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ÚvoD
0 dějiny vla.stnl clrkve se zajlmáme ze dvou příčin:
1. Předevšim

nám to umožňuje

pochopit zvláštnosti, kterÝmj. ` se jako cirkev

vyznačujeme v učenl a v žívotě.
I.épe chápeme důvody, proč jsme adventi- sty sedmého dne a proč se jaJio
takciví od jiných křesiánů odlišujeme. Z tghoto důvodu Bůh již lzra.elitům
přikázal, aby svoje děti seznamovali
s dějinami svého lidu (5.Hoj 6,20-25).
E.G. Whiteová v roce 1882 napsala.,
že rodiče by měli svoje děti '`seznamovat,
s důležitýmí zásadamí našl viry a důvody, proč jsme a.dventísty sedmého dne,
proč jsme podobně jako lzrael povoláni býti zvláštnlm, posvěceným lidem,
odděleným a odlišným od všech jiných lidi na světě" (5T, str.330) .
` 2. Ve

zkušenostech Božlho lidu na

jeho dějinné cestě je

mnoho naučení pro

clrkev dneška (1.Kor 10,1-11).

"Při zpětném pohledu na dějíny našeho

dí]`a a Ípři pomyšlení ria veškerý

pokrok až do dnešniho stavu, mohu jen řlci: Buď Bohu chvála! Při pohledu ria
to, co Pán vykonal, zmocňuje se mne úžas a jsme naplněna důvěrou v Kr.ista,
našeho Pána. 0 budoucnost se nemusime bát, jenom. kdybychom zapomněli,` jak
nás Pán v minulosti vedl a uěil" (9T, str.10).

-00o-

I - čÁST
Přehled adventního očekáváni od doby a.poětolů

dž do počátku 19, století
Oěekávání druhého - přlchodu Ježiše Krista se ve všech dobách zakládalo
na mnohých zasllbenlch Pisma, jako např.
Jan 14,3; Luk 21,27-28; Sk 1,9~11;
1.Tes
4,16-18; Zjev
1,7; 22,20
(GC 299-304).
Tato zasllbení hovořl nejen

o druhém příchodu Pána, ale také o Božlm království, které zjevenim Ježíše
Krista nabÝvá viditelnou podobu (Dan 2,44; Hat 25,34; 6,10). Adventnl naděje

a naděje na Božl královstvl patřl tedy neoddělitelně k sobě.
Napjaté
očekáváni, kterým
se vyznačovala
cirkev Ježiše :(rist~a
apoštolské doby,
v následujlclch dvou stoletich silně ochablo, takže kolem
r. 400 po Kr. byla adventni na.děje z oficíá]ni cirkve zcela vytlačena. Až
v 18. a 19. stoleti, v důsledku hlubšlho chápání prorockého slova, přeóevšim

knihy Daníel, nastává ciživeni očekávánl druhého přichodu (pa]rúzie).
To dalo podnět k celosvětovému zvěstování adventnlho poseistvi, .kter`é
předpověděl Pán Ježiš u Mat 24,14.

1. Úbytek adventni nadě]-e od očekáváni
učení o pozenském královstvl Božlm.

v prvotní c±r.k`,ri až

po ,AugTtstinovo

1. Očekávání bllzkého drmého

Křestáné

prvního

stoletl,

řlchodu v a
odchovan]

štolské době

Ježišovýri

zasliberiimi

o jeho

g::gáTipř::Eůdž, š:Eáešt3:p!atÉmu:ŽššáíántŘíl: :::7Íi:;-1Z' T:á 3:;:g) : 3ě3á:E
o předchozim přichodu antí.krista (2 Tes 2,1-11) je však chrárilo před
nerozvážností v očekáváni Ježíše Krista.
2. Pomal

ek adventního očekáváni ve

2. a 3.

stolet_i

čim více se křestáné -zabydlovali ve světě, tím vice ochabovaLlo
očekávánl druhého přichodu Krísta a clrk.evnl formalísmus nahrazoval duchovni
sllu.
To
začalo už ve 2.
s}toleti.
Přirozeně, že řimské pronásledovánl
kŤesi3mů přechedně oživovalo touhu po přichodu Pána.
K těmto projevům únavy se připojily ne§práyné t.eologické vÝklady.
Křestáné v rané cirkvi téměř všeobecr`.ě chápali miléníum jako veličínu
budoucno5ti. Tento premilenismus, t.j D
očekáváni druhého příchodu (parúzie)
před míléniem, se zakládal na proroctvlch Daníela a nové smlogvy. Teh4ejši
řimská řlše se pokládala za čtvrtou světovou řiší 2 I)aníelových proroctvi.
Podle toho by měl nejprve vystoupit antikr.ist, kterÝ bude zníč!en pří zjeven|
Krista. S druhým a.dventem se spojovalo prvm'. vzkřlšení a zaičátek tislcileté
vlády svatých s Krístem. Na konec milénia spadalo druhé vzkříšenl, poslednl
soud a nová zem. Tot.o bíblické uěenl o tíslcíleti dostávalo však pod vlívbp

E:::!#ÍI:::s:;i:!:;::ž::::Íi5:.:;í::E:y:y::zm:;i;á:!,J`:::;::i;:::íígia,Ígvt
materialistické výstřelky učení o miléniu vyvolaly náňitky předevšlm zé
strany čilexandri.jské Školy (Orígenes). To nakonec vedlo k úplnému odmlt.nut|
milénia a přibravilo cestu k zduchovňujicimú chiliasmu Augustinovu.

3. Zánik adventnl nadě e ve státni clrkvi
Čtvrté st.oletl přineslo kře§tánstvi úplnou změnu. Roku 312 pře§talo
pronásledovánl k.řestánů. Cisař Konstantin (zemř. i-. 337) upřednostni.l
křestánství„ 'Které roku 380 bylo povýšeno rt.a státni náboženství. Toto

zdánlivé vítězství cirkve nad světem způsobilct, že pro mnohé křestány se
očekávánl budouclho nebeského královstvi staló zbyteěním.
Kolem rctku 400 po Kr. adventní nadě].e (ťa.k jako chílíasmus) ztratily
svoji silu také teologicky. Počinaje již cirkevnim otcěm Or.igenem kolem roku
250 začaly, se některé částí bíblického pror`octvl vykládat alegorícky.
Největšl
raně~křestánský
cír'kevnl
uč;ítel,
Augustinus
(zemř. 430),
zduchovňoval králcivstvi Božl a kámen z Dan 2 pok`ládal za katolickou clrkev,

která má brzy naplnít celý svět. Dále u6íl, že vitězství cirkve se proroctvl
ze Zj
20,4 stalo skutečnostl
a nastalo .t.isíciletí.
(Augustin viděl
v obráL.enl prvni` vzkříšeni).
Podle jeho názoru králo\Jstvi Boži spoělvalo
v pozemské-vládě clrkve. Nebylo už budoucnosti, ale přlt.omnostl. (Augusťínťn/
výkla'q je počatečnim příkladem postmilenísmu). Když už jeho chápání ur.ěilo
oelcHd středověkou clrkev, je pochopitelné, že pro řlmskou cirkve §e adventni
očekávánl 5talo bezpředmětnýn. V následujlclm obdobl ho naLjdeme ještě

u jednotlivců, které clrkev pokládala za heretilšy.

11. Oživeni adventní naděje v novověku
Probuzenl adventnl naděje nebylo

r}áhodné. Vzníklo z hluJ#áho pochopeni

biblíckých pr`or`oct.vl, zvláště v knihách I)aniel a ZjJ3venl. Adventnímu
probuzenl
19. stol.
předcházelo studíum
a. pomání eschatologických
proroctvi. Ve světle prorockého jslova křestáné pozna.15. dobu, ve které žiji.

Jako v připadě Jana Křtitele (nat 3,2) i na koncí času měl být tento časový
prvek rozhodujicl pro intenzitu probůzeneckého sígnálu (Zj 14,7 -". ..neboť
přišla hodina soudu jeho") .
1. Kořen

roróctví ležl v ozdnim středověku

historického v

Ve středověké

clrkvi ne-byla žádná

okolnosti, jako vpád Turků do

beznadějná sociálni

adventnl naděje. Byly

to jen různé

Ehrropy, rozšiřené morové epídémíe a předevšlm '

situace, které vyvolávaly v

lidech předtuchu bližlciho

se poslednlho soudu.

Biblické učenl o druhém adventu ožilo jen po překonání zduchovňujiclho
vÝkla.du Augustína (když raně-církevnl očekávéní budoucího králov5tvi Božlho
našlo svoje pokračovánl v historickém výkladu proťoctvi. To začalo v poz!dním

středověku) .

Historický anebo
clrkemě-dějínný výklad je
kličem k pochopenl
biblického proroctvl,
protože celému Pismu jde o vlastnl dějinné myšleni,
zaměřené na poslednl cil. Historický výklad má tyto hlavnl znaky:
a) Proroctvl baniele a. Zjevení se

chápou jako prorocký náčrt dějin Kristovy

c lr.kve .

b) Naplněnl těchto proroctvi se děje
advent a budoucl králov5tvi Božl.

v celém křestánském věku

až po druhÝ

C) Na Poč:ítáni prorockých ěasových úseků se použiv_á principu rok zna `den.

d) Papežstvl je biblický Antikrist.
Ža

zakladatele

hístorického

vÝkladu

ci-sterciánského kláštera v Kalabrii, Joachima

je

třeba

pokládat

opata

z Floris (Gioacchi.no da; Fiore,

zemř.1201 nebo 1202).
On prvnl vykládal ]260 dnů jako roky a pro rok 1260
očekával vpád nového věku s
předběžnou vládou mnichů. Namis+.o tzv.
"triumfujlcí cirkve" podle Augustinovy teorie,
po které v pozdnlm středověku
bylo sotva. nějaké stopy, Joachím a jeho přivrženci očekáv&li "č!ístou
církev"._ 35 roků po Joachimově smrti arcibiskup Eber.hard 11. ze Salzburgu
(zemř. 1246)
ozna.čoval papežstvi jako malý roh z Dan 7.
On pr`vnl postřehl
v papežstvi Antíkrista.. V průběhu
několika roků po Joa.chimově smrti
aplíkovali jinl spisovatelé zásadu rok za der`. na. dny 1290, 1335 a 2300. Nám

prvně známý vykladač,
byl

kardinál a

biskup z

který 2300 večerů a jíter
Bixenu, Hikuláš

počital přibližně osprávně,

Kusanský (Cusanus),

zemř. 1464.

Podle jeho chápáni měl tento největši prorocký časový řetěz sahat od roku
Da.nielova viděnl (kap. 8) až po 1750 po Kr. Pro tento ěas očekával oživenl
clrkve. (Přitom den druhého adventu zůstává neznámÝ).

2. V reformačnich clrkvích nedošlo k oživení advent.nl nadě
Luther` byl
jeho souča5nlků,

přeBvědčen o blizkém druhém pi:-ichodu Ježlše. Jako většina
vztahoval čtyří svě+.ové
ř.ÍLše z Da.n 2 na Ba.bylon,

Héd5ko-Persko, Řecko a ňim,. Svojí vlastni dobu `/idě] znázorněnu v nohách
a prstech obra.zu sochy. Věříl, Že §oudný den nastam (1řlv, než bude mocí
dokončit překla.d Pisma. Svoje osobnl očekávánl adventu se ale přece
neodvážil tlumočit cír.kví, protože ge rozhodně stavěl proti křestr\.imu .hnutí.
Tam existovala naděje na druhÝ přlchod spojená se silnÝm chiliasmem, kterÝ
- žel - přinášel také zlé výhoricy, jako např. zlopověstné "Kráiovstv±
Kristovo v minsteri". čim více se reformace stávala závislou od státu, tím

vice se
Jasné

dostávaly na okraj

odmitnuti

chilísmu

ze

skupiny očeká.vajíci tiglciletl
strany

reformátorů

"čísté církve''.

se všeobecné;` pokládá za

přlčinu, pro kterou v reformaěnlch clrkvlch nenastalo oživení adventni
naděje. V následujiclm obdobi očekávánl přlchodu Pána živořilo jen na okraji
clrkve a omezovalo se jen na několík "podivinů" .

3. Preterístick a futiiristick

1adv

rotireformc:i

Ťedgtavoval útok m

historícký vÝklaq
V protireformaci se dQstává ke slgvu preteríštický a futuristickÝ
vÝklad
Antikrista..
Reforínátoří,
právě
tak,
jako
í
valdenšu
a předreformátoři, ozna.čovarli papeže za antíkrísta. Ve snaze odzbro].it. tento
protestantský útok, pr.otireformace přínesla dva odlišné vÝkla.dy. Jezuita
Francigco Eibera (zemř.
1591) tvr.dil,
že Antikrist ze Zjeveni j® postava
budoucnosti, která bude vládnout na konci času tři a půl r.oku. Jihý ].ezuita,
I]uis de Alcaz&r (zemř. 1613), viděl antikrista v minulosti, a to v pohanském
Římě. Oba tyto vÝklady`-na rozdll od hístorického výkladu -chápaly 126o
dnů jako doslovné dny. Riber& byl zakladatelem futur`ístického neboli
budoucnostnlho výkladu, zatímco Alcazar byl zakla.datelem preteris+~ického
nebolí minulostního vÝkladu.
4.N

století

rozmach

znánl

rorockéhci

slova a

lenismus v

17

a .18.

Podle Mat 24,14 a Sk 1,6-8 se má před druhÝm přichodem Krista zvěstovat
evangelium do všech končín světa. Tak to předvldá vykupítelský plán Boži. Vq
skutečnosti se prvni polovína 19. stol. vyznačuje různÝmí adventnimi
probuzenlmi. Největšim z nich bylo adventnl hnutl v Severnl Americe.

Podle Dan 12,4 měli mnozi lidé v "čase konce" zkoumat I)anielovu knihu
a mělo se rozmnožít poznání proroctvi dosud nepochopených. Je nápadné,. jak
se od 17. stol. začiná o pror.octvi I)aniele a Zjevení zajlmat velký počet
teologů a učenců.
Hnohé publikace až do poloviny 19. gtol. zaměřova.1y
pozornost v Evropě i v Americe na druhý přicr`.od Krista. Z pozorování, že
tito lidé nezávisle na sobě dospěli přibližně ke stejným závěr-ům, je možné
usuzovat, že podobně jako při refomátore`ch i zde působil Duch Boži.
Důsledkem pochopení eschat,ologických proroct.vi by]o advent.ní probuzeni
v prvnl polovině 19. stol. Z mnoha badatelů prorockého slova uvedne a.1espoň

tyto :
a) Josef Hede a lzák. Newtori
Předevšim v Angiíi se objeviio mnoho pr`orocké iíteratury. Za otée
novějšiho pr`or`ockého výkladu se označuje cambr`idgeský profesor josef Mede

4

(1586 lzákoví

1636). ,Je t,řéba .émlnít se i o slavném matE!matikovi a přirodcrvědci
Newtonovi (1642
-i7.27)
pro jeho mnohé publ.ikace
o`proroctvlch.

V. prvnlch

desetiletic:i-i

i9.

století

dogáhlo

vydávánl

prorockÝch

spisů

v Anglii vrchQlu.

b) Jcham Albreďri 86ingel
V Německu to byl vyklajdaj± a zakJ.adatel iriiiiembeťTÉkého piet.s.u, Johann
Albrech Ber.gel (1687
u` 1752), kt.erý svou uěitslskou čimosti a svÝmi spisy
obracel pozcrnost na proL-cické slovo. Přednosi.riě s@ zaměřoval `na Zjevenl
a jeho prorocké čiselrif+ úda,je. Vlastnlm porovnáván.1m Č.is]a 666 s 42 měsící
zvlřet,e, dospěl k závčš}ru, že v .roce 1936 bude .5atan spoútána začne
tí.c;1ciletá vláda
v.ěŤici.Ích v nebi.
Bengel
=astuLuova] historický výklad,
př:.ičemL4 byl zastáncer(! postriii°eriismu.

c) Johann Philipp Pet?`i
Zvláštni vÝzr,ai{i `,' prorockém výkla.du měl farář Joham Philípp Petri
(1718 -1792) ze,Seckbclchu r,ad Hohanem. RQku 1769, jak.o prvni postřen
souvíslost mezi 230Q roky ,i 70 tÝdny jakož í to, že obě časová období majl
společný začátéka Timio začá'|`k€.S. má být r`ok 4e3 před JežlšovÝm křtem, který
udává na rok 30 po T{r. Tim mobi ].ako první vykladčLČ, určit přibližně správný

š::;:ou23gg=:::Ě:St:bs%Eíe na3c`ž:k vůíg47 ář:;::í pžŤ§:,:d%š: g3ja::Ttp:.S:Šě±±í
a poslednl pror`ocké obclobi. i>etri i v dalš`1m cihledu předstihl mnohé
vykladače své doby. Soudný der, n®určoval na i-Í7k i84./, ale počital s nim a.ž
po uplynuti všech prorockých č;&sových údajů.
1

Mede a Petri by-ii spQlu s mnohÝmi jinými bá`áatelí,prorockého §1ova
premilenisty. Tlm poiožili %áklad mocného advenJi-.nlho ®.ěekávéni začátkem 19,

stc)letl.

5. Vznik růzri

konce

a) Whitbyho posť;mileni`c;mus 7ůkiádá křestánskou víru pokroku. Začátkem 18.
století
znovu ožii
a. c!,`±1e
se rozvíjel
chiliasmus v podobě postmilenismu.
Stalo se to pro§tž`ednictvim Angličana Daníela Whitbyho (1638 -1726). První
vzkřlšení viděl `t.
ob!icvé €1i~`Kve, po které příjde
věk spravedlnosti, pokoje

a obrácení světa®

T`im se ve].mi

přib,ližil k Augustinovu

chápání tislcileté

:íággěcÉ:šŤ:í L:ĚíČ3áe t`:t3b::g:áí žíáá: á:,:tšy:ío ::c:`::Sn:3t:;c#ší:3zš:áířů
v celém evropském
pr`c;testantismu a kolem i1.L300 ovlédla i clrkve
sevefaamerické.
Půstniilenismus
odsunul
přichod lana r+.a konec tislc:iletl
a tím do
bezvýzTiamné vzd`álenosti. Os].abil výzvu:
"Jístěť příjdu br`zci''. Dvě
svršto`,-é války ve 20, :Stol. oc]. základu vyvrát-i2}. názor o ?lepšováni se světa.
b) Adventni oživeni -v. .ů.:}g'iii koiem rok``i ]`830

Na základě hlu-Dšiho bíblického poznáni nčista.1o začátkem 19. stol. ve
světě Stčurém právě tak j&,ko L`re; světě Novém opět.ovné oživeni premilenismu,
Tlm se druhý pl.ichod dostal před tisiciletl a
do bezprostřední blízkosti.
Tento premilenismus měl Ý-'Šak v Evr'opě troch.u odlišné ěrty než v Severní
Americe` N`q obou kontí.nentec'n se

však vyznačova`1 hlubšlm studiem prorockého

siova a vedi k pozoruhodným adventnim pr.obuzénim a adventnim hnutim.
V Anglii byli jehci představíteli "1iterísté" (doslovr]i vykladači), v Severnl
Americe "miller`isté" anebo "adventisté".
\
5

Ve dvacátých letech 19. stol. bylo v Anglii na základě premilenismu asi
40 duchovnlch i laiků. Roku 1826 založili "společnost pro výzkum pror.octvi" ,
V.`letech 1826 -1830 se každoročně scházeli jižně od I,ondÝm v Albary Par
k.několikadennim "prcirockým konferencím". Nejvýznamnějšímí úěastniky byli
a.ngličt.í duchovni Edward lrving, baLnkéř Henry Dru"ond a Josef Wolff, který
od roku 1821 do roku 1844 v průběhu pětí misíjnich `Úe§t z:věstoval adventni
poselství v arabských a. asijských zemich. Většina těchto mužů zaLstávala
názor,

že 2300

o události

samé

večerůa

mělí

jí+.er

různé

končl

představy.

obdobím mezj.1843 a

Tento

ls47, přič!emž

krciužek byl silně ovlivněn

kníhou

jezuíty nanuela de l,acunza (zemř. 1801) "P=ríchod Hesíáše ve slávě
a velebnosti" , kter`ou ze španělštiny do angličtíny přeložil lrving. Podněty,

vycházejici z této skupiny lídl a rozsáhlá líteratura o pror.octvl, kterou
vydávali, ovlívnily
v Anglii několík stovek
aíiglíkánských a jíných
duchovnlch, takže v třicatých a čtyřícátých letech zvěstovalí blizký druhý

;::3:žéniá.

žézíí:g;:ní#SEskg:±říz::::h káž°áíi°děf] °5:di:šárku ag::::n:T

1840.

c) Od historického výkla.du k futurismu u "1iteristů"
Angličti premilenisté bylí na.zýváni "litefísty", protože na rozdll cid
Whitbyho zduchovňujlclho chíliasmu očekávali doslovnou t,isiciletou vládu
Krista na zemi. V této "tislcileté řlši" se měla starozákonní proroctvl
splnit na skutečných žídech, kteřl mělí potom j!ako Boži vyvolený lid spolu
s Kristem ovládat národy. Těmto národům by se prodlgužíla možnost hřlchu,
smrti a obrácenl. Pro taková spojovánl proroctví s žídovskÝm národem
vyvljeli účastnlci
"prorockýc!h konferenci" velké úsilí o zřizenl židovské
mísie. Ievíng dále probral futurístický výklad o antikristovi. Samuel
Ha.itland příja.l roku 1826 jako prvnl protestant tento Riberův výklad.
V následujlcim obdobi připojili irvingiáni a plymouthšti bratři (Darby)
názor o "tajném vychvác:eni.' svatých, . o "70„ týdnu" s třlapůlletou vládou
a.ntikrista a o rozděleni dějin spásy na sedm věků (tzv. dispenzaci). To j5ou
základy

dnešnlho

v evangelikálnlch
zatlmco účastnici

fundamentali§tického

premiienismu,

rozšířeného

kruzich. Přitom jde o futur`ístícký vÝklad proroctvi,
"prorockých konferenci" pa.třili k vykladačské hístorické

ško 1 e .

-o_O

o

-

I1 _ čÁST
AWEN"Í PRO,BUZENÍ V SE"Í AHERICE

Cirkve adventistů s.d. má své kořeny v pietismu. Probuzeni z 18. a ze
začátku
19.
stoletl
probíhala
v
Americe
mnohem
bouřlivěji než
v protestantskýah
zemích Evropy.
Severnl Amer`íka
prožíla tři velká
probuzenecká hnuti. Prvrni se událo v roce 1734 a vedlo k silriému rozmachu
denominaLcl, předevšim bapti€.tů. Druhé probíhalo od roku 1799 a bylo převážně
metodistické.
Třeti vlna v
letech 1840 -1844 Dyla vÝslovně adventním
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hnutlm, které bylo pojmenováno po jeho zaklad&t.eJ.i, baptistickém kazatelovi,
Williamu Hillerovi (1782 -1849)
"IlillerovÝm hn."", Po jeho zániku začala
z jeho zbytků vznikat cirkev adventistů s.d. Tom'dto začátku neporozTumime bez

určíté znalosti teologie a průběhu nillerova hnuti.
1. Hillerův duchovní vý`/oj a jeho teologie

do obrácenl
Ililler vyrůsta.1 jako syn farriáře ve věřícim rodičovském domě v I]ow
Hamptone ve státě New york. Hnári silnou touhou po poznání, osvojil si
pozoruhodné bíblické a dějepisné vědomosti. Po smrti otce převzal roku 1816
otcovu farmu. Po krátké náklonnosti
k racionalismu v tomtéž` r`oce zažil
obrác!ení a stal ge členem baptistické cirkve v Low Han\ptonu.

2. Hiller ziskává
Aby

mohl

roroctvlch

oznánl o
odpovldat

svÝm

kriticky

osviceným

přátelům, Hiller` začal

systematicky studovat I'Ísmo. I)al se vést oběma zásadami, totiž, že Písmo se
vykládá samo a je ho třeba především chápat dosloviiě, jeBtliže sc>uvislost
jednciznačně nevyžaduje symbolický vÝkLad. Při st,udiu ho upoutala proroctvl
z I)aniele a Zjevenl, týkajicl se konce času. Přitom docházel v podstatě
k těm prorockÝm poznatkům, kter`é se později měly stát teo|ogickÝm základem
adventniho

probuzenl

v

Severní

nmeric!e.

intenzivnlm studiu, byl přesvědčen,
odklánl od populérnl církevnl domněrúcy

V

že

,r.oce

exístuje

18+8,

12

po

dvouletém

bodů, v kterých se

1. Populárnl názor` o pozemském táslciletém královstvl před druhým příchodem
Pána a koncem našeho věku je klamný.

2. Uěenl o návratu židů do Palestiny je nebiblické.
3. Ježlš Se vrátl osobně v doprovodu andělů.
4. Božl králov§tví bude zřlzeno při jeho přlchodu.
5. Zem bude zničena ohněm.
6. Nová zem vznikne z popela staré země.
7. Spravedlivl vstanou z mť`tvých při Ježíšově druhém příchodu`

8. Bezbožnl budou vzkříšeni &ž na koncí tisicileti.

:ó.pž:;Ě::ývm;:š|::Eíbš::ipš:o:::EĚg.p:ág:::uzzgážež,:
11. Všechny prorocká obdobi, jako např. 70 týdnů,
údaje třebaL počÍ.tat podle zásady r.ok za den.
12. 2300 dnů - roků, Ba.ha.jlcich od roku 457 př. Kr.

vrchol proroctvi

a lidských dějín

a Ježiš se

1260 dnů a

jiné časové

až po 1843 představuje

vráti v židovském

rc)ce 1843

anebo před nlm.

Tehdy byla. protestantská většina v Severnl Anerice vůči druhému adventu
buď lhcistejná, anebo jej očekávala až po tislcíletém období pokoje,
blahobytu, lid5kého Pokroku, světového rozmachu kře5iánstvl a duchovni vlády
Krista. Z prvnlho bodu je ja.sné, že Hiller na rozdll od iozšlřeného
postmilenistického zduchovňovánl milénia zastával premilenismus. Tím se mu
parůžie dostala do bezprostřední blizkosti. Z driuhého bcidu vyplývá, že
Hiller
na druhé
stra.ně odmítal
doslovné c.hápánl proemilenistíckých
anglickýc:h liter`ígtů, kteři po druhém adventu t.:čekávali podrobné naplněnl
starozákonnlch proroctví ohledně pozemské vlády lzraele nad hřlšn*í národy.
Z dalšlch bodů vyplývá, že Miller se lišil
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od vvkladačů své doby i v otá2c:e

povahy budouc_!flio Bcižilio k.rálovst.vl. S drúým příchodem Xr`ista očekával zánik

tohoto světa

ohněm a začátek

věčného královst.v.l svatých

na obnovené zemi.

V poslednlch bodech poznáváme jeho
prorockÝ vÝk3.&d. Studium prorocké
litera.tury z mnQhých zemi umožňuje pomat, že před H]1,ilerem mnozi vykladači

byii podobně představíteli historiokého vÝkla.du

pr.o.rockéim řetězu z Daníele

a ze Z.ieveni a že v letech 1843 a 1844 nebo 184'7 viaél.i kc)nec 2300 denniho
obdobl. Bez
toho, že by byl
M_iller jejich výk].ady rG.rič,L=i.
dospěl ke ste].ným
nebo podobnÝm vÝsledkům. K mylnému závěru. ab}- se rid koricí tohoto období
očekával Kristův příchoó, i{iller dospěl
pro`;o, rieb..ť pod pojmem "svaLtyně"

(I)an 8,14), která měla být Óčištěna od hříchů,
cháj)s.l zemi. Závažný rozdll
od tehdejšlch clrkvl spočlval ne
ve "stanoveítém ďase", ale v nillerově
pr.emilenísmu. V tom spočívaly i pozdějšl rozhodujlci `Jíimér^y názorů.

kazatelské ěimosti

3. Začátek

H-íller se jajto ±-a.maL* r}ecitil být povolaným, ai-j}' iio.`.'nřil na veře].ností.
člm vic» však plynul čas, tím naléha.vějí poci+`chr+1 :Jodpovědnost, aby svoje
poznání oznámíl.

Až v roce

1831, po 13~tiletén`.

véh'mi se

Híl].e].-

rozhodl

jako 49-1etý m`už a otec, početné rodíny veřejně kázat ráti `r`,ředpokladu, že by
ho o to požádaH což i3e od začátku jeho bíhl`ic:ké'rl-. sťudia doposud ještě
nestalo. Půl-hodiny po t.omto rozhodnutl požádaí H1]..ájera baptís+.ícký sbor,
aby následujicl der`. rnls`t.o !iepřiJ`-.omného
Páně. Tak začala Mille.ro\.a přednášková

kaza.teic! iiov(`.`m o druhém přichodu
činnc.s+ť,. kL*fou 14 roků vykonával

v růzii.ých státech `. sever'ovýchodnl části Severní "ájr-i'áy. J'eho rczvážný
výklad proroctvl, který spojovai s rozhodnou v-ízvou i< (jbi-ácení, tak hluboce
ovlivnil jeho posluchače,. že .sko~fo všude následova:t,a vrelká probuzenl. Takto
dostával Míller pozvání od -fůmých denominaci, kte.-Ým` mohl jen částečně

vyhovět .
Nevměšoval se do církevnlch záležitost.i, nikdy nepomÝšlel na založenl
ně.jaké vlastnl
církve, a`le usiloval o
adventni p.^obuzeni .ve všech
kž.esiánstKÝch
církvích.
V roce
i834
se Híl]{;r
ste.]
oficíel. kazatelem
be.ptístů, avšak výdaje s tim spojené si hradíl z `J.1asJcni.ch prostřodků. Svoje
přednášjcy zveře].nil jen r, 1832. v séríi článků, v roce 1833 v brožuře
a v roce 1836 v knize nazvané: "Evidenae from ,Script-ffe and History of the
Second Coming of Christ., <|bout the Year 1843; Exhibit.ed in a Course of
I.ectures" (SvědectvÉ Písma a dějin
o druhém rjříchodu Kri.sta kolem roku '
1843; předneseno v přednáškovém kursu). Tato kr`.ifÁa byla v následujicim
obdobl základnl příruškou mil lerových spolupracov2`.iků.

