֹא תֹאַכל, ִממֶּ ָך ִממֶּ יֹום ֲאָכלְּ  .מֹות ָתמּות-י, בְּ

Samotné sloveso ָתמּות (tāmuṯ), které se obvykle překládá jako zabít, zemřít178 je zde ve 

tvaru maskulina singuláru imperfekta kalu. Jedná se tedy v podstatě o aktivní budoucí čas 

prostý, a obvykle se překládá ve smyslu exekutivní smrti. Jde o konstatování trestu smrti, 

který nastane ve chvíli přečinu. Tomu odpovídá i většina českých překladů, „smrtí umřeš“ 

(K), „jistě zemřeš“ (CSP; B21), Zajímavý je překlad ekumenický, jakoby naznačující počátek 

určitého procesu: „propadneš smrti“ (E). 

Od té doby je člověk, který ztratil kontakt s Bohem a není živ z víry, mrtev ve svých 

hříších, pokud mu skrze víru v Pána Ježíše Krista nejsou hříchy odpuštěny: „Když jste ještě 

byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a 

všechny viny nám odpustil“ (Ko 2,13). Otázka života a smrti jednotlivce se tedy dá shrnout 

větou: „Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život“ (1J 5,12).  

Již na první pohled je zřejmé, že takto mrtvý člověk nepřestal existovat ani tělesně ani 

duševně nebo duchovně. Například Augustin zde jako důsledek prvního hříchu vidí již 

                                                 

174 Tato teorie v podstatě učí, že Bůh stvořil peklo, ale lidstvo bude tohoto trestu uchráněno. Autorství se připisuje 

katolickému teologovi Hans Urs von Balthasarovi, který učil, že ani o Jidášovi nelze s jistotou říci, že byl zavržen. 

175 Tato teorie učí, že člověk je sice pro své hříchy uvržen do pekla, ale po odpykání trestu ohnivé katarze bude nakonec 

spasen. Tato teorie se připisuje Origenovi a byla odsouzena v roce 553 na Druhém konstantinopolském koncilu.   

176 Tato teorie učí, že hříšný člověk bude při posledním soudu kompletně zničen. Nově tuto myšlenku živil významný 

evangelikální teolog John Stott (1921 – 2011) 

177 Více se o daných teoriích a jejich vztahu ke křesťanské ortodoxii je možné dozvědět v monografii Christophera W. 

Morgana „Hell Under Fire: Modern Scholarship Reinvents Eternal Punishment“ 

178 Scholars' Gateway beta 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/553
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%BD_konstantinopolsk%C3%BD_koncil
http://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Christopher+W.+Morgan%22
http://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Christopher+W.+Morgan%22
http://scholarsgateway.com/search/WLC-LXX-YLT/Genesis/1:1-5
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součást první (tedy i fyzické) smrti, kde je duše člověka oddělena od Boha179 a Calvin zde 

nalézá ztrátu života v podstatě celého člověka ve spojení s Bohem, což jest smrt.180 

Existuje zde však přechodné období, to je stav ducha po časné smrti člověka. Zde se tělo 

rozpadá v prach a duch odchází do míst odpočinutí: „A prach se vrátí do země, kde byl, a 

duch se vrátí k Bohu, který jej dal“ (Kaz 12,7). Duše zemřelých je možné vidět i pod oltářem, 

v knize Zjevení (Zj 6,9). Proto také spravedlivý Štěpán při mučednické smrti, stejně jako 

Kristus těsně před svojí smrtí na kříži (L 23,46), poroučí svého ducha do rukou Božích 

(Sk 7,59). Prakticky v celém Písmu lze vyčíst, že člověk po své fyzické smrti vstupuje do 

odlišné dimenze, resp. do říše mrtvých (Iz 14,9; Ez 32,27; Ž 88,4-6; Ž 139,8; Ž 16,10; L 

16,19-31).181  

Po této smrti však bude opět člověk vzkříšen k věčnosti v nebi či pekle. „Mnozí z těch, 

kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze“ 

(Da 12,2 srv. Zj 20,15). Existují zde nepatrné rozdíly ve výkladech mezi křesťany různých 

konfesí o tom, co se děje mezi smrtí a vzkříšením, avšak v popsaném principu je křesťanská 

eschatologie sourodá. Existenci duše po smrti těla, ještě před tělesným vzkříšením, 

dosvědčují prakticky všichni apoštolští i církevní otcové.182 

3.3.3 Život a smrt z pohledu adventistů 

Protože adventisté existenci duše po zániku těla striktně odmítají, je pro ně smrt 

neexistencí, pouhým spánkem, ve kterém člověk ztratil schopnost komunikovat s Bohem. 

Říkají, že „smrt je nevědomý spánek, ve kterém lidé jednoduše přestávají existovat - žádné 

myšlenky nebo láska, nenávist, radost hněv - celý organismus jednoduše zaniká - a život 

přestává existovat“.183 „Když člověk zemře, je pohřben a leží v hrobu (šeól, hádés). Bible učí, 

že již nežije, a že ztratil jakoukoliv možnost kontaktu s Bohem i lidmi“.184 

Pokud však Písmo o existenci ducha mimo tělo přeci jenom mluví, stává se, že se toto 

místo zpochybní nebo se vysvětlí, že jde o nesprávný vliv nebo pouhou pisatelovu 

domněnku. Když např. Pavel mluvil o možnosti odchodu ducha mimo tělo, položí se nad 

smyslem verše spekulativní otázka: „A mohlo se tělo, ze kterého, jak se domníval, vystoupil, 

aby mohl být s Pánem, vztahovat na toto smrtelné tělo, které se těší, až bude proměněno?“185  

                                                 

179 Augustine, The City of God, s. 250-251 In Atkinson, W. P. The 'Spiritual Death' of Jesus: A Pentecostal 

Investigation, s. 101 

180 Calvin, J. Genesis, s. 127 

181 Záměrně se zde nepouštím do dalších antropologických spekulací ohledně divergence lidského ducha a duše, resp. 

psyché a pneuma a neakcentuji dicho či trichotomismus. Z argumentačních důvodů se držím adventistického „holismu“, 

se kterým v ortodoxní poloze lidské antropologie lze pracovat v rámci monismu  

182 Bahdan, P. Christian Beliefs About Life After Death 

183 Nelson, D. NET 98,  přednáška 11,  s. 5   

184 Tomasi, M. Smrt a vzkříšení, nebe a peklo, s. 31 

185 Provonsha, J. W. Existuje život po životě? s. 49 
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Podobně i věčná smrt je chápána jako neexistence po anihilaci (zničení), kdy Bůh nechá 

vzkříšené lidi shořet v ohnivém jezeře, takže již dále nebudou existovat. Toto jezero podle 

adventistů není žádné místo, jak učí křesťanské církve, nýbrž je ohněm z nebe, který na 

bezbožné po jejich vzkříšení padne a stráví je.186  

 „…ohnivé jezero - místo budoucího hněvu pro všechny „bezbožné“, místo konečného zatracení 

všeho zla, hříchu a všech těch, kdo se s ním ztotožnili, tzn. všech „bezbožných“, padlých andělů 

i satana. Je to něco, co se odehraje na konci dějin tohoto světa na povrchu země, kdy na 

„bezbožné“ padne oheň z nebe“.187  

Přechodnému období mezi smrtí a vzkříšením je v adventismu věnován obrovský prostor. 

Adventisté vynakládají neskutečné množství úsilí k tomu, aby interpretovali mnoho 

biblických veršů, které o existenci lidských duchů, čekajících na vzkříšení, mluví. Kdo se 

podrobněji seznámí s adventistickou literaturou, zjistí, že většina knih na toto téma má 

předem danou strukturu a jejich autoři, ať jsou z USA nebo z Evropy, argumentují stejně. 

Vždy je potřeba se vypořádat s několika verši, jejichž přehled, i s adventistickým 

vysvětlením, uvádí následující tabulka.  

 

Tabulka č. 1 Adventistická interpretace biblických veršů o duši mimo tělo 

BIBLICKÁ PASÁŽ OBSAH ADVENTISTICKÝ VÝKLAD 

Mt 10,28 Duše, která nemůže být zabita Duše je věčný život, který nelze vzít 

L 16,19-31 Boháč v pekle a Lazar  Jedná se o podobenství 

L 23,42-43 Zločinec má být s Kristem v ráji týž den Chyba v interpunkci překladu 

2 K 12,1-4 Člověk může být bez těla v nebi a v ráji Pavel měl pouhé vidění 

F 1,20-25 Pavel touží odejít z těla Pavel touží být vzkříšen 

1 P 3,18-20 Ježíš káže duchům ve vězení Duchové byli lidé za doby Noeho 

Zj 6,9-11 Duše pod oltářem Jedná se o obraz 

3.3.4 Věčné peklo - představa křesťanů? 

Z pohledu křesťanské věrouky tedy existuje smrt jako věčná existence vzkříšeného člověka 

v pekle. Nejedná se ani tak o změnu bytí, jako spíše o změnu prostředí. Z adventistického 

pohledu, kdy člověk přestává existovat a Bůh tedy zničí svůj obraz, přestává peklo ztrácet 

smysl a je parabolou, symbolem, dočasným ohněm apod. Adventistický teolog Moskala 

nabízí jednoduché řešení:  

                                                 

186 Vandeman, G. E. Co se mi líbí na…, s. 48 

187 Moskala, J. Peklo. Existuje vůbec? s 14 
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„Když si čtenář Nového zákona prostě zamění řecké slovo „gehena“ za „zničení“, „zatracení“, 

„místo záhuby“ nebo „místo zkázy“… nebude mít problém s pochopením jeho záměru a 

smyslu“.188 

Jinou, v podstatě gramatickou exegezí, kterou se adventisté snaží zlomit hrot věčného 

pekla, je tvrzení, že slovo „věčné“ nelze brát doslova jako věčné. Za tímto účelem je citováno 

mnoho starozákonních míst, kde je věčnost míněna jako situace, jejíž účelovost přesahuje 

rámec časnosti, nikoliv však věčnosti. Z hlediska pozemské existence jde tedy o „věčné“, 

z hlediska věčnosti však o „dočasné“.  

Takový obrat skutečně Písmo zná, např. Jon 2,7 nebo Ex 21,5-6. Adventisté však z těchto 

míst učinili univerzalismus a užili jej takto i vzhledem k  peklu.189 Podle adventistů přitom 

výraz „neuhasitelný oheň“ znamená, že ho nic nemůže uhasit, dokud nesplní své poslání. „Je 

důležité, abychom si uvědomili, že slovo věčný, nemusí vždy znamenat navěky věků, ale 

často znamená trvání, dokud se něco nesplní nebo neproběhne“.190  

Obojí argumentace má však své nedostatky. Představme si, že by někdo chtěl přes hranice 

pašovat alkohol a aby se vyhnul celní kontrole, nazval by jej např. tekutinou, potravinou, 

rostlinným extraktem, průmyslovým výrobkem atd. Všechny uvedené pojmy by byly 

pravdivé, avšak nevystihly by právě tu podstatu, na kterou se celní prohlášení dotazuje. Peklo 

samozřejmě je místem „záhuby“, „zatracení“ atd. Je ovšem také místem, kde muka 

neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím 

obrazem a nechal si vtisknout její jméno. (Zj 14,11). 

Ohledně věčnosti pekla lze říci následující. Nelson sice správně uvádí, že slovo věčný 

nemusí vždy znamenat na věky věků, avšak opomíjí, že Zj 14,11 o „navěky věků“ výslovně 

mluví, a tedy že tato věčnost věčností navěky věků skutečně je. Nahlédneme-li totiž do 

řeckého originálu, nalezneme zde specifickou gramatickou konstrukci ve tvaru plurálu - εἰς 

αἰῶνας αἰώνων, která se v řečtině používá právě ke zdůraznění neukončenosti děje. Jak 

podotýká luteránský teolog Lenski, jedná se o vazbu zdůrazňující jazykové 

zmnohonásobnění děje, snažící se pomocí lidského jazyka vyjádřit jeho neukončenost 

z hlediska věčnosti. Podobných tvarů je použito ve stejné biblické knize k vyjádření nikdy 

nekončící Boží chvály (verše 1,6; 4,9; 5,13) a Boží věčnosti (4,10 a 10,6).191 Zde přeci o 

hledisku věčnosti snad ani nelze pochybovat. Přitom se jak gramaticky tak časově jedná o 

paralelismus. Zatímco jedni budou chválit Boha „na věky věků“, druzí budou „na věky věků“ 

odděleni od Boha a jeho lásky (srov. 2 Te 1,9). 

Navíc v tomto ohnivém jezeře bude trápen i ďábel, a pakliže adventisté věří, že tento oheň 

zničí tělo a tím celého člověka, je nutné říci, že ďábel je duch, který žádné tělo nemá. Jak 

                                                 

188 Moskala, J. Daniel. Kdo to byl a o čem mluví jeho proroctví? s. 14 

189 Tomasi, M. Smrt a vzkříšení, nebe a peklo, s. 51 

190 Nelson, D. NET 98, přednáška 12, s. 6 

191 Rhodes, R. Reasoning from the Scriptures with the Jehovah's Witnesses, s. 337 
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tedy může shořet analogicky člověku? A v neposlední řadě adventisté učí, že oheň zničí 

vzkříšené bezbožníky prakticky rázem či po delší době. Co tedy, byť symbolicky, znamená, 

že budou tito trápeni „dnem i nocí“?192 

                                                 

192 Whiteová zde „dnem i nocí“ chápe jako dlohodobé utrpení před konečnou smrtí. Jinými slovy toto utrpení není smrt, 

ale skutečná smrt bude následovat až po něm. Více o tom v kapitole o eschatologii. 
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3.4 Soteriologie 

3.4.1 Všichni lidé dětmi Božími  

Jak již bylo předesláno, dle adventistů je Kristus stvořitelem člověka a mimozemských 

bytostí. Boží synovství lidí zde pak nezáleží na tom, zda člověk slouží Kristu nebo satanu, 

zda je ve velkém sporu na straně Michaela či Lucifera.193 Poslání Syna na zemi je pak podle 

adventistů velmi prosté. Michael měl ukázat světu i mimozemšťanům, že Bohu se dá 

důvěřovat. Skrze svůj bezchybný život, kříž a vzkříšení měl v lidech svým příkladem obnovit 

ztracenou důvěru lidí v to, že Bůh je dobrý a vyvrátit tak satanovu lež, že Bohu nelze věřit. 

„Proto začal s dlouhým procesem vysvětlování, odhalování a představování sebe samého, 

aby v průběhu dlouhého časového období a za různých okolností dokázal, že není takový, jak 

ho satan představuje“.194  

Podle adventistické logiky tím pádem spasení nezískáme ani tak skrze výslovnou 

spasitelnou víru v Boha jako osobu skrze odpuštění hříchů, nýbrž spíše získáním důvěry, že 

to Bůh s člověkem skutečně myslí dobře, a je proto důvěryhodný195. To samozřejmě není 

žádný náhlý zvrat, který je dostupný jen „vyvoleným“. Důvěru je nutné získat postupem 

času, a proto i každý pohan, který rozvine svůj „všeobecný dar víry“, může být spasen. 

Tento, přiznávám parafrázovaný, nicméně reálný postulát, se dá jistě snadno odmítnout z 

reformované pozice resp. kalvinismu, který zastává explicitní predestinaci a teorii omezeného 

smíření. Nicméně ani ze strany arminianismu, v evangelikalismu hojně rozšířeného skrze 

Wesleyho modifikaci, jej nelze ospravedlnit. I zde je víra chápána jako dar, který je ovšem 

přístupný skrze pokání, nikoliv skrze imanentní schopnost každého člověka věřit. Jinými 

slovy dar víry je možné přijmout na základě svobodného rozhodnutí i hříchem 

korumpovaného člověka, které je ovšem podmíněno působením Boží milosti, dostupné 

z Boží vůle každému člověku.196  

Adventisté, ve snaze ospravedlnit svoji hamartologii, jsou ovšem přesvědčeni, že zastávají 

klasický reformační princip:  

„Spravedlivý bude žít v důvěře. To je ten známý verš (Ř 1,17), který používal Luther: 

„Spravedlivý z víry bude živ“. Text se však nezabývá ospravedlněním či odpuštěním. V textu 

Bůh říká, že ten, kdo má k němu správný vztah a je jeho přítelem, bude mu důvěřovat a bude 

                                                 

193 „Bůh je Otcem všech – ať jsou na jedné, nebo druhé straně“ Chán, V. Zjevení. Jaké přináší poselství? s. 9 

194 Duda, J. Víra, Co to je? s. 13 

195 Škoda tento vývod vidí odlišně a uvádí, že s takto formulovaným vyjádřením adventistické soteriologie se nesetkal. 

Obecně souhlasím, že zejména ranný adventismus má rysy pelagianismu. A i dnes vnímá pochopení procesu spasení v 

CASD často jako "následování příkladu Krista" z vlastní síly. Ale tvrzení, že spasení je v CASD chápáno jako "získání 

důvěry, že to Bůh s člověkem myslí dobře" se mu zdá příliš umělé. I v CASD se podle něho všichni spoléhají na 

odpuštění hříchů skrze víru v Boha (i když v CASD má odpuštění hříchů ještě pokračování na vyšetřovacím 

předadventním soudu). In Škoda, P. Poznámky k diplomové práci 

196 Blíže o arminianismu například zde: Arminianism. Theopedia an Encyclopedia of Chistianity 
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ochoten čekat… Odkud pochází taková víra či důvěra? Už jsme si řekli, že Bůh dal každému 

člověku „míru“ víry, jakousi „startovní víru“.197  

Z tohoto, i z předchozích citátů, přesto můžeme jasně rozeznat zřetelné kontury 

semipelagianismu. Na sklon zejména raného adventismu k semipalagianismu poukázal již 

Olson, i když konstatoval pozdější přiblížení se adventismu ke křesťanské ortodoxii.198 

Někteří adventističtí teologové se ovšem snažili rozpracovat svoji hamartologii v intencích 

hranic pravověří.199 Domnívám se ale, že zaměření těchto studií bylo směřováno spíše 

antropologicky, navíc pro akademické prostředí. Samotný semipelagianismus zůstal 

v kořenech Velkého sporu především v oblasti soteriologie.  

3.4.2 Kristus, spasitel mimozemšťanů 

Vezmeme-li v potaz, že kříž se stal podívanou i mimozemšťanům, kteří byli rovněž 

Kristem stvořeni, mohli bychom logicky vyvodit, že podívaná na Kristovu důvěru musela 

posílit i jejich jistotu a zajistit jim v jejich odlehlých částech vesmíru spásu. A vskutku, 

adventistické doktríny jsou důsledné: „Když potom Kristus zemřel na kříži, důvěra 

nebeských bytostí byla navždy zajištěna. Jenom na naší zemi přetrvává nevěra, nedůvěra a 

vzpoura“.200 „Kristus zemřel proto, aby tím zvěstoval něco podstatného pro všechny bytosti 

ve vesmíru, nejen pro nás“.201  Do té doby nebyl vesmír bezpečným místem ani pro anděly:  

„Tou hlavní a nejdůležitější pravdou není to, že je vše zajištěno pro naše vlastní spasení, ale je 

to zvěst o něčem, co činí nebe bezpečným místem i pro anděly, kterých je mnohem více než nás. 

Jejich bezpečí bylo také ohroženo“.202  

Pisatel listu Židům sice uvádí, že bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu 

přistupuje, musí ovšem věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají (Žd 11,6). 

K tomu, abychom mohli věřit, že se Bůh odměňuje, tedy koná, musíme nejprve uchopit vírou 

jeho samotnou existenci. Spása není zajištěna tím, že důvěřujeme v Boží kvality, to je až 

důsledkem. Naše spása spočívá v tom, že Kristus vzal naše hříchy na kříž, zaujal tak naše 

místo, zemřel a fyzicky vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění. Pokud této skutečnosti 

uvěříme a ústy vyznáme Ježíše jako Pána, stáváme se dědici spásy (Ř 10,9). Tato víra není 

                                                 

197 Tamtéž, s. 10 

198 „From at least the time of Finney, North American Christianity included a strongly Semi-Pelagian flavor - especially 

in the social gospel endeavors of liberal Protestants and the revivalist Evangelicalism of more conservative churches and 

organizations. The emphasis on individual freedom, will power, decision and moral accomplishment often pushes aside 

any serious emphasis on God's grace as the source of all true goodness, including every first impulse toward what is 

good. This Semi-Pelagian or even Pelagian emphasis on the human ability and initiative in salvation found acceptance 

and expression in several fringe movements of North American Christianity that arose around the same time as Finney's 

ministry. Mormons and Seventh-day Adventists have tended to promote Semi-Pelagian views of salvation, although the 

latter have been moving more toward orthodox Protestant Christianity in the second half of the twentieth century.“ Olson, 

E. R. The Mosaic of Christian Belief: Twenty Centuries of Unity & Diversity, s. 275 

199 Arminianism and Adventism: Seventh-day Adventism, Semi-Pelagianism, And Overlooked Topics In Adventism's 

Soteriology. 

200 Tamtéž, s. 13 

201 Chán, V. Zjevení. Jaké přináší poselství? s. 14   
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dostupná neobráceným, neboť je darem odevzdaným svatým (Ju 1,3). Je darem z milosti a 

nelze ji získat žádným skutkem poslušnosti, ale pouhou milostí skrze víru (Ef 2,8).  

Navíc, jak již bylo uvedeno, Kristus nás spasil proto, že na sebe vzal naši přirozenost, 

kterou získal svojí inkarnací, skrze narození z ženy (Ga 4,4). I kdybychom připustili existenci 

vesmírných lidí, kteří pozorují náš svět, což ovšem připomíná spíše spiritualismus než 

biblickou kosmologii, jejich jistota spasení by podle biblických principů opět nemohla být 

zajištěna jinak, než skrze zástupnou oběť Božího Syna. Ten by pak musel být účastníkem 

jejich přirozenosti. To ovšem není možné, jelikož jeho přirozenost pochází z lidského páru 

Adama a Evy a nikoliv z dalších, exkluzivních tvůrčích iniciativ na odlehlých planetách 

vesmírných galaxií.  

3.4.3 Kristus ztratil víru 

Ačkoliv nás evangelia nenechávají na pochybách o tom, že Ježíš nejenže o svém vzkříšení 

věděl, ale dokonce o něm opakovaně svým učedníkům zvěstoval (L 9,29; 18,33; Mt 16,21; 

20,19), adventisté nám nabízejí pohled odlišný. Ježíš podle nich opakovaně ztratil poznání, že 

přišel, aby skrze vzkříšení přemohl smrt, ale naopak deklaroval, že přišel, aby za spásu 

druhých navěky zemřel:  

„A najednou přichází zvolání a láska, hluboká a naprostá, která se již rozhodla - abych je 

všechny zachránil, zemřu navěky“.203  

Nejenže Kristus, dle adventistů, ztratil víru ve vzkříšení, ale tento výrok by svědčil, že 

upadl do nevědomosti. Patrně v dané chvíli netušil, že nebude-li vzkříšen, bude víra jeho 

následovníků marná a zůstanou ve svých hříších (1K 15,17). Možná by se na první pohled 

mohlo zdát, že adventisté mají na mysli Kristovu krátkou, předsmrtnou agónii na kříži, která 

bývá i jinými teology interpretována tu a tam rozdílně a zřejmě tedy i subjektivně. Není tomu 

tak! Víru ve své vzkříšení Kristus podle adventistů ztratil již v Getsemane:  

„V Getsemane ho zkrušovalo totéž zahanbení, jež bude pronásledovat nekajícího hříšníka, až 

dveře milosti s konečnou milostí zapadnou a on bude musit skládat počet ze svého hříšného 

života… tehdy dočasně ztratil jistotu, že opět vyjde z hrobu“.204  

A nejen v Getsemanské zahradě, ale vskutku i na kříži Ježíš propadl zcela beznaději a 

patrně si neuvědomoval slova, která dříve pronášel o svém vzkříšení: „Zdálo se, že jeho 

zástupná smrt na kříži bude zcela určitě znamenat věčné odloučení od Otce. Nemohl vidět za 

hrob a budoucnost byla pro něho temná“.205  

Vezmeme-li v potaz, že odloučení od Boha ve smrti je vstupní branou k věčné smrti, pak 

nejenže by Kristus musel vědět, že nedojde k ospravedlnění jeho následovníků, ale zničil by i 

                                                                                                                                                        

202 Tamtéž 

203 Nelson, D. NET 98, přednáška 4, s. 7   

204 Branson, W. H. Smíření ve světle svatyně 3, s. 13 
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důvěru všech vesmírných bytostí, které na Golgotu, podle adventistů, dychtivě hleděly. Bůh 

by v tom případě měl - v duchu adventistických nauk - zřejmě i problém prokázat na 

posledním soudu svoji nevinu. 

3.4.4 Netrestající Bůh 

Na kříži byl, dle adventistických teologů, Kristus pro naše hříchy zcela Bohem opuštěn, 

prožil peklo a skutečně věčné odloučení od Boha. V této beznaději i zemřel. „Bůh tak velice 

nenávidí hřích, že se odvrátil od vlastního Syna, jenž se stal jeho ručitelem. Tak nesl Ježíš 

zcela sám naše hříchy, opuštěn Bohem i lidmi“.206 „Ježíš před našima očima umírá druhou 

smrtí věčného odloučení. Volá: „Bože můj, Bože můj…?“207 Podle adventistů to pak nebyl 

Bůh, který Krista pro naše přestoupení trestal, byl to náš hřích, který Krista - největšího 

„hříšníka z hříšníků“ - zahubil bez Božího přičinění:  

„Abychom to pochopili, musíme se podívat do dějin, jak Bůh uplatňoval svůj „hněv“ vůči 

hříšníkům. Na Golgotě umíral Ježíš Kristus, ten největší z hříšníků, protože nesl hřích celého 

světa. Tam na kříži nezemřel proto, že by ho Bůh zahubil. Kristus volá: „Bože můj, Bože můj, 

proč jsi mne opustil?“ (Mt 27,46) Kristus zemřel, přestože se ho Bůh nedotkl. To hřích ho 

odloučil od jeho Otce, a to způsobilo jeho smrt“.208  

Klid pak Ježíš po své agónii kříže nalezl až v hrobě, kde svým sobotním odpočinkem 

potvrdil, že Boží zákon, desatero, je rozhodnut světit i po své smrti. „A Ježíš znovu odpočívá 

na počest svého dokonaného díla - tak, jak to udělal po stvoření. Opět je sobota a Ježíš 

odpočívá, tentokrát v hrobě.“209  

3.4.5 Tři dny a tři noci 

Vezmeme-li v potaz adventistickou antropologii, zejm. její nauku o smrti, vidíme, že Ježíš 

po své fyzické smrti, resp., jak učí adventisté, po prožití „věčné smrti“, přestal úplně 

existovat, resp., byl pouze zapsán „v nebeské paměti“. 

Je-li Kristus skutečně Bohem, má ovšem také on, stejně jako Otec, život sám v sobě (J 

5,26), je proto jediným nesmrtelným (1 Tm 6,16), věčným životem (1 J 1,2) a světlem, které 

tma nepohltila (J 1,5). Podle důsledné aplikace adventistické nauky by však tento věčný život 

zřejmě na čas zanikl, světlo bylo pohlceno tmou a nesmrtelný Bůh zemřel. Atribut 

nesmrtelnosti se týká výhradně Boha, neboť veškeré stvoření podléhá smrti (Job 34, 14-15). 

Adventisté proto, aby otupili hrot tohoto protimluvu, přispěchali se svým vlastním 

vysvětlením. „Mrtví podléhají v šeólu (hrob) nebo v hádu (hrob) zkáze, ale Kristus byl 
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výjimkou, protože byl vzkříšen dříve, než jeho tělo zetlelo“.210 Toto vysvětlení je však 

nedostatečné neboť „tělo je bez ducha mrtvé“ (Jk 2,26). A i když skutečnost, že se Mesiáš 

nerozpadne v prach je znamením jeho pravosti (Sk 2,27), fakt, že dle adventistické teorie by 

Boží Syn zcela zanikl, to nemůže oslabit. Tato učení se proto implicitně staví proti Kristovu 

Božství a činí z Božího Syna pouhého smrtelníka, byť Kristovo lidství nelze v žádném 

případě podcenit.  

Snad bychom ale mohli opravdu namítnout, že to vše se týká jen Kristovy lidské 

přirozenosti a že po smrti žil Syn Boží dál, ačkoliv Syn člověka na čas zanikl. Nicméně před 

účelovým oddělováním přirozeností Krista varuje již Chalcedonské krédo.211 Takové 

vysvětlení by pak v podstatě znamenalo jistou restauraci nestorianismu, zatímco domyšlené 

učení adventismu ve vztahu ke Kristově smrti se implicitně blíží monofyzitismu. 

3.4.6 Nezaplatil pouze Syn 

Nebyl to však - podle adventistů - jenom Syn, který na kříži ztratil věčný život. Spolu 

s Kristem platil cenu za hřích i Otec. Jelikož Kristus sám je Bůh v těle, zemřeli oba a oba 

také platili: 

„Ježíš visící na kříži věřil, že v důsledku své volby zaplatit mzdu hříchu bude natrvalo oddělen 

od svého Otce! To však neznamená, že Ježíš byl jediný, kdo zaplatil mzdu hříchu tohoto světa… 

Nikdy nezapomeň, že na kříži byla zlomena dvě srdce… V Kristu Bůh sám sestoupil do tmavé 

propasti věčné smrti“.212  

Je samozřejmé, že v tomto místě nelze detailně prozkoumat Boží tajemství inkarnace a 

v důsledku toho i samotné ekonomické Trojice v díle spásy. Nicméně je třeba si uvědomit, že 

pro adventisty není „propast věčné smrti“ nějakým místem v podsvětí, ale je vyjádřením 

neexistence, která a v tomto případě míří na samotnou integritu ontologie Boží Trojice.  

Nutno ovšem podotknout, že adventisté nejsou jediní, kdo rozvíjí spekulace na základě 

věcí, které pro většinu teologů zůstávají tajemstvím, a tito se neosmělují je kategoricky 

vykládat či na nich cokoliv stavět. To ještě neznamená, že by exkluzivní postoj nemohl být 

pravdivým. Pokud někdo přijde se smělou teorií, kterou nelze jednoznačně Písmem vyvrátit, 

není třeba hned dotyčného kaceřovat. Na tomto úzkém prostoru není možné věnovat se všem 

souvislostem Kristova sebeuvědomění a dílčím aspektům umírání na kříži v rámci 

trinitologie. Domnívám se ale, že zde jde o víc, než o dílčí pohledy a názorové uzance. 

                                                 

210 Tomasi, M. Smrt a vzkříšení, nebe a peklo, s. 30 

211 My pak, následujíce svatých otců všichni jednomyslně učíme lidi, aby vyznávali jednoho a téhož Syna, 

našeho Pána Ježíše Krista, jak dokonalého v božství, tak dokonalého v lidství, skutečně Boha a skutečně člověka… aby 

(lidé) uznávali, že má dvě přirozenosti, nesmíšeně, neměnně, nerozdílně a neoddělitelně, a že toto rozlišení přirozeností 

není nijak zrušeno jejich spojením, avšak že vlastnost každé z přirozeností zůstala uchována, a je přítomna v jedné osobě 

a subsistenci, neodloučena ani nerozdělena do dvou osob, avšak v jednom a témž Synu, jednorozeném, Bohu-Slovu, Pánu 

Ježíši Kristu, jak o něm od počátku (stanovili) proroci a jak nás sám Pán Ježíš Kristus naučil a jak nám to 

předalo Vyznání svatých Otců. 

212 Nelson, D. NET 98, přednáška 4, s. 7   
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Historie dogmatu ukazuje, že právě kolem uvedených věcí se formují krystalizační jádra 

herezí a že, jak praví okřídlené přísloví, „ďábel je skrytý v detailech“.  

Svědčí o tom i nedávná zkušenost v pentekostálním hnutí z 80. let. Když teologové hnutí 

Víry přišli, v podstatě o století později než Ellen Whiteová, s teorií Kristovy dočasné 

odloučenosti a duchovní smrti na kříži, hrozil a také nastal rozkol v charismatickém hnutí. 

Ukázalo se, že tato věc je pouze špičkou ponořeného ledovce zcela jinak chápaného 

evangelia. Došlo k tomu poté, kdy doktorand z Oral Roberts University R. D. McConnell 

obhájil svoji dizertaci, kterou poté zveřejnil pod názvem Jiné evangelium. V ní brilantně 

dokázal, že charismatické hnutí opouští soteriologii substituce resp. zástupné oběti a vydalo 

se do tenat temných teorií výkupného Satanovi.213 Toto téma se stalo pro klasické letniční 

natolik závažné, že holandský letniční teolog W. P. Atkinson vydal ještě před třemi lety 

obsáhlé teologické pojednání, The 'Spiritual Death' of Jesus: A Pentecostal Investigation, kde 

odhaluje široké souvislosti teorie „Ježíšovy duchovní smrti“ napříč dějinami dogmatu.214 I 

když nelze bezezbytku položit rovnítko mezi tuto teorii a spekulace Ellen Whiteové 

v důsledku zcela rozdílné eschatologie a antropologie, Atkinsonova studie může být při 

studiu adventismu velmi nápomocná.  

3.4.7 Byl Kristus oddělen od Boha? 

Adventisté se tedy přiklánějí k výkladu, že Ježíš byl na kříži oddělen od svého Otce a 

okusil tak věčnou smrt. Takto adventisté vysvětlují Kristova slova na kříži: „Bože můj, Bože 

můj, proč jsi mě opustil?“ 

Některá místa v Písmu nám jistě zůstanou tajemstvím a nebudeme je moci zde na zemi 

beze zbytku vysvětlit. Přestože tedy nemůžeme říci, co tato místa přesně znamenají, můžeme 

ovšem říci, co určitě neznamenají. Samotné Ježíšovo zvolání na kříži „Éli, Éli, lama 

sabachtani“ (Mt 27,46), které je považováno za důkaz jeho věčné smrti v důsledku oddělení 

od Otce, rozhodně takto interpretovat nelze. Zvolání z kříže je přímou citací Ž 22,2. Tento 

žalm popisuje Kristovo utrpení na kříži (Ž 22, 8-9; 17 a 19), kdy je Kristus za hříchy člověka 

z Božího rozhodnutí trestán. Ve verši 22 však dochází k pozoruhodnému zlomu, který 

dokládá, že k vysvobození z utrpení i tíže našich hříchů došlo ještě na kříži, a proto Kristus 

mohl odevzdat svého ducha do rukou Otce (srv. L 23,46; J 19,30). Kristus tedy neumírá 

v beznaději. Navíc, jak uvádí McConnell, je Kristus obětním Beránkem, který byl usmrcen 

přesně podle starozákonních předobrazů. Ve chvíli, kdy byl na obětního beránka vložením 

rukou kněze přenesen hřích za člověka, nebyl tento beránek Bohem opuštěn, ani nezemřel 

věčnou smrtí, nýbrž stal se Bohu odděleným a svatým.215 Podobný princip můžeme vidět u 

obětí dvou kozlů, z nichž jeden byl určen pro Azazela a druhý pro Hospodina (Lv 16,9 - 22). 
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Pouze kozel pro Azazela byl z Boží přítomnosti zapuzen a vyhnán k Azazelovi. Zrovna tak, 

jako první kozel usmířil hříchy těch, kteří měli na oběti podíl a byli tudíž předobrazem těch, 

kteří budou v budoucnu činit pokání a přijmou milost skrze Kristovu krev, druhý kozel nesl 

hříchy, které byly odneseny do pouště, a snad šlo i o předobraz toho, že nekající svatí budou 

ve svém vzdoru z Božího lidu zapuzeni. Tento princip, pokud je tomu vskutku tak, je 

v Písmu obsažen od doby Ábela a Kaina. Je ovšem třeba uznat, že mnoho biblicky věrných 

teologů učí, že oba kozlové byli předobrazem Kristovy oběti a proto nelze na této izolované 

konstrukci zřejmě cokoliv stavět216. 

