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záměry by většina nepochopila. Principem jeho poslání bylo připravit lidi na 
tuto velkou pravdu o něm samém.

Je zajímavé i to, že Kristus bral ohled na ostrou opozici zákoníků a farizeů. 
Přestože byl Boží Syn, žil ve stejných podmínkách jako ostatní lidské bytosti. 
Pokud Ježíš vnímal i opoziční názory, neměli bychom i my pečlivě zvažovat, zda 
i dnes nejsou některé pravdy, které by bylo rozumnější nehlásat vždy a všude?

pravda o antikristu

Slovo „Kristus“ je v Novém zákoně překladem hebrejského slova „Mesiáš“. Ve 
Starém zákoně je jím pojmenován očekávaný zachránce, jehož příchod předpo-
věděli proroci. Nový zákon ukazuje nejen na to, že Ježíš z Nazareta je zaslíbený 
Mesiáš, ale také varuje před příchodem antimesiáše nebo antikrista.

V rámci protestantské tradice se mnoho teologů shodlo na identitě anti-
krista. Za všechny vzpomeňme Martina Luthera, který ho ztotožňuje s papež-
ským Římem.

Znalci církevních dějin vědí, že mnozí protestantští bibličtí komentátoři 
ztotožnili papeže s „malým rohem“ z knihy Daniel 7. kapitoly a s „mužem bez-
zákonnosti“, před kterým varuje apoštol Pavel ve Druhém listě Tesalonickým.

S jeho úřadem je ztotožněna i jedna z hlav šelmy, která vychází z moře ve 
Zjevení 13. Ti, kteří zachovávají sobotu, mohou přidat další detail – a sice že ne-
děle je znamením šelmy – a myslet si, že tím řekli plnou pravdu. Není těžké říct 
lidem pravdu. Mnohem těžší je pomoci jim ji pochopit a nade vše milovat. V roce 
plakátů ve Francii horliví reformátoři možná odhalili svým bližním pravdu, ale 
těžko bychom mohli říci, že jim ji pomohli pochopit – a už vůbec ne, že jim umož-
nili pravdu milovat.

Ellen G. Whiteová a pravda

Jedna z činností Ellen G. Whiteové, která se často přehlíží, jsou její veřejné projevy 
na shromážděních konaných mimo Církev adventistů sedmého dne. Mnohdy 
dostala pozvání veřejně vystoupit v jiných církvích a na setkáních zaměřených 
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na zdravý životní styl. Stala se tím velmi uznávanou. Ve státě Michigan ji v roce 
1878 v jednom ze svazků The American Biografical History of Eminent and Self-
-Made Men of the State of Michigan zařadili mezi významné osobnosti. Na s. 108 
je možné se dočíst, že „jako řečník byla paní Whiteová jednou z nejúspěšnějších 
lektorek, které se v posledních dvaceti letech v naší zemi objevily… Přestože po-
užívá jednoduchý jazyk, vyjadřuje se přesvědčivě a elegantně. Když ji téma vy-
stoupení inspiruje, je úžasně výřečná a dokáže dlouhé hodiny udržet pozornost 
i největšího auditoria bez náznaku netrpělivosti nebo únavy… Mezi její osobní 
kvality patří schopnost získat si srdečnou náklonnost všech, se kterými přijde do 
kontaktu, a inspirovat je absolutní důvěrou v její upřímnost.“ Reportér A Detroit 
Post popsal jednu z jejích přednášek jako „pozoruhodnou a vzrušující“ zkušenost:

„Ačkoli její výřečnost a přesvědčivost byly shromážděným známy, byli za-
skočeni tím, jak úžasný a nepředvídatelný dojem v nich udělala. Když úpěnlivě 
vyzývala hříšníky, aby se zbavili svých hříchů, skutečně se zdálo, že je téměř 
inspirovaná. Účinky její magnetizující řeči a způsobu vyjadřování byly pozo-
ruhodné.“ Dopisovatel The Battle Creek Daily Journal, který navštívil jedno ze 
shromáždění, kde přednášela Ellen G. Whiteová, napsal: 

„Její myšlenky, přednesené vybraným, nádherným a uhlazeným jazykem, 
udělaly z  přednášky jeden z  nejlepších veřejných projevů, jaké kdy v  našem 
městě přednesla žena.“ (Battle Creek Daily Journal, 5. 10. 1887)

V roce 1876 během stanového shromáždění v Groveland, ve státě Massa-
chusetts, Ellen G. Whiteová oslovila pravděpodobně největší počet posluchačů 
vůbec. Zpráva o ní se roznesla po okolí a odhaduje se, že její hodinovou řeč sly-
šelo přibližně 20 000 lidí (bez použití mikrofonu). Místní noviny napsaly o této 
události následující zprávu:

„Mimořádným zážitkem celého dne byl odpolední program. Vlaky ze všech 
stran přivážely lidi a obrovský dav zaplnil celou pláň. … Tato paní je strhujícím 
a působivým řečníkem. Pozornost posluchačů udržovala srozumitelným proje-
vem a přesvědčivou logikou.“ (Haverhill Daily Bulletin, 27. 8. 1876)

Jaká témata si Ellen G. Whiteová vybírala, když promlouvala na podobných 
veřejných shromážděních? Některé možná zklame fakt, že se nepokoušela zvěs-
tovat pravdu o sobotě. Nemluvila ani o neděli jako o znamení šelmy. Nepokou-
šela se dokázat, koho představuje malý roh z Daniela 7, a nesnažila se odhalit 
identitu antikrista. S největší pravděpodobností neměla ani přednášku o stavu 
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člověka po smrti. Nabízelo se mnoho pravd, které mohla Ellen G.  Whiteová 
těmto lidem objasnit. Zdá se však, že při podobných příležitostech si vybírala 
témata, o kterých vládl mezi křesťany všeobecný souhlas. Časopis The American 
Biographical History k tomu napsal:

„Témata jejích přednášek jsou vždy praktická, zaměřená většinou na povin-
nosti v domácnosti, náboženskou výchovu dětí, střídmost a podobné otázky.“ 
Velmi dobře rozuměla potřebě přiblížit se lidem na jejich úrovni. Při jisté příle-
žitosti napsala:

„Naší zásadou je nezvýrazňovat sporné body věrouky, které jsou v největ-
ším rozporu s praktickým životem a zvyky lidí, do chvíle, dokud Pán nedá lidem 
příležitost poznat, že věříme v Krista, že věříme v jeho božství a preexistenci.“ 
(Testimony to Ministers, s. 253)

Adventistickému kazateli a jeho manželce, kteří odcházeli pracovat na nové 
misijní pole, napsala následující pozoruhodnou radu:

„Pokud pracujete na nových polích, nepovažujte za svou povinnost poslu-
chačům hned na začátku říci: ‚Jsme adventisté sedmého dne, věříme, že sedmý 
den je sobota, a nevěříme v nesmrtelnost duše.‘ Často se tím vytvářejí nepřeko-
natelné bariéry mezi vámi a těmi, které chcete oslovit. Pokud máte příležitost, 
mluvte s nimi o věroučných bodech, na kterých se shodnete. Položte důraz na 
potřebu praktické zbožnosti. Ukažte jim, že jste křesťané, kteří si přejí šířit po-
koj, a že je milujete. Ať vidí vaši zásadovost. Tím si získáte jejich důvěru a určitě 
nastane čas i na diskusi o věroučných otázkách. Získejte si jejich srdce, připravte 
půdu a pak zasaďte semínko tím, že jim v lásce představíte pravdu, jak je zjevená 
v Ježíši Kristu.“ (Gospel Workers, s. 119.120)

Tyto dva citáty s  jednoduchými radami obsahují zásadní principy, které 
mohou sloužit jako vzor pro naše další uvažování. 

Sporné body

Co měla Ellen G. Whiteová v tomto kontextu na mysli, když mluvila o „spor-
ných bodech“? Poukazuje na věroučné články, které je těžké biblicky dokázat 
a kterými si nejsme jisti? Vůbec ne. Použité příklady ukazují, že tím myslí něco 
zcela jiného.
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Jedním ze sporných bodů je věroučný článek, že sedmým dnem týdne je 
biblická sobota, tedy něco, o čem bezpečně ví, že je pevně zakotveno v Písmu. 
Mezi adventisty sedmého dne nejde zdaleka o jablko sváru. Otazníky to vzbu-
zuje jen mezi těmi, kteří tématu nerozumějí nebo se jím blíže nezabývali.

Přijetí čtvrtého přikázání si kromě pokory vyžaduje širší biblické poznání, 
přinejmenším kvůli protiargumentům prezentovaným druhou stranou. 

Další „sporný“ bod věrouky, který Ellen G.  Whiteová uvádí, je poznání 
o tom, co se stane s člověkem, když zemře. Pokud je něco kromě soboty, v čem 
jsou adventisté jednotní, je to stav člověka po smrti. Nevěříme v nesmrtelnou 
duši ani ve vědomí duše, která se po smrti někde vznáší, a umíme to obhájit 
mnoha texty Písma. „Sporné“ v tomto kontextu je něco, co je pro adventisty na-
prosto přirozené, avšak ostatní tomu nerozumějí, čímž mohou snadno vznikat 
předsudky, či dokonce obrovské překážky.

Je samozřejmě pravda, že to, co bylo sporné nebo kontroverzní včera, ne-
musí být kontroverzní dnes. Kdysi bylo například horkým tématem učení 
o věčně hořícím pekle. Na každého, kdo to zpochybňoval, se hledělo s pode-
zřením. Dnes mnozí křesťané napříč denominacemi pokládají věroučný článek 
o věčném pekle za odstrašující. 

Časy se mění a na mnohá témata se nyní nazírá z jiné perspektivy. Věroučné 
důrazy, které nebyly zvlášť kontroverzní, je možné dnes vnímat citlivěji, napří-
klad tradiční protestantské pochopení „malého rohu“ a „muže bezzákonnosti“. 
V minulosti v zemích jako Švédsko nebyl problém otevřeně vysvětlit, na koho 
se výrazy vztahují, protože většina protestantských církví byla ve výkladu za-
jedno. Dnes, když je katolická církev jednou z největších i v tradičně protestant-
ských zemích a mezi protestanty panuje široké spektrum výkladů, bude možná 
moudré pořádně se zamyslet, dříve než začneme hlásat, jak reformátoři chápali 
tuto mocnost. Rozhodně platí, že být opatrný v případě pravdy o antikristu je 
stejně rozumné jako kdysi v případě pravdy o Mesiáši.

Kdyby reformátoři žili v dnešní době, je možné, že ani nejvýraznější osob-
nosti by nespojily katolickou církev s proroctvími. Tato církev vydala jasné dekla-
race o ochraně náboženské svobody a požádala o odpuštění za zločiny inkvizice.

Vykonává obdivuhodnou humanitární a sociální službu v zemích třetího 
světa. Ve světle těchto informací se jeví protestantský pohled ještě více kontro-
verzní.