11. Velké 8.dventni probuzeni

1. Hillerovi s
Skutečnost, že

racovTlici OtviraL 1 cestu do velko.měst.
v Tlillerově přednáškové

Č:ínnosti oa roku

1840 vzniklo

iriterkonfesijnl
probiúzenecké
hnuti,
spočívá
v` f,řibÝvání duchomlch
a kazatelů
různých aenomi`n3.ci,
kteřl jako
itílleroví spolupracovnicí
přínášelí a.dventni zvěst do velkýc:h měst Severr.1 Ameriky. Až do té doby
Híller vlast.ně pracoval sám a ve velkých měst.ec[i
;iekázal. Jeho nejblížšim
Spolupracovnikem se stal kazatel tzv. "Chrístian Connpscion" Joshua V. Himes
z Bostonu, který
nabidl mí.llerovi svoje
organíz-čičm]`. a spisovatelské
schopnosti v zájmu rozšířeni adventnlho posels+.vi. `u' `ťHloru ls40 začal Himes

v Bostom

vydávat prvni

(Znamenl

doby), kterÝ

časopís níllerova
se v

hnuti "The

následu].1cím období

Sígns of the Tlmes"

slal vÝznamným

časopisem

tohoto hnuti. Himes zaiožil vlastnl tiskárnu, ve Řteré byl schopen přechodně
naplno zaměstnat i 50 lidí.
2.

Gener`álni

konE~er€nc: e

mcavlti

ovlivňu

Hi 1 1 ero

EPolupra.covníkq
Léta 1840 -1842 se vyznačujl tzv. ger!erálniini konferencemi, které měly
předevšlm sloužit koordinaci a schválení .rjrac®v{Qlcr! metod stále většiho
počtu
spolupracctvníků.
Oficíálnl
`Thlášeni
gei}erálnich
konferencl

představoval&

pro budoucnost

rozhodujicl směrnice

pi-o Hillerovo hnutl. Od

podzímu 1840 až dQ jara.1843

se konalo celkeJi` 16 genefálnich konferenci. Ne

t.j.

21.

všichni Hillerovi spolupfacovnici chápali ste].ně "stanovenÝ ěas", i když
stále vlce i)řevládalo přesvědčenl, že Ježlš přijdia `v židovském roce ié43",
mezi

2].

3`

1843

a

3.

1844.

Vši-ciijii

však

bylí

ajednot.ni

v premilenismu. Podobně jako ;Tiller měli ve velký[;h. i ma.1ýcb. městech série
přednášek, př.ičemž na. zrLázomění prorockých simbclfú a čísel použlvali tzv.
"Díagra]n 1843". Títo lidé kromě menšlch spíst4 óále pravídelně vydávali
časopisy. Himes např. zač;.al v New Yorku vydávat r`^oviny, denik "Půlnoční

voléni".

Počet kaž:atelů,

ro§tl. V

.t-c}ce 1842 jícr`,

zvěstujlcích blízky
bylo 300, r.

poprvé mnozi miller. kazatelé vydali na

a J. h,hite.

3. Wrcholem adventního

huti b

drur,ý přichod

1843 už 700.

Kristův stále

lí zimě 1842

-1843 se

cestir krajinoti, mezí nim i J. Bates

táborová shromážděTii v letech 1842 - 1844.

Po ÝZQru metodií`tů zčičali mllléristé v Červnu 1842 úspěšně pronikat
mezi venkovský lid po}nocil stanovýc!h shromážjděni. Do každého takového
táborového shr`emážděrií přišlo 4000 až 1000o.. \- něhter`ých přlpadech až 15
ti,s. 1ídl. Odhadu].e se, že prostředníctvím 124 t.áborových Shromážděni, která
se konala v priběhu letr`.1ch měslců roků 1842 - 1844, b}-lo osloveno así půl
milíónů lidi.
Ů`tsastri±ci byíi nazýváni
"adventísty", přičemž šlo přirozeně
o adventisty prvníiho d?if,Ů V těchto shromáž.děnící} byl ná.padný pořádek
a obětavost. rlnozi pr`odalLi svoje pozemky d farm.y, aby mohlí podpořit
Zvěstovánl dru.hého a.d\tentun

lliller tehdy použival ke své přednáškcvé Č5innů5i`L obrovský kulatý stán,
ne].větší v Americe, pod kter.Ý se vešlo 60001j.ť,í a .Ý`=budil mnoho pozornosti.

V roce 1843 millgrísté zř]'dj.1í pro svoje shrom„ižflěrt.1 ve většich městech
jednoduché sta.vby, jčutou by].a např. modlíte.j3na v Bostonu s 3000 sedadly.
Když adventistům. postu}3ně zakazovall použivat kostely, vltanýn východískem
byly stany a modlitebny, Počet těch, kte.-é acl!\Jgnťrií myšlenky víceméně

uchvátily, se odha.duj€ přibližně na milión.
Když sí uvědomlme.
Že kolem roku 1840 bylo v
potom šlo o pozoruhodné hnutí.

TfsA í.7 míliónů obyvatel,

V návaznosti na známé podoóenství
(Hat 25,6) L`zn^ac`ilí mílleristé hn.utl
z let 1840 - i84.4 "půlnočnim voláním". Uvědomova]i si, že se zvěstuje
posel.stvl prvního andéla ze Z]Qvení 14, 6-7. Z Bogtonu se od roku 1840
systematicky pc>sílaly s_pi.~>}r o druhém adventu do všech anglíck.y hovoři` ` ;h

misijnich stanic světa.
-- 0 0 o -
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1. §tudi

list

IJátka
1. čágt:

Přehled adventniho oěekávánl

od doby a.poštolů

až do počátku

19.

stoletl
Kontrolni_úlQ±

|.čÍ:.:gdpj;ž:áč3L=šnád::n:á!1ágš#íán!tpájz#gtn-fkve?
2. V Čem spočlvá rozdll mezi premilenismem a pcStmilenismem?

3, Kdy a z jakých příčin došlo k odumřerii adventnl naděje v řhské clr.kví`?
4. Co se r.ozimí pod pojmem "spirítua.lizujlcí. chilíasmus Augustinův" a jak se

mu podařilo potlačit adventnl naději?
`

5. Od kdy se použivá
obdobi? Uved příklady.

princip "rok

za den"

na vÝkla.d prorockÝt=h časovÝch

6. Proč nemohl Luther svoji ogobni adventni naději oznámit svó cirkvi?
7. Kdy a s jakým záměrem vznikl výklad preteristickÝ a futur`1st.ickÝ?
8. Kdy a jakým BpŮsobem se vyplnílo proroctvi z I)an 12,4?

9. JakÝ vÝzna.m má Joham Pfiílípp Petri pro výklad pror.octvl?
10. Kde má svů]. pwod učeni o "tajném vychváceni" svatých?
1.

11. Ur`čí sprá:vnou odpověd a podtrhni jí?
I{ter`ým po].mem se označuje pozemská.

2.

Která vykladačská

- mílenišmu5

metoda je

kličem k

koncepce

tišícíleti? chiliasmug

pochopeni biblických

proroctvi?

výklad preteristický - historícký ~ fut.urístícký
3. Kdo poprvé oznaěil papeže za. a.ntikrísta?
Iiuther -adventisté -\arcibiskup Eberhafd 11 ze Salzburgu
šáuEE?rán:Y:g?5Řgm=:#y!:édšůáem roku 183o svědkenl PC,Zonlhodného aLdventního

5;or%:::: nákuEÍ::ch;eE::=::E3r;:of:Šů;Šh oko::Š:g::Ímvn:#ž:: í=r;::3Ež:
a plymouthštl bratři.

111. Stručně charakterizuj tři cidlišná oěekávénl konce:
1. Whitbyho postmilenismus
2. Pr`emilenismus anglic'kého adventniho hnutl

3. Futurismus Širokých evangelikálnlch kruhů

IV. Nakreslí křivku intenzity adventnlho očekáváni od prvotni cirkve až
po 19. stoletl.

''

QLiskusnl otázkr

Kťeré přlčiny dnes přispivajl k oslabeni očekáváni drimého přlchodu?
Kde v
dnešnl teologíi nacházlme tendencí
augustínovsky Čhápat Boži
královstvl
jako vnitrosvětskou
veličinu? Na
co poukazu].e
i)řevzetl
protíreformačnlho učení (preterístícký a fut.urístický vÝklad pror`octvl) ze
strany evangelické teologíe? Do jaké miry se naše a.dventnl očekávánl zakládá
na proroctvi? Jaký význaii` připisuje prorocké slovo židovskému nérodu
v poslednim ěase?
10

(Adventni probuzeni v Severnd Americe)
1erů/ duchovní vývoj a jeho .teologie
lké adventni pr`obuzen±
KontFolril úloh
\

•

1. \Odpověz striičně na následujlci otázky:

1. KterÝm učením se Hiiler nejnápadněji lišil od tehdejšíhci cirkevniho
očekávánl druhého adventu?
2. Proti kterému éirke`mimu názoru se obracel Híller druhÝm ze svých 12
bod&?

3. čim se liši naše chápáni tisiciletl od Miller.ova?
4. Které úvahy z Dazt, 8;14 vedly Millera k tomu, aby Óčeká+al návr.at Ježiše
Krista. v roce 18f±9 - `1844?

5. Z kterého z jeho 12 bodů

je jasné, že Hiller byl stoupenc!em histor`ického

výkladu proroctvi?
6. Z kter.ého Híller'ova jednánl poznáváme, že to nebyl nějaký nerozvážný
snll.ek ani "horká hlava"?
7. Z čeho je možné odvozovát probuzeni, která následovala po nillerových
přednáškách?

8. Které prostředky a met.ody použival Miller a. jeho 5polupracgvnlci pří
šlřeni adventnlho poselstvi?
9. Z kteréhc> podobenstvl je pžtevzat pojem ."půlnočnl volánl"?
10. Které dvě předzvěsti očividně pQdtrhly blízkost Ježišova návr'atu
v průběhu Hillerovy přednéškové činnosti? `

11. Urči správnou odpověď a podtrhni ji:
1. člm se lišili "1íter`isté" anglického adventnlho hnuti od adventistů
Hi.ilerova hnutl?
StanovenÝm Ěasem 1843/44; premilenismem; představou pozemského tisícíletí
s vládou lzraele.
2.
Jakéinu cili
slouži].y generálnl. konference? Oslovit venkovský` 1id,.
koQrdínovat způsóby práce Mil lerovÝch spolupraccivnlků.
3. Kdo byi poprvé
označen názvem `'adventisté"?

Stoupenci

anglíckého

adventniho lmuti,. millerísté; aóventisté sedmého dne.
4. Co označovali milleristé pojmem "půlnoěnl voiání''? Milleristický časopis;
Hillerovo hnuti.
5. Jakým způsobem tehd;v pr`onikalo adventni poselstvi milleristů za hraníce
Se-verni Ameriky? Pom`oci misionářů; pomoci literatůry; pomoc`l návštěvnlků.

Diskusni otázk
Které z 12 Míllerových bodů
vyžadujl naši korekturu? Co se můžeme
naučit ze způsobu práce kazatelů Hillerova hnutí? V čem spočivá nutnost
našeho
adventnlho
zvěstováni
pří
dnešnich
pozměněnýc!h
věroučných
stanoviscich cirkvi\?
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111. Vyvrcholeni a konec Hillerova hnutl
1.

OdlouĚenl adventistů od ostatnlch cirkvi

W. miller zpočátku nacházel ote`rřené dveře ve všech clrkvlch. Probuzenl
bylo vítáno ve vla.stni€h řa.dách. čim vlce se .,-šak toto hnutl šlřilo, tlm

jasnějši byl odpor clrkvi. Héně se `tento odpor zaměřoval proti 5tanovenl
určítého času, o to vlce však protí učeni o.bllzkém dfiihém přichodu vtbec
a proti premi.ienísmu mi.1leristů. Rostouci tlak na adventígty v církvlch
nakonec vedl k jejích odloučenl. Hiller se nepřimlouva.1 za odloučenl. V lét.ě
roku 1843 metodist.é vyloučili miller.ist.y ze, svých §borti. Protest přednlch
adventnlch ka.zatelů zůstal mčirný. Po té někteřl z vedouclch a.dventnlch

kazatelů

začali

označovat

prote5tantské

cirkve,

které

proti rozhodnutl

5vědoml a.dventnlch věřlcich postupovaly použítím clrkevnlch donucovaclch
prostředků, za `.Babylón" a sami začali vyzÝvat k odloučenl od clrkve.
Věřilí, že tlm zvěstujl druhé andělské poselstvl (Zj
14,8; 18,4). V létě+
roku 1844 bylo asi 50 o0o -10o 00o a.dventistůmimo clrkve. Vytvářeli
skupíny s vlastnimi kazateli a částečně i shromážděnimi, ale bez jakékoliv
dalši organizace.
2. Konec

židovského roku 1843

Na jaře roku 1844 se pro mílleristy končil vÝznmnÝ židovský rok 1843,
když se v předcházejlclch měslclch mobilizovaly všechny §íly na zvě§tování.
Podle Híllera ča§ končil '.kolem r.1843''. Na. naléhéni, aby uvedl přesnějšl
údaj,
v pr.osincí 1842 se vyjádřil
přesně o roce
"1843", přiěemž mlnil
židovský rc>k od 21.3. 1843 do
21.3. 1844. Podle jíných kazatem se židovakÝ

rok zaLčina.l a. končil v dubnu. rliller nikdy nezvěstoval nějaké přesné dat".
Proti mylným tvrzenim je třeba 5i všimnout, že v i)rvnl fází advehtnlho
hnutl, ve fázi 1843, druhý přlchod nebyl gtanoven ani ge neočekávail v určltý
den. I'roto ani zklamáni nebylo náhlé. Po uplynutl židovského roku 1843 začal

g:ooa:::TEŠ5:řchča3|t:=išE5o:žvšnĚ:ťžůT:ívů;:áat:v::e3:i::ůe:ija::33!h3ž:žá!3
sítuace. Přítom 5e upozorňovalo na Abak 2,1-3 rovněž í na opožděnl .'ženicha"
z Hat 25,5 všem se postřehla vlastni sítuace. To dodalo odvahy nevzdávat se

bdělostí .

3.-á fáze adventnlho hnuti aneb "skuteěné
Adventnl hnutl
New Hampshire,

dostalo nový podnět v

v polovině srpna

ůlnočni volánl

táborovém shromážděnl v`E{eteru,

r. 1844. Adventni

kazatel Samuel S.

Snow

vyzval shromáždění, aby se připravílo na přichod Pána na 22. řljm 1844.
Očíšťóváni svatyně nastane v Den smiření, t.j. v bíblickÝ "10. den 7.
měslce". Tehdy měl Kristus vyštoupit z nebeské sv`atyně a svým druh"
přlchodem požehnat Švůj oěekávajicl 1id.
Zde se poprvé setkáváme s určitÝm datem. Kromě Snowa už jiní &dventní
kazatelé poBtřehli, že obdobl 2300 roků nekoněi v žídovském jubilejri±m roce
1843, ale v r.oce 1844, protože ukřižováni Krista nebylo v roce 33 nebo 34 po
Kr., na konci 70. týdne,
ale roku 31 po Kr., "uprostřed tÝdne". sám Snow
kromě toho před rokem poznamenal, že konec 230CLletého období jakož i obdobl
70 týdnů připadá na podzim,. prdtože Kristus byl tkřižován "uprostřed týdne"
na jaře. 22. řljen konečně odpovldá velkému Dni smlření, 10. dni 7.
židc)vského měslce (2 Moj 23,27), kdy se v lzraeli každomčně očištbval lid
12

i svatyně.

Aěkoli Snow

tento svůj

názor vyjádřil

už na

jaře 1844, přecm

nenašel žádnou ozvěnu. Nynl se však toto určité
datum zmocnilo záj3tupu asi 3000 - 4000 shromážděných věřiclch a odtud
bleskově rozšiřilo nezi všechny očekávaj-1cl adventisty v celé zemi.

se

Tlm se začála. drtihá fáze adventnlho hnutí, která přes své krátké trvání
Évoji intenzitou překonala fázi prvnl a Óznačuje se jako "skutečné půlnoční
volánl" anebo "hnutl 7, měs±ce".

Hiller`ovo hnutl ziskalc> v tomto krátkém čase hovou sllu a směřovalo
k rychlému, dramatickému vyvrcholenl. Na. rozdll od prvnl fáze se vyznačovalo
třemi znaky: 1. určité datum, 2. spojenl očekáváni ,druhého příchodu s velkÝm
Dnem 5mlřenl a ukcinčenlm smirčí služby v nebi, 3. vedenl už nepylo V rukách
r[il+era, ale hlavnlmi představiteli bylo S. Snow a G. Stoorrs.
Na tomto hnutl se W. }Iíller už aktiÝně nepodilel. VÝr`azně se při něm už

projevwaly známky stářl a nemoci. Vedoucl představitelé adventnlho hnutl se
zpoěátku chovali `velmi zdrženlivě. Shromažďovali se 5ice, ale určité datum
už neoznamovali. Až 6. řijna se spolu s Millerem postavili za toto lidové
hnutl. Teprve nynl začal adventnl ti§k, jehož vedenl se opětovně ujal Himes,
zvěstovat 22. řijen. V poslednich dvou týdnech před stanovenýn dnem se téměř
nepřetržitě konala shromáždění. Adventisté
přestali pracovat na poli
a zavlrali i obchody, aby měli čas na naléhavé zvěstovánl. Všichni, bylí
pevně přesvěděeni, Že Pán přijde 22. řijna, že tehdy bude zpečetěn osud
gvěta. a potom se o něj nebude třeba starat. Ojedinělé přlpady fanatismu byly
rozhodně odsouzeny.

4. Velké

zklmánl

š#s::::::::!:3:Í:::::::kt!íEEln;;:š;:::#iš:gai;:*a;:níí;::":t:!;Í;:ái;

doŘáza.t.
Adventní
věřicí
se
22.
řljna
sešli ve` svých domovech
a shromažďovaLcich miBtnostech sice s krajním nai)ětim, a.le přece s poklídnou

vážnostl. Svůj pozemský živ-ot si u§pořádalí a u2:a.vřelí tak, aby se mohli
set*at 3 Pánem. Když den uplynul - ar`iž by Pán příšel, jejich zklamánl bylo
nepopsa.telné, V nágledujicich týdnech
vládlo mezi adventisty zděšeni
a zma.tek. Jejich vira byla tvr`dě zkoušená. I)oprovázela je zápla.va výsměchu.
§táli nejen před otázkou, pr`oč se očekávaný druhÝ přlchod neugkutečnil, ale
museli se vyrovnat i s výsměchem svého okoll a s nemalÝmi hospodářskými
t problémy.

Tisk

zaměřoval

svoje

prudké

útoky

předevšlm

na

Hímese,

nejznámějšího redaktQra adventístů. Tisíce se vzdávalr. adventnl naděje,
vraceli se` zpět do clrkvl, nebo upadali do lhostejnosti. Hnozi však vytrpěli

Posměch a přes zklamánl nepoch}'bovali o přlchodu Pána. Vedoucl představítelé
Hillerova hnutl otevřeně přiznalí svaj omyl, avšak ve svém tisku vyzývaLli
adventnl věřlci k neochvějné naději v bllzký druhý přlchod. Zklamánl
pokládali za zkoušku pravosti svého adventnlhQ očekávání. Utěšovalí se

í:Eži3vá3:ězž:č:E3;:Éí:3Ea:é4;gin4ááiT2i|Ši=á|::3vžkgíšĚdpigág:-39.Nemělí
5. Tří §ku
Hil.lerovo

protože nebylo

z Osta.tků adventnich věřlclch
hnutl

nebylo

schopné

nijak organízované. Z
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přežít

z

22` října 1844,

jeho ostatků vzníklo

zklamání

v nágledujících

letech několik maLlých skuri:-L``i.

Tito adventi5té sí 7ij+?ť;átku mysleli, že může jlt jen o krátký odklad
druhého přlchodu, sna'd několi.k týdnů čí mě61ců. Většína byla toho mlněnl, žo
prostřednická služba Ježí.šc`,`/a skončila na konci 2300-letého období, t.j.
roku 1844, a dveře milos.:íl ,5e po 22. řljnu pro neobrácené zavřely, příčemž
se odvolávalí
na Ha.t ii,io.
V různých čaL5opisech
se uveřejňovaly
nejprotikladriějšl náhledi/ r`.a "teorii zavřených dveři". Krajnl adventísté
odmítaLli každou další mí]žriost záchrany. Umiměni ji omezovali jen na ty,
kteřl se po zklamánl ilei3řestali držet adventnl naděje. Ve snaze čolit
zmatku, W. Uíller svolal konferenci bývalých představitelů adventnlho hnutl
do Albany,
o záohranu

New Yórk, na 29.4.1845. Tato kohference byla poslednlm pokusem
Hillerova hnii.`l-j , Zúča5tnllo se jí však jen kolem 60 kazatelů,
mezi kterÝmi byl i J. Himes. Hillerovo hnutl bylo již rozpadlé.

W. Hiller v náslec+!ujici době
už výraizně nevystoupil. žíl dále
v neochvějném očekávání 5`Jého Pána.
Přlčinu zklamánl viděl v malÝch
VÝpoěetnlch chybách prorQcko-ča.sového zřetězenl. člm dále tlm více mu
ubývalo zdravl. Zemřel 20. prosince 1849 v Lcw Hampt.one.

Ti a,dventisté, kteři s€ po velkém zklamáni nadále neochvějně přldrželi
adventnl naděje, postupem času vytvořili
tři skupiny, které se od 5ebe
lišily rozdllným objasněním zklamánl.

a) Skupina Albany byla největšl. Patřili k ni niller a úšastrilci
koriíerénde v Albamy, Podle jejích
názoru muselo dojít k něJakému omylu
v počltánl, a protó Páfl nepř.íšel. Přidrželi §e zá3a.dy ''rók za den", ngvěřili

:::::::-:-:-i:;:-:::i::::-:i::::i:--`--:_--=--:-:-::;=::::;::--:-::`:::;:_::T-:ť::-i:=:-=:::i:=-:::;=:;:::-:i:-::-:-_:;
zklamánl.

Ve skutečhostí

r`ěkteřl ze

skupiny Albaný

Pevně sta.novílí

nová

:á::;tí3Ešt:v:áv3:t#ánáře`š tá:;: Tat35árvíáí :ětšvr:ád;:::á Fd::ť3e5SEá::Í
30 000 členů (adventisté pr\rnlho dne).

b) "Spiritualisté" tvořili halou,
okrajově oríentovanou §kupinu, která
upadla do fanatismu a za. několik roků zanikla. Jejl stoupenci zagtáva.li
názor, že hnuti z roku 184±:t byío naplněnim bíblíckého proroctvl. Stáli nejen
na staLnovígku, že počltáni času bylo správné, ale že očekávaná událost ge
i u§kutečnlla. Tvrdili, Ť.e druhý advent se u5kuteěníl. Kri5ttis příšel Qe
osobně aL viditelně, ale "(iLcrovně" v ogobě svých svaLtých. Dveře milostl jsou
provždy áavřeny. Josef Tuj'`ner, jeden z jejich vadců, učil, že §abotnl

tislclleti ` už začalo a :?e sva.ti by už neměli pra.covat a nemohou už a.ni
hřešit. S. Snow, který b}'.l s. Turnerem 5pojen, upadl do krajnl představy, že
je

Prorokem Eliášem.

- sobotě.
c)
gkupi.na,

Tum.er ani

Snow však

nepřijali učenl

o sedmém

dni

Kromě skupiriy Aibany a spiritualígtů vznikla. ještě třetl, menšl
jejlž nejclnraJ[ťe-.rij3tíčtějšl známl{ou bylo uznávénl sedmého dne

týdne, t.j. soboty. Tito sobotu světlcí adventí5té, ke kterÝm patřil J.
Bates a J. mite, viděli c}`,ybu ne v počlténl, ale v oěokávané události. Ha
razdll od spíritualistů věřilí v osobni, skutečnÝ a budouci druhý advent.
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Naproti tomu

zavrhavali tvrzeni skupiny Albany,

obdobi v rocB

podle kterého se 2300Tleté

1844` ještě neskončilo. Přija.1i Edgonovo

poznáni o očíštbvánl

nebeské svatyně jako vysvětléní zklamání. Takto se vytvořila nová fáze
kněžské služby Ježiše i záchrany l.ídi a překonala se představa zavřenÝch
dveří. Tato skupina ;tvořila jádro pozdějšl pospolitosti adveritístů s.d.
IV. Vzta]i adventístů g.d. k r3:illerovu hnutl
Je jasné, že Híl]ier nebyl ani zo.k].adatelem aa`'entistů §.d. a že není
mcižné ztotc)žňovát Hillerovo linutl s cí}Kvi adventisti. s.d. Naproti tomu však
nenl možné` přehllžet silné vzťahy m` zi oběma hnu-'~imi. Adventisté s.d. se
pokládaji za následovniky Hillerova hnuti. Na i`ozdll od skupiny Albany
převzalí z r!íllerova hnutl poóstatné prorocké vÍŘlačy, kde bylo třeb&, tam
je kori.gcivali a dále j® rozvljeli.
i. Převzáii

míiierův premiienismus, s tim, že zem bude obnovena

až na konci

tisicileti .
2. Od jisté menš;+riy milleristů.

převzali názor odmítající uěenl o nesmrtelné

duši .

3. Zklčmánl vysrvětlQvalí tim, že "očišťováni svatyně" neznaméná konec
nebeské -smirěí služby Ježlše, a.1e že r.1844 začal nový úsek, t.j. závěrečná

fáze prostředhické služby Krísta.
U

4. Věříli., že ve třetlm andělském poselstvi je zarurnuto i zvěstovánl soboty,c
Učeni Míllerova hnutl jeL +.edy pozadim vlcerýah věr`oučných bodů církve
adventist`ů s.d. Vgznam Millerova hnutl pro clrkve adventistů s.d. ].e možno
přirovnat` k nosné raketě, která vynáší kosmické těleso do patřičné výšky.
Jen co se J|-oto tĎiéso od ní odpoj,i a dále sleduje svůj cli, nosná raketa
pa.dá zpět do aLtmosféry a shoří. Podobně ]-. dále se rozvijejici adventní
clrkev ópustil.a nillerovo hriti, jenom c:o spinilo svcy].e urěené poslánl.
- c) 0 o -

3. studi

li5t

Látka.
2. čÁST (Adventni probuzenl v Severni. Americe)
111. Vyvrcholení a konec Híllerova hnutí

IV. Vztah clrkve adventistů s.d. k Millerovu hnutl

Kontrolnl otázk
1. Odpověz stručně na následujlcl otázky-.:
1. Co vedlo k cidděleni adventístů od cirkvl? ,Jak se odloučenl uskutečnilo?

J_5

2. V ěem víděti kazatelé
andělského posel stvi?

Híllerova

hnutl

zvěstavánl prmlho a druhého

::!!m::::si=!::!::Ě#;ě:řc::ů::ů:ď:-ěí-:í2iiŘráie;:ggř:anapodzimroku
1844? .

6. Co dokazovah uěenl a "zavřeriýGh dveHch" a kdo ho-rSprQzentovaw
7. Která slova z padobofistvl o degíti pannách s6 vztahovala na Hillerovo
hnutl?
8. Uveď cll a vÝ§1edok konference v Albany.
9. Jak obja5ňovaly t-ří adventnl skupiny neuskutečněnÝ . druhý přlchod Pána
22. řljna 1844?

10. Jaká úloha vyplÝval@ pro adventigty v poznánl,
službou Ježlše zůstaly dveře milostí otevřené?
11.

Která

zkušenost

Ježišových

učedniků

§e

že 5e závěreěnou smirčí
obdobně

zopakovala

i u milleristů?
12. V jakém vztahu je qillerovo hnuti s clr'kvi adventístů B.d.?

11. Urči správnou odpověď a podtrhní ji:
1. V které doBě mělo druhé andělské poselstvi svoji vrcholnou aktuálnost?
1844; dnes; když v budoucnogti clrkve s konečnou platnostl zavrhnou třetl
andělské poselství. ..
2. Co bylo přičínon rkiamánl v roce i844?
Chyba
v počltánl;
nesprámý vÝklad
pojmu
ner`espektovánl Je.Ž±Šových slov , u Mat 24, 36.

"svatyně"

z

I)a.n

8,14;

Eis_Fusnl otázE
V čem je nám přikladem duchovnl po5toj mi:.1eristů? Do jaké mlry
Millerovo hnutl neregpe*tuje Ježlšova slova, že o dní a hodíně jeho přlc!hodu
níkdo nevi? Proč Bůh v roce i844 dopustíl, abr bylo tolik upřimných
adventnlch věřlclch 2k|amáno? Jak zdůvo4ňnjeme oddělení . adventistů 5ů od
clrkv# Jakou. cenu má prorocký čas agco večerů a jiter pro dnešnl advehtnl

věřícl?

Vlastnl datum zalažení tohoto spol`3čenstvi je 18,43, kdy §e mladá clrkev
ustavila na své pi:vnl GenerÉlné konferenc!i. Touto rť7zhodujícl ústavodár.nou

konferencl

vrcholil téměř

dvě desetileti

trvajlcí formační

proc!es, kterÝ

začal bezprostředně po velkém zklamánl v roce 1844.