3.4.8 Zemřel Kristus věčnou smrtí? 

Nelze připustit, že by Kristus nesl muka věčné smrti. Zemřel lidskou rukou a sám o takové 

smrti svědčí: „a nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou“ (Mt 10,28), a proto 

věčnou smrtí, kdy se ocitne vzkříšený člověk (duše i tělo) v ohnivém jezeře „...bojte se toho, 

kdo může tělo i duši zahubit v pekle“ (Mt 10,28), (i když to neodpovídá adventistickému 

chápání pekla) jednoduše zemřít nemohl. Věčná smrt není, jak již bylo rozebráno 

v předcházejících kapitolách, neexistencí ani rozkladem těla. Věčná smrt je věčné oddělení 

lidské bytosti (ducha, duše a těla) od Boha (2 Te1,9). Jen v geheně je člověk na věky mrtev 

(což neznamená, že neexistuje), a proto Kristus, pokud by zemřel věčnou smrtí, musel by se 

ocitnout vzkříšen na tomto místě. Kristus však odevzdává svého ducha do Otcových rukou a 

svědčí, že „dokonáno jest“.  

Pokud mají adventisté pravdu a smrtí člověka zaniká tělo i duch, Kristus, který se opět 

musel stát tím, čím je člověk, by na kříži zemřel současně tělesně i duchovně. Adventismus 

zde však naráží na minimálně dva jasné opaky svědectví Písem, a to: „Otče, do tvých rukou 

odevzdávám svého ducha (L 23,46)“ a „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji“ (L 

23,43). Adventisté, jak jsme uvedli výše, tvrdí, že v prvním případě se jedná o rámcové 

vyznání umírajícího Krista a v druhém případě jde o přehození interpunkce. Místo: „Amen, 

pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji“, bychom měli číst: „Amen, pravím ti dnes, budeš se 

mnou v ráji“.  

Pokud by se však mělo jednat o rámcové vyznání, ukazující až na vzkříšení, jistě by 

Kristus nemluvil o odevzdání svého ducha. Je pouze jediná doba, kdy byl jeho duch mimo 

jeho tělo, a to jsou tři dny mezi smrtí a vzkříšením. Pokud by tedy Ježíš tímto zvoláním mínil 

až vzkříšení, neměl by důvod mluvit pouze o svém duchu, vždyť „duch nemá maso a kosti“ 

(L 24,39). 
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216 Někteří teologové často vidí v kozlu pro Azazela předobraz Kristovy oběti. Například komentář k Studijnímu 
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všech kajících odnímá hřích a vinu (Ž 103,12; Iz 53,6,11-12; 1,29; Žd 9,26).“ In Stamps, C. D. Studijní Bible 

s výkladovými poznámkami, s. 203-204  
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Pokud by se jednalo o chybnou interpunkci, je zvláštní, že žádný významný překlad tuto 

chybu neodhalil. Podívejme se nyní autenticky, slovy Písma, na smrt prvního mučedníka 

Štěpána. V jeho dvou výrocích před smrtí můžeme vidět jasné paralely se smrtí Krista. Ježíš 

říká: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí“ (L 23,34)“ a Štěpán: „Pane, odpusť jim tento 

hřích“ (Sk 7,60).  Pán praví: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha“ (L 23,46) a 

Štěpán: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha“ (Sk 7,59). Štěpán zde ovšem nečinil žádné 

rámcové vyznání, nýbrž mluvil k tomu, jehož viděl a k němuž se chystal odejít. V  případě 

Štěpánova ducha nelze adventistickou nauku podepřít ani sebelépe promyšlenou změnou 

interpunkce. 

3.4.9 Trestal Otec Syna? 

Podle teorie adventistů nezpůsobila Kristovu smrt Boží trestající ruka, nýbrž odloučení od 

Boha. Bůh přeci netrestá, jen odnímá svoji přítomnost. Celé evangelium však, zdá se, svědčí 

o opaku. Dobrý Bůh z lásky k člověku potrestal svého Syna za nás. Tato koncepce spásy, 

podle evangelikálního chápání, je zahrnuta již ve slovech proroka Izajáše: 

„Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je 

raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši 

nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni… Ale Hospodinovou vůlí 

bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ 

a zdárně vykoná vůli Hospodinovu“. (Iz 53,4-10) 

Tento pohled není ojedinělý a přejímá jej i Nový zákon: „On neušetřil svého vlastního 

Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?“ (Ř 8,32). 

 Samozřejmě, není to Bůh, kdo Krista bičuje a křižuje, ale je to Boží rozhodnutí a Boží 

vůle, která aktivně Syna vydává a nešetří jej. Vždyť Kristus je předobrazem beránka, který 

byl obětován Bohu a který zástupně nesl náš trest. A je to Kristus, který na sebe bere 

dobrovolně náš hřích a rukou bezbožných snáší trest, který Bůh určil jako odplatu za hřích.  

S vědomím, že existuje mnoho teorií smíření, z níž každá má svá pozitiva a negativa a 

žádný lidský teologický systém nedokáže vystihnout plně Boží tajemství spásy, je dobré 

připomenout, že adventisté se formálně hlásí k reformaci. Ta, stejně jako evangelikální 

mainstream, zastává teorii zástupného potrestání.217 Pokud si prolistujeme základní standardy 

systematických teologií, můžeme zde nahlédnout, že snad nikde není uvedeno „Otec trestal 

Syna pro naše hříchy“. Ostatně ani v Písmu, jak si správně povšiml Ericson, jeden 

z nejuznávanějších systematiků dneška, nelze tento doslovný postulát nalézt.218 Nicméně 

snad všichni teologové, ve snaze o deskripci této teorie, se shodují v tom, že Kristus nesl 

zástupně náš hřích, pro který zakusil trest z Božího rozhodnutí. Neboli, že tento trest se 

                                                 

217 Belousek, S.W.D. Atonement, Justice, and Peace: The Message of the Cross and the Mission of the Church,s. 83 

218 Millard J. E. Introducing Christian doctrine, 264 
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vztahuje ke smrti na kříži (Mk 10,45; 2 K 5,14) a že Kristus nesl místo nás plný trest za hřích, 

trest, který patřil nám.“219 

3.4.10 Ještě není dokonáno 

Předchozí body ovšem zdaleka nejsou hlavní odlišností adventistické soteriologie. Zatímco 

ortodoxní křesťané věří, že dílo spásy bylo dokonáno smrtí na kříži, pro Ellen Whiteovou a 

adventisty je kříž teprve začátkem spásy: „Svou smrtí dílo započal a vystoupil po svém 

vzkříšení na nebesa, aby je dokonal“.220 To podstatné mělo teprve nastat v roce 1844 

v nebeské Svatyni svatých, kam toho roku Kristus konečně vstoupil, aby hříchem 

poskvrněnou nebeskou svatyni svojí krví očistil. Přesto však adventisté kříž nepodceňují a ve 

svých knihách mu, podobně jako jejich zesnulá prorokyně, věnují nemálo místa. Kříž a 

vzkříšení je zde proto, aby křesťané důvěřovali, stejně jako Kristus na kříži, Bohu, ale 

odpuštění jejich hříchů je zde až nadějí budoucnosti.  

Jelikož tato konstrukce bude rozebrána v následujících kapitolách, zde snad stačí předeslat 

Janova slova: „Když Ježíš okusil octa, řekl: "Dokonáno jest." A nakloniv hlavu, skonal.“ 

(J 19:30)   

Samotný obrat dokonáno jest je tvořen perfektem slovesa τελέω ve třetí osobě singuláru  

τετέλεσται. Toto sloveso nalézáme v Bibli celkem 28 krát, a vztahuje se zde k ukončenému 

ději, což v tomto případě ještě zesiluje jeho perfektní tvar. V koiné se používalo například při 

uzavření resp. naplnění, případně zaplacení smlouvy. Jinými slovy „je zaplaceno“.221 Kristus 

splatil náš dluh a jak uvádí Pavel, v podstatě též právní mluvou, „vymazal dlužní úpis, jehož 

ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.“ (Ko 2,14)  Náš dluh 

a náš hřích tím byly usmířeny již na kříži. Veškeré další benefity pak retrospektivně těží 

z této skutečnosti. Dílo tedy nebylo započato, ale ukončeno. 

                                                 

219 Pecota, B. P. In Horton. S. (Ed.) Systematická teologie, s. 355 

220 Branson, W. H. Smíření ve světle svatyně 3, s. 44 

221 Cordes, A. Certainty Evangelism, s. 11 
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3.5 Učení o nebeské svatyni 

3.5.1 Numerické předpoklady 

Adventní hnutí v předpovědi příchodu Krista vycházelo z výkladu proroctví proroka 

Daniele, a to zejm. z verše: „Až po dvou tisících třech stech večerech a jitrech dojde svatyně 

spravedlnosti (očištění)“ (Da 8, 14). Millerité věřili, že tyto dny představují ve skutečnosti 

roky a že svatyně představuje zemi, která má být Kristovým příchodem roztavena ohněm 

(2 P 3,10). Zbývalo tedy najít počátek 2300 let a datum se s poměrně velkou přesností dalo 

spočítat. Tento počátek byl stanoven na rok 457 př. Kr., kdy měl král Artaxerx vydat dekret 

na obnovu Jeruzaléma. Tento počátek zapadal do další části Danielova proroctví. 

„Věz a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému 

vévodovi uplyne sedm týdnů. Za šedesát dva týdny bude opět vybudováno prostranství a příkop. 

Ale budou to svízelné doby. Po uplynutí šedesáti dvou týdnů bude pomazaný zahlazen a nebude 

již. Město a svatyni uvrhne do zkázy lid vévody, který přijde. Sám skončí v povodni, ale až do 

konce bude válka. Je rozhodnuto o pustošení. Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v 

polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Hle, pustošitel na křídlech ohyzdné 

modly, než se naplní čas a na pustošitele bude vylito rozhodnutí“. (Da 9, 25-27) 

Šedesát devět týdnů, což je dle stejného klíče 483 let z celkových 2300, mělo sahat až 

k Mesiáši, jeho křtu a pomazání Duchem v roce 27 po Kr. Uprostřed sedmdesátého týdne měl 

být Mesiáš zabit a tři a půl roku po svém křtu měl být ukřižován. 490 let bylo odděleno pro 

Židy a vyvrcholilo ukamenováním Štěpána v roce 34, kdy byl údajně Izrael zavržen a kdy se  

apoštolé obrátili k pohanům. Zbývalo tedy 1810 let. Toto období mělo skončit roku 1844 

příchodem Krista. 

Miller, který došel k datu příchodu Krista na základě 2300 jiter, se původně domníval, že 

se Kristus vrátí v roce 1844222, aby očistil svatyni (Da 8,14), kterou měla představovat naše 

země (2 P 3,10). Když se však nic nestalo, bylo třeba předpověď změnit. Aby přes 

jednoduchý, a zdálo se i logický výpočet, nemuselo být proroctví negováno, bylo třeba najít 

jinou svatyni. Země se neosvědčila a chrámová svatyně zase v nalezené rovnici nedávala 

očekávaný výsledek. V  rovnici proto chyběla jedna proměnná - svatyně. Adventisté nyní 

měli pouze výsledek - rok 1844.  

V matematickém modelu existuje obvykle obecná zákonitost, ze které po dosazení 

proměnné získáme výsledek. Zde tomu však bylo právě naopak. Výsledek tu již byl, 

zákonitost též, teď ještě zbývalo najít takovou proměnnou, která by vyhovovala tomuto 

                                                 

222 Původní Millerova datace ukazovala na rok 1843, další na jaro 1844 a teprve třetí datace, kterou de facto nenavrhl 

Miller, ale jiní a on se k tomuto výpočtu nakonec připojil, spadala na 22. 10. 1844 In Škoda, P. Poznámky k diplomové 

práci 
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předem danému výsledku. Tu se adventistům posléze skutečně podařilo najít. Našli 

proměnnou, která byla naprosto nadčasová, a k níž bylo proto možné dosadit libovolnou 

hodnotu. Byla to nebeská svatyně. Stačilo ji jen rozdělit na dvě poloviny, odpovídající 

předem daným časovým celkům, a nové objasnění roku 1844 bylo na světě.  

Napomohl tomu Hiram Edson, který ve vidění uviděl Krista vstupujícího do nebeské 

svatyně svatých, a tak stačilo jen zaměnit zemi za nebe. Byl zde však jeden problém. V nebi 

přece není hřích, jak tedy může být svatyně očištěna? Adventisté proto citují Henryho 

Alforda, který napsal: „i samotné nebe potřebovalo, a také obdrželo očištění smírnou 

Kristovou krví“223 a B. F. Wetscotta, který řekl: „Můžeme říci, že i „nebeské věci“, nakolik 

představují podmínky lidského života v budoucnosti, byly následkem jeho pádu poskvrněny 

něčím, co vyžaduje očištění“.224  

Celé učení o očištění nebeské svatyně nakonec rozpracovala a vysvětlila Ellen Whiteová, 

která na základě verše 1 P 4,17 „o soudu začínajícím od domu Božího“ vytvořila doktrínu o 

„vyšetřujícím soudu“, který byl zahájen k očištění záznamů svatých v nebeské svatyni.225 

Nečistotu svatyně zde představovaly lidské hříchy, které do ní Kristus po svém 

nanebevstoupení vnesl a v roce 1844 ji proto musel očistit.226  

3.5.2 Nebeská svatyně 

Od té doby adventisté zdůrazňují fyzickou existenci Boží svatyně v nebi, podle jejíhož 

vzoru byla vyrobena i svatyně pozemská, která byla rozdělena na dvě části, část vnější a 

svatyni svatých227: „Poněvadž byla pozemská svatyně stínem svatyně nebeské a protože 

v pozemské byla dvě oddělení, musí být ovšem i v nebeské dvě oddělení“.228 První oddělení 

svatyně pozemské bylo vyhrazeno pro kněze, konajícího očišťující obřady za sebe a za 

svatyni, a druhá část, svatyně svatých, byla určena pro velekněžskou oběť. První svatyně byla 

od nádvoří oddělena první oponou a první část svatyně od svatyně svatých poté oponou 

druhou. Takto si adventisté představují, že je uspořádána i svatyně nebeská. V jejím prvním 

oddělení je také postaven Boží trůn.229  Okolo tohoto trůnu je dalších 24 trůnů starců a hoří 

zde 7 lamp.230 Sám Boží trůn se skládá „z živých bytostí, jež se mohou pohybovat rychlostí 

                                                 

223 Damsteegt, P. G. Adventisté sedmého dne věří…, s. 379   

224 Tamtéž 

225 Potoček, J. Církev adventistů sedmého dne, s. 156 - 158 

226 Whiteová, G. E. Velké drama věků, s. 260 – 268; Škoda k tomu uvádí, že původně Whiteová tvrdila, že svatyně je 

pošpiněna Kristovou krví, která je znečištěna hříchem lidí, ale později, kvůli neudržitelnosti tohoto tvrzení, se teologové 

CASD přiklonili k tomu, že svatyně je znečišťována přímo hříchy lidí. In Škoda, P. Poznámky k diplomové práci 

227 „V celém Písmu se předpokládá existence nebeské svatyně nebo chrámu.“ Damsteegt, P. G. Adventisté sedmého dne 

věří…, s. 372 

228 Branson, W. H. Smíření ve světle svatyně, s. 20 

229 „U příležitosti služby ve svatyni byl postaven trůn Boží v prvním oddělení svatyně“ Tamtéž, s. 37   

230 Tamtéž, s. 38 
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blesku“,231  přičemž „Boží trůn je pohyblivý a tu a tam mění své místo“ 232 Nebeský chrám je 

zde pak popsán zcela podrobně.233  

3.5.3 Kristus vchází do svatyně 

Když Kristus zemřel na kříži, dílo spasení nebylo zdaleka dokonáno, pokračovalo a dodnes 

pokračuje, jak věří adventisté, v nebeské svatyni. „Mesiášovo dílo smíření ve prospěch 

člověka vychází z nebeské svatyně, kterou Kristus po svém vzkříšení a nanebevstoupení 

uvedl do její funkce“.234 Také až po své smrti na kříži byl Kristus učiněn veleknězem:  

„Po svém nanebevstoupení se zjevil před svým Otcem, který mu slavnostní přísahou odevzdal 

vznešený úřad velekněze, sloužícího nahoře ve svatyni ve prospěch člověka… k tomuto 

ustanovení došlo až po Kristově oběti na kříži“.235  

Nešlo však o vstoupení do svatyně svatých, jak již mnoho staletí křesťané všech vyznání 

věří. Adventisté naopak před takovými nezodpovědnými výklady varují: „Kristus však po své 

smrti nevstoupil přímo do Svatyně svatých, nýbrž pouze do prvního oddělení. „Kristus musil 

jít nejprve do prvního oddělení a tam mnohem déle sloužit než později ve svatyni svatých“.236 

Nebyla to tedy podle nich opona, vedoucí do svatyně svatých, nýbrž opona, vedoucí pouze 

do prvního oddílu svatyně, jíž Kristus po svém ukřižování vešel: „Ale popravdě má svatyně 

dvě opony… Když tedy apoštol Pavel prohlašuje, že Kristus, náš velekněz, „vešel do vnitřku 

opony“, míní tím první oddělení za první oponou u vchodu“.237  

3.5.4 Služba v první části svatyně 

Pro skutečné pochopení velekněžské služby Kristovy v nebeské svatyni se dle adventistů 

musíme vrátit do Starého zákona. Neobstojí tvrzení, že Ježíš byl veleknězem podle kněžství 

Melchisedechova, jak chápou tradičně Písmo křesťané staletí. Adventisté tvrdí, že jeho 

služba v nebeské svatyni je jasně starozákonní, levitská, tedy podle řádu Áronova.238 

Kristova velekněžská služba v první části svatyně proto spočívá v tom, že Kristus v nebi 

                                                 

231 Tamtéž   

232 Branson, W. H. Smíření ve světle svatyně, s. 38 

233 „Zde viděl (Jan) předměty, které se staly vzorem v pořizování pozemské svatyně, např. sedm zlatých svícnů (Zj 1,2) 

a kadidlový oltář (Zj 8,3). Jan tam také spatřil truhlu smlouvy, která se podobá té, která byla v pozemské svatyni svatých 

(Zj 11,9). Kadidlový oltář je v nebesích umístěn před Božím trůnem (Zj 8.3; 9,13)., který se nachází v Božím nebeském 

chrámu (Zj 4,2; 7,15; 16,17). Nebeská zasedací síň, kde je i trůn (Da 7, 9-10) se tedy nachází v nebeském chrámu neboli 

svatyni… Je jasné, že Písmo představuje nebeskou svatyni jako skutečné místo (Žd 8,2)“ In Damsteegt, P. G. Adventisté 

sedmého dne věří…, 372   

234 Tamtéž   

235 Branson, W. H. Smíření ve světle svatyně, 33 

236 Tamtéž,  s. 36 

237 Tamtéž,  s. 33 

238 „…nenalézáme vůbec žádné zprávy o Melchisedechově kněžské službě. Nemáme zprávy o prolití krve a o přinášení 

obětí… Shledáváme však, že jeho kněžství bylo symbolizováno levitskou kněžskou službou. Touto službou jsou zcela 

zřetelně určeny všechny podrobnosti díla, které koná Kristus v nebesích“. In Branson, W. H. Smíření ve světle svatyně, s. 

41 
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obětuje svoji krev, kterou prolil na kříži a bere při tom na sebe hříchy lidí, kteří je na zemi 

vyznávají:  

„Jeho dílo v prvním oddělení svatyně probíhalo takto: Když hledali hříšníci u Boha odpuštění a 

dovolávali se prolité krve Ježíšovy, stal se Ježíš jejich zástupcem a přimlouval se za ně u 

Boha… nabídl se, že vezme jejich dluh hříchu na sebe a že jim přičte svůj spravedlivý život. 

Když přijali Ježíše jako svého zástupce a svou oběť, byly hříchy hříšníků přeneseny na Něho, a 

protože sloužil v nebeské svatyni, nahromadily se tam“.239  

To znamená, že hříchy, které lidé vyznávali na zemi, byly přenášeny do nebe na Krista a 

ještě více znesvětily první oddíl nebeské svatyně, ve kterém Kristus nyní sloužil: „Tak sloužil 

Kristus jako Velekněz ve svatyni a vzal na sebe hříchy těch, kteří přišli k Bohu skrze něho. 

Tím byla nebeská svatyně poskvrněna hříchy lidí. Od tohoto poskvrnění musela být očištěna 

při ukončení jeho kněžské služby“.240  Krev prolitá na kříži tedy nebyla dána k usmíření 

hříchů ihned, kříž ihned zajistil pouze důvěru nebeských bytostí241.  

3.5.5 Služba v druhé části svatyně 

Protože adventisté chápou Kristovu službu ve svatyni jako naplnění stínu levitské služby, 

věří, že i v nebi došlo k ustanovení dne smíření a očištění svatyně od nahromaděných hříchů. 

Židovský svátek smíření „Jom Kippur“ má proto své místo i v nebi: „Služba v prvním 

oddělení znázorňovala ponejvíce přenesení hříchu z hříšníka na svatyni, zatímco služba 

v druhé části má většinou co činit s odstraněním hříchu ze svatyně“.242  

Konečně tedy, po dlouhých téměř devatenácti stoletích, dochází k velkému vyvrcholení a 

člověk i samo nebe začínají být Kristovou krví, prolitou před tímto časem, dokonale 

očišťováni:  

„Uvažování nás přivede k poznání strhující skutečnosti, že roku 1844 po Kr. udeřila hodina 

Ježíše, našeho velekněze, aby vešel za oponu do svatyně svatých a aby tam započal slavné dílo 

očišťování svatých od nahromaděných tam hříchů všech minulých věků. Protože je 

s očišťováním svatyně spojen i soud, musel v oné době započít velký vyšetřovací soud …243  

3.5.6 Vyšetřovací soud 

Vyšetřovací soud, který začíná od domu Božího, má dvě části. První částí je vyšetřování 

případu a druhou vynesení rozsudku. Boží soud v pojetí adventistů má výrazně 

eschatologický charakter, je jakýmsi dispenzacionalismem rozdělujícím novozákonní dějiny 

                                                 

239 Tamtéž, s. 20 

240 Tamtéž, s. 45 

241 Škoda k tomu poznamenává: „CASD tvrdí, že hříchy jsou po jejich vyznání sice nyní odpuštěny, nejsou však 

smazány, ale zapsány do nebeských knih, kde budou opět použity někdy po r. 1844, až přijde dané jméno na řadu na 

vyšetřovacím soudu. Pak se bude vše probírat znovu a teprve pokud člověk obstojí zde, budou záznamy jeho hříchů 

smazány trvale.“ In Škoda, P. Poznámky k diplomové práci 

242 Tamtéž, s. 20 

243 Tomasi, M. Smrt a vzkříšení, nebe a peklo, s. 30   
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do několika fází. První fází je zde Kristovo vstoupení do svatyně svatých v roce 1844, kdy 

začal tzv. „vyšetřovací soud“, který probíhá doposud: „Při podrobnějším studiu Bible však 

dojdeme k závěru, že vesmírný soud se nebude odehrávat v daleké budoucnosti, ale že Velký 

Boží soud už začal své zasedání a v současné době už probíhá soud nad lidstvem.“244 Tento 

soud má dvě části.  

V té první, začínající rokem 1844, Kristus snímá hříchy ze svatyně a poskytuje je nebeské 

porotě k prozkoumání, jelikož „o všech případech musí být rozhodnuto před Ježíšovým 

příchodem… Tento soud proběhne, aniž bychom si toho byli vůbec vědomi“.245 Druhou částí 

je soud „výkonný“, kdy na zemi začne „pozdní déšť“, což je adventistické probuzení, ke 

kterému na zemi dojde před příchodem Krista v době, než dojde k vynesení rozsudku. Tím 

skončí i doba milosti. „Rozsudek musí být vynesen před Kristovým příchodem.“246  

3.5.6.1 První část vyšetřovacího soudu 

Zdálo by se, že alespoň za více než osmnáct století bylo již dokonáno, nicméně stále není 

dosaženo vítězství. Adventisté, kteří přirovnávají rok 1844 k židovskému svátku Jom Kippur, 

kdy velekněz vešel s krví obětního zvířete do svatyně svatých, upozorňují, že v době slavení 

svátku smíření Mojžíš nařídil, že duše, která se nebude v té době ponižovat, bude z lidu 

vyhlazena (Lev 23,30). Proto i v nebi od roku 1844 probíhá podrobné zkoumání osudů lidí, 

zda se náležitě pokořovali či nikoliv. Adventisté věří, že právě o této události mluvil Ježíš, 

když zmiňoval podobenství o bláznivých a moudrých pannách, přičemž bláznivé panny 

představují ty, kteří budou v této části vyšetřovacího soudu vyřazeni z nebeské matriky: 

„Očištění nebeské svatyně tedy zahrnuje vyšetřovací soud, jak tomu též bylo při očišťování 

svatyně pozemské“.247  

Záznamy hříchů lidí tedy nejsou vymazány, ale od roku 1844 se začínají podrobně 

prozkoumávat nezávislou porotou andělů. Jedná se o záznamy věřících lidí, neboť skutky 

nevěřících, kteří neodeslali své hříchy na Krista sloužícího v prvním oddíle svatyně, se do 

svatyně vůbec nedostanou. Tyto hříchy musí být nyní prozkoumány nezávislou komisí. 

Nemohou být vymazány ihned, protože pokud by onen člověk nesetrval ve víře, nebeská 

porota by neměla materiál, podle čeho by mohla tyto hříchy člověku, který třeba opomenul 

světit sobotu či snědl vepřové maso a nečinil náležité pokání, opět přičíst.  

„Někdo by mohl říci: Ale já jsem se domníval, že když mi Kristus hříchy odpustil, že je ze mne 

docela sňal. Odpovídáme: To také učinil, pokud přicházíš v úvahu. Zaslibuje, že nás učiní 

bílými jako sníh. Ale to neznamená, že tím jsou hříchy docela vyřízeny. Přejímá je z našeho 

záznamu a přenáší na svůj účet. Avšak záznam je stále ještě zde… záznam hříchu přenesený na 
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svatyni, musí tam zůstat až do soudu. Někdo se může zeptat: Proč se musí čekat až do soudu? 

Odpovídáme: nejprve se musí záznamy přešetřit… nebude-li pokračovat v životě víry, budou 

mu jeho minulé hříchy připočteny“.248  

3.5.6.2 Druhá část vyšetřovacího soudu 

Když už se tedy člověk seznámí s učením Ellen Whiteové, začne světit sobotu a zdržovat 

se nečistých pokrmů, jeho hříchy jsou přeneseny na Krista do svatyně, kde jsou poté očištěny 

a předány andělské porotě k prozkoumání, zdaleka si takový člověk ještě nemůže být jist 

svoji záchranou. Na skutečné vyhlazení svých hříchů je třeba ještě několik let počkat, do 

doby před druhým příchodem Krista. 

„V Písmu se jasně praví, že k tomuto vyhlazení hříchů dojde právě před druhým příchodem 

Kristovým. Tak prohlašuje Petr: „Protož čiňte pokání a obraťte se, aby mohly být shlazeni 

hříchové vaši, když by přišli časové rozvlažení od tváře Páně…“ a shlazení hříchů je výsledkem 

vyšetřovacího soudu a znamená dílo očištění nebeské svatyně, kde se chová záznam všech 

hříchů lidu Božího“.249  

Vyšetřovací soud, který se se vstoupením Krista do svatyně svatých začal odehrávat, má 

tedy dvě části. První je vyšetřování, které započalo v roce 1844, a kdy se začalo 

s očišťováním svatyně, a druhý je výkonný soud, který začíná na konci doby milosti: „První 

část soudu začíná současně s očišťováním nebeské svatyně, druhý začíná na konci doby 

milosti a ve spojitosti s příchodem Kristovým… Toto dílo musí být zcela ovšem dokonáno 

dříve, než přijde Ježíš podruhé na zemi“.250  

3.5.7 Nebeské stěhování 

Během Kristovy velekněžské služby dochází i k přesunům uspořádání nebeské svatyně. 

Jedná se zde zejm. o Boží trůn, který čas od času mění v nebesích svoji pozici. Nejprve stojí 

ve hříchy znesvěcené první části svatyně; to proto, aby Otec, který na trůnu sedí, mohl jej 

sdílet se Synem, jenž na oltáři obětuje svoji krev. Ve chvíli, kdy Kristus vnáší zaznamenané 

hříchy do svatyně svatých, trůn i s Otcem hříchy následují a přesunují se z prvního oddělení 

svatyně do svatyně svatých, aby se mohli účastnit zasedání nebeské poroty, která bude 

přezkoumávat, zda skutečně lidé, kteří své hříchy do nebe poslali, zejména řádně světili 

sobotu. 

„U příležitosti služby ve svatyni byl postaven trůn Boží v prvním oddělení svatyně, aby Kristus 

mohl sloužit před trůnem a společně jej sdílel s Otcem… Z Danielova proroctví vyplývá, že 

nebyl dříve postaven v druhém oddělení neboli ve svatyní svatých, dokud nenadešel čas soudu... 

To ukazuje, že trůn Boží se dal do pohybu a zaujal nové místo, když nadešel čas k zahájení 

vyšetřovacího soudu. Byl v prvním oddělení svatyně od té doby, co Ježíš započal svou kněžskou 
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službu, až do započetí soudu, a pak byl přemístěn do druhého oddělení neboli do svatyně 

svatých… Přemístění trůnu z prvního do druhého oddělení nebeské svatyně a počátek soudu 

měl nastat na konci 2300 dní“.251  

Boží trůn se tedy vždy nacházel buď v místě, které bylo znesvěceno hříchy, a pokud se toto 

místo očistilo, trůn sledoval jejich další směr. 

3.5.8 Je dokonáno 

Od kříže, přes Kristův vstup do první části svatyně a následně do druhé části svatyně a 

nakonec až k vynesení rozsudku, stále jsou zde hříchy lidí, které se přenášejí, sledovány 

Božím trůnem, nejprve na Krista, poté na svatyni, nakonec vcházejí k rukám poroty, ale stále 

nejsou zahlazeny. Dokonáno bude až v budoucnu, kdy Kristus ukončí svoji přímluvnou 

službu v nebeské svatyni: „Tehdy Pán Ježíš ukončí svou prostřednickou službu v nebeské 

svatyni. Pozvedne ruce a pronese silným hlasem: „Dokonáno jest!“252  

Co však bude s hříchy Božího lidu? Dozvíme se to až ke konci časů a možná v údivu 

zjistíme, kdo tedy bude tím, který nakonec ponese a sejme hřích celého světa. Kdo bude tím 

„obětním beránkem“, na kterého bude vložen hřích? Není to Pán Ježíš Kristus, ale sám ďábel, 

satan a had z ráje, který s hříchy světa nakonec skoncuje:  

„…odloží na závěr vyšetřovacího soudu na nebesích Kristus, náš velekněz, své kněžské roucho, 

oděje se rouchem královským a vyjde z nebeské svatyně, aby vložil hříchy svého vykoupeného 

lidu na hlavu satana, velikého strůjce všeho zla, jehož původní odpovědnost za všechna 

přestoupení nebyla Kristovou krví shlazena… tak bude i satan uvržen do propasti“.253  
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Obrázek č. 1 Grafické znázornění panoramatu dějin spásy podle adventistů 

 

3.5.9 Smíření na kříži či ve svatyni? 

Než přistoupíme k polemice s jednotlivými body adventistického učení, je nutné zmínit 

základní křesťanskou doktrínu o vykoupení.  Kristus jednou provždy na kříži smířil člověka 

s Bohem.  

„Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, a aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co 

jest, jak na zemi, tak v nebesích - protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. I vás, kteří jste 

dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, když 

ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a 

bez úhony“ (Ko 1, 19-22). 

Na kříži, těsně před svou smrtí, Kristus pravil: „"Dokonáno jest". A nakloniv hlavu, 

skonal“. (J 19,30). Tím skončilo celé Kristovo dílo smíření a nic již nebylo třeba dodat. Ani 

Kristovo zmrtvýchvstání nemělo pro zaplacení za hřích již význam, nýbrž bylo dáno pro naše 

ospravedlnění (Ř 4,25). Skrze kříž byl náš dlužní úpis dokonale smazán (Ko 2,14) a neputuje 

již v žádných odděleních nebeské svatyně, ani není propírán nebeskou porotou. Bůh zaslíbil, 

že skrze oběť svého Syna na naše hříchy navěky zapomene. 

„Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, praví Pán; dám své zákony do jejich 

srdce a vepíšu jim je do mysli; na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu. 'Tam, kde 

jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti. Protože Ježíš obětoval svou krev, 
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smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením 

opony - to jest obětováním svého těla“ (Žd 10, 16-20). 

Pisatel listu Židům, v němž někteří adventisté rozpoznávají apoštola Pavla, se proti teoriím 

nějaké další manipulace Krista se svojí krví jasně staví. Oběť byla obětována pouze jednou, a 

to na kříži, a pak následoval trůn: 

 „Tou vůlí jsme posvěceni, neboť Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo. Každý kněz 

stojí a koná denně bohoslužbu, znovu a znovu přináší tytéž oběti, ale ty nikdy nemohou navždy 

zahladit hříchy. Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť, navěky usedl po pravici Boží“ 

(Žd 10,10-12). 

Ačkoliv nemáme takové poznání, abychom mohli s jistotou říci, že autorem knihy je 

apoštol Pavel, zcela bezpochyby můžeme dokázat, že tato epištola byla napsána před rokem 

1844 a doložit, že její autor mluvil o oběti krve, která již byla obětována v minulosti. Toto 

místo mluví zcela jasně proti teorii, že by Kristus svou krev obětoval ještě dalších osmnáct a 

půl století. 

3.5.10 Kristus pravým veleknězem 

Z předchozího vidíme, že ke smíření člověka s Bohem došlo již na kříži, a že právě k této 

službě byl Kristus veleknězem ustanoven. „Proto musel být ve všem jako jeho bratří, aby se 

stal veleknězem milosrdným a věrným v Boží službě a mohl tak smířit hříchy lidu“ 

(Žd 2,17). Kristus byl veleknězem ustanoven ještě před křížem právě proto, aby tyto hříchy 

usmířit mohl. 

Adventisté argumentují tím, že Kristus nemohl být ustanoven veleknězem již na zemi, 

neboť v té době platil obřadní Mojžíšův zákon. „Na zemi by nemohl být knězem, protože zde 

už byli kněží, kteří přinášeli dary podle zákona“ (Žd 8,4). Zapomínají však uvést kontext 

celého verše, neboť tento verš je jen vyústěním verše předchozího, který ukazuje, že právě 

proto, aby Kristus mohl přinést dokonalou oběť svého těla, musel být veleknězem ustanoven 

již předem. „Každý velekněz bývá ustanoven k tomu, aby přinášel dary a oběti; proto musel i 

Ježíš nutně přinést oběť“ (Žd 8,3). 

Z dalšího kontextu stejné epištoly se můžeme dozvědět, že o Kristově velekněžství, 

požadujícím lidské tělo k přinesení oběti, bylo rozhodnuto již před jeho vtělením. „Proto 

Kristus říká, když přichází na svět: 'Oběti ani dary jsi nechtěl, ale dal jsi mi tělo. V zápalné 

oběti ani v oběti za hřích, Bože, jsi nenašel zalíbení. Proto jsem řekl: Zde jsem, abych konal, 

Bože, tvou vůli, jak je o mně v tvé knize psáno“ (Žd 10,5-7). 

Podobné a ještě zřetelnější je to s Kristovou královskou hodností. Podle argumentace 

adventistů bychom mohli podobně říci, že Kristus za svého života nemohl být králem, neboť 

zde kraloval již světský král. Avšak Kristus králem byl již na zemi, pouze jeho království 

nemělo původ v tomto světě (J 18,36). Podobně král David, Kristův předobraz, byl 
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Samuelem pomazán za krále v době, kdy v Izraeli ještě dlouho poté kraloval bezbožný Saul, 

a přesto bylo jeho pomazání platné. 

Osmá kapitola listu Židům odkazuje na zcela jinou souvislost, než se domnívají adventisté. 

Ukazuje, že Kristovo velekněžství nebylo odvozeno od kněžství levitského, kde oběť přinášel 

nedokonalý kněz, který musel přinášet oběti nejprve za sebe, a poté za lid, a to stále dokola, 

ale od kněžství Melchisedechova, nemající počátek ani konec. 

