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První  řást,

PE±BbEní pFnTB[kého daTu
Účelem   t,cihot,c]  mat,ei`iálu   [irD  dálkové  st.udiuin   je  poslciužit,  novĚ;

t,ěm,   kt,eří   jsiJu  pcivoláni,   aby  věrc]učně  i.-il]jasňovali   met,odu,   kt,eriiu
Bůh     pDužil   'rJři     zjevováni'  svých     pravd  a     pc)žadavků  lidem.   Tent,o
kui`z     může  pomoci      i      jiným     pedagogům,   členům     Ci'rkve  advent,ist,ů
s.   d.  ,    pcic:hi]pit   závaznc]st,  vůí?i   df lu  BDží   služebnice  E.   G.   Whlt,ec]-
ué  pi`ávĚ     v  době  všelijakéh[i     zpcichybňováni'  a  znevažování     ]eJího
proi`ockého  dai`u   -a   pochopit,   jehci  při'no5  prci  církeu.

InstrukĚní  cíle
Pc]  pi`cist,udc]vání   pi`vní   část,i      t.ohciLŮ  dálkcivého  kurzu  máme  být,

sc:húpn i =
1.    l`Ůzlišůvat,     pojmy   jj75pj2`ac`e,      z?.eL7gH2'   a     cJSL7z'c'€ní   (inspirat.1o,

revelat.ici,   illuminat,lc])   u   jejich  Úzt,ahu  k   jevu   (fenoménu)   pro-
rc,ct,v Í '

2.   rozliši:ivat,  sediTi   zr}ůsc]bů   (modalit),   kt,eré  Pán   Bůn  v  i`ůzných  do-
bác:h  pciužil   ve  snaze  5et,kat,  se  s   lidmi,

3.   i`c]zlišovat     mezi   správným     odvoláváni'm  se     na  t,ělesné     prcijevy
jakll  na  důkaz  nadpřii`c]zenéhii  působení     (ať  už  z  DLicha  svat,ého,

`   nebo  ducha  nesvat,Ého)   a  nesprávným  iJdvoláváním  se  na  t,yt.c]   jevy
jakú  na  plat,né  měřít.kc]   (t,est,)   pravéhci  prorockého  pi`c]jevu,

4.   t=hápat.     i-|latnDst   i:}iJjmu     plenámi'   (plnÉ,      myšlenkové)   inspii`ace
jako     i:}řiměr`ei]ého   (adekvát.níh{))      objasnĚní   met,c]dc]1c]gie     Bcižích
c]známeni'   skrze  vyvc]1Ené  prLiroky,

5.   chápat,  možná  nebezpečí     neki`it,ickÉho  přlJímání   nespi`ávných  pci-
jmL1..uerbáliii'   irispí.i`ace"   a   ..inspirace  setkání".

Úvod

Před  příchc]dem  hříchu  se  Pán     Bůh  st.ýkal   s   lidmi   přímo  t,váří
v   t,vár`  v     o5cihním  společenst.vi'.   Hříchem  byl     +,ent,c]  vzt,ah  přei`ušen
a   člc]věk   se     St,vořit,eli   cidL.izil.   K     i:iřekleiiut,i'   tÉt,o  prc]past,i     Bůh
i:iciužil   seclmi   kc]miinikař.níL`h   způsobů   -pcidle   žd   1,1   mluvll   "mncihýml
zpfisohy..   -ve  snaze  přlvÉst,   l.tdi   zpě.r,  k  sobě,   dci  cisobni'ho  vzt,ahu.

Pi`orockÉ  ncič3ni'   sny  a   '.viclěni"   ve  dne  byly  nejčast,ějši'ml   způ-
siiby     Bi]žího  při'st.upii     k  mužůHi     i   že]iám,      které  si   zvlášt,ě  vybral
a  kt.erií   jsciu     ziiání   jako   "vicliiucí..,    "proFcici..      nebli   zvlášt.ní   "po-
slouÉ.,  -

Úděl   p.Tcii`cika   byl   málc]kdy   snadný,    jak  t,ci  vysvít.á  z  Ježíšových
výst,ižnýcli     slov,   že     ..pi`|ii`c]k  není     beze  c:t,i,      1eda  ve  své  vlast,i
a   ve   svém   doně"    (Mt.   i3,57).1

Advent.ist,é  s.      d.   na  záklac]ě  biblických     důkazů   (Jl   2.28-32;

±   Ulz   zvláště  výz=naHiriý   úvcx3ník     J.   R.   Spanglera:    '.Pez`sec:uLITig   Lhe
PrcJF.heLs."   In:   tlliilst,r5±   (únoi`   1981),   s.   21.25.
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Zj   10;    12,17;    10,10;    EÍ-4,11-15;    1   K   12,12.28),1   ale   i   zkušenost,Í
věří.   že   '.moudrá  st,avitelka"   (viz     1  K  3,10)   jejich  denominace  E.
G.   Whit,eová   dost,ala  dar   prorcict,vÍ.   Pcidle  šalomounúvých
slov   ..pc]d   slunceiT}   není   nic   nového..      (Kaz   1,9),   a   pi`ot,o  není   divu,
že  ki`it.izc]uání   i:ii`oi`ciků   t,i`vá  dodnes.

Přet,i`vává     i   nespráuné     chápáni`  způsc}bů,      jakýn  prorocký  dai`
působí.   Sat,an  má  pi`vciřadý  zájen  zmást,   lidi   a  vést,   je,   aby  zavi`hli
pi`oroc'ký   dar,      kt,ei`ý   JiiTi  měl     být,  požehnáním,   "pi`i]t,Dže     když   lidé
dbají  na  naúomínání,   káráni'  a     rady  Ducha  Boži'ho,   pcit.om  sat.an  ne-
iTiůže  t,ak   lehce  svázat,   lidi   a  si]out,at   je  svÝm]   půdvc]dy".2   "Posled-
ní  sat,anův     svod"   namířený  prcit.i     Ci'rkvi   advent,ist,ů  s.      d.   krát.ce
před  Težíšcivým     návi`at,Em  bude   působit,     dvoJi'm  zpHsobem:    (1)      bude
podvracEt,  uěrohcidnost  E.   G.   UhitEc]vé   jakc]  skut.eřného,   spcilehllvÉ-
ho  pi`c]roka  Páně  a   (2)     pcidněL`ovat,   "sat,anskou  nenávlst,"   prc]t,i   Její.
službě  a   spisům   -sat,anskou  cci  dů   ii]t,enzity   1   půvDdu.3

Sat,anovýn     "zvlášt,ním  ťílem"     v  t.ěchto     posledních  dnec:h     ]e"2€ibránit,  r]říst,upu  t,oh[it,ii  světla  k  Božímu   lidu" ,   kt.ei`ý   je  t.ak  na-
léhavě  pc]t,řebuje,     aby  mohl   bezpečně  prciji't,    minov3h  polem.   kLeré
nepřít.el   všech   lidi'   t,ak  záker`nĚ;  připi`avil...4

Také  met,ody  pÚuži'vá  sat.an  v  zájmu  dc]sažení   t,ohc]t.ci  cíle?  Bude
půs[.bit,   "důvt.ipně,   různými   způs.]by,   rozličnýiTil   pi`ostř`edky...5   Krúmě
dvi]u  zmi'něnýc!h    met,od  se  sat.anskÉ  nást.i`oje     iiapříklad  snaží   di`žet.
lidi  v  zajet,Í  pi]chybovačni]st,i,6   ve  st,avii  nedočkavc]st,l   nebo  zklamá-
nl,-

Tci   je  sat,anův  plán,    jeho  ci'1   a   st,rat,egle.   Cílem   t,cihcit,o  mini-
kLirzu   je   ukázat,,    Jak   jE  možno  post.avit,   se  prcit.1   nim.

1.  mfinice

Máme-11      pcic:ht]pit,   biblický      i   mc]dEi`ní     pi`ofet,izmus.    je   t,řeba
výst,ižně   def inovat,  zvlášt,ě  t,řl   pDjmy.   PoiJicici   nám  mc]hc]u   t,yt,ci  defi-
nlce=

1.   Inspirace.   Bihlickou,   prDro[-,+kou     inspii`aci   -je  možno  defi-
ncivat,   jakci     ui`čit,ý     r)   r  Ú   c   e  s,   kt,ei`ým  Bůh     uschopňuje  muže  nebc]
ženu.   kLeré  sám  zvolil,   přijmc]ut,    a  rjřesně.   výst.ižně  a  spolehllvě
ciznámit,   Boži'   pciselst.ui`   Bcižíi]iu   lidu.7

Říkáme  o  malír`i,   aut,cirovi,      hudebním  skladat.eli   nebci  výt,vai`-
ném     umĚlc!i,      že      "byl      inspirc]ván'..      Opravdu     mcihl   být,.   šlo  ušak
o     j   i   n   ý        d  r   u  h        inspirat=e.   než     jaká  se     zmcicňovala   13ožích
prc]i`c)ků.      Když  Pavel      psal   mladému     spoliipi`acovni'ku   Timůtecivi,   že"veškei`e'   Pi'smú   pocházi'   z   Bi]žíhú   Duc:ha"    (2   Tm   3,16),    pc]užil   řec:ké-
h[J  výi`azu     ť,j]eo7.JnezJsj!~+`,   c:ož   je     zkrá[:ená  forma  dvou     řeckých   slcw
-theo.+`   (Bůh)     a  pngtzjBa   (dech).      Dosl[]va   tedy  r`ekl:      "KaždÉ   Písmo
Bůh   vdeL.hl."    (2   Tm   3,16)

L   U izz  Také  T .11.   Jemison=    A  Prophet,   Ziiiionq  Yciu.   Moiint,aln  V leu .   CA=
Pac:1f lc:  Pi`ess   Publístilng   Assoc:ÍaLlc]n   1955`   `s.135-147.

2   i  SH.   s.   48.
3    |   SI1.   s.   48.
A   5  T,   s.   667.
5   i   SM`   ě.   48-
C>    si),    s.    276.
7   F`:\ac]ul   Dedez:en--   Tc]wai`d  a  Cp`pevenLh-day  ZLdvenList,  Theoloqv  D{   Reve-

1_É3_t_±_1on-Inspírat,ion.1974,   s.1-20.
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I  když  t.ti  někdo  nůže  pi`cJst.ě  pokládat  za  pěknou  literární  me-
t.aí-cii`u,    Je     přeL'e  t,aké  pi`avdou,      a   t.i-.  význam]iou     pravdcu   že  když
pi`orúk  proži`val   t.ělesné  pi`|ijevy  st,avu  vize,   pcidcibného  t,ranzu,   pak
jakoby  Bůh  dcislovně  dýchal;   pi`oi`ok  v  tomt,o  st,avu  nedýchal   (viz  Da
10,17;   t.éž  následuji'cH'  pojednání  o  t,ělesných   jevech).

PrortJcká     inspii`ace  se     Dd  každé     jiné   inspirac:e     llší  spíše
u   c]l`ullu  mež  V   int,enzit,ě.

Ke   ski`omné   biblí.-.'ke'   iní-oi`maL.i   o   iiisplraci   apošLcil   Pet.i`  dDdá-
vá,   že  ppc.i`rjc:1   -t,iLo   ..svat,Í   BožÍ   lidÉ..   -nluvllí   .'z  popudu   Duc:ha
svat.éhi:i"    (2   Pt,1,21).   Řeťký     výraz  fezic>jťíenj.   rii]užit,ý  v   t,cimt,o   Pet,-
v`-,''±     L  ___L  __rcivě  t,exLu,      pocházi'  ze  slcivesa  fez`j,     kt,eré  znamená  .'nÉst  břÉme-__   _  _  --__--_  1      \`  `,\-c++  \,ž      +,      l--\uulJ     \  C=l*-

no'. ,    "unášet,.' ,    "rJcihánět,".   Lukáš     piiuži]   t,c.hLit,o  výi`azu   dvakrát.   (Sk
27,1?.27),   když  popisoval   působení   bouřliuéhci  vichi`u,   kt.ei`ý   "uná-
šEť   loď.   na     ni`ž  se  s  Pavlem  nacházel~     Význam   je   jasný:   pi`orocl
hyll      "puzenl   hcižskoii     inlciat.ivoii   a     unášenl   neiJdolat,eliiciu     mocí
Ducha   Bi]žiího   pcidle   jeho  vfile   k   jehc]  vlast,ni'm   c'Í}ům...1

2.      Zjevení.      Biblic:kým,         zvlášt,ním     zjevením     budeiTie     clále
i`oz[imět      c]   b   s   a   li     pc.selst,vÍ,   kter`é   13ůh   ciznámil   inspii`ačriím   zriů-
sút.em  svým  prúrokům.   fidvent,ist,é     pcikládaji.   t,eiit,ci  obsah   -pi`cii`oc:ké
i=ioselst,vÍ      -      zá     neklarrmé      (neomylnÉ),   důvĚi`yhodi]é   (pcist.ačujíci..
spiileliliué)   a  auLcii`it.at.ivni`   (pi`Ú  kr`esťana  závazné).

Tot.o     i=hápáni'  vycliází     ze     t.ří     předpokladů:   a)     člcivěk  není
schcipen   2:     vlast,ni`ch  zdiicijfi   nebci     vlast,iiím   iJcizcirováni'm   pcist.ihnúut,
ui`čiLé  druliy   ii.ifi]imai-.+e,   b)   Bůh   c.hce  mluvit,  a   c)   t.ci  se  děJe  a   roz-
uíjí  v  i`ámci   lidských  dějin.2

Bůh   se  ui`člt.ým  zpfisobem  zjevil   v  i-.řírodě,   kt,ei`á  nám   dává  t,u-
šit   jehc]  moc,   moudriist,   i   slávu.      Příi`oda  však  i]eumí   ]asně  dát,  na-
jevD  osc]bi.i  Boha,    jehii  suat,c]st„      jeho  spásnmi   lásku  ani   jeho  věčne'
záměry  s   lidst,vem.   Nadpr`ii`cizené  zjeveni'   t.edy  t,ranscenduJe   (přesa-
huje)   '.pf=ircizené"   zjeveni'   Boha  v  i=Jři'i`odě  a  sFicičívá   hlavnĚ  v  Božím
osvědčeiii~   sebe  saiTia   i   svÉ  vůle   Liřímým   stykem  s   lldst.vem.3

Bůh  mluvi'!   Ve  St.ai`é  smlouvě  nluví  Teremjáš  za  všechny   proro-
ky,   když     říká:   ..Hcispodln  vzt,áhl   5vc]u     ruku   a   dot,kl   se     mých   úst,.
F.ak  iní      Hrlspodin   riekl:   >>Hle,   vložil      jsem   t,1   dci   úst,     svá   slova.«"
(Tr   1,9)      V  lťiivé  smlúuvě  nás     Pavel   ujišť.uje,   že  Duch     svat,ý   .'vý-
slcivně   praví"    (1   Tiii   4,1).   Na      Jiném   mi'st,ě  iiás   Lent,o  apošt,ol   ubez-
pešu).e.   že     Bfih  zjevuje  svá  t,aJemst,vi'     pr{.ircikům  ve  z]eueni',   kt,ei`é
Je. dílem   post,upným   (Ef   3.3-5).   Pavel   klade  dLl  prot.ikladu  přiroze-
iiÉ   pciznání   s   púiičeni'm,      kt,eré  pcimcici'   zjevení   zpr`cist.ředkcivává  Duch
svat,ý.   Tilůci  poznání  se  nedá  zi'skat,  nljak   Jínak  .a  ze  žádne'ho   Jiné-
hc)   zdi`cije    (1   K   2,6-14).

3.      Osvícení.      Pi`ot.ože.    Pavlc!va     řečniL.ká     ot,ázka   ..Tsou  snad
všlc`Iiiii   prcii`rlky?'.   (].  K  12,29)   zahi`nuJe  nel]ativn]'   iidpověď,   zůstává
Duchu   svat,Ému     dalši'   úkol,   prot,ože   Í      t,1.   kt,eři'  nÉ]±x|±  c.bdarovánl
prorockým   darem.   maji'   spoli.i   s   pi`c]roky   pc.{=hopiL   Boži'   vůll.

Osvi'ceni'      (il]iiml]iat,1ii)    je     možnci   cleí-incivat.      jako  dílo   t.éhc.ž
I)iicha     svat,éhci,   kt.ei.ý     oznámll   Boži'     i=}oselství   i:.rc.rok[iui      a   který
nym'   uschopňuje   pos]ucl.iačíe   nebo     iřt,enáře   pi`cii`Úckýc`h   slciv   k   pi]c'hcJ-
i]eni'   duchc3vní     piiavdy  a   pc]st,Ížeiií   Boži'ho     i:ioselst,vi'   t.ýkaji'L.i'ho  se
jej   llst:'bně_

í   Z;Z=±iš;::=::==±É===±=±=88===5ŽÉ=É==Tizs;:=::±=:;==±ai  St'.   `'ťf .   f..fi J c`a{Jo.-

23 Rj;;;;áž±::::===:f=9a7f.evse.nt|h--2dof _ idše-íťl_St Theol       of  Reve-
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T.]t.ci     dílo   Ducha     svat.éhc]   ]e     zahi`nut,ci  v     Težíšcwých   slcivec:h
učedníkům   o   příL+hodu   Ut,ěšlt,ele:    "Ten     uás   nauči'   všemu   a   připc]mene
vám  všeckci,    ť:ci   jsem  vám   řekl.'.      (T   14,26)   Duch   svat.ý   t.edy   učedni'-
kůn  priipcmene    Težlšúva  slova,   kt,erá  vyi-:házela     ze  sr.ilsů  proi`oků.
a   přit,Ům   je  uvede  dci  vší   pravdy,   kterou  může   lid5ká  mysl   půchc}pit,
(J   16.13)_

Co   se   t,ýká   c]svícení.   mluví   E.    G.   Wliit,Ecivá   o  t.řech   způsiibech.
kt,erýiTii   .`nám  Pán  zjevuje  svou  vůli.   aby  nás   uvedl   a  uzpůsobll   nás
vést,   jinÉ;'.:  '  a)   L'hápáním  t,ohc..      c:ii   inspii`Livaní   pisat,elÉ     minulých
věkiq  napsali   k  našemu     iiaFiomenut,í,   b)   zásahy  r.rcizřet,elnost,i   (zna-
meni'm-l),    i=)   při'mým   půscibeni'm   I)iic:lia     svÉit,ého   na  mysl   a   srdce   kr`es-
ťana _ 1

2  .Pů5obivý  dai`

E}ilží   inic:iativLj±

Tci  vš€.  má   svůj   začát,ek  v   Bohu.   On  udělal   prviil   i:iohyb.   Svědčíí
c]   t,om   první   slova     Písma:    ''rla   počát,ku...    Bůli..."    (Gn     1.1).   V   po-
slední  knize  Pi'sna  se  Teži'š  t,řikrát,  předst,avuJe   Jako  "Alfa  a  Ome-
ga''      (Zj   1,11;   21.6;   22,13).      t.j.   prviií   a     pcislední   písmem  řecké
abecedy     -   jazyka,     kt,erým  Tan     napsal   Zjevenl.      Co  znamená  t,ent.o
krit.1L.ký  uýraz?  Ki`omě   jinéhci   jín   snad  Težíš   clit,ěl   řít:t.:   ..Byl   jsem
zde.   když  všechno  zači'nalo.   a  budu  t,ady   přl   riaplnĚní  všeho."

Pavel   zdůrazňuje   jedinečnost.  kr`esťan5kÉho  nábciženst.vÍ   pouká-
záním  na     t,ci,   že  když   jsme     ješt,ě  by±-i   ve  st,avu     hříchu  a  páchali
jsme  hřích,   Krlst.us  za   nás     zemřel   (R  5,8).   Všechna  velká  nekřes-
ť,€inská  náboženst.vÍ   jsciu  sl     v   jedncim   podobná:   člcivěka  předst,avuJÍ
jako  byt.c]st.  hledajíc!Í   Boha.   Ten     křesťaiist,vÍ   hcivoří   ci   Bcil.iu,   kt,ei`ý
hledá  člověka.   Úst,ředni'  poselst,vi'  křesr,anstwi'  vyst,ihuJÍ  t.ři   podo-
ben5t.vÍ   i.   "zt,i`ať!eném..   z  L   15:   Ú  zt.racené  Livci,   o  zt,i`aceném   penlzl
a   c]  zt.i`ac:enÉm   synu.   V   každém   z  t,ěcht.o  pc.dciheiist,vÍ   se  nám  předst,a-
vuje  ki`ajně  []ečlivý  a  st.arost,livý     Bůh,   kt,erý   jedná  v  zájmu  t,c]ho,
co  sE   zt,i`at,ilD.

Bciži'     zá-Jen     c]     řlověka     vedl     k     ust.avení   pi`oi`ockÉhú  úřadu.
Zat,i'mc!ci   lit.iirLjickÉ  knĚžst,vÚ  cislovfjvalci   Boha  v   zájmu   člověka,   pi`o-
i`iik  mluvil   k     čliJvěku  v   zájmu   Bciha.   Bftli     cht.ěl   ciznámit.   ui`čit.é   pci-
selst,vÍ,   a   pi`c}t,ci  5i   vybi`al   zvlášt,ní   lidské   pc}5ly   Jakc]   své  zást,up-
Ce_

t,Éh[]   ('.du{=hlivní     dary.'    -1     K   12.7),    je   t.o     stále   Bůh-Duc:li   svat,ý,
kclii  i`t}zhc]duje,      kt,erý  z  darů     dcistane  t,en  čl     cmen  muž  nebci     žena
(1   K   12,11.18;   viz  t,aké  T   15.16).   Zl  dar   prciroct.vÍ   byl   dán   "iiěkt.e-
i`ým"    (EÍ-4.11),    ale   ne   ..všem..       (1   K   12,29.30).    Prc]roi-,<tví   je   vynl-
kají.=Í   dai`   (1   K   1,5-7;    12,28;    14,1)   a   t,ci   neJvyšši',    L`Li   může   člcivižk
podle   Pi'sma   dělat,,    je   "iisilc]vat,   o      ješt,ě  vyšší   dai`y"    (1   K   12,31).
Ten   Bůh   sám   i`ozlii.idiije,   kdci   bude   jeho   pi`orcikem.

V   žd   1,1-2   r?t,eme  ve   dvLiu  vznešeiiých   výi`cic:i'ch.   že   Bfih   už  mlu-
vil,   a   t,o   nejpi`ve  ski`zE  r.]i`orí]ky  a   pcizději   skrze  svého  Syna.   Ve  Zj
1,1   nať~`házíme   jakýsi   "Bc]žÍ   zjevit,elský   řet,ěz"    (Bill   Gcit,hai`d).

I   když  každý  křesťan  d(.jstal     nejméně   jeden  z  darfi  Ducha  sva-

L   5  T.   s.   S12.
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Bc.ži'  zjeuit,elský  řet,ěz

Tak   jakc]     L`elá  Trojice  měla     účast,  na  st,vořeni'     našehct  světa
(Gn   1,2.26;      "Elcihim"   z   v.    26      je   i=.odst,atné   jméno  v     mncižnÉin   [ŤÍs-
le.),   t,ak     všeL`hny  t,ři   bcižskÉ     osciby   se   iíčast,ní     i   při   inspii`aci:
Clt,ec:   dává   poselst,vi`   Synovi   (ZJ   1,1;   J   8,28;   5,19.30),   Syn   hD  dává
Diic.hu     svaťému   (T   16,7.13.14)      a     Duch     svat.ý   pudí     iir`oi`olqJ   (2  Pt,
1, 21 ) _

Biižská'Ti`c}Jice  předává     púselst,vÍ   ..svÉmu  andělu"   Gabrielc]vi,
a   Gabi`iel   hci  odevzclává   Božím     služebníkům   pi`c]rcikům   (Zj   1,1;   22,6;
viz   Da   8,16;    9,21;   L   1.19.26).   Pi`Di`oci   mohli   t,edy   před   svým   lidem
aut.orlt,at,ivně     prohlá5Ít,:    "Nyní     slyš   slcivo     Hc.5púdlncivo."    (Na}:iř.
1   Kr  22,ig).1

Z  t,ěL'ht,ci  skut.eĚnost,Í  bezprc]st,řednĚ  vyplývá  dvojí:
1.   Ze  všeL'li  miliai`d   st,vořenýc:h     andělů   (Zj   5,11)     známe  dnes

jen   dva   -Lzťc'jífgz`a   ("5vět.lúnoše'.).   kt.erý   byl   pr`vni'   a   padl.   a  Gab-
z`jeja,   půvciclně     di`uhéhc],   kt.ei`ý  se     později   stal   prvni'm.     A  hyl   t,o
anděl   Gabriel,      nejvyšší   z  ai-idělů,      kt,ei`ý  oznámil   Boži'     pi]selst.,vÍ"Bc]žím   služebni'kům   i:.rcirokům".   Tot.c]     zvlášt,ní   di'lo  má   t,edy   uykonat,
jen  nejvznešenější  z  nebeských  andělů. .

2.   Pi`|ii`c]c:i      jsou  nazvánl   "jeho  služebníky..,      t.j.   Bc]ži'mi   slu-
žebníky.    Služebi.ii'k   z].iameiiá   ..t,Em,    kdo      Je   poslán..   -samc}zřejmě   pc]-
slán  někýn  vyšši'iíi.   Pán  Težíš     dc]st.at,ečně   jasně  řekl,   že  služebník
•.nen.í   všt,šÍ   než   jehc]   pán.'    (T   13,16;    15,20).   Když  t,edy   někdo   zleh-
čuje,   i.|r`ehli'ži'   ngbii   -c:Liž   .je     ješt,ě  hc]rší   -pri]'.mo  zavrhne   sliižeh-
ni'ka   (}:ii`Liroka)   riřinášeji'L.i'hLi   i:}oselst,vi`,   zavrhl   skutečně  Tohci,   kdo
prDrcikcivi   riosel5t,vÍ   5věřll.

Sedm   způsi=ibů   Bt]ži'hú   oznain.iJvání

TakÉ  zi:]ůsoby   Bi:ižího  oznam[]vání   je  možnci  předpc]kládat,  z  výraT
2:u   ''mnc]hými    (kra.l..   i`c]zličnými)      způsc]by"?  Podle  všeho   jde   iiejméně
ii   sedm   způsc}bů:

1.    T#ofazT.Íc:   -.   vjdit.elnc-Í     zj€:+'civáni'   sc-P.c2ha,   Úzriimcvání   t,váří
v  t,vář`.     Abraham     se    set.kal     s    .preexist,Énčiii'm   (prE]inkarnovaným)
Krist,em  a     dvěma  anděly   poblíž     svéhů  st,anu  v     i`c]vlnách  Mami`e   (Gn
18).   Tákob  zápasj.I   s   "andělem"     v  Peníel,   přičemž  zji5t,il:   "VidĚI
Jsem   Bciha   t,váří   u   t,vář."    (Gn   32.30).   Mojži'š   i`cizmlouval   s   HosFiodi-
nem  na  hoře     "t.váří  v  t,vář,    jako  když  někdo    mluví   se  svýni  při't,e-
lem"    (Ex   33.11).

2.   AndělÉ.      Tit,i:i     .'služebni~     duchúvé,      posi'lani'   slciužlt,  t,ěm,
kt,eři'     nají   zdědit,     si:iasení"   (žd     1,14),   čast,ci     naušt.ěvovali   lldi
a   []řlnášeli      jim     poselst,vi'     naděje     a     piit,ěi-jhy      (Da   10,11.12;   Gn
32,1},   uedli   Bilži'   služebni'ky   k     t.,ěm,    je-jiiihž  srdi=e  riřijíma].a   BožÍ
i:Jravclu   (Sk   8,26),    nel]o  varcivali      před   náhli:iu   záhubiiu,    když   Bc]žího
slciva   ]iebucle   iii:JÚslechnut,c]   (Gn   3.24).

3`    Slyšit.elný     BožÍ   hlas.      Někdy  mluuil      Ejůh   sám.      Na   Slnaji
slyšit,elně     uyřkli     Desat,ei`i]     společně     Ot,ec     se     Synem  v   jake'msi
t.i`anscend€nt.ni'm   "cluet,u"    (Í3n   20),2      přičemž  se   dcislciva   t.řásla   země
i   srdt=e   pfjsliicha{Ťft.

Tii`icly      c]slc]vil      slyšitelný     Bc]žÍ      hlas     velekněze     ze   šekiny
-z     i=inÉ   jasné     slávy,   kt,ei`á     sp{:ičívala   me2:i      chei`ubíny   ii}]rost,řed

L   Tent,o  přesnÝ     výr`az  se  }en    ve  St.arém  zákoně    vyskyt.ůie  36kr`áL-.
vai:`1ace   na}deirie  v   c:elém  Písmu   }ešLě   časLš} 1.

2   Viz   Ev,    s.   616;    SDA  BC.   sv.1.   s.1103-1104.
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Lruhly  smlcjuvy.1   šekina   byh  vldlt,elným  priJjevem   Bciži'   při't,cmncist,1
ve   svat.cist.ánku   i]a   pciušt,i.

Bt-Jžf
Pána=   pr.i
jE,j   Í;ečt,Í
(J     12,28)
zachiJvávat,   posE.1st,vÍ   sve'liú  ini lované}io  Syna..         .   _`____~..   ~ú,.[u-|iic:       [ii..i.Kazcival    J.idem

4.   VídiLelné     iíkazy.   Když  put,oval   lzrael     po  pciuštL   měl   ve-
Iekněz  v   náprsiiíku     vsazeny   dva  velké  kameiiy  -     ui`1m  a   t,umin.   Ve-
lekněz  molh   klást  c]tázky  a     HLispúdni  cidpovídal.   Když  byla  odpcivěď
•'anc-i",   zíizáři]    -jeden   z   kamenů   svět,lem.13yla-11   odpověď   "ne",   di`u-
Iiý     kámen     byl     částečně     zast.i`iiěn     jakýmsi     stínem  či   opai`em   (Hu
27,21;    1   S   28,6).2

5.   Losování.     Ve  st,arLizákonnít>h     dobác`h  se     Bůl]  setkával     se
svým   lic]em   i   i.icimcicí   vi`háni'   lcisii.

Lt.isovaH   se  krjzlové,   mĚ;st.a   i   llde'.   He]známějším  případem   lo-
siiváiu`   člověka   je  Údhaleiii'  Akána  a   jehLi  krádeže  "pěknÉho  babylcin-
skéhú  plášt,ě"   jaki]  při'řlny  pokořující     poi`ážky  lzi`aele  u  měst,a  fij
(Lv   16,8;    Toz   7).

Te  zaJi'mavé,   že  Nový  zákon     iivádi'   jen   jediný  případ  ui`čovánl
Eiiží  vftle   lcisúváni'ríi,   a   t.o  přl   vc]lbě  Mat,ěje  za  dvanáct,éhú  uiiedníka
míst,o  Tidáše   (Sk   1.26).      Nevfme.   kdy  a   pi`oč  se     t.ent.o  způsob  pře-
st.al     užívat..     Víme    však,     že     když     se    sbiir    Církue  advent.ist,ů
s.   cl.   v  flusttiui   (Pensylván"   i`ozhcidl   lcisúváni'm  vollt  sboi`civé  čÍ-
nc]vni'ky.   E.   G.   Whit.ecivá     napsala   z  Aust,rálip:   ..HedůvěřuJl    loscivá-
ní...   VýbĚr   čincivníků   cťíi`kve     zpfisiJbem   lcisování  není   BožÍ   způscib.
ZcnJp[-ivěclni'  mužLivé  nají   uLnn   číi]]civníky  sboru. "3

Ei.   uUeřejná  víděni`".   St,av  pi)dobný  t.ranzu.   do  kt.erého  se  pro-
ri]k  pLi  dcibii  vldĚní   dost,al,    jsme  už  pcipsaH   a  důkladnějí   o  nč;m   pci-
jednáme      ješt.ě  dále.      Ve   St.ai`ém      i   Ncivém     zákoně   je     iTinoho  zmfnek
o  pi`Úrúc:i'ch  přiji'inaji`[:Ích  vidění   od   Hospodína     U   S   3,1i   Nu   12,C„
Tl   2,28-32;   Sk   16.9).

7.   Hočni'    proi`cické  sny.   Pi`orok     čast,ii  dcist,ával   riciselstJm'     od
Hf=ispijdina   u   nLicL    ale   i    ve      clne.    Nem_ám.e   di°ikaz,   ž€.   tťy   l,šk`sr.€<   -jcw
byly  pi`ůvodními   Í-enilmÉny   nočni'ch   prorLif;kýrh   snů.   anl   důkaz  o   t.cim,
žE  by  se  i]ciční  poselst,vÍ   nějak     lišila  od  pc.selst.vÍ   z  denníc:h  vL
d ě n 1, _

E.   G.   1iíhít,ecivá   Jedimu   clost,ala   cit.ázku,   zda   Jako   prcii`Úkyně  mí-
vala  v  nc]ci   i   obyčejné  sny   jako   jlní,   nelnspirovaní   lldÉ.   Pousiná-
1a   se  a   řekla.   že  měla.   Další   cit,ázka   byla  nevyhnut.elná:    "Tak   umíš
i`iJzlišit   obycŤejnÉ  srH  od   inspirLivaných?"   OdpovĚděla   při'mú:    ..St.ej-
ný  andĚlský   posel,   kt.ei`ý   i.i   ině     st.oJÍ   a   riciučuje  mě  v  nočiii'cJh  uldě-
níc.h,    st,i=iji'   u  mě   a   piiu{ŤiijE  iTiě   1   ve   vlděni'tth   demiícli."4

ti    ÉimŇME'     rHm"E=m

hlas  bylo  t,éž  t,řiki`át     slyšet  za  pcizemske'  služby  našeho
jelm  krit.u   (Mt  =j,17),   na   hoře  [iiioměněni'   (Mt   17,5)   a  když
filcizofúvÉ  cislLiulll   v   chrámu     v   t,ýdnu   před   ukři.žcivánfm

.   Bůh     v  t.ěcht.o     riříi.iadech  slyšit,e]ně     příkazoval   lidem
r)n.=F.]t=+tTí'     r`.r,<.`.-_    .__.1   _                 ,.            _

Přj   vidění
DaiiiE]   píše,    že _.__     V+UL,+     UL,,     |.`U    jl.Ill    Kc]iem    nĚj    nevídš-H   "   10,7).     Tehii  přj.i`ilzená  sÍ]a  c.rhabla   (Da     10m   a   pot,om  byl
zmcic:něn   nadpřii`Úzeni-ui      sllúu   (Da   10,10.11.16.18.19.).       rJplně   pře-

prcižívali   pi`i]riiL`i   nadpřlriizení    t,ělesné  pi`ojevy.
v   t,omt,Ú  st,auu  viděl   t,ci,   co   jini'  kc]lem   něj   nevídš-
LJh,l     l,+L=`.  _,`.`____   ,           ,`

SP,   s.   399.32.
SP..   s_.   398.399:    PP.   s.   351

Dnc'I'žS   ?T7ť„3..  _I:IĚ=_Z.na   19,PO ;-~ť:1-t. .   v   2   Sřl .   s .   328 .
Av.á..LÉewshsíe:;]eae:r]t;L:e"Sbve:h^°mhořť_-C+`á-ť--C_:`#iiibt-e:év°áíieE.G.whiLeo_
vá-.   Hessen  er  to  Lhe  Re-m-a~;t:   .±..  ~7..
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st,al   vnímat,     své   nejbližší   ÚkúIÍ      (Da   10,9)   a     přEist,al   dýchat,   (Da
10.17).   E.   G.   Whit,eová   pi`c]ži'vala   při   v.jděni`   všechny   t,yt,o  pi`ojevy.
Třeba  však  dodat,,     že   i   když   jeji'   plíce     t,ehdy  neprai=c]valy,   srdc:e
pLiliánělo  krĚvni`  oběh  v  t,ěle.   TeJÍ   t,vář  nezt,i`at.ila  bai`vu.

Jak   jsme   iiž  výše  pciznamenali,   mFiže  snad   jít,  o  krajně  doslov-
ný  výklad  výi`azu   .t,Jzeop?7ez7sj5--      "Bůh   dýchal..,   půkud   šlc}  o  t,ělesnÉ
Fii`c]jevy   sciiiviseJÍcÍ   se   st.avem   pi`i-]i`Lika   při   vidění.

U   sest,i`y   E.    G.   WhiteovÉ  se   fyz.lL+kÉ   pi`i)jevy   jejích   ..veřeJnýc:h
vidění"   výi`ázněji   prc]jevc]valy  v     mladším  věku.   Od  c]smdesát,ých   let
miniiléhii  st,c]let,i'   přic`házela     zřeJmě  všec:hna   inspii`c]vaná  poselst.vÍ
Úd  Pána  v     iJrorcických   snech.   Tc]   ná5   vede     k  zamyšlení   nad   záměi`em
t.ělesných  prfivodních   Jevů.

Předevši`m   Í-yzlcké  projevy  nt=byly  pr`edpokladem  přijet,i'   posel-
st,vi`   od     Bciha.   Zdá  se,      že  nočiií   prorcic`kÉ     sny  t,o  cibjasňují.      Ale
Bůh,      kt,eiÝ   činí     všet=hnci   záměr]-iě,      slec]oval   ui`řit,ý     c:Íl   i   t,ěmlt,o
dramat,i{=kými   nadpříi`c]zenýml   r.rc]jevy.