V t.éto fázi je třeba rozlišovat dva úseky. Po zkušenosti zklamáni Šlo
předevšlm o nalezeni odpovědi z Pisma na otevřené otéů'{y věrouky na.stolené
Hiller.ovÝm hnutlm. I,éta 1844 až
pfibližně 1850 byly €edy léta vyplněná
vyjasňovánlm věroučniSc:h otázek. Tr'v. sobotnl konferé}nce v letech l848

- 1850 usměrňovaly věrouěné dískuse k urěitému závěru a současně pr.ovždy
sjednotily rozptýiené skupiny advgntistů svět:,clcli s3botu. Potom začala
většl misijnl činnó§t a vfflavé budování určité c,lrkevni organizace. To se
stalo přibližně v letec-h 1850 -1863.

Název "adventí5té §edmého dne" vznikl v padtťsát.ých letech a oficiálně
se začal použlvat roku 1861. V záj.nu odlišeni vÝše uvedené tře,tl skupiny
adventistů. od obou jiných nazÝváme j®. předběžně "sobotrÁlmi adventisty" pro
jějich za.chováváni Soboty.

1. TroJl pů`rod sobotnlcli adventistů
Na'sklonku roku 1844 vznikla ve ..řech různÝch státe€h sevelní'` části USA
tří. výrazná učenl, kterÝmi se mě'la vyzr`&čovat skupina <sobotnlch adventistů:`
1. Tzv. učenl

o svatyni, pajednávajic] o závěrečné

(H]žbě našeho nebeského

Vel.ekněze a dávajlel no`rý vÝznam posels..vi "přj.šia hct':ina jeho soudu".

2.

Zachovávéni goboty,

sedmóho dne

týdne,-na

zák}i.idě čt.vrtého

příkázánl

Desatera.
3.

Pror`ocký dar.,

který se

projevil \.t.3

viděnich Ec.Ť. Harmonové (Whiteové)

a byl rozpoznán jako "Svědectvl Ježlšc/ci", které
v cirkvi posledni doby.

Tehdejši

advtmtisté velmi

brzy pochopili

5e mělo obzvlášť projevít

úzký vztah

těchto třl nauk `

k prórockým základťm adventnlho hnut.i z roku 1844. . `1.Ob

oěišibvánl nebeské svat
a) Učení o svatyni má svoje kořeny v učeni Edson&, Crosiera a Hahna.

Hille<risté sv% výkladem, podle kterého očištb`r,-.má svatyně z Dan 8,14
je zem, způsobíii velké zklamání v řljnu 1844. Skupina Albany se pfidržela
tohoto výkladu a zpochybnila jen sÉrávnost počitánl 2300 roků. Sobotnl
adventigté naproti tomu nemohli v časovém údaji vidět nějakou chybu, ta
spočlva.la ve výkladu p®jmu "svatyně". 0 tomto bod..' začali bezprostředně po
22. řijna.1844 intenzívně uvažovat a studovat Plsmo.
Přesvědčenl, že Dan 8,14 mluvi o nebeské svatyn.i, pqcházi od Hir.ama
Edsona, farmáře z Port Gibsonu, New York, a jehó dvou Ó`Ťátel z Camndaigua,
New York,
lékaře Dr. F.B. Hahna a (`.R.L.Crosiera. Všichni tři podle svých

sil a schopnostl podporovali Hillerov. hnutl. Adventni ýěřící z Port Gibsonu
príožili zklamáni z 22. řijna v domě EiJson&.
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Když

Edson

nágledujlciho

dne

uvažoval

o

příčinách

a

modm

se,

osvětlilo 5e mu, že 22. řijen 1844 neznamená konec smíření, aLle jen začátek
naplněnl Dne smlřenl. c Později na.psal: "Viděl jgem j€sně a srozmitelně, že
náš Velekněz mlsto aby de§átého dne 5edmého měglci`, na konci 2300 rom
přišel ze svatyně `§vatýt!h nebeského svatostánku na zem, v tent.o den poprvé

vstoupíl do druhého oddělenl tohoto

svatostánku, kde má vykona.t určité dí`1o

dřlve než přijde na zem'' '(srov. SDAE, Štr.1280).

Edson musel myslet fl' ria to, že v 7. peěeti ze Zjev.11," Jan víděl
v nebeském chrámě truhlu smlouvy. Krcimě toho hned pochopíl, že proroctví
o kníze, která byla sladká v úBtech, ale hořká v ža]udk`u (Zj 10,9), cidpc)vldá
dvojl zRušeno§ti rlillerova hnutl a
že`ver`Š il. naznačuje určltou novou

úlohu,
m§on,

Crosier a

Hahn se

v následujlcich .měsicicri pustili do studia

!:it#!pá::j:::u:;#á:g::fn:íy:g3íiš::Tšš;3Í::šů;:áťí3Í:;T:i#míáš:::§á:
proroctvl a k nové cielo§větové mísijnl práci. Výsledky jejích studia
zveřejnil Črosier r. 1845 v §érii ělánků v časopise "Day Dawn" a v r. |846
v jednom člsle ěasopíau "Day §tar". To byly dva malé adventni ča.sopisy,
z nlchž prvnl vydáva.li Hdhn a Crosíer. Pro mnohé zklamaLné`adventisty byla
tato pojednání pomocí a světlem. Také J. White a J. Pa`tes přijali z nich
učení\ o svatyni a me21 niml a vydavateli došlo k vÝměně éopisů. Edgon svolal
do Port Gibgona malou konferenci o učenl, tÝkajiclm se svatyně, která se
pravděpodobně uskutečnila koncem. roku 1845.
.b} Uěenl o svatyní ,vylouěilo da.lšl urt!ovánl času a vedlo *e i:k.oimánl
učenl o zavřených dveřlah. Poznánl, že r. 1844 skončíJ. riejdelšl prorockÝ
ča§ový řatéz a Krlstug započa.1 závěročnou fází svého smlrčlho d`11a,
ochránilo tuto skupinu adventistů před dalšlm určování'm času.

S"ozřejmé, že i me2i nihi bylí lidé, kteř~1 přil`ežíLostně odhadova.[i
ten či onen rok jako možný ča§ druhého přichodu I(r:-.sta. Vždy to však by:la
jen o§obnl domněnka.. Pozdéji E.6.mi.teová vylíčíla obdobi kolem roku 1845

takto :

"čas přlchodu Pána byl různě určován a bra.trům vnucciván, ale Pán mi
ukázal, že aLni jeden z nich §e nesplnl, protože před Krístovft přlcho('`em
muBl nastait doba 5ouženl a. že kaLždý určený a uply{iulý čas br jen o31abíl
viru Éožího lídu, (EW, str.22).
"Ňékteři pr.opadll omylu, že chtěli zinovu s!tano`/it čas druhého příchodu

ž:íů:aáp§E::Féh*ť3ů::ů3:d3íErE:::d:e§aááatž:jnébžas:véí%bžšg:,bž[SrgEáasů:::í
čag té`to
moudrosti

událostl nenl možné Předpovldat, Jellkož se však vůči Božl
uzavřeli, nepře5ta.li dále tFčovat přlohod Pána a opětovně byli

zkiaLmání."

(GK,

nem. 397).

Učenl o 5vatmi muselo nutně udělat konec názoru o zavřených dveřlch
milosti. -Začátek závěreěné fáze DebeBké smlrčl služby Krísta otevřel nové
dveře miloBti a misíjnlch přlleží.tostl. Poznánl,. .že očíšibvánl svatyně
zahmuje dllo soudu, přišlo roku 1854.

2. E.G.Vhiteová a
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Pár`.

Bůh

v

biblických

dobéi,Lh

oznamoval

svoje

pciselstvi

prorokům

prostřednictvlm snů a vidění (4 Hoj 12,6). Také po uzavřeni kánonu Písma,
t.j. v pobíblickém ěaj5e měl Pán církve otevřenou cestu kromě psaného glova
přimo oslovovat svoji Člrkev prostřl.dnictv].m daru pr-orc}ctvi. Podle Zj 12,7
(srov.19,10) se to inělo dít obzvlášť v posledp.i době a mělo to bÝt znamen±m
"církve ostatků" .
a) I)alšI Boži pomoc pro zklamané adver\.Listy.

Mezí zklamanýni adventísty v Portlande (Maire) bylo 5 žen, které se
jednoho prosincového répa r`oku 1844 . Sešly ke společné modlítbě, V průběhu
této modlitby dostala i7-letá E.G.F.t=rmonová svoje prvnl viděni. 0 tómto
zéžítku, kterÝ byl tehdy pro ní zcela nový, později napša.la:
W průběhu
modlitby mě uchvatila PožÍ
:;oc .iako nikdy předtlm
a duchovnlm viděnlm jsem byla uchvác;ena do Boži slávy. Zdálo se mi, že`
vystupují stále vÝš od země a bylo ,Ť+,í ukázáno něco z cesty adventistů ke
svatému městu" (EW, str.13).

Na úzkém chodnlku vysoko nad zemi viděía putovat. adventisty k nebeskému
Jeruzalému. Vedl je sém Ježlš. Cestu jim ozařovalo světlo, které svítilo za
nimi a E.G.Harmonová dostala vy`3větleni,
že to jde o půlnočni voláni,
Millerovo hnutl. Všimla si, že někteři zeslábli, proto.že věřili, že do měst&

přijdou dříve, a

tak jako ti, co r`edbali na

světlo, které svitilo za nimi,

ztratili ze zřetele Ježíšem odbočili' z cesty & [.adli do tmy.

E.G.Harmonová vyprávěla toto ..'iděni ve shroi.T.áždění v i'ortlandu asi před
60 adventisty. Zklamanl adventni -`,'ěřící vid`ěli v tom BožÍ pomoc v jejich
zmatené situaci a souča.sně i poká:-áni, protože 2:kušenost půlnoěniho valÉni
pokláda.li za událost nepocházejlcí od Boha. Viděm ale neobjasňovalo př±ěinu
zklamánl. Ta se měla vyjasnit zkoimánim Písma. Bylči tiú však odpověď na dvě

podstatně důležité otázky: jestli majl dále čekat na přlc`hod Pána a co je
třeba z Hillerova hnuti a jeho učeni zachovat. Viděnl dávalo odpověd na
prvni otázku tim, že úzká pěšina vedla skutečně k nebeskému mě3tu a sám
Ježlš vedl tento zÉgtup adventnich věřicich. Bylo však též jasné, že nejsou
tak

bllzko

cíle,

j`ako

se

všeob€Jcně

domnívali

a

že í nadále potřebujl

vytrval ost .
Odpověď na druhou otázku spoči.`,'ala .y. Lom, že půincjčni vctlánl, které
časově bylo za nimi, jim přece ozařovalo další cestu. BylQ by nesprávné
Hillerovo hnuti za.vrhovat jako celek.
b) Kdo byl Ellen G. Harmonová?

E11en

G.

metodistů, která

Harmonová

:t'

se

naroci:`Lla` 26.11.1827,

přijala adventnl poť:elství,

pocházela

když ho Hiller

z

rodiny

v letech 1840

a. 1842 zvěstoval v Portlandu ve dvou jřednáškj)vých cyklech. V roee 1842 byla
E.G.Harmc]nová na vla.stnl žádost rjokřtěná ponořenlm a příjčita do církve
metodistů.
Se svými rodiči a sourc,Íenci podporovali podle svých možnostl
Ší.ření adventniho poselstvl. V záři i-oku 1843 iTloučila metodistícká církev
rodinu Hamonovu ze svých řad prot.Q, že c!riodí.]i k milleris'Jům.

c) Začátek jejl veřejné šinnosti
e
Asi o dva

týdny po prvém vídť`i`í dostala

.9

±-„G.?7ar.monová v druhém viděnl

výzvu,

aby vyhledala

rozprchlé §kupiny

adventíst,ů v

okoH a

aby jim

na

•`póvzbuzenl oznámila,
co jl bylo Ukázáno. Váhavě,
pro gvé §1abé zdravl
` a fplachost, aie přece Po§lušně zatila počátkem r.oku 1845 gvoje cesty. Přitom

•l.Eg;gá#:áígKá5tElúh3::ř;iEe:gíšgoát:pářušěát,p:#š;1P3ágšiía?ohá:geí
původně

pro tuto

službu povola.1

`'.Fosse, ale oni ji odnitl.i.

dva mladé

lídL Willim

Foye a Hazem

rffinéEť8ž#:n°:;r5šivĚ3Š€v!rkág::St;i:3E:LígEěž:v:EřŤéEgž:!ezglgne±Z
:d:á:Eí:EI ;kškH.tž 5:g3ž.aJf:F:á§gu:itgĚĚteááť:t#ůflJ#:imzamů:ZEřáš3:
ča,sové

úá&je

•E.G.Hamonové

o
za

Ježlšově

opětovném 'přlchodu.

projevy .mo5merigmu,

ur.ěltého

Někteří
dri..hu

pokládah

hypnó_zy

viděnl

anebo

ji

obvíňovalí z bláznovstvl, jinl za.ge z vlažností, protože odmíta.la datováni
druhého přlchodu. Aby moh|a jasně a úspěšně čelit těmto rozmanitým §ítuaclm,
E.G.Harmonová dogtala da.lšl viděh|. Bylo ji např. ukázáno, že novýn
určovánlm času vznlknou jen nové tězko5U a..že před druhÝm adventem mugl
uběhriout ča5. Na jedné z cest poěátRem roku ls45 ..poznah E.G.Harmonová gvého
budouclho manžela, Jamege mitea, jednoho z adven`tních kaLzate" Hamželgký

svazek u2avřeli 30. srpm i846 a od té
a shro.mažďovánl ''rozpr€hlého
stáda.".
\

doby spolupracovalí pří po§ílňoyání

enti§t

3. Počatk

a) Podnět přišel od baptistů §edmého dne. V Severnl Ameríce bylí aBi od

r. 1670 ba.ptisté,
r.

1671

prvnl

kteřl zachovávati gobotu. Jístý exulant

sbor

b.aLptístq

§.d.

Roku

1802

z mglié založil

se na gvé první Gonerálril

5o:fálč3Év#g:3:nšs#a::á:í:i:hgp2čá3:tičá3::a#Ů.ž:yžjš;í:hros:oá:á:
z:ch3:gš::15o33E:ázbg o5S;:gá, gáš:ái:ve!:E. iak:áš:š u::Í::š::::.v:gi3og:
nillerovo hnuti obeznámilo s otázkou, soboty. Avšak jen Hiálokteři adveritisté
uznah zává2nogt ftvrtého Bojzlho přikázání. Až po izklamánl na podzim "#
ďošlo ke spojenl mez:i oěekávánim druhého adventu a učenlm o sobotě.
b) Ve Washingtonu, New Hampshire,

2a.čala koncem roku 1844 prokazatelně

poprvé jistá skupina adventigtů zachovávat sobdtu.

up.zoř:i law?Í:#3#kvsxš:S:ťstá 5:á?Pá=:heTíáá=:á:á: -po:E3;É p:Sst3:š::T
Snahy Rachel Oakosové vedh k tomu, že v bře2:nu 1844 za.č§al j*o prvnl §větít
sobotu metodístický kazatel Freaerick Wheeler. Wheeler vedl jako millerista
adventístickou skupinu ve Washingtonu. Až po zklamání z podzimu 1844, avšak
ještě ,před koncem roku, rozhodlo 5e a5i 15nl8 členů tét.o skiipiny pro sobotu,
mezi kterÝmí byla í rodina. Wllliama F#nstiortha.

c)
Jo5ef
adventiBty.

mte5

byl

nejvýzzFnějšlm

zvěstovatelem .soboty

mezí

autQr%mún3;T::4áýsekE:g#ÍůEÍ::;Lač[ánh:#t:,sůE3:šs,.E:r3ťs3Ť§Ttíg:yÉř:;::
v srpnu 1844 sobotu, pravděpodobně z podnětu Racnel oakesové nebo F.
Wheélera, protože bťdle| bllzko Whadingtonu. lL].H.Prebles*v. č;lánek o gobotě
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byl

nejprve

uveřejněn

v

časopise

"Hope

tehdejším adventístickém čsasopísu v Portlandu

jako zvláštnl
den odpočinku a

výtísk. Hnohé adventi5ty

of

lsrael"

(Nčiděje

upozomil tento článek

Josefa Batesa a Johna W.

lzraele).

(Haine) a -`f březnu i845 vyše|

na bibllcký

Adrewse, dva pí.`zdějšl zakladatelo

sc]botnlch adventistů.
J. Bates (1792-1872), bývalý kapitán a majítel lodi se po svém obráceri{
v roce 1826 v městě Faírha.ven blízko Ňew Bedfort lr.tenzlvně za§a.zoval

o uskutečněnl sociálnlch reforem (o zrefomování života, odstraněrú otr.octvl

;n#okie:ém#eš=i. koái:;ggí$33geť;:g;ů3`iá:;eĚ5;:oval jako kazatel Hi l lerKdyž Bates roku 1845 příjal gobotu, navštlvil Wheeler`a a Farnswortha ve
Washingtonu ve snaze prohloubit si své poznánl so}}oty. U dalšim obdobl se mu

Podařilo přesvědčit mnohé adventisty o
CfQsiera, .Whí±iaa a míteovou.

d)

Josef

Bates

zprostředkoval

sobotě\. mezi

spojení

mezi

nimi Edsona,

Hahna,

třemí věrouěnýni body.

kterfií se měla vyznasomt s,kupina sobotnlch adventistů.

::á8T:g;Ěšgi:::íP=:::#:::!g:g3:ÍLi#Há:Í:o::á:EÍ3=Ís::::§::::Í!:Í!ig
souvislost zákona a svatyně (Zj

11,i9). Tušilí, že třetl andělské poselství

É:nf:::ni:j:ov:gí | Z:ahgžáštila 5:gs:gdčgřišd=o=á , é3ásiáÉá l2á. Hg=: 3:.:f::
ji zachovával jen kraLtšl ěas. Roku
brožuru, zvanou "Sobotá sedmého dne,

1846 napsal J. j3ates 48-stránkovou
pro všechny sasy plaLtné znamenl''.
Poéiibval riutnost plgemného důkazuj bible. Při jednom z prmlch setkánl
s J.miteem a Ellen Hamoi`ovou v New Bedfofte` se J. míte jako i Ellen

Hamonová vyjddřili odmltavě k sobotě. Po svatbě v srpnu 1846 studovaH
Batesovo pojednání o sobotě, které jim posla.l. Biblické argumenty js
přesvědčilyi E.G.miteová později. na.psala: '`Ha podzim roku 1846 jsme začan

zachovávat

biblickou

sobotu,

zvěstovat ji

a

veřejně ji zastávatr (m

str` . 75 ) .

Adventisté s.d.
jiné

učení

nemá

poukazujl na to,

svůj

ptNod

ve

že ani 2achováváni

viděnlch® E.G.Whíteové.

soboty ani žádné
Vidění

ohlodně

Věroučných otázek měla vždy jen potvrzujlcí charakter. Zjevení biblického
uěenl prostřednictvlm viděnl by bylo vedlo k zanedbání studia Pisma. To však
nenl Božl záměr. Ohledně soboty E.G.miteová napsala:
"Byla jsem přesvědčena o pravdě sobotnl otázky dřive než jsem o tom
něco viděla veL viděnl.'. (Srov. SDm, str.1251).

-ú&tiAšůa3#n=kgo%oÍ;:J;id3iag:3e=k:347ávÉÉy:ž|gtžJ|:g:ogmíš:gn|ap33#j
deskamí zákona.

ětvft;upfi;::á±::má"řgš;žná=máHuP=ét="ici:im?ošÉrT3gř3iřú±ZPOzorova|a
Provázejícl anděl ji pří tom upozómil na význam tc,f`oto přikázání.

J. Bates se ve svém pojednánl
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o sobotě v podstatě zmínil o argmentech

baptígtů §.d., kteři mezi jiným Bobotu odvozovali od stvořenl a .v Dan 7,25
viděli předpověděnou změnu goboty. Y druhém vydáni` z roku 1847 Bates
připojíl dalši prorocké důkaLzy. Nedělí pokládal za "zr"enl šelmy" (Zj
13,16) a ve zvěstováni soboty víděl třetl andělské poselstvi ze Zj 14,9-12.
V

"Sobotu

advéntisttm s.d.

přineglí .§E..ce

o svatyni a spojenim proroctvi z Dan 7,25
záva.žnost aL význam, což mezi Paptisty s.d.
Faith. of Our Fathers, IV, str. 960) .

baptí§té s.d.,

avšak světlem

a Zj 14,9-12 dosta.la §obota
nikdy neměla" (The pr.ophetíc

1

-oOO-

list

4. studi
Ilátka
3. čÁST (`Clrkev adventistů s.d. )
1. kap. (Vznik cirkve)

1. Trojl' původ sobotnich a.dventistů

Kontrglnl úlohy
1. Odpověz stručně na. následujicl otázky:
1. K jakému lepšimu pochopeni Dan 8,14

dospěl Edson po zklamánl z 22. řijna

1844?

2. Jak vysvětlime, že adventisté s.d. už vlce neudávall přesný čás druhého
adventu?
3. Proč se na základě učení o svatyni nutně mu5elo odmitnou učenl

/ o zavřených dveřl.ch?
4. Které podr.obností z prvnlho viděnl E.G.Hari[ionové dávaly odpověd na otá2ky
vyvo lané zklamáním?
5. Za jakých okolnostl měla E.`G.Harmonová roku 1845 a 1846 dalši viděni?

6. Jaký význam měl ltashington pro dějiny adventístů s.d.?
7. Jak přišli miteovi k poznáni sobo.ty?
8.

V jakém

vztahu jsou

viděni E.G.Whíteové

k zvláštnlm naukám adventistů

s.d.?

9. Kdy dospěli adventisté poprvé k poznáni o třetím andělském poselstvl?
10. I)o jaké miry dostala sobota q sobotních adventistů větši vážnost než
u baptistů s .d. ?
11. Jaká je teologícká souvíslost mezí -iičenlm o svatyni a sobotou?
12.` Jak došlo k spojení tři adventistíckých skupin v Port Gibsonu,
WČLšhingtonu a Portlčmdu?

11. Odpověz na `otázku: V čem spočívaji úzké vztahy třl kllčových věroučných
bodů k prorockému zákla.du adventního hnutl z roku 1844?

111.

Stručně uveď,

v jaké

souvis|ostí jsou

následujicl jmém

s dějinami

našeho společenstvl: Farn5worth, Preble, Crosier, Portland, Harmcin.

Dišku§ni

Jaké závěry by sii daly vyvodit z posiáni'. zvěsti o svaty.ni? Je možno
viděni E.G.Whíteové pc]užit j.ako důkaz určitých nauk adventistů s.d.? Jak
ěellš obviněr?.í, že adventisté vypoč`itali čas Ježišova příchodu? Jakou
§nášenlivost musi
křestán - adventista s.d.
projevit vůěj. těm, co
nežachovávaj í sobotu?
-oOo-

11. VÝznam "sobotnlch kon±-erencí" pro věroučný, základ

budouci clrkve
1. Sobota se brz

osvědčila

Počet sobotníc!h

uto určitého

a.dveritístů byl zpočátku

bylo v new-englandských státech jen así
New

York. Víděli

jsme, že

veimi {n`alý. V

r`c>ce 1846 jicr{

50. r` tomu patří.ii něk+.eři ve státě

prostřednictvim J.

Batese došlo

\J letech 1845

a 1846 k volnému styku mezi adventisty v těchto stá.tec}i. Přitom se sobota
stále mocněji osvědčovala jako jednoticí pouto. Podstatný podíl na dalšim
sjednocování a shromažďovéLnl sobotnich adventistů do cir`k.ve mě|y tzv.
sobotnl konfer`ence. Byla to řa.da shr.omáždění 5obotnich adventistů anebo
"přůtel soboty" (odtud název sc)bcitnl
konference) v. obdobi od roku 1848
-1850 v new-englandských státech a
ve st.átě New York. Při lěchto
kopferencich úěaštnici důkič3.dně zkoumali biblické učení`. Význčim těchto
malých mistních shromážděni .qpočivá v tom, že zde došlo F`e sjednoceni
v nejdůležitějšich naukách, které měiy později v}..mčičovat cí.rkev adventistů
sedmého dne.

2. Sobotni konference dával

odnět VhiteovÝm k

rvnint většim cestám

Po uzavřeni manželstvi
Whiteovi nejdříve
bydleli v Gorhamu (Maine},
potom od řijna 1847 do června 1849 v Topsh&m (Maine). Při své snažq
shromáždit "rozprchlé
stádo" zk].amaných adventníc!h
věřiclch bÝvaléhQ
Hil|erova hnuti rozhodlí se vz!-iledem ke skrc)m.ným finčmčnim poměrům omezit

svoji ěinnost p.a stát. Maine. Když však byla pozvání ze strany sobotnich
adventistů z jiných států stále naléhavějši, uvědomilí. sí, že Bůh je i 'tam

:oá:i š! c:::5nimj :žo3g:gmš:::#Ě3á:er§:g:!inťaiá :gsĚg=á:k:yd::á:ai8;: ;:i
těžkou
anebo

tělesnou praci
kosenim.

S

při stavbě

těžkým

železm..čních trat`í,

sr`dcem

přenechávali

dřevorubeckou prqcl

Whiteo\.í Eivoje děti dozqru

věrných spoluvěřicich.
3. Sobotnl

konference

odliš

i cirkve adventistů

§.d.

Z celkovéhg

poč+.u asi 22

sobotnich konferencí v-

v roce 1848:
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popředí je 6

5ejiti

1.
2.
3.
4.
5.
6.

V Rocky HiH (Connecticut) 20.-24. dubna, v domě Albert.a Belde]`ia.
Ve Volney (New York} 18. srpna, na farmě .Dav-ída Amolda.
V Port Gibsonu (Neů York) 27.-28d srpna, na farmě Hírčma Edsona.
V Rocky Hill (Coonectícul) 8.-9. záři; v domě Alberta Beldena..
V Topshamu (I{aine) 20.-22. řijnci, v domě Stockbrídge Howlanda.
V Dcirchester.d (nessachussets) 18. listor,adu, v domě Oti.se Nichclse,

Pří těchtc` sobotriícr[ konferenclcri se koncem týdne vždy set.kéwalo 15-50
advent.ist.ů. Hlam.1mí řečníky byií J.Whíte, J,Bates a H.Edson. Dlouho dc. noci
sedávali při zkouménl Písma a prosíli o hlu.bši porozmění. Aby př.i velké

rozdilností ěástečně -i nepodstatných, r`.esprávnÝch názorů dospěli k určité
jednotě, na naléhavou radu E.G.Whiteové se r.ozhodH nepodst.atné otázky
necha+| st.Ta" a zabývat se jen zásadnlmí věroučný".i otázkamí.
l!a

závěr celé

řady sobotnlch

konferenci se

dosáhlo jedrioty v těchto

bodech :

1. Druhý přichod ]e`blizká, nastávajlci a premiienijni událost.
2. Prorocké č;asové předpovědi a časový-řetěz z Danj.ele a Zjevenl.
3. člověk nemá žádnou nes".telnou di].ši, ale nesmrtelnost dostane
`

až při

ježlšově přlchodu.
4. NebeBká svatyně a dvě fáze Ježlšovy smirčí 5lužby.
5. Sobota.
6. Dar Droroctv1.

7. Tři ándělská poselst`;i, včetriě 5ymboiů ze Zjev. ]3 a závěrešných ran.
Prvni tří+ body převzali z Hillerova hr`.utj.,
a poopravili. Tři- další. body představovaly nové

znov-ú je promysleli
T`.aifiy a poznání, kt5ré

zlskali

vrvinul

až

pi.

velkém

zklmánl.

Posledni

bod

se

postup}iě. -iTž

níllerovo hnutí představovalo první a druhé andělské posel§tví. Když sobotni
adventísté řeklí, ž@ ně.kdo přijal 1„
2. a 3c €`.ndělské poselství, potom tim
mlnilí, že,dotyčmý přijal adventnl kázáni Hillera, že odešel ze své církve
a nakonéc přijai sobotu,
Hohlo by nás mpadncíut, proč se
neobjevuji í všeobecmé křestánské nauŘí.

!oáůEařd:1 ipi3ma?I-g:::Ě:gá::g:?

`re vÝsledku sobotnich koníei-encl
vYelíkož však sobotni adventj.sté

= 1:E.ž;, jg.;d?ěžnkituLš:áořš:iů:hůěršu::ázšáFd;

prodískutovávané pří soboti`ich tT.onfer.encich představují ty body uěe`.`^1,
kterými se adventisté s.d. ííš]' od ostatniho křesťanstv±. James white
nazÝval 5ouhrn těchto r.aut!t. "přitomnou pra.vdoiLt" (preser`.t truth), čímž
vÝ-zdvíhl je].ích hodnotu pro po5lednl
čas. Pozdějí. je jmenova.1i i \"mezniky",
"mílníky'' (s odl'.a.zem na Přisl. 22,28), +..j. t.o, {.o se nemá hýbat.

"Adventísté

důležitého

`/ýz'namu, že

adventist.ů s.d.''

VÝsledky

obdobl

s.d.

nazývaji

"íi\ezniky''

je neni

možno měnit

věrouč`'né

body

±>ez, narušeni

tak

životně

podstaty cirkve

(SDAE, s't.r. 682).

sc>bďl`nlch

r.ozvljejici

se

konfererici

církve

vytvořily

adventístů

s.d.

základ

`.,`ěroučný

Tento

pro dalši

věroučný

základ

předsta.vuje souhrn tři kl2'.čovýcri nau`K ('učenl o svatyni,.
flc,bot.a., duch
proroctvi) s čidventním očeká`Jánlm r\.a zálklí}dě biblického proroctv.í a se
základnimi evarigelijnímí a -fefctrmačními znalostmi Pisma.
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ill. Buúováni organizace

desát h letech se ukázala otře`Da cirks`ml o
Když sobotnl adventisté po věroučríém . vyjasněni poznaLli nové misijní
poslánl, totiž zvěstováni 3. andělského poselstvl, zaěala v padei5ÉtÝch
letech ěilá misijnl činnost. .i`jpět se začalo evangelízaci, přičiemžje podobně
jako v Hillerově hnuti, použlvaly stany. Tlm 3e začal vlastnl ro2mach této
adventígtické skupiny. Poče+.r.í vzrůst sobotnlch adventistů přinesl však
s sebou celou řadu organizaěnich citázek.