„Kdyby služba levitských kněží, která vedla lid k poslušnosti zákona, přinesla dokonalost, nač 

by ještě bylo třeba ustanovovat jiného kněze podle řádu Melchisedechova, a nezůstat při 

kněžství podle řádu Áronova? Avšak mění-li se kněžství, nutně nastává i změna zákona. A ten, 

na nějž se to slovo vztahuje, pocházel z jiného pokolení, z něhož nikdo nekonal službu u oltáře. 

Je dobře známo, že náš Pán pocházel z Judy, a u Mojžíše není zmínky o kněžích z tohoto 

pokolení. To vše je ještě zřejmější, když podobně jako Melchisedech je ustanoven jiný kněz ne 

podle zákona o tělesném původu, nýbrž na základě svého nepomíjejícího života, jak se o něm 

svědčí: 'Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchisedechova.' Tím se ovšem ruší předchozí příkaz 

jako neúčinný a neužitečný“ (Žd 7, 11-18).  

Je proto neopodstatněné tvrdit, že by Kristova oběť byla obětována dle levitárního zákona. 

V tomto světle bere za své i konstrukce o nějaké službě v první části svatyně, neboť kněžství 

Melchisedechovo, jehož je Kristus představitelem, umožňuje přímý vstup do svatyně svatých 

bez oběti za sebe sama, neboť Kristus byl svatý, spravedlivý a bez hříchu. Jeho krev nám 

tudíž umožňuje vstoupit tam, kde je on, tj. do svatyně svatých, což symbolizuje roztržení 

chrámové opony v hodině jeho smrti a usednutí spolu s ním na trůn po pravici Otce. 

„Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se 

nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v 

Kristu Ježíši. Milostí tedy jste spaseni skrze víru“ (Ef 2,6-8).  

Adventisté se sice snaží tento aspekt mírnit tvrzením, že Boží trůn se posouvá, aby umožnil 

Kristu jej s Otcem sdílet i v první části svatyně. Zvolejme však spolu s žalmistou: „Tvůj trůn 

pevně stojí odedávna. Ty jsi od věčnosti“ (Ž 93,2). 

3.5.11 Problémy s odpuštěním hříchů 

Adventistické učení zde má několik rozporů, které lze jen stěží uvést do souladu. Jestliže 

Kristus v prvním oddělení po dobu více než osmnácti století obětoval svoji krev za hříchy 

nevěřících, a poté, v roce 1844, očistil svatyni, co se děje s hříchy lidí, kteří se narodili po 

tomto roce? Jak je možné, že jejich hříchy mohou být odpuštěny, když Kristova velekněžská 

služba již v této době skončila? 

A podobný problém vysvítá v době, kdy Kristus na konci doby milosti svou přímluvnou 

službu v nebeské svatyni již zcela ukončil. Co bude s hříchy věrného ostatku, když již nebude 
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možné jejich hříchy nijak smiřovat ani ve druhé části svatyně? Nebo snad bude ostatek 

dodržováním soboty již tak dokonale proměněn, že nebude hřešit?254 

Písmo však na otázku lidského hříchu dává jednoznačnou a jasnou odpověď, kříž. Kristova 

krev zde obětovaná má moc očistit jak hříchy minulé, tak současné.  

„Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné 

dědictví, které jim bylo zaslíbeno - neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů, spáchaných za 

první smlouvy“ (Žd 9,15). 

Krev obětovaná již na kříži má rovněž moc očistit od hříchů, které budou spáchány až v 

budoucnosti, neboť pro služebníky v budoucnu, kteří jsou zmiňováni ve Zjevení, je rovněž 

východiskem krev Beránka obětovaného na kříži, nikoliv krev obětovaná na nebeském oltáři. 

„Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj 

život tak, aby se zalekli smrti“ (Zj 12,11). 

3.5.12 Premiléniální výklad Danielova proroctví 

Adventisté se často považují za ty, kteří v reformaci došli nejdále. Podle Vendemana 

navazují na víru luteránů, křest baptistů a duchovní dary charismatiků.255 Tyto pozice s 

nadsázkou hegelovsky syntetizují, doplňují o vlastní poznání, a docházejí tak o stupeň dále 

v přiblížení se vzoru apoštolské církve. To ovšem v církevní historii v podstatě není nic 

nového. Pro toto učení má teologie vžitý termín restauracionismus či snad pejorativněji 

křesťanský primitivismus. Jeho principem je přesvědčení, že skrze historii se církev zhruba 

od středověku navrací k praxi prvotní církve, přičemž každé další hnutí jde dál a navazuje při 

tom na učení hnutí předcházejícího. Někdy se tato idea znázorňuje principem ruské 

„bábušky“. Toto učení se v evangelikalismu snad nejsilněji projevilo v USA v 19. století 

v hnutí pod názvem American Restoration Movement. Později, v umírněné míře mezi 

letničními a mnohem silněji v tzv. hnutí Pozdního deště, a skrze charismatické hnutí 

naposledy v hnutí Nové apoštolské reformace. Althouse, v dialogu se známým německým 

profesorem Moltmannem, si všímá, že restauracionismus ožívá v apokalyptických hnutích, 

která kladou důraz na vylití Ducha svatého v posledních dnech.256 Tuto konstrukci by tedy 

nebylo férové adventistům z evangelikální pozice vyčítat. Nicméně u adventistů dochází 

často k tomu, že jsou s učením těchto hnutí, dokonce i s tím, o kterém prohlašují, že na ně 

navazují, v rozporu.257  

                                                 

254  Podle Škody tento závěr dějin budou "spravedliví svatí" bez přímluvce, a proto obstojí jen ti, kteří budou dokonale 

odrážet Kristův charakter (učí tedy perfekcionismus). Sobota do toho také patří, a mnoho dalšího, ten pravý "ostatek" v 

době konce již údajně bude schopen žít bez hříchu a proto obstojí i bez přímluvce (Krista). In Škoda, P. Poznámky k 

diplomové práci. 

255 Vandeman, G. E. Co se mi líbí na… 

256 Althause, P. Spirit of the Last Days: Pentecostal eschatology in conversation with Jürgen Moltmann, s. 57-60 

257 Spasení pouhou milostí skrze víru obvykle naráží na nutnost dodržování přikázání o sobotě a nečistých pokrmech a 

praxe charismat mezi letničními bývá ze strany adventistů potažmo posuzována jako projev spiritismu. 
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Podívejme se tedy, jak Danielovu proroctví rozumějí právě evangelikální křesťané, a to 

premilénialisté resp. futurističtí evangelikálové - dispenzacionalisté, kteří sice „naletěli na 

satanovu lest“ a uctívají Boha v nesprávný den, ale mezi které se adventisté, nechtějí-li být 

považování za heterodoxní církev, nechávají často zařazovat alespoň v diachronním pohledu. 

Nejedná se přitom výlučně o pojetí evangelikální, neboť s premiléniálním výkladem se 

můžeme setkat již u apologetů, jako byli Ireneus či Justin Martyr. Tento názor byl totiž sdílen 

zejména v Malé Asii, kde se rozšířilo Janovo Zjevení, které ve 20. kapitole popisuje tisícileté 

království. Pohled převažoval až do 4. století, kdy pod vlivem Augustina převládl pohled 

alegorický.258 

 I evangelikální premilénialisté obvykle rozumí, že „sedmdesát týdnů let“, o kterých se 

hovoří v Danielově proroctví, je 490 roků. V tomto období má dojít ke „skoncování s 

nevěrností, zapečetěním hříchu, zproštění viny, pomazání svatyně svatých a uvedení do 

věčné spravedlnosti“. Časové období je rozděleno na počátečních sedm týdnů (49 let) a 

šedesát dva týdny, což dohromady činí šedesát devět týdnů (483 let). 

K vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma mělo prý - podle Browna - dojít ve 

dvacátém roce Artaxerxova kralování (Neh 2,1-8)259, což historicky - podle některých 

výpočtů - vychází ovšem na rok 445 př. n. l.260 Zde to ale není příliš důležité, protože obecně 

se za toto datum považuje rok 457 př. n. l., což potvrzuje i Whiteová a s tímto datem počítají 

i mnozí evangelikálové.261 Po 434 letech se objevil Pomazaný [Kristus], na konci jehož 

služby je triumfální vjezd do Jeruzaléma (L 19, 28-30) a několik dní nato je Kristus zahlazen 

(ukřižován). Ke zpustošení města mělo dojít roku 70. n. l., kdy byl jeruzalémský chrám 

zničen Titovými vojsky a izraelský národ byl rozprášen (Da 9,24). K naplnění tedy, podle 

futuristické predispozice premiléniálních evangelikálů, zbývají události sedmdesátého týdne 

let. Jelikož Bůh Izrael - zejména podle dispenzacionalistů- nezavrhl (Ř 9,11), (jak ovšem věří 

adventisté), je nutné tento Danielův text vidět v uceleném kontextu, tzn. z pohledu toho, 

komu bylo proroctví řečeno, a proto je nutné události Da 9, 24-27 vztáhnout opět na Izrael, 

nikoliv na církev. 262  

Zatímco adventisté chápou sedmiletí jako týden mezi Kristovým křtem a ukamenováním 

Štěpána a prvních tři a půl roku berou jako smlouvu mezi Bohem a izraelským národem, 

kterou Bůh vypověděl proto, že Židé Štěpána ukamenovali; premiléniální evangelikálové zde 

                                                 

258 Craig L. Blomberg, S. A Case for Historic Premillennialism: An Alternative to "Left Behind" Eschatology. 

259 Remeš, P. Svědkové Jehovovi, s. 3 

260 Toto datum je například uvedeno i biblickém slovníku Williama Smithe z roku 1863, kdy se formovala explicitní 

adventistická nauka. Tento pramen tedy musel být adventistům k dispozici. In Smith, W. Dictionary of the Bible: 

comprising its antiquities, biography, s. 486 

261 Stamps zdůrazňuje, že existují dvě teorie: a to rok 538, kdy Kýros vydal výrok o obnově chrámu  a – podle něho 

zřejmě správnější teorie – která se (v souladu s proroctvím) obnovy města. Ta se vztahuje k roku 537 př. n. l. když se 

Ezdráš vrátil budovat město (Ezd 4,12-13,16) In Stamps, C. D. (Ed.). Studijní Bible s výkladovými poznámkami, s. 1371 

262 Couch, M. (Ed.). Dictionary of Premillennial Theology, 76-78 
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vidí sedmiletou smlouvu Antikrista s Izraelem, kterou po třech a půl letech Antikrist 

vypoví.263 

Vedle základního sporu, kdy premiléniální evangelikálové vztahují proroctví na původní 

kontext, to je do souvislosti s izraelským národem, a adventisté jej vztahují na církev, je zde 

tedy i další rozpor. Adventisté totiž text Da 9,27 považují za popis Krista, avšak většina 

premiléniálních, evangelikálních křesťanů v něm vidí popis Antikrista. Na obranu adventistů 

lze uvést, jak upozorňuje Potoček, že k tomuto závěru se klonili i mnozí jiní vykladači a 

starší biblické texty skutečně tento verš vztahují na Krista (viz i náš překlad kralický). 

Citovaný překlad ekumenický, rovněž jako Menge, Elberferder Bible, God News Bible, však 

- podle Potočka - tento výklad neumožňují.264 Nahlédněme tedy do hebrejského MT: 

ֵר  ֻבִעים ִשִשים ּוְשַנִים, ִיכָּׁ הְוַאֲחֵרי ַהשָּׁ מָּׁ א, ְוִקּצֹו ַבֶשֶטף, ְוַעד ֵקץ ִמְלחָּׁ ִגיד ַהבָּׁ ֶדש ַיְשִחית ַעם נָּׁ ִעיר ְוַהקֹּ ִשיַח ְוֵאין לֹו; ְוהָּׁ , ת מָּׁ

ה, ְוַעל כְ  בּוַע ַיְשִבית ֶזַבח ּוִמְנחָּׁ ד; ַוֲחִצי ַהשָּׁ בּוַע ֶאחָּׁ ַרִבים, שָּׁ ֵממֹות. ְוִהְגִביר ְבִרית לָּׁ ֵמם, ְוַעדַנף ִשקּוִצים ֶנֱחֶרֶצת שֹּ ה -ְמשֹּ לָּׁ כָּׁ

ה, ִתַתְך ַעל צָּׁ ֵמם.-ְוֶנֱחרָּׁ שֹּ  (Da 9, 26-27 MT)    

Kontext těchto veršů v překladu zní:  

Po téhodnech pak těch šedesáti a dvou zabit bude Mesiáš, však jemu to nic neuškodí; nýbrž to 

město i tu svatyni zkazí, i lid ten svůj budoucí, tak že skončení jeho bude hrozné, ano i do 

vykonání boje bude boj stálý všelijak do vyplenění. (Da 9, 26-27 K)   

Po uplynutí šedesáti dvou týdnů bude pomazaný zahlazen a nebude již. Město a svatyni uvrhne 

do zkázy lid vévody, který přijde. Sám skončí v povodni, ale až do konce bude válka. Je 

rozhodnuto o pustošení. (Da 9, 26-27 E)   

Jak je vidět v předchozích dvou citátech, kralický překlad nasvědčuje tomu, že Mesiáš 

bude ten, kdo „zkazí svatyni“, zatímco ekumenický překlad ukazuje, že „město a svatyni“ 

uvrhne do zkázy přicházející vévoda, který je zde odlišný od Pomazaného.  

Při bližším pohledu na MT je zde možné ve 26. verši rozeznat klíčové substanivum  ָיַחִׁשמ 

(mášiach), které vskutku označuje Mesiáše, čili Pomazaného (Krista). Otázkou pak je, zda 

další substantivum  ָידִגנ  (nagid), obvykle překládané jako princ, vévoda či vůdce, a které se 

nachází ve 27. verši, je synonymem, resp. stejným podmětem obou vět. Zatímco kralický 

překlad slovo nagid nepřekládá, resp. ho ve slovní, překladové konstrukci obou veršů 

vypouští, domnívám se, že je možné vskutku přitakat moderním překladům, které zde oba 

podměty diverzifikují. 

Uvědomíme-li si, že hřích byl zcela zahlazen smrtí Mesiáše - jak ostatně vysvítá právě i z 

proroka Daniele - a že do nebe nemůže nic nesvatého vejít, a tudíž zde stěží bude co 

očišťovat, pak můžeme odmítnout i spekulaci ohledně očišťování nebeské svatyně, neboť se 

jedná o izraelskou, nikoliv nebeskou svatyni. Navíc Kristus, představitel kněžství 

                                                 

263 Tamtéž 

264 Potoček, J. Církev adventistů sedmého dne, s. 156 - 158 
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Melchisedechova, neobětoval své tělo v chrámu, nýbrž jeho tělo samotné tvořilo chrám (J 

2,19) a Mesiáš sám zahynul mimo město, za branou (Žd 13,12). 

Také - na rozdíl od Da 9,25, kde se mluví o týdnu let - nemáme nikde v  Písmu podklad 

k tomu, abychom u Da 8,14 mohli 2300 jiter považovat za 2300 let. Již Adlof, ve své kritice 

adventismu, poukazuje na výklad, že znečištění se zde týkalo chrámové svatyně 

jeruzalémského chrámu Antiochem Epifanem, který zde umístil modlu. Doba pustošení pak 

trvala 2300 dní a po jejich uplynutí, v roce 165 před Kristem, došlo opět k vysvěcení 

chrámu.265 Tento jeho výklad je přijímán většinou křesťanů. Potvrzuje ho, s jistou 

modifikací, i Stamps, který rovněž tento počet vztahuje k vládě Antiocha IV., ale pro kterého 

představuje 2300 součet večerů a jiter, což znamená 1150 dnů. Ty následovaly po odstranění 

oltáře Epifanem a skočily v roce 165 před Kristem.266 

3.5.13 Jiné výklady Danielova proroctví 

Je ovšem nutné uvést, že existují ještě mnohé jiné, např. préteristické výklady Danielova 

týdne, které nepočítají s projekcí, vztahující se až ke Kristu, ale nacházejí naplnění v době 

blízké Danielově. Pomazaným je zde chápán velekněz Jóšua (Da 9,25) a vévodou, který má 

přijít, pak Antioch IV. Epifanes (Da 9,26), který na tři a půl roku (podzim 167 - prosinec 

163) zastavil chrámovou oběť.267 

                                                 

265 Adlof, A. Falešný peníz, s. 7 

266 Stamps, C. D. (Ed.): Studijní Bible s výkladovými poznámkami, s. 1366 

267 Poznámky k ekumenickému překladu Bible včetně deuterokanonických knih z roku 1985, rok vydání 1991, s. 807 
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3.6 Zákon, sobota a desatero  

3.6.1  Desatero, věčný Boží zákon 

Dodržování zákona včetně svěcení soboty jako sedmého dne týdne podle židovského 

kalendáře je špičkou ledovce, podle kterého i lidé neznalí adventistického učení adventisty 

bezpečně rozeznají. Avšak tato odlišnost má kořeny mnohem hlubší. Ortodoxní křesťané 

obvykle chápou desatero jakou součást Mojžíšova zákona, který byl vyhlášen na hoře Sínaj. 

Pro adventisty je však desatero mravním Božím zákonem celého vesmíru, bylo platné ještě 

před stvořením světa a je závazné jak pro vesmírné lidi, tak pro anděly. Na Sínaji bylo pouze 

aktualizováno. Již první člověk zhřešil tím, že porušil desatero, a proto byl vyhnán z ráje. Od 

té doby je záchrana spojena s jeho dodržováním. Pečetí desatera je čtvrté přikázání o svěcení 

soboty, jehož dodržování bude i pečetí ostatku církve posledních dní. Sobota prý proto byla 

svěcena i samotným Kristem, který v sobotní den po ukřižování odpočíval v hrobě. 

Desatero, resp. svěcení sedmého dne, sehrálo dle adventistů svoji rozhodující úlohu i 

během „velkého sporu“, kdy ďábel církvi skrze císaře Konstantina v roce 321 vnutil uctívání 

falešného sabatu - neděle, svátku, kdy pohané slavili Den slunce. Od té doby je církev na 

falešné cestě.268  

3.6.2  Mravní a obřadní zákon 

Adventisté znají novozákonní verše o ztrátě platnosti Starého Zákona (Žd 9,10), zrušení 

dlužního úpisu i s jeho ustanovením skrze kříž (Ko 2,14), vědí i o Ef 2,14-15, kde se píše: 

„Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů…“ Těžko by nějak obešli tyto jasné verše, 

a proto zákon jednoduše rozdělili na dvě části, a to na desatero, které je psáno samotným 

prstem Božím a je zákonem morálním, a na zákon obřadní, ceremoniální, který tvoří zbytek 

Mojžíšových ustanovení.  

Tak máme zákon Boží, psaný Božím prstem a zákon Mojžíšův, sepsaný Mojžíšem. 

Zatímco kříž zákon Mojžíšův zrušil, zákon Boží byl Kristem potvrzen.269 Podle Bransona pak 

prý „na mnohých místech Bible se uvádí tento zákon jako zákon Mojžíšův, jako protiklad 

k dekalogu - deseti přikázáním - jež se často označují za Boží zákon.“270  

3.6.3  Desatero před stvořením světa 

Jak již bylo předesláno, desatero podle adventistů existovalo již před stvořením světa. 

„Zákon Boží existoval již před stvořením naší země. I andělé se řídí jeho zásadami… Kristus 

                                                 

268 Nelson, D. NET 98, přednáška 15, s. 7 

269 Damsteegt, P. G. Adventisté sedmého dne věří, s. 292-293 

270 Branson, W. H. Smíření ve světle svatyně, s. 5 
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seznámil s požadavky zákona již lidi v ráji „když prozpěvovaly spolu hvězdy jitřní a plésali 

všichni synové Boží (Job 38,7)“.271  

Je sice sporné, po čí ženě mohl v nebi teoreticky zatoužit například anděl, ale existence 

desatera je stěžejním principem „velkého sporu“. Sobota, jak uvidíme později, je pro 

adventisty snad nejdůležitějším nejen přikázáním, ale i principem celého vesmíru. Je 

úhelným kamenem teologické konstrukce Ellen Whiteové, jehož základy snad nepohne ani 

kříž. Padne-li sobota, padne i adventismus. 

3.6.4  Adam, přestupník desatera 

Věčnost desatera potvrzují všichni adventističtí teologové, kteří desatero téměř deifikují a 

přirovnávají jej k Bohu, když říkají: „Písmo spatřuje v Božím zákonu vlastnosti samotného 

Boha“.272 Nadčasovost desatera způsobila i pád prvního člověka: „Jak jsme již dříve 

zdůraznili, přestoupil Adam a všichni jeho nástupci Boží mravní zákon a zákon žádal smrt 

přestupníkovu“.273 Lidé tím, že odmítli závislost na Bohu, ztratili přístup ke stromu života, 

což ukazuje na hrozný důsledek nedodržování čtvrtého přikázání. Adam tím, že pohrdl 

závislostí na Bohu vlastně v ráji, implicitně porušil čtvrté přikázání: 

„Neposlušností vůle Boží v jednom bodě, otevřeli naši první rodiče brány, jimiž vnikl na 

svět příval běd.“274 „Zkušenost, kterou prožili v zahradě Edenu, měla svá symbolická 

znamení jejich lidské závislosti na Bohu: strom života, poslední den týdne - sobotu, strom 

poznání dobrého a zlého a varování“.275 „Věrnost Adama a Evy byla podrobena zkoušce u 

stromu poznání dobrého a zlého, který se nacházel uprostřed zahrady Eden. Stejně bude i 

lidská věrnost Bohu v době konce vyzkoušena na základě přikázání o sobotě, které stojí 

uprostřed Desatera“.276  

3.6.5  Kristus, přestupník desatera 

Nebyl to však jenom Adam, který porušil desatero. Adventisté jsou přesvědčeni, že čtvrté 

přikázání porušil sám Kristus: „Kdyby byl pouze člověkem, nebylo by možné, aby svůj 

postoj k zákonu náhle změnil a byť i dočasně se prohlásil stejně „dělajícím“ v sobotu jako 

Bůh Otec (J 5,17-18). Jako člověk by byl vinen přestoupením zákona a odsouzen k trestu 

smrti ukamenováním. Je proto zřejmé, že Ježíš tímto svým jednáním ukazuje, že je víc než 

jen člověkem, stvořenou bytostí“.277  

                                                 

271 Whiteová, G. E. Myšlenky z hory blahoslavenství, s. 41 

272 Damsteegt, P. G. Adventisté sedmého dne věří…, s. 282   

273 Branson, W. H. Smíření ve světle svatyně, s. 12 

274 Whiteová, G. E. Myšlenky z hory blahoslavenství, s. 44 

275 Provonsha, J. W. Existuje život po životě? s. 82 

276 Damsteegt, P. G. Adventisté sedmého dne věří…, s. 307 

277 Duda, D. Kristus, Bůh nebo stvořená bytost? s. 7 
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Avšak Kristus byl tím, kdo zákon naplnil dokonale jako člověk (Ga 4,4; Mt 5,17; 2 K 5,21; 

Žd 14,15). Nicméně adventisté v posledku věří, že nesvětil-li Kristus „řádně“ sobotu za svého 

života, světil ji alespoň v hrobě: „…sobota začínala… po své smrti odpočinul v hrobě a tak 

symbolicky stvrdil, že dokončil vykoupení lidstva.“278 To je ovšem jistý paradox, protože 

právě svojí smrtí se člověk stával od Zákona svobodným (Ř 7,1). 

3.6.6  Čisté a nečisté 

Dodržování desatera ovšem k pravému náboženství nestačí. Láska k Božím nařízením se 

zde projevuje na rovině mnohem širší. Adventisté v touze budovat své tělo jakožto chrám 

Ducha svatého proto docházejí k přesvědčení, že je třeba vystříhat se i nečistých zvířat a 

pokrmů na základě jejich rozlišení v Noemových dnech, tedy ještě před vydáním Zákona:  

„Nový zákon neruší rozdíl mezi čistým a nečistým masem. Někteří lidé se domnívají, že když se 

o zákonech ohledně stravy mluví v Leviticu, patří k ceremoniálním nebo rituálním zákonům a 

pro všechny křesťany již neplatí. A přesto rozlišení mezi čistými a nečistými zvířaty sahá až do 

Noemových dnů“.279  

Jindy má výklad dodržování těchto předpisů spíše eschatologický rámec. Např. verše z 66. 

kapitoly proroka Izajáše vztahují adventisté na církev poslední doby a vyvozují, že pravá 

církev se proto masa vepřů - jakožto nečistých zvířat - má vyvarovat.280  

Adventisté se zde nemýlí v tom, že nečistá a čistá zvířata Bůh odlišoval již za doby Noeho. 

Mýlí se však v tom, že by někde, před vydáním Zákona, Bůh jejich konzumaci zakazoval. 

Neobstojí ani eschatologický výklad, neboť Izajáš, resp. celá jeho 66. kapitola, se týká Izraele 

a nikoliv novozákonní církve, neboť se hned v následujících verších mluví o Hospodinově 

domu a lévijcích (Iz 66, 20-21). Navíc Písmo vysloveně učí, že lidem v Kristu věci, které 

byly dříve pokládány za nečisté, již nečistými nejsou.  

„Vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo v sobě, ale tomu, kdo něco 

pokládá za nečisté, je to nečisté. Trápí-li se tvůj bratr pro to, co jíš, nežiješ už v lásce. Neuváděj 

tedy svým jídlem do záhuby toho, za nějž Kristus umřel! Nevydávej v potupu to dobré, co jste 

přijali. Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a 

radosti z Ducha svatého. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé si ho váží. A tak usilujme 

o to, co slouží pokoji a společnému růstu. Nenič kvůli pokrmu Boží dílo! Ano, všecko je čisté, 

zlé však je, když někdo pohoršuje druhého tím, co jí“.(Ř 14,14 - 20) „Ježíš Kristus je tentýž 

včera i dnes i na věky. Nedejte se strhnout všelijakými cizími naukami. Je dobré spolehnout se 

na milost a nikoli na předpisy o pokrmech; kdo je dodržoval, nic tím nezískal“ (Žd 13, 8-9).  

                                                 

278 Damsteegt, P. G. Adventisté sedmého dne věří…, s. 304 

279 Tamtéž…, s. 341 

280 „Hle, Hospodin přichází v ohni a jeho vozy jsou jako vichřice, aby vylil hněv svůj v prchlivosti a své hrozby v 

plamenech ohně. Ohněm totiž a mečem povede Hospodin soud s veškerým tvorstvem. Mnoho bude těch, jež Hospodin 

skolí. "Ti, kdo se v zahradách posvěcují a očišťují po vzoru jednoho, který je uprostřed, ti, kdo jedí maso z vepřů a to, co 

je hodno opovržení, dokonce myši, společně zajdou, je výrok Hospodinův (Iz 66, 15-16).“ In Branson, W. H. Smíření ve 

světle svatyně, s. 45) 
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Mezi další verše patří např. 1K 6,13; Ko 2, 20-22; Tt 1,15. Jedinými novozákonními 

omezeními v tomto smyslu jsou: zákaz požívání masa obětovaného modlám (Sk 15,29), 

avšak ne pro jeho nečistotu, nýbrž kvůli pohoršení (1K 8, 8-10), a zákaz požívání masa 

nezbaveného krve (Sk 21,25). Zákaz požívání masa obětovaného modlám je však relativní a 

posuzuje se výhradně skrze svědomí (1 K 10,25). 

Pokud by však šlo jen o to, žít zdravě, vystříhat se cholesterolu a pečovat tak o chrám 

Ducha, jak mnohdy adventisté sami říkají, šlo by jistě o věc chvályhodnou. Taktéž zdržování 

se pokrmů z vnitřního přesvědčení kvůli Bohu je jistě z Boží strany ceněno. Podivné ovšem 

je, když je k  těmto věcem člověk nucen, nebo se k nim musí zavázat před křtem. Každý 

nový adept křtu u adventistů totiž musí vyplnit „Křestní slib,“ v němž mimo další požadavky 

slibuje: „Věřím, že mé tělo je chrámem Ducha svatého, a chci tedy Boha oslavovat také svým 

tělem. Budu se vyhýbat užívání všeho, co je škodlivé, zdržovat se nečistých pokrmů, užívání, 

výroby a prodeje alkoholických nápojů a tabáku v jakékoliv formě…“281 

Tím, že adventisté nejprve představí sami sebe jako jedinou pravou církev, která dodržuje 

vesmírné zákony, a poté podmíní křest „narodit se z vody“282 dodržováním těchto příkazů, 

vlastně člověka postaví před volbu buď být členem té jediné pravé církve a pak se muset 

vystříhat nečistých pokrmů, nebo jít jinam a pak ovšem riskovat věčnou smrt, v tomto 

případě anihilaci.  

3.6.7  Sobota, pečeť živého Boha 

Dalo by se říci, že sobota je věčným principem vesmíru, jehož dodržování je milníkem, 

dělící čárou, podle které se lidé  dělí na kozly a ovce283. Samo čtvrté přikázání je podpisem 

Božím na desateru, neboť je zde uvedeno: Jeho jméno je Hospodin (JHVH). Jeho úřad, 

stvořitel nebe a země, tzn. Stvořitel. Jeho pravomoc „nebe, země a moře“.284 Adventisté proto 

definují čtvrté přikázání následovně: 

„Čtvrté přikázání prohlašuje, že Bůh je prostřednictvím své jurisdikce svrchovaným Stvořitelem 

všech lidí a všech národů! To znamená, že toto přikázání je jediným, které poskytuje právní a 

soudní zdůvodnění pro nárokování si naší poslušnosti dalších devíti přikázání. Odstraňte toto 

přikázání a odstraníte historické a právní potvrzení Božího nároku na lidskou věrnost, lásku a 

poslušnost. Hledejte v ostatních devíti - nikde jinde nenaleznete Boží pečeť.“285  

Svěcení soboty je proto pro adventisty nejdůležitějším přikázáním, které je pro církev 

v platnosti podnes. Nic nezmůžou verše, kde se praví, že nás nikdo nesmí soudit kvůli 

                                                 

281 Křestní slib člena CASD 

282 Nelson, D. NET 98, přednáška 16, s. 2 

283 Opakem Boží pečetě (soboty) je pro CASD pečeť šelmy (Zj 13), kterou je svěcení neděle. Kulminace těchto dvou 

rozdílů bude, jak věří, v posledních dnech. In Škoda, P. Poznámky k diplomové práci 

284 Tamtéž, přednáška 21, s. 3 

285 Nelson, D. NET 98, s. 3  
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sobotám (Ko 2,16), že pro někoho je den jako den (Ř 14,5) nebo kde Pavel výslovně káral 

galatské křesťany pro jejich přesvědčení o důležitosti dodržování ustanovení pro dny (Ga 

4,10). O všech těchto verších adventisté prohlásí, že se netýkají sedmého dne v týdnu, ale 

sobot ceremoniálních.286  

3.6.8  Sobota, pečeť církve ostatků 

Je to taktéž v důsledku sobota, která v budoucnu bude rozlišujícím znakem pravé a falešné 

církve. Adventisté, kteří věří, že Bůh Izrael definitivně zavrhl, vztahují všechna zaslíbení pro 

Izrael na církev, která se tak stává Izraelem duchovním. Vzhledem ke svému pochopení 

výsadního postavení čtvrtého přikázání v historii církve, které bylo ostatně Ellen Whiteové 

detailně zjeveno v jejích více než dvou tisících viděních, chápou, že obnova zákona z 56. a 

58. kapitoly proroka Izajáše se týká církve poslední doby:  

„Tato práce obnovy a vyvýšení zákona se děje zvěstováním poselství ze Zjevení 14, 6-12 

v souvislosti s věčným evangeliem. A právě zvěstování tohoto poselství je posláním Boží církve 

v době před druhým příchodem“.287  

Tímto věčným evangeliem je samozřejmě míněno poselství o nutnosti světit sedmý den 

v týdnu:  

„Formulace výzvy ke klanění se Stvořiteli, který „učinil nebe, zemi, moře i prameny vod“ (Zj 

14,7), je přímým odkazem na 4. přikázání Božího věčného zákona. To, že se objevuje v tomto 

závěrečném varování, potvrzuje Boží zvláštní zájem o to, aby před druhým příchodem bylo 

obnoveno zachovávání zapomenuté soboty… Lidé, kteří ho odmítnou, nakonec přijmou cejch 

šelmy“.288  

Tím se vlastně v budoucnu adventisté stanou jedinou pravou církví „ostatků“ na celé zemi, 

která dosáhne spasení: „"Ostatkem", Božím lidem posledních dnů (Zjev 12,17) jsou ti, kteří 

zachovávají Boží přikázání a mají víru Ježíšovu... Bůh má svou pečeť nebo znamení, které 

vtiskne na čela nebo do myslí svého lidu. Bůh ustanovil sobotu jako pečeť či znamení či 

pečeť své autority.“289  

Postavit spasení na dodržování jednoho dne by mohlo být ostatními křesťany považováno 

za zákonictví a nikoliv za ospravedlnění z víry. Někteří mohou namítat, že tento ceremoniál  

spíše pozvedne nábožného ducha, než očistí svědomí od viny. Adventisté však tvrdí opak: 

„Zachovávání správného dne správným způsobem se takto stává správným způsobem 

ospravedlnění z víry… svěcení sedmého dne vyjadřuje jeho vnitřní prožitek ospravedlnění a 

posvěcení“.290  

                                                 

286 Damsteegt, P. G. Adventisté sedmého dne věří…s. 303 

287 Beshires, O. J. Woolsey R. H., Chvála Pánu, s. 314 

288 Tamtéž 

289 Tamtéž, s. 74 

290 Damsteegt, P. G. Adventisté sedmého dne věří…, s. 308-309 
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3.6.9  Spasení z milosti skrze desatero 

Samo obdržení desatera je možno považovat za velkou milost Boží. Jeho dodržování, 

zejm. pak čtvrtého přikázání o sobotě, je pro adventisty radostnou zkušeností. Spasením 

z milosti tedy adventisté rozumí spasení z dodržování desatera:  

„Soudce všeho světa bude zkoušeti každého člověka, zda jeho život plně souhlasí se zásadami 

Desatera přikázání… rozsudek závisí zcela na tom, zda je člověk poslušen celého zákona, nebo 

zda jej přestoupil. Když soud zjistí, že věrně plnil požadavky zákona, nebo své obmeškání 

nechal přikrýt spravedlností Kristovou, bude osvobozen a nikoliv zatracen, neboť zákon na něm 

neshledává viny. Avšak když vyjde najevo, že přestoupil jen jediný předpis a nevyznal jej, bude 

se s ním právě tak jednat, jako by býval přestoupil všech deset“.291  

Pokud tedy vskutku spasení závisí v dodržování zákona, potom je milost naprosto zbytečná 

a člověk si může spasení zasloužit, má na ně vlastně právní nárok. Porovnejme tuto dedukci 

s autentickou citací adventistického teologa: „Kdo tudíž opravdu zachovává Boží přikázání, 

nedostane pouze dovolení, aby vešel do jeho království, nýbrž má na to přímo nárok. Jeho 

život je v dokonalém souladu s předpisy platnými pro občany království a rozhodně nemůže 

být vyloučen“.292  

Zdá se, že tato slova jsou v naprostém kontrastu s dopisem apoštola Pavla Římanům, ve 

kterém píše:  

„Víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby 

celý svět byl před Bohem usvědčen z viny. Vždyť ze skutků zákona 'nebude před ním nikdo 

ospravedlněn', neboť ze zákona pochází poznání hříchu. Nyní však je zjevena Boží spravedlnost 

bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky, Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro 

všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou 

ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši“. (Ř 3,19-24) 

 3.6.10  Má desatero svůj původ v nebi? 

Jakákoliv biblická disputace s adventisty se míjí účinkem, pokud nemíří až ke kořenům 

problému, a to je zde pojetí stvoření, hříchu, kříže a spásy. Nesmíme zapomínat ani na to, že 

naše zpravidla částečná biblická představa získaná z mnohdy fragmentové písemné zvěsti, se 

nikdy nemůže vyrovnat poznání Ellen Whiteové, která vše viděla „na vlastní oči“.  

Adventistická teorie soboty a desatera proto nestojí ani tak na výkladu Písma, jako má spíše 

základ právě v těchto zjeveních Whiteové, která ostatně spatřila stvoření světa a viděla původ 

desatera zcela jasně.  