Snad   pi`ávě     v  dramat,ičnost.i   t,ěť:ht,o     pr`c]-jevů   nacházíme  ui`Ě` it,ý
kli'č     k   nebeskému     záměi`u.   V        přípaclě   E.      G.   #hit,eovÉ     šliJ   t.ehdy
ii  sedmiiáct,ilet,É  děvče,   kt,Ei`É  Lvi`dilo:   ..Dost.ala   jsem  vidění   od  Pá-
na."   Te  možnÉ  se  však  zept.at:    ..Diibř`e,   ale   ,jak  t,o  poznáme?"

V  i.c]čát.€ční     službě  pi`c]i`oka,   kdy  napsal     a   přednesl   jen  málci
projevů,   [iylo     t,ěžko  mcižné  aplikiivat.  měřít,ko     sc]uladu  5  dřívějším
inspiri=ivaným      svědei=t,vím      (Iz      8,20).       Zkciuška      '`pc]dle   civc}[:e"    (Mt,
7,16.20)      je  i`civněž     t,ěžko  aplikLivat,elná,     dcikud  neiiplyne  někollk
lt=t,  a     výsledky  nejs[iu  zřejmÉ  v     život,ě  ilroi`oka   i  v    život,ě  t,ěi:n.
kt,eří   ]]áslediivali   Firoriikcpvy  rady.   Zkoiišku  vy[ilnění   předpůvědi   (Ti-
28,9;   Dt,18.22)   neni'  možno  aplikovat,,   důkud  neuplynulo  diist,  času,
kt,ei`ý  by  clovc]lil   pcisoudit,,   zda  sE  někt.erá   prc]i`oc.t.uÍ  splnila.

Pán   Bůh     chtěl   zřeJmě  něči'm     upout,at,  pŮzor.nost,,   aby     sl   11dÉ
začali   uvědomcivat,  vážncist,  sit,uace.      TělesnÉ  prcijevy  slLiuží   t,cimut,c.
2:áměi`u.   Pán  Bůh   pciužil   t,ohůt,o     způsc]bu   (pi`avděpůdobně  z  t,Éhciž  dů-
vodu)   c]   let,niL.i`ch,      kdy  se  ohnivé   jazyky  zjevily     nad  hlavaml   120
iíiocll.i'.i=i'ch   se   lidí   a   t,it,c]  muži=ivÉ   a   ženy  mluvili   5ciučasnými    ]azyky,
kt,ei`é  nikdy  přÉ:dt,ím  nest.udc]vall   (Sk  2).

Pán  Bfih     snad  pilužil   t,ěcht,o  fyzlťkých     pi`c]jevů  ke  zdůraznění
skut,ečnost,i,   že     zde  půscibi'   něco     nadFiřlrLizenéhci:   svědkové  zřejiiiě
nčic:házeli   důkaz     věi`ohodncisLi,   aiit.ent.ični)st,i   poselst,vÍ     v  běžných
bibllckých  měři't,c:Ích.

Ale   skut,ečncist,,   že  sat,an  můžE     falšiivat,  a  t.aké  Í-alšuJe  mnohÉ
nadpřii`[izené   i   přii`ozené   jevy,   by  nás  měla  vést  k  důkladnému  roz-
liší]váni`:      t,ělesnÉ     []i`iljevy      jsilu     důkazEm   nadr.řirc]zené   činncist,1,
nikdy   však   nEmají   být,     zkušebnírri   kamenein   aiit,ent,ičnc]st.i   nebci   lEH]1-
t.1mncJst,l   i:.roroka.

Mezi   ki`it.iky     E.    G.   Whit,ec]vÉ   je   dnes     módní   vyzýuat,   k   ui`čit,É'`demyt,iilogizaci.'      hist,Úi`ickéhii   pi`c]rcika     advent,ist,ů.   TedEn     kr`itlk
nedávno  zu]ášt,ě  nabádal   k     pochování   leljendárních  pcihádek  obsahu-
ji'cích   "magično".

Prlkucl   jcle   L|   []řípad   velkÉ   Bible,    kt,ei`ilu   E.   E.   lJhlteúvá   [ic}   dc]-
bu    vidění  delší     dohu  držela     ve  vzt,ažené,     zdvižené  i`uce,   t,ent,o
ki`1t,lk     uváclí,   že     při   bihl-ické     konfei`enc:i   i`i]ku     1919  se   důrazně
řE]kliJ,   že   t,at,c]   událc]st.   se  nikdy     nest,ala,   že   ji   nikdc]  ]ievlděl,   ba
že   nikdci   t,am   ani   nEbyl,    k[1o   by   t,c]   iTiohl   c]osvětlčit.!1

L   Ze     `st,enc>qraf íc]qr  F>řlpr`aveného     piĚeplsu  přednášlqr    WalLer`a  Reae
''Whít.e   LIE:s'',      Advent.1st.  F`orum.   San     Diego,   Call{ornla,14.      2.
1981.   s.10.      V   dc>F>ise   ze   dne   17.   7.      1981   jsem  F>c>žádal.  U.   Reae
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Když   se  však   r.ilclíváme  do  záznamfi   z   bibllL`ké  konf-erenc:e   z   i`o-
ku     igi9.1   zjist,Íme     př`edevším,      že     ki-it,ik   t,ent,Ú     záznam  cit.oval
v   podst,at,ě  Fir`eki`c]ui=eně.   Ze  záznamů  vyplýuá,   že  předseda  C;enei`ální
kLinference    Ai`t,hur  G.      Daniells  diskut,cJval     [i  pciužívání   t,ělesných
projevů   jako   ..důkazů  nebo  dokladů   pi`avost,i   dari]..   a  opcmoval   t.ako-
vému  použi`vání   jakci  důkazu     legit.innrjst,1,   cc]ž   je  st,anlivlskci,   kt,e-
rÉlio  se  lFhit,e  Est,at,e  drží  d[}dnes.

Nai.ipak,   Daniells     řekl:   "Věřím,   že  nejiTicicnějši'     důkaz  se   na-
L`házi'   v   Livi]Ltl   t,[ihiit,o   daru   r.<Íi`kvi.      ne  v   t,ělesných   a  vnějších   Firc]-
jevech -"

A.    Í3.    Daniells   se   Fic]t,on   přímLi   clc]t,kl   ot.ázky.    t,ýkaJÍcÍ   se   pří-
běhu   s   velkoii,   t,ěžkc]u   Bibli',   kt,ei`ou  E.   8.   Whit,eová,   uL.hvácena  vl-
clěni'm.   cli`žela  v   nat,ažene'  rui?e.   nehlE:děla  na  st,i`ánky   Pi'sma,   a  ]:iře-
[:e  c:it,civala     t,ext,y,   na  kt,ei`É     ukazc]vala  prst,em  druhé     i`uky.   0   t,om
řekl   bi`at,r  Daniells:   "Nevím,    jE5t,li   se  t,o  st,alc],   nebú  ne.   Neviděl
jsEm   t,o  a   nEvím,   že   hyc=h  hcivrjřil   s   někým,   kdo  t.o  viděl.'.2

A.    G.    Daniells      nemc]hl   být,   svědkEm     t,akové   u[Jálc}sti.    F'isat,el
t.ohc]t,o  i:iojednání   zjist,il   clc]sucl  čt.yři      případy,   kdy   E.    G.   Whit.eová
cli`žt=ila   Pfsm[i   p[]     dobu   vidÉíní:   t,r`iki`át.  t,c]   bylc]  v     r.    1845   a   jednou
v   r.1847.3   A.   G.   Danlells   se  iiai`c]dil   až   růkii   1858,    t,J.11   let.   po
i]c}slec]ni'm   z   uvEdenýL.li   příi)aclů.

Průzkim  ukaziije,   že  Í-yzickÉ  pi`ojevy  byly  výraznější  v  začát.-
cÍc!}i   zkušenc.st,i   E.    G.   Whit,ec]vÉ.      Ve   skut.eišncist,i   posledni'   "ver`ejnÉ
viclěni'''   se     púclle  záznamu  událo  při     st.anc}vém  shr`omáždění  v  Port,-
lanclu   (Or.eL]Lin)      i`.1884,    t.j.    pLiuhýiih     6   let,   ric]   t,om,       cŮ  A.    G.    Da-
niells   vst,ouFiil   clú   kazaLE.15kÉ   služby.   52)

NĚměli   byL`hc]m     být.  t,edy   iJř`ekvarieni.   že     A.   G.   Danlells   nlkdy
nebyl   svě;dkem  t.oho.   když  E.   G.     Whit,ec]vá  riřl   vidění   držela  v  ruce
velkou  Bibli.   On  pravclěpodc]hně  viděl  velmi  málů   jiných  zjeuně  fy-
ziiikýL`h   projevů.      které  přesLaly  kráLt=f=  pD     jeho  nást,upu  do  kaza-`t.elskÉ  služby.      Ne}:iřekvapuje  ani   t,ci,      že  neměl   mc]žnc]st.     set,kat,  se
s  žádným  ze  sL-]uřasníkfi,   kt,eři'  by]i     svědky  t,ěcht,o  pi`ojevů  -prav-
děi:icidobně   byli   t,aké   pří'liš  iTiladí.

Někt-,gr`Í     krit.ikiivÉ     t,vi`di`,      že     nejmÉně     dvě     z  t.ěc!ht,o  zr_ii`áv
o  při'padu   di`žení   Bible  při   viclěni`   nejsc]u   spcilehlivé,   pi`c]t,ože  byly
zaznamenány   a51   45   let.   po   t,c]m,      c!o  se   událost,l   st.aly,   a   pi`ot,o.   že
jE  zaznairieiial      denc]minačni`   hist,Úrik,   kt,erý  ve     svÉm  iurýzkumii   nebyl
vždy   pcizr.T`]iý.    I     když   je  Lo   dc}   ui`čit,É     mi`i`y  mi]žno   připust,1L   skii-
t,ečncist.,i'   zůst,ává,   žÉ.     v  archivu  E.   CL   t/liit,ecivé     se  dcidnes   nachází
5věc]ec:t,vÍ   očlt,élm  svědka  t,Ét,o   iidáliist.i ,      kt,ei`Eí  i:ioL`házi'   z   let,1847

o  clcivol.ení   {=1t,cwaL     ho  rjřímo  z   jeht->  dosloi/ného     přez:)Ísi.i.  Ve   své
c}dpcJuědl   z  21.   7.1981     mou  žádiost  odiiiít.l.,   t,1še  přlix}ušt..ěje.   že
se   ssnaá      mc}hl.   dt3F)i.isLIL  nějakÝcli  merišíc:h     cjiii:ylů  ve   s;:vé  př:eclnášc:e
př`ed  Fx3sluc:hačl.   ltlíst,c]  t.c>Iio  mě     i:iožádal.   abych  se  nevi`t.al  v  pcj-
drobnos±er,`h.     al.e  zůs:t.,al     u  většíc:h    Firoblémů.   Fyzíc:ké    F.rcrievy
jsci].i   t,aké  větším  r.r{:]bléiriem  a    Walt.ei`  Rea   se  tÁ3  snažll.   zdi-iraznlt
pi-:1pi.ištěníiii.   že  zveřejněné  zpi`ávy  o  t.oi]i,   jak  E.   G.  WhJ.t.ecwá  dr`-
žel.a  vE.1kc}u   B1±il.1   ve  T]idění ,    }sc]zi   myt,ic:ké  a   bez  i:odkladu.

±   Ziieře-jně[ic>  ve  SFiE[.`Lri.i  X.1   (kvě+,eri   1979) .   s.   23~57.
2   Tamt,éž,   s.   28.
3   VÍz   riaF]ř.   A.1..   Whlte:    ''Trie  Wlt,ness     c>f   the  81g   Blble..   z   13.   9.

19?9:    f±cm   Graybll.1:       `.Ell.en  G]i.  Whltls:  and  Lhe     81g   Blbl.e'.,1981..
V   c)In:}u     případec:h  -jde  o     rukcjplsně  r`oz:šířgrrý  prac:cj.j!ní     maLeríál
i}rci  i:oLřeby  z:irai:..ovníkL-i  i.iubl lkačního  odděl.ení   E.   G.   Whlt..ecyvé.
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až   lfl60.   Tímt,o  svĚ;dkem   byl     Ot,is   Nic.hcils   a   událc]st,,   kt,eroii  zazna-
menal,   se  st,ala  v   di-ibě   Ěiravděpciclc]bně  nejdelšího  vidění   E.   G.   Whi-
t.eové  v   Randc.li-]h   (Massachuset,t,s)   u  zimě  i`.    1845.

Při     t,omt,c]  vldění.      kt,eré  t,i`valo     přll]ližně  4     hcidlny.   Ellen
Harmoncivá   (v     t,É:   době   ješt.ě   svcibcidná)      i.ichoFiila   .'t,ěžkciu   Blbll   rci-
dinného   Í-ai`mát.u"   a   zclvihla   ji      Lak   "vysokc}.    jak   jen   mohla...   Blble
byla   "Út,evřená   v   jedné   ruce"   a   cina   i:.c]t,om   ..abi`ac:ela   st.i`ánky   druhc.u
iiukou  a  pi`st,en  ukazcivala  ui`čit,é  t,ext,y  a  spi`ávně   je  vla5t,ními   slo-
vy  cj.t,c]vala''   -přit,[]m  mĚla     t,vář  c]bráceniiu   jiným   směi`em!   Tot,o  t.r-
valo   "dlciuhc]u   chvi`Ii'. .1

E.   G.   Whit,eová  věřila.   že     t.at,o  zpi`áva   ]e  spolehlivým  zázna-
mem  i:ii`avé  zkušeniist.i,   prcit,ciže  z   ní   c:it,Dvala   t,řii   lidst,avce  v   jednom
aut.cJbiogi`af lckém   pc}jE!{]náiií   zveřejiiěném   v   i`o[!e   i860.2

fli`t.hur  r3.   Daniells  níkc]y  neřekl,      jak  t,c]  t,vrdí   krit.ik,   že  se
iidálc}st,  nest.ala.   Řekl      jen.   že  t,o  iieviděl   a     nezná   nikDho,   kdo  t,o
viděl.   Kdyby  však  bi`at,i`  Daniells     (kt,erý  hyl   členem  dfivěi`ného  vý-
boi`[i   i:irc]   vydávání   spisi3   E.    G.   Whit.et}vé)   vynali]žil   námahu   a  vyhle-
dal   si   v   ai`chívu  dokument,ární   dfikaz,   kt,erý  t,am  dosud   je,   neměl   by
žát=lnciu   pciiJhybiiost,   c.      t+i]m.    zcla   E.    G.    Vhlt,eová     v   dc]tiĚ   vldění   Blbll
v  i`iice  skut,ečnĚ     držela,   nebo  zda     při   veřeJnýc:h  viděiiích     ve  dne
cl ý ,:, h a 1 a . 3

V  t,Ét.o   souvislost.i   iriusi'me  zdfti`aznit.,   že   st,anovisko   i=Íi`kve   Je
dnes  st,ále     t.akové,   jaké  bylo  vždy.     TělesnÉ  pi`cijevy   jsciu  určlt,ým
dokladem   nadpřii`t}zené     člii]iilst.i,   ale  nikdy  by     se  neiiiěly  použi'vat,-jak[i  důkaz,   i-.i`ot,ciže  sat~an  může     napcidobj.t.  miiijhé   z   di'la   Duc:ha  sva-
t.e,ho_

Hl aviii'   z[.i`cist.řeclkovat,el É   [-ircii`oi=kýi=li   [iosel st.v Í

Pi`oi`fJ[::i   dúst,ávali   pci5elst,vÍ  všeobecně  ve  dvLijí   pc]době:
1.   Prc}i`c]t'l     byli   svědky  tidálost,Í.   kt,ei`é     se  odehrály  v  nlnu-

1|ist,i,   uclálcist.i'   při't,r]mných   i     svědky  budciucího  hist.orlckého  děni'.
Tak  Mcijžl.š   r.i'še   iJ   st.vořeni'   svĚt,a     a   apcišt,ol   Tan   o   di`uhém   i   t,řet,Ím
}:Jři'chodii     Krist,a.   E.      G.   `iJhit,eová     byla   během     své   sedmdesát,ilet,é
pi`oi`ocke'   služby     svědkem  mn.]ha   uclálcist,Í     z  minulcist.1,   při't,i]mncist,i
i   biidc]iicnost,i.

Prcii`iicl      t,aké  viclěli     symbcilic:ké  nebo     parabollc`ke'   udá]c]st.l.
Tyt,i:J  r.ředst,avy     se   jevily  právě  t,ak     skut,ečně   jakci  [:okoli   jiného.
Avšak      šelmy.    kt,ei`é     Danlel   vldĚ;l      a   i:iiizclĚji      v   7.    kapit.[il€ť   svéhci
rircii`oct,vÍ   i     uylíčil,   vlast,ně  nikdy  skut.ečně     neexist,ovaly.   E.   G.
Whit,ec]vá   měla   něki]lik   i:}arabcillckýc`h  vidění.    Snac]   jedním   z   neJzná-
mějšíc.h   je     viděni`   lcidi,   kt,erá     měla  nai`azit.  na      ledcivec.   Kai:iit,án
FJoučil   kili`mldelníka.   aby   nái`az     zaměřll   i`adĚíji   na   vi`c:hcil   1edovc:e,
než  by  dc.vcilil,   aby   lúd'     ut,rpěla  prudší   úder.   Tcit.ci   c]brazné  vidění
znázoi`riLivalLi      hlučnou      (avšak     ne     smiiLelnciu)      koní.i`cjnt,acťl   ci'i`kve
s   i-iant,eíst,ickým   blud}]ým   učeni`m   (..AIÍ-a")   T.    H.   Kellligga   na   začát.ku
20.   st.[]1et,i'.   V     t.[=í   f.lL-ibĚ   hyl   zásah   Bciži'     pi`ozřet,el]ii]sti   zJeven   olt-

10sml.st.r`ánkc>uá  zpráva  OLi.se  Nli:hol.se   (bez=     data>.   s.   7.   Z  obsahu
je  zřejiTié,     že  Nlt::hols   nemolil     psát.  tt.itci  zi:|i`ávu     cxX:1t.ého  svědka
v   F.ixiní      c]sobě  F}řed  rcikem     184?.   Z.pi`áT]a   neiiiohla     být.  riapsána  Fx3
r`i>(::e      1860.   Firc}t,ože     E.   G.     WTilt,ecluá   z     ní   c:1t..uJe      t,ř}   cxlstíivc:e
v   knlze  SFilr`1Li.ial   Glft,s.   sv.   2.     vyF.1ané  v   BatLle  C:reek.   H1-.   Ja-
mes  Whít.e   1860,   s.   77-?9.

2   2  SC;.   s.   ?7-79  .
3   Viz  tlěsseriger  t.o  t.he  Reiimant.,   s.  á-8.
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zvlášť  výrazně.1
2.   Proi`oci   slyšeli   t,aké  hlas  buď  někoho  z  BožÍ  Trojice,   nebci

anděla,   ciznamujíiií     p[isel5t,vÍ,   rady,   pc.iičení,     naponenut,Í  a  někdy
uai`iivání   a     pcikái`áni'.   Tyt,o  h].asy     zřejmě  nebyly  prcivázeny     výjevy
událc]st.i',    i   když  E.   G.   Vhit,eová  ři'ká.   že  při   vícerýL`h  příležit,Ús-
t.ech   hovc!řila   []římc]   s   Težíšem  Ki`1st.em.

Prorc]kovo  rcizhiidnut,Í   []sát.

Kclyž   prcirc]k   jedni)u   přiial     cid   Pána   jakýmkoli   způ5obem  piiuče-
ni',   jelio  bezpi`cist,r`edni'm   úkc]lem     bylo  přijat.é  poselst,vÍ  zestyiizci-
vat,  a  napsat,.   Pokud   jde  o  výi`azové  pi`ost.řec]ky,   mohl   se  pi`oi`ok  při
plnění   suÉ   úlcihy  rc.zhLidnout,  }:.i`ci   i]ěkt,ei`iiii   z  více  možnost.Í:

1.      Prorc]k  měl     možn[]st,   psát,     zpfiscibem   novinc]vého  i`epcirt,Éi`a.
jednciduše     zaznamenávajícíhc]     slciva     nEheské     c]5Úbncist,i,   kt,erá  mu
c]známila   pLiselst,vi'.   Tiwalým  zvykem   E.    C;.   Wlilt,ec]ve'  bylD  výi`oky   an-
děla  ciznačlt,     }:.ři'mo  Livcizcivkami,   aby   čt,enár`     okamžit,ě   pc]st.řehl,   že
jde  o  slciva   ar[-;handěla  Gabriela,   ne  o  sli]va   její.2

2.      Fr`orc]k  čast.ci     ciděl     poselst.vÍ     clci  svých     vlast,ních   slov.
(0  t.omt.,Ú     asi:iekt,ii  budeme  mluvit.     víite  dále,   když     budeme  uvažovat.
Ú  r_.i`orc]kově      jedinečném     příncisu     t.Ét,ci     službě.)     Jednc]u  se  pt,ali
E.   G.      Vhlt.eovÉ,   zda   délka   É;`ukně     9   pali=ů   iicl   země.      jakou   há]ila,
i=.c]chází   přímú   z  Pánova  pcikynu,   nebc}   je   t,o   jen   její   názor.   Od-pově-
děla,   že  Pán     jí  ve  vidĚn.Í  ukázal   t,řl     skupiny  žen.   První  skupina
byla   oblí=čena   podle  módy   t,ehdejši'   clc]by   dc]   dlou}iýc'h   sukiií,   kt,ei`ými
zamet.aly   i-irach   iili{=e.   Te  zřejmé.      že   zE  zc]ravc)t.ního  hlediska   byly
t,yt,Li   sukně   při'liš  dloiihÉ.   Di`i.ihá   sku[iiiia   měla   suknĚ   příliš   ki`át,ké.
Pc]t,om   E.      Í3.   Whit,eová  vlděla     t.řeti'   skupinu  žen     v  sukních,   kt,ei`é
nezamet,aly   pouliční     prach,   ale  byly     dc]st,  dlciuhé,   aby     mc]hly  být.
pDvaž.iivány  za     slušne'  a  zdi`avÉ.     Ve  viclěni'   se     iiki`aj   t,ěcht.c]  sukní
jEvil   asi   9  i:]alců  c]d  zĚ]mě  a   E.   G.   Whit,eová   je   t,akt,o  pop5ala.

AnclĚ;1   neuvedl      žcídnou  délku  v   palci'i:h.      V   oclpovědl   na  cit.ázku
čt.enáře   Review   and   Herald  E.   G.   \.Jhit,eová   uvedla:'`1   k[Iyž   jsem     při   psani'   svýi=h  vidění   závislá     na  Duc`hu   Páně,
právě  t,ak     Jako   jlní   při   jejich     přiJi'mání,   slova,   kt,ei`á  pciuži'vám
k   pili.iisu   t,cihc],    i=<o  mi   bylci   ukázáno,    jsciu   má   vla5t,ni'.   Takmile  mi    Je
však   řekl   anděl,   dávám   je   do   uvci2:c]vek."3

MimLiťh[:idem,   t,ent.ci  výrúk   použil    jí5t.ý   současný   ki`it,lk   k   cibvl-
nění,   že   E.   G.   V]iit,ecivá   tvrdila,      že  vždy  pc]iižila   jen  5vá  vlast.ní
slc]va   nebo     slLiva  anclěla   (pat,řii?ně   označená     uuiizovkami).   A   pc]t.cm
ji   krit,ik   c]bvir]uje  z  nespc]lehlivc]st,i   d[]kazc]váním.   že  řast.o   pciuží-
vala   li].,erái`ni'   t.vi)i`bu   jiných   ai]t,oi`ů.

S{=]uulslc)st.   výi`c]kii   E.    G.   Whit.ecivé   ukazLije,    že   ki`it,ik   nespi-áv-
ně   i:]ciuži'vá   jĚ:ji'ho  výriiku.    Pi`ů2:kum   ciclsLavi::e   nás   však  vede   ke   t.řet,i'
možnost,i,    kl-,ei`iiu   Fii`oroci   zužit.kovali   u   rozličnýL.h   rjbdcibích.

3.    Pi`[]rc]k   se  může   někc]y     rcizhodnt]ut,   riúi]ži't,   slc]v   jinÉhc]   aut,i]-
i`či.    Tak   si   Fiúči'nali   bibličt.Í   pror[]ci      i   E.    G.   Whit,eúvá.    Někdy   t,a~
kúvým   jlným   pramEnem   iTiůže   být,   iiěkt,ei`ý   insi]ii`[]vaný   r-ii`iir{]k   Hiis[-Jc}di-
nův,    jii]c]y   však   aut,c]r   pramenii   nebyl    ins[|irúván.   A   všeúbecně   řE3ře-
n[},    prc]rilci      nei::1t.{]vali   zcli`oje,    z€.   kt,ei`ých      tŤ.erL-iall,    ani   neuvedli
hiblicjgi`af ic`ké   úclaje,    jak   t,[i  dělají   dnešní   badat,elé.

L   Vlz:   "The   Al.i-.}1ia      and   t.he  Clmega"   a   .'Tlie     Fundat.1c>n   of   Clur   Falt.h.'  .
Iri=    1   SM,    s.193-208.

2   RH.   8.10.18ó7.   Clt.   z  llessgnger`   t,o  t,he  Remn<'int,.   s.   i3.óO.?9.
3   TalíltJ±ž -
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rit,ic:i   dnes   obviňují   E.      G.   Ůhit.ecivc]u  z  plagiát,c]i`st,uí,   prů-
t,ože  L.it,civala     nĚ;kt.eré  }iein5pii`ované  aut,ciry,   aniž     by  uvedla  pra-
men.   Podívejme  5e   na   t.c]t,o  c]bvinění   i   na   praxi   pr`c]rc]ckých   pisat,elů
[}c]drobněj 1.

Obvinřní   z   ''opisc]vání"

Jak   budeme. podrc]bněji   st,udcivat,     ve  druhé  část.i   t,Ét.ci  třídílné
st,udie,   prúť.i   E.   G.   Whit,eovÉ  nebylc]  uzneseno  žádné  obvinění   t,ýka-
jící   se   její   profesic]nální   sc!hcipnů5t.i   jakci  pi`orc]ka  Páně,   kt,eré  by
5oučasně  nebylc}  namířencj  pi`Ůt,i   prorokůni  Písma   -  ať  už  se  cibvinění
t,ýkalci   cipisování,   nebt]  vyslovení     ne5plněných   prcircic:t,vÍ.   nebo   dc]-
pušt,ění   se  určit,ýc:h  omylů  u  t,cim,      ť:Ů  bylo  napsáno  či   řečenc},   pří-
padnš`    že   nĚco   se   mělc]   c]dvolaL     a   ziTiěi]it.   (z   t,cihc],    c:c]   řekl   pporc]k)
-ba   i   věci   podst,at,nější,   kt,ei`é  sE  měly  napi`avlt,.

Zde     pc]jEdnáme   jen     i]     Úbvinění,      kt,erá  se     t,ýkají   opiscivání
z   jinýc=h   iiramenů,   a   t,o     inspirc]uaných   i   neinspii`c]vaných.   Origina-
1it,a   není   dnes   a   nikdy   nebyla   zkušebním  kamenem   individuální   pi`o-
rc]cké   inspirace,    jak  t,Ú  R.   W.   0lsůn  vý5t,lžně  naznačj.l   nábciženskÉ-
mu  redakLorovi   časopi5u   Newsweek.   a  t,edy   lit,epái`ní   ..půjčcivání   ne-
ředí   její   (E.   G.   Whit,ecivé)   inspirační   nároky".1

Biblj.čt,Í   pisat,elÉ   opisůvali   jeden     od  druhého  bez   udání   pra-
mene  a  zřejmĚ  při   t,om   nec:Ít.ill   žádnÉ  výčit,ky  svědomí.

Mic!heáš      (4.1-3)   převzal      cid   lzajáše      (2,2-4).    Písař,      kt.ei`ý
kiJmpiloval     2     Královskciu     (18-20),      si     t,akÉ    vypůjčil   z   lzajáše
(36~39).    Mat,ciuš   a      Lukáš   nají   mnc]ho  vyF]ůjčenci   iJd     Mai`ka   jakož   1   z
jinÉhci     společínÉho  pi`ameiie.      žádný   z     nich   nikdy     neuvedl   pi`amen
(vlz   SDA   Bible   Cc]mment,ai`y,    sv.    5,    s.178-179).2

Ve     skut,eřnosLl     mnozí     uĚenci     c]Levřeně    přiznávají,   že  asi
918  Markc]va   evangelia   se   dc.st,alci     do  evangelií   Mat,oušova   a  Luká-
šcwa _

JE?št,ě  zajímavější   Je  snad     skut,ečnost„   že  pisat,elé  FÍ5ma   ol]-
čas  or]isovali   (nebo  si   půjčc]uali)   z   lit,ei`ái`ní  t,vorby  neinsplrúua-
ných  aut,orů.      vřet.ně   aui,oi`ů   pcihai]5kých.   Nariř.      c]kolo  roku   600   př.
Kr.   Epimenides     napsal:   "Připi`avili   t,i   hrob,     ó,   svatý  a  vznešený
-Krét:ané  vždy   lžc]u,    jsou  zlá     hovada  a  břichopasnícl   lenlví.   Ale
t,y  nejsi   mrt.uý;   ty  žiješ  a  zůst,áváš   na  všky;   Firot,Ůže  v  Lobě  žije-
me,   hýbeme  se   a   t,rváme."3

Nezní   nám   Lo  nějak     pc]vědomě?  Jist,ěže,   apc]št,ol   F'avel   dvaki`át.
pc.užil   nĚkt,erou   část,   t,c]hcit,c]  výi`ciku,   a   t,o   jednciu  v   Tt,1,12   (..Teden
z  nic:h,    jejich     ulast,ní   pi`orok,   řekl:     »Kréťané   Jsou  samí     lháři,
zlá   zuířat,a,    lenivá   břic:ha.«'')   a  znc]vu  ve   svém  pi`ci5lc]vu   na  Marso-
vě   kc]pi=i   v  flt,É]iáL+h,   kt,ei`ý   je   zaznamenán  ve   Sk   17,28   ("Neboť  v   něm
žiJeme,    i]cihybujeme   se,    jsme.").

Ježíš  Kri5t,us     nevymyslel   zlat,é  pravidlo  z     Mt,  7,12.   0  ťelciu
|]enei.'ac:i      dříve   už     rabín   Hillel      napsal:    "Cc]     nenávidíš,    nedělej
svÉmu   bližnímu;    t,ť)   je   L'elá   Túra.      zaLímco   cist.at,ní   je   t,cihú   jen   vý-
kladem . "

Myšlenky,   ba     i   některá  slciua  modlit,by     Páně  můžeme   najít,  ve
st,arších   cibřadních  mc]dlit,bách   známých   jako   Ha  Kac]diš.4

L   "A  Fal.5e  ProFlhet,essr?"   In=   Ngwsůeek  19.1.1981,
2   R!ober`t.  W.      C)1sc>n:    101   auest,ions     on   Lhe  Sani:.t,uar

U_h__1_t±f_z_   1981,   s .   105-10S .
3   Vlz   SDA  BC.   sv.   6.   s.   34S.
4   TJ|z   CS|:)A   BC:,    sv.    5,    5.    346.356.
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Púdst,at,nÉ  části  Tanovir  a.pc]kalyp5y  -  knihy  Zjevení   -   pÚc:háze-
jí   z  knihy  Encichcivy,      [iseudciepiL]raf ickéhc]  díla,   kt,ei`é  bylci   šířeno
asi   150      1et,  i:iředtím,   než     Tan  napsal   pcislední     knlhu  Písma.   Také
Juda     si   půjčil     řádek   ("Hle,     přichází  Pán     s  deset,it,i5Íci   svých
svat,ých"    -Ju   14)   z  t,élic]ž  pramenE.1

Ve   skut,ečiic]st,i   ie   v   našem     Nc}vém   zákcině   c!it,ovánc]   asi   15   apo-
ki`yí.ních   a  pseudc]epigraf ických   knih  všecibecně,   bez  udání   pramene.

Evangeli5t,a     Lukáš,      kt,erý     byl.     lÉkařem.      říká,   že   zešlroka
a  důkladně  rsri]zkoumal   dcist,upnÉ  pra]]ieny     dříve,   než  napsal   evange-
1ium,   kt,eré  nese   jeho   jméno:   "1   když  se   jlž  mnozí   pc]kusili   sepsat,
vypravc]vání   o  událc]st.ech,   kt,eré  sĚ  mezi   námi   naplnily ...,   rozhodl
jsem   sE     t.akÉ   já,   když   j5em     všČ.  znovu  důkladně  priJšel,      že   t,i   t,o
v  pravém   sledu     vypíši,   vznešený  Theofile,      abys   pi]znal   hodnc]věi`-
núst,   Lc]hc],    v   Č3em   jsi   byl   vyuířciván."    (L   i.i.3.4)2

Při   koment,Úvání   t,cihc]t,c]   t,ext,u  R.   H.   0lson  výst.ižně   pciznamená-
vá:   .'Lukáš  nezískal     své   pc]znat,ky  z  vidĚ;ní   ani     snů,   ale  vlast,ním
zkoumáním.   A   i   když  mat,ei`1ál   v   LukášDvě  euangeliu   nevzníkl   přímým
zjeveníii],   přece  byl   napsán  z     božské   j.nspirace.   Aut,or  nepsal.   aby
svým  čt.enářům  řekl   něc:o  novÉhú,   ale  aby   je  ubezpečil   c]   t,om,   co   je
pi`avda     -       »abys     pc]znal     hůdnovĚrnost.     t.c]ho,        v     čem     jsí     hyl
vyuřc]ván<<.   Cc]   Lukáš  napsal,      nebylci   originální,   ale  odvozené.    Bůh
vedl   Lukáše,   aby   použil   srJrávnÉ     pi`ameny."    (Viz   SDA   Blble   CommE:n-
t,ary,   sv.   5,   s.   669)3

TEst,l iže  někt.erý   insi:ij.i`ovaný  rilsat,el   L<it,uje  z  neinspii`Dvané-
ho    azjtc}ra,   neznamená     t,ci   ješt,ě,     že  na     půvc]dnílio  5pisLivat,ele   ]e
prc}t,ci  t.řeba  se   dívat,   jakú  na   aut,c]ra  ťhráněnÉho  dEšt,níkem   inspira-
ce.   Inspirace   je  T:iroi=es,   ne  ohsah.

Tak   jakc]     bibllčt,Í   aut,oři   pciužili     nelnspli`ované.zdrciJe,   t,ak
i   E.   G.   Uhit,eůvá  čerpala  ze  spisů  neinspirovaných  spiscivat,elů.4

BcržskÉ  snv  samv  o  sobě   ješt,ě  nedělají  z  člc]věka  prorcika

Když  někdc}     dcist,ane  od   Pána     ui`ířit.ý   sen,   neznamená     t,c]   ješt.ě
samo  o  sobě,   že  už  rirot,o  5e  5tává  pi`c]rcikem  Páně.

Když  sledoval   záiTiěry  své  prozřet,elnc]st,1,   dával  Pán  Bůh  čast,c]
sny     pcihanům   i      křesťanům.   Hvšak     riřljet.Ím   t,ako\7ých     pDse]ství.   se
ješt,Ě     příjemc=e   nemění      v   pravÉhci     prcii`cika.    Nápomc]cným   rcJzlišením
může  být   snad     t,ot,o:   Kdci  není   prc]rúk,   t,t=n     všecibecně  není   pc]vc]1án
usměrňúvat.  celek  církve.   Usměrnění   je  určeno  Liředeuším   spíše   jed-
nút,liuci   samému   (nEbo  snad   nĚkomu   z   lidí   F}říjemcl   blízkých).   TyLo
zkušenost.i   hývají   čast,ci   spíše   iz[}lcivanýml   zkušenost.mi   než   nějakým
t.i`ualým  vzt,ahE:m   příznačným   pro   pi`circický   úřad.

V   biblickýc:h     dúbáťh   Pán   Bůh   dával     mnůhým   lidem   bc]ž5ké   (ale
ne     prt]r[]rké)   sny:      Abímelekc]vi    (E;n     20,3-7),   Í-ai`aiinovu     hlavnímu
sluhiivi   a   prvnímu   pekaři    (Íjn     4C),8-19),    jE]dncinu   z   Í-araonů   (Gn   41,
1-7),      madíánskÉmu   vc]ják(Jvi      (Sd   7,13.14),      Pilát,ově   ženě  Klaudll
(Mt.  27,19)      a   římskénu   set,níkcivi   Kiirnéliciví      (Sk   10,1f})   -abychcim
vzriomnĚli   alesFiúň   nĚkolika.

