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  Dovolil jsem si použít pár výňatků práce PhDr. Zdeňka Vojtíška a 

porovnal s oficiálními výroky učení církve adventistů. Názor si můžete 

udělat sami. 

                            

Příčinou nápadné absence svobody bývá nevídaně 
silná autorita. Výroky zakladatele, vůdce, mesiáše, 
vedoucích výborů nebo jiných orgánů jsou 
považovány za závazné a nezpochybnitelné. 

Dar proroctví - osvětluje roli sestry E. G. Whiteové. 

„Jedním z darů Ducha svatého je dar proroctví. Tento 

dar je příznačný pro církev ostatků a projevil se v díle 

E. G. Whiteové. Spisy této služebnice Páně jsou 

trvalým a významným ukazatelem k pravdě (angl. 

orig. autoritativním zdrojem pravdy“ - 

„authoritative source of truth“) 

18.bod učení CASD 

Koncentrace moci v rukou vedení takové náboženské 
skupiny je také důvodem, proč jsou informace 
zpravidla šířeny z jednoho centra a proč nebývají 
obvyklé žádné spontánní lokální aktivity. Ze stejného 
důvodu tyto skupiny také svým členům silně 
nedoporučují sledování televize, poslech rozhlasu, 
četbu knih, novin či časopisů, které neprošly 
schválením těch, kteří stojí v hierarchii skupiny 
alespoň o stupínek výše. Přijímání informací 
nestandardními a nekontrolovanými kanály je 
chápáno jako nebezpečné nebo přinejmenším jako 
ztráta času. 

Orgány unie pečují o to, aby vnitřní předpisy církve 
včetně ústavy církve byly v souladu s předpisy 
vydávanými vyššími orgány světové Církve adventistů 
sedmého dne, především s Církevním řádem (Church 
Manual)a Pracovními předpisy Generální 
konference Církve adventistů sedmého dne (Working 
Policy). 

Ústava CASD čl.3. 

Poslušnost autoritám nebývá ovšem přijímána jako 
omezení, ale spíše jako úleva. Tato poslušnost totiž 
odnímá břemeno rozhodování a odpovědnosti za 
nesprávná rozhodnutí. Odpovědnost za běžného 
člena nese silný vůdce, obklopený často světovou 
organizací. Složitý život plný nesnadných 
rozhodování se pak redukuje na jedinou a přehlednou 
otázku poslušnosti. Autorita je z náboženských 
důvodů nezpochybnitelná a cesta poslušnosti se 
může stát lákavým únikem od povinností a 
rozhodování dospělého člověka. 

  
„Kromě nařízení ve svém Slově, Pán dal zvláštní 
svědectví svému lidu ne jako nové zjevení, ale staví 
před nás jasná ponaučení svého Slova tak, že 
omyly mohou být napraveny, správná cesta může 
být ukázána a každá duše může být bez výmluvy.“ 
Letter 63, 1893. (See Testimonies, vol. 5, p. 665) 
{3SM 31.3} E.G.W. 

 

• Chvalte Boha za to, že povolal církev ostatků, aby 

byla světlem tomuto světu. 

  10 dní modliteb 2016 

Učení sekty, podávané s dostatečnou autoritou, 
propracované a zdánlivě logické může rychle ukončit 
nesnadné duchovní hledání jejího potenciálního 
člena. Jednoduchými „pravdami“ a zpravidla 
jediným receptem na všechny otázky autorita snadno 
vyplní pocit prázdnoty, který může být zvláště v 
konzumní společnosti a zvláště v určitých životních 
periodách a situacích pociťován velmi palčivě. 
„Instantními“ řešeními nasytí jeho duchovní hlad a 
uspokojí jeho (třeba dosud nepřiznanou) touhu po 
odpovědi na existenciální otázky. Umožní mu 

 

 „Když se snažíme prostřednictvím Božího slova 

poznat Boží vůli,nesmíme dávat prostor cizím 

výkladům...“ 

 T.Wilson výbor GK 2014 



smysluplné využití času ve službě pro organizaci, dá 
jasný životní program, který se kryje s ideály 
organizace, a prosvětlí budoucnost. 

Vyloučeno je jakékoli kritické posouzení 
autoritativní „pravdy“. Pokud se v „pravdě“ ukáží 
mezery, neosvědčí se či pokud se nesplní její 
předpoklady a předpovědi, vina za to neleží nikdy na 
straně “pravdy“, ale na straně jejích příjemců, kteří ji 
údajně nesprávně pochopili. 

 

 ….těch, kteří se pokládají za schopné určovat, co je 

svědectví od Boha, a co je výrok lidský. Jestliže ti, 

kteří takto působili, pokračují v této činnosti dál, pak 

to budou satanské nástroje, které budou jednat za ně. 