Proto, ačkoliv je existence desatera v nebi z pohledu ortodoxie fikcí, pro adventisty je 

nezpochybnitelnou doktrínou. Jestliže však má Ellen Whiteová pravdu a desatero v nebi platí 

                                                 

291 Branson, W. H. Smíření ve světle svatyně, s. 71-72 

292 Tamtéž, s. 72 
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i pro anděly, kteří se nežení a nevdávají (Mk 12,25), jak může přikázání andělu zakazovat 

požádat manželku bližního svého? Mají snad andělé manželky a plodí děti, aby mohli mladí 

andělé ctít svého otce a matku? Mají snad andělé otroky a otrokyně, kteří mají světit sobotu, 

nebo snad stíhá Hospodin vinu andělů do třetího pokolení? A co je nejpodivnější, jsou v nebi 

býci a osli, po kterých andělé nemají toužit? 

Dalším sporným bodem je rovněž učení o tom, že Adam měl desatero zachovávat již před 

svým pádem. Páté přikázání jasně říká: „Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, 

kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh“. Což měl Adam matku? Nebo snad Adam propadl smrti 

ještě před pádem, aby skrze ctění desatera měl být „dlouho živ“? Pokud by přeci Adam 

propadl smrti skrze porušení desatera, nemohlo by mít toto přikázání ještě před jeho pádem 

zaslíbení dlouhověkosti. A co potom andělé nebo Adamové z jiných planet, kteří jsou proti 

hříchu chráněni? I oni mají skrze zaslíbení tohoto přikázání zemřít až v sytosti dnů? Jsou tedy 

vydáni smrti i bez propadnutí hříchu? 

3.6.11  Existují dva zákony? 

Z výše uvedeného je jasné, že svěcení soboty není žádným vesmírným řádem, ale poprvé 

se s ním setkáváme až u Mojžíše, kde se o dni odpočinku mluví jako o Mojžíšovu nařízení 

(Ex 16,28), které mělo Božímu vyvolenému lidu připomenout Hospodinovo odpočinutí. V Ex 

20,8-11 je den odpočinku poté kodifikován v desateru, kde tvoří součást „Sínajského 

zákona“. 

I kdyby na toto vysvětlení adventisté přistoupili, stále zde máme dva zákony, a to zákon 

morální a zákon obřadní. Toto členění můžeme nalézt již v raně katolické církvi i u Kalvína, 

který rozlišoval „lex moralis“ a „lex ceremonial“, a podobně činil i Luther.293 S obdobným 

členěním se setkáváme například v „Teologii smouvy“ (Covenant Theology).294 Svého času 

se touto problematikou v České republice detailně a komplexně zabýval i kalvinistický Zápas 

o duši.295 Avšak toto třídění je spíše taxonomické resp. účelové a netvrdí, že odlišuje zákon 

Mojžíšův od zákona Božího. Některé zákony mají různé části, např. obecná a speciální 

ustanovení, a přesto se v těchto případech jedná o ucelené zákony. 

Argument, že desatero je zvláštní proto, že bylo psáno Božím prstem, a tudíž se od 

ostatních nařízení odlišuje, nemá biblickou oporu. Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha (2 

Tm 3,16), v němž každá iota má svůj význam (Mt 5,18). Sám prst Boží můžeme z Ježíšových 

slov ztotožnit s působením Ducha (L 11,20 vs Mt 12,28). Když byl Ježíš dotázán na 

nejdůležitější přikázání, neodpověděl, že čtvrté, jak bychom dle adventistických důrazů 

mohli předpokládat. Dokonce vůbec necitoval desatero (Mt 22, 37-39), ale Dt 6,5 (desatero je 

                                                 

293 Více o tom například In Heine, E. R. Reading the Old Testament with the ancient church: exploring the formation of 

early christian thouhg 

294 Horton, M. Introducing Covenant Theology, s. 173 - 181 

295 Steiger, P. Ještě ke vztahu mezi starou a novou smlouvou, s. 45-46 

http://books.google.cz/books?id=Ws0NwfMd0mUC&pg=PA178&dq=covenant+theology+moral+law&hl=cs&sa=X&ei=J5VwT6jSAdCWOpnK5PAF&sqi=2&ved=0CDMQ6AEwAA
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v páté kapitole) a Lv 19,18. Tedy přikázání o lásce k Bohu a k bližnímu Kristus nadřadil 

dílčím přikázáním desatera.  

Desatero je součástí Mojžíšova Zákona, který byl dán Izraelitům z rukou andělů (Sk 7,53; 

Ga 3,19) po 430 letech od slibu daného Abrahamovi (Gal 3,17). Když Pavel jmenuje 

přestupníky, jejichž hříchy postihuje právě desatero, mluví zcela jednoznačně o zákonu, který 

je takovýmto lidem určen:  

„Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá správně  a je si vědom, že zákon není určen pro 

spravedlivého, nýbrž pro lidi zlé a neposlušné, bezbožné a hříšníky, pro lidi bohaprázdné a 

světské, pro ty, kdo vztáhnou ruku proti otci a matce, pro vrahy, smilníky, zvrhlíky, únosce, 

lháře, křivopřísežníky, a co se ještě příčí zdravému učení  podle evangelia slávy požehnaného 

Boha, které mi bylo svěřeno.“ (1 Tm 1,8-11).  

Pavel zde tedy vyjmenovává hříchy vyplývající z porušení přikázání obsažených 

v desateru a tvrdí, že tento zákon není určen pro spravedlivého, tedy pro křesťana.296 

3.6.12  Musí křesťané světit sobotu? 

Než se pokusíme uvést konkrétní biblické pasáže, je nutné přiznat, že na čtvrté přikázání 

desatera v praxi novozákonní církve nepanuje mezi křesťanskými tradicemi zcela 

jednoznačný názor. Aniž bychom nyní přikročili k detailnímu biblickému rozboru 

jednotlivých poloh, načrtněme si celkem tři hlavní směry, přičemž tímto výčtem nebudeme 

omezovat další možné výklady a z nich vycházející praxi.  

Některé církve se, spíše fakultativně, snaží zachovat skutečně sedmý den jako sabat. Patří 

sem například některá židovská mesiánská společenství, která se v Izraeli připojují 

k sabatu297 nebo třeba některé protestantské denominace či sbory, které chtějí být věrnější 

biblickému textu.298 Další věří, že sobota byla nahrazena nedělí, prvním dnem po sobotě, 

která podle nich v Písmu odpovídá dni Páně, kdy byl Kristus vzkříšen a dni, kdy Jan přijal 

své Zjevení (Zj 1,10). Sem patří především římskokatolická církev299, ale i třeba wesleyáni, 

kteří se staví i proti obchodování v den Páně.300 Představitelé těchto tradic se obvykle 

odvolávají na některá místa v Písmu, kdy se učedníci sešli v neděli po zmrtvýchvstání (J 

                                                 

296 Jde explicitně o 1; 5; 6; 7; 8; 9 a implicitně o 2; 3 a 10 přikázání 

297 „Gentile Christians have the freedom to celebrate the Sabbath and the Jewish holidays, or not observe them. If 

someone says, “Messiah is my Passover and I don't need to celebrate a Passover Seder” - that’s fine. If someone says, 

“Messiah is my Sabbath, and I'm resting in Him, and therefore I don't need to rest on the Sabbath” - that's OK.“ In What 

is Messianic Judaism? 

298 Od baptistů světících sobotu přijal například Joseph Bates svoji nauku o sobotě, která se poté rozšířila u adventistů 

299 „Sobota je srdcem Zákona Izraele. Zachovávat přikázání znamená správně odpovídat na moudrost a vůli Boha, jak to 

vyjadřuje dílo stvoření. Pro nás však nastal nový den: totiž den Kristova zmrtvýchvstání. Sedmý den dokončuje první 

stvoření. Osmého dne počíná nové stvoření. Tak dílo stvoření vrcholí ve větším díle, ve vykoupení. První stvoření nalézá 

svůj smysl a vrchol v novém stvoření, v Kristu, jehož zář převyšuje ono první.“ In Katechismus katolické církve, § 348-

349  

300 Budou uctívat Boží jméno a oslavovat den Páně bohoslužbou a duchovním vzděláváním, účastníce se těch aktivit, 

které přispívají k morálním a duchovním cílům tohoto dne… Wesleyánská církev se staví proti legalizaci obchodování v 

den Páně. In Čemu věříme. Církev Wesleyánská  
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20,19) a později jiní učedníci k lámání chleba prvního dne po sobotě (Sk 20,7). Římští 

katolíci se pak odvolávají na církevní historii, jako je Didaché, list Barnabášův, listy 

Ignácovy nebo Justinův Dialóg s Židem Trifónem, kde je explicitně zmíněno scházení 

křesťanů v neděli, i když se připouštějí i sobotní zvyky v Palestině, Sýrii a Antiochii.301 

Poslední skupinou jsou některé evangelikální církve, pro které je den jako den a nedělní 

setkávání je chápáno především jako věc tradice. Tyto církve by vcelku neměly problém 

scházet se v kterýkoliv jiný den v týdnu, pokud by se na něm lidé shodli.302  

Jen letmý pohled na tuto názorovou, i když ne disharmonickou pluralitu, v nás může 

evokovat Pavlovo konstatování ohledně rozlišování dnů, v němž až blahosklonně nabádá 

křesťany k jistotě svého přesvědčení.  

Toto vysvětlení ovšem adventistu neuspokojí. Adventista jistě bude žádat další důkazy 

z Písma a představa, že by pro někoho nebylo důležité zachovávat určitý den je porušením 

věčného Božího principu. Jak uvádí Potoček, při diskusi s adventisty je třeba jít až ke 

kořenům problému a namísto diskusí o dnech, je třeba hovořit o Zákonu jako celku.303 

Písmo totiž ukazuje, že zákon Mojžíšův (nikoliv nařízení daná Adamovi, Noemu nebo 

Abrahamovi) byl přidán pouze do příchodu Krista (Ga 3,24) a pro svou zastaralost (Žd 8,13) 

byl skrze kříž vyprázdněn (Žd 9,10; Ko 2,14; Ef 2,14-15). Ne jeho část, ale celý zákon, ten, 

jenž byl dán Mojžíšovi a jehož součástí je desatero, včetně svěcení soboty - sabatu. Nikdo 

před Mojžíšem, ani Adam ani Abraham ani Noe sabat nesvětili.  

Jak si všímá Mitchell, slovo „sabat“ není v knize Genesis zmíněno ani jedenkrát. 304 V Gn 

2, 2 se vyskytuje pouze stejný kořen [shb] u slova ve tvaru ִביִעי  což se překládá ,(hašÿvi’i) ַהשְּ

jako „sedmého dne“, a tento kořen je identický s kořenem [shb] u slova ַׁשָבת (šabāt), 

překládaném ve SZ jako „den odpočinutí“ nebo-li sabat.305  O tom, že se nejedná o 

synonymum, jinými slovy, že sobota neznamená automaticky sabat, svědčí i verš Ex 20, 10, 

kde dochází ke paranomázii a obě slova, sedmý den a sabat, máme hned vedle sebe [ תַׁשבָ  —

ִביִעי  “Toto spojení bývá obvykle překládáno slovy „sedmý den je den odpočinutí [sabatu] .[ַהשְּ

(E). Samotné slovo sabat je odvozeno od slovesa ׁשָ בַ ת   (šavat), které se obvykle překládá jako 

ustat.  

První přikázání světit sabat pak vydává až Mojžíš v 16. kapitole Exodu. Citace knihy 

Genesis 2,2-3, která je součástí desatera, nepředstavuje proto datum, kdy byl sedmý den 

                                                 

301 Slavení neděle, nebo soboty?  

302 Asi nejsystematičtěji se z českých evangelikálních časopisů problémem okolo soboty věnoval Zápas o duši, který 

v podstatě nabízí modifikované členění s tím, že křesťanstvo, zřejmě i s jistou mírou nadhledu a licence, rozděluje na 1. 

Důsledné sabatisty (adventisté, světící soboty dle zákona), 2. Nedělní sabatisty (někteří katolíci a reformovaní, kteří 

nahradili sobotu nedělí) 3. Reformované sabatisty (Luther, Kalvín a evangelikálové, kteří odpočívají v neděli a naplnění 

sabatu vidí v Kristu) a 4. Sabatisty naplněného slibu (skupina nahrazující plně Starý Zákon Novým Zákonem). Poslední 

skupina se zde tedy vztahuje k „Sabatistům naplněného slibu) In Steiger, P. Všichni křesťané odpočívají, s. 10-17 

303 Potoček, J. Církev adventistů sedmého dne, s. 156 - 158 

304 Mitchell, T. C. In Douglas, J. D. (Ed.). Nový biblický slovní, s. 892 

305 Tamtéž 
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institucializován, ale Mojžíš zde Izraelitům s retrospekcí vysvětluje, proč byl 

institucializován. Jednoduše proto, že Bůh „sedmého dne odpočinul“ (Ex 20,11).  

Ne všichni křesťané, kteří se v neděli scházejí, ji považují za náhradu sabatu, jak se 

domnívala Whiteová, nýbrž je pro ně dnem, kdy se scházejí k bohoslužbám, v upomínku na 

Kristovo vzkříšení (J 20,9) a k lámání chleba (Sk 20,7). Nejedná se však o svěcení sedmého 

dne ve starozákonním smyslu. Jak uvádí jeden český autor „kdyby se svěcení šabatu se všemi 

obřady vztahovalo na svěcení soboty pro všechny věky, museli bychom dnes zachovávat 

i kněžské řády, oběti a oltáře. Smírčí obřady by nás očistily od hříchu i bez Krista.“306 

Vyprázdnění zákona však v žádném případě nedává křesťanům svobodu vraždit, krást a 

cizoložit, neboť křesťané jsou pod zákonem Kristovým (Gal 6,2), který je nazván novou 

smlouvou, založenou na lepších zaslíbeních a jejímž prostředníkem není Mojžíš, ale Kristus 

(Žd 8,6-7). Zákon byl dán pouze do doby jeho příchodu (Ga 3,19). Tohoto prostředníka Nové 

smlouvy předpověděl již Mojžíš (Dt 18,15) a apoštol Petr v něm o letnicích vyznal před 

Izraelci Krista (Sk 3,22).  

Tak byla skrze kalich uzavřena Nová smlouva (L 22,20), která je potvrzena křtem 

(1 P 3,21) a připomínána Večeří Páně (L 22,19). Připomínka Staré smlouvy mezi Bohem a 

Izraelem - sabat (Ex 31,13, Lv 24,8), jež byla stvrzena obřízkou (Sk 7,8) byla proto 

vyprázdněna křížem. Jak uvádí Adlof v souvislosti s Mt 5,8: „Kristus naplnil zákon a stal se 

jeho zakončením ve své smrti, ale svým zmrtvýchvstáním přinesl nový stav.“307 

Kvůli tomu také Pavel, farizeus a milovník zákona, který si byl lépe než kdokoliv po něm 

vědom moci kříže, napsal: „Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, 

nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám“ (Ko 2,16) a křesťany z Galacie před 

takovou praxí varoval: „Dodržujete ustanovení pro dny a měsíce, období a roky! Bojím se, 

aby úsilí, které jsem vám věnoval, nebylo nakonec nadarmo“. (Ga 4,10-11). Vnější věci jako 

dodržování dnů jsou dnes pouze záležitostí přesvědčení. „Někdo rozlišuje dny, jinému je den 

jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení“. (Ř 14,5)  

Pavel v dopise Timoteovi proto píše, že zákon není určen pro spravedlivého (1 Tm 1,8). 

Tímto spravedlivým se člověk stává bez skutků zákona z víry (Ř 3,28), která vychází ze 

slibu, danému Abrahamovi ještě před vyhlášením desatera, a který se naplnil v  Kristu (Gal 

3,16-17). V životě církve se naplnění tohoto slibu projevilo obdržením zaslíbeného Ducha 

svatého, skrze víru v Kristovo vzkříšení (Ga 3,14). Skrze tohoto Ducha je do srdcí křesťanů 

vylita láska (Ř 5,5), jež nás uschopňuje k plnění „nového“ přikázání lásky (J 13,34). Právě 

z tohoto důvodu není desatero určeno pro spravedlivého, ale pro hříšníka.  

Jestliže křesťan z moci Ducha svatého miluje svého Pána, nebude se klanět jiným bohům. 

Pokud křesťan má rád své rodiče, bude o nich mluvit v úctě. Pokud miluje svého bližního, 

                                                 

306 Steiger, P. Dopisy - odpověď: Svěcení soboty, s. 8-10 

307 Adlof, A. Falešný peníz, s. 19 
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nebude o něm křivě svědčit a pokud miluje svoji manželku, nebude cizoložit. Do sobotního 

odpočinku, který byl dříve zákonem přikázán, křesťan rovněž vešel skrze víru, a ne pouze na 

jeden den v týdnu (Žd 4,3). Proto křesťan nežije pod kletbou zákona, ale pod milostí, která jej 

naopak z moci hříchu vysvobodila a nepotřebuje již nad sebou dozorce (Ga 3,25). Milost nám 

není dána k tomu, abychom Boha poslouchat nemuseli, ale naopak proto, abychom jej 

s čistým svědomím mohli poslouchat z moci zaslíbeného Ducha mnohem více. 

Rozdíl mezi starými a novými přikázáními, včetně desatera, shrnul Pán Ježíš v kázání na 

hoře, kdy žádal spravedlnost mnohem vyšší než tu, kterou mohla zajistit litera zákona. 

Vrahem již není jen vrah, ale i ten, kdo se hněvá bez příčiny a smilníkem je již ten, kdo se na 

ženu dívá chtivě. Milost z moci Ducha tedy žádá mnohem více, než žádalo desatero a ten, 

kdo zpytuje srdce i ledví se s pouhou literou rozhodně nespokojí!  

V listu Galatským Pavel stavění spásy na základě dodržování přikázání Starého Zákona 

dokonce nazývá jiným evangeliem (Ga 1,6) a návrat k dodržování přikázání skutků Zákona 

k popření kříže (Ga 3,21) a návratu k vesmírným mocnostem a modlářství (Ga 4,9-10). Nikde 

v Novém zákoně proto nejsou křesťané ani náznakem vedeni k svěcení soboty a dokonce 

jeruzalémský synod, který se právě problematikou zákona a milostí zabýval, nic takového 

křesťanům neuložil (Sk 15).  
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3.7  Eklesiologie  

3.7.1  Izrael zavržen 

Chceme-li podrobněji prozkoumat, co adventisté rozumí pod pojmem „církev ostatků“, 

musíme se znovu vrátit k jejich pojetí nebeské svatyně, určující další sled dějin. Pravá církev 

začala působit v roce 34 po Kristu, což adventisté považují za konec sedmdesáti týdnů let, 

kdy skrze Štěpánovu mučednickou smrt Bůh zavrhl Izrael308 a apoštolé se obrátili 

k pohanům. 309  

3.7.2  Apostase a 1260 let 

Vzniklá církev se však od svého poslání záhy oddělila. Adventisté totiž věří, že během 

historie církve se vedl neustálý spor o svěcení soboty. Jedním z prvních, který se dle 

adventistů od svěcení soboty oficiálně oddělil, byl již Justin.310 Důvodem, proč křesťané 

nakonec vyměnili sobotu za neděli, byla prý skutečnost, že pohané slavili v neděli „Den 

Slunce“, a proto císař Konstantin, který chtěl rozmáhající se křesťanství sjednotit s pohany, 

převedl den odpočinku ze soboty na neděli311. Tento postoj byl pak stvrzen i koncilem 

v Laodiceji ve 4. století. Tím se církev definitivně vydala po falešné cestě, až nakonec zcela 

odpadla.  

Adventisté v tomto odpadnutí vidí naplnění proroctví o „člověku hříchu“, který není 

představován budoucím Antikristem, jak tomu po staletí věřili křesťané, ale padlým 

náboženským systémem. Tímto „člověkem nepravosti“ se stala římská církev, desetihlavá 

šelma ze Zjevení: „Tento kompromis mezi pohanstvím a křesťanstvím vedl k tomu, že 

povstal „člověk hříchu“ - rozsáhlý systém falešného náboženství, spojení pravdy a bludu. 

                                                 

308  „Počínaje Kristovým úřadem učitelským roku 27 po Kristu, sahal by tento týden nebo sedm doslovných roků až do 

roku 34 po Kristu. V tomto roce zemřel Štěpán mučednickou smrtí. Pavel byl poslán k pohanům a židovský národ byl 

zavržen. Tím, že zavrhl Krista a jeho evangelium, zavrhl jedinou možnost spasení a Bůh jej již nemohl pokládat za svůj 

vyvolený národ“ Branson, W. H. Smíření ve světle svatyně, 62 

309 „Bůh na základě toho, že židovský národ odmítl Ježíše i jeho nabídku obnovit misionářské poslání židovského 

národa, založil křesťanskou církev převážně z pohanů…“ Nelson, D. NET 98, přednáška 20, s. 8; ovšem Škoda k tomu 

namítá, že k ukamenování Štěpána muselo dojít již někdy kolem r. 32, protože tehdy jim při tom držel pláště ještě 

neobrácený Saul (později Pavel). K jeho obrácení došlo až poté a to bylo 17 let před Koncilem v Jeruzalémě (Ga 1,18; 

2,1), který je poměrně pevně datován na r. 49. Kázání evangelia pohanům začalo pravděpodobně až později viz k Sk 

13,46. In Škoda, P. Poznámky k diplomové práci 

310 „Stále více spisovatelů se začíná distancovat od soboty. Například Justinos (100 – 164) zašel tak daleko, že tvrdil, že 

sobota je znamení hanby, které Bůh vnutil Židům, aby je spravedlivě potrestal za jejich bezbožnost… Tak se začala 

v lese dějin pomalu vyšlapávat cestička, na jejímž konci po ní půjde téměř celé křesťanstvo“ In Nelson, D. NET 

98, přednáška 15, s. 4 

311 Whiteová mnohokrát zdůrazňuje r. 321 jako uzákonění neděle a tvrdí, že do té doby se sobota běžně světila ve všech 

církvích (což není pravda - viz zmínky o Dni Páně v ranných spisech otců). In Škoda, P. Poznámky k diplomové práci 
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Proroctví z druhého listu Tesalonickým neodsuzuje jednotlivce, ale poukazuje na náboženský 

systém, který nese odpovědnost za toto odpadnutí“.312  

V roce 538, kdy byl papež osvobozen z nadvlády Ostrogótů a začal využívat Justiniánova 

dekretu, rozšířila se moc „Svatého stolce“. Nastalo tak, dle adventistů, pronásledování 

křesťanů na 1260 let, jak o něm píše Zj 12,6-14. „Během 1260 let pronásledování prožívaly 

miliony věrných věřících obrovské utrpení a někteří zaplatili svou věrnost Kristu životem“.313 

Těchto 1260 let pronásledování ukončila až vítězství Napoleonových armád v Itálii, kdy 

zajetí papeže Napoleonem v roce 1798 uštědřilo šelmě smrtelnou ránu (Zj 13,3). Papež 

zemřel v zajetí, což ukončilo 1260 let zajetí. 

3.7.3  Reformace 

Reformace, která se v šestnáctém století začala slibně vyvíjet, však dle adventistů 

nedosáhla až k sobotní pravdě, a proto byla též odsouzena k zániku: „Reformátoři vykonali 

mnoho, ale neobjevili veškeré světlo, které během staletí pohaslo. Vyvedli křesťanství 

z hluboké temnoty, ale přes to jakoby stále ve stínu… Ve stínu zůstaly i nadále pravdy… 

sedmý den jako biblická sobota a další“.314 Na sklonku doby konce se protestantismus 

poskvrnil další apokalyptickou bytostí, ropuchou, vycházející z úst draka. Jedná se o 

spiritismus, který infikoval církev. Tento nástup spiritismu v církvi předpověděla již Ellen 

Whiteová a její následovníci v něm rozpoznali charismatické hnutí, jehož zázraky mají 

stejnou podstatu jako mariánská zjevení a nakonec svedou obyvatelé celé země.315  

Tak se vlastně veškeré křesťanstvo ocitlo mimo pravdu a dnes si i ostatní církve uvědomují 

svůj zbídačený stav. „Začíná se ukazovat, že jsme mimo správné cesty“.316 Avšak pravou 

příčinu svého odklonu „zatím“ církve nejsou schopny rozpoznat. 

3.7.4  Postupné světlo 

Adventisté, i přes jejich neortodoxní poselství, se však - pokud chtějí být nazýváni 

ortodoxními křesťany - nemohou od historického křesťanství oddělit. Přestože církev v žádné 

fázi svého vývoje podobná učení nezastávala, vypracovali teorii tzv. „postupného světla“, 

které jim dovoluje na historické křesťanství navázat a zároveň zastávat všechna zde popsaná 

učení. Církev se totiž, jak již bylo řečeno, záhy po svém zrodu vydala na nesprávnou cestu 

                                                 

312 Damsteegt, P. G. Adventisté sedmého dne věří…, s. 198 

313 Tamtéž 

314 Tamtéž, s. 204 

315 „Jednoho večera jsem byl pozván, abych se zúčastnil semináře „Znamení a zázraky“. Instruktorem byl známý 

charismatický kazatel a řečník [patrně se jednalo o Johna Wimbera, pozn. aut.]… prostřednictvím obrovské vlny 

charismatického hnutí v tomto národě jsou Američané nuceni věřit padělkům zázraků a jazyků a různým nadpřirozeným 

projevům, které stejně jako mariánská zjevení lidi nenápadně a tiše připravují na závěrečný podvod, který Lucifer 

uskuteční na této planetě“ In Nelson, D. NET 98, přednáška 19, s. 6 

316 Švihálek, L. Svět. Jak se v něm orientovat, s. 11 
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svěcení neděle, avšak během staletí Bůh zjevoval nové a nové zapomenuté pravdy, až skrze 

Ellen Whiteovou, před svým druhým příchodem, zjevil pravdu stávající, pravdu sobotní. 

Adventisté si ovšem monopol na pravdu do budoucna nečiní a věří, že budou zjevovány 

stále nové a nové pravdy, které půjdou ruku v ruce s odpadáním falešné, babylónské církve, a 

které v posledních dnech „zazáří“.317 Podobně argumentuje i Nelson: „Vidíme, že na konci 

času, těsně před návratem Ježíše Krista na naši zem, pravda o Bohu jako Stvořiteli a 

evangelium o jeho daru soboty bude znít z jednoho konce světa na druhý“.318 

I adventisté zřejmě ve vztahu k ostatním křesťanům prožili koncem minulého století svůj 

„II. Vatikánský koncil“, což potvrzuje i Potoček.319 Může to naznačovat i G. E. Vandeman, 

který koncem osmdesátých let napsal adventistický bestseller, který byl čten křesťany snad 

všech denominací. Křesťané ostatních konfesí zde nejsou představováni jako odpadlíci. Není 

zde zmínka o charismaticích jakožto o hnutí inspirovaném nečistým duchem, vycházejícím 

z úst falešného proroka. Ani katolíci zde nepředstavují desetihlavou šelmu. Naopak, autor 

v těchto církvích vidí určité Boží pravdy a kladně je komentuje. Katolíci projevují niternou 

zbožnost; luteráni jsou ti, kteří navrátili křesťanstvu Písmo; baptisté se navrátili k biblickému 

křtu; metodisté k nauce o posvěcení a charismatici navrátili křesťanstvu pravdu o duchovních 

darech. Na toto vše navazují adventisté, kteří jsou pak jakousi pomyslnou korunou 

reformace320:  

„…od 19. století, kdy byla téměř zapomenutá pravda o sedmém dni - sobotě -  objevena, začaly 

miliony křesťanů po celém světě slavit Boha v tento den. Jak skvělým dědictvím jsou pro nás 

všechny ty pravdy, které jsme získali prostřednictvím reformátorů… A dokonce ještě nyní 

existují další pravdy, které nám Bůh chce odhalit. To je velká pravda pro bystrého, 

přemýšlivého křesťana“.321 

Bystrému a přemýšlivému křesťanu je poté, po vykreslení doktríny o nutnosti světit 

sobotu, adresován příběh dvou chlapců, kteří šli spolu na pastvu se stádem ovcí. Na pastvě se 

jejich ovce promíchaly, ale když se chlapci nakonec rozdělili, každá ovečka následovala 

svého pastýře. „Jste jednou z Kristových oveček? Jste, jestliže ho následujete ve všem, co 

vám zjevuje ve svém slovu jako svou pravdu, ať je ta pravda jakákoliv. A takové rozhodnutí 

můžete udělat kdykoliv“.322  

Pokud by však nebyl křesťan dostatečně bystrý a nepochopil tuto výzvu, autor nakonec 

píše:  

                                                 

317 Vandeman, G. E. Co se mi líbí na…, s. 100 

318 Nelson, D. NET 98, přednáška 8, s. 8 

319 „Podle jejich vlastního hodnocení vstoupili kolem roku 1970 do etapy určité otevřenosti a duchovní konfrontace“. In 

Potoček, J. Církev adventistů sedmého dne, s. 156-158 

320 „Žel se zdá, že poslední  zvolený prezident (2010) Generální Konference CASD Ted Wilson směruje církev tvrdě 

zpět do kolejí historického Adventismu”. In Škoda, P. Poznámky k diplomové práci 

321 Vandeman, G. E. Co se mi líbí na…, s. 91 

322 Tamtéž 
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„Světlo totiž bude svítit dále, až do onoho dne, kdy přijde Ježíš. A když nám Bůh milostivě 

ukáže ve svém slovu nějaké další světlo, měli bychom ho opět přivítat. Myslím, že vám začíná 

být jasné, proč jsem si zvolil za svůj duchovní domov společenství adventistů sedmého dne. Stále 

další a další křesťané přicházejí k témuž přesvědčení.“323 

Adventisté tedy chápou sami sebe jako vrchol, jakousi pomyslnou špičku reformace, která 

začala ve středověku, kdy světlo začalo osvětlovat cestu spravedlivých a nyní svítí stále více, 

až nakonec křesťanstvo sobotní pravdu přijme a na jejím základě bude stavět dále.  

3.7.5  Ostatek 

Adventisté věří, že kniha Zjevení ukazuje, jak tato skupina, která rozpoznala důležitost 

svěcení sedmého dne, vlastně vznikla. Vyrostla z potomstva pronásledované ženy z 12. 

kapitoly Zjevení jako ostatek, hrstka věrných: „A pak se skutečný Boží lid, který žil po staletí 

na poušti, objevil znovu na veřejnosti - přesně podle proroctví Zjevení 12. V 19. století přišel 

čas k oživení dalšího apoštolského učení z 1. století. William Miller a adventisté byli 

povoláni, aby obnovili naději v Kristův brzký návrat“.324 

Tato událost se shoduje s dobou okolo roku 1844, kdy Kristus vchází do svatyně svatých a 

zahajuje tak dobu konce, která skončí obdobím již zmíněného probuzení, pozdního deště, až 

nakonec vyústí v uzavření milosti pro pohany. Dá se však dnes tento skutečný Boží lid nějak 

viditelně rozeznat? Dwight Nelson nechce své posluchače nechat v nevědomosti:  

 „Jak může člověk vědět … která církev je ta správná?… jaké jsou rozpoznávací znaky, o 

kterých Bůh řekl, že budou charakterizovat jeho církev posledních dnů?… Čím se bude církev 

poslední doby vyznačovat?… Bude to církev, která věří Ježíšovu svědectví o tom, že je Pánem 

soboty, a proto bude usilovat, aby mu byla věrná i v zachovávání jeho sobotního dne. Bude 

církví, která věří v to, co Ježíš učil o smrti - jedná se o nevědomý spánek, v němž člověk 

očekává vzkříšení… Kniha Zjevení Jana… o této skupině mluví jako o „ostatním jejím 

potomstvu“ - jako o posledním pokračování Boží věčné pravdy na této zemi. Pokorně a 

s hlubokým přesvědčením vám musím vydat svědectví o tom, že věřím, že církev, která vám 

přinesla cyklus přednášek „Vstříc příštímu tisíciletí: Nalézt věčné přátelství s Bohem,“ 

představuje závěrečné poselství věřících poslední doby“.325  

Předseda Generální konference CASD R. S. Folkenberg326 sice uznává, že „mnozí 

křesťané skutečně žijí podle svého světla a těší se z něho daleko více než my z našeho“, avšak 

záhy dodává: „Duch proroctví nám říká, že Bůh dovede vzácnou loď, která veze Boží lid, 

bezpečně do přístavu“ a „vstup do jakékoliv nové organizace… by znamenal odpadlictví“.327   

                                                 

323  Vandeman, G. E. Co se mi líbí na…, s. 100 

324 Tamtéž, s. 98 

325 Nelson, D. NET 98, s. 5-8   

326 Byl předsedou v období 1990 - 1999 

327 Folkenberg, R. S., Advent 7-8, 1994, s. 4, In Vztah adventistů k ostatním křesťanským denominacím, s. 160 
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Publikace Generální konference z roku 2002 nám pak ukazuje celkem 8 charakteristik, 

podle kterých bude možné rozpoznat církev ostatků:  

1. Zachovává Boží přikázání (Zj 12,17) [rozuměj desatero]; 

2. Má svědectví Ježíšovo a ducha proroctví (Zj 12,17; 19,10) [rozuměj spisy EGW]; 

3. Proklamuje trojandělské poselství každému národu, pokolení a jazyku (14,6-12) [rozuměj 

adventistická misie] ; 

4. Upozorňuje na přicházející hodinu soudu (Zj 14,7) [rozuměj dobu před druhým 

adventem]; 

5. Oznamuje padlý duchovní Babylón (Zj 14,8); [rozuměj Řím a svedené nedělní církve]; 

6. Varuje muže a ženy před přijetím znamení šelmy (Zj 14,9, 10) [rozuměj slavení neděle]; 

7. Má vytrvalost svatých (Zj 14,12) [rozuměj zachovávání adventistického učení tváří v tvář 

světu a padlé církvi]; 

8. Má víru Ježíšovu (Zj 14,12) [rozuměj důvěru, že pravdu má Bůh, nikoliv satan ].328  

3.7.6  Pozdní déšť  

Období konce, které se kryje s vyhlášením výsledků soudu při službě Krista ve druhém 

oddělení nebeské svatyně, skončí velkým adventistickým probuzením, druhými letnicemi. 

„Tak to bylo s Ježíšovými přáteli na počátku, a tak to musí být s Ježíšovými přáteli také na 

konci“.329 Toto období velkého probuzení předpověděla již Whiteová, která díky učení, které 

již nepočítá s Izraelem, vztahuje Petrem předpovězenou obnovu na církev a věří, že tato 

obnova se bude dít v moci, doprovázena divy a zázraky pozdního deště. 

„Velké dílo evangelia neskončí menším projevem Boží moci, než jakým se vyznačoval jeho 

začátek. Proroctví, která se splnila při seslání raného deště na počátku křesťanských dějin, se 

znovu splní v pozdním dešti na konci křesťanských dějin. Bude to „čas odpočinutí“, rozvlažení, 

které předpověděl apoštol Petr, když prohlásil: Čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány 

vaše hříchy a přišel čas Hospodinův, čas spočinutí, kdy pošle Ježíše, Mesiáše, kterého vám určil 

(Sk 3, 19-20). Boží služebníci, s tváří zářící svatým nadšením, budou spěchat z místa na místo, 

aby všude ohlásili Boží poselství. Po celém světě budou varování šířit tisíce hlasů. Budou se dít 

zázraky, nemocní budou uzdravováni, věřící budou provázet znamení a zázraky. Poselství 

nebude šířeno pomocí argumentů jako hlubokým přesvědčováním Božího Ducha. Semeno bylo 

zaseto, nyní klíčí a přináší plody.“330  

                                                 

328 You have the privilege to be a member of the remnant church.  You have a lot of light, and thus you have a God- 

given responsibility to live up to that light.  In the next few weeks in this book you can study an outline of the history of 

the remnant church.  As you study these pages you will sense God’s leading in the organization and activities of His 

remnant church.  Determine today that by the grace of the Lord Jesus you will be a true representative of that church and 

that you can honestly sing “Faith of our fathers! living still.... We will be true to thee till death.” In Church Heritage 

Manual 

329 Nelson, D. NET 98, přednáška 26, s. 7 

330 Whiteová, G. E. Velké drama věků, s. 384 
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V knize Zjevení, studnici téměř veškeré adventistické teologie, je toto období 

představováno andělem letícím středem oblohy a zvěstujícím všemu stvoření věčné 

evangelium (Zj 14,6-7). Tak dojde k obnově svěcení sabatu v církvi posledních dnů. V této 

době začnou lidé studovat knihu Daniel a objeví mnoho dalších, doposavad nezjevených 

pravd a zároveň se budou konat zázraky jako v první církvi:  

„Kniha Zjevení ukazuje vzestup velkého celosvětového náboženského hnutí… „Kniha Daniel 

nás informuje, že v době konce budou její proroctví rozpečetěna (Da 12,4). Tehdy lidé pochopí 

tajemství této knihy. Rozpečetění se odehrálo na konci období 1260 let náboženské nadvlády, 

která skončila zajetím papeže v roce 1798“.331  

3.7.7  1260 let? 