V  po[řát,ečiiíi-ťh  dějináť:h  Církve  adventist,ů  s.   d.   někLeří  věi<Í-
cÍ   do5t,ali   sny   Úd   Bc]ha,    iie     však   r]rc]i`cické   sny.   J.    N.    LoughbiJrc]ugh
měl   asi      20   t,akových  snů,   kt,erÉ     E.   G.   #hit,eúvá  zřejiTiě     uznala  za

L    R.   U.   C}l.son=    1CJl   auesLions   c>n   t,he   Sanc:tuar`y ....   s.10éi.10?.
2   Cit.ováncj  pc]dl.e  Neu   Amei`ic:an  St,andard  B1.bl.e.
3   Fč.   W.   CIlson:    1CJl   í]zzest,icm5   c]n   t,he   Sanctiiary ....   s.106.1CJ7.
4  Tamt,éž,   s.   64~85.105-108.
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sny  bi]žského  půvciclu.1   Villíam  Miller,   kt,erý  st,ál   v  čele  mllleris-
t.Ickéhc}   hnut,Í,      avšak  nei:iřiJal   učení   D     scibot,Ě,   měl   velmi   pc]zoru-
hoclný  parab{]lícký  sen.2   Aiinie  Smlt,hová,     sest.ra  bi`.   Smit.Iie,    i   ka-
pit,án   Tosef   13at,es   měli   i]ba     riozoru}ic]fJný   ..i=.oclvojný   sen'.   st.ejnÉ   nci-
ci,   kt.erý  měl   zvlášt.ní   naplnění  v  .iiocl   následuji`cÍ.3   A  Tames  Hhi-
t,e  měl   nĚkolik  neiibvyklýi::h   snů.   kt,ei`é  T.   N.   LiiuLThborough   zachoval
Pr.J   budout=nc]st,.4

Na   st.i`ánká[ťh   čascii-ilsu  Aclvent.1st,   RevieiJ   a   jlnýc:h   náboženskýc:h
den[]mínačmíc=h     čascipisů     byly     iiveřejnšny     při'hě}iy  ze  souřa5nost,i
ci   kr`esť,anec:h   1   pcihanech,   kt,eři'     byli   usněi`i]ěnl   božským   snem.   Tit.o
lidé  však  nebyli   pi`orliky  a   jeJii:h   sciu[?asni'c:1   je  ani   za  t,akové  ne-
l:,tJk 1 áda 1 i _

3.   Tři  teoTie  o  inspii`aEi  a  zjevení

Exist,uji'  nejméně    t,ři   t,eilrle  t,ýkající     se  def inic:e   inspírace
a   způsr]bu      jEji'ho     půsc]beni`     v     Cíi`kvi     advent.j.st,ů     s.      d.,    jakož
i   v   jlných   dnešníL'h  kr`esťanských     si:}o]ečenst,víťh.   Dvě  z  nich   j5ou
n€ispi`ávné  a   nebezpgčné  z  d.ůvodů,   kt,ei`é  st,i`iičně  iibjasníme.   Na  t,yt,ci
t,ei-]i`ie   se   však   pcidívejme   t,i`oc:hu   i:iDdi`obně-ji.

Teorie  uei`bální   insi:]ii`ace

Po   celá   lÉt,a  mnozí   advent.1st,é  s.   d. .   vciet.ně  někt,ei`ých   našlc:h
kazat.elů  a  učit,elů  Bible,   zast,áuali   navzdory  i`adám  E.   G.   Uhlt,eové
iiázLii`  vLii.`hálni'   inspii`ac:e.

TEmt,ci   názor   je  t,e'měř  mei=.}ianli-:ký,    jest.liže  úlcihu   priii`cika   i;'há-
L-.e     jakci  plislání     st.eniigi`afa,   kt,ei`ý    zaznamenává  ředlt,elův  dikt,át,
slLivD  za     slovem.   V  t.e't,o  pře[lst,avě     nemá  st,enograf   žádnou  možnc]st,
změnit.  cc.kcill   na   t,cim,   cci  inu   [iylo  nadikt,iivánci   -nemůže   použi't,  žád-
ná   syncinyma.   nepřii:Jiliišt,Í   se   žáclná   i:ii`avLipisná   chyba.

Tent,c)  názoi`   jakciby  naznačc]val,   že  Bůh  nebci  anděl   uede   jakiiu-
sl   nelieskiiu   rukou     piiiii`LlkDVLi  i`iiku   a   usměrriuje   ji     doslova   t.ak.   že
každÉ  slovl-i,      každá  slabika   plicházi'     přímci  cid   Boha.      Dle   t,akovéhci
náz[ii`u   neríičí   i:ii`orok  iTiilžiiiist,   c:okoli   iicizměnit..    ani   iicJselst.vi'   clt.ovat.
vlastními   slc]vy.    Tent,ci   i]ázcii`   je   při'sně,   dcislc]va   neomylný.

Tento     omezený   i:icihled     na   insFilrac:i      iiedává  iTicižnost.   přeložlt,
pfivodni'   t,ext,  dc]   jiný[.ih   jazyků   a   ki`||mě  +,|iho  i7iá   jj.ná,   mncihem   závaž-
11ějši'   iJmezenr   a   nebezper?Í.5

Přísný  vert.alíst.a   má   ui:`čit,ý   pi`Úblém   s   Mt,   27.9.10.   Mat.ciuš   zde
dělá  něcii,      co  nesr.oÍ?et,i]ěkrát,   udělal   každý     kazat.el   a  učit.el.   Ma-
t.i-}iiš   i:ii`avdĚpcjdc}tině     Hiyslí   na   určit.É      jménii,    ale   jeho      i.`ei`i=i   ilmylem
zaznamenává      jméiic]   jiné.       Při   ai:}1ika[:i      mĚ]siášskéhci   prliriii::Lvi'      na
Krist,a   i]řisuzuje   t,ot,ii   piiiiri-it=t.vi`     Jeiiemjášiiv]  .   Avšak   v   i-:B]é  Tei`em-

1    i   T.   s.   ác}O-604.
2   Vlr`g11   Rc>blnsc]n--REac:h   Out.,    s.   300..
3    A.   W.      Si}alding-.   Píoneer`     Stmríes.   s.      206.207.   i=1L{5vár2c]     v   Trie

Cspli`Í.t,   of   Prcii>hE?i=y  TreasLir`e  Clie`s€,   s .   2fl .29 .
Z1   `j.   N.      Lc>iighbcirouqh:   Rlse     aritl  Pr`oi:iiress     of   Sevent,h~day     ZHven-

t,1st.s,   s.   231-233.
5   Aut,{}r  vyjaclřuje     vclěčnc>sL  dr.   Ear`1e     H11qerLcwl.   kLerÝ  v      lednu

1959   pi-:`ec3ná`šel   na  Tec]l.oqlckém  seiTiináři   aílvent,ist,±-i   s.d.   "l:]voa  do
Ncjvéh(}  zákona" .   z   něht}ž   zde   čE!r`TiánE.
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jášcivě   kniz.e   nikde   i.iem`   zriiínka     o   tcimt,ci   pi`ili`cict,vÍ.   Pozoi`}iý   čt.enář
púst.řiehne,   že  Mat.{]iiš   vlast,ně   i-:lit.ěl   riřipsat,   t,cJt,ci   prorc]ct.,vÍ   Zac:hai`-
jášovi    (Za   11.12.13).

Kdc)   věří   v   }]l]iou   (myšlE?nkovi]u)      1nspirac:i.    nemá   s   t,ciut,o   c:hyT
bc]u  žáclný     problén,   zat,Ímco  vei`balist,a    zde  naráží  na    vážnciu  ne-
si-iáz.   Di.pust,il     se   t,ohDt,c]   |imylu     přl   dikt,át,u  Mat,oušova     evantTelia
Bůh?

Tci  neiií   jecllný  problÉm  }Jro  verbalist,u.   Bůh  Ot,ec  t.řikrát,  sly-
šit,eiiiě   pi`orilLiuil      za   clohy   pc]zeiTiské   služby     svÉh[]   Syna.   PliprvÉ   t.c]
bylci   kráL[:e  pii  Krist,iwiš  křt,ii     v  T[ii`dánu.   Pi`obléinem   je,   co  vlast,nč;
iiebeský   hlas   ř`E.kl.    I:'culle   Mt.   =3,17      0t.ec   mli.ivil   ve   t.řet.Í   ciscibě   jed-
not,ného   či'sla:    "Tot,ci   je  můj   iTillý     Syn,   ve   kt,erém   se  iTii   zali`bllo."
Hvšak   záznam  Mai`kův      (Mk   1,11)   iwádí   Ot,cciva   slova     ve   druhÉ   cisobĚ
•jednot.iiéhi]   i?Ísla:      ''Ty   jsi   t,eii  mflj     milý   Syn,   v   něiTiž     se  mi   dobře
za 1 Íb i 1 c, -"

Cii  viast.mš   Ot,et::   r`ekl?   Ten,      kdo  věří   u   plenái`ní.   myšlenkLlvou
ins}.iirací      (plE!narist,a),   nevidí     žádný  roz[-iLii`     mezi   t,ěmlt,[.i  údaji,
kt,erÉ   by     mc]hly   být,   prciblÉmeiii.   Věři'.      že   insi=iii`ovaná   je  myšlenka,
ne   r.řEsiiá   5l[.iva.   Mezi   Mat,c]ušem   a     Mai`kem   není   nesciulad   cÚ   do   pod-
st,at,y   Biihem   i-rronesenýi::ri   slLlv.

I)alším   i-]ri]blémem   []rii  verbalist,Li   ]e   nápis.   kt,ei`ý   byl   na   P11á-
t.ův  i`cizkaz  dán     na  Ki`ist,ův   kr`Íž.   C:o  oziiamoval     t.ent,ci  i]áplsi.  čt,yři
evanc]elist,é  uvádějí   čt,yři   mi'i`ně     odllšné  náplsy.   Kt,erý  byl   sr`i`áv-
ný?  Plenarist,i]vi   na   t,c]m   i]ezáleži',      ale  pi`c]  verbalist,ii   je  t,Ú  dile-
ma.      Na   skut,eřniist,i     nii:   nemění,      že  nápls     byl   ve  t.řec:}]   jazyLiích
(lat,lnsky,    řE:f=ky   a   hebi.`ejsky),      pi`cit,c]že  máme   čt,yr`1   c}dllšná   znění,
ne  t,ři !

U   Mat,ciuše   a   Lukáše   na{=házi'me   však   další   pi`DblÉm   ili`o   i:iřísnéhD
verbalist,ii  v     t,om,    jak  zaznameiiávají     kázání   na  hciře.      Nikdo  dnes
neslyší   ani   nečt,e     5kut,ečné   kázání   na   hoře.   Kniha     E.   G.   Uhit,eovÉ•'Myšlenky  z     hoi`y  blahiislaveiist,ui"   se     pi`avděpůdcibně  nejvi'r:e  při-
bližu-je  úplnému  záznamu  i]  kázání.   kt,erÉ  vlast.ně  t,i`valc.  L`elý  clen.

Mat,ciuš  v   5.    -7.      kar]it,ole   svéh[]  evangella   jednoduše  zazna-
menává   určit.ý     náči`t.   t,c]ht]t.o   pi`cisli]vii.   Lukáš      je   ješt,Ě   st,ručnější.
Kdybyc:hc]m   iriěli    jen   Lukášciuo   evangelium,   ani   bychLim   se   nedc]vĚděli,
že  Ki`Íst.us   i_|rcmE.sl   nějaké   kč'izání   na   hil.ře.   Lukáš   t,cit,lž  část,i   t.ohci-
t,Í]   pi`Lislcivu   zasciiivá   dci   sciuvl5lúst,Í,    jak   t,t]  vyhc]viije   jeho   záměru.

fibyiillii`|m   por..hoi]ill,      pi`t=]ř   5e   s   t,out,Li      lát,kLiii   t,aktc]   zacházelo,
musíme   uznat,,   že  Mat,Lliiš  [isal      židfim,   kteří   i.`ádi   poslouc:hali   kázá-
ní.   Pi`ot,[.     i]Ůužil    jak.Jii5i   Í-tJrmu  kázání      (vlast,ně   jen   Jehc]   náčr`t),
aby     riaznaiŤil   Ježíšiivy     myšlenky   z     t,c.hc]t,o   iiedost,ižne'ho     pi`c]]evu,
kt,erý   je   i:]c]dle  názc}i`u   někt,erých  možno  nazvat,  chai`t,c]u   iieb[i   i'ist.avou
kř:E:st:anské   ci'i`kve.

NaL`i`ot,i   t,cmu   Lukáš   i]sal   Řekům,    kLE!ří   v   proslovei`h   jako   t,ako-
uý{=h   nE.měli   vE]lkc]u   zálibu.    Mi'5t,Ú   t,t]hci   vÍ[:e   uvažiivali.    Pi`|iLtJ   Lukáš
i:ioužil      iriyšleiiky      z      kázáni'      na      hi:iře      evangelizaiŤnš,       t.rcišku   t,am
a   t,i`{]šku   jindE],    ahy   tú   slc]užllc]   jehc)   záněru,    Jaký  iTiěl   s   posliiL'ha-
či   a   čt,enáři-

Pi`o   i:ileníii`i5Lu   t.,ent,i=i   při'st,up     neni'   žácliiým   pi`c]ble'mem.    pi`ilt,ože
za   j.n.si:iirouané      pt=ikládá   myšlenky.   Avšak   rir`i'sný     vE]rbalist,a   zde   má
velkÉ   t,ěžkcist,Í  .   Kclo   má   i=iravdii?     Bylci   t,o   kázáni',   nebo   ne?  Vyvst,ává
mnLih{:i   ot,ázgk,    clle   jE   na   iiě   iriálo   Údpověc]Í.

M[ihll   byL.hi-im   uvést,   jlnÉ      Ílust,i`a(:e,    jakll   např.    Mat,ciuš[]vii   pci-
řaclí   Krist.civých   2ázraků,    kt,eré   je   d[]   určlt,É  míi`y   ÚdlišnÉ   ild   i:ic]řa-
cli'   v   E..vangeliu   Lukáše.    Tyt.{=i   i:ii`oblEímy   nÉ!{::hávají   při`sného   vei`balls-
t,u     ve   skut,ečnÉm     c]ilemat,u.   Musi'me        ho  však     v   tom     zaLím   nĚchat.
a   přej]'t,   k   plenárni`    (myšlenkové)   t.ei]rii    insi:]ii`ai::e.
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I±±±±ÉU±±±±É±±±í±±izš±j2HjíÉÉ2±e
Ha   i`i-izclíl   ocl   st,aiicivi5ka     vei`bálni'   Íiispirace  t,eorle     [ilenái`rií

Ínspli`ace   t.urd.Í,      že   in5pii`ovány   jsciu     spi'še  myšlenky  než     slciva.
PlenáHu'       názcii`     se       nemusí     zaliývat,       pi`oblÉmy,      kt,ei'e'       ti`ápí
uerbalist,u.      Pi`.=.     advent,ist.u     s.      d.     má     t,eiito  názor   ješt.ě  dalši'
výhcJdu   v   t,om,    že   hi]  příjala   a   obhajijvala   E.   G.   ``/hit,ecivá.1

Přezkciumejme     }iyní   pc.drobnějí      způsob,    jakým     E.   G.   Whit.eová
uysvět.liije  Své  názili`y.   Tyt,o  názory     si   pcic:hvaluJi'   í   někt,eří   nead-
venttittiti   t,eLiltigcivÉ   jako  nejsrozumlt,elnější  a  nej5t.i`uěiičíjší  vý-
i`ciky.    jaké  ci   r.lenái`ní   liisplrac=1   byly  zveřeJiiěny.

[ c,g ] eík  :#Š==:==:;±:=::=  E];s:; r:::Ét...e:žÉd:,3šžÉví:ř::šd=:É#gvfn=r::=
iiai=i   k     jakési   mapě.   pi`ftvcidci     ř=i   náči`t,u   pro     lidst.vo.   Cílem   t,ét,o
mapy   je   iikázat,   sla±iým,   b`loudícíin.      smi`Lelným   lidem   cestm   do  nebe.
aby     níkcly     nemuseli     zablciudit,.2     Dále     přii`ovnává     inspiracu   ke
"ski`yt,Émii   r.tok`ladu..   nebo   k  vzáeným     di`ah[ikamům,   kt,ei`é   Je  mcižno   od-
halit   Lisilc]vnýin     hledáiiím   a   kciriái]Ím.3   Závěrem     E.   t;.   Whit,eová   pci-
znamenává,   že  iiikdo  nlkdy  nemusi'  zahyniiut  piiot.o,   že  by  neměl   t,ot,c]
1,11. ,1,q  1  -_= j  L  _T±  _.  t< _,n e j cl ů 1 e ž

s 1 epý - 4
•  _ _ __ '     -_-    ^',    Jl-,u-L     L,l,u(Jlt.ější       pc]tičení,      když       saric]zře]mě     svévolně     nezůst,ává

2-±±±±S±3Li±±=±zÉ!s=   E-       G-1Jhlt,eová   uznávala   exísl:.enc:i    lldskÉho
prvku.      Bfili  svěřil     přír.ravii   suéhci     Sliiva   smiit.eliiým      lidEm,5   i?Ímž
v  ui`čit,ém     smyslu     způsc]bll      pi`oblÉmy     sám     sc]bě.      Pi`ilč?     P].`ot.ože
"všec:hno   lidskÉ   je   nedcikonalÉ...6

K[lyž  muselí   bibllřt,i`   pisat.elÉ  wjádřlt.  svÉ  myšlenky   lidskýml
výrazy,   nemcihli   používat,   pcijmy     něJaké  velkcilepé  nadlidskÉ  řečí.7
Nekúnečíné  myšlenky   nikcly   není     miižnii  dilkDnale  vt.ěllt   do  omezenýc:li
myšlenkcivých   pciJmů.8   F'áii   Bůh     musí   lisloviivat   lidi   nedoki}nalciu   r`e~
či`,      aby   naše     t,ěžkoi:iách-ié,    přízemní     vníitiáiH   iTiúlilo     [iochoplt   jeho
s 1 ova _ 9

Tan  Kalvín   jedi]ou  vý5t.ižnc]u     aiialDgií  naznačll,   že  Bůh  ski`ze
pr[.i`oky  m]uvH   k   nám   lldem     "řečí   nemluvňat,",   velml   riodcibncni   pi`o-
jevu  mat.eřskÉlio  mazlení   se  s     vlasLni'm  dítět,em  v   ur]1vei`zálni'm   Ja-
zyku   lásky.

c,my | ů 3á  :š::±:::;ÍÉ:;±:;::I:!;;;:=c, F -Ne:áz::É :,,;:yážen:y o:š řšumož:::-i,oEE |
ká,    žcť   -jsúi.i   ''i=ii`avděpcidc]bnÉ...10   Výiiazněji      se   však   dále   snaži~   i-]ilu-
kázat.,   že     všei=hny   t,yt,o   Úmyly   dLihrcmady     nezmění   anl    jedj.nÉ   učení
a   nepřlvedou   k   i]áclii   nik{=]hcL    kdii   už   k   němu   nemá   sklcm.    Tak[iví   lli:lÉ
'.Vyrobl'   t,č;žkost,i    i   z   nejzjevnějšíc:li   i.iravcl.'.11

n a  t,L.,f . ž=É±±==Ě::É=Í:Ě:š==±±g==íjEgj=gÉ=ý E=v]:á d šš::]:.] n €2P=užŤ;3 :
V   t,ét..i=}   analci.=tii    jcle   o   dva      i-iiwky:    "i:.oklad..    a   .'hliněné   nádoby...    E-
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G.   Uhit.eová   rc]zuíjí   t,yt.o  dva     prvky   předevšíin   i}oznámkou,   že   I)esa-
t.ero     je   skut,ečně    dcislcwně   inspii`ovanÉ,     prot,ože  je    st,ylizováno"hožsky,   a  ne   lidsky.'.     Služebnlce  Páně  půt,Ům  zajímavě  pokračuJe:
"Avšak   Písmc]     se   5vými   Bcihem   danými      pi`avdaml   vyjádřenýml    lidskciu
řečí,   předst.auuje  určit.É  spc]jehl   bcižskéhú  a   lldskÉhc}  pi`vku.   Tako-
vÉ  spc]jení   exist,ovalo  v  přirozenosti     Ki`ista,   kt,ei`ý  byl   Synem  Bci-
žím   i   Synem   člcjvěka.   0   F'Ísmu   t,Edy   plat,Í   t.ci,   cc]  plat.Í   c]  Krist,u,   že
Slovci   se   st,alc}   t,ělEm   a   přebývalci  mezi   námi."1

E.   G.   Whit.ec]vá  koment,uje  dále,   že  "v  Božím   díle  pro  vykoupe-
ní   člověka   je  silc]jEnci  bcižst,vÍ     a   člověčenst,vÍ'.   a  u[iřesňuje:   "Silo-
jení   bc]žskÉhci   a   lid5kéhc],   prcijEvené  v  Krlst.u,   exist,ujE   1   u   Písmu.
Všechny   zjevenÉ   pravdy   jsou  »vdE:c:hnut,é  cid   Boha«;   a   přeťe   jsc]u  Úy-
Jádřeny   lidE;kýmj.   slúvy  a   přizpůsobeny   lidským   pot,řebám...2

Pravdy  iiváděné   inspii`ovanými   pisat,g11,    jsou  tedy  všechny   in-
spirc]vamím   pc}kladem.   Aušak   lldsk}Í   piwek,    "1idská  řeč..,    je   lidskůu
nádc]bou.    t,j.    obalem.

Eai`le  HilgerL  naznačil,   že     lidský  aspekt,   inspj.rc]vaných  spl-
sů,   st,ai`šÍc:h   i   dnešníc:h,   se  pi`cijevuje  pět.i   odlíšnými   způsciby:
a)  :áž:5:E  ::1h:=Ía5ě#Š:  š#1:t:::=ÍEd::řl:;:  písno    ná  ve  svých
b}   Pi5at,El     se     vviadřuiE_],     na     vlast,ní     úi`ovni     svÝc:h   lit,erárnfch

schc]pncist,Í.   Např.   vět,ná  st,avbá   knihy  Zjevení   jĚ  nevypi`accivaná.
Jan     spcijuje     své     myšlenky     spDjkc]u     "a"      jako  šňůrou.   kt,erou
bychc]m   spcijili   vozíky  vláčku.   St,ylisLic:ky   je  t.at,o  kniha   jednc]-
duc:há,    není   vznešEmá.   TEjí   aut,Ůi`   .byl   rybář,    Jehož   pc]   t.ři   roky
vzdělával   Pán  Težíš.   Jan  diist.al   sué  vzdělání  spíše  v  rÉt,orice.
Na   rozdíl      c]d   knihy  Zjevení     epišt,Úla   žldům  má     nejvznešeněJšÍ
st,ylist,ickou   fcii`mu.      Někt.eří   za5t,ánci   vyšší     ki`it,iky   jsou   t,ohc]
názciru,   že  aut,|irem  t,ohot,ci  dopisu     nebyl   Pavel,   a  t,o  pro  Fciuží-
uání   vyuáženýc:h     výi`Ůků   a  vět,.     Avšak  Pavel   byl     nepochybně  na
úi`ovni   nějakÉhc]   dcikt.oi`a   filozc]fie     z  Gamalielovy   školy  v  Tei`u-
zalÉmě   a   dcicela   dúbře  mohl   hýt.   pc]5luL'hačem   univei`zlt,y  v   Tai`su.
dříve  nE]ž  odešel   dci  Jemzaléma.

c)   Pisat,el   [ii`i=.jevuje  svou     vlast,iií   c]sobncist,.   Tancivo  evangellum   Je
mc}žm_i   shrnout,   do   jedlnéhci  krát.kÉho     sliiva   -.lá5ka.   Tent,c]   pojem
prciniká  Tanovo  evangelium`  i   všechny   t.ři    jeho   epišt,oly.   Tan   byl
pi`oniknut.     t,Ímt,o     duchem     vÍÍ=e     než     kdc]kiili      jiný     z   apošt,i]lů
a     nejodevzdaněji     se       pcicldával     vlivu     Ki`ist,c]vy     prc]měňuJíii'
lásky.3      I='i`ot,c]      Ůbzvlášt,ě     z      jehc]     epišt.Úl      vane     t.ent,o     di.ich
lásky.4   JehD   iiblíbEmým   t,émat,em   byla  nekoi]ečiiá   lá5ka  Kr`ist,Úva.5

d)  Eiš:t.:á  p==žÍ:áĚlvyáš:::,#sg::Í:hvÝ:;:Ěp::E::dy-:až::Ée:g:#:
Lukáš   je   nazván   "milovaným      lÉkařem'..   A   skut,ečně,   kdcisl   nar.sal
i-:e].{]u   knihu   c]    lékar`sk[=i   t,ei`iTiinoloi:Tii   použit,É  v   Lukáš[]vě   evange-
1iu.    Lukáš      }:]i'šÉ.    jakci   vni'mavý     vědei=.    On    jediný      ze   všec?h   řt.yř
evantTelist,ů   se     nai:iř.    znlriuje   D     t,iim.    že   TE.ži'šl      "vyst.ciui-)il...
i:ic]t,   jakLi      kri°ii:iěje   ki`ve`..   Amcis   mluui'      jazykem   past.ýře.    A   Pavel,
uzdĚléiiiý   ve      fíliizofl+-:k-É  met,ciclcilcigli   a     fi`azeolc}gli,    psal   t.ak,
že   }=}cidle   sii=iv   i`y[iár`e   Pet,ra   .'iiěkt,erým   věcem   je   t.ěžkci   i..icircizumět,.`

1    GC.,    s.   VI;    S]C,    s.    73.
2   5  T.   s.    747.
3    |)A,    s.    2.FFO.
4   Si..   s.   68.81.
5   SL,   s.   62.

18



(2   Pt,   3,16)_1
BÚžská   st.ránka,   dílo   Duc:ha   svat,Ého,      se   []c]dle   51c.v   T.   H.   Je-

misc]na   pi`ojevuje  čt,verým  způ±obein.   Duch     svat,ý:
a)   05věcuie  mvsl:   plsat,el   je  [ischc}pněn   pDchopit,  pravdu;
b)   nábádá   k   přemÝšlení=    púdnšc=uje   uvažc]vání;
c:)   cisvěL'uie     Llainěť:   prorc]k   je     způ5i]bilý   připomenout,   si     událost,i

a   myšlenky;
d)   usměi`ňuie     r.ozornDst,  na     t.Li.   c:o     je   t.řeba     zaznainenat,:   zde   jde

zvlášt.ě  ú  výběr  t,émat,u  a  ob5aliu.2
5.   Verhálr]Í      in5pii`ac:E   a   T]lEnární   lnspii`ac:e.      E.    G.   Whit,ec]vá

říká   přímc],      že   inspirována  nejsou     slova  Písma,   ale     sLIÍše   lldÉ,
kt,eří   je   nap5ali.   Pi`orc]cl   byli   "Božími   i:]Ísaři,   ne   jeho   perE.m".3

Pcis+,íhujeme     zde  sémant,iL'ký     prciblÉm,   kdy     určj.t,é  slovo  může
pi`o   různÉ   lidl   znamenaL  různý     c}bsah.   fi   přece.    je-Ii   plsat.el   nebci
řečník     int,elekt,uálně  svědúmit.ý,      umí   cibvyklÉ?     Jasně  vyjádřit,,   cŮ
pisat,el   míní.4     St,ejnc]u  pravdu   je  mcižno     vyjádřit,  různýini   způsoby
bez   podst,at,ného   i]rút.iřeiŤÉmí.5

Lze   t,edy     shrriout.:   "Inspirac:e  nepůsobí   na     slova   rieho  výr'azy
člůvěka,   ale  na  č]ověka  samcit.néhci,   kt,erý   je  i]cid  vllvem  Diicha  sva-
t.tfho   prúniknut,  myšlenkami . ''6

6.   Ěím     Písmci  není:   PÍ.sm     neiJřed5t,avuje   slova.    loglku     nebo
i`ét.oriku   Bc]žÍ.7   .'Bůh  se  nám  v  Písmu  nepředst.avuje   Jako   pisat,el.'`8
Vždyť   Bůh      říká,    žE   jeho     myšlenky   nej5ou   našimi      myšlenkami.   ani
Jehci   cest.y   našimi   í=e5t.ami    (Iz   55,8.9).    PÍ5mo   však   cidkazuje   na   Bo-
ha   jakci   na   svéhci   "půvi]dc?e''.9      Krlst,us   .'5ám   je   aut.oi`em   t,ěcht,ci  zje-
uenýťh  pi`aud" .10

7.    TiJt,alit,a.    E.      G.   Whit,ecivá   brala   Písmú   t,ak,       jak   je.   Říká:'.Věřím   jeho     výrokům  v   celku     Písma.'.11   SvÉ   pc]5luchaře     a  čLenáře
nabádala,   aby   "přilnuli     k  Písmu  v   Jehn  znění".12      Na   jiiiém  míst,Ě
t.Lit,o  myšlenku      dciplňuje:    "Každá   kapit.[ila   a     každý  vei`š   je   určlt,ým
Božím   cidkazem   člc]věku. "13

8.   Bilží   [lcihled.   Pán  v  průběhu  stalet.Í   zázračně  zac=hoval   PÍs-
mo  v     podst,at,ě  v   Jehc]     dnešní   pDdobě.14   Vždyť     zachování   FÍ5ma   Je
[]i`ávě   t,akový   zázrak   jakci   jeho   in5pli`aí=e.

Jlst,ěže     Písmc]     nevzniklo     jakc]     '.Jediný   i]epřerušený  výi`ok.'.
Spíše  vznikalo  pc]5Lupem  generací.   po  část,ech,    jak  BožÍ   pi`ozřet,el-
iiúst.   vic]ěla     i`ůznÉ   pcit,řeby   na     různých   míst,ec:]].    "FÍsmo     bylo  dáncJ
rirc]   r_irakt,iť:kÉ   záměry. "i5

Stálý   BŮžÍ     zájem   je  zřE.Jmý     při   cidevzdávání   i:.oselst,vÍ.      přl

1   Earle     Hílger±:   úvod  dc>  Nc;Hiého     zákc}na.   Teol.a_]ÍL`:kÝ   semli2ář  ad-
T]enLlst,ů.i   s.d.1959.

2   T  .   H .    Jemisc>n--    A  Pr`crphE:t,   Zliiic}nq__Y__o!i±
3    |   Srl,   S.   2i.
4   |   Srl.   S.   ig.
5   |   Sl1.   s.   22.
6    |   SII`    s.   21.
7    |   SH,   s.   21.
8    |   SII.   s.   21.
9    GC.    s-,j-

LO     5   T`     s.     ?1C}.
+1    |   Srl,    5.   i?.
L2    ].   SF|`    s.18.
L3   4  T.   5.   449-
±4   |   Sřl.    s.15-
L5    i   tsI{,    S.   20.
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Jejic:h     zaznamenávání,   ve     sbírání     knih     a  vznlku     kánonu,   jakciž
1   v   zachcivání   Píšma  v   [irůbě}iu   st,aiet,Í.1

9.   Tednot,a.   Pc.kiid   jde  o   jedncit,u,   dělá   E.   G.   Vlilt.ecivá   zajíma-
vý     i`Úzdí1.      I     když     jednot,a     není.    vždy     "zjevná".   exist.uje  zde
•.duchcivní    jedm]t,a'..   A   t,.ut,o   jediicit,u     přii`Úvnává  k   dlúuhé   zlat.é   ni-
t,i.   kt,erá   se  t.áhne   celým     Písmem  a  kt,ei`ou   "cisvít:ený  človĚ;k"   cidha-
1uje.   Vyst,c]povat.  však  t,ut,o   jediicit,u  vyžaduje  od  zkůumat,ele   t,rpěli-
vcist„   uvažování   a  iTic]dlit,bu.2

V   dobáťh,      kdy  Anglie  vládla     na  mciříc:h   a     lcidě  pciháněl   spÍš
uít.r  než     i]ára   nebc]  naft.a,   ušechny     lcidě  Jehc]  Velič€enst,va   králi]v-
skélici     lDďst,va  měly     lano.   vB     kt,ei`ém  bylo     po  celÉ  dÉlce  veLkáni]
kai`nínovÉ  ulákno.   Tc]t,o  vláknci  mělo     dvojí   účel:   v  případě  krádeže
se   dalc]   lehc:e     rcizeznat,   a   bylci  t,aké   ujišt.ěním     r.i`ci  námc.řníky   (je-
jic:hž  živcit,     č€ast,ci  závísel   na  kvalit,ě     pc.užívanéhc}   laiia),   že  mají
lano   nejlei!šÍ.

PoužiJeme-11   Lut,o  analcigli   na     Písmo.   pcit.om  Težíšova   krev   je
t,ím  kariTiíncivih  vláknem,   kt,erÉ  se     t,áhne  celým   Písmem.   Pc]dle  Teml-
sona   se   Lc]ut.t]   jednot,ou  vyznačuje  neJmÉnĚ;   pět.  flblast.Í:
a)   Záměi`:    Liříběh   plánu  5iiasEmí
h)   Téma:   Težíš,   kříž.   koi`una
c)   Sc}ulad   učení:    uření   St,arého   i   Nc]vÉhci  zákcina   se  shoduje   a   dcipl-

ňuje
d)   Rozviij:   st,álý  pc]ki`ok  c]d  st.vi]ření   k  r]ádu,   k  vykou[iení   až  ke  ko-

nečné  Ůbnc]uě
e)   Kcicii`dinaL.e   proi`cicL`t,vÍ:    zřejmé   [ifisc]bení   tÉliož   svat,Éhci   i)uaha3

10.   St,iimě   inspirace..  E.      E;.   Whit.eová  říká  dost.at,ečně   jasně,
že  křesťan   nemá  t,vrdit,.   že   jedna  číá5t  F'Ísma   je   inspii`ována  a  di`u-
há  ne,   ani   že  mezi   rů2nými   knihami   Písma   jsou  různé  st,upně   inspi-
i`are.   Pán   Bůh   k   takc]vé  i:iráci   nikcihD  nepovolal   a  nein5piri}val.4

Tecirie   "insi}irat=e   ze  set,kání"5

Třet.Í   názor  na   inspirac:1   bývá  ciziiačován  různě:   nsoc>rt.ocZc}xze.
f?xjst,ej?c.jaj jzjz}zJs   (nábc]ženský)   nebci  setJťápí   (na  základĚ   neJvýzna]n-
nějšíhi]  slova   z   t.ÉtLi  oblast,1).      TEnt,ci  názc]r  se  opíi`á  alespoň  čás-
t.ečně   Ll   f ilozoí-ickllu   kcinc:epc:i   "TÁ-TY'.   Mai`tina   Bubei`a.    Prozkoumej~
me  nyiií   t,ři   základní   zásady   nebc]   pcist,ulát,y  t,ét,c]   t,eoriE?:

INSPIRAC:E   SPÍšE   SUBJEKTIVHÍ   NEž   OEUEKTIVHÍ

1.    Ins[}ira.c:e      je   sa.mcju     suou   }]řirc.zenost,r     spíše  subjekt.ivnr
než  i=ibjekt,ivní.   I   když  se     verbalist,irký  a  plenai`istický  názm`  cid
sehE.  úplně   liší   (i:Údle  prvního     spoi?Ívá   insplrace  v  přesncist,l   po-
užit.ých   slc]v,    zat,ímt=Ú   u   dri.ihÉhi=i   spÚčívá   u   pi`c]rcikem  vyjádřenÉ  myš-
lenL'e),   oba   názory   jst]u  si   v   jednctn   pcidcibnÉ:   oba   t,vrdí,   že   lnspi-
rac:e   je  v   i:túdst,at.ě   spíše   cibjekt,Ívní   než  subjekt,ivní.

Zlž   do  kcmc:e  minulÉho  st,cilet,Í     se  c:elý  křesťanský  svět   opíral

T.   H.   .Ieii2ison:   Chr`1stlari   Bellefs.1959.   s.   22.
i   C.SH ,    s .    20 .
T.   H.   Jemlson:   Chrlst,ian   Bellef5__._  1959`   s.1?.
i   Csii ,   s .   23 .
Za   mnc)hé   iiiyšlenlqr  v   t.c>mt,o     úsekJ.i   aiJt.,or  vtlěěí   t,ěmLc>  ť[včma   dílůim=
`Ic}hn   L.    FtoI:>er`t.son--      The   C;hall.enqe   t.o  Goíl' s  Uc}i`d.      a   FLai:}ul.   DEde~
ren=   T[_"ar`d  a  Sevent,h-day     Adveiit,1.sL  Theoltyry  c]f  Revelat,lon-In-
s±iiíi:a±,lon.1974.

20



o   tat,í]   dvě     zásadní   st,anoviska.   Pot,cim   přišel     Mart,in   BubEr   (spíše
Í.iliizcif   než   t,ec]lcig).   kt,er`ý   pomú]]l   rc]zvinůut  nDviJu   t,Eorii   lnspira-
ce.   Podle  t,ét,c]  t.ecirie   je     inspipace  mE:zi   jiným  samou  suou  podst,a-
t,c]u   inherent.ně   spíše  subjekt,ivní     než  objekt.ivní.   CŮ  t,c]   pr`akt,icky
znamená?

Zjevení   (nebD   ins[iii`acE:)   pcJdle     Leolc}gig   "set,kání"    Je   zkuše-
ncist.,   ke   kt,eré   diichází   při   set,kání   ..TÉ-TY..   mezi   prcirokem   a   Bohem.
Te   tci   t,edy     předEvším   zkušenost,,   při   iifž   nedciL.hází     k   žádnému   in-
format,iunímú  ÚznámÉ.ní.