/… / Ti, kteří pomáhali duším, aby pociťovaly 

svobodu určovat, co je ve Svědectvích od Boha a co 

jsou jen slova sestry Whiteové bez Boží inspirace, 

nakonec shledají, že pomáhali ďáblu v jeho 

podvodném díle.  Svědectví číslo 33, str. 211 (5T 682) 

‘– Letter 28, 1906 {3SM 70.4} E.G.W. 

 

 Výroky E.Whhiteové o své službě neponechávají 

žádný prostor pro kompromisy ani rozpory. 

   úkoly sobotní školy 1/2009 str.66. 

Opustit takovou skupinu je ovšem většinou téměř 
nemožné, takže je možno mluvit o určitém typu silné 
závislosti. Jedním z nejdůležitějších důvodů této 
závislosti jsou emoce. Pro tento druh skupin se člověk 
zřídka rozhoduje na základě rozumové úvahy, ale 
daleko spíše v naději na uspokojení (třeba 
nepřiznaných) citových a sociálních potřeb. Již při 
jeho získání pro skupiny hrály city pravděpodobně 
rozhodující úlohu - byl obklopen lidmi, kteří ho 
oceňovali, dávali mu najevo svou lásku, přesvědčili ho 
o bezproblémovosti vztahů mezi sebou a vzbudili v 
něm touhu mezi ně patřit. Pokud toto tzv. 
bombardování láskou probíhalo v dostatečné 
intenzitě, nakonec rád přijal za své vše, co mu splnění 
této touhy umožnilo. Opustit po tomto procesu 
skupinu by pak znamenalo ztrátu této možná 
nejdůležitější oblasti jeho citového života. 

 

   

 

 

   Zánik členství nemá za následek vznik práva 

bývalého člena nebo jiných osob na vrácení 

finančních či hmotných příspěvků a darů církvi 

nebo podílu z majetku církve. 

 Ústava CASD čl.9. 

 

Milí bratři a milé sestry, i když jste mne stále 

nepřesvědčili o ordinaci žen, chtěl bych se vám 

omluvit, pokud jsem ve vás svými příspěvky 

vzbuzoval jakékoli nepříjemné pocity. Nemyslím si, 

že Bůh má radost, když se Jeho děti mezi sebou 

přou.  

 M.Schwarz- facebook M.Pavlíka 29.11. 2015 

V prostředí „bojové pohotovosti“ bývá natolik 
zahlcen novými informacemi a setkáními s množstvím 
nových, zajímavých a „milujících“ lidí, že je jeho 
pozornost a možnost kritického posuzování velmi 
oslabena. 

 

   Když mě pak členové sboru zvali na další sobotní 

shromáždení či jiné aktivity sboru,připadalo mi, že 

se domnívají, že delší čas strávený v jejich 

společenství mi poskytne možnost poznat jejich víru 

též z jiného hlediska než z vědeckého. Jistou snahu o 

mou evangelizaci jsem však pozorovala i při 

některých rozhovorech. 

 M.Střihavková-bakalářská práce-Každodenní život 

členů CASD 

Jsou-li poznávací procesy v sektě vázány na citově 
uspokojující atmosféru, je jen přirozené, že určitých 
informací se členům může dostat až tehdy, když na 
ně jsou citově připraveni. Na základě přístupu k 
informacím se v takových náboženských skupinách 
vytváří hierarchie - dosáhnout vyššího stupně v 
žebříčku skupiny znamená vědět o skupině více. To 
vede k utajování informací před veřejností a před 
méně pokročilými členy a ke vzniku dvojího druhu 

 
  Základní směrnice 
Jestliže má kazatel Církve adventistů sedmého 
dne efektivně působit ve shora zmíněných oblastech 
své služby, musí být dobře obeznámen s 
následujícími 
čtyřmi základními směrnicemi církve, jež jsou určeny 
pro kazatele a sborové vedoucí. 
1. Církevní řád, který je odhlasován při zasedání 
Generální konference. 
2. Příručka pro kazatele, která obsahuje směrnice pro 



literatury - pro vnější propagaci a pro vnitřní potřebu. 
Utajeny bývají ty informace, které by pro ně mohly být 
zatím nestravitelné (o okolnostech založení skupiny, 
osobnosti vůdce apod.) nebo pro něž se zatím 
nemohli dostatečně osvědčit či skupině zavázat 
(politické cíle, hospodaření apod.). Navenek sekty 
někdy též vystupují pod nic neříkajícími názvy, utajeny 
za zákrytnými organizacemi či alespoň bez údajů o 
svém původu, počtu členů, struktuře apod. 

působení kazatele. 
3. Příručka pro starší sboru, která pomáhá kazateli při 
školení starších jako spolupracovníků 
v práci a službě sboru. 
4. Kazatelská služba, kompilace z děl Ellen G. 
Whiteové, která se zaměřuje především 
na kazatelovu práci 
      .-kazatelská příručka  CASD str.11. 