Adventisté se při exegezi číselných hodnot v Písmu obvykle dopouštějí jedné věci, a to, že 

dny uvedené v Písmu automaticky převádějí na roky. Tím se dostávají k obrovským 

hodnotám, které pak přesahují celá tisíciletí. Postup je zde obvykle stejný. Adventisté si zvolí 

nějaký letopočet ve Starém Zákoně a k němu poté přičtou potřebnou cifru let na základě 

údajů uvedených ve dnech. V Písmu se samozřejmě objevují konkrétní předpovězené roky, 

se kterými bibličtí pisatelé dále pracovali. Například Daniel porozuměl počtu let, kdy měl být 

Jeruzalém v troskách (Da 9,2). Údaj byl ovšem brán tak, jak byl uveden, to jest v letech. 

Existují samozřejmě i údaje ohledně týdnů let. Například konkrétní výpočty ohledně 

Danielova „týdne let“ jsou vlastní mnoha křesťanským tradicím.  

Týden let je termín, který se používal v Izraeli v závislosti na milostivém létu, kdy každého 

sedmého roku měla půda odpočinout (Lv 25,5-8). Byl proto ustanoven tzv. sobotní rok. 

V kontextu se píše o sedmi letech šabatu ִנים ֹתת שָׁ ַבע ַשבְּ  Doslova sedm šabatních let, což jest .שֶׁ

sedm krát sedm let ִנים ִנים-שָׁ ַבע שָׁ שֶׁ . Podobné konstrukce je použito i u proroka Daniele, kde se 

standardně mluví o sedmdesátce týdnů let ִעים ֻבִעים שְּ שָׁ  (Da 9,24). Podstatné je zde slovo בּוע  ,שָׁ

které je zde uvedeno v plurálu ֻבִעים  a které se běžně překládá právě jako perioda sedmi nebo שָׁ

týden dní či let. Doslova tedy, vzhledem k následující číslovce, jako „sedmdesát period 

sedmi“. Problematické zde ovšem je, že tento „týden“ zde může znamenat sedm dní i let. 

Nepomůže nám zde ani LXX kde se uvádí ἑβδομήκοντα ἑβδομάδες (tedy opět bez bližšího 

rozlišení). Existuje proto velké množství intepretací. Nicméně mezi mnohými křesťanskými 

exegety se překlad ustálil jako sedmdesát týdnů let.332 

Pro adventisty je ovšem snad každý číselný údaj v Písmu možné převést na roky. Tak zde 

jednou máme nejen 2300 večerů a jiter let (což by ovšem, přijmeme-li tuto logiku, mělo 

spíše znamenat 1150 dní let), ale nyní i 1260 dnů let.  

                                                 

331 Damsteegt, P. G. Adventisté sedmého dne věří…, s. 404 

332 „Většina křesťanských profesorů zastává stejný názor na těchto Danielových 70 týdnů, a to nehledě na jejich 

eschatologickou nauku (výklad budoucích věcí a událostí).“ In Houdman, M. S. Co je soužení? Jak víme, že soužení 

potrvá sedm let? GotQuestions?.org 

http://scholarsgateway.com/parse/שִׁבְעִים
http://scholarsgateway.com/parse/שִׁבְעִים
http://scholarsgateway.com/parse/שָׁבֻעִים
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Obrázek č. 2 Tradiční schéma 2300 i 1260 let podle adventistů   

 

Kde ovšem adventisté vzali tento letopočet? Jaká je opora pro 1260 let? Jak ukazuje 

obrázek 2, jedná se interpretaci několika biblických veršů: 1260 dní (Zj 11,2-3); rok a dva 

roky a polovinu roku.“ (Zj 12,14); čtyřicet dva měsíce. (Zj 13,5); času a čas a poloviny času.“ 

(Da 7,25; 12,7). Všechny tyto verše mluví o době třech a půl let, které lze jednak vyjádřit ve 

42 měsících nebo 1260 dnech. Adventisté pak všechny údaje převedou na dny a ty pak na 

roky. Tak se z 3,5 let a 42 měsíců stane 1260 dní a z nich pak náhle vznikne 1260 let. Pak jen 

zbývá dohledat začátek, ke kterému toto číslo přičteme, a výsledek je nasnadě. Jako počátek 

se zde adventistům jeví rok Justiniánova dekretu z roku 538, kdy vzrostla moc 

římskokatolické církve a konec je rok zajetí papeže v roce 1798. (538 + 1260 = 1798) 

Stále ovšem zbývá otázka, jak univerzálně převádět dny na roky?  Zde, jak uvádí Remeš, je 

třeba vrátit se až do počátku středověku. Jednalo se o exegetické pravidlo židovských rabínů, 

kteří (stejně jako adventisté) chtěli znát datum příchodu Mesiáše. Od 12. století si toto 

pravidlo osvojili horliví chiliasté, jako byli učedníci katolického opata a svým způsobem 

dispenzacionalisty Joachima de Fiore. Do 16. století pak bylo na základě knihy Daniel 

vypočteno hned několik podobných časových dispenzí.333 Podle Šimona počítání s „dny-let“ 

je prý dokonce typické pro celý historistický přístup výkladu proroctví.334 Jak je vidět, kniha 

Daniel k výpočtům přímo vybízela a žádné datum se dopředu předpovědět nepodařilo. Remeš 

cituje brilantního adventistického historika L. E. Frooma, který tyto snahy různých 

prorockých hnutí glosuje: 

1. Připustí se, že vypočítané datum nebylo správné a vyvodí se z toho ponaučení, že 

taková data není možné určovat (to je nejméně častá reakce). 

2.   Prohlásí se, že co do počtu byl výpočet správný, ale chybný byl výchozí bod, od něhož 

se má začít počítat. Stanoví se nový výchozí bod a čeká se, zda povede ke správnému 

datu. 

                                                 

333 Jedná se o období 1260, 1335, 2260, 2300 a 2520 let. Jak je vidět tato období nejsou u adventistů nijak nová. In 

Remeš, P. Svědkové Jehovovi, historický přehled, s. 1 

334 Šimon, A.. Vykladačský přístup Adventistů s. d. k prorockým knihám Daniele a Zjevení, s. 4 
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3. Prohlásí se, že výchozí bod i výpočet byl správný, ale událost, k níž se vztahoval, byla 

špatně interpretována (nejčastěji tak, že ve skutečnosti nešlo o událost tohoto světa, jak 

se očekávalo, ale o událost „neviditelného“ světa).335   

Existuje mezi dalšími křesťany nějaký doslovný výklad 1260 dní? Například 

dispenzacionalisté (futurističní premilénialisté) prohlašují, že obdobně, jako adventisté 

vysvětlují polovinu týdne let mezi ukřižováním Krista a jeho křtem, resp. ukamenováním 

Štěpána. (viz. obr. 2). Jinak řečeno interval 7 let (resp. jeho polovinu v knize Zjevení 11,2-3; 

12,6; 12,14) vztahují na Danielův poslední týden let (Da 9,27). Jak uvádí Horton: „není 

v rozporu se solidní exegezí vidět Danielův 70. týden jako dosud budoucí.336  Rozdíl od 

adventistů je tedy v tom, že futuristický premilénialismus vidí naplnění tohoto zbývajícího 

Danielova týdne let v budoucnu, jako velké soužení Jákobovo, zatímco pro adventisty tento 

týden již uplynul v době ukamenování Štěpána.  Verše z knihy Zjevení, které se týkají i podle 

adventistů budoucích 3,5 roku resp. 42 měsíců nebo 1260 dní (Zj 11,23; 12,6 a 12,14) 

adventisté přepočetli na roky, zatímco evangelikální premiléníální futuristé v nich vidí právě 

polovinu tohoto Danielova budoucího týdne let. 

3.7.8  Co je svatý ostatek? 

Je více skupin, které se snaží najít svoji identitu v nějakém skrytém symbolu ohledně 

potomstva těhotné ženy ze 12. kapitoly knihy Zjevení. Stejně tak existuje řada interpretací 

toho, kdo tato žena jest. Přes římskokatolickou Marii, církev, historický Izrael, až po obraz 

budoucího obnovení Izraele. Vernon McGee kdysi prohlásil, volně parafrázuji: „Ukaž mi, jak 

se díváš na těhotnou ženu ze Zjevení, a já ti povím, jak chápeš eschatologii.“337 Tuto pasáž 

bychom tedy mohli nazývat jako „McGeeho břitva“. Když tato slova domyslíme, lze 

McGeemu více než přitakat. Zároveň je ale třeba dodat, že obava, že všechny symboly 

v Bibli je třeba vykládat jen jedním způsobem, je neopodstatněná. Ukázalo se, že mnohá 

biblická symbolická proroctví měla po jejich naplnění více než jen jeden význam a stejně tak 

chápat pravověří na základě vyhraněných eschatologických schémat by bylo jistě úzkoprsé. 

Pokud jsme préteristy, případně historicisty, máme jistě pro symbolické výklady více 

volnosti. Komplikovanější to budeme mít, pokud zastáváme futuristické eschatologické 

pohledy. Jako vyloženě problematické lze ovšem nahlížet, když jsme futuristickými chiliasty, 

a tento obraz ztotožníme exkluzívně se svojí vlastní skupinou, jak se to stalo adventistům 

nebo později hnutí Pozdního deště. Pak se nám může stát, že budeme členy elitní skupiny, 

která má sehrát v eschatologickém horizontu stěžejní roli, zatímco kolem nás se rozprostírá 

                                                 

335 Froom, L. R. The Prophetic Faith of Our Fathers In Tamtéž  

336 Horton, S. Systematická teologie, s. 632 

337 Jednalo se o relace „Světem Bible“ vysílané rádiem TWR, které četl Pavel Vopalecký v 90. letech 
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náboženský Babylón. Zde je ovšem nutno zdůraznit, že adventisté sami se považují za 

historicisty a do budoucna vztahují jen tento specifický oddíl Písma.338 

Zřejmě zatím neexistuje nějaká výrazná skupina věřících, kteří by zpochybňovali, že 

synem ženy je Pán Ježíš Kristus. Kdo je ovšem touto ženou a kdo je jejím potomstvem, 

mluví-li se o minulé události, kterou narození a nanebevstoupení Pána Ježíše Krista 

bezesporu je? A nemají tedy nakonec pravdu jenom préteristé, že kniha Zjevení se již 

prakticky naplnila? To jsou jistě pohledy, které nelze tak snadno ignorovat. Přesto si myslím, 

že je možný i futuristický, premiléniální pohled na tuto pasáž. Jeden z nich zastávají 

například někteří konzervativní evangelikálové, kteří v potomstvu ženy vidí budoucí 

znovuzrození Izraele. Tito zde nalézají dvanáct hvězd jako dvanáct izraelských pokolení, 

stejně jak měsíc a slunce z Josefových snů339, které čekají na své znovuobnovení (Ř 11,15). 

Za srovnání zde stojí eschatologicky pojímaná Izajášova předpověď:  

„Dříve než ji přepadly porodní bolesti, porodila. Dříve než ji zachvátily porodní křeče, povila 

pacholíka. Kdo slyšel kdy něco takového? Kdo co takového spatřil? Což se zrodí země v 

jediném dni? Nebo pronárod snad bývá zplozen jedním rázem? Sotva se začala svíjet bolestí, už 

porodila sijónská dcera své syny“ (Iz 66,7-8). 

„Žena oděná sluncem, pod jejímaž nohama byl měsíc a na jejíž hlavě byla koruna dvanácti 

hvězd…I porodila syna pacholíka, kterýž měl spravovati všecky národy prutem železným. I 

vytržen jest syn její k Bohu a k trůnu jeho.“ (Zj 12,1-5) 

Z tohoto úhlu pohledu je pak „pozůstatkem potomstva“ neboli ostatkem Izrael, který 

dospěl ke spáse podle Ř 11,26. Pro adventisty, kteří zvolili učení o náhradě Izraele církví a 

sami jsou v tomto futuristy, kteří jako jediní zachovávají správně přikázání Boží a drží se 

svědectví Ježíšova, je však toto vysvětlení (totiž že potomstvo ženy představuje obnovenou 

církev reprezentovanou jejich hnutím) pravděpodobně i jediným možným.  

3.7.9  Postupné světlo? 

Adventisté tedy věří, že v historii reformace došli nejdále. Dokonce až na samý konec a 

míří v ústrety Kristovu příchodu. Jak již bylo předesláno, nejsou v tom sami. 

Restauracionismus je blízký i některým evangelikálním hnutím.340 Každý má ovšem o své, 

právě zjevené pravdě, vlastní představu. Heretický William Branham se například domníval, 

že úřad novodobého Jana Křtitele patří jemu a že je to jeho hnutí, které dokončí reformaci a 

přivítá Krista při svém návratu. I on zastával koncept postupného zjevování světla. Podobně 

dnes někteří charismatici hlásají, že obnovený úřad apoštola je tím posledním kamínkem do 

                                                 

338 Šimon, A. Vykladačský přístup Adventistů s. d. k prorockým knihám Daniele a Zjevení, s. 4-14 

339 Stamps, C. D. Studijní Bible s výkladovými poznámkami, s. 2124 

340 Podrobně se vztahem mezi evangelikalismem a restauracionismem zabýval například Richard T. Hughes, kde si 

všiml tendence k restauracionismu u klasických hnutí jako jsou baptisti, presbyteriáni nebo puritáni. In. Dayton. D. W. 

Johnston, K. R. (Eds.). The Cariety of American Evangelicalism, s. 72-109 
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reformační mozaiky.341 O jehovistech, mormonech, moonistech ani nemluvě. Ti všichni, ač 

původně vyšli z  křesťanství, jsou těmi často i „jedinými pravými“, kteří našli pravdu pro 

církev poslední doby a všichni by je proto měli následovat.  

Společným bodem těchto hnutí zpravidla ovšem je, že se od věrouky předcházejících hnutí 

spíše odklánějí, než aby z ní vycházeli a doplňovali ji. Na druhé straně vývoj dogmatu 

vskutku ukazuje na pozvolné vybředávání církve ze středověkého úpadku. Pokud by ale 

restauracionismus byl univerzální doktrínou, pak by možná Ježíš nepokládal svoji otázku, 

zdali před svým příchodem nalezne víru (L 18,8). Biblicky, pokud nepoužijeme například 

rekonstrukcionismus založený na alegorizaci Starého Zákona a teorii náhrady, 

restauracionismus lze stěží ospravedlnit Písmem. Zajímavě o tom píše jeden americký 

apologeta, podle něhož představa, že by církev byť na jedno století opustila učení o 

ospravedlnění z víry, znamenalo de facto její zánik. Historie spíš ukazuje, že proces 

deformace a reformace působí současně a záleží především na církvi samotné, nakolik se 

v dané době drží Písma. Stěžejní verš Př. 4,18 je proto nutné vidět v celém kontextu, neboť 

z hermeneutického hlediska se jedná o určitý poetický náznak „paralelismu membrorum“, při 

jehož exegezi nelze přehlédnout celek: 

Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den. (Př 4,18) 

Cesta svévolníků je však jako soumrak, nevědí, o co klopýtnou. (Př 4,19) 

Z těchto veršů plyne, že světlo i temnota působí současně, vedle sebe, a záleží na 

aktuálním postoji člověka k Bohu spíše, než na eschatologické dispenzi církevních dějin nebo 

příslušnosti k učení specifického náboženského hnutí, zastávajícího navíc historicky 

neortodoxní nauku. 

3.7.10  Pozdní déšť? 

Učení o vylití pozdního deště jako eschatologické naděje není objevem Ellen Whiteové. 

Jde o průsečík evangelikální eschatologie a pneumatologie, který se začal akcentovat již 

v hnutí raného metodismu. Americký teolog Harvey Cox je přesvědčen, že idea objevu 

duchovních darů jako manifestace eschatologického vyústění dějin spásy zaměstnávala již 

Johna Wesleyho, když studoval montanismus, byť například k projevům glossolálie ve své 

době zůstával zřejmě rezervovaným.342 Učení o druhé zkušenosti a křtu Duchem svatým 

mezi metodisty však přímo vybízely k entusiasmu. Keshwické hnutí, které můžeme vidět 

jako vyvrcholení pozdního metodismu a určité vykročení směrem k pentekostalismu, pak 

doktrínu „pozdního deště“ (latter rain) explicitně zastávalo. Obrovská probuzenecká 

shromáždění, která kulminovala v době vystoupení Millera, mluvila o očekávání „vylití 
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pozdního deště“ zcela otevřeně. S touto ideou dokonce souvisí i „služba žen“. Vlivná 

wesleyánská kazatelka Phoebe Palmerová věřila, že vylití Ducha v této poslední době povede 

ke zrovnoprávnění služby žen v kazatelské službě. Vždyť je přece zaslíbeno, že „dcery vaše 

prorokovati budou“ až bude vylit Duch „na všeliké tělo“.343 Ať už je náš názor na tuto 

eschatologii jakýkoliv, nezapomeňme, že v USA žilo v té době jen asi 17 milionů lidí a že 

Palmerová (1807 - 1884) byla vrstevnicí Ellen Whiteové (1827 - 1915), která sama pocházela 

z metodistické rodiny a byla také ženou. 

Je zde ale ještě další, nezanedbatelný aspekt, který mohl znamenat nebývalý vzestup 

ženské prorokyně. Hned vedle zrušení otroctví vyvstala otázka ženské emancipace. Žena v té 

době ještě neměla volební právo, mohla zastávat jen určité funkce ve společnosti a její 

postavení bylo na úrovni černocha či nezletilého bílého muže. V roce 1848, tedy čtyři roky 

po Velkém zklamání, se v USA začíná institucionalizovat hnutí za práva žen, které odmítá 

obraz ženy jako „otrokyně domácnosti“. Toto hnutí zřejmě bylo podníceno spíše myšlenkami 

unitářství a deismu, nicméně vlivné postavení v něm zastávaly i křesťanky. Ideu hnutí lze 

výstižně charakterizovat slovy aktivistky hnutí M. Fullerové, že duše a intelekt nejsou ani 

mužské ani ženské; génius je bezpohlavní.344 

Rovněž exploze služby žen v metodismu, církvi, která byla v té době v USA největší, byla 

v historii křesťanství neobvyklá. Můžeme jen spekulovat, zda právě orientace 

Weslyeánského hnutí a eskalace hnutí za práva žen nepomohly vynést do tak vysoké církevní 

funkce právě ženu a zda „dar proroctví“ nebyl akceptován díky nové eschatologii. Například 

wesleyánská kazatelka Maria Woodworth-Etter, kterou letniční dodnes považují za svoji 

předchůdkyni345, a která proslula jak tzv. kazatelka „woo-doo“, prožívala manifestace, které 

jakoby připomínaly stavy, v nichž Whiteová přijímala své zjevení.346 I Etterová sloužila 

prorockým darem a například předpověděla zkázu San Francisca v roce 1890.347 Američtí 

letniční Assemblies of God dodnes na 2. kapitole z proroka Joele stavějí substituci muže a 

ženy v církevních úřadech.348  

Je zde ovšem přesto podstatný rozdíl. Letniční eschatologie „pozdního deště“ byla 

odvozena z pneumatologie resp. z touhy po osobním zážitku s Duchem svatým, zatímco 

„pozdní déšť adventistů“ je spojen s Kristovou službou v nebeské svatyni, resp. se začátkem 

druhé fáze vyšetřovacího soudu. Domnívám se ovšem, že teorie často dobíhá praxi a že 

                                                 

343 Althause, P. Spirit of the Last Days: Pentecostal Eschatology in Conversation with Jürgen Moltmann, s. 19  
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doktrína „druhého deště“ je teologií navýsost experimentální. Když se hromadně začaly 

projevovat duchovní projevy, bylo třeba nějak vysvětlit, proč je náhle zážitek „druhého 

posvěcení“ tak masový, a tu se objevila eschatologická dispenze vylití Ducha v posledních 

dnech. Osobně věřím, že k tomu přispěly dvě věci. Jednak to byl entusiasmus z vyhlášení 

nezávislosti USA v roce 1776 a chápání USA jako novodobého Izraele a vyvoleného národa 

a později i uvolnění z ukončení občanské války v roce 1865, a jednak možná i neznalost 

církevní historie, která je mezi křesťany v USA dodnes markantní. Americké nadšení pro 

nové věci a nová probuzení tvoří součást americké protestantské kultury. Navíc Američané 

možná jen málo věděli o glossolálii montanistů, středověkých mystiků, valdenských, 

prorockých hnutích anabaptistů, hugenotů nebo duchovní obnově Jednoty bratrské. Zde 

všude přeci eskalovala charismata. Věděl o tom však John Wesley, vášnivý čtenář patrologie 

a církevních dějin. Nicméně právě on v této pokročilé době již nežil. Přesto nevyšel 

nakročeným směrem a zůstával spíše skeptikem. 

3.8  Pneumatologie 

3.8.1  Dar proroctví  

Adventisté vždy zdůrazňují, že duchovní dary pokračují až do dnešní doby, slouží 

k budování církve, a že mezi tyto dary „poslední doby“ patří i dar proroctví.349 Na první 

pohled by se proto mohlo zdát, že adventisté jsou charismatickou církví, v jejíchž řadách se 

vyskytují proroci. Byl by to však velký omyl. Vždyť charismatické hnutí je hnutím 

spiritistickým, jehož duch je jednou z ropuch ze Zjevení, které vystupují z úst draka, dravé 

šelmy a falešného proroka.350 Úřad skutečného proroka je vyhrazen exkluzivně Ellen 

Whiteové. Zrovna tak, jako byl Jan Křtitel vyslán před prvním příchodem Páně, Whiteová je 

podle adventistů vyslána k službě před jeho druhým příchodem:  

„Bůh vzbudí dalšího proroka, tak jako to učinil před prvním příchodem Mesiáše - proroka, 

který by připravil lidi na Kristův návrat, proroka, jenž nenapsal jediné slovo Bible. Proroka, 

který by mohl být ženou, které by svěřil stejně velké poslání a poselství, jaké měl Jan 

Křtitel…“351 

Adventisté na úřadu proroka Ellen Whiteové pak postavili i svoji eschatologii. Jak jsme již 

uvedli, věří, že jsou tou pravou a ryzí církví ostatku, která je zobrazena v knize Zjevení, ve 

dvanácté kapitole: „Zjevení označuje věrné věřící, kteří tvoří ostatek jako ty, „kdo 

zachovávají svědectví Ježíšova (Zj 12,17).“352 Z pozdějšího rozhovoru mezi andělem a 

apoštolem Janem vyplývá, že výraz „Ježíšovo svědectví“ označuje prorocké zjevení… 
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Zjevení ukazuje, že církev poslední doby bude vlastnit dva rozhodující znaky; její členové 

jsou ti, „kteří ostříhají přikázání Boží a mají svědectví Ježíše Krista“ - prorocký dar (Zj 12, 

17). “353 

Darem proroctví, kterým bude církev ostatku vedena, jsou tedy míněny spisy Ellen 

Whiteové, která je pojata jako jakýsi lodivod, který vede loď církve ostatků, bez jehož hlasu 

není možné dorazit k cíli. Kdo by se domníval, že mu k následování Krista stačí pouze 

Písmo, staví na politováníhodném omylu. Kdo odmítá Ellen Whiteovou, podle oficiální 

adventistické věrouky, na Písmo ve skutečnosti nedbá: 

„Ale pro tuto část cesty“, říká, „jsem vám připravil lodivoda“… musíte jej respektovat… Když 

však nabízí své služby, staví se proti němu někteří členové posádky. „My máme původní 

příručku a pokyny,“ říkají, „a ta nám úplně stačí. Spoléháme na ni a úplně na ni, nechceme od 

tebe nic“. Kdo nyní více dbá na původní příručku? Ti, kdo odmítli lodivoda, nebo ti, kdo ho 

přijali tak, jak příručka informovala?“354 

Podle adventistů má přijetí duchovního daru proroka dokonce vést k jednotě víry a 

poznání. „Protože církev tohoto stavu ještě nedosáhla, stále potřebuje všechny dary 

Ducha“.355 Whiteová dle adventistů splnila všechna kritéria pro tento úřad, „její proroctví 

jsou v souladu s Písmem, naplňují se, nesou dobré ovoce a uznávají Kristovo vtělení“.356  

Nicméně tato proroctví jsou ale s Písmem v rozporu, implicitně popírají Kristovy Božské 

atributy, neadventistické duchovní dary cejchují často jako ďábelské, vedou k vědomí vlastní 

výlučnosti a miliony lidí po celém světě uvádějí k poddanství zákona. Navíc je evidentní, že 

spíše než duchovně inspirována, byla inspirována spisy osob často velmi sporných, jako byl 

např. zakladatel Mormonů Joseph Smith. Adventisté ve svém věroučném manuálu přesto 

píší, že: „Dar proroctví se projevil ve službě Ellen G. Whiteové, která patřila mezi zakladatele 

Církve adventistů sedmého dne“.357  

3.8.2  Proroctví v praxi 

Životopisec Ellen Whiteové podrobně popsal stav vytržení, ve kterém Whiteová získávala 

instrukce a vize, které jsou právě touto příručkou, kterou má současná církev respektovat. 

Ocitujme si jej v plném znění:  

„Někteří se protlačili až k ní a sledovali zblízka, co se děje. Na její tváři byl příjemný výraz. 

Jasně viděli, že nedýchá. Zkusili tep a zjistili, že srdce jí bije normálně, a že na tvářích měla 

přirozenou barvu. Měla otevřené oči a vypadala, jakoby upřeně hleděla do dálky. Nedívala se 

netečně, ale spíš, jakoby pozorovala nějaké dění. Jakákoliv snaha upoutat její pozornost selhala, 

protože naprosto nevnímala své okolí, a vůbec si nebyla vědoma toho, co se kolem ní dělo. Na 
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zkoušku přinesli zrcátko a podrželi ho těsně u její tváře. Zrcadlo se vůbec neorosilo. Potom 

přinesli svíčku a opět ji přinesli k jejímu nosu a ústům, ale plamen se ani nepohnul. Občas 

přirozeným hlasem mluvila o tom, co jí bylo ukázáno ve vidění, ale při tom vůbec nedýchala.  

Chodila po místnosti, dělala jemná gesta a v krátkých zvoláních mluvila o tom, co ve vidění 

viděla. Přestože naprosto nevnímala své okolí, při tom, jak se ladně pohybovala po místnosti, 

neklopýtla, ani do ničeho nenarazila. Dvě hodiny měla Ellen Whiteová vidění, za dvě hodiny se 

ani jednou nenadechla. Pak, když vidění skončilo, hluboce se nadechla a naplnila své prázdné 

plíce. Brzy zase přirozeně dýchala a začala vnímat své okolí. V tomto vidění jí byly ukázány 

hlavní události velkého sporu od počátku až k jeho závěru. Připadalo jí to, jako kdyby byla 

přímo svědkem oněch událostí v době, kdy se odehrávaly.  

Viděla pád Lucifera v době, kdy se ve vesmíru objevil hřích a on byl se svými následovníky 

svržen na zem. Pak viděla stvoření světa a slyšela plán spasení, který Bůh oznámil Adamovi a 

Evě. Byla svědkem zkušeností patriarchů. Viděla Mojžíše, jak schází s hory s deskami zákona 

na svých rukou. A byla odvedena až do doby Ježíše Krista. Byla svědkem jeho narození, když 

přišel na tento svět a stal se členem lidské rodiny. Byla svědkem Ježíšova života a jeho činnosti 

a pak také jeho oběti na krutém golgatském kříži proto, abychom my měli život věčný. A potom 

se v rychlém sledu obrazy měnily.  

Byla svědkem nanebevstoupení Krista a viděla učedníky, jak vyšli, aby rozšířili evangelium do 

všech končin země. Pak se zármutkem sledovala odpadnutí, které následovalo v průběhu 

temných staletí. Viděla velkého reformátora Martina Luthera. Pozorovala ho, jak přibíjí teze na 

dveře chrámu ve Wittembergu. Byla svědkem zkušeností reformátorů a mučednictví mnoha 

těch, kdo obětovali to nejdražší. Jak před ní probíhal panoramatický obraz historických událostí, 

byla svědkem také znamení blízkého Kristova příchodu. Byla dovedena až do dnešní doby a pak 

do budoucnosti. Pak viděla Kristův příchod na nebeských oblacích. Objevil se před ní ve vší 

úžasné vznešenosti… Prošla celým miléniem a spatřila novou zem, zdálo se jí, že se dostala 

mezi svaté, kteří obdrželi své dědictví“.358 

Prorocký hlas Whiteové se projevuje v životech jejích oddaných následovníků dodnes. 

Badatelé na Andrewsově univerzitě, ideologické základně adventismu, kde se spřádala i Síť 

(NET 98), sestavili mezi čtenáři Whiteové anketu. Zjistili následující:  

„Čtenáři těchto spisů mají užší vztah s Kristem, větší jistotu svého postavení před Bohem a 

dokáží snáze rozpoznat své duchovní dary. Mají větší pochopení pro podporu veřejné 

evangelizace a více přispívají na místní misijní projekty, cítí se lépe připraveni pro vydávání 

svědectví a také více svědčí a více se konkrétně zapojují do evangelizačních programů…“359 

                                                                                                                                                        

357 Tamtéž, 271 

358 White L, A. Život a dílo Ellen G. Whiteové, s. 14-17; podle Škody Willi White byl její syn a jeho životopisné údaje 

o matce jsou tedy často subjektivně zabarvené. Kvalitní nezávislé hodnocení života EGW poskytl její současník D. M. 

Canright (ex-adventista) ve své knize Life of Mrs. White. 

359 Damsteegt, P. G. Adventisté sedmého dne věří…, s. 274 
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Tito lidé jsou tedy více oddáni adventistickým doktrínám a jsou pro ně ochotni podstoupit 

více než jejich chladnější bratři, kteří Whiteovou tolik nestudují. Jiní však svědčí o tom, že ti, 

kteří její spisy berou vážně, sklouzávají k cynismu, ztrátě víry a k izolacionismu.360  

3.8.3  Kritika Whiteové prorockého úřadu 

Ohledně prorockého úřadu, kterému se Whiteová a posmrtně i její spisy těší, se vyskytují 

dvě zásadní zpochybnění. Prvním z nich je její zdravotní resp. neurologický stav a různé 

neobvyklé, metafyzické úkazy, které tato proroctví provázely. Druhá skupina kritických 

postřehů se formuje okolo obsahu zjevení a výpovědí, která nekolidují se samotnou adventní 

věroukou.  

3.8.3.1  Hlas Ducha nebo epilepsie? 

Couperus však dává opatrně nahlédnout, že příčinou stavů E. G. Whiteové mohlo být i 

něco zcela jiného než uchvácení Duchem. Byly to, dle něho, záchvaty temporální epilepsie, 

do kterých upadala a ve kterých přijímala své vize. V závěru jeho práce, kde podrobně 

srovnává stavy Ellen Whiteové s citáty a komentáři některých neurofyziologů, uvádí 

pětibodový závěr, který pro zjednodušení uvádím v částečně parafrázovaném překladu: 

1. V dětství byla Ellen normální, psychicky i fyzicky zdravá dívka až do okamžiku svých devíti 

let, kdy byla poraněna kamenem v nosní části tváře a byla 3 týdny v bezvědomí. Došlo u ní k 

rozsáhlému mozkovému poranění, následkem čehož si nebyla schopna na svoji nehodu 

vzpomenout. Typ a umístění jejího poranění a dlouhodobé bezvědomí spojené se ztrátou paměti 

se patrně nakonec vyvinuly v epileptické záchvaty.  

2. Její sny a vize začaly ve věku patnácti let, šest let po její nehodě, a pokračovaly během celého 

jejího života. Když se tyto zkušenosti porovnají se záchvaty temporální epilepsie, nalezneme 

zde typické příznaky komplexních záchvatů.  

3. Její chování bylo srovnáno se třemi temporálními epileptiky a bylo nalezeno jako shodné.  

Byl diskutován i obrovský Ellenin výkon v množství napsaných spisů, kterému se málokdo 

vyrovná. Ellen měla zvyk půjčovat si volně pasáže jiných autorů bez udání zdroje, což je 

vysvětlitelné její hypergrafií a také částečným vzděláním; dokončila pouze třetí třídu, a 

vypůjčování pasáží ji umožnilo zahrnovat myšlenky, které by sama formulovat nedovedla. 

Ačkoliv prohlašovala, že nevěděla o tom, že u literárních citací by měly být uvedeny zdroje, 

v některých svých dřívějších pracích citáty těch, z nichž si vypůjčovala, velmi podrobně 

uváděla. To je jasně vidět v pracích J. N. Andrewse, od kterého čerpala již velmi brzy. 

4. Dalším epileptickým syndromem Ellen, který je dodnes viditelný v jejích spisech a který byl 

pozorován i v její řeči, je tendence držet se slova, výrazu nebo myšlenky a neustále ji dokola 

opakovat. Nejvíce je to patrné tam, kde dochází k opakování jediného slova, např. ve větě, která 

je přičítána Kristu: „Má krev, Otče, má krev, má krev“ nebo když je anděl přinucen říci, „nikdy, 

                                                 

360 Hackleman, D. The Significance of Ellen White's Head Injury 
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nikdy, nikdy“ nebo kde ona sama říká „psát, psát, psát, psát“ nebo „Temnota! Temnota! Samá 

temnota! Taková temnota!“ A jinde,“ryzí, ryzí, ryzí, Bůh je ryzí“. Toto opakování je obsaženo 

téměř ve všech raných spisech Whiteové a taktéž se objevuje v psaných textech jiných osob, 

trpících temporální epilepsií. Jak se ukázalo, editace pozdějších spisů tato opakování odstranila, 

ale ne všechna. Nejnápadnější bylo její používání spojení „Viděla jsem“, kde místy až každá 

věta začala tímto opakovaným úvodem.  

5. Její spisy a řeč měly i jiné charakteristiky, které jsou běžné u této formy epilepsie, jako 

absence nadsázky, nestřízlivost, podezíravost k motivům druhých, těžkopádnost, 

hypermoralismus a hyperetičnost. Její spisy zahrnují dlouhé popisy chyb a nedostatků jiných a 

reinterpretace slov a činů členů církve, doprovozené jejich zavržením. Ruku v ruce s tím kladla 

velký význam své vlastní práci a popisu strašných následků plynoucích z ignorování její rady. 

Její hyperetické požadavky zahrnovaly zákazy dětem hrát si v sobotu, nošení jistých druhů 

oděvu a odsouzení tenisu, košíkové, kriketu a jízdy na bicyklu. Takové charakteristiky jejího 

myšlení a mínění lze pravděpodobně přičíst  následkům z jejího zranění....“361 

 

Obrázek č. 3 Schéma možného neurologického poškození mozku Ellen G Whiteové362  

Výše uvedený obrázek byl publikován jako příloha k Couperusovu článku. Zvýrazněná 

část popisku odpovídá dislokaci poranění vzhledem k oblasti temporálního lobu. Například 

novější výzkumy v oblasti temporální epilepsie prokázaly příčinnou souvislost mezi 

komplexními halucinacemi a bludy, které se vyskytují u krátkodobých záchvatů a dočasných 

poruch vědomí.363 Pro tento druh záchvatů jsou pak typické i „zrakové vjemy“. Cituji 

z odborné publikace Neurologie v rehabilitaci od profesora Pfeiffera, předního českého 

fyzioterapeuta: 

„Z mozkových laloků mají největší sklon k vývoji epileptického záchvatu laloky temporální. 