Hezi sobotnlmi čidventisly byl dlouhý čas až do 2ačátku 60-tÝch let
Silný odpor proti jakékolív organi2ačnl formě. Zdůvodňcrvalo se to tlm, že
Bůh v obdobl nillerova hnutl vyvedl avůj líd z Babylóna a jakákoliv clrkevnl
organizace by byla návratem do Babylóna. rlilleriE!té již zakusili, jak 5e
cirkevnl orgainízace pou.ži la z8. mocenskÝ prostředek proti adventnim věřlclm.
V organiza.cí víděli podstatnc] znameni Babylóna. Pr.oto §e Hillerovo hnuti
zřeklo vytvoření ně].aké nové denominace, i když adventisté stáll mlmo

cirkev.
Avšak stanovísko, že organíz,ace je Babylón, bylo pří vzrůstajiclm poč!tu
sobotnlch adventístů v 50-tých letech a při záměru kona.t spořéda.nou{
cílevědomou cirkevnl prácí a- misií, trvale neudržítelné. Vznikaly
i;áÉléŘi_,_r__ jejíchž řéšeni
vyžadovalo zákonitou
pojmenovánlm. Nejdůležitějšihii problémy byly:

kc,rporací

1.
ZaJ]ezpeěenl clrkevn,`.ho
majetku, kterÝ
byl
jednotlivÝch členů.
2. Povoláváni a vydržováni kazčiteiů.
3. Ochrana sborů před famatickími sklony a. Štěpenim.

původně

S

:řĚnri

určítÝq

vlastníctvim

Byl to předevšim James h.hit@, který trval na vý5tavbě určité pŮsobivé
Clrkevní organizace a trpělivě odrážel všecr`my přecisudky.

2. Začátek

davatelského díla

Vydavatelské dílo začalo roku 1849 vydáváním malého čascipisu "Present
Truth" (Přltomná pra.vda). V čele tohoto díla stái od počátku James White,
kt.9rý byl až do gvé smrti roku i881 jeho nosnýin sl`oupem.
Od

roku

1846-1849

vyšlo

příležitostně

jen

několik

menšlch brožur

a letáků z pera J.Whítea a J.Batesa. Pr.o m.alý počet sobotnich adventistů se
zpočátku nepočltale s vydávánim ně].akého ěasopisu. Podnětem bylo viděni,
které
do§tala
E.G.miteová
pří
sobotnl
konferenci
v Dorchesteru
(nessachusets) v lístopadu roku 1848. Toto víděni obsahovalo přlkaz, aby
jejl manžel začal vydávat malÝ časopi6. Z tohoto malého zEičátku mělo nakonec
`5větlo osvitit celou zeri`. V červenci roku.1849 vyšlo v Hiddletownu

(Connecticut) prvni z jedenáctí čísel časopísu "Present Truth" (Přltomná
pravda). Už následujlclho .roku začal J.White s vydáváním čaLsopisu, který je
dódnes oficiálnim ěasopisem cirkve adventistů s.d. v Severnl Amer.ice. Tento
ča.sopis dlouho vycházel pod názven "Review and Herald", dnes "Adventist
Review" (Adventistický pře:,iled) .
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Od dubna raku 1852 až do

října 1855 b=Ý.dleli .mj.teové. v Rochesteru (New

York) . I)a.r'y sobotnlch adventistfi. umožníly roku 1852 zakoupit ruč;ní tiskařský
stroj a `J Rochest.eru zřidít malou tiskárriu. Finanční zátěž pro Whíteovy

a jejích spolupracovniky a byla v té době skoro nesnesitelná, protože teprve
roku 1853/54 bylo rozhodnuto tískařské vÝrobky prodávat za ustálené ceny.
Vydavatelské dilo se začalo úspěšně rozmáhat, když se Whiteoví r.oku 1855
přestěhovali z Rochesteru
koupili malý pozemek a.

(New York) do Battle
2řidili dva jednoduc:hé

Creeku (michígan). `l'am
dřevěné domy, jedep pro

shr.omážděnl a druhý pro vydavatelské dllc. Whiteovi zde bydleli a pr`acovalí
skoro 20 roků. Battle Creek měl být pro ne`jbližšlch pět desetíleti centrem
adventistů s.d.

.,eek:a::stš:gíT .::3Eá:s:ř:Ee:árl.:}áůvt:s:žÍš:3íT oái:šů#Íg:9b:go:e lá #:5á:
činnost kornla pod jménem J.Whitsa, který už roku i860 nemohl snášet dále
těžká břemena souvisejicí s tlmto podnikem. Pr.oto byla z jeho podnětu r.
1861 založena
"Vydavatelská společnost advent.istů s.d.". V souvisloj3ti
5e
založenlm nakladatelstvj. bylo rozhcidnuto piÁijmout jméno "adventísté sedmého
dne", pr.otože vyzdvihovalo E`,'láštnl znakr těc,h{.o křestánů. Toto jméno
pravděpodobně vzníklo jako protik].ad k dlouhotrvajicl clrkvi baptístů s.d.

3. Zaklédánl sborů, sdruženl a Generálni konfereTice
a) Začátky organizc)váni misLnicli 5borů
Z raných padesátýc`h let se cLovidáme, jak 3e při sborovÝch slmomážděnich

anebo oblastnlch

konferencích dělo všelic»r„ co

představuje začátek určíté

mlstni organiza.ce. Tak tu byiy např. v roce 1851 zminky o prvnlch případech
vyloučenl, o volbě diakom a vTsvěceni kazatele. V `prosincí roku 1853
rozvinul
J.White v několíka článcich v šasopísiji
"Review arid Hera.ld" plán
církevniho pořádku
("gospel or.der") podle novozákonnlho vzoru. Tvrdil,
že
pořádek v cirkevnlch záležítostech je nut-nÝ, jína.t:. budeme `/ nebezpečl stát
se Babylóneh. E.G.miteová podpoříla r.
1854 tyto myšlenky v ''Dodatku ke
zkušenostem a víděnlm" kapito].ou o ''cirkevnirf, řádu".

b) Kazatelská služba
Roku 1853 byl}. poprvé vydány kazatelské prtkazy, aby se kazatelé
Sobotních adventístů odlíšíli od j ir\ých řečrt.íků, Ían€Ltíckých adventistických
5kupin. Tyto pověřovacl průKa.zy podepsali dva vE;doucí kazatelé, zpoěátku
J.White a J.Bates.

Když se

roku 1854 kazatelé sobotnich

Qevangelizačnl práce

a přítom byli

adventistůpiistílí do íntenzlvnl

delší ččis vázÉmi

stanovou evangelizaci,

vyvstala
otázka vydržováni
kaza.tel.ů. Tehdy
ještě rieexistovalí plně
z"ěstnanl kaza.telé.
Nehledě na. příJ.ežítostné dar`y,
pracovali bez fina.nč;ni
podpory.

Roku

1858 ' zkoimala

stuóijnl

skupína

pod

'vredenim J.N.Andrewse

biblícké řešenl problému vydržovánl kazatelů. Na jejl doporučení přijal roku
1859 ba.ttle-creekský sbor určítÝ
plán ''systemat.ickě dobr.oěimoEiti na
desátkovém základu'', který počítal s týdenními dary, odsJ|-upňovanými podle
pohlavi, věku a. majetku. V následujiclch letec-p. ta+.o praxe stále vice
ustupovala do pozadl a roku 1879 jí s konečnou pla.'triostl nahradil jednoduchý
destákový systém.
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c) Třis`tupňová organizace: mistni sbor, Šdruženl, Generálnl konference
Poslednlm a

rozhodujicim krokem při výstavbě

organizace by`1o utvoření

sdruženl a založení Generálni konference. Podstatné návrhy se k tomu
výpracovaly na dvou malých, ale pro dějiny adventistů s.d. významných
konferenclch v Battle Créeku na začátku a na podzim roku 1861. Tyto návrhy
byly

rozeslány

cirkvevnim

sborem.

Skutečhost,

Že

nedošli

k dřlvějšimu

zveřejněni těchto plánů, svědči o tom, že cipozic!e proti organizace je
zdržovala, neboť už kolem roku 1855 byli skoro ve všech clrkevn±ch sborech
clrkevnl činovnici. Předsudky proti organizaci se rozhodně překonaLly až
založehlm vydavatelské společnosti.
Prvnl konference,
která se konala
od i`26.-29. dubna
1861, se
pr.ostřednictvím časopísu "Review and Heráld" obrátila na sbory s poselstvím
zvanýn "Organizace'' . I)oporučovala se v něm organizace třístupňová:

1. základnl orga.nizace místpich sborů
2. sdruženl sborů v určíté obl'asti nebo státu kvůli zplnomocněni kazatelů
3. generálnl konfer.ence, při kterých se měla vyjádřit vůle všech sborů
Tento

rozdělenl

návrh

odůvodňovaly

kazatelů na

sbory

mnché

a

nevyhnutelnosti.Kvůli

pracovni

cllevědomému

oblasti musela existovat určitá

organizace nadřizená mlstnlm výborem. K její volbě a složeni byla potřebná
konference delegátů jednotlivých sborů, Tímto druhým organízačnlm stupněm se
mlnilo to,
co dnes nazý\ráme
sdruženim (angl. "conference").
Třetí
administrativní Btupeň, Generálni kQnfer`ence,
t,j. všeobe\cné sdruženl, měla
konečně sjednocovat sdr.uženl a navenek zastupovat celé clrkevnl spoleěenstvl
jako vrcholná organizace. Jeji zodpovědni představítelé měli být voleni při
€enerálnlch konferencich, na plenárních shromážděnich, na kterých něla být
proBtřednictvim delegátů zastoupena všechna sdruženi.

Druhá, pro výstavbu clr`kve podstatně

důležitá konference, §e konala od

4.-6. řljna 1861 v Bčittle Creeku. Tam se poprvé uskutečnil návrh druhého
organizačního stupně. Rozhodlo se, že všechný sbory ve. státě Hichigan se
sjednotl a utvoří sdruženi (conferenoe) pod názvem "Michiganské sdruženi
adventistů s'.d, ". Jejich příklad ná§1edova.ly r.oku 1862 sbory da.1Šlch států.
Na

obou

konferencích

vymezily kompetence
sborových pomocnlků

n&

ja.ře

i

na

podzim

roku 1861 se mimo toho

sborů a
sdruženl. Hlstnin. sborům připadla volba
a rozhodováni o otázkách pohybu členů (přijlmáni

:e#áE::řánáknšatágÍ!cEazg§á3.pog!g3:lij::uáš:nlJ|:;lággtáts:nĚd;|::zg!gá:
v spwislostí s duchovn±mi dary.
Když se michiganské sdružení v říjnu r. 1862 sešlo na své prvnl
pravidelné
výročnl shromážděnl,
delegáti odhlasovčili
dalši důležlté
rozhodnutl, které vedlo k třetimu a póslednimu orga.nizačnimu stupni. Hěla
být požádána. různá sdružení, aby si na svoji nejbližšl výročnl konferenc:i
v Hichiganu``vyslala delegáty. Takto se měla jejich konference sdružení stát
prvnl Generálnl konferencí adventistů s.d.

d) Prvnl Generálnl konference adventistů s.d. r. 1863
Toto

historické shrc>mážděii.i

se konalo
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20.-23. květnai

1863 v

Battle

Creeku. Zde byla založena. airkev adveriistů s Č. Delggátí §druženl z New
Yorku, Ohía, Híchiganu, Wisconsínu, iowy a mmeimťy 2#tupovak tehdy 3500
adventistů s.d. 2e i25 sborů. Církev měla t©hdy .30 plně zaměstnfflých
kazatelů.
Na této konferenci býla prodígkutcrvána a odhlasována ústava mladé
31rkve. Úloha Generálni koníersmce
měla spoěivat v "ochraně jednoty
a pr`acom.L efektivnogtí jaŘož i v podporováflí přltomné pravdyL 20 delegá"
Wolih 2:a čúnovnlky Geneťálni
konference jeďnoh.€ předsedu, jednoho
tajemnlka, jedrioho pokladníka jakož i t`řlč;lenní7 v`#W výbor. Za předsedu
byl 5íce jednomyslně zvolen JaLmes Whíte; děko" především ori usiloval
o zorgaLnízovánl clrkve, zřekl se tohoto úřadu, aby r®budH dojem, že mu pří
tom Šlo o jeho oaobu. Histo něho byl .2volen John Byington. Pozdějí však
přece James White ně.Kolltkr.a:t zagtával úřa.d přsdgc-dy clr.kve. Úřadu].1clmi
VÝkonnému vÝboru nezí plenámlmí shromážděnimi Ger`ei+ dní. Řc)nfer`ence p-řipadů

dvě podstatné úlohy:
1. koordinovat pré.ce sdriiženi
2. u§měrňováp.l veškeré misíjni čínnosti v-nových ciblas.tech.

Ústava jagně vymezova|a pravomoc Gener`ální ržconfeTsnc;e vůči sdruženlm.

Pro tehdejšl rozmach clr'Kve plně odpovldala ta+~o třlstupňová cilrkevnl
admínistraJILiva'.
sbor,
sdmženi,
Generalní -k#nference.
Když
však
C:ícmdesetiletich
aeseťlleT'lcn v V
UUí,|C;U.+U
U...W ....,
_.__,.t.ňÉ+.u.am
v na.5távajicích
důsiedku
velkér,ii
fozmac}iu
Generálnl
. , dalšiho
.
_j__.jL__Ú_.`
+r`hoto
§toletl
konférence Btrácela přeh" nad mohými sdružeriími, začátkem tohoto stoletl

bylo

třeba

ma.+i
mezí

edr3igpni a
sdružerli

aGenerainl
Generá|ní Él|1llj.elt:!ll,j.
kor?.ferencí 4UV`,U~
2avést

a "divize„

ještě
,T___ "unie".

jako dalši admínistratimí st-iipně, iímotii světoširý rozmach
se původni jedr`.c,r`očn:,. Qdstup mezi jednotlivýti
clrkve
uLLr`yq vedl
`CF`*+k .` tomu,
...`._, aby
_.
za.sedánimi Generálni konfereice-z:většíi -rt.<i oústup .pětíletý
-oOO-

5. studi ní list

Látia
čÁST (Clrkev adventistů §.d.)
(Vznik clrkve)
Výz n a][i "sobotrtich konferencl" pro věroučný základ budoucl airkve
3.

1.

kaLP.

11.
111.

Bu

ovánl organizace

Koritrolni otázk
1. Odpověz stručně ría násiedujici otázky:
1. člm se v počátečnJ.ch dějin.ách

clrkve advent.istů s.d. od sebe lišila

obdobl lsfi4-1850 od obdobi 1850-1863?

2. Jaký vÝznam měly gobotni koníerence pro vznik našl církve?
t
3. Co rozimělí
prvni adventisté s.d. pod přijetlm 1.,
2., a 3. andělského
poselstvJ`-?

4.
5.

6.
7.
8.

Proč se na sobotnich
konferencich nediskutovalo o ospravedlněnl,
o principu Pisma ci o křtu?
Uved', ve kterýcr`\. cirkvich a hnutlch -je třeba hledat původ jednotlivých
věroučných bodů ad`,'entistů s.d.?
Co bylo podnětem k v_ydáváni prvniho časopisu sobotnich adventistů?
Které okolnosti vedly k pojmenování clrkve?
Jaká zaujatc>st mezi sobotnlmi adventísty dlouho přetrvávala pr®ti
organizaci? UveQ~ důvod`

9. Které potřeby ved.1y ;ft. ```-.crbt`^dováni orga`nizace?

10. Jak došlo k zavedeni d@sátků?

11.

Co znamena.l návrh třistupňové or`ga.nizace a jak byl uskutečněn?

12. Jaký význam má Jan`es W'hit,€`. pro výstavbu naši c:irkve?
11. Co znamenají následujici jména a pojmy?

"I'resent Trutír' (Přitomp.á pravda), evangelijnl
Herald", Battle Creek, J. Byington.

pořádek, "Review

ahd

111. V které části USA byli
tehdy adventisté s.d. rozšlřeni? Ukaž na
mapě, ve kterÝch st.át.ech exiBtovala sdruženl v roce 1863. Nakresli si
do svého atlasu polohu Batt].e Creeku (asi i50 km západně od Detroitu ve
státě Hichigan) .

Diskusni otázli
Jaké jgc>u naše osobni oběti při zvěstovárií adventnlho poselstvl
v porovnánl s adventnimi průkopníky? Jaký význam máme my, dnešni
adventisté s.d.
připisovat "meznikům"? Kde
leži dnes přednosti

a nebezpečl dobré organizace? Zakazuje
"Babylónem", použit]`. cirkevni kázně?

ostražitost, abychom se nestali

•- o C o -

2.ka itola: Vzn.ik prvnií:h odvětvl
Určité

praktícké

pc`Jiřeby

vedly

1€

+.omu.

že

po

r`oce

1863

byla

zc)rganizována tzv,
od\;ě+.vi (odděleni). Jsou to pracovni oblasti dlla
adventistů s.d. , které existujl Č`ástečně na všech administratívnlch
stupnich, c]d sboru až .í`o Generálni konferent3i, jako je vnitřnl misie,
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sobotni škola, práce s dětmi a mládeži. čjástrSčfié jen při církevnich
unilch a Generálnl konfei.`enai; jako jsou mgř. rjtivětvi výchovy anebo
publikace. Ůčelsm těchtD odvětvl je podpoÉil oblar5t,.:` dila adventi5tů
s.d„
které Pí3mo vrznačilo cirkvi Ježi8€; Kríst.a jako jeji úlohu.
V prvnich desetiletlcl` cirkve měla tato odvůt`,',i`` podobu samostatných
korporacl. Až po reorganizčici clrkz`Je 2r,ačát\.j+eH; toboto století bÝla tato
odvětví podřizena sdmženim, unii'.m a G9nerálni `konfercnc,i a ozna.čena

jako "odvětví".
V následujicím pojedriár}Í o jedrio+|.ívýc}}
ěasového pořadi jejj ch .v.zrii}'.u.

odvči..`rtctt

se r7udeme držet

1. Křesťbms-Ká střidm®st, ciožžročiimá .31uřůči ,ů l.ék&řská misie

1. Podnět k určité reíomě
a sobotnich aid`/enti.5tů

nůcFA&Žáme

i Hilleristů

Adventisté s.d. už roku 1863 v plném, rQzsahu uzmi`i a zdťra7.nili vÝznam
zdraLvé žívotospráv}`. a zodpovědnc.st křestá`m`. 2a sví)].e tělo. Potřeba
určíté životrii ref.omy však aní
Ý předcházt3jíi``1c:h letech nebyla.
neznámá. Pocházela ze d\`jť)u pťamenů: od J.ose±a 83le5Ljc}. a Hillerova hnutl.

Jo5ef

Ba.tes, znechucený

n.ámořnick-ým zp`Lsoj)em

š,ivota, se

už za svých

Plaveb vyhýbal alkoholu á tjibáku. Po svém obrácení založil roku 1827 vo
Fairhavenu (HassachuhqseLs} j@den z prvnich aDst.ineí!tr}ich kroužků v USA.
V následujiclm obdoLi se .9tále vlce přídr.Zov<|i 7.ásů.d z:dr`avé výživy.
Jeho žívot.ospráva` nezůstala mezí sobolními
čidvei\t.isty bez povšimuti.
"anželé miteovi a. jin]'. Kazatelé ho `/-tcom podporovali. Už mezi

adventisty millerr,va. hnuu se odmítalo kciuřeT`t jako neslučítelné
S očekávánim Krista` Sobotrt.í adventisté se v polci`Íině padesátýah let
Všeobecně vyjadřovalí a rozhodně
stavěli pí`ot,i ta.báku. Odmltánl
alkoholíckých nápojů bylo méně nápadné, prt.tožLi t.c`t.,o stanovígko tehdy
zast.ávaly i jiné spo].ečr,ost.i.

odnět

2. Rozhodu

Obsáhlá oblast
advent,ígtů s.d.

Drt2 životní r-efozmn `Ý. 1etecii

život\ií reformy se stala všeobecnou žádostl cirkve
až po prvnlm zasedání, Ger.erální lionference. 6. čer.vm

1863
měla E.G.Whítéíúva
v otsegu
(Hichigapj`; rozhodujicl víděnl
o Zdravotních otázlúch.
Tehdy €}nemocr.věl Jaiťtes
W'hite v důsledku
přepr.ac:ováni a. nesp.fávné výž.ivy. Ve viděni t`}-1c, předevšlm riapomenutl,
že jeji ma.nžel nemůže očekávclt `od Boh& uzdraveni, když zanedbává zákony

Přlrody. Svojí žívotospr.á:vu by měl dát do souhdu s těmitQ zákony.
Víděnl dále vyznačovalo velkou oblast zdraví. a Freventj.vní léčby,
Přičemž §e dotýkalo hlavně přlčin Í|,hofob, péče c nemocné, léčebných

Postupů, výživy, dráždídel a narkotik, péěe o děti a zdravotniho oděvu.
Je našl povimosti zaujmrjut stanovisko
v Práci, v

jidle, piti aneb.o

prcJc.í kčLždé nestřidmosti, ať už

užíváni ]élť.ů'. E.G.`wť*iteové

ikázáno, že povímiogLi křesťana je. nejen

bylo nakonec

dbát .c vlči.stni zdravl, ale na

tuto povinnost upozorňc,vat i jiné.
V

§ouladu s

těmítci poh}my začali

program. V letech i864-i865 v.yšlo z

Whíteovi rozvijel určit.Ý

zdravotnl

]`ejícr\, pera více spisů pod názvem:

"Zdra.vl, nebo-li jak třeba žlt". Roku 1866 začali
vyaával ča.sopís pro
zdravotní výchov.ui ("Health Reformer", t.j.
Zdravotnl reformátor). Už
kolem roku 1850 někteři sciboťnl adventisté nd zák.ladě 3 Moj 11 přestali
jist ma5o biblicky neči.Qtýť;h zviřat. VšeobecnÉm[ zvykem se to mezi
adventis+_y s.d. stalo až p{) roku
i$63. Na zákl&dě dalšího víděni z 25.
prosince 1865 radíla E.G`Whit©ová založit l`~íč:ební.r -ůst@v, ve kter.ém měli
bÝti ošetřováni riemocni a kde se jim mělo z-±-jrostřE}dkc`vat poznánl zásad
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zdravé životosprávy. V září roku 1866 byl v Battle Creelni otevřen pr`vní
ma.1ý léčebný ústav známý později jako Ba.ttle-creekské ,sanatorium, jehož
vedouclm byl po celá desetiletl známý Dr.J.J.Ke`llogg.

3. DaLIŠí rozmach lékařské migie a dobročinného dila
V

následujlclm

obdobl

vznikiy

mímo

da]Šich

ústavy pro lékařský personál, starobince,

nemocnic

i vzděiávací

sirotčince jako i továrny na

vÝr`obu potravina a to nejen v USA, ale téměř ve všech ěástech světa,
kde adventisté konali svoje dllo. Cilem rozsáhlého dobročinného ústll
cirkve je materiálnl a finančnl pomoci mlrnit bldu. V mnohýc:h krajínách

existuje pomocná služba v přlpadě katastrof , která v připadě potřeby
pQsllá patřičnou pomoc do katastrofou postižených oblastl.
Na r`a.du E.G.Whiteové bylyl v jižnl Kalifornií začátkem tohc)to stoletl
zřízeny mnohé zdravotní ústavy. Sanator`ium v Loma Lindě, založené 1905
e vzdálenosti 90 lm východně od l,os Angeles, je z nich nejznámějšl
roce 1909' zde bylo založeno uěiliště pro zdravotni evangelísty
něho
1962 vznikla
l,oma-lindská universita, největšl lékařské

vzdělávacl středisko adventistů s.d

11. Biblické školy (sobotnl školy)

očátečnlho ůsili v zá nu nládeže a děti se ne
biblická Škola

inula

Je pochopitelné, že pří malém počtu gobotních adventistů kolem r. 1850
se úsiíll nepatrného počtu kaza.telů soustředovalo především na. dospělé.
Prvnlm kdo svoji pozornost obrátil na mládež a dětí, byl James White.
Nechtěně tlm podnltil vznik sobotnl školy.

Několik měsíců po vzniku prvnl tiskárny v Rochesteru (New Ýork) začal
J. White vydávat časopis pro mládež a děti. Prvni číslo časopisu "Yout,h
5 Instructor" (Vychovatel mládeže) výšlo v srpnu 1852 a obsahovalo
prvnl čtyři úvahy pro sóbotní školu. Pří zveřejněni těchto úvah (úloh),ř
J.White sotva myslel na jejich možné použiti v sobotnich shromážděnlch
dospělých
členů.
Chtěl
tlm
spiše
mladýn
poskytnout možnost
k samostatnému studiu a rodiěům ukázat cestu k dc`mácímu poučeni dětl.
V následujlclch čislech weřejnil dalšl úvahy. V dalšich letech vyšly
v "Youth s lnstructoi-" nebo v

a.utorů.

Prvnl témata

samostatných sešit,ec;h Šér`ie úlcih různých

pojednávala

o

věroučných otázkách

a prorockém

slc)vu jako např. o knize Daniel.

Nenl pochyb, Že mnohé rodíny použlvaly tyto sobotní úlohy ve svých
domovech. Avšak od roku 1858
se úlohy začaly použlvat nejprve
jednotllvě, potom stále vlce v průběhu sobotnlch bohoslužeb ve 5borech,
obzvláště
v
nepřltomnosti
kazatele,
protože snadno nava.zovaly
k rozhovoru o biblických otázkách. Prvni úlohy byly tak sestavené, že
v textové čágti se nejprve podávala biblická látka. Pot,om následovala
řada otázek, pomoci kterých Žák anebo učitel mohl vyzkoušet do jaké
miry byla úloha pochopena.
2. Kolein roku 1870 nab la biblická Škola v

Až do

Šedesátých let se nedalo

d5tatě gvo í dnešnl

hovořit o nějaké spořádané

biblické Škole. Biblické úlohy nevyc!házel}r

a jednotné

pr`a.videlně a nevá,zaly se na

určité datum. V problrané látae existovaly tedy mistni rozdlly.
ztěžovalo 5polupráci nových návštěvniků. Í(dyž se roku 1869
redaktorem

časopísu

"Youth
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s

odobu

lnstruc!tor''

€.H.Bell,

To
stal
zakladatel

adventistického Školstvi, nčLvrhl urč]..tý pián pořádku biblické školy,
který nejprve uskutečnil v Batt].e~creekském ghoru a potom i s ve]lkn
úspěchem v jinýc!h sborech. K nejhlavnějšim částem tohQto plánu patřilo
zavedení třid
nebo skupin v biblickýc!h
školách, volba učítelů
a zavedenl zpráv o účast.i. V roce 1878 byly zavedeny sblrky darů
sobotní Školy, `mč!ené od roku 1885 pro zahranični mísíe. OpaJiovánť.
úlcihy z předcházej]cí soboty se zavedlo
až v r`oce 1890. Biblická škcla
se stala jednim z nejpožehnajiějších
způsobů zpřlstupňováni bíblíckého

poselstvi křtěncům í členpui církve.
111. Wýchova a Školstv]..

1. Založeni

a začá.tek vzděíá`/ání •kazatelů

riHií clr.Tie`mí š!r.ol.

Zaklada+.elen` adver[tistického Školstvi byl uť;i+.el C-.H.Bell. Když se roku

1867 v battle-creekském sanatoriu léčil,
sta.1 se adventístou s.d. Roku
1868 založil v Battle Creeku sc>ukromou školu pro dětí adventistů
s.d. Z pověření Genefálni koiúererics tam roku 1872 otevře!. prvni
ofíciálni základr``1 škoiu.

Plány na v-ybudo`/árt.i vyššl Školy

a 5 ni spojeiié Řazateiskéiio vzděláváni

se uskutečriily růku 1874 založenim batt.ie-creekÉkého kolegia.

chomé r:inci

adventiE5tů s . d .

E.G.Whíteová načrtla. zás&dy křes`tárisk.é výchovy ta]r.to : "Pravá vÝchova. `` .
se
tÝká celé
líds*é
exištence...
Spočlvé. V
harmoníckém
rozvciji
tělesnýcz`,
duševnicl`i
a
duchovnlch ` sc:hopnost.Í. Přj`pr`avuje žáka.

k radostné sluĚtbě
(Ed,

str`.

v t{]mto světě

a,k vyšši

službě ve světě

budoucim"

].3).