Prc]   t.ec]lt]ga     set,kání   je  zjevEmí     "osobním  sEbeodhalením   Bc]ha
člověku,    ne     oznáiTiením,   sdělením   pravd   o     Bcihii ....    sEt.káním   TÉ-Ty
s   Bohem,    přičemž   Je     Bůh   Lllně   přít.omen  ve  vědi]mí     pi`orcika.    jak  t,o
výst.ižně   Í-oi`mulc]val   Raciul   DEderÉ.n.1

V     t,eolorTli   sÉ:Lkání     nejde   c}     žáťliiÉ   inf.ormační     sdělení.   Bůh
neprc]iTiluví   5lciuc].      V   t.c]mt,c]   jedinečnÉm   vzt,ahu     nedcicl]ází   k   žádnému
výriiku  c]  pravdě   jakéhokoli   dfuhu.   Pravda  sÉ.  zde  nec:hápe   jako  kon-
ťeilční   záležj.t,Dst,  u   nějakÉm     Úbjekt,ivním   smyslu,   ale   jakci   É?xi]eri-
ment,ální   zálEžit,cisL  ve   smyslu   subjekt,ivníiíi.

Teolc]g   5f=t,kání   můžE]  v   tét,o     sc]uvislcist,i   sic:e   namít,at,,    že   ui`-
čí]t,ý   t]b5ah   zdt=   jg.    Tímt,ci     c]b5ahEm   však   není   c]známení   nějakÉlm   pci-
jmu   c]      Bc]hu,    ale   spíše   ŮznámE]ní      Někúhc]-Bc]ha   saméhů,    c]bi`ac!Ejícíhci
se  na   nitr{]   jednot,livého  kře5t:ana  a  vyzývajícího  k  c]sobnf   smluvní
odr,Ůvěd i _

ZjevE`ní   je     nakonec   pro   t,eoli]ga  set,kánr     plným   z]Ěvením   Bc]ha
plnÉmu   vědůmí   prc]rcika.   V   t.ét.c]   zkušE-nc]st.i   nejde  o   žádné   c]znamc]vání
idĚ:jí   pravd,    pDJmfl   Ířl   po5elsLvÍ.

Tak   jsme   již  dříve     pciznamenalj.,   pl5at,elÉ  Písma  důrazně  přl-
riomínají,   že  Bůh  mluví   obzvlášť     a   jedině  5krze   inspirc]vanÉ   lldi.
Takúvé  výrciky,    jaké   řteme   např.   v   2  S   23,2:    "Dui=h   Hcispodinův  mlu-
vil   skrze  mne  a  řeč   jehů   jazykem  mým  vynesena,"   není  mc]žno   jEdno-
duše   překrucovat,.

C]t.ázka     ki`álE     Sidkijáše     adresc]vaná     proi`||ku  Tei`Emjášovi   má
ú5t,řední   význam   pro  spi`áuný  biblit:ký     názcir  na   inspiraci:   ''Zda   je
nějakÉ   slovil   od   Hcispcidina?..

Tc]   není      jen   st,ai`[}zákonní   názc]r  na      inspiraci.    Na  t,řec:h  mís-
t,ech   v   Lukášc!výc:h   Skut,c:Íc:h     nacházíme   t,akové  výi`azy:    "Bi`at.řl,   inu-
selc]     sČ=   splnit.      slovc]   PÍ5ma,      kde   Duc:h     svat,ý   už   úst,y   Davidovýml
iTiluvil   ci   Tidášovi.  .  ."    (Sk   1,16)    ' ....    jak   o   t.c]m   Bůh   cid   uĚků   mluvil
úst,y   svýith   sva.t,ýť.`h   prcirciků."    (Sk   3,21)   .'Ty   jsi   ski`ze   Duc:ha   svat,é-
ho   úst,y   našeht]   c]t,c:e   Davida,      svého   služehníka,   řekl..."    (Sk   4,25)
at,cl.   V   I      Tim   4,1   čt,eme:    "DHť:h   výsli}vně     praví.    že...",    a   začát.ek
dLi}:]i5u   židům   ciznaiiiuje,      že   když  v  minulúst.i   Bůh     mluvil   i'ist,y   sva-
t.ýť:Ii   }Ji`c]r{]ků,    v   rlcislední   diibě   cis-1civil    lidi   přímo   ski`ze   svéhci   Syna
(žd   1,1)_

Teciliig   set.kání   zast,ává   názor,   že  priii`t]k   je  cisobně   inspiriJván
(ťc]ž   je   pravda),    ale   že   iTiyšlenky-a   slc]va   pr[:]roka   j5c.u   spÍšE3   jehci
ulasLní   ideje   než  myšlenky   B[iží   (ťož  není   správné).

Tecili_ig     setkání   dále     t,vi`dí,   že     piioi`cik   je      int,ei`pi`et,   Božíhci
zjevení   sE!   v   i:.cijmE:ch   svÉ   doby   a   žt?   tyt,ci   myšlenky   iTiohc]u   hýt,   mylné.
Vědec:ky   nebú     histúricky  mohciu   být.   nepřesnÉ      (jakc]   např.   Mcijží.šův
iiázLii`   Ú      sedmi   scilái`níi=h   dneL`h      doslovnÉhci   stuciření).    a      přec:e   je
iii`c]rc]ka      mcižnú   pcikládat      za   inspii`i]vanÉhci,       i:ii`cit.ciže   Ficidle      t.c}hc}t,o
hlediska   ln5  iirac:e   nemá   nicť   spc]lečiiého   s   myšlĚnkaml!

L   Ri:it-..iil.     I)ede.i`eir      Ti}war`d     a     S`-event,h-dav     Z+ďvenLlst,     Theolc}qy  c}f
Revelzit.1i_-}n~I.nsT>irat.1on.19?4.
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Tec]lcEi  set,kání     silně  zdfii`azňuje  kont,ext,     (sciuvislcist).   Tehci
záměi`em   je   ukázat..   "hist,oric:ki-jii   iJc]dmíiiĚniist."      -icleu.   že   prDrok   Je
bezmiic!noii   obšt,Í   (jakiJž   i     výt.vúi`eiTi)   svéhii   c]kcilí.   původu,   vzdělání
a   myšlenkove'hii   civzduší.

I   když  plenarist,a  má  také     zájem  na  kont.ext,ii.   pLiuži'vá   Jej   ke
zjišt,ění   -pcimJm~   rirůzkumu   hist,oric:kých   okolncist.Í,   za  kt,erých  by-
lc]  iii`č: it,é   p!]selstvi'   dáno   -.      zcla   jsou   pi`[]rcikciua  slDva   ui`čit,ou  zÉ-
sadou   (nemšnit,elným,   nei_imylným     pi`avidlEm   lidskéhil   jeclnání),   nebo
něJakým   náv{jdem   (aplikaL`i'   určit,e'ho     prini=ipu   na   zvlášt.ni'   sit,uac:1;
v   t,aki=ivém   pr`ípadě  se  změnou   sit,iiac:e  mfiže   apllkace  měnit.).

říká,2žeť=f:=:::::±±::==:±=:::=:ť=::±=:=S==T±2:íí:+ž===::=H:=s::=[::=n=e5šž]Íá
s].civem.   Poclle  t.iihot,o  názii.fu  Pi'smil  už  neni'   zJeveni'm   ve  smyslu  sli]-
va   před   začát,kem  2CL   st,cilet.Í.      Hení   iiž   Božím  zjeveným  slcivem,   ale
s[.i'še   5vĚclect,vím   c]   zkušEmi]slLi   zjevení.

Co   dci  obsahu,   dívá   se   t.ent,o  názlir   na   Písmo   jen   jak.=i  na   pc.uhý
výsleclek  i`acionáliií   i.eí-].exe   (i`Úzumove'hci   uva.žcivání)   plsat.ele   o   BD-
žím   iiidj.viduálni'm  a   Li5cibiiím     sebezjevení   prorcikovl.   Tinak   r`ečeno,
Mojži'š     ]iedLlst,al   Desat,€.ro     přímLl   cid     BDha   a     t,akt,Éž   nedcist.al     anl
zvláštni'   iiaiičení   t.ýkajíc:Í   se   pcizemskéhci   svat,pst,á}ikii,    jehci  zaři'ze-
ni'   a   obřaclů.

Teolcig     set,kání   Lecly     nevěi<Í.   žE!     myšlenky  obsažene'     v  Písmu
jscm   Ecižím   51c.vem,    jakci     t,omu   věři'   plenai`ist.a.   Podle   plenai`ist.1c:-
kÉhi-i  iihápáni'   je   insiiii`aL`e  |-ibjekt.,ivní,      t,j.   něco  mlmo   jedinc:e,   řím
c]n   je   d€.nnš   sciiizen.    Tec]log     set,káiii'   i:.cikládá   Bc]žÍ   slovci   za   Úso.bní,
subjÉ:kt.ivni'   zkušencist.     -vnit.řiií   zkušenost.,      kt,ei`á   je  pozoruhoclně
mLic:ná   a   riůscihiuá.   Poclle   t.olicit.i-i     názoru   je   zkušenost,   púdst.at.ou   Bo-
ži'li[i   slc]va   -iie  myšlenky.    1cleje,   názT~i]i`y,    i]bjekt,ivni'   pi`avda.

Když   se   prori=]k   pokt]ušÍ   vyjáclřit.   své   vlast,iií   iiázory   nebci  myš-
1enky   FH]psáiilni     t,cihclt.,o   "bcižsko-liclskÉho   set,kání.. ,      snaži'   se   pc]dat.
Bi]žÍ   slcivc],    jak     lici  c:Ít,Í,   z   nit,i`a.   Tut.o     snahii   je  miižno   přii`[iviiat,
k  věr`i'i::i'mi.i   člilvěku,      kt.erý  v  m{]dlit,ebním     shi`omážclění   vydává  svě~
clE]ťt,uÍ   [i   t.cjm,    co   Lii`i:]   něj   F'án   Bůh   v   minulém   +,ýdnu   vykc]nal.

P(=iclle   l:,eolc}ga   setkáni'   je   Ei`iJrok   s}]i'še   inspii`ován  v   si`dci   než
u   hlavě.   Kdci   t,edy  slyši'   iieb[i     čt,e   [ir.]i`Likova   slova,   má  t,ut,éž   urči-
t.iJu   subjEkt,ivni'   zkiišenost,.    Fravcla je   []].`cit.o   def inDvána   Jaki=]   zkuše-
ncist,ní.    Pi`ci     zkc.iimat,ele   se   t.edy     st,ává   Božím   slcivem     spíše   zkuše-
mJst,,    než   by   Bcižím   sli.jvem  m{]hla     být.   skut,eiřná   slc]va,   t,Émat,a   a   ná-
zcii`y   vyjádřené   pi`orcikem.

Plenarist:,a   neznevažuje   zkušen[ist.  v     žlvctt,ě  křesťana.   Sama   E.
G.   li/hit,et]vá   nejmÉně   t,r`ináL-:t.ki`át,     i}ciužívá  výraz   náboženst,ví   zkuše-
núsl..i.    Ijidská   zktišeiic}5t,   však   nikcly   neii`ahi`aclí   [ibjekt,ivní   Bciží   slo-
vc],    kt.eré   5amLi   i.irřiije   }:ilat,núst,   každé   zkiišen[]st.i.1

kání3;.:á,E,:,Í:.=kř.::lltí:.-g5.á:níižáž_kř:áli.::t,.::nš;š5:d::u:Ělť:1::-:sl,::::
[:e   než   {:]st.,at.,ní    lidé.

Jdií`   zcle   {]   i:JrDbltfm   É±dlišnc]s+,i       s.tiiLliiě   a   ocll-1šnost.i    di`uliu.    Pii-
dlE:   t,i]Iicit.{.i      náziii`u   niá   prc]rúk   vyšši'      st,urieri   insp.1raL'e   iiež   pi`ůměi`ní
liclÉ.    Prt=iriikova,      kazal,eliiva   nebc]   i:itilj.t,iki]va     výr`eiŤiio5t,   může  vést
llcll    k      t,{]mu,    atiy   vyk[]}i€ili      něco,    i::ii   by      jinak   iiE:iidělali.    Prot.ože
t,akcivý   i?lcivěk   i:.civznáši'    liclj.,    je   piJkláclán   za   .'inspiri=]vaiiÉhiť.

Ui`čít,ě   mi=iže   exist,Úvat.   nějaký   cli`iili   světskÉ,   ner.roi`c.ckÉ   iiispi-

L    5   T.    s.    512.
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i`aiie.   Někdy   za   "inspirc]uanÉ"   i:]iiklácláme   umělce,   sc]t:har`e,   skladat,e-
le   nebii     vÝ<Lvai`ni'ka.   Avšak   t,at.ci     c]bvyklá,   svět.ská   inspii`aL`e     nemá
k(=inecťkoni::ů      nic   spcileřnélici      s   Íns}:iii`ací      r.irúi`ciLikou,    se     kt,erLiu   se
set,káváiTie  v   Písmu.

V     biblické     insi]irac:Í      hývá     pi`i]i`.]k     uiihváL`en  viděni`m.   Může
zt,iiat,it,   přii`cizenciu   sí lu,    aby  múlil   r.ir`i jmt]iit,   n€|d}:iřii`ozené  ci[idai`|ivá-
ni'.   Za   prc}i`ilka,      jak   jsme   už   řekli,    jakci     by   [1oslovně   dýchal   Bfih.
prot,iiže  ve     st.avu  vidění   prLirc]k     ]iedýchá.   A  u     t,iimt,c]  st.avu  pi`c]ri]k
i:ir`iji'má   nei]mylná   poselst,vi'   ocl   Pána.

Obyi?ejní    ji3clntit.lívci      mohLiii   být,   pcihnut,l      inspli`civai]ými   slovy
i:irorc.ka.    jejit=h   život,     5e  může   i]cl   základii   změnit,     k   lerišímu.    Tat.o
zkušenost.   však      není   ''ínsFii`ai=Í..,   kt,ei`ciu     byli   ovláclnut,l   r.lsat.elé
Písma   Í    E.    C;.    ii7hj.t.,etivá.    Při    "iii5pirai=i"    jinýi::h    licli'    jde   ci   ui`čit.ý,
jiný  ±±  irispirace,   iiež  s   jakým  se  set,káváme  v  Písmu.   JĚ  t.ci  i`rjiz-
di'l   v   dri.ihii,    ne  ve   sLui]ni.

MyšlEmka   Llclst.iii.ri{]vané      insi-)ii`ac:e,    kt,ei`á   převládá     v   t.ei]liii]ii
set..káni',   měla     v   clějinác:Ii   advent,izmu   určit,|iu     c]zvěnu.   V   iio[::e   i884
t,elidejší   předseda     Genei`álni'   kt>nfei`eni-:e  Georc.re   1.      But,leii  v   sÉrii
deset.i   článkfi. ,    Liver`ejněnýt::Ii   v     řasúriise   Reuie`.J   aiid   Hei`alcl,   nazna-
iŤil   my.šlenku      i=]dst,upií[]vanÉ   inspirace.    E.       G.   Whi+,eová   mu      nai}s€ila
káravý   cio}.iis,1   v     iiěmž   t,éměř  sarkast.icťky   r.oiikázala  na     t,cJ,   že   Pán
Bůh   neinspiiToval      t,ut,o   se'.rii   i:Jř`ednášek     ci   inspira{::i   a      nest=hválll
šíření   t,akc]výcli   názcirů   ani   v  sanat,oriu     anl   ve  škole  anl   v   nakla-
clatelsLvÍ  v   Bat.Lle   Ci`eek.

VÝZNziMNÝ    ROZDÍL

čt,Emář  si   Led'  může  t,rLlšku     net.rpělivě  r`i'ct:   "Jaký   Je  vlast.ně
prakt.ícký   ri=izdí`1   v   t,oiTi,    jakÉ  st.anc]viskú   zast.ávám7"   R{_izclíl    je   vel-
ký.      Povšimnšme   si      něktei`ýc:h   významných     clfl5ledkfi,   vyplývajíi=Í[?h
z  názlii`ů  teiilcigie  set.káiii':

1.   Pi'smil   už  neni'   nDsit,Elem     věčných   i:iravd.   Neni'   u.ž  věrou{Ťnou
knlhliii.   RedLikuje  se   jen  iia  pouhé  svědet:t.vÍ   o   "bt.ižsko-lidském   set,-
kárií.'   mezi   Bi]hem   č`   pi`cii`ol<ei!i.    Písmii   u'ž   neni'   siiuhrnem   pi`avd   oD   B0HA
nehc]   pravd   0      B0HU.   St,ává   se   poiihým   cisc.bním     názcirem   r.rcii`oka,   vy-
jaclřu-jfc:Ím   vlastiii'   siibjekt.ivni'   rĚ!aki=i      na   krajnš   sutijekt.1vní   zku-
š e n c, s t' -

2.    čt,enář     [:ii`oi`ciLikýi=h   slcw  se  t,edy     st,ává   aut.|ipit,ou,   i`ilzh[id-
či'iri,   kt,erý   ui`čuje,      cm   (pri=i  iiěj)   je   inspirovám     a   co   neni'.   Pi'smc]
iYLe   kril.,ii=.ky,    ale   neiií   nucen   věřit,   t,i]mu,    i::c]   říká   zásadně   (v   i-irln-
[::iriu),    i:iojmcivě,    ale   spíše,    jaký   význam   i_iciclle   jelirl   výkladu   iii`o   nšj
iTiá.    Rozhciduje.    zcla   uiičit,ý   výi`||k     má   pr`i.jmLiut,  v   iioiiiinální   hLldiic]t,ě,
nebi-j   zc]a    jElj    uů[iec   má   i:.řijmout,.t.c,h.=,,-.L.'C`,l-'IJt:l::
nezávaz.nFf   zavrhiiE].

Avšak,      když   neni'      žár.lné   objekt,ivni'     zjevení   jak{]   ki`it,éi`ium.
i:.[]t,c]m   nemá   řli]věk   mcižncist,      hodncit,it.   vlast.ní   2kušenc.st,,    nemůže   iir-
čit.,    zda   t,at,iJ   zkušem]s+..   plit.házi'   iicl   DiiL`ha   svat,Ého.    iiebo   c]d   nějaké-
I-m   cluc:ha   nelsvat,éhci..    Nest,ači'    jen    jedni=]c.luše   říL't,,    že   zkušeii[ist,   člci-
uĚ;ka      je   "sebE]čitit.Emt..1zirji'cÍ".       Prtinikavě   t,i]      k{Jment.iJval   Tohn   Rci-
ti{=i`l-,scin,    když   r`ekl,    že   ..může   být,   i   sebeklamná".

3.    Siibjekt,.ivni'   názor   je   ui`čit.,ým   i:iřekri]ucením.    Pr`ekrucuje   ná-
ležit.,tí,    legít,imií   iTii'st,c]   kilnt,ext,ii.      F'řekriic?uje   t,ak€í   náležit,é  míst,o

+    Do}:}1s   ].2.1889.   C:}t..ováno   v   `1   Stl,    s.    2.3.
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zkLišen[ist.i   t,ím,      že   jl   činí     ki`it,Éi`iem   aiit,ent.iiŤncist,i.   Siibjekt.iviií
názili`   zdili`azriuje   ..aut,.]ncimn.]st,     hist,orii-:kÉ  podiTiíněnost,j. "   a   demyt.ci-
1cigizac:i   r]rc]rc]ka   činí     nut,ným   předpcikladEm   sc]učasnéhci   [|[ii`c]zumění.
Dálr=:      i:iřekr'iiL.iije   pi`avou      pi`cii`[it:kou   inspir`ac:i      t,i'm,    že      jí   vnuciiJe
rir`edst,avu   oclst,upriiivané   Íiispirat=e   jako   úst,ředni'  kat.egcirie.

4.    Pi`akt,ickým     di°.isledkem   názi=ii`ii      t,ecilciLTa   set,káii.i'      je   priijet.I
t,ěc.ht,o   t,elilcigickýc:h  st.anovisEk:
a)   Stvt=ii<t=Jni'   r.iDdle      knihy   Genesis   iieni'   ani      clc]slovnÉ,    anl   vědeiike'.

Přijat.eln'ějším     se  st,ává     evolučni'   názcii`,      i:ir`iřemž  obsah  knihy
f3enesls      je   jen      i-.iouhým   zázriamem      zčiji'mavĚ   [-}iidivnýc:h     myšlenek
Mújžíšc]vy   doby.

b)   P[ikud   -j[Ii±   il   Ki.`1st,t=Jvi-i   vt,ělení,      Težíš   i-iodle   tét,o   t,ecilcn.rie   riebyl
skut,ečnš   nějakciu   bc]žskci-ljclskciu   byt.c}st,í.    Byl   jÉin  člověkeiii.    Ná-
zi=}i`   t.ei:il[].=7a      set,ká`ni'   navrhuje   nacli:JřiriJzerié     událcist,i,    jakou   je
nai`|izeni'   z   }=ianny,   zázi`aky  v   jeji{::h   obvyklé  definlc:i.

5.    V   i=it.číizkái=h   cle'mi]iii]lc]gie   v      Pi'smu    jscui   riúdle   názoi`u   t,eolotTa
set.káni'   zaznairienáiiy      jen   cibvyklÉ  iiázciry   iii`ěit,é     di:ihy,   kcly   se  vše-
t]bei=ně,   ale     nespi`ávnĚ  věřili],   že  dÉmiiní     mají  Í-yzic:ká  t,ěla   urči-
t,ýi-:h      iiEšťast,iiý[:h   liclskýi=h      cibĚtí.    "Dnes      vi'me,.'   pci2namená   +,eolc.g
setkáni',       ''že   všei=:I.i_±iLŽ     cli.iševni'   c:hoi`ciby      jsiiii   zai:.řířiněny   vnĚjšíml
podmi'nkami ,    jakc]   jsou   ch[±mická     nei`iivniiuália  a   nepr`Íznivé   i:.i`|ist,ře-
clí,    ale   ne   pflsobeni'm   duchů.'`

Z±]st.ári{=i   i-)Ienái`ni'   (myšlenkovÉ)    inspii`ac:e  mi.ihou   -jist.ě   Šouhla-
sit.,   že   iiiičj.t,é   duševni'   [:lic]roby   (snad  innúhé  z  iiich)   jsciu   způsobeny
uiiějši`mi,    ne   nacipřiri]zEmými   příčinami,   aie  nemůžé   přijmciut.   názcir.
kt,ei.`ý   t.viTdi',      že  všec!hnjz  duševní     clic]rciby,    jsou  iiásledkem     t,ěcht.o
i:.r`i'iŤin.   Autc]r   t,Liht]t.ci  pojedná].ii'   získal   za  sve'  dvanáct,ilet,é  nisi jní
služtiy  mnoho   zkušenc]st,i,   aby  miihl   věřit,   c]r]aku.

V  poslední  analýze  t,edy     subjekt.ivist,lc:ký  názor  t.eolc]ga  set,-
káni'   iia   j.nspil`aci   je  nakcmeii     popřenln   ..vi'ry   jednciu  daiié  svat.ým".
ďe   t,ci   c'hyt.i`ác:ká   náhi`ada   "chyt.i`ái=`ky   vymyšlenýi=.h   bajek"   za   neomylné
zjevení   piiavdy     daiié  Bohem  prlist,r`ednict.vím     bcižsky   (a  ||bjekt,Iviiě)
inspirúvanýiih   rJi.c]rokfi.      Ti,   kt..eři`   pr`ijímají     t,ento   náziii`.   i`iski.iji'
zt.rát.u  věčného  života.

4.   Účel   inspíi`ace  a  zjeveni'

Lesl ie   Hi`aclin.=iE.,    známý     vys[]k.iiški]lský   pri]fEst]i`   Ci'rkve   adven-
t.ist.ů   s.      cl.,    jÉ.dmJu   velmi     výst,lžně   řekl:    "Bez     aiiali:igie   se   nedá
si:ii`ávně      vyučovat,."    NEJ.jpfisi=ibivě.jši'      nauřeni'   v      Písmu   nel:iL-.   kdekoli
jincle   se   iiskut,e(Ťriuje   }:ii:imc]i=i'   met,aflii`ý-a   }]ciclt=.tienst,ví.    Plivšimněme   si
+-.ředevši'm   dvt=]u   zajímavýt=}i   i-JomúcJnýc:h   metafLii`,    kt,eré   bibl ičtn'   pisa-
i,c71É   }:H]iiž]'.vaji'   u   N{]vÉ.m   záki-.ně,    abychiim    lérie   pt:ic:hcir]Íli    i.`iiřel    inspi-
l-`at::E:   a    zj€:venl'.

ELVĚ   hj.bl ické   ríiet,aí-iiry_

1.    A}:i[išt.t=JI       Pavel    cipět.ovnĚ   iTiluvi'      o   i:iriirii{=ké    Ínsi-iii`ai=i       jakii
t=i   clai"      I)ucha   svat,Éhc}      -    jE]clncim      z   t,zu.        ''diichciviii'{::h   dai`ů"     (EÍ-4;
1    L,    12)  _

[Ť.'i[:ivěk   mi°iže   cit3st,at   mn[iho   i`fiziiýt=h   r.Iai`fi.    NĚkt,ei`é   dary    jsou   ne-
užír.ečnÉ,    ba      dt]k{=.m#   i:.r`ekč'ižeji'.   Avšak      iiejhiidiiot.nějši'   dai`y.    jaké
-jsem   kcly      [li-jst,al,    byly   tiud'     užit,eĚner   -pomálialy     mí   v   každt)clÉmním
bť?JžnÉm   živ[=it,ě   (jakt]   nai-ir`.    i_iei`o,      akt,iivka.    }:isaci'   st,roj)   -,    iiebo   t,o
t)yly   dai`y   z   lásky,    u   kt,ei`ýi-:h   iJcihi`iiitka   dalekiJ   přE]sahi-.vala   vlast,ni'.
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bE.zprcist,řední   hůdnc]tu   dai`u.    Tímt,D     cit.em   umc]cněný   dai`   nabyl   c:enu.
kt,erc.u   by   jir]ak  neměl.

C]   daru   pr`oi`oťt,vÍ      je  m[}žno  říc:t,  t,c]t,Éž.   Pi`o     někoho   ]e  neuži-
t,ečný.   Pro     jlnÉ   je  st.álciu  překážkciu     nebc]  zábranúu,   prcit,ože  cipě-
t,civně  narušujE     jejich   způscJb  život,a.   když     se  i]pravdu   dot.ýká   pc]-
drcibnc]st,Í   každodenní   exist,Eni=e.   TřlEsné  src]L.e  houževnat,ě   cidporuje
záhi`anám   pi=ii=házejícím   z   lnspircivariého  zjevení.

Vúlba  meLaí-c]ry     "dar"    je   šťast,ná,   když     nluvíme   ci   ot,ázc:e   in-
spii`atH   a   zjevení.   ÚLŤelem   Lúhot,ii   daru   je   povýšit,   dílc]  služby   Bciží
r:Íi`kue   -posílit.   a  usměrňc]vat,  církev   (EÍ.  4,i2-15).   V   t,ét,o  souvis-
1t]st,i   si   pcivšímněme   zvlášt,Ě;   čt,uErÉhD   zámĚ;ru   t,ohút,c]   dai`u:
a)   Zdc]kúnalouání   svat,Ýt:h   (abyc?hcim  múhli   dúspět,   ke  Krist,Dvě   plnLis-

t. i ) _
b)   Sjedn[JL.ení   svat,Ýc:h   (ahy  v     Krist.ově  t,ělE:  nebylD  žádné   i`c}zděle-

iií,   viz   1   K   12,25).
ť)   Vzdělávání     svat,Ýťh     (inspii`ovanÉ     spisy    vyučují.   napomínají,

naiiravují   a  vedou   k  si:]i`avedln[isLi,   viz  2  Tm   3,16).
d)   Utvrzení   svatýt:h   (aby  měli   kcit,vu,     kt,erá  by   je  zachránila  před

každým   vlnc]bit,Ím   uřElní).
Zlpoštol   Pet,i`  přidává   di`uhc]u  met,aforu.   Vla5t,ně   si   ji   vypůjču-

jĚ  z   jE7dnohc]     Dauidova   žalmu.   Prcirc]cká   inspirace  se     mu   jeuí   jakc]
světl[],      kt,ei`é   svít,Í     na   t,emnÉm     míst,č;,   s     prakt.lckým   a   užlt.ečným
pcisláním   -[:hi`ánit,     nás   před   pádem   (2   Pt,     1,19).   TéiTiěř   dva   t,lsíce
let,   předt.Ím   r]řiri]vnal      David   BožÍ   slovo   ke   "svÍc:i"      pro   jehc.  nc)hy
a   ke   "svěLlii"   Úsvěc:ujíc:Íinu   c:esLu   (ž   119,105).   Takožt,o   ..svět,1o"   má
pi`oriická   in5pirace  dvc]jí   hc]dnc]t,né   pc]slání:
a)   JEdním  z  hlavních  záiTiěrů     prc]i`cic:kých  siiisů   (i   když  urřit,ě  není

jE!jíc:h   jedj.ným   púsláním)    je      cJdhalit,   budciuc:Í   událost.i.    ZjE3vení
nám  t.akt,o  pomáhá  pat,řičně  se  přlpravit,  na  iiřir:házejíc:I   událos-
Li   a   usch[iilňiijÉ]   nás,    abychúm   k   nim  mohli   zaujmout,   kc]nst,rukt,iv-
ní     st.an(]visk[],      až     přijdou      (viz     Zj      1,1.2;      22,6;   T   lfi.13;
13,19;    14,29;    Da   2,28;    Am   3,7).
fivšak   méně   zřejmým   důvodem      zahrnut.Í   pi`orot=kÉhc]   prvku   dci   Písma
je  vyvýšit.   bc]žský   půuod   blblE.,      ukázat,,   že  Bůh   je   jgjím   půvLid-
i::em.   Smrt.elní   lidÉ   neumějí   pí<edptivědět,   ani   na   nĚkollk   Dkamžiků
dc]předu,   cil   se     st,ane.   Bůh   však  iTiůže  předpoví.dat.,      co   se   st,ane
v     dalekýi?h   st,aletí[th.      Tut,ci  funkei   -inspíi`ar:e  měl      zvláště   na
2:řet.eli      iii`oi`cik      lzajáš      (Iz     41,21-23;      42,9;      43,9;      44,7.8;
4I.3.21.22;    46,9.10).

b)   St,ejně  důležii,á   je   Í-unkre  zjE]vEmí-     jakii  suět,la,   kt,eré  má   c:hrá-
nit     věříc:ÍhcL   lnsi=.irované     siiisy   jsiiu     určit,ýin   svět,lem,   kt,eré
L]zřejmi]jE     sat.anc]vy     záměry     a      jehů     mE.t,odologii      na   dc]sažení
vlast.níc:h   c:Ílů.      Je   pravda,   že   "kdE     není   zjevenr,   piist,ne   lj.d"
(Př   29.18)_
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ZávĚr

Poznali   jsme,      že   inspii`ace   je     urřit,ým   pi`ocesem.   ve     kt.erÉm
Bůh   jediiieřně  ciznamiije  vĚčně  důležit,é  pravdy  skrze  '.své  sliižební-
ky   [ii`tji`ciky..,      kt,eři`   .'mncihoki`át,   a     i`ozliĚnýml   způsciby"   mluvll.i     ke
svým   součíasni`kůn   1   k   t.ěm.   kt.eří      přijdciu   pii   nii-:Ii,    aby   jlm   pc]mc]hll
p[ichilpit,   Bc]ží   smýšleni'   a  vůli   s   níml.

Zvlášt.ě  my,   kt,eří  žijeme     v  t,ěcht,[i  závěi`ečný(:h  čase.=h  pozem-
5kých   dějín,   nalÉhavě  [-]Dt,řebujeme  Llochiipit,,    jak  t,ent.o  Í-enomén  pů-
sc]bí,    abyc.liom   iie]en     i`c]zumově   i=há}]ali,    co   iiám   Bůli      c:hc:e   ří.=t,,    ale
abyL`hllm   se   t,éž  vyhnuli   nebezi]eřím     a  Lisicllům   plynciucím   z  nesi:iráv-
ných   názcii`ů.

Pavliivo     napiJmenut,i`     svatih     novcizákoniii'     doby   "Plamen  DUL`ha
nezhášejt.e,   pi`Llrockými   dary   nepi]hi`dejt,e.   Všecko   zkciumejt.e,   dobrÉ-
hc]     se   di`žt,e..`      (1   TE     5,19-21)   je     jen   cizvěnc]u   st,ai`ozákonni'   rady
krále   Tóšaí-at,a:    ..VšřLe   Boži`m   prllrcikiqm     a   biide   vás   pi`.]vázet.   zdai`."
(2   Pa   20.20)_
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Druhá  část.

HffižE sE prEiJÉ pmrflk mÉFl iLT

In5tFukčni'  ci'le

Pc)     pi`c]st,udiivání   clruhÉ     část,i   t,c]hot,c]     clálkcivéh[i  vzclělávacího
minikui`zii   ríiáme   být,   sc:hc]pní :
1.   dĚlat.   riizdi`]      i]iezi   dvěma   převládajíci'mi      t.eLii`ieml   (t,zv.   t,eDrií"5věi`aťi'   kazajky.'   a   t,ecirií     '.int,epvenční")   c:o  se  t,ýká  piid5t,at.y

"vět,ši'   jist,tJt,y"      pi`i)i`Dt=kÉho   výi`L-iku   a   pLiznat.     výhc}du   i   nevýhodu
každe'  z   nic:h;

2.    c:hái:]at,   clva   důvcicly,   pi`o   kt,ei`e'     Iiyli   bei`c>jšt,Í   křesťané  v   Pavlc]vě
cl{.iliě      c]znařeni   za      lidi   "šleť:het,nější]ici     smýšlení"   než      Jejlch
sF]iiluuěři'ci'     v   Tesalúnice,      a     c:hápat.     význaiíi   t.Úho     pi`c]   dnešní
rirakt,ic:ké  křesť.anst,vÍ ;

3.   c:háFiat,     ctfiležlt[:ist,     spi`ávnÉ     met,ody     hodnoiieni'   duc`hovnf   pi`avdy
(a  5LEJnÉhli,   aušak  opačného     nebeziJečí   pi]iižit,Í   iie5právi]ý[:h  me-
t,c'cl ) ;

4.   chápat,,    jak     a   i:}i`oř  tmylnc]st,  v     živc]t,ě   Lirorllka   neos-labi]je   JEho
pi`cir`cit:ké   výi`oky ;

5.   L`liá}:ičit,,    jak   a     priič   nesplněnÉ   prciroc:t,vi'   samo  li     sc]bě   ješLě  ne-
znehcidntJi-:uje     r.i`avost,   (aut,ent,ičncrst.)      t,c]hc],    kdL-]     t,vi-dí,   že     má
pl`C,l`ol=ký   dal` ;

6.   iihá}Jat,    jak  a   pi`oč  ri]zpL-]ry     bezvýznamné  povahy  v  učeni'   }]i`i:ii`oka
nezne!iúdnocu j Í
a)   opi`ávněnc]st.   (leLiit,imnt}st,)   prorDka  aiii
b)   Plat,nlist.   aiit,Ůi`it,y   jehr|   výi.`Liki°i;

7.   i-:hč'uiat,,       jak   a     Llroč     Bůh     n.api`avuje   poznanÉ     závažnĚjší   omyly
u  učení   pravých  pi`c]i`oků   (cimylp,   kt,eré   jsoii  důsledkem   proi`iikovy
i=+}iyt}u.jíc:i`   lidské   přli`cizenúst.i).    aby     BDži'   c:i'i`kev   ani    její   čle-
ncivÉ   a   jgji'   ii[Ťení   neut.r}:}ěli   žáclnc]u   t.rvalou   škildu.

Úvod

Mys].i   i   si`clt=E.  miiiiha     evanglilirkÝL.h   křesťanů   dnes   zne[.iikiijuJe
r.rcihlém   .'5i:Jc]lehlivost,i"   a   '`neůmylnost,i"      zvlášt,ě   v   []t,ázkách   t,ýka-
jí[=Íi=Ii   5.e      pr.]ri]ii<kÉ   inspi]:`ac:e.    ltlncihLi   se      diskut.uje   ii   séiTiaiitjL'kých
i.'ivahác:h,1    i-:|iž   sc]iivisí   siLii`še   5   vtji`[iálním,    d{]slc]vným   názúi:`em   na   iir
si}irai-:i.    Pi<j    t,c]m   všeiTi   je      t.řE.ba   klást.   r.liailežít,É   iJt,ázky   a   odi:]ilvídat,
na   ně,    jakc]      nailř.:   Může   se   i:iravý   iJi`cii`cik     vůbec   mýlit,?  Miisí   i.ii`avý
i:iri=ir`c]k   vfir.ieL.   změnit,   nět=o   iia   t,i]m,    i='o   nai)sal    nebci   řekl?

`iJE7hst.ei`      cleí-inuje   uýraz      j?€tozpyz27ý   (iiií-allible)       Jakci   "1.    ne-
st=}i[.pný   i]mylu;    neklč`mný;    2.    ]iEizaváclějícťi';    jist,ý;    3.    bez   bludu   při
deflnc]vání   vĚ;i`t=iLitŤnýc:h   a   mi`avijutŤnýcli   článků. "2    Dále   deí-iniiJe   výraz

L   Vlz  úvodník     ''FťhetÁ3rli::   about,  Irierran[::y=     The  Triit.h  of     t.he  rlat.-
t,er`."       In=       Chr`1st.1an_1t,y      T{É±_aii_     X:}HJ.       i-=.        15       i:4.   9.1981}.    s.
16-19 ,   kHJůill   nedávné  vyr{.-]uriané  a  ki`a}ně  i.ižlt,ečné  dlskusl  o  růz-
nýc:h   st.,č3ri{:>u lsc:íc`h   a   stD].ipeni=íi=Ii.