K těmto parciálním epileptickým příznakům patří stav označovaný jako dreamy state. Jde o 

zvláštní stav zastřeného vědomí, kdy osoba prožívá realitu jako ve snu. Podobné jsou stavy 

derealizace, při kterých se dané osobě zdá vše neskutečné. Dále jsou to stavy, kdy se neznámé 

                                                 

361 Molleurus Couperus In Hackleman, D. „The Significance of Ellen White's Head Injury“  

362 Tamtéž 

363 Dušek, K., Večeřová-Procházková, A. Diagnostika a terapie duševních poruch, s. 557 



101 

 

osoby zdají jako známé nebo prožité situace jako již prožité… Z kůry temporálních laloků se 

objevují sluchové halucinace…někdy (spíše vzácněji) se vyskytují pocity velké blaženosti. 

Záchvat je provázen automatickým částečně uspořádaným nevhodným chováním… Proto se 

tyto záchvaty nazývaly a někdy i nazývají jako psychomotorické… dochází i k cestování 

nazývaném poriomanie… postižený má na stav úplnou amnézii a když záchvat končí, je 

překvapen, kde se nachází, co dělá.364 

Srovnejme tento citát ještě jednou s popisem stavů Ellen Whiteové, která při svém 

cestování poznávala místa, na kterých nikdy nebyla a v pocitech velké blaženosti procházela 

místností a viděla a slyšela děje, aniž by smyslově věděla, kde se právě nalézá. Dívala se 

přitom netečně a naprosto nevnímala své okolí. Je přitom zvláštní, že lidé s lékařským 

vzděláním, jako např. Dr. Kellog nebo Dr. Jackson aj., které měla ve svém okolí, nabývali 

přesvědčení, že se u ní jedná o duševní nemoc, zatímco prostí adventisté věřili, že jde o dar 

Božské inspirace.  

3.8.3.2  Neshody v prorockých výpovědích 

Mnozí kritici, často i z řad adventistů či odpadlíků si všímají sporných výpovědí ve spisech 

samotné Ellen Whiteové. Uveďme si zde jen zlomek, který lze doložit doposud existujícími 

spisy. V  článku z roku 1871 Whiteová uvedla, že nošení paruk člověka vede ke zbláznění, 

protože pod parukou se akumuluje teplo, které působí na zvířecí orgány v našem mozku.365 

Lékařská věda samozřejmě nic podobného neprokázala. Jiní poukazují na její výrok 

z konference v roce 1865, podle něhož se někteří přítomní dočkají „sedmi posledních rad“ a 

jiní dokonce Kristova příchodu366, k čemuž ovšem nedošlo. Mnohé z těchto prohlášení a další 

jsou pak citovány v knize od Waltera Rea.367 

                                                 

364 Pfeiffer, J. Neurologie v rehabilitaci: pro studium v praxi, s. 281 

365 Fashion loads the heads of women with artificial braids and pads, which do not add to their beauty, but give an 

unnatural shape to the head. The hair is strained and forced into unnatural positions, and it is not possible for the heads of 

these fashionable ladies to be comfortable. The artificial hair and pads covering the base of the brain, heat and excite the 

spinal nerves centering in the brain. The head should ever be kept cool. The heat caused by these artificials induces the 

blood to the brain. The action of the blood upon the lower or animal organs of the brain, causes unnatural activity, tends 

to recklessness in morals, and the mind and heart is in danger of being corrupted. As the animal organs are excited and 

strengthened, the moral are enfeebled. The moral and intellectual powers of the mind become servants to the animal. In 

consequence of the brain being congested its nerves lose their healthy action, and take on morbid conditions, making it 

almost impossible to arouse the moral sensibilities. Such lose their power to discern sacred things. The unnatural heat 

caused by these artificial deformities about the head, induces the blood to the brain, producing congestion, and causing 

the natural hair to fall off, producing baldness. Thus the natural is sacrificed to the artificial."Many have lost their reason, 

and become hopelessly insane, by following this deforming fashion. Yet the slaves to fashion will continue to thus dress 

their heads, and suffer horrible disease and premature death, rather than be out of fashion." In White, E. G. The Health 

Reformer, s. 121-123 

366 „Said the angel: some of those who were at the meeting would die, and become "food for worms," and that some of 

them would live on and become "subjects of the seven last plagues," while still others would "remain upon the earth to be 

translated at the coming of Jesus.“ In White, E. G., Testimonies for the Church, s. 18  

367 Rea, T. W. The White Lie 
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3.9 Eschatologie 

Díky apokalyptickému charakteru adventistické věrouky se pak v celém spektru 

systematické teologie můžeme setkat s eschatologickými motivy. Ať už se jedná o 

eklesiologii, soteriologii nebo antropologii, všude se jako červená nit táhne adventistická 

apokalyptika. Proto se může stát, že v této kapitole dojde k určitému opakování již řečeného. 

Zároveň je potřeba si uvědomit, že i adventistická eschatologie má své dobové pozadí. 

Zrodila se v horečnaté době splněných i očekávaných nadějí v USA první poloviny 19. 

století. Vždyť dosavadní americká probuzení vycházela s postmilénialismu, tj. očekávání 

nastolení doby pozemského milénia v brzké době, kdy má dojít ke christianizaci národů a 

všeobecné prosperitě. Ve velké ekonomické krizi se ovšem tento sen rozplynul. Doba tak 

uzrála pro Millerův chiliasmus, podobně jako během husitských válek v Čechách, a lidé 

začali očekávat okamžitý, dokonce vypočítaný Kristův příchod.  

Vedle učení adventistů tak eskaluje i nauka mormonů a samozřejmě Svědků Jehovových. 

Všechny tyto proudy mají více společného, než by se možná někomu na první pohled mohlo 

zdát.368 Při četbě adventistické literatury se pak zřetelně setkáváme s faktem, že se její autoři, 

ač chiliasté, vypořádávají s další odnoží pozdního premilénialismu, totiž 

s dispenzacionalismem, který rovněž začal v USA mezi evangelikály eskalovat.369 Často 

přitom vytvářejí jakousi jeho antitezi.370 Čím se tedy ještě vyznačovaly eschatologické 

důrazy doby, ve které Ellen Whiteová rozpracovávala svá vidění? Co je tedy 

dispenzacionalismus a proč se proti němu adventisté tolik vyhraňují? Nejprve si v souhrnu 

uveďme adventistickou eschatologii. 

3.9.1 Svět před příchodem Krista 

Těsně před příchodem Krista, po adventistickém probuzení „pozdního deště“, bude dle 

Whiteové následovat doba úpadku. Lidé budou sobečtí, chamtiví a bez lásky, což nakonec 

vyústí v nastolení celosvětového padlého náboženského systému představovaného 

papežstvím, jež je zobrazeno desetihlavou šelmou. Papežství bylo sice roku 1798 smrtelně 

zraněno, avšak nyní vstalo z mrtvých, aby svedlo všechny obyvatele země. Tehdy satan 

vytvoří nesvatou konfederaci draka, šelmy a falešného proroka. Jedinými, kteří zůstanou 

                                                 

368 Podrobnějším kulturně teologickým srovnáním těchto hnutí v rámci historického vývoje se zabývá například Tucker 

ve své knize „Another Gospel“ 

369 Zvláště je to viditelné například v knize od Beshirese „Chvála Pánu“, která se vypořádává s dispenzacionalismem 

v letničním hnutí. Ale tyto apologetické prvky vůči dispenzacionalismu jsou patrné i jinde. 

370 Ač oba systémy učí vytržení před miléniem, pak dispenzacionalismus učí příchod vytržených svatých na zem před 

miléniem, adventismus po milléniu. Dispenzacionalismus věří v doslovnou vládu Krista a jeho svatých během milénia na 

zemi, adventismus vidí naopak milénium svatých v nebi apod. 
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pevnými a nesvedenými, budou právě ti, kteří budou zachovávat přikázání Boží, rozuměj 

desatero včetně svěcení soboty, tedy adventisté, a ti jediní také nepodlehnou svodu. 371 

Papežský antikristovský systém zpochybní odluku církve od státu, zcela zruší náboženskou 

svobodu, skrze světové vlády získá ekonomickou nadvládu a tomu, kdo se danému 

náboženskému systému nepřizpůsobí, znemožní nakupovat a prodávat. Falešné učení o tom, 

že Kristus svým ukřižováním zrušil zákon, povede k nárůstu bezbožnosti a zvýšení 

zločinnosti, sexuální nezdrženlivosti, rozvodovosti a zvýšenému počtu potratů. Nakonec 

povstane národ proti národu, nastanou zemětřesení, hlad a velká znamení z nebes.372 

3.9.2 Dravé šelmy vládnou světem 

Život na zemi před příchodem Krista bude představován satanovou vládou v období 

velkého odpadnutí, kdy se vlády na zemi ujmou dvě jím inspirované šelmy. Tou první, 

desetihlavou, jak už bylo zmíněno, je moc papežství.373 Druhou šelmou, kterou ortodoxní 

křesťanství již od dob první církve považuje za Antikrista, budou USA.374 Zvláštní 

symboliku dvou rohů zde představují dědictví občanské a náboženské svobody USA. 375 

Podle Whiteové si USA vynutí zachovávání neděle jako znamení svrchovanosti Říma. 376 

Prostudujeme-li blíže adventistickou eschatologii, zjistíme, že druhou šelmou je také 

falešný prorok, v němž adventisté rovněž rozpoznali USA, neboť „falešný prorok je jiným 

termínem pro druhou šelmu ze Zjevení 13. kapitoly“.377 To znamená, že USA a falešný 

prorok jsou pro adventisty synonymem. 

                                                 

371 „Satan a jeho pomocníci vytvoří konfederaci zla, symbolizovanou nesvatou trojicí draka, šelmy a falešného proroka, 

který svádí svět (Zj 16, 13-14; srov. 13, 13-14). Pouze ti, kteří se nechávají vést Biblí a „zachovávají přikázání Boží a 

věrnost Ježíši“ (Zj 14, 12), mohou úspěšně odolat ohromujícímu svodu tohoto svazku.“ In Damsteegt, P. G. Adventisté 

sedmého dne věří…, s. 404 

372 „Náboženská svoboda získaná za velkou cenu, zaručená odlukou církve od státu, bude postupně zpochybněna a 

nakonec zrušena… Pohrdání Božím zákonem vedlo ke zvýšení zločinnosti a nemorálního jednání… Sexuální revoluce 

má za následek šokující vzrůst rozvodovosti… děsivý počet potratů, široce rozšířená homosexualita mužů a žen…“ In 

Tamtéž, s., 404 – 405 

373 „První šelma tedy vzniká uprostřed velkých národů a lidí v dějinách. Jediná celosvětová nábožensko-politická 

mocnost, o které můžeme říci, že v průběhu temného středověku povstala uprostřed historických, velkých národů, je 

římské papežství“ In Nelson, D. NET 98, přednáška 18, s. 2 

374 „Kdo je druhá šelma…? Podíváme-li se na historické pozadí a na časové zarámování jejího vzniku, je jen jedna 

mezinárodní mocnost, která splňuje prorocký popis – a to jsou Spojené státy americké“. Tamtéž, s. 3 

375 „…mnozí vykladači tohoto proroctví vidí význam dvou rohů v… dědictví občanské a náboženské svobody“ In 

Tamtéž, s. 4 

376  „Proroctví ve Zjevení 13. kapitole říká, že moc znázorněná šelmou se dvěma beránčími rohy přinutí „zemi a její 

obyvatele“, aby se klaněli papežství – které v proroctví představuje šelma podobná levhartu. Šelma se dvěma rohy také 

navede „obyvatele země, aby postavili sochu té šelmě“. Navíc přinutí všechny, „malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i 

otroky“, aby přijali cejch (znamení) šelmy (Zj 13,11 – 16). Jak jsme již uvedli, moc představená v proroctví šelmou 

s beránčími rohy jsou Spojené státy. Proroctví se vyplní, až Spojené státy budou vynucovat zachovávání neděle, kterou 

Řím pokládá za zvláštní uznání své svrchovanosti“. In Whiteová, G. E. Velké drama věků, s. 362 

377 Nelson, D. NET 98, přednáška 19, s. 3-4 
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3.9.3 Neděle namísto soboty 

Spojené státy americké tedy sehrají ke sklonku světa velmi smutnou úlohu. Pod pláštíkem 

křesťanství nakonec prosadí zákonné uctívání neděle namísto soboty. A nejen to, ve spojení 

dvou šelem, tj. římského papežství a amerického imperialismu, nakonec bude celý svět nucen 

uctívat Boha v satanem podvrženém dni.378 To, čeho se bude satan v poslední době snažit 

docílit, aby prostřednictvím římského papežství za pomoci výkonné moci USA celý svět 

upadl v modloslužbu a uctíval Stvořitele ve falešný šabat. Nelson snad až fatalisticky 

prohlašuje „To je to, co se stane na konci. Řím a Amerika, vy a já“.379  

Je možná s podivem, že někteří zemi, která má jen krátkou historii a vznikla na 

křesťanských základech, považují za tak stěžejní zlo, aby ho Bible reflektovala v tak 

odpudivých barvách.  

3.9.4 Tři nečistí duchové 

Velké spojenectví falešného proroka, draka a šelmy nakonec povede k vyjití tří nečistých 

duchů, podobných ropuchám, které mají shromáždit světové vůdce k boji proti křesťanům, 

kteří budou světit sedmý den. O třech nečistých duších se zmiňovala již Ellen Whiteová, 

která v nich rozeznávala různé formy spiritismu.380 V jejím duchu tento výklad přebrali i její 

následovníci, kteří její učení podrobněji rozpracovali. Různé formy, které na sebe tito 

duchové budou brát, se projeví zhruba ve třech rovinách381.  

1. První manifestací těchto duchů jsou mariánská zjevení. V tomto směru se velmi 

zasloužil i Jan Pavel II., který z Marie učinil sjednocující prvek své služby. Papež se 

domníval, že Mariina přímluva mu zachránila život, ukončila období komunismu v Evropě 

tím, že Rusko bylo zasvěceno Mariinu neposkvrněnému srdci, což se stalo v roce 1984, 

krátce před tím, než k moci přišel Michail Gorbačov.382  

2. Druhou manifestací ropušího ducha je produkce Hollywoodu, zabývající se posmrtným 

životem a snažící se lidstvu namluvit, že smrt není zlá, a že smrtí nic nekončí.383  

3. A konečně třetí manifestací je charismatické hnutí, kterému se otevřely protestantské 

církve a které je maskovanou manifestací satanských sil. 384 

                                                 

378 „V poslední době mě znepokojuje rostoucí hnutí v mé zemi, které se snaží prosadit změnu ústavy, aby v amerických 

školách byla dovolena modlitba… to, že křesťanská pravice začíná používat politické pány, aby prosadila modlitbu, je 

jen předzvěst toho, že jednoho dne tato nábožensko-politická koalice nakonec bude toužit po tom, aby přikazovala 

celému národu, v který den se má modlit. Jistě chápete mé znepokojení, když věřím, že sobota je jediným ustanoveným 

dnem bohoslužby a uctívání Stvořitele. Proroctví jasně říká, že tento náboženský program se nebude týkat jen Spojených 

států, ale že bude snaha vnutit ho celému světu“. In Tamtéž, přednáška 18, s. 5 

379 Tamtéž 

380 Whiteová, G. E. Velké drama věků, s. 353 

381 Podle Škody uvedené tři formy zřejmě nejsou neměnným standardním výkladem. In Škoda, P. Poznámky k 

diplomové práci 

382 Nelson, D. NET 98, přednáška 19, s. 6 

383 Tamtéž, s. 6 
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Adventisté zde vycházejí z popisu Zj 16,13, kde tito duchové vycházejí z trojice šelmy, 

draka a falešného proroka a vcházejí do světa činit zázraky, aby shromáždili svět 

k rozhodujícímu boji.  

3.9.5 Velké soužení 

Velké soužení podle adventistů nastane po sjednocení padlého křesťanstva, které se bude 

bláhově domnívat, že Boha je možné uctívat v nesprávný den. Bude to v době, kdy Kristus 

v nebeské svatyni dokoná dílo smíření a uzavře tak dveře k obdržení milosti. Tím také skončí 

jeho přímluvná služba ve svatyni a milióny sobotu světících křesťanů tak na čas zůstanou bez 

přímluvce. Tehdy se naplní slova z knihy Zjevení: „Kdo jsi svatý, posvěť se ještě, a kdo 

škodíš, škoď ještě“ (Zj 22,11).385 Nastane kruté pronásledování, neboť „v té době budou 

muset věřící žít před svatým Bohem „bez přímluvce“.386 Satan zavede lidstvo do závěrečné 

doby soužení a veškerá lidská nenávist, zloba a hněv budou namířeny proti jediné a pravé 

církvi, která se držela soboty. 387  

3.9.6 Falešný Kristův příchod 

Zlo, které se v té době podle adventistů projeví, bude tak strašné, že formální křesťany 

povede k vyznávání hříchů, avšak jejich pokání bude marné, neboť dveře milosti budou již 

zavřeny. Budou se konat nadpřirozené zázraky z moci démonů, až nakonec satan napodobí 

Kristův příchod. Přicházející Kristus bude žehnat, uzdravovat a prohlašovat, že změnil sobotu 

na neděli.388   

                                                                                                                                                        

384  „Pat Robertson se může před televizními kamerami modlit, aby hurikán odešel z pobřeží Karoliny. Ernest Engely 

může před vašima očima někoho uzdravit. A i když se skeptičtí analytikové mohou pokusit odhalit podvod nebo nějaký 

trik, skutečností zůstává, že prostřednictvím obrovské vlny charismatického hnutí v tomto národě jsou Američané nuceni 

věřit padělkům zázraků a jazyků a nadpřirozeným projevům, které stejně jako mariánská zjevení lidi nenápadně a tiše 

připravují na obrovský závěrečný podvod, jenž Lucifer uskuteční na této planetě“ In Tamtéž 

385 „Až skončí poselství třetího anděla, přestane se Kristova milost přimlouvat za hříšné obyvatele světa. Boží lid splnil 

svůj úkol, obdržel „pozdní déšť“, „čas odpočinutí“, rozvlažení od Hospodina, a je připraven pro nastávající dobu 

zkoušky. Andělé spěchají sem a tam. Anděl, vracející se ze země, ohlašuje, že jeho úkol skončil. Na svět přišla závěrečná 

zkouška a všichni, kdo zůstali věrni Božím přikázáním, dostali „pečeť živého Boha“. Tehdy Pán Ježíš ukončí svou 

prostřednickou službu v nebeské svatyni. Pozvedne ruce a pronese silným hlasem: „Dokonáno jest!“ Zástupy andělů složí 

své koruny, když Ježíš Kristus slavnostně oznámí: „Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně – kdo 

je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve svatosti“. (Zj 22,11) Případ každého člověka bude již 

rozhodnut, buď k životu, nebo k smrti“ In Whiteová, G. E. Velké drama věků, s. 385 

386 Tamtéž 

387 „Protože se sobota stane předmětem sporu v celém křesťanstvu a protože se církve spojí se světskými úřady, aby 

vynutily uctívání neděle, stane se předmětem všeobecného zatracování malá menšina, která bude vytrvale odmítat 

podrobit se názoru většiny“ In Tamtéž, s. 385 

388 „Vrcholným činem veškerého podvodného dramatu bude satanovo napodobení Ježíše Krista… V různých částech 

země se satan lidem ukáže jako vznešená bytost oslňující krásy podobající se Božímu Synu, jak ho popisuje Jan ve 

Zjevení (Zj 1,13-15). Slávu, která ho bude obklopovat, nepřekoná nic, co dosud spatřilo lidské oko. Zazní vítězoslavné 

volání: „Kristus přichází! Kristus přichází!“ Lidé budou padat před ním v úctě na zem, on pozvedne ruce a bude jim 

žehnat, jako Kristus žehnal svým učedníkům, kteří žili na zemi. Jeho hlas bude měkký a podmanivý, a přitom melodický. 

Laskavým hlasem zopakuje některé z pravd, které kdysi vyslovil Spasitel, bude uzdravovat lidské nemoci a pak bude 

lidem tvrdit, že změnil sobotu na neděli a bude všem přikazovat, aby světili den, kterému on požehnal. Bude prohlašovat, 

že lidé, kteří stále zachovávají sedmý den, se rouhají jeho jménu tím, že neposlouchají jeho anděly, které k nim poslal se 

světlem a pravdou. To bude klam, kterému takřka nebude možné odolat.“ In Tamtéž, s. 391 
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Ctitelé soboty, vyzbrojeni duchem proroctví (spisy EGW), budou schopni těmto podvodům 

čelit. Avšak různé dekrety, které budou vydány církevními představiteli, nakonec zruší 

ochranu náboženské svobody a praví křesťané se stanou lovnou zvěří, která bude štvána. 

Nakonec se tito uchýlí do pustých míst, bažin a pouští. Mnoho z těchto lidí upadne do 

nespravedlivého a krutého otroctví: „Budou zajímáni, vsazováni do vězení, odsuzováni na 

smrt, někteří budou ponecháváni v odporných vězeňských kobkách, aby tam zahynuli 

hlady“.389 

Bůh však na svůj lid nezapomněl a bude obyvatele země trestat krutými ranami. Slunce 

bude spalovat lidi hroznou výhní, uschnou stromy, vyschne voda. Toho nezůstane ušetřen ani 

Boží, sobotu stále světící lid. Nakonec se svedení lidé jedné noci rozhodnou uštědřit sobotní 

sektě zničující úder a budou chtít vyvraždit všechny její členy. 390 

3.9.7  Skutečný Kristův příchod a vytržení svatých 

Kristův příchod se uskuteční v hodině dvanácté, v době, kdy adventisté budou stát na 

pokraji smrti z rukou svých pronásledovatelů, nicméně ti budou zastaveni nadpřirozeným 

znamením. 391 Otevře se nebe a svatí spatří Syna člověka sedícího na trůnu, v temnotě noci se 

objeví slunce a rozzáří se v plné své síle, voda přestane téci, nastane hrozné zemětřesení a 

země se rozkymácí. Padlí andělé uznají Kristovo božství a budou se třást před jeho mocí. 

Poté se otevřou hroby a nastane vzkříšení zesnulých spravedlivých a zbědovaní věřící 

obléknou nesmrtelnost.392  

Zde se však poselství některých adventistů rozcházejí. Když čteme spisy Whiteové, které 

mnohdy hýří barvitostí popisu jednotlivých událostí na úkor logiky a přesné souslednosti 

jednotlivých dějů, dozvíme se, že při prvním vzkříšení při Kristově příchodu procitnou i 

nespravedliví.393 Podle Whiteové totiž druhý Kristův příchod spatří „nadutý Herodes“, dále 

„vojáci, kteří ho bezbožnýma rukama oblékli do rudého pláště“ a lidé kteří „zabíjeli hřeby do 

jeho rukou“.394  Whiteová, která dále viděla, jak se v otevřeném nebi objeví desky desatera a 

jak se v dáli objeví malý černý mráček, který se bude zvětšovat, až se z něho vyklube Syn 

člověka, zjevně tyto události stavěla na svých viděních. Svoji teologii možná nedomyslela. 

                                                 

389 Tamtéž, s. 392 

390 Whiteová, E. G. W. Vysvobození Božího lidu 

391 „Davy zlých lidí se budou chystat vtrhnout na své oběti s vítězoslavným pokřikem, s posměchem a proklínáním, ale 

v tom padne na zemi hustá mlha, černější než nejtemnější noc. Pak se na nebi objeví duha, zářící slávou Božího trůnu, a 

bude se zdát, že obklopuje každý hlouček modlících se lidí. Rozzuřené davy se náhle zastaví. Jejich posměšný křik 

ustane. Zapomenou, proti komu směřovalo jejich vražedné běsnění. S hroznými předtuchami budou sledovat znamení 

Boží smlouvy a budou se chtít skrýt před její pronikavou září“. In Whiteová, G. E. Velké drama věků, s. 398 

392 Whiteová, E. G. W. Vysvobození Božího lidu, EllenWhiteová.cz 

393 „Hroby se otevřou a „mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému a druzí k věčné 

hrůze” (Da 12,2). Všichni, kdo zemřeli s vírou v poselství třetího anděla, vyjdou z hrobu oslaveni, aby slyšeli smlouvu 

pokoje spolu s těmi, kdo zachovávali Boží zákon. Také ti „kdo ho probodli“ (Zj 1,7), kdo se vysmívali smrtelnému 

zápasu Ježíše Krista a zesměšňovali jej, i nejzarputilejší odpůrci jeho pravdy a jeho lidu budou vzkříšeni, aby ho spatřili 

v jeho slávě a aby uviděli, jakou odplatu dostanou věrní a poslušní“. In Whiteová, G. E. Velké drama věků, s. 399 

394 Whiteová, G. E. Velké drama věků, s. 402-403 
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Pokud by při druhém Kristově příchodu vstali i nevěřící, museli by žít v miléniu spolu se 

satanem. Whiteová proto vyřešila problém následovně: 

„Moje pozornost byla opět obrácena k zemi. Bezbožní byli zničeni a jejich mrtvá těla ležela na 

povrchu země. Hněv Boží postihl obyvatele země sedmi posledními ranami takovou měrou, že 

se bolestí kousali do jazyků a zlořečili Bohu. Mimořádným předmětem Božího hněvu byli 

nepraví pastýři. Stáli sice ještě na nohou, ale jejich oční důlky byly bez očí a jejich ústa bez  

jazyka. Když byli svatí vysvobozeni Božím hlasem, obrátila se zuřivost bezbožníků jeden proti 

druhému. Zdálo se, že celá země je zaplavena krví a mrtvá těla ležela od jednoho konce země ke 

druhému.“395 

Nicméně komplikace dalšího budoucího vzkříšení a další smrti na konci milénia zní přece 

jen neobvykle. Snad proto autoři, kteří o mnoho let později formulovali adventistická učení, 

při prvním Kristově příchodu [na počátku milénia] mluví pouze o svatých a ostatní zatím spí 

v prachu země. Podle současné teologie tedy vstanou na počátku milénia pouze věřící svatí: 

„Lidé, kteří povstanou při prvním vzkříšení, jsou blahoslavení a svatí“ (Zj 20,6). Nezakusí 

druhou smrt v hořícím jezeře na konci tisíciletí (Zj 20,14). Nespravedliví vstanou až na konci 

tisíciletého království. 396 Stejně tomu dnes učí i 26. článek „Smrt a vzkříšení.“397 

Kristův příchod bude zároveň znamenat vytržení svatých do nebe a zahubení všech, kdo 

odmítali sobotu: „Když spravedliví půjdou při druhém příchodu v oblacích vzhůru vstříc 

Pánu, jejich cílem je nebe, ne země, kterou opustili. Ježíš Kristus tehdy ještě neustanoví své 

království slávy na zemi. Učiní tak až na konci milénia“.398  

3.9.8 Milénium 

Po vytržení svatých nastane na zemi tisícileté království. Nepůjde však o žádnou vládu 

Krista nad Zemí, jak věří futurističtí premilénialisté. Jediným, kdo zbude na zemi, je satan. 

Země zůstane pustá a prázdná po dobu tisíce let.399 V tomto čase budou věřící v nebi 

vládnout spolu s Kristem. To znamená, že z nebeských knih budou posuzovat, zda Bůh 

skutečně jednal spravedlivě a zda jsou pravdivá satanova nařčení. Po vyšetřovacím soudu, 

který v nebeské svatyni probíhá od roku 1844 a který musí proběhnout do Kristova příchodu, 

dojde během tisíciletého království k soudu poslednímu. Adventisté zde budou soudit skutky 

padlých lidí a padlých andělů. Nebudou to však tito, kdo budou souzeni, vždyť spí ve svých 

                                                 

395 Whiteová, E. G. W. Vysvobození Božího lidu, EllenWhiteová.cz 

396 „Nespravedliví vstanou při druhém vzkříšení, ke kterému dojde na konci tisíciletí.“ In T Damsteegt, P. G. Adventisté 

sedmého dne věří…,  s. 421 

397 „Až se zjeví Kristus, který je naším životem, vzkříšení spravedliví a živí spravedliví budou oslaveni a uchváceni 

vstříc svému Pánu. Druhé vzkříšení, vzkříšení nespravedlivých, bude o tisíc let později.“ In Společenství Bible - 

inspirovaného Božího slova  

398 T Damsteegt, P. G. Adventisté sedmého dne věří…,429 

399 „Protože spravedliví vystoupí do nebe, aby byli s Pánem, a bezbožní budou zničeni při jeho příchodu, zůstane země 

na nějaký čas lidmi neobydlena. Písmo poukazuje na takovou situaci. Prorok Jeremjáš řekl: „Viděl jsem zemi, a hle, je 

pustá a prázdná, nebesa jsou beze světla. Viděl jsem hory, a hle, třesou se, všechny pahorky se otřásají. Viděl jsem, a hle, 

nikde žádný člověk (Jr 4,23-25)“. In Tamtéž 
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hrobech a na čas přestali existovat. Bude to sám Bůh, který dá nyní nahlédnout do svých 

spisů, zda v jejich životech jednal správně. 400 

Bůh v tomto období bude svému stvoření po tisíc let vysvětlovat, že jednal správně. Bude 

utírat slzy s očí těm, jejichž známí se do království nedostali, neboť nezachovali Ježíšova 

přikázání a nezískali tak věčnou pečeť sabatu. Tohoto soudu se budou účastnit i vesmírní 

Adamové, kteří spolu se vzkříšenými lidmi budou zkoumat knihy záznamů: „Během tisíciletí 

měli vykoupení příležitost zkoumat spravedlnost Božího jednání s každou bytostí ve vesmíru. 

Nyní samotní odsouzení - včetně satana a jeho andělů - potvrdí spravedlnost Božího 

jednání“.401  

3.9.9  Svázání satana  

Když Kristus dokoná dílo smíření v nebeské svatyni a vloží hříchy svého lidu na satana, 

bude tento, podobně jako kozel Azazel, vyhnán do pustiny, kde ponese nepravost lidu po 

dobu tisíce let.402 Jelikož po dobu milénia zůstane země pustá a prázdná, neboť adventisté 

budou s Kristem posuzovat Boží bezúhonnost v nebi, bude ďábel vyhnán právě do této pusté 

země403 a svázán tíživou okolností, že nemá koho pokoušet.404 Propast z knihy Zjevení tedy 

nebude žádným temným místem nebo propastí, kam má být Satan na tisíc let uvržen. Touto 

propastí je míněno jeho strádání a obtížení hříchem na pusté a vylidněné zemi.  

Toto vysvětlení je z hlediska adventistické teologie ostatně logické, neboť adventisté 

existenci ohnivého pekla ani temné propasti neuznávají a jakékoliv zmínky o zlých andělech 

svázaných v podsvětí (2 P 2,4 a Ju 1,6) proto alegorizují. Pokud však Písmo přeci jen mluví o 

„temné propasti podsvětí“, je zde opět k dispozici teorie „myšlenkové“ nikoliv „verbální“ 

inspirace Písma, podle které lze vysvětlit, že jde o pouhý obraz.405 Tedy, jak satan, který bude 

na tisíc let svázán a uvržen do propasti, tak padlí andělé, kteří jsou spoutání v podsvětí pro 

den soudu, jsou ve skutečnosti zde na zemi, svázáni pouze pro ně nepříznivými okolnostmi. 

                                                 

400 „Protože je Bůh soudcem, který je ochoten dát nahlédnout do svých rozhodnutí. Bůh rozhodl, že proběhne další soud 

pro užitek jeho přátel, jeho dětí, které přišly domů. A tak otvírá všechny soudní dokumenty. Ukazuje všechny soudní 

důkazy. Pak říká: Prosím, zkoumejte má rozhodnutí a řekněte mi, zda-li jsem udělal správnou věc.“ In Nelson, D. NET 

98, přednáška 26, s. 5 

401 Damsteegt, P. G. Adventisté sedmého dne věří…, 433 

402 „Satan však musí nést odpovědnost za všechny hříchy, ke kterým svedl zachráněné. A stejně jako „připravený muž“ 

vedl kozla do pouště země, tak Bůh vyhostí satana do zpustošené a neobydlené země“. In Damsteegt, P. G. Adventisté 

sedmého dne věří…, s. 430 

403 „Během milénia bude satan nesmírně trpět. Bude uvězněn spolu se svými anděly na zpustošené zemi a nebude moci 

svádět, což byla jeho činnost, která ho trvale zaměstnávala. Bude nucen pohlížet na výsledky své vzpoury proti Bohu a 

jeho zákonu“ Damsteegt, P. G. In Adventisté sedmého dne věří…, s. 432 

404 „A nyní, po tisíc let satan musí sedět „svázán“ okolnostmi své vzpoury. Nemá, koho by pokoušel, není zde nikdo, 

koho by sváděl – nikdo, jen on sám“. In Nelson, D. NET 98, přednáška 19, s. 3-4 

405 „Petr, který psal křesťanům žijícím v helénské kultuře, používá pro ně tento známý specifický termín, ale užívá ho 

jinak než řecká mytologie, kde označoval peklo. Tomuto slovu, které se dá přeložit také jako „propast podsvětí“, zřejmě 

dává obrazný význam vězení (viz kralický překlad „strhna do žaláře“). Podle Petra jsou padlí andělé uvězněni na naší 

zemi jako ve vězení (žádné specifické místo se neudává) a čekají na soud“. In Moskala, J. Peklo. Existuje vůbec? s. 14 
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3.9.10 Druhé vzkříšení 

Při popisu druhého vzkříšení se adventisté blíží postmiléniálním výkladům, byť chápou 

milénium doslovně. Ježíš podle nich přichází na konci tisíciletého království, ovšem spolu 

s vytrženou církví, a na zemi nastává vzkříšení z mrtvých bezbožníků, kteří na svém těle 

ponesou stopy nemoci a smrti.406 Tito pak budou svedeni ďáblem, který jim namluví, že to 

byl právě on, kdo je vzkřísil. Dodá lidem moc a energii a povede je k válce proti Božímu 

městu, ve kterém budou shromáždění svatí.407 To proto, aby se ukázalo, že srdce těch, kteří se 

zdráhali světit sobotu, zůstalo ve vzdoru. Zároveň půjde i o triumf Boží sebeobhajoby 

sloužící názorně k tomu, aby pozemští i mimozemští obyvatelé mohli na vlastní oči vidět 

Boží dobrotu a satanovu zlobu, lstivost a nenávist.408 Ačkoliv tak bude nevěřícím lidem 

poskytnuta po jejich smrti ještě jedna šance, jejich srdce zůstanou neoblomná, což ukáže 

celému vesmíru, že Bůh je dobrý.409 Lidé neučiní pokání, aby se mohli radovat z věčného 

sabatu a navěky plnit Boží přikázání, a to přesto, že budou v otázce spasení poučeni.410  

3.9.11 Kristova korunovace  

Před shromážděnými obyvateli země, kteří pod satanovým vedením vytáhli proti Božímu 

městu, se uskuteční „závěrečná korunovace Božího Syna“, skrze kterou bude Kristus „nadán 

nejvyšší vládou a mocí“ jako „Král králů“ k vynesení rozsudku.411 Tehdy bude Boží lid stát 

uvnitř města a radovat se, avšak Boží nepřátelé se při tomto pohledu budou chvět strachy. 

