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PřEdMluVA

Je stále mnoho těch, kteří se zajímají o důležité učení o ospra-
vedlnění z víry a posvěcení. Bude proto jistě přínosem, když se 
seznámíme s tím, jak byly tyto pravdy v průběhu let Ellen Whi-
teovou objasňovány. 

Tuto brožurku tvoří osmnáct textů v  neupraveném chro-
nologickém sledu z let 1881 až 1902, které seřadili pracovníci 
E. G. White Estate (Institut Ellen Whiteové), aby tak podali obraz 
jejího učení. Stěžejním tématem jejích kázání a článků publiko-
vaných v Review and Herald a Signs of the Times vždy byly základ-
ní pravdy o spasení, představené v zákoně a v evangeliu. Několik 
vybraných úryvků je uvedeno jako Manuscript 36, 1890. Tento 
rukopis byl napsán v kritickém období po zasedání Generální 
konference v roce 1888, kdy, jak na jiném místě říká, byli lidé „ve 
velkém nebezpečí, že zaujmou nesprávný postoj“ k „víře a skutkům“ 
(MS 23, 1891). Ve svém rukopisu bez názvu z roku 1890 se snaží 
jednou provždy objasnit sporné otázky těchto témat.

Třebaže Ellen Whiteová pojednává o tomto učení na různých 
místech podobným způsobem, čtením kázání, článků a rukopisů 
v jejich přirozeném sledu získáme cenný náhled na tuto proble-
matiku. Každý text je vyváženým výkladem, ale často s důrazem 
na jinou myšlenku. Mnoho textů je zde uvedeno celých,  některé 

(11)
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jsou však zkráceny jen na část vztahující se k víře a skutkům. 
Podtituly a v mnoha případech i názvy kapitol doplnila redakce 
tohoto díla. Pracovníkům Institutu nešlo o úplnost sesbíraných 
materiálů, zaměřili se však na všechny stěžejní pasáže autorči-
ných knih, kázání a článků, které pojednávají o těchto důleži-
tých pravdách.

Po přečtení těchto textů vyjde zřetelně najevo, jak důležité je 
toto téma pro každého křesťana a jak neměnný byl postoj jejich 
autorky, kterou při psaní následujících článků vedl Pán.

Plán záchrany ztraceného lidstva je založen na tom, že člověk 
vírou přijme Kristovu zástupnou smrt. Tuto pravdu si uvědomo-
vali již první lidé u bran Edenu, když spolu se svými potomky za-
bíjeli obětního beránka. Byla připomínána na poušti, když Moj-
žíš vyvýšil měděného hada a lidé otrávení smrtícím jedem hadů 
byli uzdraveni pohledem víry na spásný symbol. Toto učení se 
stalo podstatou obětního systému daného Izraeli. Vyučovali je 
proroci a apoštolové. Znovu a znovu se učíme, že spasení je da-
rem z milosti přijímaným vírou, a zároveň přijímáme to, co Ellen 
Whiteová vyjádřila těmito slovy: „Přestože pravá víra se cele spoléhá 
na Krista, spasení povede k dokonalému podřízení se Božímu zákonu. 
Víra se projevuje skutky“ (RH 5. 10. 1886).

Tato vyváženost bude patrná i v textech vybraných do této 
útlé knihy.

Už od Kaina překrucuje velký protivník toto milostivé Boží 
opatření tím, že vede obyvatele země k domněnce, že člověk, 
který se stal porušením Božího zákona hříšníkem, si musí Boží 
přízeň a spasení zasloužit svými činy: ať mučením svého těla, 
obětováním dětí nějakému vlastnoručně vyrobenému bohu, pou-
těmi na místa, která jsou považována za svatá, ukládáním poká-
ní, odváděním peněz do církevní pokladny nebo tím, že se sám 
svým namáhavým úsilím snaží žít dobrým a ctnostným životem.

Mnohým lidem se zdá přijetí spasení vírou příliš jednoduché. 
Jsou přesvědčeni o tom, že jsou spaseni zčásti vírou v Kristovu 
smrt na Golgotě a zčásti lidským úsilím.