2   Wel.>st.er'  s   Neu   C:ollÉ!qlat,e  I)1i:t.1c}nai.y.1976T    s.   59C).
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bezc`Z}ybJ?ý   jako   "bez   c]mylii;    nec]myliiý''.1
Pi`ciblÉm   ]]riii`oL.kÉ   nEc]mylnosti   vyvst,ává   i_|i`cit,o.   že  Pi`smc]   si   ná-

i`c]kiije  vět,šÍ  spúlehliviist,  než   jiné   lit,erái`ní   plc]dy   lidskýrh  aut.o-
l.ů_

Už  v   první   část,Í    jsine  i=it,Livali   slova:   "KaždÉ   i)ísmc]   je  vdeůh-
iiut,é   od   Bclha."    (2   Tm   3,16)   '.Nepřipůiišt,i'   samúvc]Iný   výklad.',   prot,o-
že   Jeho  poselst,ví   riei=iili=l-iází   ze     soiikrilmÉ   iniiiiat.ivy,   ani   neni'  vý-
sledkem.   souki`omé   t,vorby,.     }:ii`ot,iiže   "I)iii=hem     svat.ým   vedeiii   m]uvili
svat,Í      Biiži''liclÉ"       (2   F`t..      1,21).    Prcit.Li     Pet,i`   piř;j.pcimi'ná.   že   děláme
dobr`e,   když   "se  ho  di`žíme"    (2  Pt,1,19).

V   dilpise,   ktei`ý   je  mi_|žno     i]znaiřit,  za  r.i`ui.ir   iiDvozákonní   spis,
Pavel   ve   st.ejnÉm  duchu   jako     výše   i.ivedená  PEit,rova   slova   nai.`omíiial
t,esaliini.::ké   křesťany:    "Plamen     Duc:ha   nezhášejt,e!   Pi`Úi`i:ii:t,vi'm   riepo-
hi`dejt.e!    VšechnD   zkc]umejt,e,    d[ibi`éhci   se   di`žt.e!.'    (1   Te   5,19-21)

Prcič?   Pet.i`  odpcivídá:   Máme      "i:]řer.ievnÉ..   slfjvo   prorcickýc'h   sriisfl
(2   Pt,1,19).   Někt,eři`   z     dnešníc:h   překladatem   t,lum.=i{3i'   t,ent.ci   uýi`az
t,akt.i-j:   sl{]vLi   pi`iirockýc:h   pisat,E=.1ů      je   "jlst,ějši'"    (NIV),    "spolehll-
vějši"    (AFl'V),    '.ješt,ě      si:iolehlivě].ši'...2    .'ješt.ě   i=iev!]ější".3    `.pcit.vr-
'z.enÉ"    (L'JV) ,    "Ůi:iětovně   FiLiLvi`zene'.'4   a   .'iilnĚLji   zarutŤene''..5

0t,ázkciu     t,edy     není      -jeclinečnost,     inspirovaiiýc:h     splsii  v   t.om
smyslu,      že   jsou     '.si-iLllehlivějši"   než     splsy  neinspli`||vaiiÉ.   Spi'še
jde     rl   t.ci,      co   je     i=mdst,at.ou   t.ét,Li      "vět.ši`   spolelillucist.i...   V   jakÉm
smyslu   jsciu  t,yt,o  spisy   "spolehlivější'.?

K  řešení   t,ét,o  i]t,ázky  exist,uje  v  ki`uzích   evaiigeliL`kýťh   kr`es-
ťaml   1   mezi   advent,ist,y   s.    cl.   vi`i=e  možných   analoglc:kýi-:h  []ři'st,ui:Jů:

1.   |eor'ie   '.svěi`ac:i'   kazajky".   F'cidle  t,cihcit,o  názcii`u   ji±  kont.rola
Dii{=ha   svate'hci   nad   pi`ort]kem   po   cliJbu   ins[iii`aiŤníhci   procesii  t,ak   při's-
ná   a  důklaclná,   že   i:ii.`oi`cik   nemá   inožnost.  dc]pust.it,   se   žádnélm   Lim`/lu.

Tcit.ii   st,anoviskci   dci[iře   i liist.i`uji'   sli]va   jist,ÉhLi  adventist,ické-
lio  evangelist,y,   kt,ei`ý  v  přednášce  pro  neaclveiit,isty  vysuět,luje  dí-
lci   E.       G.    WhlteDve'   t,akt,c]:    "MÍ.mLli=hildein,       přeclpovědi    E.    B.    Whit,eovÉ
byly   až   dii   t,ét,o  minut,y   vždy     s}:.i`ávii€:.   Okult,lst.É   i`ádi   mli.iví   ci   svém
closaženÉm   průměi`u.   Jsoi.i   iiyšní.    kclyž     diisáhnou   75   nebc]   80   %  spi`áv-
nList.i.    Umíme      si   i-.ř`edst,avit,   B{=]ži`hci   pri=ii`cika      s   iiějakilu   "i:ii`ůněrniiii..
pi`čivdivLlst.Í?  Tist,ě   ne.    Bciži'      i:ii`orc.k   jg  bucr  st,Lipi`oc.ent.iiĚ;   pi.`avdivý,
nebci   pravdivý     vfibec   neni`.   A     dalši`   věc.   B[]ži'      i:.i`[ii`ok   neměni`   svůj
}iázili`.    Domn]`vám   se,   že  začínát,e  vidět,   i`o.zdi'l   mezi   rii`orc.k.em   -   pi`a-
vým   i:ii:`cii`LikE.ni   -a   c]kult.ist,i.iu. "

Z   uvedenéhc]   vyi:ilývá   t.i-`cijí:       (a)   Pi`avý   pi`orcik   má   PAO   (Pi`c]phe-
t.ic   Ac:t=:iiiiacy   t]uL-it,ient„    t,j.   stui-ieri     prorLické   přesncist,i)   100   %,    za-
t,i'mL.o   ilkult.Íst.e'   (a   Í-alešní   iti`i..ii`oc:i)      diisahuji'   i.|ři'značiiě   jen   75   až
80  %.    (ti)   Kclyž   iii`i?it,ý     BLiží   prLli`i.ik   není   vždy  st.oprc]cent,ně  i-.ravdi-
vý,    p[Jtom   iieni'     !iíjš±ii  pravclivý.    (c)   Pi`avý  Fi`or[ik     se   nemusí   nikdy
vrat!et,   aní   měnit,   cokc]li   z   t.ciho,    c!Li   ve   svém   prc]i:`oc`kÉm   úr`adu   napsal
Ilebll   řekl _

Tcit,c]      st.aniivisko   iTiá     mncihil   si-iúleřného     se   z.ákladni'   f-Ílozc]Í-ií
ln5i-iii`ai::e   zast,ávanc"   aut,Lirem   jis+,éhci   poi:iiilárni'hii   živcit,i=ipisii   E.    G-
ltJhít,et=ivé   z   cliiby   ririecl   iiěkL-]iika   iet,y:

"I=`i`avý   pi`[iriik   iiení   Likult.i5t,a,    i.irac:ii-ji'ci'   pom[i{::Í   nějaké   dušev-

+2.  Wc±šž=;==:==±E:=:š±=fš±±±=±;±=: J#,nEarN=]  r9T7e6s'Lč:m-en5t8?;f  our  Lord  anci

S_:v lt::ur  _J_e_sus_ ChrísL.   F'řel.oženo  z   l.at.1iiské  Vulgat.y .
The   mpl.1f l€rd  BÍ±ile.
T_i}e  F:]1Ý_Bíhle.   ThE:  F}erkeley  Versicm   lri  llcxlern  Enql.ish.
The   New   Test,aiíient...Zln   AiJier`Ícan  Trai.slat.1c]n.   E.   J.   -GcxJdpeed.
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iií   nebc]  >>cluc:hoviií<<   oriciry,   ale   je    |.|i   ně.kdci,   kdci   iiÉmá  žádný   stiipeň
svLiticidr   ani   i:iři    laděni'   aní   při   kc)nl-.rc]lLivá]}i'   pi`oi`Dckýc:h   imr]iilzů   či
i]i`[]rúiiký.=h  siLjnálii   Tyt,ii   impiilzy   dává   prt.riikově  věi=lomÉ  inysli   nad-
i:iřiri]zená   c]5[ibní     byt,o5t,,   kt,ei`á   zná   abscilut,ně     minuli]st,   i   budouc:-
n{Jst.,   nei-]řipi_iiišt.ějíii   žádný  c]iJiyl      ani    lidský   chybný   výp[.čet,.''1   Jak
uuidi'me   [lálE,   t.akiivÉ  st,€inc}vi5k.:i  má     vážnÉ   Llrc]blémy   a   dů5ledky.   ať
už   jde   c]   Pi'sm.c}   i]eb[:]   c]   spisy   E.    G.    `Jhit.eciuÉ.

2.   Tei:irie   "int,ei`uenčiií".   Tent,o   názc]i`     t.vi`dí,    že  když  se   Bt}žÍ
pi`c]i`c]k   ve   sÚÉ   lic]ské   přirozEn{=ist,i   zinýlí   t.ak,   že   by   Limyl   mc]hl   váž-
nĚS   [iciškcidit,      (a)   usměi`iiěni'   Boži'   ci'rkve,      (h)   věiřnÉ   ui`iŤ.eni`   člověka
nEbo   (c:)   čist,c.t,u   učení,    iJc]t,i=im   (a   Jedině   p{)t,iim)   Diich   svat,ý   cikamži-
t,ě   vedL.   i]rúriika   k   nč'ii-]i`avě  omylu,      aby   neclošlo   k   žácliiÉ  t,rvalÉ   škci-
dě_

TiJt,ci  st.ani=wi5k[]   je  mi]žim  uvést,     do  souladu   s   objekt.ivní   i`ea-
iít,Úu   E'Ísma   i      se  spisy   Duc:ha   pri=irilckÉhci   (E.      C;.   Vhit,eiwé).    [)r`Íve
však.    než     pi`cizkiJumáme   t,yt,Li   [lvě   t,eoi`ie,      měll   bychcim  ne-jr.irve   r.ir`e-
zkoimat,  ricivahu   a  zdrc!j   nábúženské  ui'i`y.

Z[le      jsLiii   na     mi'st,ě  dvĚ     nalÉhavé  otázky:      (1)   Kt,ei`é  ze  [lvoii
uvedenýc:li     t,eorlí   věři'š?     (Nebc]  máš     snad   nějakou     t.řet,í   t.eorii?)
(2)   FrocŤ   jí     věříš?   Tat,ii   clruhá   c]t,ázka  ríifiže     tiýt,   ješt,č   dfiležit,ější
nEž   I:ll.Vní_

Zakládá  se  t,at,o  t.vá  vi`ra  na  pi`amenrjve'  věi`ohodnúst.i   -   někt,erý
i:iblíbEný   kazat,el,      biblický   iičit,el   nebii     tiiblii=ký   iičenec,   kt,ere'hci
si   vysi=icE   váži'š,    .2.auJal   t,cit,o   st,ai-i[ivisko     a   t.y   z   úc:t,y   k   t,Ét,ci   [isc]bĚ
jsi     nekrj.ticJky   př`i.jal,      cm  ti     řeklii'  Hebo     věříš  prot,|i,      že   j5i
k   sve'mu   sLani]vj.sku   diispěl   i]bjekt,ivním   hc)dni]t=eiiíin`?

V   Pčivlcivě     d{=Jliě   se   ii     ber{=]jských   křesťanE]c:h   r`Íkalci,      že   jstJu
"šleL.het,nějšíhú      smýšleni"   než      -jejli-:l-i   si-][iluvěři`[-,.Í      v   TesalLlnii=e.
a   t.,o  ze   dvou     uelmi   zajímavýcli   důvcidL°i,   kt,erÉ  i3ro     nás  v   t,ét,c]   sou-
vi51ost,i   iTiaji'   velký  význam:
1.    Ber[Jjšt,Í      křesr,ané   příjali   Pavlciva      slciva   .`veliTii   t]c!hcit,ně".       TiJ

znamená,    že      byll   !=ichcit.ní   i.iřljiTiout,   ni=ivé     svět,lo.   Myšlenkově   se
I.lE=ťu zav Í ra i i  .

2_     "Ktižc.l.ý       clt=in       zktiiiT!.i±ill       r'i'5Hiči.        zll.a       -je       .i,i_i       skii.l,ei?ně   i.,ak."     (Sk
17.11)   Tci     znčimEmá,   že  zvěst,   2važúuali     dří've,   než   ji   přijali.
Nepřiji'mali   t,eí.ly      lehkcivěriiě.    iiekrit,ii::ky,    m      jim   bylc]   ře.šenD.
aniž   by   sj.   t,c)   byli   osiibmš   ověřili   v   BLiži'm  sli]vii.

Pavel   by   si   býva]   iiii]hl   di._wcilit   .řít`t,   Berújským:    "Já   jsE'm   ne-
jen   inspii`||vaiiý      Bc}žÍ   rii`c]rúk,    ale   mám      i   nejvyšši'   dui::hcivni`   clai`
-cldi`   ar.]i]št,ci]st,vÍ.       Nemusi't.e   si    t,ecly   ilvĚři:]vat.   t,ci,      c"   jsem   vám
r`ekl.    MfižEtt.e      v.žřit,   mÉiTiii   sli=ivii,    r`iri-]t,iiže      mám   iiejvyšši'    aiit,{=}rit-,ii
iiď   Bciha   zde   ria   zemi_"

Ni{=   t,akciuéhci      Jim   ai-.Lištol    Pavel      ner`ekl.   MÍst,Ll   t,cihc]      jti   pii-
c+hv€'ilí1,    že      nEii:ir`ijrmaji'    jehc]   sl{=ivLi      lehki=ivěrně,    ale   že      si    ho
i=]věřuji'   dávnými    iiisi`iit`iwanými   si-iisy.

Pcitvrzení   pi`avdy

J€ik   byiihúm   mě]  1   i:}ciLvi`zi]vat.   pi`avdii?   Pc.{ši't,áni'm   }ilav   a   přl jet,-i'm
st:.clnciviska,    kt,eré   získá   iiejvět.ší   pc]r=et,   abLinent,ů?   TÚ   scitua.

Jakým   zFiilsDben   je  mt]žno     ne-jléi:ie   zjist.it,   clenní   dobu?   Zei:it,át.,e
si3?   někciho:    ..Kiilik    jE   h{:]din?"    A   cm      vám   řeknE.:    "Jli    15   húdj.n   10   mi-
niit,.''   Jak   z-jlst,i'+,E>.    žp   je   t.c]   spi`ávný   čas?   Kr.Iyž   se   náli[idně   zei=it,át,e

+    FzenižJ   N{x3i`±M=i:qei]:       El.len   G`   Whlt,e:    Pi`i}Fihet     oí   Dest.1n±L   1972.   s.
21.
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vi'ce   jedn[]t,11vL-:ů,   kiilík   je   hcidin,   můžet,e  diJst,at.   t,olik   i`ilznýi-:h  od-
povědí,    kolik   li[lí   s   hilclinkami   -j5[t.e     se  zept.ali.   A   iio  vÍc:,_každý,
krjlm  se     zept,át,e,   bude   r]ravclěr_.i]dc]bně     předi]okláclat,   že   z     různých
miižnýc:h   údajů   jeii   jehi=i   řas   je  spi`ávný.

Mnohé  společncist,i   mají   určit,é     t,elefcmni'  číslci,   kt,ei`é  si   mfi-
žet,e  vyLt]čit,,      když  chcet,e  věclět.     pře5}iý  čas,   Někt,eré     i:c]zhlasiivÉ
a  t,elevj.zní   si't,ě  maji'   sj.gnál,   kt,ei`ý     je  miižnc]  slyšet.  přesně  v  hci-
dinu   nast.avenou   ria   hlavni'ho   Llznair}c]vat,ele   uclávaji`L.iílio   zviikc.vá   iii`s-
mena   5t,a]1iť.e.

Ověřiiváni`   iřasu  nemusi'   Itýt   pi`ii  vět,šinu   z  nás   žádným   zvláštni'm
i:ii`i]blÉmeiTi.    Příliš   nám   nemiisi'      2áležet,   na   minLit.ovém   iiebc.   dvlluminu-
t,Úvém   časovÉm      i`ilzclíli.i.   Ale   Dvěřeni`   duc:hovn]`     }:iravdy  může   mi't.  vý-
znam   i:ii`t]   věčn[=ist,.

A   jak   si   i-ivěřu-jet.e   pi`avdu?   Zde     jE  vhodiiá   Lidpověd'  T.   8.   Bos-
suet.a,   Í-i`aiic:c]iizského   biskiipa   a  dvi]rni'hci  kazat,ele     Ludvíka  Xiv.   ze
17.   st,cilet,Í.   Ki`ál   Liidvi'k   byl   velkým  milt=ivníkem  divadla.    čast,c]  inu-
sel   mi't,   i]ředst,aveni'   na   svÉm   clviiře.   Bossuet,  byl   napi`ot.i   t,omu  veliiii
2námýn   odpůi`c:em   diva[lla,   kt,ei`é  pcikláclal   za   rJr`ekážku   i`|izvc]je  křes-.
t,TanskÉho   ii.harakt.ei`u   a   za  d'áblfiv  nást.iioj.

Ted}icihii   dne,      údajně  v   do[iě     r]r`esl-,ávky  dvcJriiíhci   př`edst,avení,
se  ki`ál   Liic]vi'k  oli].e'dl   a     viděl   nedaleko  biskupa   Bossuet,a.   Zavcilal
na  iiěj:    "Mfij     biskupe,    i=o  si   myslít,e  c]     divadle?..   Dvúriané   užasii,
i'..i`cit,ože   zi-iali   iiázciry   cibou   t,ěcht,Li  mi.ižů.    Uvědomíli   sl   t.aké   nebE.zi-]e-
či`,   kt,ei`é     by  milhltJ  st,ihn[iut.     míiiěiii'   cidpoi`u-jíci'   královu     náhledu.
V   nejlei:iši'm   pr`i'padě  inůže   být,   t,rest,em  vyhnanst.vi'   (úc]ěl   pi`ci   L-iodobnÉ
riat,cili'zaly   skc]i`ci   horši'   než  sirii`t.),   v   při'padě   ne-jhoi`ši'm   t,[i  může  být,
9 i 1 llt, Í na _

Všichni      očekávali      hiskupDvu     cidi:icivěťl'     se     zat,ajeným   deehem
a  byli   zvědavi',   zda  najcle  uýchcidisko     z  t.ěžké  sit,i.ia{=e   (věděli,   že
je   lÉpe   být,   živým   zbč][iělc=em   než  mrt,uým  hi`diiiilu),   nebo  zda  vyjádi<Í
i.i~`esvěclč5eni'   svÉho   si`dt=!e   bez   iJhledu   na   iiásledky.

Biissiiet,     důst,iijně     přístLiui=iil     k     t.omutm   "sluner?ni'mu   ki`áli",
piiklekl   }Jřecl  ním     a  uelmí   zdvořile  r`ekl:   "Pane,      pt,al   jst.e   se,   ito
:"   iíiysli'rti   o      clivacne.    ŘE?km   vám,    pane,    L.ci     si   mysli'm.    Někt..erÉ   vý-
2iiaiTiiié   cisobnc]st,Í      jsiiu   iJro   iiě...      a   někt,eré  význaiTiné     clůvody   jsou
I:,]:'llt,i    nĚmu ! "

Podobně   je  mi]žm  vyjádřit,   Í   t.€.oi'li   "svěi`ai=Í   kazajky..   ohledně"větši'   jišt,cit,y":    Někt.,e].`é   významné   osobncist.i      jsciu   iir..i   ní,    ale   ně-
kt,ei`é  výziiamiiÉ.   clilvocly  st.cijí   i:ii`ot,i   ní.   Tak   se   i`Úzhodneš?   Ověrii]váni'
je   i=}cit.e]icláliiě   namáhavý   iL-ii`oces,    rJrcit.ože   skut,e(?nost.i   nás   někcly   nii-
t,Í   zitiěnit,   dlcJulitJ   zast,ávane'   a     velmi   cib].i'bEmÉ  náziii`y.    Avšak   ověřo-
váni'   je     i`Úziimiivc.u   niit,nc.stn`   ilri_i     každéhú,   rm-i   kcihr.i      je   iii`avda   t.ak
dia]iež.tt.á    jakii   sám   živi=it.-

P"   každÉh{=i   z   iiás   je   cliailežít,É,    abyc:hom   p(:iziiali,    řemu   věříme,
jaki=]ž    i    i±±=±zĚ   t.{Jmu   věří'me.

V   i:]rvni'   LŤást.,i   t,oh!]t.i]   F.i-J-jeclnáni'      jsme   uvedli   Pavliaw   výri=]k,    že"t,eiil:.ii   i:.ciklacl   máme   v   hlině}iýL.h   náclcihái-:h..       (2   K   4,7),    a   t.aké   výi`ok

E.    Í3.    `i/hít,E=i=ivé.    že   .'v   B{=ižím  .[Ii'1e   }:irii   uyk!mimii'   i?lověka    jde   c]   siio-
jeni'   b{:ižské   přj.i`iizeii[ist,i   s      i.`r`iriizeiiiist,i'   lidskt]u...1   Pán   Teži'š   hyi
Syn   Bi-.ž]'   i   Syn   čl[ivĚka.    a     t.Llt,e'ž  sL-ilijeni'   b[ižskÉ  a   lidske'   F]řiroze-
n(Jst.,1   E]xist.uje       i    v   F'i'smii.       "Poklacl''    rJÚzůst,ává   z      Bcihem   zjeuenýc?}i
a    Íns`}:ili`{)vaný{=:h   pr`avcl:       "Hliněné   nádiitiy''    -liclský      i]hal    -t.c]   jsoii
sliJva,    kt.erýmí.   sE3   lj.dé   i`iizh{=ii=liiji'   iiznámit.   bL-.žskcu[   pi`avdu.2

L   5  T,   s.    747.
2   c;c.   s.   vll_
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"Poklad'',      tj.   Búhem     i:laná   pravda     nebú   pciselst.uÍ,      nEmí   jen
"i.ieiimyliiým   z-jevením   Bc]ži'   vi]le.' ,   ale      -je   i]rij   křesť,am   i    "aiit,iii`it,a-
t,ivni" ,1   ncirmat,ivni'  a  závazný.   Když  kiiinEmt,iivala  c]t,ázku  neomylnos-
t.i,    E.    C;.    `iJhit.ecivá   napsala:    ..Bi°ih   jediný   je   iiecimyiný.'.1.`Člověk   je
omyl}iÝ,    alE   B[iži`   slc)v[i   je   nei.jmylne'...2

0hledriě   "hlinĚné  nácl{]tiy'',    liclské   st,i`ánky   i`Úvnice,    E.    G.   Whl-
t,etťivá      clLida]a:       "Všec?hno       liclské      -je      nEclúkúiialÉ...3       .`Hikcl.]      není
necmylný" . 4

Někt,eří    IÍclÉ   se   i:][ihiii`šuji'   nacl   Li'iTi,      že   ve  spisei-:h   E.    8.    týhi-
t,e{]vÉ   jsc!u      iii`čit,é   nedúst,at.ky.   Mezi      ně   iiapř.   řac3i'      jeji'   nepr`esnÉ
i:]ciĚít,áiii'   Abi`ahamových     si.iiijenc:ťi   a   jeji'   i-.oišát,ečni'     t,vi`zení.   že   Pán
Bůh   riřikázal      Ziclam(=ivi   a   Evě,   aby     se   n€iclcit.ýkal.i   zakázanÉhii   ovoc:e.
Na   jínÉm  míst,ě     aiitoi`ka  t,atn  slLiva  připisuje  Evě.     Dále  tvi`dí,   že
jen  osm   lldi'   clo5t,alii  Hoeho   [-.cisf:ilst,vÍ,   čemuž   iia   jinÉm  míst.ě  Prcit,i-
r`ei?i`   jeji'     výi`ok,   že  vi`ťe     iicli`   uvěřílo  a     pomáhali]  sLavĚt,  koráb.
Pciclcibně        její       popis       kažcliidenni'       služby       ve       st,ai`iizák[iiiiiím
5vat.i]st,ánkii5   se   ne5Iioduje   s   pcii-}isem   v   riět.i   knihái=h   Hc]jži'šc.výL`h.

Někt.eří   krit.ici   se   r.t,aj.Í,   zda   t.yt.o  nedcist,at,ky  a  iiepr`esnc]5t,i,
tat,o  zi<ejmá     nespolelilivúst,  neni'   clost.at,eřným   diaivoclem     k   t.omu.   aby
se   její  spisy  přest.aly  piiuži'vat.  ke  zdůvociněni'   jakéhokúli   m?ení.6

Pi`i]1:,j.   ririJi`ii[:ké     službě  E.   [j.   WliiLecivé     ngbylo  vznes[jnii   žádnÉ
obviněni',    kt,ei`É  by   t,zv.   vyšší   ki`it.1ka   nemc]hla   vznést,   i]ebo   už  dří-
vLi  nevzriesla  i:ii`ilt,i   knihám  Písma,   at;     už   jde  ci   iibvinění   z  nespráv-
nélio  iiváděni'   skiit,ečnost,i`,      z  [Íit,iiváni'   neinspirlivanýL.h  spiscivat,em
(i-t   t,ciiTit.ci   bodu   jsme  mlLivili   už     v   pi`vni'   část,i),    z   nesi:.lriěných   pi`c]-
rí.ict,vi'   nebo  z   ÚdvolÉ'iváni`   dři'uějši'ch  výi`iiků.

Neklad'me      na   E.      CL    Vhit...eovi]u      vět.ši'   nái:`i-.ky,       než   jakÉ      jsme
klaclll   na     hiblické   }:ilsat,ele,    avšak     v   Úbc]u   případecJ'h     ani   nároky
menší   (z   clfivcidi°i.    kt,ei`É   ricidi'obněji   i`iizvedeme   ve   t,řet.Í   část,l   t,.Jhcit,i]
i:]o j eclnán Í ) .

Vi`at;i!ie      s`e   nyni~      k   I-.et.i`ovu      pr`i'inÉmii   výi`okii:       ..Máme   přepevniiu
(rievnšjši')      řeiŤ      pi`circi(:kc]u."      Zkoumejme     riList.upně      život,y   proi`oků
a   i=iútcim   i:.i`orot=ké   výrciky,    abyL.hom     vidĚli,    zcla   j5me   sL'hcipni   ui`cŤit.,
Jak   tat.ii   "vět,ši'   pevnost,"   půscibí   nettci   nei]ůscibí_

1.   HeonylnosL  a  o5obni'  živoL  promka

i)i°ikazy   clějin     a   Pi'siTia   diisvěclčiiji',    že     kont.i`ola   I)iic:ha   svat,éhci
iiacl   život.em      i-]rc]i`Úki°i   nec]me2iije   jejiL.h   sui:ibcidu      zhřešit,.    Ve   výroku
•'Všj.L.hni      zhr`ešili   a      jscni   dalekci     cid   BÚžÍ      siávy..    (Ř      3,23)    jsiiu
zřejmě   za}irnut..i    i    [-Ji`oi`iit::i_    Lehee   se   ci   Lc]in   pře<svědiŤi'me,    když   zki=i[i-
máme      jedniit.1ivě   jejit:Ii     žiuot,y   zaznamei]ané     v   ric]svát,ných   spise{=:h
a   sEziiám]Íme     se   s      i-}ovah"   i      rozsahem   jejii=h      hr`i'ši.iých   přest,upkii
a   iieclc]st,at,kfi.

Teclni'm   'z.   nejst.ai`ši`i::h   v   F'i'smu   vzpc]mi`naiiých   pi.`oi`okfi   je   Abraham
(Gn   20,7).    Posvát,ní   pi5at,elÉ   St,ai`Éhú      i   lít=ivého   zákcina   hc]   orJět.,!:iunĚ

L    |   SI1,    s.    37.
2    í   s]r].   s.   4í6.
3    i   S>[I,    s;`    20.
4   T|ii,    s: .    376-
5   pp'   s_   7S4-
6    R:  _W  .   C}1son:    101   r]i.iest,Íc>iis   t-m   t,he   Csani:t.učii`y   čind   cm   El.1Em  WhíLe.
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nazÝva-jí   ot,c:em   věři`c:i`i=h   a   Židé   ([-iřes   lzáka)   1   ErabovÉ   (přes   lziTia-
ela)   hc]   pcikládají   za  svÉhii   pr`Íméhc.  přiedka.

Nejenže   byl   Abi`ali€im   povolán   k   t,oiTiu,   aby   se   st.,al   c]t.cein   nespi]-
čet,nýL`;h     nái`c]dů,   iiejenže     mĚ;l   zvlášt,ní     vzt.ah  k     Bcihu,   zvýrazněný
i'ikolEm   a     iířaclem   pi`||ri]ka.   ale     sám   H.:isi-.odin   hci     ciznačil   za   "svého
}:iři't,ele"    {Iz     41,8;    viz   t,akÉ  Tk     2,23).   V  Koránu,    kt,ei`ý     v   Zli`ábli
naFisal   Miihamed,    je   t.,cJtm   c}'znacření   přelc}žeiio   slovy   EI   Khalil.    Pciclle
názoiu   islámskýi=h   filc}lcn;7i]   by   se     t.c]t.o  5liivli  u   ai`atišt.ině   -jazy[:e
známém   svými'     Lldst,iíny   a   jemným   významcivým     lidst,upriuváním   -   nemělD
pr`Ě.kláclat,   jednc]cluchým   vý''i`azem   .'přít,el" ,   ale   spíše   "velml   zvlášt.iií
př l`t,e 1 ''  -

Jakým   iŤlově=kem   byl   t,ent,c.   ..vE.1mi      zvlášt,ní   přít,el..   Bc]žÍ?   V   Gn
12  se  5et,káváme  s  Abrahamem  a     jehii  ženc"  SárLiu  v  Egypt.ě.   Prot,ciže
Sái`a   -je     krásná  žena.   Abi`aham  se     ohává.   že  fai`aon  se     nebucle  os-
t,ý.=hat.  hli   i   zabít.,    jen  aby     pfivabnclu  Sái`u  získal   prci  svůj   ki`álciv-
ský   ličii`Éríi.    Pi`Dt,[=i     Aliraham   riřemluvi'   Sáru,   al:iy   se     vydávala   za   Jeho
sE.st.].`u,   a   ne   za   jeho  manželkii.

Sái`a   byla  ve   skut,eiŤnost.i     Ebi`ahaiTiovciii   nevlast,n]'   sestri]u,   vy-
slc]vila   t.edy     plilcivíčni'   rirav[lu.   Byla  však     t.akÉ   jeho  t:eloii   ženciii.
Púlopi`avcla  se     t,ak   st,ala   c`elDu      lži'.   i:.i`ot,iiže  pciclviidný     byl   zámšr.
Bůh  však   obdíviihcidiiš   zasáril   dci   sit.uac:e,   alty   zac:hránil   život.   svého
iiřít,ele,   a  Abi`aham   se  Sárou  směli     s   i=elým  svým  majet,ken  bez  t.ěž-
kiist,i'   cidejít,   z   Egyi_it,a.

V   Gii  20  však   čt,eme     DPĚt,  t,enLýž  při'běh   se  st,ejnýini   důsledky.
Bůh  byl   cllciuhci   shcivívéivý   i   vůči   nám.   [1d   pi`oroka   hyL-:hiim  však   pr`ece
jen   ořekávalí   t,i`[ii=.hu   vy.šši'   úi`overi   chováni'.   Tist.ěže  se  Abi`aliam  měl
poučít.   už   z     prvníhc]   i:iříriadu,   ale   nei:iciuciil   se,      jako  se  čast,..i   nE:-
polllŤ1'me   a]li    my.

Abi-`aham      [iyl      nejen     dvojnáscibným      "ki`álovským      lliářem.',   ale
z})j*eišil     i    t,Ím,    žf?   sri`!tila.sil    se      Sářínýin   riávrht?-m,    aJ-ty   sl    vzal    Zl{.7ar
2:a   sv[iu   druhLlii   ženu   a   t,i'm   "[-iomohl'.   s[-ilnit.   Biiži'   i:.lán,   pc.dle   kt,ei`é-
hc]   mělci   r.iýt.     Zlbi`ahamLiva   r.Dt,cim5t.va   jakci   mLiřskéhii   [ii'sku     a   hvězd   na
cib 1 oze .

Sáře   už   pr`Ěšla   lét,a   i-]li]clnost,i    (Gn   18,11),    a   r_.rc]t,{=ižE   nevěřila
u  iric]žnc]st,   Bi]ži'ho   z.ázraku,   hleclala     určit,é  iiřir`t]zené  řešeni`.   Abra-
ham     vš€ik   F]rt]jevil     vážný   iiedost,at,ek     vi'i`y,   kclyž     si   vzal   za   ženii
Ai3aii,      -jednu   ze     5áriiných  siužE]k.      Pcidle  Bc]ží     vfile  měl      být,   Izák
"zázi`ačriým"      cli't,ěi..em.    i:ii`ot,t=]že      mšl   být,     vÍc:erým   zpfisobem      iii`člt,ým

pr`Eclobi`azeiTi   na   Kríst.a.   fi   i   kclyž  Al:irahamovc]   a   Sár`int=i   jednání   neod-
i:i.Jrovalfj   .[,ehdejší      kult-,iii`ní   i.'irtJvni,    i-iřeite   bylil     v   i`cizi.iiru   s   Bciži'm
i:ilánem.    Pavel   i.|{]užíuá   t,ut,i:i   ilust.i`ai::i      v   diii:iise   Galat.skýn   r.m   ale-
gcii`.i.=ké   ziiázi]rněni'   si:iaseni'   ze   skut,kiq   v   5ymr..{Jlu   Zii:iar,    na   rozclíl   c]d
si.iasenJ'   z  vi'ry  v   symbi]lu  Sáry   (Ga  4).

Minit=iL.hLldE:m.    závažn(:tst,   Abrahamova   iiedDst.at,ku   vi`ry   v   t,cimto   bil-
clu   je   i:ii=idt,ržena   určit,ým      r]i`c)riii-~.k3h   t=tbjasněním   i:J{]slediH`   doby.    Pi`Li-
t..o'žE.  Abi`ahan      nedfivěř[ival,    že   l:iy     mu   Hfili   mcihl      clát,   zázi`a.Ťně   dít,ě,
ale  míst,Li     t,ohc]   si   v2al   za     ženii  Zlgar.   o   někcillk     let,   piJzději   byl
pc~]v[]1án   [iběLi]vat,      Izáka    jaki=i    lid5kciii      obĚť,   na   vi`ehi.i      Mciria.    E.    C;.
``Jhit,eová   r]t=iznamenává:    ..Kdyby   hyl   .]bst.ál   v   r.i`vní   2kiiušce   a   t.rpěll-
vě   c]i?ekával   naplněi.ii'   zaslíbE.ni`   u   Sái`y ....   nebyl   by   býval   podi`i]ben
nEijt.ĚžšÍ   zkliiiš[:E,    jakciu   řlrjvěk   kdy     i:ii`Úžíval."   Tollk   Li   EI   Khalj.-
lovi ,    Bi:iži'm   i.ir`Ít.eli.

Abrahamfiv  vnuk   Jákilb   byl   t.akÉ   priJri]k  a   i   iin   byl   hři`šník.   Te-
hii   }:]ův(.iclni'    jménii   znamĚ]nali=]   "1hár."       nebci   "i:)iidvc]dník"    a   }:.o   obi`áceni'
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iíiii  bylii  zmĚněnc]     na   lzrael.   V  d[ihĚ,   kdy     se   jména   dáuala   rllzváži]ě
a   ci'levědilmě,    nemilhl   mi't.   Bůh   i:.i`c]i`i)ka   5   FiLiclcil]ným    jménem.

PřipomeňmEi   si   dále   Davida.    Dvakrát,   c}   něm   v   Pi`smu   ř.t,Eme   (jEd-
nou  ve   Stai`éri   a   jEdn[]u   v   NovÉm   zákoi]Ě).   že   byl   "miižem   pi-idle   Bciži'-
hi:i  si`d[ie"      (1   S   13,14;   Sk   13,22).      A   jaký   t.ii   byl      i?l[ivěk?   Nejprve
spác:hal   hři'rh     ciziililžst.vÍ   s   Bat,-šebou     a   i:iot,Dm  ve     snaze!  zast,ři't.
svůJ   čin   dal   zavi`aždit,   jejíhi]  muže     Ui`ijáše   (2   S   11).   Te   t.c)t.ci  iiě-
jake'   r]i`oi`ilc:ké      jeclnáni'   -citi'zvlášt,Ě   u     čli-tvěka   t.ak   bli'zkéhci   Bc]ži`mu
s r d 1-: 1 ?

