
                                                         Měl by sis přečíst 

    „Měl by sis přečíst…“ Napsal mi známý do emailu výzvu. A protože očekávám těchto nabídek 

v nejbližší době více, dovolil jsem si k tomu něco málo napsat. 

  Po mnohých výzvách v Českém prostředí, od přemýšlivých členů CASD,  revidovat vztah k Ellen 

Whiteové, nastala doba, kdy se očekávalo, že musí vyjít kniha, která zhodnotí všechny pro a proti. 

  Když už i dokonce v Moravském prostředí (a to už je co říci) se ozývají členové, že chtějí pravdivé 

odpovědi a vyrovnání se s postojem vůči jejím spisům, začalo se jako vždy historicky „hasit“ kde se 

jen dalo. 

  Jedna z očekávaných „novinek“ je i kniha od Francise D.Nicholse-  

  „Měl by sis přečíst…“ zní a budou znít výzvy od všech zastánců její neochvějnosti. Smutné na tom 

je, že na mou otázku - četl jsi ji ty ? je odpověď - ne. Na mé otázky těmto lidem - četli jste někdy o její 

osobě i z jiných než z adventních zdrojů ? -Ne.  

 A co je nejvíce paradoxní - na mou otázku všem bojovníkům za její nedotknutelnost - četli jste její 

spisy? Většinová odpověď: “Něco málo v úkolech“. 

Opět se ukazuje, jak často zastánci obhajují a papouškují něco, co sami neznají, nebo jim to 

„přežvýkají“ jiní. 

 

  Tak jako v případě F. D. Nicholse- naskakují další otázky: 

- může člověk, který zemřel v roce 1966 chápat uvažování a otázky dnešních členů v roce 2014? 

- může vůbec objektivně hodnotit osobu člověk, který pobíral plat z toho, že byl předsedou správní 

rady E.G.W. Estate ? 

- může hledat poctivě pravdu člověk, který byl sám editor “strážce spisů“, který měl dozor nad tím, 

zda je vše v CASD v souladu se spisy? 

- opravdu lze brát vyjádření vážně od člověka, který napsal i jinou knihu -  

 Jen pro ukázku některé body z knihy , které ukazují na hloupý 

fundamentalismus: 

            Nošení svatebních prstenů str. 4 

            Plavání a křesťanské zásady str. 16 

            Sledování sportu ve školním rozhlase str. 23 

           Jak poznat adventní publikaci str. 96 

            Adventisté a prodej tabáku   str. 112 

           Káva pro neadventní hosty  str. 114 

            Výroba válečných zbraní str. 156 



            Doručování novin v sobotu str. 187 

 

 A tak více, než další advokátní kniha na obranu učení, zůstávají stále stejné otázky: 

  Proč se adventismus prozrazuje tím, jak si upjatě hlídá neomylnost „proroka“, místo toho, aby se sám 

vypořádal s tradičně rozšířeným a současně podporovaným učením GK v periodikách, které 

nenápadně vede členy k chápání E.G.W. a jejich spisů jako doslovné inspirace? 

 Nemluvě o tom, proč v Českém prostředí opravdu nevzniklo kritické dílo na porovnání s tím co učila, 

popsala, nebo “viděla s výkladem biblického textu, který vnímá jazyk, kulturu, původní řeč atd.? 

 A pokud by to „dej Bůh“ opravdu vzniklo-četl by to někdo z členů? 

Naštěstí dobré knihy existují-tak vracím členům onu větu: „ Měl by sis přečíst….“. 

 

 

 

 

 