(12)
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Když první adventisté sedmého dne pochopili požadavky Bo-
žího neměnného zákona, měli tendenci sklouznout k zákonic-
tví. Mnoho z nich obětovalo život úsilí, které nepřineslo užitečné 
ovoce. Je to opravdové poznání Božího zákona, které vede k zane-
chání hříchu a k prožívání svatého, posvěceného života. Takové je 
pozadí těchto textů o víře a skutcích – textů o zákoně a evangeliu.

Téměř na konci dvou desetiletí představených v této knížce se 
v roce 1888 v Minneapolis, ve státě Minnesota, konalo zasedá-
ní Generální konference, kterému předcházelo kazatelské shro-
máždění. Na těchto setkáních bylo zdůrazněno základní učení 
o ospravedlnění z víry. Ellen Whiteová to charakterizovala jako 
oživení pravd, které se z velké míry ztratily z očí. Ona sama nepo-
dala na konferenci žádný výklad této otázky. Hlavní myšlenkou 
jejího proslovu bylo to, že přítomní by měli mít svá srdce stále 
otevřená, aby mohli přijmout světlo Božího slova, tak jak je před-
stavili E. J. Waggoner a A. T. Jones. Jejich nový výklad byl přijat 
různě. Někteří z posluchačů jej přijali rádi a bez výhrad, jiní za-
ujali neutrální postoj, někteří ho odmítli. Přesto je ze záznamu 
patrné, že tato konference přinesla mnohým nové poznání a no-
vou zkušenost v Ježíši Kristu.

Pomocí kázání, která byla pronášena ve sborech po konferen-
ci, včetně mnoha kázání Ellen Whiteové, a pomocí jejích člán-
ků byli adventisté vedeni k jasnějšímu pochopení a přijetí učení 
o ospravedlnění z víry. Mnozí z těch, kteří nejprve zavrhli výklad 
představený v Minneapolis, jej posléze přijali.

Základní pravdy zahrnuté do učení o ospravedlnění z víry jsou 
tak jednoduché, že k jejich výkladu není třeba žádné vyčerpáva-
jící knihy Ellen Whiteové. Toto téma prostupuje mnoha jejími 
knihami a objevuje se také v nádherných příkladech ilustrujících 
tuto vzácnou pravdu.

V roce 1893 však přece vydala brožuru s názvem „Ospravedlně-
ni vírou“. Ta je součástí padesátistránkového oddílu první knihy 
Vybraných poselství (Selected Messages I.) pod názvem „Kris-
tus, naše spravedlnost“. Doporučujeme přečíst si celý tento oddíl.

(13–14)
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Zkušenost přijetí Kristovy spravedlnosti nás může naplnit ra-
dostí a vděčností, ovšem již zítra o ni můžeme přijít svou bez-
starostností nebo domýšlivostí. Tato osobní zkušenost přijetí 
a naprosté důvěry v Kristovu milost může být poněkud křehká. 
Mnozí ji snadno zamění za uspokojení z pěkných teologických 
pojmů. Ellen Whiteová k tomu říká: „Mnozí se dopouštějí chyby 
tím, že se snaží definovat jemné rozdíly mezi ospravedlněním a po-
svěcením. Do definice těchto dvou pojmů často vnášejí své vlastní 
myšlenky a spekulace. Proč se v důležitých otázkách o ospravedlnění 
z víry snažit být přesnější než inspirace? Proč se snažit propracovat 
dopodrobna každý bod, jako by spasení záviselo na tom, pochopí-li 
všichni tuto věc přesně jako vy? Všichni se nemohou dívat ze stejného 
úhlu pohledu“ (MS 21, 1881; a také 6BC, str. 1072).

Přejeme si, aby pravdy představené v této útlé brožurce při-
spěly k uchování tohoto důležitého, jasného a vyváženého učení 
o ospravedlnění z víry.