Mimllťh[idem,    na   Abi`ahamovy   a   Davidovy   zkušeiio5t.i   5-e  v   [}Úslec]-
ní   []c)hĚ   of:Ivc}lávají   i   někt,eří   FM]mýlE]ní   kře5ť,anEí,    kt,eř`Í   mezi    jliiýml
liříL`hy   připouštějí      i   mnc.hiiženst,vi'.   Dt,ázka  však     zní:   Byl   Abraham
Bi]žím   přít.elE]m   a     I)avid   mužem   podle   Bc]ži'hci   srdc:e     i;±±  svÉ   hříi::hy,
nebi:]   spÍšE:    i    }=!}Ě±±éž   t,yt,i=i   hři'i:hy?

I   když   vši[=h}-ii   pri-]rilL.i   bylí   hři'š]-ii'ky      -a   někt,eří   z   nic:h   ob-
zu]ášt,ě  výraznými   -   její.cli   hřírhy  netiyly   překážkilu   iin=ir[i{.tkÉhci  da-
1.u!

Tei`emjáš     naříkal   a     nEspraverJlivě  Llbviňoval      Boha   (Jr   12,1;
15.1Ei-18).    Jc]náš    (Ton   1,3)    i   Elijáš   (1   Kr   ig)    uhýr`iali   cid   Licli.iLiuěd-
n.]st.i.    A      i=o   ai=iLlšt.[il   Pet,i`?      Třiki`át,   zapřel   svÉhi]      Pána   neslušnými
ryhářskými   p]T`i'sahamí,      kt,Ei`É  už   t,ři   rc]ky     nepo5kurnily   jehc]   ú5t,a.
Pán   Teži'š   mu   i.Jdpu5t.il   a   ut.vi`dil      hi=i  v   sliižbě   evani_ielia,    ba   dal   mu
•i   dar   pi`oi`[ické      in5pii`ace.    žil   snad   Pet.r     clále  mi`avně   bezi.Íh[]nným,
če5t.ným   žlvc]t,emi'     Ani   ne.    Priivinil     sE   hriibým   +|ciki`yt.ec:t,vím.      Když
byl   s   křesťany  z  pohanst.v€i,      jevil   se   jakii  zt,ělesněnÉ  [iřát,el5t,vi'.
avšak   v   piííLi]mnDst,i   žicli°i  měl      plno   šovinist,j.L.kých   předsuclkft   a   ne-
ilřái   piiham°im     5t.ejiiÉ   iir`i'vět,ivé   kří=5ť,anské     sLiLilečens`t.vÍ,    jakÉ   jim
i:]řál   v     siluki`omi`.   Byl   to     Lak   závažný  mi`avni'      FirúblÉm.    že   apLišt,ol
r.avel     byl   nu.=en     pcikái`at,   Pet,ra     [-]r`Ímo  a     veřejně   (Ga     2,    11-14).
A   Pet,r   hy]    i`ir[)i`iJk.

Ci=i   zde   říi::t,   o   E.    G.    i!Jhit,ei)ve'?   Jeclniiii   nai:}sala:    "Ten   Bfil-i   a   ne-
hE   jsc]Li     nec]mylní...   Nikcly   jsem   si      neclělala   nárc]k   na   neomylnost..
Teii   Bfih   je   neDmylný."1

Jist,ý   neclávný   ki`it,ik   obviriil   E.   G.   t/hit,eovou   ze   t,ři'   údajiiýi=h
hříc:hfl   (i-ie-li   zlcičinů):    (1)      I)ci}:.ust.ila   se   lit,€irární   ki`ácleže,    ki=1yž
hE.z   udáni'   ili`amei.iE   uváclěla   i=it,át,y   ze   spisft   jinýi=h   aut,iJi`fi.    (2)   Kla-
mala,    i:irrjt.tiže   i'iclajně   t,vrclila,   že   t,Li,   i=|i   napsala,    i:iLiL`házi'   z   jejílici
riei`a.    (3)     Ona   i    jeji'  manžel     James   byli   nepoi-ít,iví.   příležit,ost,ní
zisku{:hl:,ívt::i ,    pi`ši'ci'   prci   zr.abezpečený,   vázaiiý   t,rh   za   účelen   obciha-
t::ení   vlast,IIÍ   |`|lcliny.2

Při}:]ii5ťme   }ia   [:nvi'li,    že   by   krit,lkova   neJhi]rši'   i]bviněni`   E.    G.
}/l]it.Č3t]vÉ   byla   L.elkeiTi   iii`avdivá.    I      když   t.at.ci   obviněni'   byla   dc]   pod-
st,at,iiých   podpcibnost,Í     vyurácena.,j   u  zájmu     ai`|]ument,aL`e   předpc]klá-
dejme   alesp[]ň     na   chvi'li   t,|i     nejhc]i`ší.   Kdyby   E.      G.   Hhit,eová   byla
skiit.eči]ě   Lakt,ii  vinná,   mDhlo   by   t,o  zmařit,   jeji'   priirc}iiký   dai`?

Na   .t.ut,i=i   Lit,ázku   púh{]t,i]vš   cidpcivídáme:    Ne,    nei~:hc.emi=-li    5tJuřasiiě
zmařit   i   i.ifciriJ[::ký   dai`   Tonáše,      Elijáše,   Jei`emjáše,    Davi[la   a   flt)i`a-
hama,    abyi::htJm   uz}:]onněli   alĚspc]ri   někt,erýc:h_

l'ltisi'ií}e   být,     dů51edni`   a   k     E.    r].   tíhit,eiivé     se   st.avět.   jakt]     ke
kt.erÉmuk{=.li    i:ir{]rcikc]vÍ.   hiblickýi=h   ča5ů.    Kclyž   z   Bible   nei=idst,rariuje-

+    1   SI1,    .s.    37-
2    Jt:>hn   I)€ir`t.,:    "Plčiglarlsm   F{:ii.incl    1n   ProphEt.   Bt-:>oks."    Iri:    I.os   FLnqiž.1es
Times    (`23.10.1980),    s.1.3.21.
3    R.   W.    0lson-.101   C|i.iest.1ons   cm   +,IiE..   Sani=t,i.i€ii:y   and   tm   El.l.en   W_t}il_,e_±

1981  _
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me      Davidc]vy   žalmy,      Jeremjášiiva   a      TLinášc]va   i:.i`{.ii`c]c:t,vÍ      a   Pet,i`rjvy
eriišt.iily.    i:iLlt,Llm   nemáme   }]rávii   zavi`hovat.   ani   splsy   E.    G`   t7hit,eovÉ.

I)ějlny   i   r'Ísmú     svědč]'``   o   t,cpm,   že   kiint.rola     Du[=ha   5vat.éhc]   nad
živt=it,em   i:]rciroků   níjak  nEvylučiije      jejiL'h   suoboclu   hřgšit,.    a   přece,
jejich   hr`Íšné   skut,ky  nEznehodnťit.ily   jeji[:h   piicii`cic:ký   dar!

V  t,Ét.i]  siluvisliJst,i   může  někc]il  poznamenat,,   že  Peti`  neřekl,   že
máme   i:ievný   rircii`ciL.ký  živ(]t.,   ale   že  riiáme   '.pevné   priii`cickÉ   sliivo".   C:o
t.edy   ři'i=t,   ii   i-.i`c]i`i]kovýim   slilvei=:h?

2.  HĚomylnosL  a  pro"ká  slwa  pi`oi`oka

I='ři   zkúumání   hibliL.kýiťh   i   dnešníc:h   r.ii`||roť.kýL.h  výi`[iků  vyvst,á-
vají     významné   ot,ázky,      kt,E:i`É  se     t,ýkají   t,ři'     kat.egiirií   prohlÉmů:
(1)      nesplněná   F]rcirc}t=t.vÍ,      (2)   [iitiyly     z   neclůslednc}st,i   s[]uvlseJÍcÍ
s   menši'mi,    bezvýznaiíinými   maliřkost,mi   a   (3).  vět,ši'   půclst,at.né   Ůmyly.
Chceme   -je   nyni'   všeí.ťhiiy   iicist,iipně   prcizkoiimat,.

n.   HEspLHĚHÉ  pRORocTvÍ

Přecl      iiěki=]lika  měsíL`i      jsem   měl      sÉril   st,udijni'i=h      př`ednášek
i   veřejnýi::h   shi`L:máždění   v   jednúm     z   našich  vzdělávaci`ch   i_íst.avů   iia
pohřeží   AtlantikLi.      Na   kiini=i   i:.řednášky  ve     řt,vi`t,ek  večei`  mě   ji5t,ý
ťi'rkEvní   zaměst,nanei-!   t,ét,ii  školy     pllžádal   Ú  sciuki`omý.  i`ozlicivol`.   Po-
zval    js€m   ho   k   5c]bĚ   d{]     pcikiije,    kde   jsmE:   si:iLllu  mluvili   přes   hodi-

'nu_

Ten   c:Ů   se   pc]saclil.    zařal:    '.Skiit,ečíně   i=I]ci   věřit,   v   pi]vLllání   E.
Í3.   ŤiJhit,e[]uÉ,      že   byla   i.ii`avou     B[iží   i:.rlii`okyní."   Z     t,c']nu   Jehc]   hlasu
jsem     vy(:i't.il,    že      je   nejEm     [ipřímný.    ale      i   hli]r.)cice     znepcikciJen."A  máš   v   t,om   snad   nĚ;jaké     zábranyi"'   pt,al    jsem  se.   Bez  pr`ÍmÉ  odpcl-
věclí      na  mDu     otázku   i]iiki`a[?ilval:      "Ci]pak  nÉmí     splnění   předr..[]vědí
jE]clni`m   z     biblíi::kýi-:h   krit,érií   i.|i`avéhci   proi`oka?"      ''Te."   iismál    Jsen
SE!_

"Kclyž   jst=m   v   Kalj.fc]rnii   a   v   Nic_rÉr`il    přeclnášel    o   claru   i-irc]i`oi=`-

t,vi',      ve   t,řídác:h      jsine   zkiiuiíiali      čt,yři   t,akc]vá     zkiišetini`   ki`it,éi`ia:
(1)   S][]va   i:]i`i]rc]ka,      o   kt,ei`éhů   jde,    se   musi'      shoclovat,  s   přeclešlými
ins[|ii`i]vanýini   zjeueními,    i=i   kt.erý{::h   uíme,    že   i:.cic:házejí   od   F'ána   (Iz
8,20).    (2)     Je   t,řeba   i:Jiiuži't,   zkciuškii     ilvi]i=e   pi`cirLlkova  život,a   jakož
i   živ{:it,a   t.ěi::h,       kt.eří   hc]   následuji`    (Mt,      7,16.20).    (3)   Pi`i]i`Llk   musi'
suĚ;[1čit,,   že  Težíš   je   biJžski=i-liclský     vt.ělený   Bciží   Syn   (1   J  4,1-3).
(4)    F'i`{:]].`iikovy   r-}řecl}.iouĚ.:.cli    sÉ:   musí    splnit,.  "

Pt=J[,cJm    jsem   brat-,ri]vi   řekl:    ..0      t:.Ét,il   r_.i]sledni'   zkouši=e   se   Stai`ý
záki:in   zmiriujE     dvaki`át,.   JEi`emjáš   t,rj   vicli'      z   pozit.ivni'hů   hlediska:
u   pr[ii`.:.ik€i,    kt,ei`ý      pri=irciku-je   [-Jilkúj,    se   i:ic]zná       jen   i=iř`i   splnění   r]i`ci-
i`[ickÉh{=J     slDva,      že     Hi-ispiJdin     skut,ečně      pc]slal      t.cihci   pi`oroka   (Tr
28,9).    A   Mrjjž.i'š   s-e   [i   t.i]m   zmiiňuje   z   hlEcliska   nei:iat,ivni'h{]:    Jest,11že
se   slovo,       kt,ei`é   i=ir[=]i`t=ik   riE.kne   ve      jmÉnu   Hiispodiiicwě,   neuskiit.eřní,
nEisplni'.       neni'   t,il      s-li=ivtJ,    kt,ei`e'     vyřkl   HL-isi:Jodin.       Pi`orcik   t,o      řekl
z   t,i`ouÍ-alc]st,i.    Neb[]j   se   lio   (Dt,19,22)!"

Mi°ij    při't,ei    kiicinĚ   iidi-iiivěclěl:    .'Tak      t..ci   L`hái:iii   i    já."    PiJt,tJm   po-
ki`a.?oval:    "Ct]   máme   však   dělat.   s   předp{=wčrírl'mi   E.    G.    Whit,eiivÉ,    kt,eré
se   nE;siilnily?   Napi<i'klad  vi'me,    že   i`okii   1856  řekla.   že   jí   byla   iiká-
zána   ui`{?ít..á      skurij.na   našic:}i   členů   v     někt,erÉm   shrcimážclění.    V   t,Ét,c]
si]uvislL-ist,i   řekla,      že   iiěkt.E]r`í   z     nlL`h   se  měli      st,át,   i.iiit.i`auLiu   pi`o
i?ei`vy,    jinÉ   mělo   2ast,ihm:]ut.   sedm   pt:isledníc:Ii   i`an   a   někiilík   se   jic.h
mělc]   dožít,     Krist,iiua   driihÉ}ici   pří(=h[]du   a     měli   být.   pi`oiTiěnĚ;ni.    žije

34



snad  někdo  z  t,Ě(:h,   kt.eří  byli   tehdy  v  onom  shroiiiáždění?"
"Jak   vím.   nlkdLi   z   ]iic:h   už  nĚ:žije."   c]dF]ovĚdĚl   jsem.    "Poslední

z  niť:h   zemřel   v   i`oce   1937   ve     vĚku   83   let.   Tmenc]val   se  Willlam  C.
Vliit,E:   a   t.ehdy.   když   jehii  iiiat,ka     E.   G.   Vhit.ecivá   t,ut,o   předpc)věď  vy~
5lúvila,    byl   dít,Ět,em."

TÚ   Jsem   51yšel.   Tak-t,c}     však   chápeš  ve   5větle   uvedenÉhc}   bib-
líc:kého     krit,éi`ia     prc!rc]ka,     že     jelm     předpLivěď    se  musí  splnlt,,
U  cipačnÉm   iiřípadě   je   to  důkaz,   že   HDspodin   skr`ze  něho  nehcivciřil7"

[}iái}u  tí]  právě  t,ak,    jakc]  chár]u   jlná  nesrilněná  prorc]ct.vÍ   pi`a-
výL+h   proroků   v   Písmu.    Mimi]L`lmdem,    i=hcťi    c}   t.cm   říc:t,   nĚc:o   vÍc:.    Zvykl
jsem     si    ušak     v   případě     Út,ázek   t.ýkajíc:Íc:h      se   pi`circ]c:kého     úkcilu
E.    G.   Vhit.ecivé     vÉst   lidi   především   k   Písmu   a     ukázat.   jlm.    jak   se
slt.uare   řÉ]šÍ   t,ain,    dříve   nÉ.ž   zkoumám   prciblém   E.    G.   Whlt,ecivé.    Vidíš
t,edy,   že   ji   st.avím   dci  svĚ5t,la   Písma   a   ne   nacipak."

fi   t,ak     jsme  začali   ki`ajně  zajímavÉ     5t,udium   nesplněnýi=h  pro-
rcif:t,vÍ   u   pravýf:h,   uznávanýc:h  pi`.jmkfl  Písma.   Pi`avděpodohně  nejzná-
mějším   příklaclem   je   Jonáš.    Po   diikcmčení   svÉ   nezapc]mEmut,eli]É   "i:iod-
mc]řskÉ"   FJlavby  v   hřiše   velkÉ   ryby   šel   Ji]náš   dci   Niníve   splnit,   Bciží
i`Ůzka2.      Ninive   bylc]     uelké  měst.Ú.      Obt=hůzka  iTiu      zabrala   t,ři   dny.
Přlrházel   s      jedno[luchým,   ale  mocmým     poselst.vím;    .`Ješt,ě   čtyřic:et,
dní   a   líinive   bude  vyvrác:enú."      (Jc]n   3,4)   V   poselsLvÍ   nebyla   žádná
naděje,    žádný   kcimprcmis   ani   žádná   r}odmínka.   Po  c]známení   [ic]selst,ví
Tůnáš   c]dešel   z   iněst.a   a   naše]   5i   vhcidné   místů,    c]dkud   mohl   sledcivat,
zkázu   nejndpornějšíc:h   nepřát,el   svého     nái`oda.   Ji]náš  vášnlvě   pi]hr-
dal   LímLc]      lidĚm,    pi`Lit.ožt=  AsyřanÉ   byli      nejbc]jiivnější   a   neJcibáva-
iiější.   ze   všec:h  i.[ihanskýc:h  nepřát,el      lzraele.   Když  se  zmc]cnlli   ži-
dcwskýc:h     vojenských  zajat,ců,      zaživa  z     iiic:h   st.ahc]vali     kůži,   dci
krajn[ist,i      je  mučili     a  t.epi`ve     pLit,c.m   je     zabili.   Když  v  t:akových
příriáde[=h   nast,ala  smrt,,   hyla  vít,anciu,   milúsrdnc]u   úlevc]u.   Zídé  ne-
měli   zcela  i]oc:hopit,elní5  Ninivet.ské  v     žádné   láscťe.   I   když  v  ďoná-
šcivě  i:ifjselst,vÍ     nebyla   žádná  vyslcivená     naděJÉ.,    Ninivet.št,í   (kt,eří
už  snad     měli   nějakÉ  p[]zi]ání     o  Bohu  ze     zvěst,Ůvání   jinýc:h  židův-
skýi=h   prc]rcikfi   nerici   2e   čt,ení   židovskýc:h   prorcic:kých   spisů),   se   i`c.z-
hi=idli   napravit.   svůj   živ[]t..      SvÉ   pDkání   vyjádřill   kult.urním   prD]e-
vem   své   důby   -iihlékli   se     dc]  pyt.loviny   a   pc]sypali   si   hlavu   i:]ope-
lem.    Bůh      t.Ú  vše  viděl   a     vt=   své   lásce   a     míli=]si`denství   svůj   sc]ud
clddá 1 i 1  _

MeziLím      se      nedftt,klivý      T.ii`cii`cik      jE:št,ě      vÍc=e   i`cizhněval.    Jsme
v   i:icikušení   dcimnívat.   se,   že     hlavní   příčiniiu   t,cJhLit.o  urcholnéhti   rii]-
di`áždění      riebyla   jen      jElic]  ilmezená     šLivinist.irká   židc]vská   lůajál-
niJst,,   ale   si)Íše  st.rach,   že  zuěst,  o-t,Ét,o  ni]vÉ  událiist.i   se  dii  Teru-
zalÉma   dost.ane   dří.v   než   Liri.

Tcinášfivi   zřejmĚ  víi=e   záleželo     na   jehci   rirofesionální   pcivěsLi
rii`circ]ka   než      na   Ůsudu   120      tisíc   "Úbi`ác:enýc:Iť.   MÍst.c}     ahy   si   přál
jE?ji[:h    "pokřt,řní."       ([it?išt.Ění)   vLiťlciu,    t,ciužil    s[]Íše      pt]   jeji{=h   zpci-
peliiění   cihněm.   Snad   se   dĚ;Šil      r]ředst,avy,   že   pci   návrat.u  do  JEJruza-
léma   na   něj   budoH   pokříkLival..   dět,i.    kt,erÉ   si    ještĚ   hi`ají   na   ulii=i:
"J[iiiáš    je   fa]Eišiiý   prc)i`ok!    Júnáš    je   Í.alešný   prorcik!"    Pi`iič?   Prcit,ciže

jehiJ   r+ředilúvĚ;d'   sE   m3sr}lnila.
Z   [1ějin   se   jakúby   []kr`ajc)vě   důvídáme,    že   cJ   něk[]1ik   st.ciletí   pQ

Lét,o   událost,1   Ninivet.št,Í   "1it,iivali"      svÉho   předešlého   pokání   (viz
2   K   ?,10}   a   vi`áLili   5c:   k     bÝvalÉmu   způsiibu   žiuúta.    TE.lidy   Bůh   "li-
t.oval"   svého   Údkladu   a     dúi:.ust,il   děsiuÉ   zpust,c]šeiií,    kt,eré  pův[idně
předL-JLivěděl   Tcináš.

Dc}kázala   se     snad   Ji)nášova   prc]rcická   .'[-}ravcist."      t,epiwe   za   200
let,   ex   r]Dst,   far:t,o?  Vfibec   ne.    I   kdyby   Ninivet.št.Í   nebyli   nj.kdy   znl-
číení,   Jiináš     by   byl   pravým     iirc]r`c]kem.   }|řest,ože  se     jehci   předpověď
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Tak  t,ci?  Na   základĚ':'  poclmi'něiiiist,i,      kt.grá   je   -ať  už  výslovně.
nelic]   nevýslciunš   -zahi:`nut.a   v   někt,erý[:h   r]roi`Lic:t,vi'ch.   KIÍč   k   t,omut,o
né:]i-:házi'me     už  v     i`oc:e   950      př.   Kr.,      kc]yž   pi`oi`ok  Azai`jáš   pLlučůval
ki`ále  Azu:    "HiisFiiic]in     bude   s   vámi,    když  uy  biidet,e     s   ním.   Když  ho
budel,e     hleclat,,   clá     sr.i  vám     naji't.   Když     ho  však  c]piist,Ít,e.   cjpustí
vá5."    (2   Pa   15,2)

V   silLivislost,i   s   t,i`m   je     však   ješt,ě   t,řeba  i]r`ipomenc}iit   zajíma-
v[.iu      (a   příznařnoLi)      5kiit.eřniist,,      že     v  É=!j2±=!]±     bibličkých   knihách,
v   níiihž  se  mliiví   c]   p{JznávaL`Íiii   znameni'   narilnĚ;ní,   se  výslovně   uvádi'
i   t,ent.[]   p[]dmlriující   pi`vek   !.ii-Ůi`c]c:kéhc]   na}.ilnění.

1]   cleset,     kapit,c]1   dří'vE,   než   pi`||i`i=ik     Jei`emjáš   uvádí   pciznávarí
znamení   naF]liiĚ;ni',    nac}iázíme   jeh[|   zmi'iiku   o   t,[mt,c]   i:iodmiriuji'ci'm   prv-
ku:    ''TÉí[]nciu      Lii`Limluvi'm   pri=]t.i   }:ircinárúdu   a     F]i`iit.i   královst.vÍ.    že   je
vyvi`át,i'm,    Fiúclvrát,i'm     a   zničím.   Avšak   odvrát,i'-li      5g   rjnen   Llrc]nárcid
t]cl   zla,    jgž   Fiác:hal   a   i]i`{]t,i      ]iĚiTiuž   jsem   mluvil,    budu   lit,c]vat,   t,ciho.
že   jsem   2amýšlel   zi.iůsc]bit.   iTiu   něťc}   zléhc].   Jindy   pi`Limluvi'm   11   prciná-
i`iJclu   a   o      král[]vsLvi',    že   -je   vybu[Iuji   či     zasacli`m.    Budciu-1i   se   však
dcipDušt,ět,   t.i]hci,    c:c]    je   zlé   v      mýc:h   oříc:h,    a   nehiidciii   mě   i:icisloiic:hat,,
hTiclii   lit.[:ivat,   t,i-iho,      žE3   jsEm   slíbil   Fii`iikázat..   jim      cliibi.É   věci."    (Tr
18,7-10)

V   Dt,   4,9;      8,19;    28,1.2.13-15   (viz     t,aké   Za   6,15)   se     Mcijžíš
t~akÉ   c]r]ět.civně     zmiriuje   ii   t,[]mt,Li      rii=]dmlriuJÍci'm   pi`vku.    PŮ[1le     mínění
nĚ:.kt,erýc:h   tLi     byl   ui`řlt,ý   způscib   "zái::hrany     t.vářE"   v  zájmu   udi`žení
iii`i=]i`iické   i.ii`{=]fesic]nální   [:][.věst,i   t,vár`i'      v   t,vář   ctFiačnÉmu   důkazii,    ja-
kým  mfiže   být.   nesplněni'   pr`ed[:iověclí,í   €ile   neni'   t,cimu   t,ak.   Tci   je   blb-
1ii-:ký   prin[=ip.    člLWĚk   nemusi'   mi`t,  vy5-Ůký  st,upeň   t,eolcigic:kéhci  vzdě-
láni',    aby   i:.c][::hí]pil,    kt.e-rá   prc]i`c]c:tví    jsoLi   [iLidmi'něna   a   kt,ei`á   ne.

Miihli   hychLlm   cit,ovat.   jiné   biblic:ke'  i:.r`Íklacly   nesplněnýt:h   pi`o-
i`[it=t,vÍ     vyslc]veiiýt:h      pi`avými,      pc]vc]lanými      proi`oky.      Na     mysl   nám
Llř`1i=házejí   mnúhÉ   přE?di-iDvědi   asl      půl   t,iiiit,ii   st,ai`cizákcmni'i-:h   r]rcii`ciků
li   izi`aelskÉ  národni'   c:t.í   a   slávě   -   pře[1i_iovĚ;di   c]  svět.|išire'm   po5lání
lz]`a[:jle   a   sl.ircimážcJěiii'   pohaiift,    o     věčném   cicli:)cičíinku   v   Kenaanu   a   vy-
svi]+.iozeni'   z   půdi`ii[Ťi'   Lic]lit.ii=kýc:h     neLiřát,el.   Někt,eré   z   t,ěcht,o   i]řed-
pi=tvěcli`   se   splnily   cli`uh[]řaclě     ski-`ze   "duchiivní   lzrael"   (křest:aiiskilu
L`íi`kev)   a   i]ěkt,ei`é  se  mcihiiu     koiiečně  si:ilnit,  křesťanům   pLi   rioslednín
5i=iu[Iu,    r][:]     zničeni'   hříiťhu   a      hří'šníků.    Napi`i]t.i   těmt[]     výjimkám   se
vĚ;t,šina   t.ěcht,c]   pi`oi`iict.ui'   nesplnila   u   biblí(:kýc:h   dLibá[:h,    nerilní   se
anj.   dnes   a  nesplrií   se   nikdy.2

Můž.eme   snad   Fii`ilt,Ú   ři'i=t,,    že   aiit,oří   Lěc:ht,o   [iředi:iověclf   (jmeno-
vit,ě   Mi:ijži`š,    Izajáš,    Teremjáš,    Ezec:hiel,    JÓEl,    SoÍ.i=injáš   a   Zac:har-
jáš)   byli   Í.čilešni'   i:ii`c}i`oL`1?   Ne.    A      neři'káme   ani   t.ii,    co   říkají   t,eil-
i`et,ic:Í   t.ajnéhi=i   ut:hvác:eni',    že   t,at.ci   prcirLict.vÍ   se   splni'   v   iiaši'   d[]bĚ.
Tit..ii   vyklaclačj    t,ot.iž   r]._ist,avili   r..elt]u   t,eoli:ii=Tl i   na   neporhiipeni`   }ť.c]d-
miriuji'i-:i'hli   prvku   v   i=ii`Liroct,vÍ   a   naiilnění   clcisLid   iiesi:iliiěných   pi`ciri_ic:-
t,vi'   v   i:}ctslecliiíi::h   clnerh   pi]stii]u-jí   v   zájniii   obhajciby   t,ěi=ht,o   st,ai`{Jzá-

L   `Iedním  z  ní[:h   je  Walt,er     Rea.   Kteiý   cltiiie  '.nesplriěnoi.i.'   přecliu3-
učď   z   i:c]ku   lf3i5ó   }é.]kcj   ''WhlLe      Lle"   č.   E3   z   i-.:el.k.c>véh{:>   i-.m{čt.u   c:elken
18   úickijnÝi::h   "Uhlt,t:z   LÍ.E:s"    (bílÝch      l.ží)   v   Fiřednáíši=e  -pro   Assc>c:1€i-
t.ion   c]f-      AdvElnt.Í`st,   Fóri.iiTi.   SÍ'žin      Dleg{:}.   CA,   z:.e      14.    2.1981.      vÍz
T.řei:ťls.    s.14.1`5.2-   Skiíělé     a  kra-jiiě     iižit.ečné  po}ednání     o  t,om]t.o    t.ématu  uváclí   Fnd
nadi:]1sem   "ThE   F±r31e   of   lsrael      1n   CJ1.d  Test.amenL  Pi`ophecy"   SI)A  BC
4.   s.   2f:-38.
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konníc:h   i:iisat,elů   jakLi   spcilehl ivý[=h,    pi`avýi-:h  BožÍc]i   iii`oroků.1

Pi]Iiled   na   viclěi.ii'   i:]   "i:iciki`mu   pi`o   červv"

Vraťme   se     nyni'   k   E.      G.   Whit,et]vé  a     k  viděni'   Ú     "piikrmu   Fi`o
řei`vy...   aby  nám  vynikly   skut,ečnListí   t.[J]]Dt,o  při'padu.   Koncem   květ,na
i`{:]ku   1856  se  u   Bat,t,le   Creeku   kiinalc]   k[infei`enční   5hi`cimáždění,   kte-
i`éhii   se   zúčast,nili   člEnove'   i   dei]i:}i7iinaiŤni`   r]rac:ovni'L`i   L`i'i`kve,    kt,ei`á
t,er]rvĚ7     c]   Ířťyři      růky   [-]c]zději      priíJala   iii`čit,É     []i`Ljanizačni'    jméno.
[íčast,ni'i-:1   přišli   clú   t,ohot,o  shi`omážděni'   z  i`ůznýi=h   část,Í  výchiidni'iih
a   5t.řgdozápadních   i_iblasl:,Í     S}:iiijenýc=h   st.át,ů   a     Kanady.   Kiiní-ErEnčni'
shi`iimážděni'   zařalii  v   pát,ek  Ůdpi]leclng  23.   květ.na  a  skDnčili]  v  pon-
dělí   26.      květ,iia.   V  scitic]t,u     byla   i'ičast,  t,ak     velká,   žg  hylli     t,i~-eba
[iF]ust,it     maloLi.   mc]cllit,ehnu.      kt,ei`á      t,E:hdy     sliiuži]a     adve]it,ist,ům,
a   i:iř`ejít,   i=iřEs     ulit:í   dci  velkéhci  st,anii     pi=ist,aveného   jako   riříst.řeši'
pi`i=]   t,E:nt.o   zást.ui:..

V   i'it,erý'-ráno  27.   květ,na     se  konala  [lalši'   shi`cimážclĚní,   t,ent,iJ-
ki`át,   c]i:]ět,     v   můdlit,ebně   za     ve].kÉ   účasl.,i   pi`aciiviiíků,      kt.E]T`i'    ješt,č:.
zůst.ali   v   Bat.t,le   Gi`eeku.    Při   t.Ét,{J   příležít,[ist,i   dost.ala   E.   G.   `iJhi-
t,eúvá  vidĚ;ní,   ve  kt,E]rém   jí   byl     ukázán  st,av  t.ěťh,   kt,eři'   se   []d  23.
do   26`    květ,na   i'.itřast,ni li    kcinfE!i`Em[Ťníi='li   shi`iimážclěni'.    Zpi`ávu   o   t.cimt,ci
víclĚní     najdE]ine     v     1.      svazku     Svě[lec:t,vÍ     pi`[i     církeu     na   st,i`aně
12?-1€j7   (v   di'l€',   k.l,eré   c:i'i-`kev   cliisucl   v.ydává,    i   kclyž   někt.eří   krít.1-
ci   t,vrdí,    že   cíi`kev   sE     siiaží   nE.spli]ěnÉ':   i.iředpověcli   E.   G.    Ť.Jhit,eovÉ
zat.a j Í t. ) _

Ki`Ůmě   t,ohc]   někt,eři'   zájE:mi=+1      i)iizúi`ně   zaznamenali    jména   úřa5t.-
iii'ků     c]nÉ   kLiní-ei`ent.e.      V     ai`chivEt=h     LiddĚIEmi'   pro     vydávání   si:]isů
E.    G.    `Jíl.iít,e..jvÉ   i-iři    Beiiei`álni`      ki-]ní-ei`enL.i   se   clcisu[l   nacliázi'   někL|1ik
t,akiivýi=h   seznamů.      Seznamy   5e   nadšeně   ši'Í<1ly     mezí   t,ehdejšíiiii   ad-
vent,ist,y   a      T.    N.    L[]ughr.i.]ri=itiLTh   ve      svifm   di]i:iise   z   i`okii      1918   uvádí
dva     kazat.elE],    `.brat,ra     Nealsc]na"      a     G'eoi`|]e  fimadt]na,      kt,eři'   i`iiku
1905      i:]řinesli   t.akový      seznam   E.      G.    `iJhit,Et]vé     s   přii:]cimínkou,    zda
iie(=lic.e   nějaká    jmÉna   i:)řiclat,,    kt.erá   snad   c]ni   i_iřehlÉclli.

Si=:.sť,i`a   Wliit,ei.ivá       jim   iíclajně   řekl€.i:    .'[:i]      t.ct   dělát,e?"    Když   cib-
jasiiili   záiTiĚr   t,i=iht=itc]   seznamu   -     snahu,    p[iukázat,   na   hlízkost,   Težl-
šiiva   riří[:hoclu,      kclyž   z   t,ehdejši't=h     iíčast,níků   shi`iimážclĚní   žili      iiž
jeii   málcikt,eři'   -      E.    G.    Ý,Jhit.,et]vá   se   zept,aia,       jaký   iižít,ek.  ni°iže   iTiít.
t.č.ikt=ivý      seznam.       Bi-`čit.,r      Nealson      odp{]věděl:       "Hcidlám   t,i]   rozmnrlžit,
a   i`i=iziislat,   všem   riašim    licl€im."    Na   t,i_i   E`    [1'.    Whit,ecivá   [ikamžit,ě   i]diio-
věf:lĚla:    '.[Ikamž-jLĚ;      s    t,iím   }:ir`E.sLaň.    Když       lidé   [li=ist,anciu   t.r.?n   seznaiT},
i:i[it,t:im   míst,t=]   ši'řeni'   p.]selst,ví   I:iudt]ii      každý   t.ýden   cŤekat,   časoilis   Re-
viF=ť\,/   a   sled{]vat..    kcli]   zeríiŤe]  ..'   Kclyž   br.    Lciughbrliiiiiigh   vypi`ávěl    t,eri-
t.i=i   i.iříhě}],       zakcinčil    přii:ilimíi.ikLiu,    že   E.       G.    Whit,elivá   měla   námit,ky
rirc]t.i    i:.[]iiži'váiii'   t.ol-mt.ci   pííi'r.iĚ;hu    jaki-i   "znamEmí   drjby".2    Zriejmě   r[=]-
zeznala   i=.i=iclmíriuji'cÍ      prvek   t,cih[it,i=i   vidění   1      skut,E{Ťnc.st.,    že   [;Íi`kev
čicluÉinList.{'i   s.    d.    t,ehdy    ješ[,ě   i=Jiiclmi'nku   iiesi:}1nila.

Byl    t.ent,[=.   i=iúclmiriuji'c:Í   rii`vEk   v   Éinděli=ivě   svědect,vÍ   aclrescivanÉm
E.    [L    \.Íhit,ÉcivÉ   vE:   vi[lĚní   z.   i`{=ikLi   1856   vý5-lovně   `Jzpomeniit.?   Ne.    Ten-
t,{.i   }:Jt]clmiňuji`t:=Í      prvek   nEtiyl   vzpomenut,   ani      vE   svědeL.t,vÍ   Tcináše   za
j€t}iri   t,r`i'clei.ini'l.i[=]   i:iut,i=iváni`   ve]kým   měst.em   Ninj.ue.    V    jedri[im    i    ve   di`ii-
liém   i:ir`íi:iadě   však   ri{]dmiriiiji`i=Í      prvek   ue   vai`t=]vném   i_ii]selst,vÍ    zalir`nLit,

1    I)alší   i:iřík.1aí:1y   i-|<:>ťdmlňtijícíhc]   pr{:kLi  v   blbl li:kýť:h   proroc:t.víc:h  vlz:
Ltž.F+{:rý   Eclwl`ri   Fr`i:x:m:    rlt:iveirierit.   c}f   DesLlriy.1971,    s.    573..574.

2   I)oi:.1s   3.   N.   LL}ughl.N=]r{:]iigha   ze   sanat.Di.`Ía  v   Callf-i}rnll   z   28.   srpna
1918  _
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cipět,i=ivně   nac:liázíme     upcizoi`nění,   že  kdyby   Církev     advent,ist,ů  s.   d.
svěřenÉ  pclslání   splnila,   "dílo  by     bylú  dcikúnčem  a  Kri5t.us  by  už
přišel "  -2

Pcidmiňujít=Í     prvek     někt.erÝch     prorDťt.vÍ      je     zvýi`aznčn     jak
u  Písmu,   t,ak   i   ve  spisech  E.      G.   Vhit,ecivé.   Uznat,  Im  v   iirvním   pří-
padě  a   ildmít.nciut,  hc]  v  iiřípadě  druhÉm   je  nedfi5lednÉ  a   nei`i]zvážné.

Je  praúda,   že  praví,   pc]volaní   hibličt.í   ili`oi`|ici   vyslc}Vili   ně-
kc]lik-pi`oroi=t,ví,   kt,erá   se  dc]sud     nesplnlla.    Ta  však   jejit:h   aut.oi`y
nijak  nezbavují   důvěi`y.   I  ve     srJisech   E.   G.   #hit.E.ové  se  nacházejí
nesr]lnĚná  prcii`oťt,vÍ   a  i=Írkev  Luto  skut,ečnost,  nikdy  před  veřejnos-
t.Í   nepcipíi`ala   (ani   se  iiesnažila  zat.ajit.).   Zájemt=i   ci  prlircické  spl-
sy   by   neměli      c]d   E.   G.   Whit,ecivÉ  žádat,  víii,      než  žádají   iJd   hiblic-
kýt:h   prorciků.

