
Oznámení o ukončení členství v Církvi adventistů sedmého dne 

 
Milí členové výboru sboru, členské shromáždění, 
 
oslovujeme Vás v záležitosti naší žádosti o ukončení členství v Církvi adventistů sedmého dne. 
Prohlašujeme, že tak činíme svobodně po delší úvaze, bez nátlaku a ovlivňování dalšími osobami. Dále 
prohlašujeme, že jsme si vědomi důsledků našeho rozhodnutí včetně možného zpochybnění našich 
pohnutek, což postihlo i naše předchůdce, kteří církev opustili v prosinci minulého roku. Tyto řádky 
o  možných důsledcích jsou myšleny všeobecně v celorepublikovém měřítku. Rádi bychom Vás také 
informovali o našem záměru vyvěsit náš odchozí dopis na internetových stránkách bývalých adventistů 
na  jejich nové platformě, abychom zamezili „tiché a nepřesné poště“ o důvodech našeho ukončení členství.  
 
Jsme si vědomi skutečnosti, že existovat v církvi se dá i bez toho, aniž bychom nutně museli věřit v celou 
věrouku Církve adventistů sedmého dne - v církvi existují různá názorová spektra. Rozhodli jsme se 
pro  odchod, protože to vnímáme jako poctivý krok vzhledem k biblickému textu a našemu svědomí. Tímto 
však v žádném případě nechceme říci, že všichni, kdo v církvi zůstávají, jsou nepoctiví. Zastáváme osobní 
názor, že buď jsme adventisty se vším všudy, co hlásá oficiální věrouka, nebo jimi nejsme. Není pro nás 
možné navenek „dodržovat“ nebo dokonce bránit oficiální věrouku, a přitom v ni v soukromí nevěřit 
a  obcházet vše, co se obejít dá. Aby zde nevznikla mýlka, s vírou a uplatňováním principů věrouky CASD 
jsme to mysleli vážně až do nedávné doby, a to i tehdy, kdy někteří lidé už věděli, že chceme církev opustit, 
ale nám ještě tento krok nebyl znám. Nikdy bychom si nepomysleli, že přistoupíme k tak radikálnímu řešení, 
ale považujeme to i za výsledek našich modliteb, studia a výsledek nedůvěry ve výraznější změnu věrouky 
ohledně tzv. „pilířů víry“. Případné zmíněné změně nepřeje ani současný směr Generální konference v čele 
s Tedem Wilsonem; jsme tím znepokojeni. Neúčastníme se již víry v prorocký dar Ellen Whiteové, 
ale  hodnocení jejích pohnutek necháváme na Bohu, který vidí do srdce.  Od jejích spisů bychom se chtěli 
do budoucna úplně osamostatnit a studovat pouze Bibli. Přestože oficiální stanovisko církve Ellen 
Whiteovou nijak nevynáší ani nepropaguje, ve sborové praxi všeobecně je tomu jinak -  na všechno je citát.  
Pro nás je Ellen Whiteová pouze křesťanská spisovatelka, kterou nemíníme hanit, ale ani nekriticky 
obhajovat. Úplný odklon od její osoby a spisů vnímáme jako cestu pro výraznější působení Božího Ducha 
v našich životech.  Dále se neúčastníme víry v předadventní vyšetřující soud, v ostatek ve smyslu ostatek = 
Církev adventistů sedmého dne; v nutnost zachovávání týdenní soboty jako dne odpočinku, v důrazu 
na  Desatero a další. Záměrně zde neuvádíme žádné biblické verše, protože se v tomto dopise nejedná 
o  polemiku, nýbrž výhradně o stručné nastínění důvodů odchodu (ale s reakcemi čtenářů i s našimi 
odpověďmi počítáme), a také nechceme, aby se tento list musel dlouho předčítat na členském shromáždění, 
protože kdo chce, tak s námi bude kontakt udržovat i nadále. Posledním důvodem pro tuto stručnost je 
domluva s bratrem kazatelem a starším sboru, která se nedávno uskutečnila. Naše schůzka s představenými 
sboru proběhla v duchu slušnosti, mírnosti, poklidu, s respektem na obou stranách, za což bychom bratru 
kazateli a staršímu sboru touto cestou rádi dodatečně poděkovali. 
 