Vydavatelé a pracovníci E. G. White Estate,
Washington, D.C., 7. 12. 1978

(14)
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KAPITOlA 1 

Ellen Whiteová objasňuje 
sporné otázky
Rukopis byl napsán v roce 1890 v době kazatelských shromáždění v Battle 
Creeku, v kartotéce je veden jako Manuscript 36, 1890. Byl publikován 
v Review and Herald 24. 2. a 3. 3. 1977. Toto důležité objasnění sporných 
otázek tvoří vhodný úvod k osmnácti následujícím textům, které jsou 
chronologicky uspořádány.

Apoštol Pavel řekl: „Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast 
v Božím království? … A to jste někteří byli. Dali jste se však obmýt, 
byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Kris-
ta a Duchem našeho Boha“ (1K 6,9–11). Nedostatek odevzdání se, 
zbožnosti a posvěcení vnějšího člověka je důsledkem popření 
Ježíše Krista, naší Spravedlnosti. Je třeba neustále pěstovat lás-
ku k Bohu… [FW 15.1]

Zatímco jedna skupina lidí převrací učení o ospravedlnění 
z víry a odmítá vyhovět podmínkám stanoveným v Božím slově – 

„Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání“ – stejně se mýlí 
i ti, kdo tvrdí, že věří přikázáním Božím a zachovávají je, ale sta-
ví se nepřátelsky k paprskům světla, které se odrážejí od golgot-
ského kříže. První skupina nevidí předivné věci v zákoně Božím, 
jenž platí pro všechny, kdo uskutečňují jeho slovo. Druhá se pře 
o malichernosti a zanedbává to, co je důležitější – milosrdenství 
a lásku Boží. [FW 15.2]

Mnozí hodně ztratili tím, že neotevřeli svůj duchovní zrak, 
aby mohli rozeznat překrásné skutečnosti Božího zákona. Ná-
boženští představitelé obecně zákon a evangelium od sebe roz-
dělují a i my jsme se dopustili téměř téhož, jen z jiného pohle-
du. Nepoložili jsme důraz na Kristovu spravedlnost a na plný 

(15–16)



14

význam velkého plánu vykoupení. Krista a jeho lásku, které se 
nic nevyrovná, jsme ponechali stranou a místo toho jsme se za-
bývali teoriemi a argumenty, které měly dokazovat naše poznání. 
Neobrácení lidé stojí za kazatelnou a „kážou“. Jejich vlastní srd-
ce však nikdy neprožila nádherné ujištění o odpuštění hříchů, 
které je možné prožít jen skrze živou, opravdovou a oddanou 
víru. Jak potom mohou kázat o Boží lásce, soucitu a odpuštění? 
Jak mohou říkat: „Pohleď na kříž, a budeš žít“? Při pohledu na 
golgotský kříž pocítíte touhu nést kříž. Na golgotském kříži vi-
sel Vykupitel světa. Pohleďte na Spasitele světa, v němž přebý-
vala všechna plnost božství v těle. Může se někdo dívat na oběť 
milého Božího Syna, aniž by jeho srdce roztálo, zlomilo se a on 
byl připraven odevzdat se Bohu? [FW 16.1]

Kéž by tuto pravdu všichni pochopili. Přijímáme-li Krista jako 
Vykupitele, musíme jej uznávat jako Vládce. Nemůžeme mít jisto-
tu a dokonalou, naprostou důvěru v Krista jako svého Spasitele, 
dokud ho neučiníme naším Pánem a nežijeme podle jeho přiká-
zání. Tím podáváme důkaz své věrnosti Bohu.

Pak je teprve naše víra přesvědčivá, protože je to víra aktivní, 
projevující se láskou. Vyznejte z celého srdce: „Pane, věřím, že jsi 
zemřel, abys vykoupil mou duši. Jestliže mám pro Tebe takovou 
cenu, že jsi za mě dal svůj život, odpovím na to. Dám svůj život 
a všechno, čím ve své slabosti mohu být, Tobě.“ [FW 16.2]

Vůle člověka musí být uvedena do naprostého souladu s Boží vůlí. 
Potom se nebudeme stavět proti žádnému paprsku světla, jenž 
ozáří naše srdce a mysl. Duše nebude plná předsudků, nebude 
nazývat světlo tmou a tmu světlem. Světlo z nebe bude vítáno 
a naplní celou duši svojí září. To je to, co Bible nazývá „zpěvem 
Pánu“. [FW 16.3]

Víra a nevíra

Nakolik věříme z celého srdce? Přibližte se k Bohu a Bůh se při-
blíží k vám. Potřebujeme trávit mnoho času s Pánem na modlitbě. 