V zájmu všestrclmého vzdělán± E.G.Whíteová aoporuč;ovala vedle dobrého
odboméhc) vzděla:vánl sludim Plsma či tělesr}.ou ěinnos+i v řemes].ech
a v zemědělstvl^ P.roto by se škoTiy fl\ěiy zřizovat n.e v měs+.ě, ale na
venkově. Avšak
přes rady 'rihíteovÝch
by`1& ba.ttJe~creekská Škola
postavena` na pc`zem'ku městského obvodu bl izko sčinat..oria.
3. Světtnrů LmzíĚŘÉch v

hovného dí.ia adventistů s.d

S rozmachem adver^+.istic,kého dila se z:ikládal}Í cialši zákiadni i vyššj`
Škol}' všude .iaLm, kde cÍ.rkev \/ybudoval& švo.ji Číienskou základnu. Dnes je

a.dventistickÝ ŠkolskÝ systém největšim prď;estantskÝm systémem mimct USA
a. druhÝm největšim ve Spojených státech.
Roku 1901

bylo třeba v důsledku

pantei§tíckéb.c,
Springs

učenl. přemlsJ|.ít

(mic;higan). Roku

vlivu Dr. J.HrKellogga., představítů`le

kolegiurri z

193? vzn.ikl

Battle-Creeku do

ve Wa5hingtan.ii,

Berrien

D.C. z podnětu

Generáini
kc)nferencs
Teologický seminéř prg vzděláváni učitel.ů. Po
zí5káni univerzítniho statutu v roce 1957 Ej`řem.istila clrkev ,i toto
vysoké učílíš.tě
un;.lver2ita" .

do Berrien Sp}`ingťs

(t{ichígant pod názvem

"Arídrewsova

•íva Domác`i miĚ}ie

V new-englar`.dskÝcl`i statech se konce.Ti šedesátých }.et mínulého stoleti
rozvinulo dilo dQmáci misie prostředníctvim sborových č;'lenů a. vedlo
R zřízeni
"Trakt,átnich a mis'ljr`.íc.h sp..lečností"
v €;druženlch a tom
odpovidajíGi organíz&ci pří
Generáíí}i kcriferer}ci (pcizději ''Hezínárodnl
t.raktétní

spc`Ječno§t"). Jejim

prostředr,íctvln` se
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vftrůznÝ+JJh

ja.zy-c`j.ch

tiskla a rc}zšířova.la literatura. Z tohoto odvětvl vyrostlo r.
"Odvětvi domáci misie", od r.1966 "Odvětvi laické činnosti".

].918

V. Zápas o nál}oženskou svobodu

Začátkem se{Lmdesátých let vydávaly různé severoameritké státy neděini
zákony, které ohrožovaly náboženskou svobodu adventistů s.d, Po roce
1880 bývali adventisté pro nedodrženi nedělnlch zákonů často těžce
trestanl, Částečně i vězněni. Pomocí ěasopisů a letáků se.clrkev
snažila. upozorni.| obyvatele na právo na náboženskou svobodu na základě
pr.incipu odluky cj.rkve od státu (Hat 22,21). Roku 1889 založila.
Generálni konference "Ň-ár.odni společnošt pro náboženskou svobodu",

j€j.f.ž povinnosti bÝ.1o obhajovat náboženskou svobodu a protestovat proti
daišimi`i

uplatňcrvánl

nedělnich

zákQnů.

vězeňské tresty vyskytly už jen

Zčičátkem

tohoto

stoleti

se

ojediněle. Roku 1901 zřldila Generálnl

5ůg;ů::::,:]a „gvštťádv3€:í grF:ož::ů:;:é sv:g.:gž; íostfte:é nrá35žen:33á
svobodu".
Toto odvětvi
zastupuje clrkev,
když jde
o ochranu.
a zabezpečeni občansF`ých práv, týkajíclch se svobody bohoslužeb a viry.
Zasa.zuje

se

za

požadavek

civilnl

služby.

Od

roku

19al

úspěšně

protestovalo prot,i plánované kalendámi reformě.
- c) 0 o -

studi
Látka
3. ěást (I)ějíny cirkve adventistů s.d.)
2., kap. Vznik prvních odvětvi
Koi`.trolní úloh
1. Odpověz stručně na následujícl otázkžr:
1

1. Kde

se nacházeji kořeny adventistické

zdravotni reforiny před rokem

1850?

2.

Jaké

bezprostředni ůčinky

mělo

prcrocké

viděni E.G.Whiteové

z roku

1863 a. 1865 na zdravotnl reformu?

3. Jakou náplň zahmuje zdravotni reforma po prorockém vidění z roku 1863?

4. Jaký praktický přinos vykazují adventisté při odstraňováni bidy ve světě?
5.
Která adventistick.á instituce se nacházi v l.oma Lindě (Kalifor`iiíe)?
6. Ze kterých snah J.Whitea vznikÉ bíblícká. Škola (Sóbotnl)?
7. Jakýn způsobem byla r`. ].870 zřlzena bib].ická Škola?

8.
9..

Kdy začalo Školni vzdělávánl kaza.teiů mezi adventisty s.d.?
Jakou zásadu vytýěiLa E.G.Whiteová \Í souvislostí s výchovou. v naších
Ško1ách?

].0.
11.

Které přednosti ve výuce má odbor.né zaměřeni na Andrewsově univerzitě
na rozdil od vÝuky na uni\Jerzítě v Loma-I]indě?
Proč adventisté s.d. vynakládají tolik pr`o5tředkpu na rozm&ch svého

Školstvl ve světě?
12.

`Co podnítilo adventísty
cir`kve od sJi-.átu?

11. PJved' stručně

s.d. -K

tomu, aby

®'zdůrazňovali zása.du odlu±ky

v jaké souvislostí jsou následujici

jména s dějiriami

našl clrkve:

J.H.y.ellogg,

'.Ýouth

s

lnstructor",

"mezinárodni tr`*tát,ni společnost" .
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G.H,Bell,

Berrien

Springs,

Qis_kusT}1j2ffi
Co

mu§1me činit,

jestliže sg

má 5obotnl

škola podle určitého vÝroku

E.G.Whiteové 3tát ú#inným Prostředkem přivádění lidí ke Kris" Jaké
výhody a n.výhody má advent`istícká vÝchova v základnich školách? Uůže
5vědoml
v otázkách
věroučnÝch podléhaLt.
riějaRé instítuci
nebo
společností?
-oOo-

3. ka.

světové misie

itola: Začátek

1. `Hýšlenka vlaÉtnl světové misie Be zrodjli počťftkeuGedriesÉtÝch let
Přestože se trojandělské poselstvl měb zvěstovat "všem` národm,
pokolenim, ja?ykům a liduL před5tavitelé církve adventistů s.d. dl.ouho
nepomÝšlelí na vlastnl §větovou mísií. E.G.`míteová Sice ve svém viděnl
z listopadu 1848 v Dorchester.u (Hassahussets) viděla adveritnj. poselstvi
Jako světh pro celou zem, aLle pro ma.1ý počet sobotnich adventístů,
málo prostředků a očekávéni bezprostřednlho dmhéhQ přiqhodu Rríst.a byl
Pro ni tento tehdejší pokyn nepoahopitelný. Více se tehdy poukazovalo
na skuteěnost, že obyvatelé Ssvornl qmeriky t`íořl 1ídé téměř ze všech
národů. Kdrby se těmto národnlm gkupinám přir±eslo adventnl poselstvL
Potom. by pronikh do jejich vlasti. Ješt8 ror.u 1872 věřih mnozl
Představitelé adventístů s.d„ že předpověd z Hat. 24,14 naplnila už

protestantská 3větová misie.
Generálnl konferenée z roku i863 ještě nepředvlda..1a žádné pověřenl pro
zahraničnl misii. To se staw až při zaLsedánl Generálnl konference

z roku 1869, kdy byl stanoven cll roznést adventnl poselstv`í Ha
hrainice a do vzdálených čásu naLšl Vlastnl krajiflyL Krátce před tlm

t íg;: ) 3#u#:ié:áv:#:tgvasŤá?a:eáá p%uKgiL #-::Eiest:tů. ú`šS3r3:zá#Í
pochopilí potřebu vyslat misionáře za hraníce Spojených států. Na
opěto`mé prosby ajdventistů ze švÝcarska vyslala Generálnl konference r.
1874 J.N.Andrewga do do Evropy, což byl začátigk adventístícké světové
misie .

Dllo v Kal.ifcirníí postupovalo rychleji než vé východnich oblastech USA.
Podstatně se na tom podllelo vydavat.elst.ví "Pac:1fíc PregsL založené
V Oaklar}de roku 1875. Na radu E.G.Whiteové

začali od roku 1879 obě dvé

Severoameri.cká vyda.vatelstvl prodáva.t t po domícii svoji literatu"
pro5třednictvlm knižnich evangelístů. Knižnl evangelizace (kolporiáž)
se v následujlclm obdobl §tala osvědč;enou metodou adventistické migle,
která přípravovala Půdu pro kazateh a mi5ionáře. ftostoucl potř.eba
spísů v jižnlch státech vedla r. 1901 k za.loženl t.řetlho velkého
vydavatelgtvl v Seveml Americe "§outhern, Publ...shing Asaociatíon"
v Nashville (Tennes§ee) .

11. Začátky v Evropě
1.

Průko nické dllo

-

nezávisle

n.B

na: chkvi a.dventistů

§.d.

Hichael

8. Czechoůskí

(1818-1876),

přínesl jako prvni adventnl poselstvl
Generálni konfeť.enci.
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bÝvalý

katolický kněz

do Evropy,

z Polaka,

avšak nezávisle na

Když předtím několik roků půs€+bil v Severrii [Azmeri.ce j'aj€c protestantský
kazatel, r.
1857 se stal adventi§tou g.d. a Érjzdějl i kči.zatelem této
církve + KaLnadě a m severovýchodě Spojených států. Pc několikčL letech
se v něm probudila si!r,á toij.ha zvěstovat pasel.,st.vÍ v Ěpff\?pě.Představitelé clrkve ho však od tobo zrazov&Í.i. I)omivali ;5e, že m.a.lá
!or.ganizace adventistů s.d. neni k tomu .ještě způsobíiá. Zklmaný, a\Jšak
rožhodnutý uskutečnit svoje plány, Cz®chowski r]iedal podpom u jiné
adventistické společností (adventísté p-fvTiirm úi:`e) , která ho r. i864

vyslala d.o ltálie.
14 měšlců

pů6obíl Czechowski v Torre Peli.Íce, v ;Ůé6t€?čku nacházejícim
se ve valdenském prostředi bllzko Turíni``. Zd@ Sht.omáždil~ skupim
věřlclch, z kterÝch pokřt.íl jen dva.
Protože v €tdl,i.i r6aLfážel n& velký

odpor, přestěhoval se do francouzské části ŠvÝcůrska, kde neúnavným
úsillm po dobu tři let za.1ožil tři skupiny světitĚIŘ sobotr', ze kterých
největšl byla v Tramelanu, ` v blizkosti Bič$1u. Pokřtil nejen mnc]hé
adventni věřicl, ale většinu z
nich gaír,ě5t.ť+`+Éft.al i. jako knižnl
evangelisty. Czechowski všude hlásal zásady ©ctvsnť.-i5St,ů s.d. , i když sám
Už g clrkvi gpojení neměl. Proto zmlč;el i eh~i3tei.iiii círk.Ýť; adventíst.ů

:é:i.dž :e:á#átn#:r::;icE:: vnů:á:::::.:, 5;:lg|:3:-:jfi §;ůštřřš#arE3
V Zimě roku 1868+69. 0 posledníoh letech jeho ž`9.`Íota vlH\e jen velmi
málo. V Pitesti (Rumm.sko} pokřtil několi* `Í.ěřlcich cfi i.oku lů76 zemřel

v bidě nedaleko Vidně.

a.

Rozšlřenl adventnáho

oselstvi ze

Ěff ska do

ŤA e\Ír-O

zenl

•Adventnl věřlci ve švÝcarsku

5e náhodou doz`Íěó,ěli aáresu vydavatelství

;E:É:Sw „ vv 3:::::ícr^3S]:: í c go š:.: [šh::Šemžga;Eykkům&±8.že:šůb::: §š#:gk::
Generálni kongerence vyzvalq švýcarské věř-i(;1, aby poslali lěkoho zé
svÝch řad na vyškóleni do Battle Creekťú. TalL se gtalo, že Jakob
Erzberger strávíl, v Ameríce 15 měsí.ců. R.oku 1870 se vrát.il jakó
vysvěcený kazatel do ŠvýcarsKa a působ.íl jak.] prvríi o€iciálti.i kazatel
této cirkve v Evropě. Na da.lši naléháni švÝcarskýcb. &dv?ntisLů s.d. se
Generálnl ` konferenc€ roku 1874 rozhodla vij.sičLt do EVTPĚiy Johna N,
Andrewsa jako prvnlhc) misionáře.
V `Německu se v druhé polovíně mínulého scolč>~Lj. nacr^á:Žejí mnohé skupiny,

šťáTé sgoz::]yš3S:gts`ů:t náů33:E 3:věá#íadš gĚ.ásšask:á:::. v.AS::ťá:;::
Zaěátkem roku 1875 navštlvili Andrews a Erzberger tyto světitele soboty
V
kolem

blízkQsti Elberfeldu.
Zde našli 46 osob,
kteiří. se shromaždovali
tkalce J.H.Líndemanna, který věřil '`J bj.íz.lLÝ přichod Kristův,

Xéšáš:z*átí:obá:yšvaýcžršž::tavgkzLÉE:g:žg`eTznž%ťt€Lří:yÉo:n#e:žsáo
1878.

8.1edna.

1876 pokřtil

v Solingenu

prvnicr:_ 8

},idi. Brzy na.

založil v Solingem 25-ělenný sbor a druhý .sbor ve .vFOI`winkel. I,índerman
sám a skupina v Hónczt`engiadbachu
se však rtepL*Í.půjíla k clrkvi
adventistů s.d., protože nevěřila v pozemské miiéťiiiH`i,
Napmti tomu

jeho st®upenci ve Vohnwinkel
adventistů s.d. v Německu.

tvořili

jádro

pwníc:h

sborů církve

Prvnl středisko našeho evropskéhQ díla vznikio v Basilei, když se
sem J.N.Andrews roku 1876
přestěhoval. Pro pokr.oěilou tuberkulózu p}ic

měla jeho

neúnavná činnost jen

kr.átké trváni. Zemřel

v Basileji roltii

1883. OTok později se adv€ntisté g.d. ze Si-,ředni a Jižná Llrropy sešlí
na všeobecném shromáždění v Bielu a ut.\rofil'i švÝcarské .Edruženi.
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Tvořilo

ho 5

švýcarskÝch sbor.ů,

2 německé,

1 italský

(Neapol) a

1

rumunský (Pitesti). Cirkev zřldi`la roku 1884-85 v Basileji prvnl
evropské vydavatelstvi, kde mělo svoje sídlo i švýcaLr.ské sdruženl.
Na
žádogt
v doprovodu svého

Generálnl
konference
ndvštěvovala
E.G.Whitéová
sym W.C.Whltea od srpna 1885 a.ž do srpna 1887
evropské oblasti, aby 5voji r.adou dllo clrkve posílníla.. V tomto obdobi
UDrdlela v Basílejí.
Několíkrát. cestovala do Skandinávíe,
Itálie,
Francíe, Německa a do Anglie. Do skandináv§kÝch státůvyslala GK
z Dánska pocházejicí misionáře,
J.G.Hattesona, .úerÝ tam úspěšně
pŮsobil. V Anglii se dllo adventistů s.d., které roku 1878 začali dva
misionáři. Šlřilo pod5tatně pomaleji.

3. L.R.Conradi zakládal dllo v Německu a

hodni Fivro

Zatimco v jinýc:h krajinách Evropy adver`.tnl pose] stvl zapouštělo
stále více Svoje kořeny, v Německu toto dll.o stagnovalo. Od založeni
obou prvnlch německÝch sborů za celé desetíleti žáané dalšl nepřibyly.
Jedíným německy
hovořiclm kazatelem byl
J.Erzberger. Proto asi
v pclovíně zářl 1885 žádal výbor středoevropské migíe v Basilejí
i~.e;!erální. konferenci
o kazatele pro
německou ].azykovou oblast.
Generálni
konference na
to poslala
Ludviga Rícharda Conradiho
(1856~1939),

•adver^t'istou a

kterýjako

17-1etÝ

po Svém vyškoleni

odešel

do

Amerííi!r,

v Battle Creeku

tam

se

stal

několí* roku úgpěšně

pracoval mezí Němcí v USA.

Conra.di přišel do Basíleje už v lednu i886.
V létě odcestoval do
jížnlho Ruska, ria Krym, do Povolžl aL na Kčivkaz. Od němec:kých adventístů

s.d. v Severnl meríce se dověděl, že v těchto oblastech Ruska je mnoho
světitelů soboty mezi německÝmí kolonísty, `ktLiré k 5\Jěcení soboty
podnítili adventističtl přlbuznl a přátelé \r Americe. Conradi některé
z nich pokřtíl a na Krymu za.ložil

prvríí. sboro V kvě+.nu 1887 doprovázel

5é:á::it?ů:::nEaknÉžáic:eš:án§elž::ář5mj:hsEŠ::cgé `áb?::tií a potom se
Conradi začal s celou řadou pomočniků v dubnu r.oku 1889 1íterárnl
misíi v Hamburgu, výsledkem ěehož byl v lístopa.du založený sbor.
So-účasně zřldíl
í filiálku ba3ilejského nčihladatelstvi pod jménem
"}1ezinárodnl traktátnl společnost HambtH`g" a zavedl kfátkodobé kursy na

přlí)'.ravu ka.zatelů a knižnich evaLngelistů. Hamburg se stal prvnim sidlem

:3%:n±:::Tos.S; y HNááE::§:. pK;gž r:ě:e:ů:ívg:3gg:5] §h::::ždůá::ůpšÍ:::
bylo Německo a Rusko

od Středoevropského sdr`uženl (předtlm ŠvÝcar`ského

Sdruženi) oddělené a stalo se samostatnft misijním pblem Kdy'ž roku
1895 muselo bÝt.i basilejské vydavatelstvl pro těžkosti v důsledku
sobotF zavřeno, uja.1 se vydávánl veškeré němec.ké literatury Hamburg,
a tím se 5tal\ samosta.tnÝm nakla.da.telstvlm.

V Německu vzníklo advefitni dllo sice ® něco později, ale potom se
rozmáhalo rychlejí než v, ostatnlčh evropských zemích. V bllzkostí
riagcle.purgu ziskala cirkve roku 1899 pozemek, na kter`ém pod jménem
"Friedensau'' otevřela mísíjnl školu, sanatorium, menšl výrobnu pcitravin

a domov důchodců. Vice desetiletí (až do roku 1935) tvořílo dílo
v Německu spolu s balkánskÝmi kra.jinami orgamizaLčnl jednotu, jejiř
předsedou byl dlouhé roky lhR.Conradi.

111. Začátek v ostatnlch státech světa
1. .T.řetím

důležit

centrem

aE*o ě se stala A trálie

1rkve advelltistů

o Severni Ámeride

Roku 1885 se pět misionářů ze San Franciska vydalo do nelboui`ne.
Jeden z nich cestoval dále na Nový Zéland. Intenzivni ůsilí pomoci,
stanových shromážděni a knižni evangelizacl co nejdříve pfineslo ovoce.
Řoku 1886 byl v Melbourne založen gbor; roku 1888 vzníklo Australské
sdruženi a roku 1889 se
utvořilo sdruženl na. Novém Zélandu, jakož
i vydavatelstvl v
He.1bourne. Na žádost
Generálnl konference se
E.G.Whiteová odstěhovala téměř na. 10 roků (1891-1900) do Austrálie, aJ)y
svýni radami podpořila dilo v této části světa„ Roku i894 se obě

sdružení spojila, a tak vznikla Australsko-asijská unie clrkve ASD.
Asi 140 !m severně od Sydney za.1ožila církev r`oku 1897 misijni
školu v Avondale. Přes radu zemědělských odborniků byl na naléhán±
E.G.Whiteové zakoupen.

pozemek v rozloze

580 ha, na

kterém mimo Škol`y

byly založeny široL'.é ovocné plantáže a zřldila se výroba potravín.
Avondalské kolegium se brzy stalo új5tavem pro výchovu kazatelů pro
celou oblast jižního Pac:ifiku. V roce 1978 vlastnila církev v Austrálií
a na Novém Zélandu i3 továren na výrobu potravin, které prostřednictvlm
vlastnlch díetních prodejen vlee jako z poloviny pokryly potřeby
taměj šlho obyvatelstva.

onikavě

2.V

Tichého oceénu

3e adventistická misie ro`zŠíŤila

na ostro

' Adventistícká misie v jižn±m Pacifiku začala na malém ostr`ově
Pitcairn, který se stal světoznámým v důsledlm vzpoury na "Bounty".
Povzbuzeni

křestánskÝm voláním

poslali na Pitcairn

ostrovaLnů, J.White 'a.J.N.Loughborough

literaturu, aniž by byli dostali

odpověď. 0 deset

roků později navštívil tento ostrov lodni tesař John l.Tay. Za svého
Pětitýdennlho
pobytu se
mu podařilo
obyvatele ostrova přivést
k rc%hodnuti světit sobotu. Z Tayova popudů dala GK z darů sobotnl
školy postavit 30 m dlouhou plachetníci prci ostrovnl misii v jižnlm
Pacifiku. Roku 1890 doplavala misíjni lod "Pitcairn" ze San Francisca

naL tento malý ostrov. Na palubě bylo mimo J.I.Taya ještě několik
misionářů. Za svého třitýdenniho pobytu pokřtili mnohé oby.vatele tohoto
ostrova,
za.ložili sbor s počtem 82 členů a. sobotnl školu,,kterou
navštěvovalo 114 úĚastníků.

V letech 1890-1899 pod.nikls plachetnice
"Pitcaírn" Šest velkých
misíjních oest, při kterýc:h se adventistická misie rozšlřila na innohé
ostrovy
jižního
Pacifiku.
Tyto
oblaBti
l)yly
připojeny
k australsko-asíjskému misijnimu poli, ke kterému pa`třl dodnes. Roku
1978 jsme měli na ostr.ovech dnešní středopacifícké misijnl unie
(Fidži,
Samoa, Tonga,
Cook, Pitcaim,
Franc. Polynézie)
vlc:e než 12
000 členů mezi přibližně 90o 0©0 obyvateli. Austrálie spolú s Oceánil
je světadilem g největšim proc:entuálnlm zastoupenim adventistů s.d.
Ro,ku 1978 připadal 1 adventisťa na 180 obyvatel (celosvětový poměr` je
1300 obyvatel na 1 adventistu) .

3. Ostatnl světadil
Do ostatníc:h světadilů se adventní po5elstvl dostalo r`ovněž
v osmdesátých, dévadesátých letech minulého stoleti. Ve většině případů
půdu připravovali -K.nížnl evangeligté šlřenlm spisů a až potom se přišli
misionáři. Řoku 1887 odešlj. prvnl misionáři do Jižnl Ameriky (Britská
Guayana) a. do Afriky (Kapské město), roku 1888 do východnl Asie
(Honkong) a roku 1895 do lndie. Hisie mezi čemÝm obyvatelstvem Afriky
se začala r. 1894 v Jižni Rhodézii pod Hatabele.

Jen co se dilo &dvsntistů 5.d. v různÝch zemlch světa upemilo,
sta.1y se tyto země částečně samy domácími základnami misionářů, kteří
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byli posllání dQ novÝch oblasti.; Takové domácí zákk,dny se na r.ozdil od
dogud nesčmostatných poll, tzv. misil, označu].1 za sdruženl. V obdobl
od roku i901 až 1978 vyslala. GK 15 100 migionám do služeb v misíjnlch
polích mimo jejich domov.

IV. Reorganizace na začátku t,ohoto stoletl

rozmd církve

izační základnu

širši 0

Organizace z r.oku 1863, segkupujícl sdruženl v GK, postačovala na
sítuaci šedegátých let., Avšak při rychlém rozmachu clrkve v obou
poslednlch desetiletích ztrácel ge
vedenl GK přehled o mnohÝch

sdruženich a instituclch Ý různých světa.dilech.
E.G.Whiteová

od

r.

1875

nabádala

k

přiměřenějš.1mu

rozděleni

zodpovědno5tí. Varovala před nebezpečúm, že by domněiúa jednoho člověka.
mohla odvládnout domněnku ostatnlch bratři, Ra.dil/a umožnít vicer"
rozvinout jejich schopnosti.
;
\

sever:#š:#kézašáíEe:.zdšle:3mt:a gmš;:a5t3y: :gš:1mlgg:tem k:ž-žšá:
a misií. Předgedové těchto oblasti byli členy výboru GK a byli spojení
s GK. Roku 1898 byla k nim pHpojena Austrálie a Evropa jako 7. a 8.
oblast. Austrálie se st.ala dobrn přlkladem pozdějši reorganizac:e. Tam
se roku 1894 mlstně sdružili a vytvořili uii. Zde sehtéž poprvé ve
sdruženlch
utvořila
odvětvi
pod
vedením přislušných tajemniků
a vydavatel5ká ěinnost podléha\1a unii.
Z důvodů odlehčeni

práce přéd§edovi GK byly' př`i "zasedání GK roku

1897 .předsednictvl nad odvětvím
za . Seveml Ameriku přeneseny

zanraničnl misie, jakož i zodpovědnost
na jiné muže. I tak ještě zůstávalo
předsedoví 'a. výboru GK dosti právomoci,. takže E.G.h'hiteov±. i vzhledem
k vedouclmu
battle-Greekského
sanatQria
J.II.Kelíogga
hovořila
o "královské moci" některých mužů. Rozhodující závěry, které vedly
k rozsáhlé a efektivnl reorgánizaci, byly poprvé zkc)ncipovány na
zasedánl GK roku 1901.

izace Generálni konference v roce 1901 v Battle Creeku

2. Reor

Když se 6enerálnl kcmference r,oku 1901 sešla, stála před úlohou
přizpůsobit
organizaci rozmachu
dlla. Bylo
třeba čelit
dvěm
^ nebezpeě lm :

1. Rozdělenim zodpovědnos-ti odstranit centralizaci.
Na j-edné straně nebylo možné, aby při stálém rozmachu díla výbor GK
vyba.voval všechny €žádost±, které. §e tÝkaly mlstnich sdružení a misii.
Na druhé §traně měl výbor dost rozhodujlci pravomoci. Proto se ukázalo
nevyhnute lnýn odstraní t c!entrčil i zaci.
?.. Koord`ina.cí všech odvětvi dlla

odstranit drobenj na mohé jedpotlivé

části .
Rozličné větve dila adventistů B.d. byly tehdy samostatnými odděleními.
Sobotní školaL, mezinárodnl traktátnl společnost, jakož i l.ékařské dllo
`pracovaly navzájem nezávisle a ugilovaly

rff±sionáře

vysllalo

odvětvl

ói-co nejširšl vliv. Tak např.

zahraniční

misie,

GK.

jakož

i battle-creekské ganatorium.
V

připr.čivném

.výboru

GK

z

roku

1901

australsko-asijské oblasti, objasril delegátům
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A.G.Daniells,

předseda

orgčirúzaci své unie, ve

které

r`ůzná odvětvl

pozměněná

na

odděleni

dila, jako
sdmženl.

např. výchova
E.G.Whiteová

organiza.ěnl změnu podle australského vzorú.
Na

zasedání G.K.

z 2.4.1901

došlo k

a vydavatelstvl,
dc}poručovala

byla

vÝbor.u

odhlasováni šes.ti hlavnich

změn:

1. Ve všech částech svět& je třeba utvořit unie a unijní misie.
2. Ústavy a podniky měly být.podřlzeny uniim nebo sdruženim`
3. Dosud nezávislá odvětvl,. jako sobotní škola, výc!hova, lékařská.
misie, nábožen§ká svoboda a vydavatelstvi měla se stát odvětvimi GK.
4. Výbory se měly rozšířit o evangelisty,
lékaře, vedouc:1 Škol

a nakladatelstvi .
5. Zodpovědnost
správy.

za jednotlivé oblasti

dila se měla

přenést na mlstnl

6. Organické spojeni všech ěástl naši orga.niza.ce se mělo uskutečnít
tím, že v unijních výborech by byli všichni předsedoyé jednotlivých
sdruženl a kromě toho ve výboru GK bý byli všichhi předsedové unii
a unijnich misil, jakož i tajemnlci.

Vedení výboru GK, který se z třinácti ělenů rqzšiřil na 25 členů,
se ujal A.G.Daniells.
Ještě před závěrem konference byly.oblasti
Severni Ameriky sjednocené do unie. V obdobi mezi` rokem 1901 a 1903
vzniklo celkem 12 unií a 3 unijnl mi§ie, mezi nimi též německá unie.

I ostatni zá,věry se` prosadily ve prospěch dlla. Touto reorganizaci se
podařilo dosavadnl jen vertikálně vybavenou organizaci (GK - sdruženl)
spojit s horizontálni strukturou {odvětvl v rámci unii a sdruženi). Tim
dosáhla ústředně vederiá misie šlřku a mriohostrannost.
"A.G.Daniells...
v. následujlcich
dvaceti
letech
usměrňoval
uskutečněnl misijnlho programu, který neměl obdoby Qd doby, co prvnl
křestáné dobývalí svět. Za oněch 2o 1et se adventni misie rozšiřila po
celém světě. Před volbou Danieilse za přédsedu bývali ročně z Amer`íky
vysiláni jeden nebo dva misionáři.
V průběhu roku po ].eho zvolenl
vyslala clrkev adventistů 60 novÝch misionářů do zémořl. A po dobu jeho
celého úřadováni opouštělo každoročně průměrně 90 nových misionářů
břehy Severní Amer'iky. " (Oosterval, Hission in einer veránderten Welt,
str . 28 ) .

Battle-creekské sanatorium, které bylo tehdy největšim podnikem
adventistů s.d. , se však nepodařilo dostat po vedení cirkve. Sanatorium
bylo vlastnl akciovou společnosti pod názvem "International Medicčil
Hisionary

and

Benevol ent

AssocíaLtíon".

(Ilezinárodnl

lékařsko-misijně-dobročinná
společnost).
Znaěně
ji
podporovali
i neadventisté.
Její p.ředseda,.
Dr.J.H.Kellogg,
který se přlklonem
k panteismu vnitřně s cir`kvi už rozešel, rozhodně odmítl jakýkoliv
dohled ze strany GK. Tak se roku 1908 battle-creekské sančitorium
definitívně od církve odloučilo.