Sekty cílevědomě a trpělivě budují ve svých členech 
představu nebezpečného nepřítele (může jím být 
např. vláda, psychiatři, komunismus, „systém“ tohoto 
světa apod.), který sektu neustále pronásleduje a 
před nímž je nutno mít strach. Pocit strachu a 
ohrožení bývá vyvoláván i pravdivými, ale nezřídka 
jednostranně interpretovanými informacemi o 
katastrofách, světové ekologii, ekonomice či jiných 
globálních problémech.  

  
  Ted N. C. Wilson, předseda Generální konference, 
při kázání zdůraznil, že se satan snaží využít 
všechny prostředky, které má k dispozici, aby se 
pokusil zničit církev adventistů a ochromil její 
poslání... 
 časopis Advent 10/2014 

S černobílým obrazem světa souvisí i výlučnost, 
která je pro sekty tak charakteristická. Tyto 
společnosti vzbuzují ve svých členech pocit 
výjimečnosti a nadřazenosti, která může být dána buď 
zvláštním a jedinečným poznáním, jehož se jim 
údajně dostalo, nebo posláním, k němuž byli vyvoleni. 
Taková poznání či poslání jsou považována za 
důležitá až v kosmickém dosahu. Většinou sekta 
zahrnuje do svého výkladu světa i periodizaci dějin. V 
takovém případě se obvykle ocitáme právě v poslední 
nebo jinak vrcholné etapě. Není tedy třeba 
připomínat, že tyto pocity výlučnosti dodávají 
následovníkům takových skupin sebevědomí a 
umožňují jim - alespoň v jejich vlastních očích - 
dosáhnout vyššího postavení na společenském 
žebříčku nad těmi, kteří jsou „nevědomí“ či 
„nezasvěcení“. Opustit skupinu tohoto typu znamená 
současně opustit i prostředí společenské 
seberealizace a zradit to, co v člověku utváří pozitivní 
obraz o něm samém. 

  

 

 
„ … jednou z našich největších výzev bylo udržovat v 
církvi živou vizi,že jsme jedinečným hnutím.“ 
 předseda CASD T.Wilson Generální konference 2011 

 
 
 Církev adventistů s.d.  není jen jednou z mnoha 
církví. Je to církev prorocky předpovězená. 
 sobotní úkoly 1/2009 str.30 

 

Pocit výlučnosti musí být nasycován poukazem na 
odlišnosti od víry či náboženské praxe jiných 
náboženských společností. Tyto odlišnosti je pro pocit 
výlučnosti třeba zdůraznit a lpět na údajně jediném 
správném výkladu světa nebo literárních pramenů, z 
nichž skupina čerpá (např. bible, koránu, véd nebo i 
jiné literatury). Tak je nejen velmi posilován (pro sektu 
velmi výhodný) fundamentalismus a přímočarý 
přístup ke všem problémům, ale též zcela vyloučen 
jakýkoli skutečný dialog, v němž by partner nebyl 
pouhým objektem misie. I znemožnění dialogu je pro 
sektu výhodné, neboť je pak prakticky zabráněno 
jakékoli případné kritice. Kvůli fundamentalismu se 
někdy stane, že největšími (i když velmi málo 
úspěšnými) bojovníky proti sektám jsou jiné sekty. 
Opuštění takto výlučné fundamentalistické skupiny je 
velmi nesnadné, neboť s sebou nese i ztrátu 
majitelství pravdy a výhody jednoduchých odpovědí 

 
  Věřící, kteří se pevně přidrží Spasitele a nenechají si 
vzít pravdy, které obsahuje poselství tří andělů, si 
uvědomí svoji odpovědnost a budou předávat toto 
poselství druhým. --  
T.Wilson přednášky modlitební přednášky  Advent 
8/2015 
 
 
„Jsme neustále v nebezpečí, že se budeme 
povyšovat nad jednoduchost evangelia. Mnozí chtějí 
překvapit svět něčím originálním, něčím, co by lidi 
přivedlo do stavu duchovního vytržení a změnilo 
současný stupeň poznání. 
   sobotní úkoly 10/2016 



na složité otázky. Ve vztahu k jiným skupinám by pak 
bylo nutné přiznat si limity svého poznání a svých 
názorů. 

Fundamentalismus vede nutně k tuhému 
legalistickému (zákonickému) způsobu života,  
který ovládá nejen duchovní praxi členů sekty, ale i 
detaily praktického života. V sektě je vše sešněrováno 
velkým počtem předpisů, určujících oblečení, účes, 
jídelní zvyky, denní režim, výběr partnera, sexuální 
život atd. Není podporováno svobodné sebevyjádření 
(např. umění), humor ani kreativita mimo určené 
mantinely. 

 
  „Oblékat se jednoduše bez předvádění ozdob a 
ornamentů všeho druhu je v souladu s naší 
vírou.Mladí lidé,prosím používejte zásady Písma,rady 
Ducha prorockého.....“ 
 T.Wilson 2011 -Neobracet se zpět 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

 