(16–17)
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Když se lidé, kteří se zabývali skepticismem a živili svou nevěru 
tím, že do své náboženské zkušenosti vnášeli pochybnosti, do-
stanou pod působení Božího Ducha, přirozeně cítí, že je jejich 
osobní povinností vyznat svoji nevěru. Otevírají svá srdce, aby 
přijali seslané světlo, a s odvahou přecházejí od hříchu ke spra-
vedlnosti, od pochybnosti k víře. Bezvýhradně se zasvěcují Bohu, 
aby následovali jeho světlo namísto jisker svého vlastního zápalu. 
Udržují-li si svou zkušenost posvěcení, jejich poznání je jasnější 
a jasnější, až se jim mnohé zcela vyjasní. [FW 17.1]

Nevěra, kterou tito lidé dříve vyznávali, má neobyčejnou moc. 
Semínka pochybnosti, která zasévali, budou narušovat jejich 
víru. V těchto chvílích nesmí polevit. Je třeba vykopat každý ko-
řen nevěry. Jakmile jsou tyto jedovaté rostliny odstraněny, pře-
stanou růst, protože nejsou živeny slovy ani činy. Do půdy srdce 
musí být zasazeny a pevně zakořeněny jen vzácné rostliny víry 
a lásky. [FW 17.2]

Scestné názory na spasení

Copak je tak těžké pochopit, že nic na světě nám toho nevez-
me více než hřích? Můžeme se mu oddávat jen za cenu ztráty 
čistoty svědomí, Boží přízně, oddělení duše od Boha a nako-
nec ztráty věčného života. Hřích zarmucování svatého Božího 
Ducha a stavění se proti němu zaplatilo mnoho lidí ztrátou své 
duše. [FW 17.3]

Kdo dokáže určit, jakou odpovědnost za svůj vliv má každý 
člověk, za kterého Vykupitel zaplatil svým životem! Co všechno 
se ukáže, až zasedne soud a budou otevřeny knihy, aby svědči-
ly pro spasení nebo zatracení každé duše! Můžeme se však spo-
lehnout na neomylné rozhodnutí toho, kdo žil jako člověk, mi-
loval člověka a dal za něj svůj život. Boží Syn bude mít konečné 
slovo při odměňování spravedlivých věrných a při vynesení tres-
tu nad neposlušnými, nevěrnými a hříšnými. Jemu je svěřeno, 
aby dokonale posoudil každý skutek i zodpovědnost každého 

(17–18)
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 jednotlivce. Pro ty, kteří se podíleli na hříších jiných lidí a kteří 
jednali proti Boží vůli, to bude hrozná a vážná chvíle. [FW 17.4]

Opakovaně mi bylo ukázáno, jaké nám jako lidu hrozí nebez-
pečí, budeme-li naslouchat falešnému výkladu učení o osprave-
dlnění z víry. Celá léta mi bylo ukazováno, že satan pracuje ob-
zvlášť usilovně, aby zmátl myšlení v této otázce. Často jsme se 
zabývali Božím zákonem a předkládali jej shromážděním, aniž 
bychom poukazovali na Ježíše Krista a jeho vztah k zákonu. Bylo 
mi ukázáno, že mnohým ve víře bránily scestné, pomýlené názo-
ry na spasení, při kterých se kazatelé snažili oslovit srdce špat-
ným způsobem. Již mnoho let vnímám jako naléhavou otázku 
Kristovy připočtené spravedlnosti. Je s podivem, že se o této věci 
v našich sborech více nemluví. Toto téma vnímám jako velice dů-
ležité a stalo se námětem téměř každého mého rozhovoru a pro-
mluvy k lidem.