3. Přestěhovánl ústředi clrkve z Battle-Cmeku do Vashin

onu D.C-

Zasedánl GK v rocé ig03 v oaklandu (Kaliforn`ie) nepřineslo žáúné
další pronikavé organízaěni změny, ale utvrdilo v roce 1901 započaté
reorganizační dílo. Hlavni závěr spočíval v tom, aby se sldlo GK jako
i vydavatelstvl z Battle Creeku přestěhovalo. Téměř 50 roků sloužil
Battle Creek ve státě Míchigan jako středisko clrkve. Dílo na Zápa.dě
mělo tu silnou oporu, avšak východní státy, pťwodní oblast adventistů
s.d., zaostávaly. Posledním podnětem přestěhovánl GK a vydavatelstvl
vyly události z r`®ku 1902. V tomto roce vyhořelo nejen battle-creekské
sanatorium, ale
i vydavatelstv±. Zatlmco
sanatorium bylo znovu
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posta.vené

na

tom

strejném

ml§tě,

E.G.

mteová`

žrazova.la

od

:3;ž#mE:;:yv#É:ž5:::s:žíanžícšE:[5obg:ů:fuábyDggs#ž:V:Í:vťžž#d::
výchcidnlch 3tátech. Obr`átila pozomo5t obzvláště na Washington D,C.
Brzy §e na předměgti Takoma-Parku našel vyhovuílcl pozemek. Ještě roku
1903 se mc)hla ústředi GK i vydava.telstvl Revíew and Herald odgtěhoyat
z Ba.ttle Creeku dó Washingtonu D.C. Poloha na okra.jí hlavnlho města
Spojen.Ýt}h států, kde se obě tyto in§tituce dodnes nacházejí, §e při

vedeni dila velmi, osvěděila..

4. Rozdělenl světového mle. na divize
Už V devadesátých letech se zrodíla myšlerka rozdělenl světového
teritoria nai menšl admínistrativni oblasti. Už tehdy se jaaně rÝ§ovaly
tři velké oblasti clrkve: Severni merika, Ehopa. a Austrálie. Od roku
1901 bylo evropské pole pokládáno za celek 5 poěátečnm ozna#enlm
"EWopská GK'',
která od r. 1903
něla své vlastnl podpřed5edr

(vlceprezídenty). Avšak divíze (oddělenl) bylr , zorganizovány až rom
1913. Před3tavovaly největšl geografické a a.dminigtrativril štáb, volený
při zagedánl SK. . Pmi tří dlvize (oddělenl) byly: s~everoamerická,

evropská a

australsko-asíjská. Ještě v tomtéž

jihoaLmerícká

divize.

Předsedou

evropské

roce byla zorganizována

divize

byl

až

do r. 1932

E.:ág3gag:ánšt::€ýc:ž`á:5:2Í9g±z3ře#vvS#:ásůFo:§:Í:ůépá[eás:;š::
oblagti se ménl, závisi však od právě platnýc:h polítických akolnog51.

5. mešnl nisi
`

Dnes, v

nl sitmce cirkve

s.d.

osmdesátých letech, je

clrkev a.dventistů nejrozšiřenějšI

ProteBtant3kou clrkevni pospolígto§ti. Pracuje asi
Rozmach poslednlho desetileti celkem změnil

adventistů v

raznýc:h světadllech. Až do

v 80S všech 2:eml.
procentuelně podělenl

začátku padesátých let nejvlc

a.dventistQ žilo v Severnl Ameríce, E`mpě a Austrálii. Potom však
m5tal obrat v důgledku netušeného rozm&chu clrkve v Latins*é merice,
Africe a Asii. Následkem tohoto rozmachu bylo koncem 70. 1et v Severnl
merice, v.pťNodní vlastí adventistů 5.d„ už jen laS všečh adventistů.
Nai Evropu a Austrálíi přípa.dalo jén 7S, zatlmco v ostatnlch oblastech

šá33Ýv7á:Ě.Eíág::asío;:ražduliávágůguJ;ieá:skEřšřgídib3É*s#I#šž;ág
ůlohou, kterou nůže splnit jen v moci i}ucha gva±ého.
-oOO-

list

7. §tudi

Š#ást (Dějiny clrkve adventistů §.d.)
3. kap. Začátek v ostatnich částech světa

Kontrolnl úloh
1. Odpoyěz stručně na. následujicí otázky:

1. KterQu událost je možné

označit za začátek světové misie adventi5tů

s.d.?

2. Jaké úvahy dlouho bránily pr\/nim adventistům'a.d. uskuteěfiovat
světovou misii?
3. Jaký význam měla knižni evangelizace pro z:ahraníčnl mísíi?
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4. Kdo a

v kterých evropskýc!h oblaLstech jako

Prvnl zvěstoval adventnl ,

g?sgi:t::? lišl vznih prvnich adventistíckých sborů v Německu od sborů
v jinýeh evropských zemich?
6. Kdy a ve kterých zemic,h světa se zdržovala E.G.miteová, mimo Severní
meríku?
7. Které
v RTOpě?

německé

sbory

navštlvila

E.G.Whiteová

za

svého

pobytu

€. Jak se 11čí vznik prvnicíT] sborů v pr.avoslavném RusŘu?
9. Jaký význam měl o5Li-ov Í>itcairn pro aLdventni mísii?

10.

Jaký organizačnl

rozciil

zvýrazňujl

po].my ''Sdruženl"

pole"?
11. Před jak% nebezpečím uvnitř našl orgčmízace
varovala E.G.Whíteová na sklonku minulého stol.?

a "mlsijní

vlc:ekrát naléhavě

12. Jakft přikladem bylo dilo v Austrálíi pro reorganizaci v roce 1901?
13. Jnenuj ob& organizačni nedostatky, které GK z 1901 měla za cll

odstranit a uved závěry, kterÝmi byly tytQ nedostatky odstraněny.
14. U čem spočívá vertikálnl
a v čem horizontální organizaěnl
struktura, které I)yly při zasedánl GK v 1901 úspěšně spojeny?
15. I{teré pohnutky a úvah]r vedly k přestěhováni ústřédl GK z Eattle
Creeku do Washingtonu D.C.?

#;k#V:fí €:{:č;:én::jďKé

S°UvisIOsti Se V

našich církevnich dějinách

Tramelan,
J.H.Kellogg,
Bíel,
J.Erzbezger,
Solingen,
Torre pellice,
J.H..I]inderman, John T&±', A.G.Daniells, Avondale College, Pacific Press.
)

Diskusnl otázk
Hěla církev Ježišova` dát přednost evangelizaci, mebo se věnovat
řešení vnitrooirkevnlcfí problémů? Kde j3ou správné r.elace, případně
nebezpeěl ve vžtahu dobře promyšlené organizace a vedenl DUchem SvatÝm?
Je možné v zájmu nejlepšlho možného rozmaLchu dlla upřednostňovat

šá:::3áoš:Í:iž:i;:tá:::~b:šggáegngn!:Énáá:ántísťágs=áe#žéTieýmvma#2o
-000-

4.h itola:
Od

Věroučné krize

začátku

dějir.

dnutl

clrkve

adventistů s.d.

docházelo na základě

názorových rozdllů na učent vícekrát k menšlm oraštěpením a k odchodu
nčkterých lídl z clrkve. Když nr.J.H.Kellogg &nebo tak známý kazatol
jako D.H.Ca"right, či L.R.Conra.dí opustilí clrkev, nevznikly žádné nové
organizované skupíny. A\/šak í menší odštěpenecké skupíny v Seveml
Americe ge po krátkém čase dále tříštíly. Větší význam dosáhlo
reformačni hnutí adventistů 5.d„ které r`. 1915 vyšlo z Hěmecka.

Věroučná krize, týkající se učenl o ospravedlněnl z konce minulého
stoletl, byla překonán& bez nějakého následného r`ozdělerii clrkve.

1. Krize v otázc'e učenl o ospravedlněnl `
1.Os

skrze víru b
ednlm ze základnlch věroučn h bodů
s.d., které Se Však o roce 1863
odlišn h nauk d-OT5EaF&iF stá,1e vlce do

rulch adventi5tů

Reformačnl učenl c gs=Dfavedlnění z víry patřilo od samého začátku
k základnlm věr.oučným
bodi.m clrkve adventistů §.d.
V roce 1852
J.White v Review and Het`aid. napsal :
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"Kdo

představuje světitele

soboty jakQ

]idi, kteři

Í:]_oustili Ježlše,

jediný zdroj
gpravedlností, jako takové,
kteřl nedóceňují jeho
smímjlcí krev a smžl se dosáhnout ospravedlněnl `5krze zákon, ten to
říká buď z nevědomosti nebo zlomyslnosti" (m, io, če.tr`7n€ T852).

Toto jednozna.čné stanovisko prvnlch adventistů 5.cl. , které po celý
svůj život zasttipovala i E.G.Whiteová, jasně nažnač'w.ie í jejich původ
z 'různých

protesta.ntskýc!h gpolečenstvl.

Smyglem z.&5....L.iovavánl sobotnlho

přikázánl nebyl® snlžít učenl o ospravedlněnl, pr.othže poslušnost
nepokládali za kořen, ale za ovoce své spÉsy.\ Piú ně bylo učenl
o o§pravedlněnl z viry mimo jakékoliv diskuse, iJrolo se v raných
spisech adventistů §.d. tomuto témtu věnovalo jen má,]c. výkladů.
Při
orgarizovánl clr.kve
rciku i863
nastoúpi]() systema.tické
Zvěstověnl. Nezřídka docházelo k disku$1m s duchomí!ťLi jiai.ýc!i clrkvl,
Při kt©rých se někteři adventn± ka.zatelé proje`Jí}i jako pohotovl
řečnlci a čagto neosvědčilí ducha lásky a pokory. St.álÝm zdůr.azňovánlm
rozdilnÝch na.uk, předevšim uěenlm o
zákonu a sc.botě, se učenl
o ospravedlněnl neúmyslně dostalo do po2a.dí. E.G=`Jtiuíteová a někteři

kazatelé církve t adventistů s.d. v
osmdesátÝch llťt,ech postřehlí
nedo§tatek
v k.ázní
adventistů a
varovně na
<úo upozorňovali.
E.G.Whí.teová roku i890 retrospektivně napsala:
''Jako lid j§ne tolik zvěstovali zákon, že jsme vÝ`.Bi.ih'li jako vrchy'
Gilboe, které jsou bez rosy a deště. V zákoně musiTr!e z-'Íěs+~ovat Krista.
Potom bude

ml.t naLše zvěstoÝání sllu

Stáda. Na své`vlastni zásluhy Se
Zásluhy
JéžlĚe
Nazaretského"
€erechtígkeit,L 5tr. 38).

a náplň, co u`r`,pc,`L.oji

hlad BOFžlhb

ne§mime spoléhat, ale jedině
(A.G.Daniells,
:)er
I[err

j€n na.
unset.e

A při jiné přlležitosti řekla:

o spr::::T:osťĚím;kfzše vi=:šev ž:#a :yn:U ti: :`:::ž::;E:i g::č:;Í
(Tamtéž, str., 63).
2. Generáinl _4onfgrence_ v P±__meapo_±±_sL±Lz.___[g±s!±±9ů_ Sžťď`d3ta:vu_ig_ vr.Chg__|_

mize
Při zaseáéni 6K roku i888 (i7.io~4.ii.) v ninneapčji.ísu (Hinnesota)
Vyšly naJevo růízné představy o ospravedlněnl skrze viru. součía3ťiš Be

Ívšak od té doby učeni
blblícký vÝznam.

Delegátí

byli

o ospraÝedlněnl

rozděleni

dřlve,

zástupci nakladatelstvi-v Battle Creeku
nakladatel§tvi
€alatsRým.

z vlry

než

zaěala

začal vracet

Pů/odni

k.onference.

Hezi

a př®dstaviteli kalifcm5kého

došlo k názorovÝm neshodám. v otázt:e zákor`_a
`E.J.Waggoner,
redaktor
ča.sopisu
''Znameni

v ?p.
doby"

Z Vydavatelstvi "Pacific Press", byl 'požádán, abi* na zasedání 6K
přednesl řadu proslovu na téma "o5pravedlnění z vlr}t''' , ^"`.Qzi deleg.átí
se obávali, že E.`J.Waggoner aL A.T.Jones, druhý r€.úd*tor časopisu
''Znamenl dobť, přínáši
"nové 5větlo`',
které by m3íiij ohrozit staré
adÝentnl učenl. Kromě' toho Í)yli W&ggoner a Jones poiriěr€-r,é mladi lidé,
lsA;eřl vy.stupovali sebevědomě, a proto neměli sympatie véi;Šiny staršich
bratřl. Proto je pochopitelné, že když při Gír` Wčůggcner a Jones
vystupovali jako hlavni předsta.vitelé uěenl o osprči.ve<i`iL{ťŤií z víťÝ,
odmltnutl bylo dříve z osobnlch dů`/odů než z L`ř)'.i;Írt. věroučných.
Waggoner ve svých Přednáškách zdůrazňoval, že vlra ``j F`i.`ista je jediná

cesta k spravedlnosti. Ro.ucho

IQristovy spravedlnosti rierú možno koupít

a.ni střtir`em, aní zlatem, ani .dobrÝmi skutky. Waggoner vyí?ýv.al všechny,
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aůy Krista a jlm zlskanou 3pra.vedlnost uěinill středem 3Vého života
a zvěstováni. Ospravedlněnl z víry nesml zůstat nějakou teor`ii, ale
musl se stát oaobnl zkušenosti. -

Jen někteří
z vlry.
řečeno,

delegáti pos.třehli nutnost

posel§tvl o ospraved|něn±

Většina z nich byli skeptičtl anebo ho. úplně odmlt&li, lépB
stavěli se proťi problránl
tohoto téma ze dvou přičin: 1.

tvrdili, že adventisté

s.d. toto-pogelstvi uznávajl od

začátku a není

žádný důvod zdůrazňovat ho tak, jako to činilí Waggoner a Jone5.
2. Hnohom vlce se obávali, že mocnějšl zdůrazňování ospravedlněni
z vlry může oglabit poslušnogt.

. Pro mpjatou náladu - v době konfereněnich přestávek nezřld!i&
zazněly i žertovné vÝroky, takže E.G.Whlteová chtěla z konferonae
odejit. Dostala však výslovný pokyn,
všlm,

co Waggoner

řekl, avšak

aby zůstala.. Ne§ouhlasila. sice se

ve Bvých

zágadně podpořila v tom, co
řekl o
vztápu k zákonu. nezi jíným řekla:

proslovech a pobožnostech ho

Kristově spravedlnosti

a jejim

"Zákon nemá žádnou moc přestupnlka Zachránit, ani omílostnit` Na
co tedy je? Aby kajicl hřlšníky ved| ke Kristu... Zákón poukazuje na.
1ék proti hřlchu - na pokánl před Bohem a vlru v Krista" (Rukgpis 17,
1888) .

. G.I.Butler,

předseda GK,

nemohl ` být

pro nemoc

přitomen. Hnoha

listy varoval z Battle Creeku
před učenlm Waggonera a Jonese.
Konference skoněila b,ez toho, že by se byl koncipoval nějaký oficiélnl
zévěr o přijetl ahebo c)dmltnutl poselstvl o o5pravedlněni z vlry.
V myslich delegátů to zanecha.1o nejiatotu a. zmatek ohledně tohoto
poselstvl. Právě tato konference jasně ukázalo, že E.G.Whiteová neměla
v církvi žádné "papežské" postavenl. I ona musela úporně přesvědčovat
a ne vždy byla jejl rada přijata.. mnneapolis§ké dískuBo však neby|y
marné. Podnítily nové myšlenky a studie o o§pravedlr}ěni.
1

Učenl o

os ravedlnění nab

1o

úgtřednl v
Po

skončenl

ko`riferenč:e

v dalšh

``aestovali

období

E.G.miteová,

mlu, ale
E.ú....'Wa..ggQner

a A.T.Jones od pobřežl Atlantiku až po Kaliforníi a sv"i kázáními
nacházeli v cirkvi s,tále vlce porozuměnl pro poselstvl Ó ospravedlněnl
z vlry. Prostředníctvlm kazatelských kursů a článků v ěasopígech
nabývalo toto až dosud přehllžené. poselstvl opět platnost. 'Nový, živQt
pronikl i ústředl GK. Na mlsto nemocného G.i. Butlefa byl roku 1888
zvolen Za předsedu GK O.A.0lsen. A již na zasedání GK v roce 1889 bylo

vidět

nový postoj.

Celá

řada

bratří

později litovala.gvé opozíčnl

§tanovisko v Hinneapolisu. K nim patřili i G.I.Butler a u.Smith.
E.G.miteová
ve svých
knihách vydaných
po roce
1888 nÉadně
zdůrazňovala spravedlno5t z vlry a. vyja5ňovala vztah zákona a milosti,
Jsou ta knihy: "Patriarchové a proroci" (1890),i ''Cesta ke Kristu"
(1892), "myšlenky z hory

blahoslavenstvi" (1896),

''Touha věků" (1898),

a "Kri§tova podoben§tvi"
(i900). E.6.miteová kladla důraz na`to,
že
ospravedlnění z víry nemůže ` zůstat pouhou teoril, ale každodenní
zkušenostl, projevenou posvěcenft žívdtem.^, Zasodánl 6K v roce 1888 bylo
tedy` zřejmft bodem obratu v zájmu jagného biblického zvěgtovánl

ospravedlnění skrze víru.

'

Když se v pr`vnlch desetiletlch tohoto století všechna pozomost
zaměřila
na
silný
rozmach
zahraničnl
mlgie,
znovu, hrozilo
nebezpečenství, ože ospravedlnění z vlry bude ze středu pozornosti
vytlaěeno. Aby se to ne5talo, GK pověřila roku 1924 A.G.Daníellse, aby
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áůgbá:aí#o:žp=áíL;áwS:te:::::,choků:E#žedánšTáh.Ěí:,f.!T.éa:Š:;Íšů.oS#íeáůgz
tohoto úsllí byla. kiúha "Kristus naše spr&vedhť)gt" .
11. E\e±-orimčmi .g3fiiúu adventístů s.dů

§.d.

Hezi odštěpenÝmi sŘupírLií`ií stojl v odstupu k c{r.kví adventís"
na prvnlm n`istě. tzv. iťeformovani adveritís\-,é` Rczštěpeni počalo

v Ňěmecku roRu 3.9H `t dů5l#d*..i'c rozdllr`.ého poÍ3toj® `JŮ.čí ozbrojené služhě
v amádě. Reformační lizi`it.; ,s3 potom rožš-ířílc> i do j,íných evropských
z`eml jako je š\JÝcarskc, r{(dandsko, Ruriuns'*c a .:jaitiLai€ó státy, ak í do
Austrálíe a Amerí}iy,
b_:Lavnš me2í adverjtis,ŮzÝ německého původu. mimo

odmítánl

služby

vc.

z})ra.ni

je

\pro

toto

tmuti

přiznaěný

silný

vegetariani smu5 ,
VÝvoj reforr``ního hniátí p.roblhál `/elrii.i riepokc.jné a proměnlivě. Pře§
Všechno uznáni upřlpLr,ÝCEi 2.áměrů mnoh`]`rc:F. čleiiů. tohoto hnutl byb Přece
v jejloh řadách od sat].é..riQ
gačátkú flinoho .r.ádekj nesnášenl.ivo§ti,
a dohadů o postaveni,
`iu vedh k vjj'loučerii r!`no-nÉ:ch a k novému štěpeni

a třlštěnl. 0 nějďK.é pi..c*tij{M refQrmč ns`Do ttéjakém misijr.im hnuti
nemůže být ani řeč. Po velkém r'ozš'c.ěpen3. Ý r. "H vyka2uje toto
reformnl hnuti sestupF.{iu tendencí, ěástt3Čně `,i:Ž sotva. vystupuje na
5cénu. Hnozl jeho

Ů].eiif,~vL bé5. í vedouc~í přeiisi;&vitele

se vrátíli zpět

do cirkve.
1. Podnětem k r®zdělemi

1e neg

rámé
v -*ůdří

E5EE!E!rii3Ei!H

ů německ
Bvětové

hí Ě

.f® iza#átRu I .

adventistů, s.d. v otáz:c8
viděni 0 konci ž'asu Etilo5tí

Začátkem srpna BH se m!usela cif``.€ev rá.ciťie rozhodnout v otázce
§1užby v amádě. izoláci Ně`mecka nebyh í``.ož+iiá p`é{nčiďiÝm představítelům

Církve poradít se s cstat{`ími bratřlmi evrSps*.éTm odděienl (divize) ani
s vÝboFém GK.

vojensRé
vézeň3ké
obzvláště
§e proto
povlmosti
roaeslaný

Už před, vypukp.utlm

války n[ě'i3^ ad</etití.StJé při vykcmávánl

§1užby kvůli 5chotě ve].ké těžkc5tti é. ěa5to sr`.ášeli tvrdé
tresty. Prc,to při vypuknut,í, válk:7 g`3 představitelé armády
ostře na ně zčměřílí. Německé \'ederij. cÍ.rkve adÝentistů s.d.
domnivaloj že. m€uže
bra.tí-im. fadí.t, aby svoje vojen§ké
věrně vykoná`..ali Í. v sobotu. Tu{ťc rad`j obsahoval sborťm
přlpis jako i dcipís Hínistergtvu v.álky `.f Berllně. Většina

adventisu povolaných k vojen5ké službě se ř±dila podk toho, přičemž
ge mnohým podařilo ,ůctstai.m k samitni sli`ižbě. Jini Be zdráhalí

vykonávait vojenskou sl.dž}3u.. za co bylT±pti3#gléflí..
Vypuknuti 3vétovÉ.. .`/á!ky c=alo v prvnim rc3ce vál`KF podnět k tomu, že

někteřl extrémní advgntlsté, kteřl se
rozšířovali názor;

cpira.lí o údL``jné viděnl.. plsemně

že zača3 čas z!koušky,

tÝkajicí se "znam.ení Šelmy",

že .na jaře 1915 konči č8.s mílcistí a že Kr-istu3 2:c+úrátko přijde, příčemž

stanovilí růzr`.á d`ata. tét`. udalosti. Jel:?jtož círrLev nebyl± ochotna toto
učenl hájlt, spojíla se nevflle těcF.to pís`ate" `3 nesouhlasen, kterÝ
Vznikl v některých sborec..n \j souvisli?sti .s r.téJzko'ů \Jojenské BlužbÝ.
Nepř|znivé vÝroky t.ěcl`.t,o Č±enů círl{ve. pToti \.J1.é`dě `íedly k tomu, že

Vládni č!ínítelé

v Sa3ž;u 3,2.

`úora 19n 3hromážděnl

clrkve a.dventistů

9.d. zakázali. `Na to .tedoucí clrkve Ý Ně:fleckw I..R.Conradi jako
před§eda evropskéh.o rltiděi.er[?'., H.F.Schubert., předseťffi východo-němeoké
unie
a P,Drinhaus,
předseda §aského
sdriižhep.1 oznám'i.li dopisem
Generálnimu velenl 7. am.ádniho sbor,u ``/ DrÉL9,Íhnech 5.`březzna "H ještě
jednou postoj cirkve `.q vojenské otázce ve 5my31u obou prohlášenl
z předcházejiclho rokiů. Tí.n': fúc`cllili Gdvcián.''. záka2í.ii..

Tito tři vedouci ,braiLř?.h !iěmeckéhci
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dl].3 se domnivciii, že za danÝc:h

okol`nostl

děla]`i

+.cj

r`_ejlepší.

t.ím

odporovalo nebojovér{iu stanoviiku cirkve

však

záuja.].i

stanovisko, které

z doby americké obča.nské války

j::61t:E:652épsgie?ť3}ř,ot:eís,áan#ědš:immol3]řigáž3::íáta.3:::šá:s:váeš:3á
v rozporu s Božlmí př`ikazy, jak to vyplývá z
Jinak řečeno: ne odmitr`uti v[ijen
a šestému přikázáni. €enerálnl
německých představííi.ei ů c.i_rkve.
litovali a svoje c:hyby veiáSjně vyználi

2. Průběh
třlštěnim

reformnih®

±muti

§e

učení a Života Ježlšova.

znaĚu

em členstva a dalším

Začátkem rokii ir7"i5 rlc>Šlo k prvnimu \qJIÍ.ijčerií členů z clrkve ne pro
ůttJky pr.oti vedeni clrkve. Dvě
jejich nebojový posi~-.}j,
aie pro

konference

reforrinich členů

z r

19i5 znaznenaji

tzv. Reformního hnuti adi/ent.i.r;t.ů.
byla označená za ěást 13&bylóna, k
Zj 12,17. Svoje existeričTii opr`ávn

ý sbo:r" {l,j. původnl clrkev ASD
sčmi se ozr.ač;ovali za "ostatky" ze
& poslónť. riacházelí ve Zj 18,1-4,

t.j.' vyvádět věrné ciillťi7 Boži ze

ů cl.rkve čidventistů s.d. Proto Se
i8,1 ``,eboť údajně třetí činděl (Zj
roku 1914 padla a stala se

též nazývali "čtvrtýn anclě]e`n" ze
14,9),
t.j.
Babylónem.

cirkev

Prvnl z

prakticky začátek

S.dvt=+nListů

celé řady }.-rúzĚ+Lěpení

r?formrtti.rio hnutí se

událo již roku

:ů:;ét|Něš::Ěáiž:e3%;ě ,,ríš`i : iávž:| na\š5::-:_ťi s?gižůTí l:ůEí,př:ég::l:g:g

;;!íÍ::EE:h3::Í:!;:ho:;;;1É::;#*3:,.,p:!:šá.;Íá::;:::;u#:Ea::,:t;p:;;;
Uěil, že

Welký sboi`" js j.zrael,

reformnl hr`.u+`.i je naproti

tomu Juda

část". J.Bách byl
:b:=z33o::cTí pšávr`še" :; ,3j,rořáří::ž::g8íštš3S!<fá:ř:Eí ze
št.Šn.obrazy

a fotogr.afie.

Po skónčení
a vyrovnénl meg,i

,rhv'i.t svě*Lové vá}`k}t byi Lúč;iněn poku§ ci objasněnl
c``:-.`YRvi .3dventistů
s.d. a reformnlm hnutlm. Ve

gžíeg:3:š:n::L ťsč:#g:t:j r3š:to;:2ůtš:ží í záu=:T3cíě:gů:íst;§gásEš:S€SÉ:
#:5::ik s:áázč:y;: : en-á%cŠ± l uičEy :jeá::cá::nox:3ášiš:d5š::Í:žčézž;eĚ:á:š
áe:gkTgTi±o | ::`dtšozá:š: '-lv Ýšáie e=op:žšágěnáddš| e#af3:tízš) Bg:yjá3ťé

t';:;3=:;g;1 `o:i::áiI:š Y:á:e:3;-::

#:ř;gén!,`, , lž:najet;23py:Šáos:u|gá:ngg

světovým stamoviske{r. tJ.t`.r``Kvs,
abr
svého osobniho přesvědčen]'.. S tlm

člen `n.i;-k`rg s`/obodně jednal podle
souť[`t.asiT,í í t.ři němečtl br.atři.
Kromě toho vydaLly tř.i r:ěmeché unie v tc-n stejný deh vlastní obsahově
shodné prohlášení .

Ve dvacátých ]etech, \J8 -Rterých došIG }{ dais]rr.`d `štěpen|mfomniho

::::;Í::ÍÍo:±h:-:::::|:eg:`:':Í;.::ů:::r?;:aí;g:.:g:Fž:##S:Í:;::|gh#::;
v různých zemich

pom.ěrné `v.li.mgn odváděnim

čienů z clrkve

adventistů

s.d.

V

roce

1951

Ýíak,

dc`šlo

k

velkén,u

r`ozděleni

niavni

skupiny

refomovaných adve{ttj.stů, C.f: té doby eťťistuji dvě Generá|ni konference,
jedna

v

Sacra.mer`to

íyú:=]ifornie)
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s

názye.m

"He?ínárodnl

misijnl

společnost

adventistů

s.d.,

reformril

hnuti",

(Wtirttember.g) pod názvem "refor'mačnl
z těcht,o sk`upln má asi 5000 ělenů.

3.

Heni žádného

druhá

hnutí

v Jagstha.usenu

adventist`a s.d.". Každá

refomm.i hnuti mimo

bibliďiého

církév
Není

žádný

důvod

opouštět

cirkev

kv-.Ui

nebo]ovému

posLoji

a `/egétaríánské životosprávě. Na základě cirkevního pořádíf.u má každý
adventísta s.d. možnost v rámci církve splnit obě tyto rozhodnuti.
Bíblické
jajio

proroctvi oznáčuje

"L&odíceu"

(Zj

3,14-22),

pct§lednl církev
avšak

ní.kdy

E.G.Wzi_iteová, ke
spisům na které se
odvQlávajl, zaujal& jednoznaěné gtanovisko :

pro ]eji nedosta.tky
i"

reformni

jako

"Babylón".

adventísté

stále

"Lidé, kteřl označuji cirkev a.dventístů s.d. za Bab}-1Ón, poiižíva].i
Svědectvi tak, aby jím.í podepřeli svoje tvrzenl. Proč. však nepoukazuji
na to, o co mi po ceié roky v mém `úsili šlo
-na. jednotu clrkve? Proč

necituji siova ánděia: "Semkněte se,
semkněte se, semkněte se"? Pročí;
neopakovalí napomenut± a neřtdí].i se zágadou, že' v jednotě je síla
nedokofial á
av rozdělení
s].abost?...
I když
je c'lrkev s labá,
Krista
tlm
jedi:iÝm,
a ustavič5ně potřebuje varováni i radu, přece je pr.o
čemu

věnuje svrchovanou

pozornos.t.. a.

někdo upros+.řed nás nebo
líd Boži patři k Babylónu a když
Když

zve.nku povstane a prohlašuje, že
E+=á-Í:. ž[é-hiáá--i-té voián.í nab-ádá opustít cirkev, potom vězte, že takovÝ
člověk není
poslem pi-avdy" (Aus der Schatzkarnme'r der Zeugnísse, zv.2,
str . 325-328 ) .