Nad Kristovým trůnem se objeví panorama, kde budou promítány záběry z Kristova dětství, 

života, služby a smrti. Při pohledu na tuto podívanou budou všichni shromáždění zasaženi 

                                                 

406 „Po skončení období jednoho tisíce let se Ježíš Kristus opět vrátí na Zem. Bude ho doprovázet zástup vykoupených 

lidí a andělů. Sestoupí v úžasné vznešenosti a přikáže bezbožným mrtvým, aby vstali a přijali svůj rozsudek. Povstanou 

jako mohutný zástup, nespočetný jako zrnka písku na břehu moře. Budou se podstatně lišit od těch, kdo vstali při prvním 

vzkříšení. Spravedliví byli proměněni, oděni nekonečným mládím a krásou. Bezbožní však ponesou stopy nemoci a 

smrti“ In Whiteová, G. E. Velké drama věků, s. 415 

407  „Svým oklamaným poddaným se představí jako zachránce, bude je ujišťovat, že z hrobů je vyvedla jeho moc a že je 

chce zachránit před nejkrutější tyranií. Satan využije nepřítomnosti Ježíše Krista mezi lidmi na zemi, a bude konat 

zázraky, aby podepřel svá tvrzení. Ze slabých udělá silné a všem vdechne svého ducha a svou energii. Navrhne, že je 

povede proti vykoupeným a že se zmocní Božího města. S ďábelskou radostí bude ukazovat na nesčetné miliony lidí, 

kteří byli vzkříšení z mrtvých, a prohlásí, že jako jejich vůdce město dobude a znovu získá svůj trůn a své panství“ In 

Tamtéž, s. 416 

408 „Kdyby je Bůh nechal mrtvé, mohly by zůstat nezodpovězeny otázky. Skutečně si nakonec zvolili, že nebudou 

Božími přáteli…? Změní se jejich rozhodnutí? Smutným záznamem ve Zjevení 20 je, že se znovu budou snažit dobýt 

město“. In Nelson, D. NET 98, přednáška 26, s. 7 

409 „Ti, kteří odmítli Boha, jeho pomoc a jeho principy, zahynou při druhém příchodu, ale pak budou vzkříšeni. 

Nezměnili se však. Budou chtít pokračovat dál ve svém hříšném životě, budou chtít zaútočit na Ježíše a jeho 

vykoupené… Vidíte vně Jeruzaléma někoho, kdo by se chtěl změnit? Mají důkazy, a přesto nečiní pokání“. Právě toto je 

podle mne důvod, proč Bůh opět vzkřísí bezbožné. Kdyby toto vzkříšení nemělo velký význam pro celý vesmír, bylo by 

nesmírně krutým a nelidským činem.“ In Chán, V. Zjevení. Jaké přináší poselství? s. 13 

410 „Tito vzkříšení „bezbožní“ lidé jsou nejen podrobně seznámeni s dějinami spásy (v panoramatu světa jsou vysvětleny 

dějiny světa a osvětlen případ každého jednotlivce), ale jejich postoj k této vznešené skutečnosti ukazuje celému vesmíru, 

že jejich srdce je „blátem“, které se pod vlivem paprsků Boží lásky jen zatvrzuje. Navzdory tomu, že byli seznámeni 

s pravdou, že dostali ty nejsprávnější informace co nejlepším způsobem, ničeho nelitují, nechtějí se změnit, ale šikují se, 

aby dobyli a urvali, co se dá. Jsou zatvrzelí. To, že spolu s padlými anděly a satanem útočí na svaté Boží město, Nový 

Jeruzalém, zřetelně dokazuje, jaký mají charakter“ In Moskala, J. Peklo. Existuje vůbec? s. 29 

411 Whiteová, G. E. Velké drama věků, s. 417 - 421 
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svými hříchy, neboť si uvědomí Kristovu svatost a svoji hříšnost. Ellen Whiteová tuto fázi 

popsala v sytých barvách. Během této podívané se „i satan …skloní a uzná, že rozsudek nad 

ním vynesený je spravedlivý“.412 Vždyť „čistota, pokoj a soulad nebe by pro něho byly 

hrozným mučením.“ 413 Bude přemožen Boží přítomností a vzdá Bohu poctu. V srdci však 

zůstane stejným a bude se snažit znovu svést ostatní ke vzpouře vůči Bohu, ale nikdo mu už 

neuvěří. 414 

3.9.12 Poslední soud 

Součástí ceremoniálu korunovace bude i otevření „knihy záznamů“, při kterém Ježíš 

pohlédne na bezbožné a „všichni si uvědomí každý hřích, kterého se kdy dopustili“. 

Následovat bude okamžité vynesení rozsudku. „Když se celé lidstvo shromáždí kolem trůnu - 

někteří v bezpečí uvnitř města, jiní vně, vyděšeni přítomností Soudce… Bůh vynese rozsudek 

smrti“.415 Následně sestoupí oheň z nebe416 i z hlubin, Gehena se rozleje, a jednou provždy 

očistí zemi od hříchu.417 Toto utrpení během vzplanutí ohně bylo Whiteové zjeveno velmi 

detailně, až naturalisticky: 

„Viděla jsem, že někteří byli zničeni rychle, zatímco jiní museli trpět déle; všichni byli 

potrestáni podle svých skutků vykonaných v těle. Někteří byli ohněm pohlcováni celé dny, 

dokud na nich zbyla ještě nějaká část, kterou oheň dosud nestrávil, zůstalo jim zachováno plné 

vnímání utrpení. Anděl pravil: "Červ jejich neumírá a oheň jejich nehasne, dokud ještě na nich 

zbyla ta nejnepatrnější částečka, která může být strávena."“418 

Protože vina za hříchy spravedlivých byla přenesena na satana, ten bude trpět nejen za 

svou vzpouru, ale za všechny hříchy, k jejichž spáchání svedl Boží lid. Jeho trest bude větší 

než trest těch, které podvedl. Bude trpět ještě poté, když už zahynou všichni, které přivedl k 

pádu. 419  

Povšimněme si zde, že adventisté nevěří, že by hříchy lidí byly jednou provždy smyty a 

zahlazeny Kristovou krví. Hříchy v jejich pojetí stále putují. Nejprve vstupují do nebeské 

svatyně, kterou znečisťují, poté je vkládá Ježíš na hlavu satanovu a nyní jsou definitivně 

                                                 

412 „Narození Spasitele v prostých poměrech, jeho dětství a mládí v prostotě a poslušnosti, jeho křest v Jordáně, půst a 

pokoušení na poušti… Vládce vesmíru přibíjený na kříž, nadutí kněží a vřískající lůza posmívající se jeho smrtelnému 

zápasu, nadpřirozená tma, zemětřesení, pukající skály, otevřené hroby provázející okamžik, kdy Vykupitel světa dokonal 

svůj život.“ In Tamtéž  

413 Tamtéž, s. 417- 421 

414 Tamtéž 

415 Damsteegt, P. G. Adventisté sedmého dne věří…, 433 

416 „Oheň, jenž sestoupí z nebe, pouze očistí zemi a odstraní poslední zbytky hříchu…“In Nelson, D. NET 98, přednáška 

19, s. 3-4 

417 „Země se otevře, ukáží se zbraně ukryté v jejich hlubinách. Z každé propasti vyšlehnou stravující plameny. I skály 

budou hořet… povrch země bude jako jediná roztavená hmota – obrovské vařící ohnivé moře. Bude to čas soudu a 

záhuby bezbožných – den Hospodinovy pomsty, rok odplaty v soudní síni při Sijónu“. In Whiteová, G. E. Velké drama 

věků, s. 421 

418 Whiteová, E. G. Druhá smrt, Rané spisy 

419 Tamtéž 
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spáleny až ohnivým kataklyzmatem. Domnívám se, že toto substanciální pojetí hříchu 

adventistům ve skutečnosti brání uvěřit, že jejich hříchy byly jednou pro vždy zahlazeny 

křížem. To pak může vskutku vést k pelagiánskému nebo alespoň semipelagiánskému pojení 

spásy skrze dodržování sobotního rituálu. 

3.9.13 Nové nebe a nová země 

Adventisté nevstoupí do věčnosti na nové Zemi. Půjde pouze o Zemi, jež bude očištěna 

ohněm a obnovena.420 Život na ní je znám adventistům téměř detailně. Budou studovat, 

rozvíjet své schopnosti, létat do vesmíru k  obyvatelům z jiných planet,421 kde budou jako 

vyslanci svědčit o svých zkušenostech s Bohem.422 Každou sobotu se pak budou scházet 

k bohoslužbě.423 Budou zdravotně zaopatřeni, budou stavět a sázet své vinice a spravovat 

ovocné sady, obilná pole a kralovat s Kristem na věky věků. Když budou jíst ze stromu 

života, zbaví se své tělesné a duševní zaostalosti“.424 Budou mít zároveň i přístup k  vědění a 

poznání nashromážděnému za věky studia o stvořitelské moci a žít ve světě, kde již 

neexistuje vzpoura, svévole, či kde by si někdo dovolil odporovat věčnému Božímu zákonu.  

Zaměření adventistů na věčný život na očištěné zemi je společné i Svědkům Jehovovým. 

Ostatně, pokud známe společný původ i společná východiska jejich apokalyptických 

proroctví, není se co divit. Stejně tak učení o existenci civilizací na různých planetách, na něž 

sestupuje Bůh a obyvatelé jiných planet, včetně principu Velkého sporu mezi Kristem 

a satanem, zase připomíná nauku mormonů. Není bez zajímavosti, že z plagiátorství spisů J. 

Smitha byla Whiteová vícekrát obviněna (viz příloha). 

3.9.14 Předehra dispenzacionalismu 

Jak již bylo předesláno, adventisté se ve své eschatologii vypořádávají s učením 

dispenzacionalismu, který rovněž počítá s doslovným výkladem knihy Daniele a Zjevení. 

Často tvoří adventistická eschatologie jakousi antitezi k jeho postulátům. Co tedy učí 

dispenzacionalismus? Aniž by následující popis byl jeho propagací nebo mu stranil, bude 

dobré v krátkosti načrtnout jeho pozice ve vztahu k adventistické eschatologii.  

Paul Enns, americký systematik, uvádí, že principem dispenzacionalismu je jednak 1) 

snaha o doslovný výklad knihy Zjevení a 2) přetrvávající divergence mezi církví a 

                                                 

420 „Nová země je především touto zemí, ne nějakým jiným místem. Ačkoliv bude obnovena, zůstane známým místem – 

domovem. To je nádherné! Země však bude nová v tom smyslu, že Bůh ze země odstraní každou poskvrnu, kterou 

přinesl hřích“ Damsteegt, P. G. Adventisté sedmého dne věří… s. 442  

421 Whiteová, G. E. Velké drama věků, s. 424 

422 „Neznáme rozsah jejich vlády. Můžeme však předpokládat, že významnou částí poslání vykoupených v království 

bude jejich služba jako božích vyslanců ve vesmíru; budou svědčit o své zkušenosti s Boží láskou“. In Damsteegt, P. G. 

Adventisté sedmého dne věří… s. 444 - 445 

423 „Každý týden se budou vykoupení setkávat k sobotní bohoslužbě: „V každý den odpočinku, přijde se sklonit veškeré 

tvorstvo přede mnou, praví Hospodin“ (Iz 66,23)“ In Tamtéž, s 447 

424 Tamtéž, s. 446 
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Izraelem.425 Cituje přitom Ryrieho, jednoho z největších znalců eschatologie 

dispenzacionalismu, který sám uvádí ještě třetí bod, a to je 3) důraz na zjevení Boží slávy a 

spásy.426 Ačkoliv jsou dispenzacionalisté hnutím poměrně mladým a jejich eschatologie je 

brána vůbec jako nejmladší eschatologický systém, jemuž (alespoň v rámci amerického 

evangelikalismu) byl přiznán ortodoxní statut, myšlenka dispenzí s premilénialismem či 

dokonce s milénialismem, vlastně příliš nesouvisí. První zmínky o dispenzích Enns nalézá 

nejen u sloupů milenialismu, jak byli Justin Martyr, Ireneus nebo Klement Alexandrijský, ale 

i u Augustina.427 

O systému můžeme mluvit zhruba od 17. století, kdy vystupují lidé, jako francouzský 

mystik Pierre Poiret, který začíná vidět dějiny spásy v intencích, řečeno slovy Piageta, 

vývojových stádií člověka (dětský věk, mládí, dospělost, staří ad.). Na něho navazují další, 

jako americký filozof a revivalista, puritán John Edwards a fenomenální skladatel hymnů 

anglikán Isaac Watts. Pokud ovšem chceme hovořit o dispenzacionalismu, který nalézá půdu 

v eschatologickém kvasu, ve kterém se v průběhu svého života nalézala i Ellen Whiteová, 

musíme zmínit zejména dvě jména, kterými byli J. N. Darby a později C. I. Scofield. Druhý 

z nich pak v USA zpopularizoval učení tzv. „neviditelného vytržení církve“ před dobou 

Velkého soužení při „neviditelném příchodu Krista“ před příchodem milénia. Toto učení bylo 

systematicky zapracováno ve výkladových poznámkách v USA právě tehdy rozšířené 

Scofieldovy Bible, která vznikla pod Darbyho vlivem.428  

Nelson Darby byl irský evangelista a později i vůdčí postava tzv. Plymouthských bratří. 

Původně byl právníkem, působícím jako vikář v Anglikánské církvi a někdy okolo roku 

1827, tedy v době narození Ellen Whiteové, došel k závěru, že království popsané v knize 

proroka Izajáše, nelze ztotožnit s církví. Zřejmě půjde o jinou, budoucí dobu, dispenzi, 

milénium, která se bude týkat obnoveného Izraele. Začal se scházet se skupinou věřících 

z velkých církví, kteří později ustanovili neformální hnutí, které vešlo ve známost jako 

Plymouthští bratři. Jejich důrazem byla jednota církve s protidenominačními a 

separatistickým důrazy ve vnímání duchovní ekklésie. Podhoubí, ze kterého nové 

společenství vyrůstalo, byl restauracionismus ve snaze o návrat k prostotě apoštolské církve 

a právě chiliasmus.429 Darby se stal jeho vůdčí osobností a jeho specifickým důrazem byla 

nauka o premiléniálním vytržení svatých, které zahájí novou dispenzi, v níž bude Izrael 

obnoven.430 Mezi léty 1860-1870 Darby několikrát navštívil USA, kde ovlivnil řadu učenců a 

                                                 

425 Enns, P., The Moody Hanbook of Theology, s. 513 

426 Ryrie, Ch. Dispenzacionalism, s. 38-41 

427 Tamtéž, s. 514 -516 

428 Mangum, R. T., Sweetnam, M. S. The Scofield Bible: Its History and Impact on the Evangelical Church 

429 Šíma, P. Uzavřená církev, s. 6-8  

430 Existuje nemálo spekulací o tom, že Darby není skutečným otcem učení o premilleniálním vytržení. Někteří jsou 

přesvědčeni, že Darby tento koncept přejal z prorockého zjevení Margaret MacDonald  při charismatickém probuzení 

v roce 1830 ve sboru kontroverzního duchovního Edwarda Irvinga. Jiní poukazují, že tuto teorii zveřejnil jezuitský kněz 

Emmanuel Lacunza  (1731–1801) v knize "The Coming of Messiah in Glory and Majesty" pod přezdívkou Rabbi Ben 
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zprostředkovaně, skrze H. Brookese, i C. I. Scofielda (1843-1921).431 Ten v roce 1909 vydal 

Bibli s výkladem, kde velmi jednoduchým a čtivým způsobem podal základní biblické 

pravdy a, podle některých snad až mechanisticky, vyložil eschatologii. Tím zpopularizoval a 

zpřístupnil dispenzacionalismus široké veřejnosti v USA. Není divu, že pokud adventisté 

chtěli šířit svojí apokalyptiku, jejíž součástí bylo učení náhrady, museli se vypořádat právě 

s dispenzacionalismem. A to o to více, že i oni byli premilénialisty, kteří učili vytržení před 

miléniem.  

  

Obrázek č. 4 Obecné schéma dispenzacionalismu432  

 

Později se dispenzacionalismus stal snad nejpopulárnější americkou eschatologií 

evangelikálů. Stalo se tak poté, když nejmasovější křesťanské hnutí 20. století, 

pentekostalismus, vstřebal dispenzacionalismus a učinil z něho svojí oficiální teologii.433 

Když v roce 1948 vznikl stát Izrael, přímo tak naplnil eschatologické předpovědi o nutnosti 

návratu Židů do Palestiny. Poté, co v roce 1970 Hal Lindsey zveřejnil svoji knihu The Late 

Great Planet Earth, mnozí spekulovali o jedné generaci (rozuměj 40 let), která nepomine od 

doby, kdy se zazelenal fíkovník dle L 21,29-32 (rozuměj obnovený stát Izrael). Někteří v 

USA pak začali očekávat vytržení do dvaceti let. V té době také vypuklo v USA velké 

                                                                                                                                                        

Ezra. Ten pak měl navázat na doslovný výklad budoucího Danielova týdne let v budoucnu, se kterým přišel další 

jezuitský kněz Francisco Ribera  (1537–1591). Ještě jiní pak tyto teorie zpochybňují tím, že Darby své učení vyslovil tři 

roky před proroctvím MacDonaldové a že futuristický výklad Danielova proroctví zastával už Ireneus nebo Hyppolitus. 

431 Mangum, R. T., Sweetnam, M. S. The Scofield Bible: Its History and Impact on the Evangelical Church, s. 61-73 

432 Razítko CASD na levém spodním rohu možná svědčí o tom, že toto konkurenční eschatologické schéma mají 

adventisté bedlivě nastudováno 

433 Například největší letniční denominace Assembiles of God, adoptovala v roce 1979 věroučné prohlášení o vytržení 

církve – The Rapture of the Church 

http://www.theopedia.com/Hal_Lindsey
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charismatické probuzení v hnutí Hippies a mladí Američané přestali plánovat svoji 

budoucnost.434 Není divu, že takovéto apokalyptice mohli adventisté jen stěží konkurovat. 

Možná i na tomto pozadí je třeba nahlížet, proč v té době rostli zejména mimo USA a proč je 

charismatické hnutí vykládáno skrze spisy E. Whiteové tak přísně. 

3.9.15 Charakteristika poslední doby 

V tomto bodě se adventisté od některých dispenzacionalistů příliš neodlišují. Když přední 

americký zastánce dispenzacionalismu David Hunt vydal knihu „Žena jedoucí na šelmě“435, 

kde identifikoval římskokatolickou církev jako Nevěstku Babylónskou, získal si obdiv 

většiny amerických fundamentalistů. Mnoho z nich mu přitom tolerovalo i jeho umírněně 

letniční orientaci. I fundamentalisté se totiž obvykle hlásí k dispenzacionalismu a zároveň 

vidí v Římu světovou hrozbu číslo jedna. Nicméně žádný, kdo se hlásí ke křesťanskému 

fundamentalismu nebo separatismu, neprovádí výpočty Kristova příchodu, byť věří 

v doslovnost číselných interpretací Danielova proroctví.  

3.9.16 Apokalyptická symbolika 

Co se týká identifikace jednotlivých symbolů za apokalyptických pasáží Bible, zejména 

knihy Daniele a Zjevení, zde již adventisté obvykle zastávají exkluzivní teologii. Ačkoliv je 

chápání papežství v podobě Antikrista historickou reminiscencí a mnoho reformátorů 

nazývalo konkrétní papeže nebo papežský úřad Antikristem (Wycliffe, Hus, Luther, ale třeba 

i Spurgeon a nejnověji Hunt), zároveň býval Antikrist spojován i s konkrétním člověkem, 

nikoliv jen se systémem436. Emeritní profesor teologie Stanley Horton, sám 

dispenzacionalista, uvádí, že Antikrist bude osobou shodnou se synem zatracení (2 Te2,3) a 

bude to zároveň vévoda, který poruší smlouvu s Izraelem (Da 9,27). Antikrista pak odlišuje 

od falešného proroka, který bude konat falešné zázraky (Zj 13,1-17).437 Stamps, rovněž 

dispenzacionalista, pak velkou šelmu explicitně identifikuje s Antikristem.438 Populární 

Belottiho Biblické panorama, mapa budoucnosti podle dispenzacionalistů, pak maluje draka, 

šelmu a falešného proroka jako rovnoramenný trojúhelník, zřejmě aby vyjádřilo přesvědčení 

některých vykladačů, že jde o jakousi ďábelskou imitaci Trojice.439  

Identifikace „druhé šelmy“ jakožto USA je zastáváno jen adventisty. Jediný, kdo se zřejmě 

z tábora dispenzacionalistů částečně přibližuje tomuto pojetí, je emeritní biskup Apoštolské 

                                                 

434 Později došlo ke zklamání, odlivu a útokům ze strany reformované teologie. Letniční premilénialismus začal mít 

nástin charismatického postmilénialismu. Na tento odliv částečně reaguje americký apologeta D. Hunt například ve své 

knize, která v překladu Antonína Uhlíře úspěšně koluje na českém internetu pod názvem „Co se stalo s nebem?“ 

435 Hunt, D. A Woman Rides the Beast (kniha úspěšně koluje na internetu v českém překladu Antonína Uhlíře) 

436 V tomto případě se jedná zejména o srovnání s dispenzacionalismem a amilénialismem. Někteří postmilénialistů 

chápou Antikrista jaké náboženský systém. 

437 Horton, S. Systematická teologie, s. 640-641 

438 Stamps, C. D., Studijní Bible s výkladovými poznámkami, s. 2125 

439 Belotti, E. Biblické panorama 
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církve Rudolf Bubik, ve své již podruhé vydané knize „Slavná budoucnost Božího lidu“. Zde 

je podobností více. I on počátek biblických novodobých dějin, stejně jako adventisté, datuje 

do konce 18. století ve vztahu k Francouzské revoluci. I když je jeho výklad v jiných částech 

„ortodoxně“ dispenzacionalistický, taktéž nalézá v biblické apokalyptice USA jako šelmu. 

Ovšem zatímco pro adventisty jsou USA šelmou z knihy Zjevení (17,3-18), Bubik 

identifikuje USA jako leoparda z knihy Daniel (7,6).440 Autor, byť se jeho knížka využívá 

jako učebnice, neuvádí žádný zdroj svých informací. Evidentně se však odlišuje od všech 

ostatních respektovaných exegetů, kteří v leopardovi nalézají Alexandra a jeho říši441. 

Ohledně tří nečistých duchů, podobným ropuchám (Zj 16,13), dispenzacionalisté obvykle 

mají za to, že v souladu s následným popisem biblického textu jde o manifestaci duchovní 

moci na lidech, kteří vyšli shromáždit lid do bitvy proti Izraeli. Stamps je přesvědčen, že 

půjde o démonizaci vládců, která uvrhne svět do holocaustu v bitvě u Harmageddonu. 

Paralely nalézá v Dt 32,42; Jr 25,31; Jl 3,9-17; Sf 3,8; Za 14,25.442 

3.9.17 Doba Velkého soužení a falešný Kristus 

I dispenzacionalismus zná dobu sedmiletého Velkého soužení, kterou ovšem vztahuje na 

Izrael, a která je identická s posledním Danielovým týdnem let.443 Pretribucionalisté věří, že 

tomuto soužení církev uniká vytržením a soužení se tak vztahuje na zanechaný Izrael. 

Midtribucionalisté přitom vidí vytržení uprostřed této doby a postribulacionisté na jejím 

konci. Doba intenzivního trápení je pak explicitně chápána jako druhá polovina posledního 

Danielova týdne let (tedy tři a půl roku) poté, co satan poruší svoji smlouvu s Izraelem, a tato 

doba skončí triumfálním návratem oslavené církve na Olivetskou horu k záchraně Izraele, 

který zatím dospěl k pokání.444 Dispenzacionalisté zde vidí naplnění konkrétní řady veršů 

(např. Zj 19,21; Mt, 24-30; Mk 13,26; L 21,27; Ju 14; 2 Te 1,7; 1 K 6,2; Sk 1,11;)445  

Adventisté do doby Velkého soužení zasazují i vlastní invenci, a to je příchod falešného 

Krista. Ten by snad mohl být obdobu Antikrista dispenzacionalistů (Zj 17,3-8; Da 7,7-8, 19-

                                                 

440 Bubik, R. Slavná budoucnost Božího lidu, s. 29; (za zmínku stojí, že dříve autor mezi zdroje literatury, ze které 

čerpal, uvádí knihu adventistického teologa Jiřího Moskaly, která je ovšem v podobných adventistických spekulacích 

více než umírněná) 

441 Za zmínku stojí, že dříve autor mezi zdroje literatury, ze které čerpal, uváděl knihu adventistického teologa Jiřího 

Moskaly, která je ovšem v  adventistických spekulacích více než umírněná 

442 Stamps, C. D., Studijní Bible s výkladovými poznámkami, s. 2125 

443 Postmilénialismus, amilénialismus a historický premilénialismus s tímto termínem v takto oddělené době nepočítá. 

444 „Soužení je sedmileté období v budoucnosti, kdy Bůh dokončí trest Izraele a vylije svůj soud na nevěřící svět. 

Církev, tedy všichni, kteří důvěřují v Pána Ježíše, v jeho dílo a v to, že je zachrání od trestu za hřích, soužení přítomni 

nebudou. Církev bude vzata ze země při události, které se říká vytržení (1 Tesalonickým 4:13-18; 1 Korintským 15:51-

53). Církev bude uchráněna od nastávajícího hněvu (1 Tesalonickým 5:9). V Bibli se na soužení poukazuje pod různými 

jmény, jako například: 1) Den Páně (Izaiáš 2:12; 13:6, 9; Joel 1:15, 2:1, 11, 31, 3:14; 1 Tesalonickým 5:2) 2) těžkosti 

nebo soužení (Deuteronomium 4:30; Sofoniáš 1:1) 3) velké soužení, které odkazuje na tu nejintenzivnější, druhou 

polovinu sedmiletého období (Matouš 24:21) 4) čas nebo den těžkostí (Daniel 12:1; Sofoniáš 1:15) 5) čas Jákobových 

těžkostí (Jeremiáš 30:7). In Houdman, M. S. Co je soužení? Jak víme, že soužení potrvá sedm let? GotQuestions?.org 

445 Belotti, E. Biblické panorama. Šesté období – čas naplnění. 
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25; 2 Te2,3 ad.), avšak není tomu tak. Falešný Kristus podle adventistů nebude člověk, ale 

přímou satanskou manifestací. 

Tomuto schématu lze ovšem vytknout ještě jednu podstatnou věc. Jestliže v době Velkého 

soužení budou dveře milosti zavřeny díky tomu, že skončí smírčí služba Krista ve svatyni, co 

bude s hříchy adventistů, kterých se tito v době Velkého soužení případně dopustí? Pakliže 

v době vyšetřovacího soudu putují vyznané hříchy přímo do svatyně, kde za ně Kristus 

obětuje svoji krev, co s nimi bude během doby Velkého soužení?  

3.9.18 Parusie, vytržení svatých a miléniuem 

Jak adventisté tak dispenzacionalisté tedy počítají s vytržením svatých při Kristově 

příchodu před nastolením milénia. Adventisté, ve své polemice s dispenzacionalismem, 

nezpochybňují premiléniální vytržení, ale spíše hlásají jeho vlastní antitezi. Je to jakýsi 

negativ filmu, který promítají dispenzacionalisté. Zatímco podle dispenzacionalistů kraluje 

církev na zemi s Kristem, podle adventistů svatí odcházejí do nebe soudit Boha. Zatímco 

podle dispenzacionalistů je satan na tisíc let spoután v propasti (Zj 20,3), satan adventistů 

zůstává na zemi a je trápen tím, že nemůže páchat zlo. Naproti „pesimistické“ vyhlídce 

tisíciletého soudu v nebi, kde se Bůh zodpovídá svému stvoření (vytrženým adventistům) a 

utírá jim slzy, je tak tisícileté kralování dispenzacionalistů na zemi o poznání 

„optimističtější“. Dispenzacionalisté v pozemském miléniu vidí další etapu, tentokráte 

radostné obnovy země. Za tímto účelem obvykle citují ustálenou řadu veršů. Např. Ž 98,9; Iz 

2,3; Iz 11,6-9; Iz 25,7-9; Iz 35, 1-10; Iz 65, 19-25; Jr 33,15; Jl 3,18; Am 9,13; Mi 4,1-4; Za 

14,9,20; L 1,32-33; Zj 20,6.446 Houdman vidí v pozemském miléniu naplnění Abrahamova 

požehnání Izraeli k vlastnictví země a zaslíbení dané králi Davidovi ohledně panování jeho 

potomka.447 Nutno podotknout, že jiné eschatologické systémy, například amilénialismus, 

zde vidí naplnění zaslíbení věčného Kristova kralování z perspektivy věčnosti, jak o tom 

svědčí Nicejsko-Cařihradské krédo.448 Ostatním eschatologickým systémům, jako je 

                                                 

446 Belotti, E. Biblické panorama. Sedmé období – budoucí věk 

447 „Tisícileté království je název, kterým se označuje 1000 let vlády Ježíše Krista na zemi. Ve Zjevení 20:2-7 se 

nicméně ve spojitosti s tisíciletým královstvím šestkrát konkrétně uvádí, že trvá 1000 let... Bible uvádí, že až se Kristus 

vrátí na zem, bude prohlášen za krále nad Jeruzalémem a posadí se na Davidův trůn (Lukáš 1:32-33). Bezpodmínečná 

smlouva vyžaduje Kristův doslovný, fyzický návrat a vyhlášení království. Abrahamovská smlouva slíbila Izraeli zem, 

potomstvo, vládce a duchovní požehnání (Genesis 12:1-3). Palestinská smlouva slíbila Izraeli navrácení země a obsazení 

země (Deuteronomium 30:1-10). Davidovská smlouva slíbila Izraeli odpuštění – prostředek k tomu, aby byl požehnán 

celý národ (Jeremiáš 31:31-34). Tyto smlouvy budou naplněny při druhém příchodu, když bude Izrael znovu shromážděn 

ze všech národů (Matouš 24:31), obrátí se (Zachariáš 12:10-14) a navrátí se do své země pod vládou mesiáše, Ježíše 

Krista… Zjevení 20:2-7 nám dává přesnou dobu trvání tisíciletého království. I bez Písem poukazuje na doslovnou vládu 

Mesiáše na zemi nespočet jiných.“  In Houdman, M. S. Co je tisícileté království, a máme je chápat doslovně? 

GotQuestions?.org 

448 Někteří jsou přesvědčeni, že proti milénialismu se právě z těchto důvodů vymezuje Nicejsko-Cařihradské krédo: „A 

vstal z mrtvých třetího dne podle Písem. A vstoupil do nebe; sedí na pravici Otcově. A zase přijde se slávou soudit živých 

i mrtvých, jeho království nebude konce.“ Tento výklad jsem slyšel na HTF UK od docenta Gorazda Vopatrného na 

přednášce z patrologie. Nekonečnost království se zde nemá nevztahovat k miléniu, ale k samotné věčnosti. Krédo 

vzniklo v roce 451, tedy právě v době, kdy docházelo k překonávání premilénialismu apoštolských otců a apologetů. 
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postmilénialismus, ale i historický premilénialismus, je koncept premiléniálního vytržení 

vzdálený a cizí. 

Na samotné svázání satana během doby milénia nepanuje mezi jednotlivými 

eschatologickými systémy shoda. Ta panuje pouze v tom, že žádný z nich nesdílí 

adventistické pojetí. Dispenzacionalisté věří, že satan bude svázán v propasti stejně jako 

samotní padlí andělé, kteří již na zemi působili v době Kristovy pozemské služby.449 Ti 

dokonce ovládali lidi žijící již na zemi a Ježíše při exorcismu prosili, aby je právě do propasti 

neposílal. „A prosili Ježíše, jen aby jim nepřikazoval odejít do pekelné propasti“ (L 8,31). 

Jestliže tedy podsvětím je míněn tento svět a tito andělé na světě již byli, je na místě položit 

si otázku, na jakém místě na zemi se nachází ona propast? Amilénialisté a postmilénialisté 

pak chápou dané místo alegoricky a svázání satana vidí již v současném věku církve. 450  

3.9.19 Vzkříšení, soud a nová země 

Část, v níž adventisté nechávají vzkříšeným nevěřícím shromážděným ďáblem k boji proti 

svatým další šanci, bývá pokládána za další důkaz semipelagianismu. Adventisté tak 

připouštějí možnost spásy již ne na základě víry, ale vidění lidem, kteří pak i v přímé Boží 

přítomnosti vzdorují. Žádná křesťanská pravověrná eschatologie, kromě jistých teorií 

všenápravy či různých forem universalismu, už nepočítá s tím, že by vzkříšení lidé obdrželi 

možnost nějaké další šance, natož aby se účastnili boje proti Kristu a jeho svatým. Při 

posledním vzkříšení na konci milénia, ať už chápaného doslovně nebo obrazně, je 

dobojováno. Adventistický scénář tak odporuje klasickému křesťanskému učení.451 

Stejně tak i konečná spása je chápána odlišně. Ačkoliv zde adventistům nelze upřít snahu o 

skutečně propracovanou nauku, i v této poslední věci své teologie zůstávají neortodoxní. 

Křesťané totiž věří, že stará země, která je prokleta již nedlouho od doby jejího stvoření (Gn 

3,17), musí být zničena (2P 3, 11-13) a nahrazena novou (Zj 21,1).  

 

                                                 

449 Belotti, E. Biblické panorama. Sedmé období – budoucí věk 

450 Důsledkem svázání satana je zde 1. možnost kázání evangelia, 2. nemožnost zničení Božího lidu a 3. Zábrana 

vzpouře obyvatel země. In Proč je satan nyní svázán? 

451 Více o obecném pohledu na poslední soud z miléniálního pohledu lze nalézt například v kapitole „The Final 

judgement and Final State“ knihy: Berkhof, L. Manual of Christian Doctrine, s. 149 -151 
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3.9 Srovnání adventismu s premiléniálním dispenzacionalismem 

Tabulka č. 2 Srovnání adventismu a futuristického premilénialismu 

ATRIBUT DISPENZACIONALISMUS ADVENTISTICKÝ POHLED 

Identita Krista Boží Syn Archanděl i Boží Syn 

Kristova oběť Oběť melchisedechovská Oběť levitární 

Kristova smrt  Zemřel pouze tělesně Dočasně zemřel věčnou smrtí 

Smíření Dokonáno na kříži Zatím není dokonáno 

Vykoupení Hřích svatých vložen na Krista Hřích svatých vložen na satana 

Zákon Kristus naplnil zákon Kristus řádně nesvětil sobotu452 

Víra  Dar víry mají pouze svatí Dar víry mají všichni lidé 

Vytržení Svatí 7 let v nebi před miléniem Svatí 1 000 let v nebi 

Smlouva s Izraelem Zruší satan Zrušil Kristus 

Milénium Na zemi vládne Kristus Na zemi zůstává satan 

Antikrist  Člověk hříchu Římskokatolická církev 

Falešný prorok  Člověk USA 

Soud Bůh je soudce Bůh je obžalovaný 

Úděl svatých Nová Země Očištěná Země 

Úděl zavržených Peklo Anihilace 

                                                 

452 Škoda s tímto bodem polemizuje: „Myslím, že takto vztah Krista k zákonu, a potažmo k sobotě, Adventisté obecně 

nevnímají. Z knihy "Adventisté sedmého dne věří..." str. 295: "Samotný Kristus zákon naplnil, ne tím, že by ho zrušil, ale 

životem poslušnosti" a následuje citace Mt 5,18. a dále na str. 304: "Kristus byl po celou dobu své pozemské služby 

příkladem věrnosti v zachovávání soboty. Bylo jeho obyčejem, účastnit se bohoslužby v sobotu (L 4,16). Svou účastí na 

sobotních bohoslužbách ukazuje, že sobotu uznával jako den bohoslužby”. In Škoda, P. Poznámky k diplomové práci 
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3.10 Podobnosti a shody v učení adventistů s  kulty 

V historické části bylo uvedeno, že adventisté jsou historicky i věroučně příbuzní Svědkům 

Jehovovým. Dále, že se nacházejí podobnosti mezi spisy Josefa Smithe a Ellen Whiteové. 

Nyní, po zevrubném nástinu některých podstatných nauk, nabízím dvě srovnávací tabulky. 

 

Tabulka č. 3 Podobnosti v učení adventistů a Svědků Jehovových 

ATRIBUT ADVENTISTÉ JEHOVISTÉ 

Historický předchůdce   Millerité Millerité 

Výpočty konce světa  Rok 1844 Rok 1914 (jedno z dat) 

Vysvětlení neúspěchu Očistění nebeské svatyně  Neviditelná přítomnost 

Spasení  Poslušnost přikázání Poslušnost přikázaní 

Identita Krista  Archanděl Michael Archanděl Michael 

Smrt              Spánek Spánek 

Věčný trest             Anihilace Anihilace 

Ostatek  Adventisté Jehovisté 

Křesťanské církve  Babylón  Babylón 

Věčná naděje  Život na obnovené zemi Život na obnovené zemi 

Autoritativní spisy kromě Bible Proroctví E. Whiteové Strážná věž 

Výlučná praxe  Svěcení soboty Odmítání transfůze 

Této podobnosti jsou si adventisté velmi dobře vědomi, a proto se od učení Svědků 

Jehovových různými publikacemi distancují.  Je však nutné podotknout, že adventisté věří v 

Kristovo Božství, byť v dalším učení nevědomky Božské atributy Kristu upírají. 
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Podobnost adventistů s mormony je více spekulativní, nicméně všimli si jí i mnozí další. 