8.    OMyLy   Z   HEDŮSLEDHOSTI   V   mLlčKOSTEC:H

VE!     st.arýcťh   i      mc]derníLih   inspii`ovanÝcťh     spisech   se   vyskyt,ují
cimyly   z     nedůsledncist,i   v   nepat.riiýc:h,      bezvýznamnýcťh  maličkost,ec:h.
TÚ   rilaLÍ   ci   Písmu   [irávě   t.ak      jako   ci   spisei=h   E.    G.   Uhit.eDVÉ.    Takové
iJmyly   -ani   všechny  dc.hrcimady   -nijak   iieovlivňují   směr   BožÍ   c:Írk-
ve,   věiŤnÉ   určení   jednDLlivi=e     ani   čist.Dt,u  kt,eréhcikúll   bodu  učení.
NÉ>můžeme  iTiít,   žádné   vážné   pcic:hyby,    že   by   Duch   svat,ý  E±±±±±  od5t,ranlt,
t,yt.ci  nepat,rnÉ     ť:hyby.   Zřejmě   t.ci  neučinil      pi`avděpcidobně  pi`ot,ť}.   že
t,akcivý  omyl   byl   prci  ±lslLvÍ   nebli  záměr   lnspirať:e  bezvýzriamný.

Ohraťme     se   především     k   Písmu.      Tak   jsme     už  uvedli   u   prvrií
část,i   t.cihc]t,Ú   pc.jEdnání,   aut.{]r   pi`uníhci   evangelia   nás   infc]rmuje   (Mt,
27,9.10)      o   určitém     mesiášskÉm   [}i`orcic:t,vÍ.      napsaném   st,aleLÍ   před
Krist.civým   narc]zením,      pcidle  kt.eréhc]  měl   Krist,us     být,  zrazen  za  30
st.říbrnýt:h.   MaLiiuš   iiřii:iisuje     t;[]t,o   prcircic:t,ví   Jei`emjášcivi.    Evange-
list,a     Mat,ciuš   5e     zřejmě     z:mýlil.      Pisat.elem   nebyl     Jeremjáš,   ale
Zac:harjáš    (Za   11,12.13).

Všimlí      jsme   si      t.aké  malýc:h     nĚ:srovnalc.st,Í   cihledně  .přesného
znšní   Filátúva     iiápisu   uiriíst.ěnÉhú   na     kříži   riad  Kri5t,ÚvÚu     hlaviiu
u   čt,yř   evangelijní.=h     pisat.elfi.   Mat,c]uš   uvádí      jiiiÉ   pořadí   Krist.o-
uých   zázi`akft   než   Lukáš   a     oba   aut,Úři   cidlišnš   líčí   Težíšcivci   kázání
na   hoře:   Mat,c]uš   je   [iodává   jako     náčrt,   kázání,   zat,Ímco   u   Lukáše   je
jakou5i   evangelizařní     pomůckou  k  objasnění     Ježíšem  zvěst,iivaných
l:.ravd -

Můžeme   se   zde   zmí.nit   i   o   Lom.      že  v   Nu   10,29   je   Chóbab   před-
st,avEn    jakc]   Mojžíšův   švagi`,    zat,Ímcc]   v   Sd   4,11    je   zt.c!t,ožnĚii   s   Moj-
žÍšcivým   LL.liánč?m.    Aiit.c}r   1   S   16,10.11   předst.avujE   Davida    jakci   cismÉ-
hú   syiia   lzai,   zat,ÍmL.ci   aut,cir   1   Pa   2,15   ht]   pokládá   za   sedmÉho   syiia.
L   3.3fi   uvádí   v   JE:žÍšově   rcidLikmenti      jist,Élii=i   Kainana,    i]   kt,ei`Ém   v   Cín
11,12   nikde      nE.ní   zmínka.    Pavlt]vo   líč€ení      pode}:.sání   rirviií   sinl(=Juvy
(žcl   CJ+,19)   nt=souhlasí   plně   s   ricipisem   v   Ex   24,3-8`

Tím   jsme   iievyčerpali   seznam     cimylů   z  nE.důslEdmst,i   v   neriat,r-
ných.    hÉlzvýznamnýi=.h      pi]drLibnúst,ech.    Pi`i]st.Ě   zde   jde      o   t,o,    že   ..pLi-
klad"   Bt]žÍ      radost,né   zuěst.i    je   i:iřinášen      lidem   '.v   nádobách   hlině-
iiých"    a   Lyt,Ú   hliněrié   iiádDhy   (tEmt.ii   cibal)   mají   sué   c:hyby,    cimyly   či

VE.   spisei=h   E.       r5.   Whit.eLlvé   iiž   cid   i`ciku   1850      až   dc.   i`oku   igiil

+   VÝ±š[..1žný   F}ř`elil.ecl  vít:eiýi:h   +,€`.kovýc:h     vÝrokůi   E.   G.   Whí+.eť:wé   w_á_qí
LeR(..y      EťlHin      Froom=      Ilcn}!emen±.      c]f      Dest.1ny.      1971,    s.   5F33~588-.
R{]I.iert,  U.   C]1sc]n:    Trie   Crlsls   FťliE!€id.197ó.   s.   7S-78.

2    iics   4.    isE}3.    in:    Ev,   `s.   Č,95.696;    i   Csrl.   s.   á8.
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iiesrc]vnalList,i   -nazvěme   t.c],    jak     c:hceme   -,    kt.ei`é   však  nijak   nepci-
přou   hůž5kt]u   in5pii`ac:i   Ůbsahu   ani   bciž5kiiu   aut,iJrlt,u   ski`yt,ou   za   pc]-
selst.víni .

E.    E.   WhiLeová   jE   z     rodii   bihliťkýi=h   FiisaLelů.    NEpati`nÉ   c]my-
1y,    jakÉ   nac:házíme     v   Písmu,    c]bjEvujÉ3mé   t,u   a   t,am      i   v   jejíc:h   spi-
sec=h.    0     někt,ei`ýrh   jsme   se     už   zriiínili   v     úuodu   t,cJhc]t,ci   pcijednání,
jiné  by   5e  daly   uvÉst..

Pi`ávě   na     pořát.ku   t,i]hot,D  st,c]let.Í   se     jeden   pi`at=ovník  z   jižní
Kalií.c]rnie  síiažil   c]mluvit,  zt.rát,u  5vé  důvěi`y  v   in5pirac:i   Svědect,vÍ
jisLc]u   nedůslednc]st,Í   u   jedni]m   dcipi5e      E.    G.    Whit,eovÉ.    V   t,c]mt,o   do-
pise   se   E.    E;.   Whit,eová     2:niňuje   c]   čt,yřj.cet,i   míst.nt]st.ech   sanat,c]rla
Paradi5E:  Valley   b]Ízkc]   San   Diega.      Ve   skut,eřnc]5Li   t,am   bylú   jEm   38
]]Ůkc}jů.    TEnt,ci   člc]věk     se   zřejmě   dc]mníval,   že   když     sE  v   někt.ei`ýc:h
si]i5Ec:h   pi`Úrocky   inspirovanÉ  byt.Li5Li     múhou  vyskyt,nout  nějakÉ  ne-
pat,rné  nepře5nc]sti,    je  t.Ím   pcipřen   inspirační  nárc]k,   a   Jeho  důvěra
k  E.   G.   VhiteDvé   byla  vážně  poškozena.

E.    G.   Uhit,ec]vá   ve   své   odi.ovědl   vysvět,lj.la:    ..Infcirmac:i   cihled-
nĚ  rJc}čt.u     pi]kc]jů   v  sanat,c]riii     Paradise  Valley   jsem     nguvedla   jako
zjevení   cid     Pána,   ale  rircist,Š     jako   urřít,ý   lld5ký     názor.   Hikdy  ml
nel]yl      zjeven   přesný     pcičet     pHkújů     žádiiélm   z     našíc:h   sanat.c]rií
a   pciznaLky   ci   těc:ht.ci     věc:ech   jsem   z:Ískala   od   t,Ěc!h,      Li   kt,erých   jsem
předr)okládala.    že   t.i]  mcihciu   věděL. .  .

Tsou   chvíle,      kdy   je   t.řeba   iTiluvit.      ci   všec!bec:nýt:h  věc:e]ch.    kdy
se     mysl   musí      zaměst,návat.,  všei)becnými      myšlenkami,    kdy      je   třEba
napsat,  všecibeciiÉ   d[]pisy  a   jednot,livě   íní-oi`mcivat.  praccivníky.    Tako-
vá   slova      a   j.nf.iJi`mace   se   nei:iodávají     z   podnštu   zvlášt.ní   insi]irac:e
Ducha   Božíhci."1

4.    i?ei`vna   1906   E.    E;.   Vhit,eDvá   napsala   dc]pis   jednc]mu   brat.rcivi
v  r:Írkvi,   kt,erý   jí   i]ředt,Ín   psal   [ihlE!dně   insriirai=e  Svědert,ví.   Ses-
t.ra   rJÍše:    "Ve      svÉm   dDpise   mluvíš   o   svÉ     počát,eřní   výc:hcivě   k   bez-
výhradnÉ  důvěře  ve  SvĚdec:t,ví   a     dcidáváš:   »Byl   jsem  veden   k   závěru
a  nE:tic:hvějně  věřím,      že  kažcle'  slovc],   kt,ei`é     jsi   veřejně  nebc]  sou-
krcimě   řE]kla,    jakc]ž      i   každý   dúr7í5,   kt,erý   jsi      za   iakÝchkoli   okc]1-
nost,Í   napsala.       jsuu   r}rávě  tak      insi-.iri}vány   jakci  Desat,ero.<<     Milý
brat,ře,   pilně   jsi   zki]iimal   mDje  spísy     a   nikdy   jsi   nečet,l,   že  hyc:h
5i   Lakcivé   nároky   dělala.    Nenajdeš   ani   t,c].    že   by   pi`fikopní[:i   našehi]
díla   něcc]   t,akovéhci   t,vrdj.ii.''Z

Přj.   psaní   ci      bart,cilomějskÉ   }ii]c:i   ve   Velkém   .spúi`ii     z   i`ciku   1888
se   E.       G.    Whit.eúvá   mímoc:hDdem   zmínlla,       že   5ignálem   k   nesmyslnÉifiu
piist,cišení,    při   kt,erém   24.    sr[.na      1572   i:iřišly   o   žÍvot,   deset,it,isíii`E:
fram:c.uzský[:h   r]rc]t.est,ant,skýeh     hugenút,ů,   byl   hlas     zvlinu   v   i:}alác:i
krále   Karla   IX.    v   Paříži_       P.]   vyjit,Í.   t,cihc]t.c]   svazku   kdcisi   zi:H=ic:hyb-
nil   přĚ]snúst,   jejíhú   výri)ku   a     naznačil   iTirižiiúst.,    žĚi   šli]   snac]   spíše
•1   zviJn   kijst,ela   St.    GErmain   v   ulit=i   narJrot.i   rJaláci.    Další   diskut.ér
t.Ú   vývrat=:el      t,vrzE]ním,    že   šlú   L-i     zvon   Palá[=e   spi`avedlm]st,i.    kt,ei`ý
byl      za   i`{]heiu      krá]ÚvskÉlm   rialáL.e.       Při   revizi      t.Ét,Ú   knihy   z   i`cikLi
1911   E.    EL    W}iít,ecivá   nai:}sala      sLriičně   t,E2iit,ii   výrcik   t,akt,Ú:    "Zvcin   vy-

+    {1S   10'7,1909-.    i:1t,uje   T.   H.    Jemls{m--A   Pr.c]i:ihet.   nRc>nq   Y{}u.       1955.
s.   394-395.

2J   Ten+..c]   dc]z-]1s.      r:isai-iÝ   ze   sanatoi`Ía      v   Ca.11fc>riill   4.      řervna   19CJ6.
±]yl   i-.K_-]zclěil   zveřejněn   v   Fill    <30.   F3.1C5}06),    s.   8.   C:1t..   v    1   E`,l{.    s.
24-28.   Vlz      -Lč!ké   T.    H.    `jemíscin=       Z+  Prc]Filiet.   Zůíionq   Yoi_i.       195S.    s:=.
394-40f:3.
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zvánějíc:i'   v      hliib{]ké   ncii::i   byl   signálein     k  vraždění."1   Nešlú   i:]řece
i)   Ť,c}Lc)ž]iiist,   zvLinu.    Důleži.t,É   byly   i]clálLlst,i   rjnÉ   niii=i.

Pc]dotinélici   c]mylu,    jakéhc]   se      d[=]pust,il   Mat,iiuš   přisiizováni`iTi   me-
siášskÉhci   i:ii`i=ii`||iit.vi'   o   30      5.t.ři'bi`nýi::h   iie5-právnému   aut,oi`ovi    (Teiiem-
jášc]vi   iTiíst.o   Zai=hai`jáš{:]vi),    se   cloriust,íla   i   E.    G.    tJhit,e.]vá   v   člán-
ku   iiveřejnĚnÉm   v   ča5c][iise3   Reviev   and     HE:i`ald   a5Í   2   i`oky   riried   svLlu
smrt,í.      Napsala:      "Nebo      láska     Krlst,ilva     vížÉ     ná5,   řekl   .apošt,i:]1
Pet,ii."2.   Aut,Drka   zr`ejmě   rii:,ovala   sl{]va   z     2  KDi`  5,14,    L<i]ž   je   výi`ok
F'avl€iv,    a   ne   Pet,ri°iv.

líclajE   jsi]i]      zvlášt.ni'm   [-]rilblémem.    Ve     clvoi.i   zE   svýťli      vydaných
svazků3   E.    G.      IJhit,ecivá   píše,    že   přišla   se     svým   mužeiTi   Tamesem   dci
Walliiii]   Mills      (Ciil[iradi:J)   .'v   ponclěli`      8.    si`pi.ia"    1878.       Zřejmě   zde
jcle     c]   pi'sařskciu     chybu,    pi`ot..ože     Linohc]  i`|iku     }.`onděli'   přii:iadlc]   na
5.    si`iina.    ne   i-ia   8.    sri:.na.

Závažnějši'   je  5nad   jiný   r.i`oblém,   kt,ei`ý   ]iĚkteři'   lic]É   neL.hái:Ji]u
a  kl;ei`ý   -j.i5t,ý   krit,ik  pť.ikláclal     za  nezvrat,ný  důkaz  ]:irci  zpo[:hybněni'
pi=iclstat,y   i   stiiilně   insi:.Íi`aL-:e   E.    E;.    VhiteiivÉ.    V   [liJs]civ.ti   k   2.    svazku
[)iic:hiivnír~.h   darů   E.    G.    `i7hít,ei=ivá   n€irisala   t,ent.ci   t.i`c]šku   neDbvyklý   vý-
ri]k  a     výzvLi:    .'V   přípaclĚ,   .že     by   někdii  v  tÉt.(]     knize  našel   nč;jaké
nei-ir`esnÉ   údaje,      i]bzvlášť.   hú   prosi'm,   aby     mi   t,[=]   hezi:]dkladi]ě   []zná-
mil.    Di'li=i   má      být,   di:]komřEno   k   1.    ři'jnii,      pi`ilt,i]   svÉ   přlpDmínky   FiL|-
šiet,e   přeci   t,l'mt.LI   Ciat,em. "4

Zmi'něný   ki`it,ik   ]:]ilznamenává:    "Umít.e   5i   ]]iřeclst,avit,    že   by   apc]-
št,t=il   I:'avÉ:l   k   někt,erÉmu   ze   suýc?h   dopisi°i   cliisliiv.ně   žádal   členy   i:íi`k-
ve,       aby   mu      riřed   zveřejněni'm      cli]i:}isu   a      jeh{]   i`i]zesláním   d{=i   vše[=h
c:i'i`kevni`ch   sb[]rů   napsali ,    zcla   v   dt=ii=iise   nenašli   nĚT!LT:ci   iiesili`ávnÉho?"

T€.ik   .je   t,řeba   c:hápat.   t.ent.i=i   ne{]hvyklý  výrilk?   Především   je   t,ře-
ba  mít,   ria   zřet.eli,   že   dva     svazky   díla   Dut:hc]vní   dai`y   js[=iu   živc]t,c]-
pi5-ným      vy].i'[Ťeni'm   2:kušeni:ist,i'      Takiiba   a      EllEm   Whit,ecwých      cic]   ri]ku
1844   d{]  i`c]ku   1860.   PLi[Iuiijný     záměr  napsáiii'   t.iihiit,ci   cli'1a   je  vysvět,-
len   v   i.ívi]du   knihy   (i:Ji`ot:,n   m[]hl   clili=ela   uniknout,   pi]zc]i`nost.Í   krit,ika,
zřejmě   t,Dt,iž   jen   málLikcli]   řt,e   úviic]   kt,erEíkoli   knihy! ):
1.    E.    G.    Whit,EÚvá      L.ht,ěla   i:}rt]5-t,ě   vyurát,it,     obviněni'   z  iTiiirmcinizmu,

kt,erá   vý.vst.ávala   .]bzvlášť~   na   "zái:iadě".      V   bř`eznu   rc]ku   18€io   je-
clen      řli]věk  v     Kiicixville   (Io+Ta)      t,vi`dil,   že     přecl   clvai=et,l    let.y
zna]   Tamese   a   Ellgn   Whit,ec]vy   jakii   iíclajiiÉ   i:iřE]cl5t,avit,Ele   mc]rmc]n-
skÉ   ki]lLiníe   v      Nauvi]o   ve   st,át.,ě   lllini=]is_    (E.       G.    Vliit,eLivÉ   však
i:}r`ed     dvacet,i      let,y     hylo      t,E:i:]i`ve      12      let.,    byla   t.ecly   svo[iodná
a   s   TamesE"   iiJhit,em   se   set,kala   Lei:ii`ve   c]   5   let,   }:.[izdĚji  ! )

2.    E.    C;.    ÝJhit,ei=ivá   c:}it,ěla     t,aké   priispět.   k      ut,vrzeni'   uíry   věři'L'ích.
živctl:,     `iJhit,eiivýiih   st,ejně      jako      i      jinýi::h  vĚří'ci'i=h     i:iřinesl   už
zřE]-jmÉ   diichc]vni'      [ilcidy.    Posleclní{=h   10      st.ran   t.c]hcit,o   zvlášt.ni'hci
svazku   vÝ.i:ilňuji'      cis{}hni'   svědet`t,vi'   rfizných     aclvent,ni`c:}i   věříc=i'i=h
cihlecli]Ě   s}:.c]lehliviist,i   výi`i=ikfi   v      t,cimt.o   t.ext,u,    t.ýkaji'cít::h   se   t.Ě-
]t=.smího   st,avu      i:Jří    vjr`tšni',     Je.ji`1m   iizclravf?iii'      z   nEmoc:i,    rfiznýi=h
bliidů,    kt.ei`É     \./liit.elivi   museli   iia   začát,ku     ÍJd].-ážet,    jaki]ž   i   licl-
ml't.nut.Í    pl]ITlluv    }:11`[.t..i    ve[len|'.5

±    C;C:    <uycl.1911),       s.    272.   Víc:e   {:]   Lc]m   viz      Z1.    L.   Whít..e-.    The   E11en
í3.   Whl±,e  Wi`1±,inqs.197`3,    s.    31-34.

2    RII,   3C}.    io.    igl.3`    s.    3.      0   t.éLo   {}t..áiz:ce   zešlrc]ka   i:K}jednává   A.1 ....
tillil±.e=    "Insr.1i`č.2t,li}n   and   t.Iie   E1.l.en      G.   Whlt,e  Wrlt.inqs."    C}t.isk   1.1
číláiikťiii   z   AdvE.nt.ist.,   REwleu  .197E'>  .1979  .

3    LC.`. ,    s .   2:35 -,    4  T .   s .   297 .
4   2  SG ,   .s .   295 .
5    2   .S.G.    s.    IV  .
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V   L'iv[idu   dálEJ   nac:i]ázi`me   t.Éintc]     klíč   k   vy5vět,lení   t,rošku   nel-]h-
vyklÉ     žádLlst,i      i=i     upozcirněiií     iia     ..nepr`esné   údaje":    "Následujíc:f
5t.i`ánky      jsen      i:isala     2a     velmi      nei:iříz!]ivých     c]ki=}lniJst,Í,    prcit.ciže
v  mrmha   příriadeith      jsem   byla   t:idkázána  na     vlast.ni'   pamět:,   nebi]ť   až
d[=i   iiedávný{::h   let,   js€im   si      ner]sala   žádný   deník.   V   nĚ:.kt,erý{:h   i:]řípa-
clei::h   jsem   i`iikci}:]is`   i:J{]slala   přát,eli°m.    kt.eři'   byii   r.ři't,cimni   irixí   urc?i-
t,ých   událcist,ei=h,    atty   ho   i:iřezki]iimali    ješt,ě   rir`ecl   Lidevzdáiiím   do   t.is-
ku.   Mnc]hci   }:iozoi`n[isl,i   a   ča5ii      jsem  vĚ;ncivala   snaze   uvÉst,   jedno[Ju{=hÉ
skut,ečncist,i  'c:|i  možnii   nE]jpřesněji . "1

Při    psani'      t,i]Ii[it,ci   život,.Ji-Jisného   pojednánl   se     E.    G.   WI.iit,eová
vElkt.iu   měrou   or]i`i`ala   o   údaje   z  dúi]isů   získanýL.h   Lid   rc]diny   Ho`.Jlan-
cli-jvy   z   Tcipshamu   (Mainé),   kt,ei`á   5   iet,   vychovcívaia   jejíhc]   syna   Hen-
i`yhú,    kclyž   Whit,Ě.civj.   bývali   na   i-:est,á[=h.   Ellen  Uhit.eová   čast,Li   psala
Ho`iJlanclcivým   [i   svýi=h   sp.]lečnýL.h   i=.est.ách   s   r!ianželem   z   jednc]hci   mi'st,a
na   jiné_

Možným   [1i°ikazen,   že   tat,o     nE:c]bvyklá   žác]ost,  v   dcisliivu   přínesla
svÉ   ovi=}cl-±,       je   skut.ečncist,,    že     clva   i'idaje   ve      2.    svazkii   I)u.=}iLivni'ch
clarfi      byly   v      F.ai`aleliiíi::h   híst,[Jri[:kýith      pcipísec:h   z     r}ei`a   EJ`lEn   Í].
lJhit,i=c]vtí   v   pcizdějšíc}i   vydáníc:h   piizměi]Šny:

V   pfivodni'm   i:iiii:iisu   piwni'i-:h   sérí i'   priii`i3ck.ýtii   iir`eclnášek  lJillia-
ma  Míllc+ra     u   F]|irt.landu   {lt{aiiiĚ)     5e   nacházi`   jedn[iduchý     iídaj   rliku
.1.839   €i   dat,tim   di`uhÉ   séiiit=:      jednciduše   riik   1841.2   Pozclějši'   paiialelni'
i:iiJriis     však   tivádi'      iicizměněné   [lat.iim      pi`vni'   sÉi`ie      na   bř`e2en      18403
a   di`uhé   séríe   iia   i?ei`ven   roku     1842.4   Dviiulet..ý  ť.)dsl..uri   je   v   rliizdšJ-
ši'ch  vycláni'i=h   zac:hiiván,    ale   úclaje      jsiiu  v   Úbmi   i:.r`ÍriadeL.h   i:.osunut,y
ii   jedem   riJk.

E_    [.'.    i+hit.E.Úvá   iii`tŤlt.,ě      žádnéhci   f?t,enáře   ne.žádala,    aby   oi:]i`aviJ-
val   pilselst,vi`,    kt.erÉ     cllist.ala  t.id  Pána.   Je  t,edy     nesi=irávnÉ,   žF=   ně-
kt,eři'   kiiít,ik.ove'  vyvi]lávají   LakiJvý   [l[=ijeni.

Snad   ješl:,Ě   jĚiden   i:iři'klad     neclLikcinaliist,i    "hlinĚnÉ   nácli=.tiy"    riří
"baleni'"    pi`oro(:Jkéhci   pi=ise]st,v]'   pi3st.,aiŤi'   k      i]zř`ejměni`,    že   E.    [J.    +íhi-
t,e(=ivá   (t,ak   jako   biblii?t.i'   i:iisat.elÉ   přecl   ni')   byla   jen   iŤli.ivěkem   r..iid~
léhajíci'm   jedn.:iclui-:hým      [..:hybám,    kt,ertf   se      Diii::h   svat,ý   nEsnažil      rJd-
st,raníL   (i   když   by   t,ii   pi`Ú   něj   n€3byl   žádný   prci[.lém).

E.    G.    1i/liit,ei=ivá   si   v]'iie     iiež   dvě   cleset,ileti'   vyněriovala   koi.`es-
i:]|inclem=i    s    ki=]lrJlii`t,érem   `t/€{lt,ei.`Elm   H€iri:iE]rein.       V    jednt:im   clcipise   h{=]   žá-
clala   t=i   i:ifijiŤku   t,isi'c:   di]1ai`i°i   s   nahiídk{m   4.   -   E   %   úi`cikii   F.o   di)bu   t,i`vá-
ni`   i:]fij{Ťky5    (banky   v   t,é   clcitiě   nabízely   jen      3   -   4   %   -   o   t,i=im   je   uve-
clf=m=]   vi`[=e   v   sc.iivisli=i5`t,i   s   obviněni`m   ze   '.zlskuL`ht,ivost,-1..).    9.     lis-
t,iiriadu   190fi   E.    G.    Whit,eouá   na[Jsala   br.    Hai`rierovi   vt.?   st,avu   velkÉho
znei-it=iki:ijení.       Te-jí   těžk{]st.i      a   i'izkí]st,i       jsi]u   při`liš      zřejiTičf   t,Éněř
z  kažcléhli   řádku   t.ohrjt,||   list.u.

Brat,i-`   Hari=.Eir   i:}]'semnĚ   i:.[ižádal    i-i   koi:ii i    -jíst,Éh[=]   svěde[:ťt.vÍ ,    kt,e-
i`é   E.    G.    WhitĚ.t=iví'i   pťivc]clně   púslÉila   riředsedcivi    Genei`ální    kt=iiif.ei`en[:e
G.    1.    13ut,li3i`iivi    a   kl..iT.i`!É;   by'lli   t,ehcly   zr`ejmě   v   i=i'i`kvi   už   uelmi   clobře
známÉ.    V      t,tí   dt]b{ř   t,|it,iž      nLitiylc]   niiŤím   zvl.ášt.ním,       žt=i   t.akúvé   t-,Éměř
vÉ!řejnÉ   cliipisy   sE]   [li.ist,áualy   v[ilnĚ      dt=]   ruki]ii   třlÉ]nů   c:i'i`kve   všeiJbec:-
ně_

Pi=]    c]clesláni'    cl[]i=iisu   E.    Ci'.       Vhit,E.iivá   k   ve=lkému   i.'iclivu   zjisl-,ila,
že   Údeslčila   nEsr.ii`ávný   r.lL-iriis.       V   dalším   dt=ipise   kolri{:ii`t.ériivi    Hai`i=Je-

12   CSC;,    S.1[1-
2    2   SG.    =``.12.14.
3    |   T,    s.14i    lš5,    s.   20`
4   |   T.    5`   21:    LS.    s.   26.
5    Dt:]i:.is   33C9,1904,    s.    2.
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rlivi   předevši'iJi   při[H]míná,    že   t,t=i,      LTo   mii   pc]5lala,    je   -jE]jí   ..zvlášt,-
ni',   [isobni'   vlast,nict,vi"   a  žádá     hc],   al]y  c]mylem   za5laný   dopj.5   Lika-
mžit.ě     vr€'it.il.        Připomi'ná     nii,      aby       záležit,c}st,     nezver`ejrir.]vál,
€i  v   i:ir`Ípaí:1ě.   že     ťil  už  někdi]   jiný  vidĚ1,   měl      hc]   poiičit,  o  významu
dfivěrnost,i .

Závěi`em   brat`,i`u   Hai`pei`c]vi   }:iřipi]iiiíná,   aby   ji`   clcipis   vrát,il   dři'-
ve,   iiež   by     se  z  něj   iidělal   c]pj.s.   a     pciznamenává,   že  iiž  našla  dc]-
Fiis,    kt.er`ý   inu   pi°iviiclně   i=.ht,ěla   pi]slat..

I   když     byla   r]i`Li   t,enLo   i=imyl     ue   zřejmýc:h   rc]zpai=i'ch,    neváhala
mluvit,   il     t,óm.    že   t,Li     '.udělala   iimylen",    a     i]ři}:iu5t.,lla   (jak   t,c.     na
přii'iTioii   ot.ázki.i   t,aké  vžcly   dĚláuala),    že   je   jE]n   člc]věkem,   p[=]dlÉhají-
c:i'.m   slab.=ist,em   l idskÉ   i:iřii`ijzen[ist,i.1

Ins}:.ii`ační      jist.[it.a      ("i:iřei:.evné      i.iri]rc]c:ké      slovi]")   }iespi=ičívá
(-jak   se  mylně   di]mni`vá   t,ecii`ie   "5uěi`aci'   kazajky")   v   úplnÉm   vyli]uče-
ni'     sebemenši'c:h   c]mylů     zĚ   st,rany     prc]r[]ka.   Diich     svat,ý   by   v   zájmLi
oL-:hrany   clíla   zasáhl   dc.   pri]ri:ikLivy  činm]st,Í    j€.n   t,ehcly,    kdyby   i=.cidiib-
né   i]myly  i7iĚ:1y   piid5t,at,ně  c]ulivnit,      (a)   směi`   Bc}žÍ   cíi`kve,    (h)   věčnÉ
ui`čení   jecln[it,livi?e   nĚ.bo   (r}   čist...Lit,u   iiiŤení..

C.   VĚTšÍ   CHyBy   TÍKnTÍCÍ   SE  PODSTATy

Příležit,i=ist,nĚ   se     st,aří   1   miidei`ni'      pi`c]rc]{=1   do}:iust,ili   vět.šíi=.h
i]mylů,    kt,erÉ  sl   vyžádaly   bĚzpri=]st,řeclní   zá5an   Du.=ha   svat,éh{-j.   Pi`av-
děpodobně   }]ejvýraznĚjši'm   při'kladem  v  Pi`5mu   je   i]říhi-ida   zaznamLinaná
v   2   S   7   a   1.   Pa   17.2

TEclnc]ho   dne   pozual   ki`á].   David   Nát,ana,    pÍšÍc:i'h{],    avšak   ne   ka-
iiLli]ickéhil   i:ii`cii`ii.ka   (i=i   kt,ei`Ém   si      vÍc:e   piivíme   ve   t.r`et..i'   iŤá5t.i   t,cihc.t,ci
pi]jeclnáni'),      aby  mu     sdělil   5ve'     znE:i]ok[JjEni'   ]iad     t,i'm,   že     t,riihla
sirilciiivy   a   [=ist,at.ní   lit.urgií::kÉ   nářarJ!'   židLiv5kélici   bc]hí.isliižebnÉhci   ri-
t,uálu     poi::}iázÉji'c:i'   ze     Sinaje   a     miijži'šÚvskÉhLi   svat,ost,ánku   nemají
d.]siid   vhúdný   i:iříbyt,ek.   Zřejmř:   ve  5di'lné   i.iálaclě  mu   [}avid   navi`huje,
že   clá   zl.iot,c]vit,   v]ii-.idnúu   st.avbu,    t=ib2:vlášt,ě     kclyž   nyni'   už   i   ki`ál   sám
t)ycllí   v   liixu5ni'ni   paláci.      Pi`avdě}:icicli]hně   naznačil,    že   t,at,tJ   st,av[ia,
dftst.oji.iá   i=ii`ci   bcLihiisliižhii   rJrauému   B[ihu.       by   měla   být,   t,ak   uelkcilei-.á,
že   hy   se   kaži=lý   r.Lihanský   pí]iit.ník,    L.ETst.t.iji'i-:í   ve   vzclálE.n[=ist,i   st.c]   mil
lj[l      JerL12:alÉma,    r`l-lzl.l[=Itll       [ldr.Icllřit,    jen      plll]tc],    ar.ly      viděl    t,ent,cl   cliv
st...aréhi-i   svĚt,či _

Nát,anLwl   asi   vyvst.ala  na  mysli     velká  vycláni'   spfJjená  s   t,ako-
vou   5`t,avliLiu   či   jist,ě  měl    i      ui..LŤit,iiu   i]bavii,    žE   by  mLihl   být,   pcižádán,
ahy   se   }:.iist.avil   dc]   řela   i:]ři   zi'skáváni`   pi`i=ist.,ředků   na   t.ei]t,o   pc}driik.
a   i:irc]r,c7   }_ii`i]jevil      určit,iiu   zcli`ženlivcist..    Te   dc.cela     mr:ižné,    že   když
I)avit:1   t,ul~o   zclrže]ilívi=ist,   iliistřehl.   naznařil,   že   iln,    ki`ál.   bucle   fi-
iian{::.]víit.,   [::eli.iu   st,avbu   ze   svÉ     králův5ké   i:icikladiiy.    Za   t.ét.o   slt,uace
-jEi   Nál.an   5`t,Eiji`iě      nar.tšen   jakii   ki`ál   a   L<elým      srdL.eiTi   schvaluje   plán.

Té   nrjc=1,       kclyž   se   iicl   krále     vi`át,il   dcimfi.    osl.Jvil   hi_i     Bůli   a   dal   mu
na-jÉ:v[].    že   nezi]cli=Jc]věclně   t,liimiičil   B[]ži'      vůli,    když   iia   ki`álův   návi`h
dal   r.i`c]rc]cký     sciuhlas.    F'rori=ik   se     měl   nejdři'ue   pi]iTadit,     s   "úst,ře-
dírii"  ,    než   [-iri:ijekt.   sc:hválj.l.

Nát.ari   clc}st.al   riři'kaz.    aby   sE=   náslecluji'c.i'liii   clne   vrál:.Íl   ke   ki`á-

+    D{|plš   3F.3,1906.    s.1  `
2-Iliiii{}i-:h{3dt=m      t.yt..cj   duě      kf.t}:}ii`.(:jlv ,   i>sané      d!iěma   různýiTil   lilbll.c:kýml

z:ií.sfit..elí.  ,       isou   t,éiriFĚ:.ř:`      tli:]slc_wnýi{i   })c]jednáiním      o   st,ejné   i.i€lál.{:>st..1,
a   Fiřei::e   ž.ác.1[iái    =_   rii.c:Ii   rie].wárlí    r_i.r`čimE:Ťi    sT.iÝi::h   i'icla3iťi  .   Tc>   je   z:a}.ímavá
s lt,iiči{::e   ue   5vět.1e   s(}u.ičfisi-iéhc}   sF.{:]r`u   i:]   ''{-.}plšovánť    mcx:1ernííio   i:.ro-
rt:>ka    Žz    :j  lriÝc.:h   Fii:čimeniťii  .
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li   Íi   řekl   iTiii,    že   Bůh     si   cení   ušlet::htilé   plihiiut.ky   t.Úhiit,i=i   velki]le-
FiÉliii|:ilánu,   ale   že  ]iEni'   Biiži'     ui°ili`,    aby   i=hrám   st,avěl   Davicl.   Má   tc]
být   Salc}mil[imiv      iihrám.    i:ii-`cit.iiže   [)avid   byl      mužem   bD.joviiým   a   piiDiii
innc]h[]   krue.    Dauid  mi.ihl   přiiiravit,   F.láiiy   a   návrliy,   miihl   najít,   dcida-
vat,ele   a      řemesliiíky   a  m[]lil      přiiJravit,   i   i:.i`i-jst,ředky     ]-ia   zaplai-:ení
5t.avby.    Bude   t,o   však   chrám   šali.imiiiinův.    nlki]1i   Davir_.lfiv.

lJát.an.      snad   t.riišku     zalianbený,    se     následují.=Íh[i   clne  vrát,il
mužnĚ   ke   ki`áli,      aby  mii   r`ekl   D   zmĚnác:Ii     ki`álovsk.Éhi]   plánii.   I)avid,
"muž   }.iciclle    'BLižího   si`d{=e",    sciuhlasil      a   riekl:    "Uříň     tak,    jak   jsi
mluuil."    A   byliJ   t,ak.

V      i:.iislediii'   di]r.tě     mĚl€i   BDžÍ      služebnii::e   E.       F;.   Whit.ecivá   víee
zkušenList.i',   v   nj.c:hž  zaujala  st.anovi5kLi     odlišné   licl   BožÍ   vůle.    Si-
t,uai-:E;`   byl€i   [lcist.at.É.iřnĚ   závažná,    aby   Bf.il-i   zasáhl   a   vše   usměiinil   t,ak.
aby  miihl    clílt=i   dokončit.   prcist.řednict,vím   jeji`   prorcic:ké  služhy.