Když po 651et.ech jejích,exísterice hledáme ovoce reformnlho hnuti,

musíme konstatovat, že rozslvali rozdělení & ro2kol a sežali to gtejné.
Chybi zde jednota jako znamenl Ježíšových učedníků (Jan 17,2i) a bohaté
ovoce, který b}. se dalo očekávat 2 pr.orockého obnoveného hnutí. Na
dr`uhé 5t.ra`2iě jsou nám výstrahou, abychom pozorně dbali na pi.orocke
slovo a spi.sy E.G.míteové, abychom v-ftazněji žilí podle zásad Písma.

111. Odpadnutl `j}.H.Ca"`íghta a l,.Ruconradiho
1. D.#.Canr.í

hzči.tel v Sevemí Americe, o ustil c!írkev

ht,b

roku 1887
Roku 1864 vstoupíl D.n. Canríghl; {1840-19j.9) do kaza.telské služby.
Byl nadanÝm a pohotovým řečníkem., kterÝ. krátkou dobu sloužil jako
předseda sdruženi a 2 roky byl členem výboru GK. Byl to člověk vnítřně

nestálÝ

a do

admínistrativy a

vedeni se

dcstal na základě svědectvl

E.G,TJhiteové. Dřive než roku i887 odešel defínitivně z cirkve, vicekrát
opusťil kazatelskou službu. Ve 5vých spisech, které ' pozdějí jako

baptistický kazatel

napsal

protí`

cirkvi

adventistů s.d., zřekl se

soboty, zá.vazností Desatera. a prorockého vÝkladu cíi-kve.
za§téval svěcení neděle a poplral prorocký dar E.G.Whíteové.
2. I"R Conradi odešel z církve

a stal se ba tistou

adventistů

Horlivě

s.d. roku 1982 ve věkn 76 1et

Po krát.Řém kazatelském ,působenl v cirkvi adventistů 5.d„ v Severni
Americe, I..R.Conradí
(1856-1939) od roku
1886 budoval Óílo
v Německu
a VÝchodnl Evropě. V letech 1901-1922
veól celou evropskcu oblast. Hěl 4

mímořádné organizačni schopncstí a úžasní}u vÝTácnno5t. Jeho pozoruhoané
biblické
a cirkevněLdějimé
zna.losti se
up.iatTiilr- -vrcizsáh;é
spísovate].ské čímcisti. Hezi jinÝm přepracoval Andre'„-so\q ''Dějini/

46/

soboty" a vydal komentáře k Danielovi a Zjevení.

kteřípš: sĚ::3#nárgEí ;,og:g::EO Lásšsp:=±:±±gggíťggĚáá g::::í E ;:ě:,á
vnitřni,

i

když

o ospravedlněnl 2

dlouho

skrý\za`ný .postoj

víry neuměl nikdy jasně

k

E.G.Whíteové.

TJčeni

zvěgtovat. Conradiho postoj

v obou těchto otázkách nadlouho zanechal nega.tivní stopy v-měmeckérr,
dlle adventístů
s.d. Koncem dvacátých
let Comí.a.dí 5tále
vlc6`
sympatizoval s baptísty s.d. a za zády cirkve hledal spojen.i .q jejich
předsta.víteli v Sever`ní Americe.
Roku 1932 došlo k definitivni
roztržce. V círk`Ji baptistů s..d. byl přijat za řadového kazatele
v důsledku čeho byl v clrkvi adveptistů s.d. zba.ven kazatelskét`.o
dekretu. V prosinci 1932 založil v Hamburgu prvnl sbor ba.ptistů s.d.
v Německu.

Conradiho odchod z církve nenásledovaly žádné velké kruhy. Odešlí
za. nim jen dva kazatelé a a§i 530 členů, z kterých vznik±y sbory
baptistů s`.d. Tři němecRé ur.`íe cirkve adventístů s.d. měly tehdy asi
37 900 členů. Od f.oku 1933 rnpsal Conradi celou řadu ostrÝch 5pisq
Proti cirkvi
a prorockém

adventistů g.d.
Předevšim naipa.dal učení
daru E.G.Wl`iiteové.
Odmltl
u2mat-závěrečhé

o sva.tymn
dílo
Krista v nebeské s\.atyr.i a
Dan 8,14 vykládal ve smyslu dosl
obnovení pravé bohoslužby na zemí. Ačkoliv E.G.Whiteová dostala

o svatyni potvrzeno viděnim, r.ozhodně popiral í jejl prorocký
E.G.Whiteovou označil za falešnou prorokyní a jejl viděni za klam.

skryt;:sá;:Eév :3::T:kžehgo:Eaíá:3é trú:#:k;ž: vg€::Sg d#: aávůse#:Éá
s.d. Je jísté, že l..R.Conradí byl sílnou osobnostl, pro kterou ve Stáři
nebylo lehké přenecihávat odpcvědnost jiným.

3. Conradiho
v Polsku

adchod

ni

nesouvisí

se vznikem autonom]ích S_toI±

Na

z clrkve :oz€žáiů:m tž::eTáuÉá:g=h|cáK. gg::ůnid:s:Éis:ůn:?á:to :d;::::!

3::Éi zšvF::é pg::xá:l oáááinígtra::::kuc |žis:ř|háékgřía D:. g;š33;í oá:Í:!j
i poslání

E.G.Whíteové a

učení o

svatyní. Roku

ž ;Í:Evesssšo:ůgjičlg3gť 5:áří|;e :gruší:iv:?

1931-3a s n.1m odešlé

2gá::sEí:Eísbg:ůúeHn:;:,,

světové válce organizačně celkem rozpadlo.
-QOo-

1ist

8. 5tuú'.i

3. část (I)ějiny církrw adventistů s.da)
4. kap. (Věroučné kri.ze a odpJidnuti)

Kontrolní úloh
^ 1. Odpověz stručně na nasledujlcí otázky:

1. Jak
vysvětlimti že inc!zí
sobotnímí
o ospravedlněnl nebyia prodi5kutovávána?
2.

Co bylo

příčinoit, že

v osmdesátýcri
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adventisty

`1,etech učení

otázki

učeru

o ospraledlpěn'í

z vlry bylo okraLjovou záležítostl?
3. Kdo při zagedáni GK v nimeapolisu
uěenl o ospravedlněni?

jednoznačně zastéval

oživeni

siltii#ýg3ůE::á:3ánYě:š:::ge:§gf::eEÍR::?oll§gkékonferenceodmitala
5. Proě

mimeapolísská konference pře5 jejl

negativni vyznění znamená

3:zít:vnk±e:g::t#há3áežát#áz:í::práťg:#::±o:áv:ry;&[edujícímobdobí
toto ústředni poselstvi Plsma?

::c:Í;og3#3TAž:ů;::á::[Sg#k::íhždůšTnE=::án::ů.gp:ávágá;o=á2ícké
občanské války k vojenské službě?
9. § jakÝm rozhodnutlm se postavlli před§tavitelé německých &dventístů
s.d. na zaěátku 1. 5vět. války i>roti tomuto tradičně clrkevnimu chápánl
vojenské otázky?
L,
10. Co podnitilo vedouci předBtavitele clrkve advent.s.d. začátkem 1.
svět. vámy k takovému postoji?

:áicštů:ývz::iálr533:ánT:Eoad::řtEšt#engké služby vedl v 1.

M"

12. Jak a kdy vzníklo hnuti svá.tku §tánků? \
13. Proč po 1. svět. vál« nedošlo k žádnému sjednocenl s reformlm
hnutím?
14. Který vnitřni rozpor vyniká při reformnich adventistech vzhledem na
jejich postoj ke spisům E.G.Whiteové? (poukaž na přlklad "BabylónU
15. Pro které věroučné body odešli z clrkve D.n.Camight a L.R.Conradi?
11. Odpověz pcidrobněji:

1. Jakou odpověd by jsí dal reformnlmu adventi3tovi vzhledem na jeho
vegetariánskou životosprávu?
2. Jakou odpověď bys dal adventístoví ze Btánkového hnutl, který se
davolává glaveni svátku 5tánků jako podmlnky pozdniho deště?
3. Co mlni EiG.Whiteová, když
plše, že ospravedlněnl z vlr.y nesml
zůstat pouhou teoríl, ale musl se stát každodennl osobnl zkušenosti?

pĚžk-

ággua%:#án;Ěi::::ani:::#a:eÉ::!::::ov:i::::š#!ři:l:::i:;i:::i:i
na.še dnešní gbory? Jak mtižeme Čelit jednomu í druhému nebezpeč#

v.Jen:Ěáosl:žbyb#:i;Va:Pšáž:Íenš:cZ:#:v5#ě:3čáu?váá:yjekšgáieo5řs:á
hranice mezi oaobni bezpečnosti a poslušnostl vůči Bohu?
-oOO-
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5.ka

itola:

E11en G.

"teová

Přehled dějin clr.kve adventigtů s.d. by byl neúplný, kdyby v něm
nebyla zmlnka o působení E.G.Wbíteové. Nikdr si# nezastávaJ.a nějakou
oficiálnl
funkci, ale
jeji 70-leté
půsioberil slovem
a plsmem

5ůč3:#Š i c lguĚ3ůsůřáEou.ov l :ž;áá:z::;ma;§es lrkš3ááE3šáí r:gyžká usg3á:š!i
E.G.Whíteová to mohla dělat jen proto ~ jak advent.isté věři, že Bůh ji
svěříl dar proroctví a Pán clrkve skrze ni oslovoval svůj lid. rento
dar
pr'oroctví
uchránil
vznnajícl
clrkev
před
fanati§mem
a ].edno§tranno5tl.
E.G.Whíteová
důrazně
prosazovala
světovou
evangelizaci
a
uvéženě ` radíla
zřizovat
školy,
vydavatelstvl
a lékařskoléčebné ústavy. Vzhledem na bllzký druhý přlahod Kri§ta,
vyzývala adventisty * k, pozomému studiu PI§m3 a. k. pogvěcenému
životu jako i k většímu úsill o záchranu lídl.. Ji5tá neadventistická
autorka o E.G.Whiteové napsala toto:
" správné i tvrzenl adventistů, .že E.G.Whiteová riepřidávala. nic
k blblickému zjevení. Svůj pohled
upřela na andělská poselství,
vyzdvihujlc je bez toho, že J)y chtěla Krístťw křlž odBunout ze Středu
evangelia... Clr.kev adventistů s.d. i dnes žije duchem E.G.Whiteové
•a budoucno§t bude mít toto společenství dotud, pokud bude dědictvl
odevzdáva.t přiměřeně tomuto duchu" (I.Simonová, Díe Gemeinschaft der
Sm in úolkBkund`licher Síc'fit, Hůnster,1965, str.71-72).

i. Stmčný životopis
E.G.Whíteová, roz. Harmonová (1827-1915) , vyrůstala ve státu Haíne

V hetodistické

rodínč, která

se připojila k Hillerovu

hnuti a

roku

1844 zažila zklanání z neuskutečněného přlchodu Páně. Od ledna 1845 se
snqžíla oznámenlm gvého
prvního viděnl povzbuz,ovat zmalomyslněné
adventnl věřl€1. Roku 1846 se provdala za adveritistického kazaLtele
Jamese Whitea, s
kterÝm až do jeho smrti
roku 1881 neúnavně
spolupracovala v zájmu rozmachu církve adventístů s.d. Dva ze čtyř Šynů
byh do konce svého života ve službě clrkve. E.G.Whiteová byla svojl
přirozenosti žena přátelská, vždy , ochotná lídem pomáhat, laskavá matka
a pro svoji jednoduc!hou zbožnost a posvěcený život vážená v čírkvi
i v okoll.

Jejl rozsáhlá ` céstovatelská a přednášková činno§t po boku jejlho
manžela začala v letech 1848-1850 tzv. sobotními konferencemi. mlteovi
potom zřldiH vydavatelstvl bllzko Rochesteru (Ňew York) a od r. 1855
v Battle Creeku, kde býdleli až
do r.. 1872. Po rozřešéní problémů
organizačnlch pří prvnlm zasedánl GK r. 1863 v náslédujíclch letech
Whiteovi vynakládali úsiH o šiřehí životpl refomy a zorgamizovánl
lékařského a výchovného dlla, což obojl mělo gvů]. zač!átek v Battle
Creeku. Od roku 1872 až do smrtl J.Whitea r. 1881 bydleH většínou
v Kalífornii v zájmu rozma.chu tamějšlho\ začlnajlclho díla.
Po smrti svého manže]a žlla E.G.mltová 34 rokůjako vdova.
Z pověřenl GK se 2 roky zdržovala v Mopě (1885-1887) a 9 raků
(1891-1900) v Austrálii. Po svém návratu se definitivně usldlíla v St.
Helena v Kaliforníi.

Jedenapůlročnl obdobl svého života vyplnila líterárhl prací.
E.G.Whiteová viděla svoje životnl dílo v tom, aby clr'kví i světu
zprostředkovala všechna pcučení, kter`á jl byla víděnlmi zjevena.
Hlavnlm záměrem jejích proslovu a spísů b* ustavičně praktický
křestánský život, jako je výchova dětl, splněnl domácích povinnostl ěi
střldmost .
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11. I)ar pror`o`#tvi -ý aventlstickéE. hr}i5ů-1

ver viděních

1. ndventisté s.d. věř:l,
roroctvl
biblick
Bůh `již

ve

staroaékonnl

prostředníctvln snů

době

ů'Dť5.W?áůíteové

oznamova`i

a viúěnJ:. Komu

:)cselštvl

se Bth takr~Q

prorokem ,(4 noj i2,6). Duch`|vriím dári}n proroc:tvi
svaté.'.

Bůh si

v přlpadě

však i

potřeby

§vému lídu

zjevil, ten se

§tal

vzniklo vlastné iilgmo

po Ltza-Ýri.`enl . biblické.fio káráonu ponecha.l možnost

timto

způ5obem

přlmo

Poselstvl. Podle předpo``íšdí 2 .Joel 3,.1-4

?progt~ředkovat clr`kvi §voje
a Zj 12,17 (19,10) se to mělo

§tát na. sklonku času. .i?ást`ečné nap'lněni těchto prorockÝch slov vídl
aidventísté s.d.
v zjevenlch. kter.é dostal{Ť ELG.míteová. To se §tala
přesně v čase, kdy hrozilo nebe?peči, že po z.Rlčmánl z roku 1844
adyentnl naděje

zaniki:e. Břl ť.o

však předevšín! Č€TLs,

kdy se poselstvl

o druhém Př+chodu Krista íi!ě!o rozné5t de celého světa. Ve gmze
Vybudovat dllo schopné spinít Jloto světoširé poslánl, použil Bůh dar
proroctvl a nlm oznamo`'al potřebné rady g, pokynrc Tím byla od 5amého
začátku daná do§tatečmš rozsáhlá zékladn8` pr3 `f5větošir.é zvěstování.

I)1ky

o5tatně

nepaLtři

::šáguripásůt§t:%3Tí

íídťjké

předvldavostí

skrze t& pL^oroctví,

Za

§vé sedmdegátileté

pionÝra, ale

k čemu E.C..br[ííteovou

Použí[ jako

ozmt `

2. Viděni dovolu i vcelkiň nÉz®rné
u

aaventnlch

čir`ností pří

budo\Jaj+i clrkve E,G.Whiteová

do5tala stovky viděnl a proroc:kých Bnů. V prvTiim obdobl jejl čínností
měla viděi`1 častěji př`es? den a ve shromá2děnic}i, což .se vyznaěovalo
nápadnÝmí `/nějšlmí projevy. Souěiagně a až do 3vé s!Tirti (1915) dostávala
Viděnl anebo prorocké sny i
v noci. Veřejná `;íd.ěrii měla. z:dťmaznit
Věrohodnost jejleh` výpo\Jědj., Bývalo jich méně & nakonec (1884) celkem

přestala, když

už bylo možné

charakt®ru a gvoce jeji Čin-.Íiosti.

jejl tvrzenl posoudit

na základě jejíha

V průběhu veřejných viciění, která trvala i`Áčkolik minut, někdy až
§koro .4 hodinr, přitomi měli možnoBt pozorovat několik nápadných
Projevů, o jakÝch §e zmiňuje i Plsmo: E.G.HhítGová v. tomto stavu §voje
okoll
nevnlmalaL
(2 Kor 1?,1-4)`,
její pohleci
5e
uplral
do daleka.

Z jednotlivých slov

se přlležitoštně dalo postřehnciut,

jde. Ňejnápa.dhějšl bylo

to. že po dobu celérK;

(Dan 10,17-18), i kdy.ž srdi.-~`e

tváře. E.G.Whlteová
Zabránit

mu

anebo

pulzova.lo a zachov.cii€i si přirozenou barvu

aní ní*.do z jejlho
ho

o co ve vldění

tť.vát`ií viděnl nedýchala

p=`á©rušit.

P.o

okoli nemotili viděnl přivolat,
skončer``ém -,/id.énl nikdy nebývala

vyěerpaná, aLle osvěžená.
Do].my, které

ve víděr.Í zí.skala,

byly hlubohé a

trvalé. Ještě po

měslclch a letech si uŤíiěiá~ v.zpómenout na +.o, `=Q jl bylo ukázáno.
V úvodu ke knize "VelkÝ. 3Eioi-věků'' se zmiřiuje,
že "události minulosti

a. budoucnosti.' přecházei}.-ť?ř®d jejlm zrake#t íi že směla "opětovně
riahlédnout do .prtběhu velý`étio. sporu'', ktei-ť,- ae v různých obdoblch
odehrával mezi Krístem a sČ`,.ta-p.em.

3. áobotní

adventí.sté měií. T+'_ j2gš±±e±±±u±Šg±:i:±±=:±±u±±±±id*:y

Hrozen
Tento

T_Qč±

evenín
ódpor

převz.či.ii

z

Hillerova

hT\L'Ji-..J,

kt.eré

§e

mnohýni

rozhodnutlmi dístaLncovalo od každého nadpři.roz.eného projevu. Hiller
a jeha přlvrženci mělí tl.m ods+iiip od údajr.týt:!` sn`t a víděnl některých
fanatíckýah adventi§tů, jal.o í cid ].iných nábQžei\[Ls.h'..ý-ch sk.upín, jako bylí
šejkrí (shaker.s) a. momoní. iaro tyto předsudky r`arážela E.G.Whiteová~od
gaméhb počátku na mnohé neporozijměnl a odmitnutí zg strany adventistů.

někteři přisuzovalí její vidění
E.G.Whiteová v

hypnotíckému v`livu (mesmerismu). Proto

z:ávěrečné kapítole svého spis-d

z roku 1851 ">Zkušonosti

a viděnl" (str. 76) napsala toto:
"Hilý

čtenáři! Pocit

zodpovffino§ti

vůčÍ

ňfi bratřím

a sestrám

Ít:Š:á,jg;chin:s::íá::řo:::šáíi:.ní:y=anegLgř:Fki::áh;v|vá#ym;g:
mnohých ohledně vidění a vím, že mnozí, kteři vTznávajl, že očekáva.jl
Pána a učÍ, že žijeme v pogl`ednlch dneďfi, všechno toto pří5uzujl
sa.tanovi: Od těchto očekávám mnaho protivenství; kdybych necltila, že

to ode mne

žádá I'én, nebyla bych takto

u některých asi v2:budl nenávist a pogměch.
čl ověka . "

zveřejriila svá viděni, protože
Bciha se však bojím vlce než

pok|ffivátsg:z;pg#:ýžLtn3ř:Íá:gyť%ásošisšnágvg:T::tFážen:ztážšjá3Ě:

Když se však v dalšlm období jevil výskyt vidění jen zřldka §tejně jako
i o§1abení

všeobecnéhó rozmaLchu

hnutl,

v

r.oce 1855

bylo ro2hodmto

viděnl znovu weřejnit. Uskutečnilo se to fom`.ou tzv. "Testimoníes for
the Church" (Svědectvl pro clr`kev), kterých do smrti E.q.qhiteové vyšlo
9 svazků. Během let se předsudky ztr.ácely, protože události potvrzovaly
správnost těchto r`ad.
evt!ní

la různ h oblastl Božlho diia i osobniho života
počátečnich nejednou těžkých situácich tak, jako i pozdějí,

V

clrkev Potřebovala povzbu2ení, usměrněni a napomenutl. rěmto požadavkům
sloužila viděnl, kterým bylo např. pmí z pr.osínce ls44.

V

prvopočátclch

bíblíckých věroučnÝch

Přitoh o

sobotnlch

adventístů se

bodů, např. Soboty

z;jevenl nějakých nových

bludnfti,

fanatickfti

názory

a

pravd, ale o

pravým

některá viděnl týkala

nebo ušenl o

učeniíb

svatynl. Nešlo

objasněril rozdllů mezi

které

bylo viděnlm

potvr`zeno. Významně se pozdějí osvědčíla víděni, ve kterýc:h byly
pokyny, týkajlcí §e vÝstaLvby určitých nemocní.c, Škol a vydavatelstvL

€aE:maFEE#áě:%:F#á:gfe,fo[;gáoTněťu:ggí;á[í;]e3S::gšéžš:fáí#gt::
prvnl d±r.kevnl časopls a ze stejného
ústř6dl cíťkve do Washingtonu b.C.

podnš+_u došlo k pftgtěhwánl

a. d. DťgxujEog#gtnEte;ázoLgšghí:S:::tío5ž:á:voi,:|VÉgš3#y aáv3g:áLtg
výžívy. Vědci v obor`u výžívy potvrzují, že E.G.iJhiteová předgtihla dobu
0 Celá. desetiletí,
když vču.ovči|a
_ ...-...- „ huLyé
vČHovčiHpřed
přeapouž|váLn_Ím
použlváLn_imt-afinn`;ahúnh
rafinováriých h^+-h..ťpotraviá,i-1l_

jako
tukůi

_. _

,

,q ,

é;nři:átgovF*aJ.e:ikost;É:Í,Šri:ož:.2g`ťapg:žá#i|m.žÍí::Éř:ýg3

Bohá .

§gÍe:é:3ž;g3ť:!uc!:ÍEo:Ígí;::;;ů:í::c#í::řná,:Í;J:Í;aí:::!Íiií;::::Eib:
úlohu ukázat jim správnou cestu.
Skutečnost, že
učenlm, vynikla v

Bůh darem pror.octvi varoval i před nesprávným
osmdesátých
letech v kritickém období gporů,

:c*ha#:íchc|:Íev:č!3Ížob|:á:;axágá:;n|ór.oKe?šg:gapo3dĚĚÉec:řgg:::ggá
3:3:3peš3žoo:roš:š:áyšÉruTgř3;siYÍ?#ft::5á|e:ápT;áťákággdsei3ť:rá;;
A.G.I}aníellsovi, že v nočním viděni pozorovala ioď bllžlcl 5e k velkému

51

t3!ůžcátř:šánadaán33§#zŠFa:ří;Ees:edgššgoB=r3ž3ilLogaž::;3ř::3Eu5í%Í
nepřišlí o život. Po té se A.G.Daniells
s Dr.Kelloggem. Cirkev býla zachráněná před

učenl,

í

když

to

bylo

za

odvážíl k vÝměně názorů
nebgzpečim panteistického

cenu ztráty battle-creeks.kého samatori.a.

W.6.miitecjvá později řekla, že pří této výměně názorů došlo jen k al±-ě,
t.j. začátlw odpadnutí. Před omegou clrkev teprve stoji a_ 1ítuje lid
Boži vzhleáem na budouci věrouč!né kr`ize.

'uplynulÝc:h

65

roků

od

smrti

E.G.Whiteové

bylo

příležitosti,

abychom vidělí rtit a dozráv-at ovoce jejích raó a pokynů. Kdo pozorriě
studuje dějíny této církve, poznává, že dnešni stav díla je plodem
těc'hto r`ad prozřetelno5ti, které Bm skrze obyčejnou že}-iu dával círk.vi
adventistů s.e. v jejlm počátečnim obdobi.

ili. Spisy E.G.lrhiteové
E.G.Whiteová zanechala po smrti jako výsledek své dlouholeté
spísovat.elské čínno5ti así 35 knih, velký počet menšich spisů a vlce
].ak 4600 článků v časopisu. Q tento jeji literárnl odkaz se měl podle
jeji poslední vůle důvěrníc,ký výbor ve Washingtoniú D{., který měl
dcihližeJc na překlady, starat o nové edice, \Tdávat nové kompj.lac'e
z jej]'ch rukopisů a časopiseckých článků.

Prost.ředníctvim archívu E.G.Whiteové a jeho poboček jsou studíjně
zpříst!|pr.ěné i písemné doklady, které doposud zveřejněny nehyly. Tyto
pobočky jscJú při Andrews. uníversitě, při universitě v Loma-Lindě
a Evropě sloužl archív E.G.Whiteové v Newbold College v Anglii.

ežitě

1.

Prvnim

E . G . Whiteové

Šl knih

spi5em

z

pera

ich vznik

E.G.Whítec>vé

jsou

"Zkušeností a viděni"

z roku 1851. Zrcadll se v něm těžkosti a problémy, před kterÝmí ve
čtyřic:áí:Ých letech minulého stoletl sobotnl adventíBté stálí.
Od rok-Li i855 až do roku 1909 vycházela. tzv. "Svěaectvl pro církev"
v 9 svazc:]'`ch.
V rich jsou
samostatné články-a
dopísÝ-obsahujicí rady

jednďťlívcům, ústavům í celé cirkvi, na.bádající ke křestánskému chováni
aplněni misíjniho
poslání. Po druhé
světové válce vydala
GK
t.řísvazkovÝ

výbor z

tohoto svč.deckého

odliaz.i pod

názvem "Z

pokladu

svědectvi " .
L{

nejznámějšlm krúhám

E.G.Whiteové paťii

5-svazková série zva.ná

:š::ggr`:po:" k-růEŠ=?j i:Í9#, k?i:yáa ":3Eáía?:.3:š; , a ?:ů::E;" apá:ů3:lí'
(1911) a. .'`j.elkÝ
spor věků'. (1888). Autorka v nich
liči velký boj mezi
Krígtem a satamem v různých obdoblch líds'ÁÝc:h dějir`, od počátečni

vzpouri. v nebi až po soud

světa a věčné královstvi boží. Stručný náčrt

tohoto boje bÝ-1 poprvé zveřejněn v roce 1858
sv.1, který v novějších
vydánlch vychází

v lmíz@ "Duchovni dary",
spoiu se` T.Zkušenostmí

a víděnimí". E.G.Whiteová směla ve viděnich vicekr,.it nahlédnout do scén
tohoto boje s přlkazem za.znamenat to, c:c ji bylo ukázáfio. 'Další
a podrobnější zpra.cováni tohoto tématu nacházime v obou posledních
svazcict`. 4~dllné séfíe "Duchovní darT'' z foku 1864 jaJ{o i v 4-dilném

vydáni "Duch proroctvi" z let i87o-i884.
D`\ejro%šiřenějšim,
do
e.G.Whiteové
je
útlá kr}iha

více než 100
jaz-yků přeloženým dílem
"Cesta ke
ťKristu"
z
roku 1882. Da]ší

z nejznámějšlch kníh E.G.Whíteové. je dlh
"The ttinistry of Healing"
(I.ékčiřská, služba z r.oku 1905, kde jsou uvedeny zdr`avotní pokyny
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a vyznačena lékařská služba. Významnou je i kniha duchovnich pokynů pro
kazatele a evangelisty -. "Gospel Workera" (Služebník evangelia) z roku
1915.
Jelikož
E.G.Whiteová zlskala jen
poměrně nepatrné Školni
vzděláni, pří stylizací a gramatické úpravě 5vých myšlenek 1)yla
nejednou odkázána na pomoc svého manžela. Kr.átce před smr.tí. Jamese
Whitea tato úloha připadla je].1m pomocnlkům. Těm však nebylo do`/oleno

provést jakékolív významové změny.
E.G.Whiteová .Dří

pša.nl svých děl nejednou

nejěastéji dějiriné prameny a uváděla
sporu věků" .

použivala vý;r`oky knih,

je doslovně, tak např. ve "Ve]kém

2. E.G.Whiteová zdůrazňu e, že ve všech
íchs i§ech církev osl
Bůh, ale
nenahrazu i Plsmo a ne sou dodatkem k němu

E.G.Whiteová tvrdi, že v jejlch .spisech, ať už to byly knihy,
články nebo dopisy,
"Bůh nás oslovoval Svědec:tvlmi pro cirkev". A kdo
pohrdá svědectvim, které jl dal Bůh, pohrdá sdmým Pánem. Nedožaduje se
neomylnosti a.ni doslovné inspirace, ale varuje před rozdělovánim na to,
cc> se má přijimat ].ako poselstvl od Boha a co ne. Výjimkou z toho byly
jen údaje obchodní a osobně životopisné.