Při tomto setkání jsme rovněž uvedli, že nechceme věřící „rozhazovat“ našimi teologickými názory. 
Vzhledem k výše uvedeným odlišnostem v našem teologickém pohledu jsme nechtěli být vnímáni jako ti, 
kteří svým odlišným pohledem působí destruktivně či „rebelantsky“ mezi věřícími a berou jim jejich víru; 
například při diskuzích v sobotní škole, kde často i přes snahu vyhnout se mezním tématům stejně při studiu 
biblického textu na tato témata narazíme. Vnímáme, že lidé v CASD stojí hlavně o stálou, pevnou 
a  neměnnou víru; i když si z vlastní zkušenosti uvědomujeme, že Hospodin nám často naši jistotu 
a  neměnnost „rozhazuje“. Vnímáme, že mnozí členové nesouhlasili s našimi názory či pohledy, a i proto 
se  domníváme, že by naše další působení v CASD nepřinášelo pozitivní budování víry a vztahů. 
 



Dalším menším důvodem odchodu jsou bohoslužby, které nás neoslovují - zejména kázáním. Sami víme, 
že  naše kázání nebylo vždy dokonalé, ale pro nás je prvořadá snaha o poctivost k biblickému textu. 
Nepřicházeli jsme do sboru jen brát, ale také dávat. Jsme unaveni dlouhými osobními příběhy anebo důrazy 
na adventní specifika zejména od té doby, co naši předchůdci opustili církev. Chápeme, že tento stav je 
zapříčiněn logickými obavami o to, aby věřící neztratili svoji víru, a tím pádem se může jednat 
o  apologetické postoje kázajícího a sboru. Osobně si myslíme, že případným budoucím odchodům z církve 
zamezí kvalitně připravené Boží Slovo pod vlivem Božího Ducha, vztahy chápeme až jako logické vyústění 
slyšeného s praktickým dopadem do života. Je už na nás, jak se Slovem necháme ovlivnit. Doufáme, že by 
mohlo dojít ke zlepšení situace; třeba s nástupem nových laických kazatelů, kteří absolvovali školení 
od kvalitních lektorů. Opět připomínáme, že se nejedná o naše kritizování konkrétních kazatelů či jednoho 
sboru, každý má jiné obdarování a styl, ale je to náš osobní postoj k nastínění důvodu opuštění církve, 
aby  nevznikaly spekulace.  
 
Rádi bychom Vás ujistili o skutečnosti, že od Boha neodcházíme a ani nepovažujeme náš odchod 
za  příležitost k anarchii a k životu bez pravidel, jak se možná někteří domnívají. Zůstáváme adventisty jako 
čekatelé druhého příchodu Ježíše Krista. Pokud bychom však někdy uklouzli zásadnějším způsobem, určitě 
za to nebude moci náš odchod z Církve adventistů, ale náš hřích. Ať je Bůh nám i Vám milostiv k proměně 
našich povah a charakterů k Božímu obrazu.   
 
Chceme zde poděkovat Vám všem za možnost docházení mezi Vás, za podporu, přijetí, za modlitby 
i  praktickou pomoc. Toto platí i pro sbor Frýdek. Přes všechny výše zmíněné důvody odchodu naší účasti 
v Církvi adventistů nelitujeme, protože v ní jsme poznali Ježíše a zažili jsme mnoho zkušeností, poznali 
jsme lidi, s nimiž nás váže pouto přátelství. Nemůžeme zde zmiňovat všechny osoby, kterým děkujeme, 
protože bychom na někoho mohli zapomenout a musíme brát ohled na fakt, že někteří s naším postojem 
nejsou ztotožněni, tudíž by si třeba nepřáli být s tímto dopisem spojováni. Zdůrazňujeme, že ve vztahu 
k Vám se v našem postoji nic nemění. Pokud bude někdo stát o naši přítomnost, ať dá vědět a domluvíme 
se  na návštěvě, rádi Vás uvidíme. Je docela možné, že někdy se u Vás objevíme na bohoslužbě jako hosté, 
toto však až do budoucna, protože chceme dát čas oběma stranám, aby události poslední doby nejprve 
vstřebaly, pokud je to možné. Nadále se za Vás budeme modlit a děkujeme i za modlitby Vaše.  
 
Naše důvody pro ukončení členství shledáváme jako dostatečné, a proto žádáme o ukončení členství 
v Církvi adventistů sedmého dne. Děkujeme, že nám vyjdete vstříc a že tento list přečtete na členském 
shromáždění. Přejeme Vám Boží požehnání a vše dobré, a nejen Vám, ale i předsedovi CASD Mikuláši 
Pavlíkovi, kterého si vážíme, a CASD jako takové.   
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