Obě hnutí mají prakticky identické období vzniku a někteří poukazují, že Whiteová si zřejmě 

vypůjčovala své myšlenky i od J. Smitha 

 

Tabulka č. 4 Podobnosti v učení adventistů a mormonů 

ATRIBUT ADVENTISTÉ MORMONI 

Počátek  Bůh tvoří více civilizací Bůh tvoří více civilizací 

Počátek pádu Spor Krista s ďáblem Spor Krista s ďáblem 

Identita Krista Anděl (i Bůh)  Bratr Lucifera (i Bůh)  

Původ satana  Boží dítě453 Boží dítě 

Spasení  Poslušnost přikázání Poslušnost přikázaní 

Zákon Důraz na desatero  Důraz na desatero  

Pracovní restrikce  Sobota Neděle 

Hamartologie  Semipelagianismus Semipelagianismus 

Křesťanské církve  Všechny odbočily Všechny odbočily 

Autentické křesťanství  Adventismus Mormonismus 

Eschatologie  Svatí posledních dnů Svatí posledních dnů 

Zakladatel  Prorok poslední doby Prorok poslední doby 

Autoritativní spisy  Proroctví E. Whiteové Proroctví J. Smitha 

Dietní omezení Alkohol, kofein Alkohol, kofein 

Výlučná praxe  Svěcení soboty Křest za mrtvé 

 

                                                 

453 Ačkoliv tento pohled zastává většina církví, zde je kladen velký důraz na Luciferovo Boží synovství v antagonismu 

k Ježíši, což je u mormonů kvalitativně vyhroceno. 



121 

 

4.  ZÁVĚR 

Po podrobném pročtení stěžejních adventistických děl, prostudování historie a osobní 

zkušenosti s mnoha adventisty i s ex-adventisty, stojím před nelehkou volbou formulovat 

závěr.  

4.1 Souhrn věrouky 

Učiňme nejprve krátký souhrn adventistického učení. Bůh, který vytvořil celý vesmír, 

stvořil nejprve anděly a inteligentní Adamy z jiných planet a nakonec stvořil Zemi a člověka. 

Zároveň vesmíru vtiskl svůj Boží zákon, desatero, které je platné jak pro člověka, tak pro 

anděly. Lucifer, původně anděl, se však chtěl Nejvyššímu vyrovnat, a proto začal s Bohem - 

tj. Michaelem (Kristem) - bojovat. Na svoji stranu přitom svedl i Evu s Adamem, a to tím, že 

Boha obvinil z nedůvěryhodnosti. Tato obžaloba byla vyřčena před celým vesmírem a jeho 

obyvateli, a proto Bůh od této chvíle sbírá materiál na svoji obhajobu, aby se ke konci světa 

mohl před celým vesmírem obhájit. To je také důvod, proč Bůh doposud dopouští satanovy 

činy na zemi. Chce tak ukázat, že je satan lhářem, a shromáždit dostatek důkazního materiálu 

k soudnému dni, aby mohl prokázat svoji nevinu. Vraždy, války a genocida, podněcované 

satanem, to vše je tu jen proto, aby Bůh mohl prokázat svoji bezúhonnost. 

Satan od svého pádu svedl na svoji stranu celé lidstvo a nutí je, aby se vzepřelo desateru a 

neuctívalo Boha v sedmý den, to je v sobotu, ale v den nepravý, tj. v neděli. O tento den vede 

Satan s Ježíšem spor do dnešních dnů. Avšak porážku satana učinil Kristus, když dokázal, že 

je možné Bohu důvěřovat a v této důvěře podstoupil kříž. Tím demonstroval, že je ďábel lhář 

a že Bůh si lidskou důvěru zaslouží. Poté Kristus odpočinul v sobotu v hrobě, aby zachoval a 

tím také potvrdil trvalou platnost sobotního sabatu. Toto vše se odehrává před zraky 

mimozemšťanů, vesmírných lidí, které Bůh stvořil dříve než Adama. 

Po svém vzkříšení Kristus vešel do první části nebeské svatyně, kde konal smírčí službu za 

hříchy lidí. V roce 1844 pak vešel do svatyně svatých, aby začal tyto hříchy očišťovat a 

záznamy hříchů proto vnesl k prozkoumání do svatyně svatých. Započal tak první fázi 

vyšetřovacího soudu. Tím začala doba konce, která před vynesením rozsudku, což je druhá 

část vyšetřovacího soudu, na sklonku doby milosti, zahájí na zemi probuzení. Až tato doba 

skončí, Kristus oblékne královské roucho a hříchy Božího lidu vloží satanovi na hlavu. 

Po skončení doby milosti nastane na zemi doba soužení, neboť Kristus ukončí svou 

přímluvnou službu za svět. Padlá církev se sjednotí pod papežský úřad, který je představován 

dravou šelmou, Antikristem, jehož hlava byla v roce 1798 zajetím papeže smrtelně raněna. 

Tím skončilo 1260 dní-let od roku 538, kdy papež nabyl moci a nyní je Antikrist znovu živ a 

chystá se ujmout světovlády. Výkonnou mocí papežství budou USA, které nařídí uctívat 

neděli namísto soboty. Praví křesťané, kteří budou představování pacholíkem, jehož porodila 

žena oděná sluncem, se stanou terčem satanských útoků. Těmito pravými křesťany jsou ti, 
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kteří nevěří v existenci věčného pekla, nevěří ve věčnost lidské bytosti a za svoji normu učení 

považují prorocky inspirované spisy Ellen Whiteové. Pečetí těchto křesťanů je to, že světí 

Boha v jediný správný den, a to je sobota. 

Těsně před tím, než se oklamaní lidé rozhodnou pravé křesťany zničit, sestoupí z nebe 

Kristus, který vzkřísí mrtvé, a křesťany promění k nesmrtelnosti, a poté nevěřící zahynou. 

Církev bude Krista následovat do nebe, zatímco satan zůstane zcela osamocen po dobu 

jednoho tisíce let na pusté zemi jako kozel Azazel, obtížen vinami lidí, které na něho vložil 

Kristus. V nebi bude zatím probíhat soud, kdy svatí budou v knihách ze skutků nevěřících 

posuzovat, zda měl či neměl satan pravdu, když obvinil Boha z nedůvěryhodnosti. Po tisíci 

letech Kristus vzkřísí bezbožné, kteří budou chtít dobýt Jeruzalém, vynese nad nimi smrtelný 

rozsudek, a poté je zničí ohněm z nebe, zatímco sám bude svým lidem korunován. Tímto 

ohněm soudu se očistí celá země. Na této zemi nakonec Kristus založí své království, jeho 

poddaní zde budou cestovat za bytostmi z jiných civilizací a studovat hlubiny Boží, a již 

navždy budou, v klidu a bez pronásledování, světit a slavit sobotu každého týdne. 

4.2 Kritické zhodnocení 

Při pohledu na doktríny adventismu máme před očima značně rigidní, adventistické učení, 

formované poněkud abnormálními stavy jinak jistě plodné a téměř nadlidsky pilné literátky 

Ellen Gould Whiteové. Výsledky těchto zjevení však neodpovídají staletími formovanému a 

předávanému biblickému učení starých i reformovaných církví, což si velmi dobře uvědomují 

i samotní adventisté. Jsou zde stále rozdíly v christologii, vždyť Kristus je ztotožňován 

s archandělem Michaelem, jehož oběť je levitární, nikoliv Melchisedekovská, a věčný Boží 

Syn po své smrti přestává existovat. Vždyť smrt je jen spánek a i člověk po své smrti, před 

svým vzkříšením, neodchází do žádné duchovní říše. Teprve v roce 1844 pak Kristus vchází 

do Svatyně svatých a v této svatyni probíhá „vyšetřovací soud“ stále žijících lidí. Jak se dá 

odvodit i z vyjádření samotné Ellen Whiteové, stále tedy není dokonáno. K tomu dojde 

teprve tehdy, až Kristus vloží hříchy lidí na hlavu satana, který jako jediný zůstane tisíc let na 

zemi po nebeském vytržení církve. Adventisté nám tedy představují jiného Krista, než jakého 

z Písma poznávají křesťané etablovaných církví.  

Je zde rozdíl i v eklesiologii, kdy jedinou pravou církví jsou v podstatě sobotu světící 

adventisté. Je zde zároveň rozdíl v eschatologii, kde Bůh sám je na sklonku času souzen 

svým stvořením, včetně přihlížejících příslušníků mimozemských civilizací. A je zde rozdíl 

v samotném pojetí evangelia, kdy svěcení soboty a dodržování desatera je nahlíženo jako 

jeho klíčová a nedílná součást. Adventisté tedy zastávají i historicky jiné evangelium. K tomu 

je nutné přičíst i naprosto nadstandardní úlohu prorokyně Ellen Gould Whitové, jejíž 

„prorocký úřad“ je srovnáván s úřadem Jana Křtitele. Její učení je „malým světlem“, bez 

něhož není možné správně interpretovat Bibli. Tento prorocký úřad se adventisté písemně 

zavazují respektovat i ve svém křestním slibu, což nelze chápat jinak, než doufání ve 
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výjimečnost jednoho člověka. Tím vším zde vyvstává syndrom „jediné pravé církve“, při 

jejímž opuštění člověk ztrácí jistotu Boží přízně. Na ostatní církve pak bývá historicky 

nahlíženo jako na Babylón a misijní pole.  

Na druhé straně adventisté touží po přijetí mezi ostatními církvemi a vyvíjejí za tímto 

účelem nemalou akademickou snahu. Jistě schopní a vzdělaní adventističtí teologové 

z prestižní Andrews Univerzity s mravenčí pílí tkají z látky proroctví Ellen Whiteové 

ekumenicky přijatelnější háv. Žel, do toho ušitého hávu se pak někdy snaží obléci ostatní 

křesťany, aby je - bona fide - připravili na dobu Velkého soužení, ve kterém je podle nich 

může ochránit zase jen instrukce jejich prorokyně. I když se adventisté v současné době snaží 

o vlídnější přístup, všechna adventistická učení zůstávají nadále v platnosti a oficiálně se 

z věrouky zmíněné v této práci nezměnilo nic. 

Nezbývá tedy než paradoxně potvrdit to, co adventisté oficiálně deklarují a čemu ve vtahu 

k ostatním církvím věří. Vždyť jejich učení i praxe je staví do opozice vůči celému 

současnému křesťanství. Adventisté se tak vlastně sami vyloučili z rodiny křesťanských 

církví a nezbývá než tuto skutečnost vzít na vědomí. Tuto přehradu mezi nimi a ostatním 

křesťanstvem je možné překonat jen důslednou změnou věrouky a praxe, jinak není možné 

nalézt společnou jednotu v Kristu a jeho evangeliu. Je nutné vzít přitom velmi vážně biblické 

verše jako Mt 7,18; Ga 1,9; 2 K 11,4; 2 J 1,9 a 1,10-11 a tam, kde je to možné a příhodné, 

jednat v duchu Ga 6,1; Ř 9,1-3; Jk 5,19-20, ale rovněž Tt 3,10. 

4.3 Slovo na závěr 

Domnívám se, že mnoho lidí, včetně členů CASD, si mnoha výše uvedených skutečností 

nejsou vědomi. Když se totiž člověk začne zajímat o adventismus, na první pohled ho zaujme 

velký rozmach církve, vyspělá organizace a její sociální angažovanost. Také když se řekne 

ADRA, pak i člověk, který nemá s církvemi žádnou zkušenost, obvykle ví a kladně hodnotí 

její nezištné nasazení například při nedávných humanitárních akcích po živelných 

pohromách. Někteří lidé pak s velkou důvěrou přiloží i finanční obnos na podporu 

postižených, který by možná jiným, ne tak důvěryhodným organizacím, nesvěřili. Taktéž 

praktický adventismus se vyznačuje opravdovou a zanícenou praxí vlastní tradice. 

Vzpomínám na Richarda Wurbmranda, známého autora knihy „Mučen pro Krista“, který 

barvitě líčil své spoluvězně z řad adventistů, kteří raději snášeli bití, než by zradili svoji víru 

a pracovali v sobotu. V neposlední řadě je třeba kladně podtrhnout i důraz na tělo, jako chrám 

Ducha svatého a snahu o správnou péči o tento prostředek svěřený k životu v tomto světě. To 

vše se týká praktické teologie a společenského života.  

To podle mne ovšem není to nejpodstatnější, čeho je třeba si povšimnout na církvi, která se 

svým učením uchází o naši přízeň a nabízí nám nauku, o které je přesvědčena, že bychom jí 

měli následovat. Jistě přitom adventisté nepředpokládají, že toto učení přijmeme nebo 
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odmítneme, aniž bychom ho co nejlépe prostudovali. Tudíž, přes všechny klady, kterými 

jsem úmyslně nešetřil, je třeba jasně vidět i heretický charakter základních nauk adventismu. 

Existuje tedy pro adventisty nějaká naděje či doporučení? Věřím, že Ježíš má upřímný 

zájem o každého, kdo mu chce sloužit a že existuje jistě odbočka založená na poctivé 

biblické exegezi a studiu církevní historie z původních zdrojů, včetně budování i střízlivé 

akademické teologie. Touto cestou se kdysi vydala, jinak ovšem velmi ortodoxní, Jednota 

bratrská, která překonala prvopočáteční chiliastický kvas i sektářskou uzavřenost. Podobným 

směrem se vydaly větve anabaptistů, když se vymanily z prorockého blouznění některých 

prorockých hnutí. A naposledy některé letniční proudy, když se vyhnuly modalismu a 

odmítly prorocké třeštění čtyřicátých let minulého století. Podotýkám ale, že většina těchto 

proudů měla v počátcích mnohem více biblický základ než adventisté. V každém případě to 

ale znamená odložení spisů Ellen Gould Whiteové a odlišný pohled na Písmo. Zatímco 

adventisté hledí na Nový zákon starozákonním prismatem, je třeba zvolit postup opačný. To 

jest vidět Starý zákon pohledem Nového zákona. Jako předobraz a stín Krista a jeho oběti. Je 

to cesta zaměřená na Pána Ježíše Krista, cesta modlitby a zmocněné kázání poselství „milosti 

skrze víru“. Tak by adventisté mohli zcela odrůst svému apokalyptickému podhoubí a stát se 

třeba jednou z konzervativních, ekumenicky vlažnějších církví, nezatíženou liberální teologií, 

která by jistě budila sympatie mnohých. 

Rád bych poznamenal, že pokud by se adventisté v roce 1998 neucházeli o členy sboru, 

kterého jsem byl v té době starším, zřejmě bych necítil potřebu se adventismem zabývat ani 

před ním varovat. A pokud by adventisté opět v roce 2013 nezvažovali plošně šířit učení 

Ellen Whiteové mezi členy křesťanskách církví, patrně by nevznikla ani tato práce. Bude-li 

tedy adventisty opět církvím v ČR a potažmo i českému národu nabídnuto vzdělávání nebo 

dokonce evangelizace skrze „trojandělské“ poselství v interpretaci Ellen Whiteové, jsem 

nezlomně přesvědčen, že ho bude třeba ho odmítnout jako učení odporující jak biblickému 

pravověří, tak křesťanské ortopraxi. 
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Slovník vybraných cizích pojmů 

 

Amilénialismus: představa, že milénium (tisícileté království) z knihy Zjevení (Zj 20) je obrazným 

vyjádřením pro celý věk existence církve od vzkříšení Krista po jeho druhý příchod. 

Při alegorizaci se obvykle vychází z verše 2 P 3,8, že tisíc let je u Pána jako den.  

Dispenzacionalismus: v oblasti eschatologie hlásá, že etnický Izrael bude v posledním čase obnoven vírou 

v Krista (Ř 11,26) poté, co bude církev vytržena do oblak (1 Te 4,13-18). Předpokládá 

se, že většina událostí z knihy Zjevení (na rozdíl od préterismu a částečně i 

historicismu), teprve čeká na své vyplnění. 

Fundamentalismus: původně hnutí amerických protestantů, kteří se vymezili vůči pronikání modernismu a 

liberalismu do církví v USA, zejména  historicko kritické metody, která 

zpochybňovala verbální inspiraci a neomylnost Písma. V roce 1910 tito křesťané na 

obranu neomylnosti Písma vydali soubor 12 svazků „The Fundamentals“. Převážná 

většina fundamentalistů jsou dispenzacionalisty a cessationisty. Hnutí je dnes 

charakterizováno nedůvěrou v ekumenismus a agresivní kritikou zejména liberalismu, 

katolicismu a charismatického hnutí. Z tohoto důvodu sem nelze řadit další hnutí, 

vyznávající verbální neomylnost Písma, jako jsou někteří kalvinisté nebo letniční. 

Futurismus: v kultuře se jedná o avantgardní umělecký směr. V teologii resp. v eschatologii jde o 

názor, že většina proroctví obsažená v knize Zjevení se naplní až v budoucnu. Patří 

sem zejména dispenzacionalismus a do značné míry i historický premilénialismus. 

Heterodoxie: jedná se o označení pro učení, které nebylo shledáno pravověrné (ortodoxní). 

V protestantské tradici neodpovídá ustáleným biblickým výkladům. Nicméně nejedná 

se o herezi (blud), ale jen o mírnější úchylku, která dané učení ještě nestaví mimo 

rámec extenzívněji chápaného křesťanství.  

Historicismus: obecně se jedná o širší pojem, mající vztah k jistým filozofickým resp. 

hermeneutickým interpretacím určitých jevů a souvislostí. V teologii resp. 

v eschatologii jde o názor, že proroctví obsažená v knize Zjevení se naplňují 

v konkrétních událostech během celého věku církve a vyvrcholí druhým příchodem 

Ježíše Krista. Některé extrémní směry mají např. tendenci označovat některé 

historické panovníky nebo papeže za Antikrista. Historicisty jsou především 

amilénialisté. 

Midtribulacionismus: jedná se o přesvědčení některých dispenzacionalistů, že k vytržení církve dojde 

uprostřed sedmi let (po tři a půl roce) Velkého soužení. 

Parusie: v širší křesťanské eschatologii jde o označení druhého, fyzického Kristova příchodu 

v moci a slávě 

Pentekostalismus: jedná se o pojem používaný zejména v USA pro letniční hnutí. V českém prostředí 

(časopis Dingir) je obecně používáno pro celé spektrum letničních, charismatických i 

neocharismatických skupin. 

Postmilénialismus: eschatologická představa milénia podle Zj 20, které se objeví až v posledních časech a 

vyvrcholí christianizací společnosti. Posmilénialismus věří, že většina tzv. „negativní 
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eschatologie“ obsažená v knize Zjevení se již vyplnila. V této věci zastává 

posmilénialismus pozici historicismu.  

Postribulacionismus: jedná se o přesvědčení některých dispenzacionalistů, že k vytržení církve dojde v době 

po sedmiletí tzv. Velkého soužení 

Premilénialismus: jedná se o doslovné chápání milénia podle Zj 20, kdy má druhý Kristův příchod vést 

k nastolení tisíciletého království s fyzickou přítomností Krista na zemi. Je třeba 

rozlišovat tzv. historický a futuristický premilénialismus (dispenzacionalismus). 

Futuristická verze počítá navíc s neviditelným vytržením církve před dobou velkého 

soužení a návratu Krista s oslavenou (již vytrženou) církví při jeho druhém příchodu. 

Teprve pak nastane milénium. 

Préterismus:  v eschatologii jde o názor, že většina proroctví obsažených v knize Zjevení se již 

naplnila v prvních stoletích dějin církve. Extrémní préterismus věří, že i druhý příchod 

Krista se naplnil sesláním Ducha svatého. 

Pretribulacionismus: jedná se o přesvědčení některých dispenzacionalistů, že k vytržení církve dojde v době 

před sedmiletím Velkého soužení. 

Profécie: proroctví. V širším slova smyslu, který je použit v práci, jde o způsob nahlížení 

skutečnosti a z něho vyplývající mluvení a jednání, které bylo obdrženo na základě 

zjevení. 

Restauracionismus: jinak také „křesťanský primitivismus“, je učení vycházející z protestantismu. Věří, že 

církev v průběhu dějin zesvětštěla, odklonila od svého vzoru a nyní je skrze reformaci 

postupně navracena k biblickému modelu. Podle této koncepce luterská reformace 

byla návratem ke spáse z víry, baptismus k vyznavačskému křtu, metodismus 

k posvěcení, letniční hnutí k duchovním darům atd. Církev před příchodem Krista má 

být obnovena do své původní biblické podoby.  
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Příloha č. 1 Křestní slib člena CASD 
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Příloha č. 2 Srovnání citátů z děl EGW s dalšími autory454 

Srovnání díla zakladatele mormonů Josepha Smithe s dílem Ellen Whiteové 

Smith, Joseph  

Pearl of Great Price 

White, Ellen  

Testimonies I, Life Sketches 

...It seemed to me for a time as if I were doomed to 

sudden destruction... 48:15  

...it seemed to me as if I had been rescued from hell... 1T 31; LS 

161  

Thick darkness gathered around me and it seemed to me 

for a while as if I were doomed... 48:15  

Total darkness settled upon me and there seemed no way out of 

the shadows... 1T 25; LS 153  

I saw a pillar of light exactly over my head... 48:16  

I dreamed of seeing...one immense pillar...and to this was tied a 

lamb all mangled and bleeding... Just before the lamb were 

elevated seats upon which sat a company of people... The light 

of heaven seemed to shine..“. 1T 27; LS 155  

NOTE: The description of "pillars," "elevated seats," "light," and 

a "lamb" tied to a "pillar" are all elements of the secret temple 

ceremonies of the mormon cult.  

When I came to myself again, I found myself lying on 

my back, looking up into heaven. When the light departed 

I had no strength: But recovering in some degree I went 

home... 48:20  

While I was lying helpless there, scenes of beauty and glory 

passed before me, and I seemed to have reached the safety and 

peace of heaven. At last my strength returned and I arose... 1T 

29; LS 157  

And as I leaned upon the fireplace, Mother inquired 

what the matter was. I replied, "Never mind, all is well--I 

am well enough off“. I then said to my mother... 48:20  

I now confided all my sorrows and perplexities to my mother. 

She tenderly sympathized with and encouraged me... LS 157  

 

...I took occasion to give him an account of the vision 

which I had had...he treated my communication...with 

great contempt, saying it was all of the devil... 48:21  

...I felt forbidden to relate my vision in such company... They 

denounced my visions as being of the devil... LS 229;231  

 

In consequence of these things, I often felt condemned 

for my weaknesses and imperfections; when, on the 

evening of the above-mentioned 21st of September after I 

had retired to my bed for the night I betook myself to 

prayer and supplications to the Almighty God for 

forgiveness of all my sins... 50:29  

...words of condemnation rang in my ears day and night, and 

my constant cry to God was, "What shall I do to be 

saved?"...Sometimes for a whole night I would not dare to close 

my eyes, but would...kneel upon the floor, praying silently... 1T 

23,26  

 

 

                                                 

454 Texty jsou přejaty a upraveny ze stránek http://www.ellenwhiteexposed.com 
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Podobnosti ve zprávách a poselstvích 

Smith, Joseph  

God had a work for me 

PGP 51:33 

White, Ellen 

 God has given me a work. 

5T 19 

It has gone abroad that I proclaimed myself no longer a 

prophet. I said it last Sabbath ironically: I supposed you 

would all understand. It was not that I would renounce 

the idea of being a prophet, but I had no disposition of 

proclaiming myself such. V5:516  

...I accepted an invitation to see Judge Pope in his room, 

and spent an hour in conversation with his honor, in 

which I explained to him that I did not profess to be a 

prophet any more than every man ought to who 

professes to be a preacher of righteousness; and that the 

testimony of Jesus is the spirit of prophecy. V5:231,232  

I am not, as I said yesterday Sabbath, a prophet. I do not claim 

to be a leader. I simply claim to be simply a messenger of God, 

and that is all I have ever claimed. (Statement made Oct. 1, 1904 

at Battle Creek Tabernacle; quoted in The Blue Book, pp. 11,12, 

Charles Stewart)  

Why have I not claimed to be a prophet?--Because in these 

days many who boldly claim that they are prophets are a 

reproach to the cause of Christ; and because my work includes 

much more than the word "prophet" signifies. Review and 

Herald, Jul. 26, 1907  

 

 

And, behold, they will publish this, and Satan will 

harden the hearts of the people to stir them up to anger 

against you, that they will not believe my words. Thus 

Satan thinketh to over power your testimony in this 

generation, that the work may not come forth in this 

generation. DC 10:32,33  

It was the spirit of Satan expressed in looks and words to make 

of none effect the Testimonies of the Spirit of God. ... And while 

it is called to-day, if you hear his voice, harden not your hearts, 

as in the provocation in the wilderness. Special Testimony to the 

Battle Creek Church, 9.  

 

...I also had the spirit of prophecy... PGP 56:73  
...the Lord has manifested Himself through the spirit of 

prophecy... 5T 64  

Our minds being now enlightened, we began to have the 

Scripture laid open to our understandings, and the true 

meaning and intention of the more mysterious passages 

revealed unto us in a manner which we never could attain 

to previously, nor ever before thought of... PGP 57:74  

...when the brethren who had assembled for study came to a 

point where they could go no further, and had recourse to earnest 

prayer, the Spirit of God would rest upon. I would be taken off in 

vision and be instructed in regard to the relation of Scripture to 

Scripture. Review and Herald, June 14, 1906  

 

I answered that I must join none of them, for they were 

all wrong; and the Personage who addressed me said that 

all their creeds were an abomination in his sight; and that 

these professors were all corrupt; that: "they draw near 

me with their lips but their hearts are far from me, they 

teach for doctrines the commandments of men..“. PGP 

48:17-20  

I was shown the necessity of those who believe that we are 

having the last message of mercy, being separate from those who 

are daily imbibing new errors. I saw that neither young nor old 

should attend their meetings; for it is wrong to thus encourage 

them while they teach error that is a deadly poison to the soul and 

teach for doctrines the commandments of men. Early Writings, p. 

124  

...the Book of Mormon...contains the truth and the word 

of God. DC 19:26  

...In my books, the truth is stated, barricaded by a "Thus saith 

the Lord“. Letter, March 6, 1906  

And then thou deliveredst up that which God had given 

thee sight and power to translate, thou deliveredst up that 

which is sacred... DC 3:12  

Sister Fannie...you have handled the sacred things... Letter to 

Fannie Bolton, Feb. 6, 1894  
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Příklady srovnání ukázek z děl Ellen Whiteové a jiných spisovatelů 

Hanna, William  

The Life of Christ 

1863 

White, Ellen  

The Spirit of Prophecy 

1877 

You have heard ... on the banks of the river, the heavens opened 

for a moment above my head, and the Spirit was seen coming 

down like a dove upon me. That was but a sign. Believe what 

that sign was meant to confirm; believe in me as the Lamb of 

God, the Saviour of the world, the baptizer with the Holy Ghost, 

and your eye of faith shall be quickened, and you shall see those 

heavens standing continually open above my head-opened by me 

for you; and the angels of God ... that carry on the blessed 

ministry of reconciliation between earth and heaven, between ... 

believers below and the heavenly Father above... going up and 

bringing blessings innumerable down, ascending and descending 

upon the Son of man.... You shall see me in that ladder of all 

gracious communication between earth and heaven, my humanity 

fixing firmly the one end of that ladder on earth, in my divinity 

the other end of that ladder lost amid the splendors of the throne. 

[108] 

 

 

 

 

Christ virtually says, On the bank of Jordan the heavens were 

opened before me, and the Spirit descended like a dove upon me. 

That scene at Jordan was but a token to evidence that I was the 

Son of God. If you believe in me as such, your faith shall be 

quickened, and you shall see that the heavens will be opened, and 

shall never be closed. I have opened them for you, and the angels 

of God, that are united with me in the reconciliation between 

earth and Heaven, uniting the believers on earth with the Father 

above, will be ascending, bearing the prayers of the needy and 

distressed from the earth to the Father above, and descending, 

bringing blessings. . . for the children of men.  

The angels of God are ever moving up and down from earth to 

Heaven, and from Heaven to earth. All the miracles of Christ 

performed for the afflicted and suffering were, by the power of 

God, through the ministrations of angels. Christ condescended to 

take humanity, and thus he unites his interests with the fallen 

sons and daughters of Adam here below, while his divinity 

grasps the throne of God. And thus Christ opens the 

communication of man with God, and God with man. [67] 

March, Daniel 

Night Scenes in the Bible 

1868 

White, Ellen 

The Spirit of Prophecy 

1877 

For seven successive days Jerusalem was crowded by thousands 

of the faithful in Israel . .. They lived in booths or tabernacles of 

green boughs built upon the housetops, in the streets and public 

squares, m the courts of the temple and of private houses, and all 

up and down the valleys and hillsides beyond the walls of the 

city. The whole of Mount Zion... was so thickly shaded with 

green boughs as to seem in the distance like a forest of palm and 

pine, of olive and of myrtle. Seven days were consecrated.... 

[363] 

 

 

 

The Feast of Tabernacles was celebrated to commemorate the 

time when the Hebrews dwelt in tents during their sojourn in the 

wilderness. While this great festival lasted, the people were 

required to leave their houses and live in booths made of green 

branches of pine or myrtle. These leafy structures were 

sometimes erected on the tops of the houses, and in the streets, 

but oftener outside the walls of the city, in the valleys and along 

the hillsides. Scattered about in every direction, these green 

camps presented a very picturesque appearance. [343] The feast 

lasted one week, and during all that time the temple was a festal 

scene of great rejoicing. [344] 
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Harris, John 

The Great Teacher 

1836 

White, Ellen 

The Desire of Ages 

1898 

He came and set up his tabernacle in the midst of the human 

encampment, pitched his tent side by side with our tents, to attest 

the presence of God, to make us familiar with his character, and 

sensible of his love. [90] 

So Christ set up His tabernacle in the midst of our human 

encampment. He pitched His tent by the side of the tents of men, 

that He might dwell among us, and make us familiar with His 

divine character and life. [23] 

March,  Daniel 

Walks and Homes of Jesus 

1856 

White, Ellen 

The Desire of Ages 

1898 

Nevertheless it will do us all good, frequently and solemnly to 

review the closing scenes In the Saviour's earthly life.... We shall 

learn many salutary lessons, by going back in memory, and 

spending a thoughtful hour, in the endeavor to strengthen our 

faith and quicken our love at the foot of the cross. [313] 

 

It would be well for us to spend a thoughtful hour each day in 

contemplation of the life of Christ. We should take it point by 

point, and let the imagination grasp each scene, especially the 

closing ones. As we thus dwell upon His great sacrifice for us, 

our confidence m Him will be more constant, our love will be 

quickened, and we shall be more deeply imbued with His spirit.  

[83] 

Hanna, William 

The Life of Christ 

1863 

 White, Ellen 

The Desire of Ages 

1898 

"Verily, verily I say unto you, hereafter, or rather from this 

time forward, ye shall see heaven open, and the angels of God 

ascending and descending upon the Son of man. You have heard, 

that a few weeks ago on the banks of the river, the heavens 

opened for a moment above my head, and the Spirit was seen 

coming down like a dove upon me. That was but a sign. Believe 

what that sign was meant to confirm; believe in me as the Lamb 

of God, the Saviour of the world, the baptizer with the Holy 

Ghost, and your eye of faith shall be quickened, and you shall see 

those heavens standing continually open above my head-opened 

by me for you; and the angels of God-all beings and things that 

carry on the blessed ministry of reconciliation between earth and 

heaven . . . ascending and descending upon the Son of man .... 

You shall see me in that ladder of all gracious communication 

between earth and heaven, my humanity fixing firmly the one 

end of that ladder on earth, in my divinity the other end of that 

ladder lost amid the spendors of the throne“.[108] 

"Verily, verily, I say unto you, Hereafter ye shall see heaven 

open, and the angels of God ascending and descending upon the 

Son of man“.  

Here Christ virtually says, On the bank of the Jordan the 

heavens were opened, and the Spirit descended like a dove upon 

Me. That scene was but a token that I am the Son of God. If you 

believe on Me as such, your faith shall be quickened. You shall 

see that the heavens are opened, and are never to be closed. I 

have opened them to you. The angels of God are ascending… 

and descending, bringing blessing and hope, courage, help, and 

life, to the children of men....  

[143] In taking upon Himself humanity, our Saviour unites His 

interests with those of the fallen sons and daughters of Adam, 

while through His divinity He grasps the throne of God. And thus 

Christ is the medium of communication of men with God, and of 

God with men[142] 
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I then beheld countless millions of shining ones coming with 

cards in their hands. These shining ones became our guides. 

The cards, they bore shone above the brightness of the sun; and 

they placed them in our hands but the name of them I could not 

read. (pp. 10, 11)  

All the angels that are commissioned to visit the earth hold a 

golden card, which they present to the angels at the gates of the 

city as they pass in and out. (pp. 37, 39)  

 

 

There were countless millions of bright angels, whose wings 

were like pure gold, and they sang with loud voices, while their 

wings cried, holy. (p. 18)  

 

 

On either side of the chariot were wings, and beneath it wheels. 

And as the chariot rolled upwards, the wheels cried Holy, and the 

wings as they moved, cried Holy, and the retinue of Holy 

Angels around the cloud cried Holy, Holy, Holy, Lord God 

Almighty. (p. 35)  

Behind the angel I beheld countless millions of bright chariots. 

Each chariot had four wings like flaming fire and an angel 

followed after the chariot, and the wings of the chariot, and the 

wings of the angel cried as one voice saying "holy“. (p. 18)  

And as the chariot rolled upward, the wheels cried, "Holy," 

and the wings, as they moved, cried, "Holy," and the retinue of 

holy angels around the cloud cried, "Holy, holy, holy, Lord God 

Almighty!" Maranatha, p. 305  

 

I then beheld in the middle of this boundless place a tree, the 

body of which was like unto transparent glass, and the limbs 

were like transparent gold, extending all over this boundless 

place...the fruit appeared like clusters of grapes in pictures of 

pure gold. (pp. 14,15)  

On one side of the river was a trunk of a tree, and a trunk on the 

other side of the river, both of pure, transparent gold... Its 

branches bowed to the place where we stood, and the fruit was 

glorious; it looked like gold mixed with silver. (p. 17)  

 

With a lovely voice the guide spoke to me and said, "Those who 

eat of the fruit of this tree return to earth no more“.       (p. 15)  

I asked Jesus to let me eat of the fruit. He said: "Not now. Those 

who eat of the fruit of this land go back to earth no more... 

(pp. 19, 20)  

Against His breast and across his left hand was as it were a 

trumpet of pure silver... (p. 18)  

...in His right hand was a sharp sickle; in His left, a silver 

trumpet. (p. 16)  

I then saw in midst of the place an innumerable multitude, 

arrayed in white raiment, standing in a perfect square, having 

crowns of unfading glory upon their heads. (p. 19)  

 

Here on the sea of glass the 144,000 stood in a perfect square. 

Some of them had very bright crowns, others not so bright. ... 

And they were all clothed with a glorious white mantle from 

their shoulders to their feet. (p. 11)  

Before the gate stood a tall and mighty angel clothed in raiment 

pure and white; his eyes were like flaming fire, and his he wore a 

crown upon his head which lighted up this boundless plain. The 

angel raised his right hand, and laid hold upon the gate and 

opened it; and as it rolled upon its glittering hinges, he cried 

with a loud voice to the heavenly host, "Your all welcome!" Then 

the guardian angels in the midst of the saints struck a song of 

triumph, and the saints, both great and small sang with loud 

voices and passed within the gate... (p. 10)  

Jesus raised his mighty glorious arm, laid hold of the pearly 

gate and swung it back on its glittering hinges, and said to us, 

You have washed your robes in my blood, stood stiffly for my 

truth, enter in. We all marched in and felt we had a perfect right 

in the City. (p. 11)  
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