Jestlíže tedy hodnotíme jejl prorocký nárok (1 Tes 5,20-21) na
základě biblíckého měřítka pro pravé proroky
(Hat 7,20; Iz 8,20; 5 I{oj
18,22),
potom
muslme
řlci,
že E.G.Whiteová
žila
životem pravé
křestánky, že její výroky o stvořenl, hříchu a vykoupep.í odpovidaj.1
učení Pisma a že jeji předpovědi budoucnosti, jako riapř. př`edpwěcT
o rozrri&chu spíritismu atd., se splnily
Při
veškerém vyzdvihováni
božského pťnrodu
svých poseistvi
E.G.Whiteová však stále znovu zdůrazňu].e zvláštní postavení Pism&.
V jednom dop`ise z roku 1896 čteme: "Svědectví nesml ubirat misto Pismu"
(Ew,
s+ir. 246). Už v roce 1851 upozor`ňovala, že viděni nemají být
nijakÝm novým pravídlem viry. A v roce 1888 v úvodu k "Velkému sporu
věků" napsala.:

"Duch nebyl dán - a ani nemůže bÝt níkdy dán, aby nahrazovai
Plsmo,. vžd,vť v Pí§mu se výslovně hovoří, že Božl slovo je měřitkem,
podle kt.erého se hodnoti každé uěenl a každá zkušenost ' (GC, ěes.sJL-r.
7).,

Na otázku, zda. s tvr`zenim, že
skrze ni hovořil Bůh, nutně nepatři
i postčLvenl jejích spisů na stejnou úr.oveň jako Plsmo, odpověděla
příkladem na Božích proroclch bíblických dob, jejichž spísr nebyly
zahrnuty do biblického kánonu (1Par 29,19,. 2Par 9,29) .
• "V dobách, kdy byly zprostředkoÝány spísy Star`ého i .\Tového zákona,

Duch Svatý nepřestáva.1 udělovat světlo různÝin jednotlívctm i kLromě
zjevenl, `které se dostalo do posledních kníh. Plsmo samo hovoři o tom,

ágažyáásoá::šep:chsrpí:::mŤ ž::zů;:ěn:á ov~g:žogíc; p:u:ů::,ý.gh á3gáců:
z jejichž výroků nebylo nic zaznamenáno. Podobně í po dokonč5enl Písiiia
I)uch Svatý pokračoval ve §vém dlle a Boží` děti osvěcoval, upozorňova`l
a potěšoval" (GC, str. 8).

Husíme rozlišovat dogmatické (na.učné) a par`enetické (napominaj ící)
proroctví. Prvnl skončilo apoštolskou dobou, takže kro!T.ě Pisma nerii
žádného jiného naučného zjevenl. I)ruhé sahá až do druhého přichodu
Krísta (1

Í{or 13,9-10) .a

je zasllbeno obzvlášť

12` 7) .
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pr.o posledni dny

(Zj

3. Pře9

E.6.mteové

mohá osočovánl b

1idem

duchovně

EÉpgE9ÉÉ
Ježlš i štěpén se zmiňujl o těžkém údělu proroků (Hat 23,37; Skut
7,51-52), . když měli pravdivě a nepříkrášleriě zvěstovat Boží výzvy
k pokéni. Neiil
ted} dívu, že ani
E,G.`miteová nebyla ušetřena
o.pětovnému odmítárií a osočovánl.
Předevšh L.R.Conradí po svém
odchodu z clrkve ved} proJ|.i
E.6.'Wriiteové potupnou polemíku, kterou uvádl 1 K.Hutren ve své kníze:
"Seher, Griibler,
Enthusiasten" (hloubavci, nč`.dšenci).
Kdo všaF. ziska.l

vlc než jen

nějaký povrchní pohled na souhrn

Ljpigů E.G.Whiteové, je].1

život a ovoce rad pro světošíré dilo adventístů s.d., ten to níkdy
tiemť#e
připsat
nějaké
hysterícké
osobě
či osobě podvodnlka..
E.G.'miteová v roce 1889 charakterizovala svoje prorocké poslánl takto:
"Pán Bůh mí dal ve svém dlle uěitou slavnostnl zkušenost a můžete
bÝt jist, že ,pokud mě BU při živcitě zachová, nepřestanu z podnětu
Ducha Božiho varovně hovořit, a to bez ohledu, jestli .mne lidé
poslouchat chbějl anebo nechtějl. Sčma od sebe némám nijakou zvláštni
moudrost; jsem ]-en nástrojem v Božl ruce, abych konala dllo, které mí
svěřil. Nauěeni, která přínášlm plsemně riebo úgtně, j§ou výrazem
poznám`., které mí dal Bůh. Snažila jsem se vám vyložít zásady, které mi
mch Boži celé roky vštěpoval do myslí a p5al do 5rdce" (Aus der
Schatzkammer der Zeugnis5e,11. 272-273).

zÁVĚR

Naučeni z dějin adventniho hnutl je povzbudivé. Z nepatrnýčh
začátků vyrostla cirkev rozšlřená po celém §větě. .Avšak v důsledku
populačn-L exploze S`Jěta stojl před čírou nesplnítelnosti mísijniho
po51áni, které je možné uskutečnit jen -ť moci "pozdniho deště" Ducha
Svatého. Vyvstává. otázka.: Jsme my, adventni věřicl, přípravení toto
závěrečné vi/1itl Ducha přijmout? I zde pla.tl trvalý odkaz É.G.Whíteové
z Roku 1872:

"žijeme v krajně vážné a vÝznamné době světových dějín. Zijeme
uprost.řed nebezpečengtví poslednich dnů.
Před námi jsou strašné
udélosti. u-ak nutné je tedy, aby se všíchní lidé, kteřl se t)ojí Boha
a míluji jeho příkázánl, před nlm
pokořili, aby v zámutku a ža.lu
vyznávalí svoje hříchy, kter`é je odlciučily od Boha! Nejvlcs bychom mělí
bÝt ustaranl z toho, že svůj nynějši staLv, svoji nizkou úroveňani
necití.me a.ní nechápeme a že r`a.dějí zůstáváme ja.cí 'jsme. Našlm útočištěm

je Boží slovo a modlitba.! Každý by měl osobně a s celou vážnostl hledat
Pána, aby ho našel. To by měla být naše
Schatz-Kammer der Zeugnísse,1. , 302-303).

prÝořadá prosba"

(Aus der

Hiislme si položit ještě druhou otázku: Přijlmáme ta. roziičná
poučerii, která §mlme poznávat z dějinných zkušenosti adventnlho lídu na
jeho cestě? E.G.Whiteová vyslovila toto přesvěděení:

"0 budoucnost se nemusíme bát, jedině kdybychom zapomnělí jak nás
Pán v minulogti vedl a učil" (LS, str.169).
-oOO-
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9. studi

iist

Ilátka
3. část (Dějiny cúrkve adventistů s.d.)
5. kap.: E.G.Whiteová

Kcintrolní úloh
1. Odpověz stručně na následujlcl otázky:
1. Na jaké úseky by§ rozčlenil život E.G..tíhiteové?
2. Dokaž,` že dar prorQctvi se neomezuje jen na spisy Starého a Nového
z ákona .

3. Ze kterých t@xt.ů Plsma 'vysvítá,
i v církvi před koncem Óasu?
\4. ' Jak
můžeme
vysvětiovat
Boží

že

dar

osloveni

pr`oroctví
v

má působit

minulém

století

pr.ostřednictvím dam proroctvl?
5. Jaké nadpřirozené p}rojevy provázely viděnl E.G.Whiteové?

6. Jak vysvětlime skutečnost, Že E.G.Whiteová v poslednlčh desetiletlch
neměla žádná veřejná víd.ěni?
7. Proč měli sc`botni adventísté zpočátku silný odpor vůči snům
a viděnim?
8. Co je ri..3konec přesvédčilo o božském pů`rodu vidění?

9. Uveď přlklad, jak .Bůh darein proroctví usměrňoval výstavbu dlla.
10. Jaké úlohy připadaji výboru důvěrniků, dohližejicímu na liter.ární
odkaz' E.G.tíhiteové?
11. V kterém dlle nacházlme

stručný nárys velkéh`o

gpcir.u mezi Kristem

a satanem?
12. Co je ,~jbgahem 9 svazků "Svědectvl pro cirkev."?
11. Dej obsáhlejši odpověď:
1. Naznaě.obsah knihy "Velký' spc)r věků".
2. Jak se shodujf7±, v'jrok E.G.Whiteové, že skrze ní
s výkladeiii, že Svědecťví nejsou na stejné úrovni S Plsmem?

mluvíl

Bůh,

Diskusní
Proě pravé proroctvl níkdy nepriDtiřeči Pismu? co sí máme myslet
o tom, že E.G.Whiteová viděla věci,
o kterých se Plsmo nezmiňuje? Je
možné spisy E.G.Whiteové i zneužit? Hmozi nám dnes nebezpečí přllišného
zdůrazňcwáni nebo nedoceněni díla a spisů E.G.Whiteové? Je spr.ávné
odvolávat se v rozhovoru s neadventisty na spísy E.G.Whiteové? Studuješ
plsemný odkaz E.G.Whiteové\abys zlskal radu &nebo abys našel potvrzenl
svých názorů? `
-oOo-
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DOŮŘTEK

1.

CjffonologickÝ přehled
Rok

400 Aug\ustinůú posmilenismus znehodnocuje adventní naději.
1200 Začátek hígtorického výkladu -Joa.chim z Florís.

1240 Arcibískup Eberhardt H jako prvni postřehl v papeží a.ntikrista.
1590 ZačátelÁ futurí 5tického vÝkladii. -Ríbera.
`1614.Začátek preterí3tic-*ého `fÝkladu -filca.zar. `

m Whitby u* o tí51cíletl pokoje před druhÝm a.dventem.
1768 Pet.ri poznává souví§1ost mezí 2300 dny a 70 týdny.
1818 niller fomuluje svůj premilenismus ve 12 bodech.
1826-1830 "Prorocké konference" jsou základem anglíckého adventnlho

tmutl .

i g3á-Ěážšer láaš l;én3žá#i ál: ;-ře É3:,Íe:š:::išž:::ái::::o st;rác í

adventnlch

kazatelů.
1842-1844124 stanových shroméžóěnl severoamer`ického adventniho hnutl.
1843 0dloučenl a.dventistů od cirkvl.
1844 Dvoji zklamánl milleristů.

Prvni

skupina adventistů

světicích 5obotu

ve WaLshingtonu,

N.H.

Prvnl vidění. E.G.Harmonové.
1845 Konference v Albany 2mamená konec nillerova hnutl.
O.Crosier zveřejňuje séríi článků o svatyni.
1846 Vyšlo dilo J.Batesa.: "Sedmý den -5obota".

1848-1850 Sobotni konference klaLdou-věroučné základy clrkví.
1849 Začátek vyda.vatelsTKého dlla; James Whíte vydal ěa5opis
Truth".
1851 Vycházi

_ ...... _i.

i!i7i."ji..r`he+i

"Present

a víděnl''.

prvnl dllo E.G.Whíteové: `.Zkušenosti a viděnl".

1852

Zakoupenl vlastniho ručníh.o tískařského stroje v Rochesteri, Nft

1853
1855

Vznik prvnlch 3obotnich Škcl.

Uveřejněni

prvnlch

čtyř

BíblíckÝch

úloh

v

"Youth

a lnstruktor" .
Přemlstěni vydavatelského dlla do Battle Creeku, nichigan.
Zveřejnění pfvnlch "Svědectvi pro cirkev".
1861 Založenl nakladatelstv± v Tůattle Creeku.
1863 Prvnl. Geneťálnl kcinference v Battle Creeku.
RozhodujH viděnl LE.G.Whíteové o rozsÉhlé obla§ti zdravotní
reformy.
1864 n.C`zechowskí začíná pracova.t v severnl ltálii.
1866 Vyšel ča5opís o zdravotnl výchové.
Otevřeni ba.ttle-creekského sanatoría.
o
1868 G.E.Ben otvirá prvni= základnl školu adventístů v Battle Creeku.
1870 J.Erzberger začíná pracovat ve Švýcar.sku jako prvni kaza.tel
a.dventistů s.á. v Ewropě.
1874

J.N.Andrews je jak.o prvni misionář aLdventistů s.d. vyslán do
Evropy .
Založenl ba.+itle-creekského kolegia.
1876 Založenl obou prvnich německých sborů (Solingen a Vohwínkeo .
1879 Začátek knižni eva.ngelízaae v Severnl Ameríce.
1885 ZaLloženi nakladatel3tvl v Basílei.
1885-1887 E.G.Whíteová v Evropě.
i886 L.R.Ccinradi je vyslén do Evropy.

J.Tay zakládá sbor na` Pitcaírnu.
1888
Kríze
ohledně
učení
o
ospravedlněnl
v ninneapolisu.
.56

při

zasedánl

GK

1889 Conradi zaJ5" misi,iní pr.áci v Hamburgu.

1890 Prvni misíjná " "Pitcairn" začíná svoji práci v jižnlm Pacífiku.
1891-1900 E.G.miteová v Austrálii.
1895 Založenl nakladatelství v Hamburgu.
1899 0tevření mísij!`Í školy ve Friedensau.
1901 Reorganizace GK v Battle Creeku.

1903

Přemlstěni n<úladatelstvl

a ústředl

clrkve z

BaLttle Creeku

do

Washingtc;nu, D`C.

překonaní panteístických viivů Dr.Kéiiogga.
1905 0tevřeril sa:iatoria v Loma-Linde.

i908 0dloučeni Battle-creekského sanQtoria od církve.
BH Vznik prvmch tř± divizl (odděleni): Severnl
Austrál ie .

meríka, Evropa,

19i5 Zemřela E.G.'ft.hitevoé.

Začátek reformčního lmutl adventigtů sú v Německu.
I„R.Conradi opouštl cirkev.

Založenl Andrewsovy univer`zíty (zpočátku :`"omo-Univer"n .
Založenl univerzity v l.oma~I.índě.
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Statistika círlnne adventistů s.d.
Počet členů na

c:elém

světě

1863 3.5001930 314.253
1870 5.4401940 504.752
188015.5701950 756.712
1890 29.7111960 ],245.125
1900 75.7671970 2,051.864
1910104.5261978

3,117.53S

Počet čl enův odděl eních

koncem

Sever.nl Amerika 566,453
Střední Amerika 561.681
Jižní Amerika 431.17.5
Severní Evropa -zápčLd. .a.frika 120.058

Evro-Afrika 239. 845
Trans-Afríka 327. 281
Afro-Střednl východ 209.394
Jižni Asie 95.339
Daleký východ 372. 740
Austr.álie-Asie 132. 401
§SSR 40.000 x)
Clna 21.168 x)

--------------___
3,117. S35

x) poslední dostuprié údaje
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1978

Pfflsedové Generální konference
John Byington i86é-i865 .A,G.i)aniells igoi-i922
Jameš White J.865-1867 W,A.Spícer 1922-1930
J.N.mdrews 1867.-1869 C:H.Watson 1930-1936
James Whit.e 1869-r.S71 J.IhrlcElhany 193611950

George J.Butler 1871-1874 W.II.Branson 1950-1954
James White 1874-`iB80 R.R.Figuhr 1954-1966
George J.Butler i&80-1888. R.H.Pierson 1966-1979
0.A.0lsen 1888-1897 N.C.Wilson 1979G.A.Irwin 1897-1901
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Úvod

1. část:

PřehH i3dveTitniho`po5elstvl

od doby apoštolů až do zaěátku

19. století
i.

Úbytek

adventri±`

naděje

od

očekávánl

v

prvotnl

cirkvi

až

po

Autuštinovo učeni Ó pozemskéň králostvl Božlm

`1. Očekáváni biizkého druhého přlchodu v apoštolské době
2. Pomalý úbyt.ek a.dventníhó očekávání v 2.a 3. stol.

3. Zánik advei`žtni nadě.ie ve státní clrkvi
11. Oživenl adventp.1 nad€`je v novověku

1. Kořeny historického výkladu proroctvl 1ežl v pozdnín středověku
2. V reformačnich cirkvích nedošlo k oživení adventní nadĚje

3.

Preteristický

a

.ťuturistický

výklad

v

protireformaci

představoval útok na hic`torii`ký-výklad
4. Nápadný rozmacr\ů poznánl pr`orockého slova
a 18, stolet.i
a) Josef nede a lzak Newton
b) Johann Albrech Bengel
c) Joham Pri.j.íipp Petri

a premilenismus v 17.

5. Vznik různÝ(:h {)čekáváni konce

a) Whitbyho })ostír[ilenismus zakládá křestánskc)u viru pokroku
b) Adventni oživ€ni v Anglíi kolem roku 1830
c) Od historického -vÝkladu k futurigmu u "1iteristů"

il. část: Adventni p7``)Duzeirii v Severnl Ameríce

1. Híllerův duchovm: +.-ii;`ťo.i a jeho teologie
1. Vývoj do obráceiij`

2. Ililier ziskává .svoje poznánl o proroctvích
3. Začátek jeho kazatelské ěinnosti
11. Velké adventni r,robuzeni
1. Millerovi í{puliiprE`covnicí otviraji cestu do velkoměgt
2. Generálnl ,'€oriference ovlivňují pracovní způsob Hillerovýc!h

spolupracovniků
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3.

Vráholem

a.dventůmo

hnutí

byla

táborová

§hromážděnl

z let

1842-1844

111. Vyvrcholeni a kor}ec l!íllerova hnutí

1. Odloučenl adventist.Ů. od ostčitnlch clrkvi
2.` Konec žídovského roku 1843

3. Druhá fáze adveritního hnutl anebo ..skutečné pflnoffii voláni"
4. Velké zklajnárí

5. Tři skuplny o,«3tatk.ů adver!tnlch věřicich
a) Skupina Aibarúy

b) spiri-listé
c) Sobotni ad\íentisté
IV. Vztah adventistů s.d. !{. }Iíllerovu hnutl

111. `ěást: Dějíny cirkve adventistů s`d.
1. kapitola: Vzr``ik clrkve (1844-1863)

1. Troji původ sobot.nícb adventi.stů
1. Objasnění očišáúJ váj`í .íiebeské svatyně
a) Učeni íj svat±rt}í má svoje kořeny v uísenl
a Hahnab) učení. o sv8`LmLi v?,ioučíio daiši urěováni

Ed§ona, Crio§íera
ča§u a Vedlo ke

zkoumánl učenl o za`rřenÝch dveří.ch
2, E.G.Whj.teová ě. dar, proroctvi
.
a) DalšI Boží pQmo`= pro zklamané adventísty
b) Kdo to byla. E.G.Harmo.!iová?

c) Za#át.eŘ jeji veřejné čínností
3. Poěátky svěcerii soboty rr!ezi čidventisty
a) Podnět p-Ž`išel od baptistů s.d.
b) Ve tiashingtonu, }iew Hampshire, zaučala koncem roku 1844 jistá

5kupina a.dventist.ů proka2atelně poprvé zachovávat §obotu
c)

Josef Bates

byl nejvýznamnějšlm

zvě5tovatelem soboty

mezi

adventisty

d) Josef Bates zprc)středkova.tel spojenl mezi třehi Vérduěn*i
body, kterými se měla vyTnačovat skupina sobotnlch advehtístů
li. VÝznam "sobot.nich koť`.±erenci" pro věroučnÝ základ budoucl clrkve
1. Sobota se brzy o.9vědčíla 'jalm jednotícl pouto určitého pcičtu

adventistů
2. Sobotnl
prvnlm ce5tám
3. Sobotní

.Konference
konferenc.e

dávaly

podnět

vTÁrjasňovaly

WhiteovÝm
odlíšná

k jejích většlm

učenl budoucí clrkve

adventistů s .do
111. Budovéni orgčLnizace

1. V padesátÝcl` 1etech se tikázala potřeba clrkevnl organizaice
2. Za.čátek vydav-atelského díl&
3. Zakládár.1 sborjú' , i3d-.rijLžer}i a Generální konference
a) Za.čátky Grgai-iizi)vá}i.i míst-nich sborů
b) Kazatelská 5i`užba.
. c) Třistupňo`;á oi^Q`ar.!izac:e: mistnl sbor, sdruženl, 6enerám

konference
d) Prvni `generá.ini. 'Kor.ference a.dventístů s.á. v roce i863
2. kapit.ola: Vznik pr.v!`j.Č3h odvě-.cvl

1. Křestánská střldmost, ůobročimá služba a iékařská misie
1. Podr.ěty :K určité refc}mě

životosprávy nacházíme už u millerástů

a sobotnlch adven't,ištů
2. Rozhodujici _oodr.ěty pro zdra.votni reformu v |eteéh |863-|866
3. I)alšl rc\zm&c.h[ lékařské iT!ísie a dobročinného dlla`

11. Biblické Školy (sobotnl školy)

1. Z počátečn.rno ťEiií v zájmu mládeže a dě+.1 se neúmyslně vyvinula
biblická Školč].
2. Kolem rokij
podobu

18?0 ziskčLia Éiblická Škola v

podstatě svoji dnešnl

111. Výchova a 5koLst.vi

1. Založem: prvnl cifkevní školy a začátek vzdělávání kaizatelů
2. Výchovné pfincip.v adver.tist& s.d.
3. Světwý rozma.ch výchovnéhc) Liiia a.dventistů s.d..
IV. I)omácl misíe

V. Zápas o nábožengk.3u svc]bodu

3. kapitola: Zač;átek a.dventist.ické ,5vétovL± mísíe
1. Hyšlenka vlast3`1 svě+.ové r!Ltisie se zrodiia zaěátkem 70. let

11. Začátky v Evropě
s.d.1. Průkopnické dilo H.Ei.CzechowskéhQ nezávisle od cirkve adventistů
2. Rozšíření adveritníiíio ito3@i3tvl ze Švýcarska do jiný€h eyropgkých
zemí

.

3. L.Ph Ccirff&di z`riládal di}o v Německ.u a východnl FhŤopě

111. Začátek v ost€.tních ěáste.ch světa
1. Třetim ú€`J€}žiti`m, cen,trem církm adventi§tů s.d. po Severnl
Americe a Evropě s€ sJGalů Aiistrálie
2. Výrazně .tir`3nikavě s§ adver.tní mi;?.ie rozšířila na ostrovy Tichého
oceánu
3. Ostatní svě+.a.cl.,.i3.y

IV. Réor`gariizace :}a začá.tku tcriotc stolstí
i. Rychlý rozmach c:ii^kve v=r5Ladova.l širšl oi-ganízační záklaidnu

2. Reorgar.tizace C-e-nerálr\.1 konference z roku 1901 v Battle Croeku
3. Přestěhcwání ``L?ti'`ed í c]'.rír`ve z Battle C;reeku do Wa5hingtonu D.C.
4. Rozdélent svět.ovéůh,o zjolg na divíze (oddělenl)
5. Dnešnl mi5ijnt situac:e c;1rkvje actventistů s.d.

4. kapítola: `/ěroiJ.fié krize 6 oi±padnut.í
1. Kríze v otázcé f.ičeni o osprciívedlněni

1. ospravedlť!.ěW

shh2e `.lm b.yh

jc.dniin ze záklaÉnlch

věroučních

bodů prvnícEh aciventí5tů. 5.d„ které se však po roc$ 1863 v důsledku
obhajoby odlišnÝc!i n&uk dostáva!o 5t.áie vice d,o pozadl
2. Generalni korife,`rence -`' #innečipolise z roku 1888 předgtavuje
vrchol križze
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3. Učení o Í"r.'-t+ediněnl j]aJ:rý`mJo ``y' dalšim obdobl pomalu, ale jistě

gvůj/ústředú vÝzmm
11. Refóm`aěni hnuti &dventístů 5.d.

něme€iýc:od:á:3r:ti:|ůroš?á:ená

:Ěážocene:!:žš;é vpošá:á3á ::e:3Ěáži:e!?

světové války a údčLjná vidění o konci doby milosti
2. Průběh reformnlho hnuti se vyznačuje úbytkem členů a dalším
třlštěnlm
3. Není níjakého biblického oprávněnl pro nějaké reformačni hnutl
mimo cirkev adventistů s.cj.
111. Odpadnuti D.H. Canrighta a. I„R, Conradiho

1. D.m.Canright,
bývalÝ znáLmý kazatel
v Severnl Americe,
opustil
clrkev roku 188.7
2. I..R.Conr.adí odešel z cir-kve adventistů §.d. roku 1932 ve věku

76 let a stal se baptístou s.d.
3. Conradiho odchod nijak nesouvisi
v Polsku

se vznikem autononnlch

sborů

5. kapitola: E.G.Whiteová

1. Stručný životopif,
11. Dar proroctvl v ddventistickém hnuti

i. Adventísté

s.d. věřl, že

ve viděnich E.G.Whiteové

se projevil

biblický dar proroctvi
2. Vídění dovoluji celkem názorně pozna.t svůj nadpřirozenÝ pŮvod

3. Sobotnl adventisté měli v počáteěnim obdobi 5ilné předsudky vůči
nadpřirozenÝm zj evenlm

4. Zjevenl se tÝkala rťzných oblasti Božiho dlla a osobniho života
111. Spisy E.G.Whiteové

1. Nejdůležitějši knihy E.G.Whiteové a jejich vznik
2.
E.G.Whíteová zdtu-azňuje,
že
ve všech
jejic!h §pis6Ch dlrkev

oslovuje Bůh, ale
dodatkem k něnm
3.

Přes

mnohá

její spisy

tlm níjak

osc]čo`Íáni

byly

duchovně nápomocny

u

Závěr
Dodatek 1 .

Dodatek li.

Seznam použité iiteratury
-o00-

spisy

nenahrazujl Plsmo
E.G.Whiteové

a nejgou

mnohÝm lidem

§8dmde§át let t,vůrýiFáo žívota El len, 6`ffliitesv.á v d&tegh

I)ětstvl a mládí
26.11.1827 Narl`zerůčE 'ťr To?sLh.am.

nvojčg

Méiir!,@

sestra Eiiáabeth

7 (1.835) Přest#h`TVTcila se Ča.o Poriland.ú (Maine)

`

9 {1837) Zraněn®. d® \tvářE h.ozenýi kairienem
12,14 (1840,1S42) §1yšeiů a uvěřilči pose'lstvi -*.Híllem
15 (1843) Vylouč;®nEa. z metodisti€ké clrkv©
16 (1844)

Zklajn.áLn1

Povolánl a

rvni lét.a 51i&žET`.

17 (pr`osir).©r: í84iá} Pi~r`Í|!Í. vidéni

i7-ig (i845-46) :hllágá-;-ói posel stvi, prvniho viděnl, doprovázena sestrou
téměř 19 (1846) Sfiat®k s Jamesem Whitesm {25)

•pQčátek guýěc€mi sobcity

20 (1848) Prvni ``ríděni Ý.`eikéhc sporu.. Sobotní konference
V rostóuc:ášn .mtžtí

21. (1849) Viďěni Ů nut.no3ti Š±[^ít, pravdu tiskem
23 (1851) Vydána Kř`aai±Li`iské z:kušenosti a vidění

27 (1855) PŽ.estěhovÉn{:.. do Íiíitt,l€

C'reeku, jÉich. Vydána pri/ni Svědectvl.

Cestuje s íHanžeie[ít ťg. káže
30\ (i858) Znoviú Ůb[jržeLa vid6mÁ

ve.:ikého gporu

dary, sv.1)

(vydáno jako Duchovnl
o

1

anizov€tné c írkvi
35 (1863) Gen@rÉiiiírii kcriiference: adventisti'? §.d. Viděnl o zdravotnl
refarmě: zůsady zdrči`ť-é ž:Lvotósprévy
~ 37 (1865) (Jaffies ůitiii@ nemocer?.: `/iděni o zdravot.nické instítuci)
44 (1872) PřestÉhov.árt.a dc -riaiifomice. Prvni .5vědec!tvl o výchově
46 (1874) J.N.AndrswĚ i)osián do Evropy
47 '(i875) Vidě.rtí adv-entn:i.ho diia v mnoha 2emich včétně Austráiie.
Zasvěceni ŠkolF v Battle CrBe.ff.72. ŤJidění koi.portérské pťi±ce.
53

(1881)

Smrt

J'&mege

Wrtitečž.

Vydány

.R,ané

spisy

(EW)

- složeny

z Křesiánských zkuěeno=stl a viděnl a I)uch.ovní.c:h ůůrů, sv. 1
54' (1882) Otevř®nj. HsěJd3burg College
56 (1884) Naps8.}a U'elí€ý spor

Cj

57 (1885) §vědect,`/í znc)vu \qídérta jako sv. {-IV

V EvropLŠ

á:=5:e,tísůt:=±g:7§.+Íááůav=T&;:Š::.Íáítí::žsg:Šo;;ffagnžĚř;:aá:3á±íg:#ýg3
údoll v A^lpách Íqby si. iu'řipomnéla mnGho uéálc..ť}tj`, které jl byly ukázány
ve viděn±ch)

Neúimmá
60

(i888)

Zre`'ídovalci

i.7eíkÝ

B..oor,

aby

Fojl.i

být rozšiřován 1 me2:i

neadventistyc
Ůčagtnila se minneapoJ.ské
učenl ospravedlněíií ski'.ze \Jim v Kri5ta.
62 (.1890)

PL-vnl dovoien.á v.

a psala denně 12-3.5 `f;Ť..ran)

kí}nf©rence

.ái\rcitě {tehdy mluvila

a upevnila

pouze dvakrát týdně

V Austálii
63 (i89i)

(V posť,eli, posti.2ťjna revmat.ismem)

psala Touhu věm {vydána

1898)

Poma±}aia při. organizováni unie (1894)
Byla

\Jedouciim

činíJ|-el?mi

při

založemí

Avondale

College (otevřem i897)

Z_Ěyěr.gčjnjÉJ#
72~(1900) Strávila. ].S l.et .ý kali.Fornském ElmÉihaveŤ}u

73

(1901) Reo_rgmí.éace

Gert_é?ralní koníereá`ce

í.podle zásad ogvědčených

v Austrálii)
75 (1903) Přemístěrú Generálnl konference do Washinqtonu, D.C.

Ra`d,či, která ochránila cirkev- od přijetl panteism
iJ}7déťna `J`íF;hova

77 (1905) V}'dána knihEL Ve šlé;,ějich veikého lékaře (m)
81 (1909) Vydá]r[ posledni 3v&zek S`/šdectvi

Naposled
se
účastriiia
zasedánl
konferenc€. Na ceště po SpojenÝch státech mlu`vila Ť2-krát.

Generálnl

83 (1911) Vydár`.a kní±m Skut.![o'Jé dpoštolů

3; , ::;E! ) v?řmááfiágáR?dys:ůžášTf:?é i?1číŠ:án%e:išák#w;:T'př- prorocl
a králové (vydáno io.i7) u
Z@mřela v Kalífornii 16. Č;ervence 1915

PGhř`bena v Batt,le Creeku