Když jsem procházela své patnáct až dvacet let staré spisy, 
zjistila jsem, že představují tuto otázku ve stejném světle: je 
v nich opakovaně zdůrazňováno, že všichni, kdo vstupují do 
důležitého a svatého díla kazatelské služby, by měli být nejprve 
poučeni o živých principech praktické zbožnosti, jak o nich učil 
Kristus a apoštolové. Měli by být vzděláni v tom, co je podstatou 
opravdové, živé víry. [FW 18.2]

Jedině vírou

Do díla je posíláno mnoho mladých mužů, kteří plánu spasení 
nerozumějí a nevědí, co je pravé obrácení. Velmi potřebují pro-
žít opravdové obrácení. Kazatelé musí být vzděláváni v tom, aby 
se více a důkladněji věnovali otázce pravého obrácení. Život kaž-
dého pokřtěného člověka má svědčit o tom, že byl obrácen. Není 
jiné téma, kterému bychom se měli více věnovat, častěji je opako-
vat a upevňovat je v myslích všech, než to, že pro padlého člově-
ka je nemožné dosáhnout nějakých zásluh svými byť nejlepšími 
činy. Spasení získáváme jedině skrze víru v Ježíše Krista. [FW 18.1]

(18–19)



17

Mluví-li se o této otázce, bolestně se nás dotýká, když zjišťu-
jeme, jak malicherné jsou poznámky těch, kdo by měli tajemství 
zbožnosti rozumět. Velmi neopatrně se vyjadřují o myšlenkách 
našich bratří, kteří věří pravdě a učí pravdu. Neznají ani všech-
ny skutečnosti, které mi byly ukázány. Nepřítel zahalil jejich 
mysl mlhou světskosti a zdá se, že tato mlha zakořenila hluboko 
v jejich chápání a stala se součástí jejich víry a charakteru. Jedi-
ně nové obrácení je může změnit a přimět k tomu, aby se vzdali 
svých falešných názorů – právě to mi bylo o nich ukázáno. Drží 
se jich, jako se topící člověk drží záchranné vesty, se strachem, 
aby se neutopili a aby se jejich víra neproměnila v trosky. [FW 19.1]

Kristus mi dal slova, která mám mluvit: „Musíte se znovu na-
rodit, jinak nikdy nevejdete do nebeského království.“ Všichni, kte-
rým jde o znovuzrození, by proto měli odložit svárlivého ducha 
a celým svým srdcem hledat Pána. Teprve až jej naleznou, získá 
jejich náboženská zkušenost příznačný ráz. V každém kázání by 
pak měli zřetelně hovořit o jednoduchosti pravé zbožnosti, tak 
aby každé toužící srdce získalo ujištění o naději, víře a dokonalé 
důvěře v Boha skrze našeho Pána Ježíše Krista. [FW 19.2]

Ať je jasně a jednoduše představováno, že není možné našimi 
skutky ovlivnit naše postavení před Bohem nebo dar, který jsme 
od Boha dostali. Kdyby si někdo mohl za víru a skutky koupit 
dar spasení, potom by byl Stvořitel zavázán svému stvoření. Je 
zde nebezpečí, že by lež mohla být přijímána jako pravda. Kdy-
by si někdo mohl zasloužit spasení něčím, co je schopen udělat, 
byl by na tom stejně jako křesťan, který musí za své hříchy ně-
jakým způsobem zaplatit nebo je odčinit. Spasení je potom čás-
tečně dluhem, který si můžeme zasloužit jako mzdu. Pokud si 
člověk žádnými svými dobrými skutky nemůže zasloužit spasení, 
potom je spasen jedině z milosti, kterou hříšný člověk přijímá 
svou vírou v Ježíše. Spasení je dar, za který nemusíme nic platit. 
O ospravedlnění z víry pak nelze vést diskuse. Celý tento spor 
končí, jakmile je jasné, že padlý člověk si nikdy nemůže zaslou-
žit věčný život svými zásluhami, svými dobrými skutky. [FW 19.3]

(19–20)