TakLlvá   liyla     siLuac:e  v  při'i:iaclĚ     i`ez(:]lui::e  v   ot,ázre     spi`ávnéhii
zaiŤát.ku   sLihi=it,y.1   nclvent,ist,É   sedmÉhú   dne     se   ci   sobi.it,ě   jaki=i  dni   Dd-
r-iiiLŤinkii   dc]vědělí   i=icl   bai:.t,ist,fi   seclmÉlio      dne,    kt,eří   t,ent,ci   clen   zachci-
vávali   c]cl      zái=iadu   slun{-..e   v   i-iát,ek      dc-]   zái.iadu   sliini::e   v     slibcit.u.    Hě-
kl..eři'   adueiit,-js-t,É   s.   cl.   se   u   t,ilmt.[i   směru   r`iídíli   příkladem   bapt,ist,fi
s_d_

Ost,at,ní   advÉJiit,ist.i±   s.    cl.    se   v   t,i=imt,o   siTiĚru   [lě.1.ili   na   t,ři   sku-
Fij.ny:    {1)    Hškt.eří   v   Maine   obha-jovali   za{::húváváiií   dne   i.icl}=.o{řínku   cid
sc]bcit.y   iiánči      clci   neliĚ:]e   i`€'ina      na   záklachi   nespi`áv.nÉho      i=.iJi=hiJi:ieni'   Mt,
2€!,1    (..pcit,|im   pcizclĚi   na   kcin{=Jc   s{]bi:it,y,       když   už   svít.alLi   na   iu`vni`   den
t.ýdne`.).     (2)      Někt,E.r`i'   1e..ialist.É   se      d].`želi    .'lĚi]álni'Iio"   času      -ocl
i:ifilnc]i-:i   dli      pi°ilnLii::i.    (3)   Tř`Ě]ti'   skLipina      se   r`Íclí`la   "i`ovníko`rým   (?a-
s€m.. .    Na   rovníkii   sluni?Ei   uy(:há.zi'   v   šest.   hcidin   ránc]   a   zai:]adá   v   šest.
hciclin  uečíei`.      Kariit.án   Jc]sef   Bat,É.s      byl   př`edst,avit,elem   t,Ét,Ú     t,riet.Í
skupiiiy   a    jc-]li{]   5t...anciviskt=i   sj  lnĚ;   i:iodpi]]:`c.vali   Tčimgs   a   Ellen   t7hlt,eci-
ui_

Ski.ii:Jina.    kt.erá   svět.lla   clen     ciclpi]řinkii   i]d   výchildu   sluiii-:e.    po-
měrně   bi`zy   zmřnilÉi  svůj   názc.i.,      pi`citože   při    jedné  riříležit,iist.i   E.
C=.   ííhit,e.-|vá     ve   viclĚní   slyšgla     anclěla   cít,ť]vat.   slciva     z   Lv   23,32:
•.Od   večera      di=i   večera   bii`-J[?t,e   svět,it.      svciu   scibcit,ii."   Věl-,šiiia   adven-
t..is`1Lfi   s.     cl.       sp   však   i   nadále   i:iřic]i`žela      i`ovn]'kDve'ho   časii.    V   IÉt.š
i`iikii   185=i   púžádal     James   Whit.e   J.    N.    Ancli`e`,/se,       jednoh{]   z   pi`vníi=h
uřeni::i°i,    aby      t,ur.,ii   c7t.,č'izk.u   ch°iklaclně      pi`i]zki]umal.    V    list.iipaclu      i=]iiobii
i`Liku     iiyly   závĚi`y      `jeliii   }:irfizkumu      i:ir`erll{]ženy   Genercílní   konfei`É]ni=i
při    -jiTiji'm   zasedáni`   v   Bat,t,1E   Ci`eEkLi.    Na   záklatlě   devít,i   st,ai`ozákrjn-
iii'i::h   a   clvi.iu   n{=iv{:]zák{]nni'c:h   t,ext,fi      Z}nclret7s   dLikázal,    žĚ.   anglii::ký   vý-
i`az.   "€!vĚin"       a   .'eveniiitT''    jsciu      sym-.mymni`   výi`azy   znamt?naji'L`Í      zápacl
s 1 u 11 C: e _

TÉměř`     všii::hni   účastníi::i      konfei`ei-ire   přijali      Aridi`evsi=ivi]   vy-
svěLlení,    avšak     ci}3ávaný   ka}:.it.án   E}at,es   se      iievně   di`žel   své   t.eiJi`ie
i`t]viii'kúví-Ího   i=asu.       E.    G.    l+hit.ei=ivá    (kte.rí'i      slyšela   o   sob(=it,ě   [-ic)F.iwé
cicl   Pi`:at,ese),      byla   na   st,raně     svÉho   pr`i't.elEi.    Úč€ist,níc:i      k{:iiiference
zfi5t,alí   v   t.,É;Lci   ot,ázre   riiz[lĚleiii   a   v   nejist,i=it.,ě_

Pán   Bi°ih   .jednal   ii].`yt=Iileně.      Když   se   kiiní.ei`enční   zaseclání   i=hý-
1ilii   k   záv{ěi`u,    i:iři't,oinní   iipři'miiě   iii`i]sili    c]   i`i]zmac:Ii   c]i'la   a   r}r`i   t,Ét,ci
mc}cllit[iě   E.    [i.    Wl.iit,ei:ivá   cli]st.ala   uiděni',   ve   kt.erém   hyla   iir+oz(.ii`něna
na     zápacl   slLuice      jakli   na     s[->rávný   začát.€!k     svěceni'   s(Jbr]t.y.    TÉměř
každý      i:iřijal   Lc]t,o     svět,lo   z      nF=ťbe   a      diich{=.vní   dar   proriict.vÍ   i=}}:]ět,
i:iřinesl    svÉ   ovLli=e   sjeclrii]t=:ení.

1   Clmcmc>l.cy3ic:ké   úic.}ajE]     c]   t.ét.o   zkiišEnost.i      najdeme  v   A.      L.   Uhlt.e=
E11en   G.   Whl[,e   rles_senqEir   t.o  t,he   Ri=..iíinant,.   s.   34-36.
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KaždéiTiu     úřast,níku     konferenL.E        bylci      jasnÉ.      že     pi`c]mluvil
a  směrnic:i   dal   sám  Bůh,   prc]t,ože  E.   G.   Whj.t,eová  už  neopakovala  Švé
předešlÉ     o5[]bní   názoi`y.      TLiutc]   zkušEmList.Í     hyla   Ůpět,     znázcii`něna
Í.unkc:e   duc:ha   prorockéhc]   v   živcit,ě  a   díle  c!Írkve.    l'JřelE]m   diic:ha   iirc]-
rc]c:kÉho  nebylci   nikdy  zaři~nat..,      ale  spíše   pot,vrzovat,   a   dosvědři]vat.
v   příLiadě.   že     členc]vé   jdcJii   správným   směrem     na   základĚ  svÉhi-i   pc]-
znání   Písma,    nebci   na[iravcivat.   a   usměrňcivaL,   když  zašli   dci  kr`ajnos-
t,i   a  bi`ali   se  nespi`áviiým   směrem.

Jiný   případ.    kdy   E.    C:.      Uhit.eLlvá  musBla   změnit,   předešlÉ   st.a-
nc]viskc],   sE]   t,ýkal   návrhu   zast,avit,   rc]ku   1902  činnci5t.  vydavat.elst,uÍ
S[iut,hern   Publishing  Assii[:iat,ion.1

E.   í=.   Whit,ecivá  se     vpát.ila  po  deset,ilet,é     5lužbě  v  Aust.i`álii
roku   1900   a   usadila   se  u     Napa  Valley   na   riozemku  zvaném   Elmshaven
nedalekc]   St,.    Helena  v     Kalifcii`nii.    Začát.kem   rciku   1901   odL`est.civala
na   zasedání   t3enerální   kcmfErenL`e,   kt.E.pÉ  mĚlci  být,   zaháJent}  2.    dub-
na  v  Bat.t,le  Creeku.   Cest,ovala  kúIE?m     Hasliville   (Tennesse),   kde  sl
její   5yn     Edson   i]t,evřel   niivÉ   souki`i]mÉ     vydavat,elst,ví.   Byl   t,o  iíialý
pc]dnik,   t,iskárna  byla  nejdříve  v     jakÉsi   5t.odc]le  a  t,Ě:prve  později
v   březnu   1900   byla   přemíst,Ě;na   dc]  měst,a.

V   den   zaliájení   za5edání     Generální   kůnferent::e  E.   G.   Whit,ec]vá
nařrt.la   ''Výzvu   ve   iircispěc:h   díla   na  Jihu.'.   Mluvila  o   pot.řebě  škol,
léčebnýť:h   úst.avů     a  nakladat.elst.vÍ,   kde  by     se  připravovaly  knihy
Firo   naše   kúlp[irt,Éry  v   jižníc:h   st,át,ec:h.   Mluvila   ci   Edsc]ncivě  ski`cmné
řiiiniist.i   a     nabádala  brat,ry,   aby     t,ent,Ú  pcidnik  převzali,      [irc]t.ciže
prDgraiíi,    jaký   předvídala,   si   vyžaduje  rozsáhlE.jší   st,avbu.

Tat,ci  rada  zřídit,  a     vybavit,  velké  nakladat,elst,vÍ   byla   jedním
z  prvnírh   problÉ"ů  prrj  Art,hui`a  G.   Daniell5e,   nově  zvi]leného  před-
5edu   E;enei`ální      koní-t=i`en[=e.    C:Írkev   už     měla   nakladat,elst,uÍ:    jedno
u   Eat.t,le  Ci`eeku  a   di`uhÉ  v   Oaklande  v  Kalifcirnii.   Obě  byla  ve  st,a-
uii   "znaiŤnélio   úpadku,   prcit.t]že  v   t,é     dc]bě  hyla  iic]pt,ávka   po   naší   li-
tei`at.uře  malá   (byli]  málí]   ki]1ri[irt.Éi`ů     a   jejich   úspěch   byl    jen   prů-
rriěrný).   V   c]bou   nakladat.elstvíí=h     se   ht]dn[=]t,ily  přeuážně  objgdnávky
ktJmei`ční   Iít,er`at,ui`y  v   zájmu   udi`žení   rircivcizu.   Výbctr   Genei`á]ní   ki]n-
Í-erence     si   uvědcimc]val,      že   dciba     není   vhcidná     k   hudcivání   t,řet,Íhci
nakladat,elst.vÍ.,      když   di]savadní     clvě  prarovala     jen   na     pi]lcivlční
směnu   a     nc]vým   podníkEm   hy   se     všec:}ina   t.ři   nakladat,elst,uÍ   diisLala
d[i   ješt,ě   vĚ!LšÍ   ki]merĚní   závislcist,i.

A.    G.    I)aniells   však   bt=zvýhradně   důvĚ;ři]ual   viděním   E.    í3.    WhiT
t,e{]vé,    i:ircit,Úže   s   ní.   v   cleuadesát,ýi=h   let.ei=h  minulÉhc)   st.Dlet,Í   praco-
val   v     fiust.i`áJti.    Pi`ot,ci   r}řsvědčil      výhcii`,   aby   t,ent.o     iieheský   plán
sL<hválil.    E.    E;.    Whít,ec]vá   r}iit,cim      vedEní   církve   ješt,ě   vÍc:E   zkcimpli-
ki}vala      sit,uaci   pi=ižadavkem     vfihec   skc]nc:ovat,     v   našii=li   nakladat.el-
st,vítii  s   jakýmkúli     kcimei`čním  vydáváním  ngadvent.ist,ické   lj.t,erat,u-
i`y.    T{J   by   znamenalii   zasLavit.   i:iolt]vinu   strc]jů  a   pi`opust,iL   pcilt]viiiu
zainĚst.nčinc:ů.    To   vedl[i   někt,erÉ   řleny     výr]iii`u   k   zjevnÉmu   údívu,   zda
snad   proi`c]kyně   (t,elidy   už   74let,á)   net.i`pÍ   5eriilj.t,ou.   Ba   někt,erým   se
zdál[i,    žE   p{}sel5t.vÍ   nemusí   být.   vlast,nĚ   Bohem   inspii`c}vaná.

Koncem   i`(]ku    jel   fi.    G.    Daniells   d{]   Nashville   na   pi`uní   výrciřní
set,kání   výbnru   Sout,hern   Fiibllsliing     Assoť:iat,icm,    jeH   aby  se  dově-
děl,    jak     pc]   dúbu   r.rvního     roku  činncist.i   nakladat,elst,ví     zt,rat,ilo
12   000      dt=]larů,    c:i]ž     byla   i-.ůvúdní      invest,ic:e   dci      pcidnlku!    Byl      sl
jist,,   že   právě  zaziiaiJienávají   c]brat,,   ale  na  kcincí   druliéhci   i   t.řet,Í-
hc}     i`[]kii   ricidnik      r]ravidelně      zt,i`ác:el      t.isí[:   dolai`ů     mĚsíčně.    Byla
ust.anc]vena   kcint.i`ol}ií   kc]mise.    Ta   naušt,Ívila   Nashville   a   vrát,ila   se

L    A.   G.   Danlells:   T.he   Fťbldlnci   Glft   c>f__P_rgT._be±i!L  1936,   s.   322-329.
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s   di-ii-.c]ruiřením,   aby   se   t.iskařskÉ  st.ri]je  i.irodaly  vet,iišni'kcivl    (st.rú-
je     byly   zastai`alÉ     a   ''[|oškoz{=ťnÉ"      iiž   pří      nákui-.u   a   kažcliiii   chvíIÍ
hri=izj.1   výbueh   kiit,le!)   a      ..nakladat.iilst.vi"   mělú   }:.řeji't,   di=]   skladiš-
t,ě,   kde  se  dor?asně  sklatliivaly   kiilhy  tlvoii  naklÉ.iclat,elst,vi',   než  byly
vyexi-]eclciváiiy   Firc}   pcit,řLitiy   koli:icirt,Érů.

Výbci]-`     Generální      k.=inferenc:e     měl      ve     st,álÉ     i.'i(=t,ě   pi`iirokyni
a   piislal   malcii.i   delegai=i   do   Elmsli€ive,    kt,ei`á   měla   t,vi`clÉ   skut.t-:čnc]st.1
i=iznáiT]Ít   E.    G.    `iJI.iiteiwe'   a   zi'skat,     [Hl   ni'   si]uhlas   (t,ak   alesr.iiri   výbt]i`
cliiuí-al)   5    jÉ]'jlc:h   náhradni'm   rilá}iEm,    jak   zai:hi`á}iit.   iicivfí   i]akladat.el-
s- t.v 1` -

S      E.    G.    Whlt,eiJVLiu   a      A.    G.    I)aniellsem   se      sešll   W.    T.    Kiiox,
i:.r`edsecla   m:]vš   {]i`ganizciuanÉhLi     Pac.ifickÉhú   iml jníhii   sdruženi'   (i`c]ku
1909        hyl        zvlilen           za        ri[iklaclníka        f3enerální        kcinferE?nc:e),
li/.    C.    li/hít,e,    syii      E.    []'.    `i/Iiit,ec]vé,    její   piiiavcidL-:e   na      cestáL-:h   a   dil-
věi`ni'k,   A.   T.   Jones,   i:ir`edsecla     kalifcii`nske'hci  sdii[iženi'   (pozc]Ěji   se
v   Bat.1:.le   Ciieekii   riř`iiiújil    k   T.    rl.    K€..lliiggciví   prcit,i    radě   E.    G.    ii7hi-
t,ecivé),   T.   [i.   Cilrliss.      t,eh[ly   kazatel   v     Kalifi]i`nii,   př`edt,i'm  piiů-
k(=}prii'k      di'la      v      Aust,i`álii,       kde      sr.i:ilupi`ac:cival   s   E.    G.    Whít.eLivi.iu
a   A.    CL    Daniellsem.    E.    R_    PalmEi`,       t,ajemn]'k   Gt-:nei`€'ilní   kc.nfei`eiice,
a   L'lai`ence   I=i.isler,    bývalý   i=iscibní   t,ajeJimi'k  A.    G.    [)činíellse   a   rioz-
clě.ji   st.eri{jgraf   E`    E;.    Ii7hll.,eiivÉ.

E_    fi.    trhit,ei-ivá   t,iše      posli=iiii=+hala   t,i`agiL-:ke'   lit,aiiie,       kt.ei`Ll    jí
ci   iieúspěc:hti   přišli   bi`at.ři   iiznámit,.    Bylíi   hluhiiite   zarm[}ui=eii€i   a   ttez-
i`adiiá,    ne[|i)i.ihyrtnĚ   i    i:}i`c]t.ii,    že    imi:Julz   k   ediřnímu   pi`oi=Ti`amu   dal    jEji'
Syn     a   ona      tJscitmĚ;   cloporiiišLivĚila      i=i'rkvi   př`evzít.      hci   a   přehi.icl[ivat..
C;len[Jvé      t,iihc!t,t]   výbcii`ii      snacl   pi*li:iLiimiěli      -jE?ji'   iiE[1ávm   zveřejněnc]u
i`aclii:    "Když     liuclciu   zr`i`zeny   šklily,       licl   Bciži'...   se      nauči'   Í-ii]ančně
s[-Ji`čiv[]v€it,   škcllu.    V   Dpačném   i:iříi:iaclEŤ      bude   škcila   clot,ud   zavřÉma,    dci-
kiicl   se      s   Bciži'   i-iciriicici`   i!enajde      způsob,    aby   nemusela   být,      aní  `máli=i
ZacllužL>na.  .  .    Dluhii   [iyf,`hi=.m   se   měli   st,i`anit,   jak-o   malomi]L.eiist,vi'...1

Nakoner.:   E.    G_    `Jhit,t3civá   r.i`iJmluví.la.    S[]i.ihlasíla      s   t,i'm,    že   vy-
davat,elst,vi'   i:.cit,r`ebujF_.      zclravc.u   f inaiiřní   záklaclnii.       "Když   ji   riemá,
biide   lerJši'   h{=i   zavřít,."    Eiy]a      rJc.žáclána   o   řešeni',    kt.ei.`é   neměla.    Na-
kcmeiT   svt=ilíla,    aby   se   n€iklaclat,E.Ist,vi'   i:`řes`t,ěhcwali=i   do   skla[Jišt.Ě;.

A.    [=.    I)aniells,    iioclpi]řÉ.n   [:.    [:ri51erem      éi   kLi}]ii'   i:]ři'pj.su   E.    G.
li/hit.EDvé,    který   měl   v   kai)se,       ilc]t::est,t]val   clo   Bat,t,le   Ci-.eE!ku   s   poL'i-
t,em   vtilkÉ   úlevy.    F'{=..svém     návi`at,u   cikamžit.ě   svLilal   výbiir   Genei`álni'
ki=mí.ei`eiic:e   k   zasedái.ii',    na   kLej:`Ém   bezi`idkladně   cidhlascivali   zast,ave-
ni'   li+,erárni`   čim]t=]5t.i   vydavat.elst.vÍ,      a   hnecl   i=ilii`át,il   pt}zcii`ncist.   na
jiné   cl€i]ežit,e'   zálE=.ižit,L-]sLi.    Za   někcllík      clni`   clúšel    [l{]i:.is   E.    G.    Vhi-
t.i`ťové,    l=t,€`.ii`ý   zapfis{=il.iil     -jakú   výtiut=h   l..i=mEi}r.    R€idj.la   v    iiěm   nezasl:.avii~
včil.,   edii?ni'   i?inm]st,  v   Nčishville.    ale   si-)i'še  d{]piJrucŤcivala,    aby   brat,-
r`Í   vyprčii=.3vali      pláii,    j€ik   zatii`áiiit.      další   zadluženi_ist.1,    a      i`arJila
k   i-ii:1vážné   vi'r`e.       Pán   clá   L'isi:iĚc:h,       k-clyž   upi]sle{::hniiu    jeho      i`ady.    NJe-
r.iii-.'hyJ:)nĚ      s      ui`čit,ýini      i`c}zr]aky      Fiřipcim]iěla,      že   pokyny   adi`esc]vané
bi.`at.řiím   z   výEiLii`u,    kt,E.ři'    ji       i-iavšt,Ívili,    j5i-iii   nesFii`áviiÉ.    V   noi?1    po
setkáni'   j]'   F'án     dal   viděm',   v   iiěmž   jí   ukázal,     že   se  mýlí,   a   bylc]
ji'    r`EH?€.Ji.io,     jak   by   se   měli=i   clále   pi=ist,ui:i!]vat,.

20.    ři'jna,    t,edy   den   pcit.É,    i-:ci      se   výbor   sešel   pc}d   kiišat.ým   du-
bE.`m   na      t,i.`ávni'ku   v   E]mshaveii,       napsala   E.    G.      l`Jhit,ei)vá   A.    tL       Da-
níellsLiví   t.i=it,ii:    "Minulé   nlicí   se   mi   zdálii,    že   jsem   v   iipE]račním   sá-
le   vEilké   iieiriot.?nii-:e,    kam   i:.r`inášeli    licli,    a   i:Jř`i}:.ravovaly   se   nást,ril-
je   k   i`yc:hlé   am}:.iit.a{::í    jejíL'h      ťidů.    Vt,.=]m   vešel   někdci,    kdc]   aut.Úi`lt,a-
t,ivriě   iisl.]vil    lÉkaře:       >>Je   nut,rié  vi=izit.   t,y   licli      sem?<<   Sciueit.i-iě   se

16   T.   s.   217.
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riLidíval   na   t.i`pi`cÍ   a   řekl:   >>Níkdy   neam}.iut.iijt,e   žáclný   i.`id,    dllkiicl   jst.e
neuclělali   všec=hno   pr.:i   jehi=i   zá{=:hranii.<<   Přezkciuinal   údy,    kt,erÉ   IÉka-
r`i   c:ht,ěli   lidřezat.,      a   r`ekl:   >>Je  mcižné   je     zai=hránit..    F'řeclevši`m   ]e
t.řeha   i:H]užít.     všet=hny   cli.ist.iipné   ilrt]str`ErJky     na   oži..vei-ií   úclů.      Jakým
st:,rašiiým   .)iTiylem   [iy   bylú   t=idr'iizat,      někt.ei`ý   ú[l,    kt,erý   je  mllžnci   t.rpiš-
1ivým      i]šet.iíčmi'm      zai=hi`é<mit,!       Vaše      závěry      l:iyly   i:iři`liš   unál.ilenÉ.
Uli-ižt,e   t,yt,o   }=iai::ient.y   di=i   nejlepšíi::h   piik[ijů   nemLicnlce   a   věn[ijt.e   jlm
t,u   iie-jlepši'      i=iÉči.    P(=iužljt.e   kažrJý  možný      pi`List.ředek.    aby   nemuseli
ji't.   život.em ' -jak[=i   ]ir=užit,eční,   diiživi]t,ně   pLišklizeni'   mi'záci.+<   Pacien-
1:.i    byli      i=idvezeni    cb=!   při'jEmnÉ   mi'st,ni]st,i      a   svěclcimit.Í   [išet.ři=ivat.ele'
se   ii   ně     st,č:irali   i:]c]dlE3   směrniit   mluvíi::Íhc].   Výsledkem     hylL|,    že   ani
jeclíný   úd   nebylij   t.řer.ia   od5t.i:`anit,."1

V   clcii:iise   risanÉm   ci   nškcilik   t.ýdni°i   i:H=]zději,    kt,erý   byl   adi`esclván
"brat.ři'm   na   z{]dpilvěclriýc:h  míst..eL'lť,    E.    G.   Vhit.Ei]vá   napsala:    "V   no-
•=í    i:iiJ      našEm   rcizhovc]ru   v      r!iÉm   doinš   a      na   t,i`ávni'ku   pcid      st,rclmy   19.
ř`i'jna   1902     iTiě   I-]án   piiučil,    že     ilhleclnĚ   [li'1a   na  Til-iu      jsem   zaujala
nesprávmí  st.anúviskcL.'2

Pi`cii`i]kyi.iě     se   zmýlíla      a   ilmyl      1=tyl   naLolik      závažný.    že   Diic:h
svat,ý  cikíimžit.ě  zasáhl   a  zjednal     náriravu,   aby   iiedošlo  k  žáclné   t,].i-
valÉ   ški]clě.

Máme   "riřei:u2vnou   řeř   pi`iJi`iJL.kt=iu" `    Když   se   i-irorok   ve   5vé   liclské
přiri:izen[ist,i   zmýli'   a  limyl   je   nat.{]lik  závažný,   že   by   civllviiil   směr
tťírkve.   věčné   u].`iŤEmi`   ně-jakÉhi=i   člena      nebo   iŤist,i)t..u   iičeni',    Bfih   oka-
mžit.ě  ]±j±É!j   }:.rc]riJka   k   nápi`avě,    ahy   nevznikla   nějaká   škocla.

J.iný     případ.      kdy     E.    G.   Whit,ec.vá     c.dvolala   své   stani]visko.
siiuvisí   s      pr`L>dčasiiým  vydáním   jej]'iio     SvšdEi[:t,vÍ   č.    ii.      Biiat.ři   s€.
sna.žili   zi'skat,     pi`t]střeclky   k   tit..evřEmi'     sanat.oi`ia  v   Bat.t,le     Creeku
a   uěclělj.,    že   E.   [L   `tJhit,eilvá     d[ist.ala   ii   t.Lim   viclěni'.    Uvěclomc]vali   si
samiizřejmš,    že   kdyl.y  m[=)lili   i:ic.uži't,   jEjí   i`acly   k   pLldpliře  svýc:h   arl]ii-
mEiiit.i°i   ue      i:]rcispě[::h   sanat,ciria,   iTiohli   by     ryc.hleji   zi'skat,   t,ak   velmi
i:ii=it.řt==il=mÉ   pr.Js t.ředky.

Pfot.o   na      E.    E;.   VI.iit,ei]vi-ju   i.ia]Éhali,      aby   vyclala   Svědeii.t,vÍ   ř.
11   dří've,    nť=ž   r..yla   i:.řj.pi`avena   je   orJevzclat,   do   t,isku.    Na   ~jejich   ne-
i]cltiyt,nÉ   žácl{|st.1   váhavě   [Ji]viilila,      avšak   i..H]zclěji   t.cihii   lit,ovala.   Ve
SuěcleL.t,vi'   i?_       12,    kt,ei`É   }iásled{]vali=.   ki`át,c:e      pLi   předešlÉm,    veřejně
clcJznal€.i:    '.Za      t.,ěi=l.iť,i]   cikt]lntJst,Í    jsE.m   p{]cli<i'[lila      svflj    úsuclek   úsudku
jiný'-c:h   či      na}:]sala   jsem   o      léčebném   i.'ist,avu   t.o,      c.|i   vyšlú   v      č.11,
i   když   jsem   iiebyla   sch{]pna   vyli'čit.   všei=hno,    r.'ci   jsem   viclěla.    V   t,Lim
jsem   iidělala   c:hybu."3

V   m=ivÉm      zi:.ra[=iJvání   [loclala:    "Til,    c:ii     tiylii   zveřejněno   ve   SvĚ-
clf?t=:t,vi'      č.    11.,       nemělo   vyji't,,       dokud    jsem      ii€!hyla   si::hcipna      iiai:.sat,
všeithiu.i,    i-:i-i   jst=m   ci   t.,om   vidĚla.       Poi`[]vnáni`   Svěi=lErc.t.vi'   č.    11   a   č.    12
vykazujEť   ui`čit,ý   malý   (či].e   sna{l   význaiTmý)   rit=isun   jeji`lic]   t,elilogit:ké-
h[i   st:,anoviska   vzlilecleiTi   ke   vzt,a}-iu   mezi   zclravi=it,ní   i`Č?fi]rmilii   a   t,řet,i'm
anclĚ;lskýiTi   p[]selst,vi'm.

Ve   Svědei=?t,vi'      ř.    11   ]iapsala:    "Byli]     mi   ukázánfj.    že   zdravotiií
i`E.flii`ma   je   řást.Í   t,Ťr`et,Íhi=i   a]idělskélio     pil5elst,vi'   a   že   s   ním   souvÍsÍ
t,ak   úzee       jak[]   i`amt3ni:i   či   i`i.ika      s    liclský}Ti   t,ělem..'4   Ve      Svědei::t.,vi`   ř.
12   narJsala:    ..Z[lravcit,ni'   refoi`ma   i.ízi:e   5{=iuvísi'   s   clílem   t,řet,i'ht=i   anclě-

L    I){->i:.is    lá2.1902.   l_Jvá{1í    A.    (]`.    I)anii=:l.1s--Tzie   AI.>1{11nq   Glft,   c}f   FJr`o-
•fihE![::y.193á.    s.    .32Ó.327.

2    Dcfr>i.s   2-C}rc.;.    i902.   Uvádí    A.   G.    I)c=iiilE:l.1s:    Tlie   Abldinq   Glft,   of   Pro-
i-.ihEc:y.1936.    S.   327.

3    i   T.   s.   5á3.
4   i   'i`.   s.   486.
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la,    není   však   i=iLiselst,vi'm   samým."1
V   si-}uvislci5t,i   Š   t,i`mt,o     při'lišným   nalÉháni'm   ze   st,i`any   r.<rrkev-

iii'L-:h   i.iředst.avit,elů   E.    G.   iiJhit,ei.ivá   sli'bíla,    že   při   risani'   Li   iŤemkc.11
se   př`ecl   deí.j.nit,ivi-ii`iTi   [li=ikiiriřE.ni'm   už.     nikdy   iiedá   vehnat,   dci   iiĚjakÉho
neiidi`žit,E]lnÉho   st,aniiviska:    ''Musi'm  mít.  vi_ilnost,   pciziiat,   sviiii   vlast,ní
pi]vinni~ist,   lÉpe,    než      ji   míst.o  mě  mc]hi]u   }:.ciznat.,      jiní,    i:itizvlášt,ě   ve
věcech,    kt,eré   mi      zjevii   Bi°ih.    Nškt.er`i'   mš   c]bviniii      za   t,{],    i::c]   nyní
ři`kám.    Tini'      mě   budúii   {]bviiii]vaL       že   nemluvi`m   clciriředu...       Kclybyi-:h
svá  vidění   á     poL<it,y  vyjádřila   pLizději,    t.ÍiTi   víi=      r_iy  mě   obviriovali
t,i,    kt.er`i`   si   mysli',    že   jsem     mř+la   p]`omli.ivlt,   r_hxív,    ale   i   t.i.    kt,Eři'
si   snad  myslí,   že   jsem   iiemĚr?la     rláuat,  žádné  rady.   V  zájmu   přEdst,a-
vi.l,elt'i   i-:Íi`kve.    v      zájiiiu   clíla   1   bi`a+-.r`Í   a   sest,ei`.       jakciž   i   vE.   snaze
iišet,řit,   si   mncihé   íil..rai.iy   jsem   neváhala   piiomiuuj.t.."2

ZávĚr

Ct=i   Lecly   říka-jí   aclvent.,ist,E`      s.    cl.    i=i   ne{)niylni-ist.i    i]i`Lli`i=ikti?   Sairii
bihličtí   písat,ele'      nehyli   neLTiTiylní   liclÉ.   Avšak      Duc:h   5vat.ý,.  kt,erý
je   irisi:Jiroval,    [iyl   rieomylný.   Te.jlch   zjev.ení   ("t,ent,ci   i)oklad..)   i:iři-
šel    r.i~`i'miJ   [icl   neciiTiyl.iiÉho   Bt]]ia.       Tit,c.    inspii`civaní    lídÉ   t=]známilí    pL|-
s{3lst,vi'   jako     cimylni'   licle',   kt,eří     za  5vůj   kiimiiníkačiii'     i)riisLr`edek
i:iúužív€.ijí   nedi=ikc]nalliu   l ídskciu   r`eč   ("hliiiěné   iiádiiby.. ).

Už   za      život,a   E.    G.   l.7hlt.ei=wÍ   bylii     slyšet,   iit,ázkLi:    "P[iklá[lají
čirlvent,ist.é   s_       rJ.    5Ést.i.`u   `iíhit,cJc.vt]ii   za      neomylnciii?'.    Na   t.ut,i=i   lit.ázku
dčil    v   i`[=ict=.=.    1883    ria      st,i`ánkát=}i   časoE]isu   Rev.iLi`.r   and   HEirald   sLi-`i.ičnc}u
a   při'inc]u   iicli:.ověcr   `tr.    1-1.    Lit.t,lej[ihn:       ..Ne.    Cinl    nevěři'   ani    v   Pet.r{:ivu
LŤÍ   PavlL-)vii   necmylimst,.      VĚi<i',    že   DuiTh   svat,ý,    kt,ei`ý     Pet.ra   a   Pavla
insi.iii`i]vai,    l:iyi   neomylný.    V{šř`i`   t,ak€í,    že   E.    G.    Whit,eouá   čas   i_id   ča-
su   clc}st,ávala   z:`jgveni'   ijcl   Duc:ha   Bi-.žíh{]   a   že   zjeveni'   z   poclnět.u   Ducha
Bi=iži'ht=.   jst.iu   i.iilá`+ě   t-.ak   s}:iolĚ:hlivá    jakii   zjevení   claná   st,ejným   Dui::hem
•j Í ny`+m     1  i clem _  "3

[;i'i`kev   aclvr=,nt.1stfi   s.    cl.    clc]clnes      věr`i',    že   E.    G.    Wliit,ei=ivá   hyla
si:]tJltilil iuá,    i=1ůvěry}i{.idná   a   €iiit.{]rit,at,lvni'   i:irc]rt]c:ká   51uželinice   F'ái}ě.
[;ÍrkE?v   věři',    že   by]a   inspiri:wána   st.,ejným   zi:]fisi]bem   i   st,ejiii=iLi   míi`Llu
jako   bibl.j.řt.i'      pi`i]i`{]L'í_    A   i=iřiec:e.       zclánlivě   si    i:irút.ir`ei?i'i-:.       i=Íi`kev
t..ak€í  věři'.   že   její   spisy   pri=i   nás   nejs[]u   ch`iil-mu   Bit]li',   ba   nepoklá-
dám€7    je   ani    za   nějak-ý   d[.idat.i=..k   k   i=}[isvát.né   st>i'T.it::e   Pi'sma.

TL]t,{j   st,anl]viskt:)   cli°ikladiiĚ   i:ibjasni'me   ve   t.řE]t,i'   t?ást,i    t,iihcit.{=]   pil-
jeclnáiií,       kcle   hucle      řef?   ii      s}:.i`ávném   vzt,ahu      spi5fi   E.      G.    í`7hit.eové
k   Písr'lu_

I   my   můžeme      s   Pet.rem   smělE   a   si:Jiilehlivě      říc:L:    "A   ináme   i:]r`e-
pE]vii{=iii      r`ei?   }iri=irLickciu,       kt,EJréžt,c]   že      šet.rii't.e    -jakci      svi'i-=E   v   t,emném
mi`st,Ež      svít,i'{:JÍ,    cliihř:e      čin]'t,E,    čiž      by   se      den   ri=izeclnil,       a   clenic:e
vzeš=la    v    si`c]i=íi::li    vašii=.h."     (2    Pt,1,19)

L    i  T,   s.   559.
2    i   T.    s.    5f}3-
3    R|.|,1|.12.1883,    s.    7?í=}.
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Třet'Í  část.

UzLah mEzi =pi5F E.  E.  HhiLEDUÉ
a PÍE;mEm

Instrukšní  cíle

F]{=]     pr[ist..uclováni'   l..r`et,i'      část,i   t,iih[iLo     dálkt]véh[]  vzclĚlávacího
miiiikurzu   máme   být,   si::hc]pni:
1.    iihí'ii:iat,   i'ik.]1    E.    CL    tJliit,ec]vÉ   jak.o   i:}i`iii`i]ka   i-]Llsleclrii`   dc]by   ve   svět,-

le   zkušenc]5t,i   iismi   pÍšíci'ch,    ale   nEkan{=inii::kýc:h   prorc]ků   I:'Ísmá
2.    zh{:icliicit.ít,   clfivocly,    odpDi`uji'iii'      názi=iiTu   Li   i=iclst,ui:iricivaiié   inspii`ai=i ,

i-iclviJzené   z   pilzúi`(=.váni',    lLigiky   a  víry
3.    zl.ii]dnc)t.it,      clfivi}cly.    odpťjrii-jíi::i'   názD].`u      o   ocl5t,iu-}iícivané   aiit,i]rit.ě,

zakláclajíLií      sEi     na      zkušEmost,j.      st,arc]zákcinníi.ih   prr_]roků   Nát,a]ia
či   GárJa   ve   sliižbě   ki`álE   Davicla

4.   i=hápat.,   t:o   E.   G.   Whit.eiivá     i-:ht,ěla  ř`Íc.t,   (a   pi`ávě   t.ak   je   důleži-
t,é,    c:i-i   nE}c:hLĚla   říc:t.)   svou   aiialil.=iií   "všt.šíhiJ   svět,la"    a   "menší-
Ilc,   svlŤt,la"

5.    c:hápat,   l-.í<i   Í-imkc:e   spisů   E.    G.    `iJhit,ecivÉ   v   je-jirh   vzt,ahu   k   Fi`smu
na   záklaliĚ   hermeneut,ickÉhci  mcidelu   T.   H{]ii5E:1a   Temisc]na

6.    r..hápaL     vzt,ali.   kt.erý     E.    G.      1.Jhit.eová  vir_lěla     mezi   svýini   spi5y
a  F'i'smem   v   sc]uvi5lc]sti   s   jejím   iřast,o   cit,ovaným   výrcikem   iii`ot,es-
t,arii..,skÉ   rEflii`iiiéii=e   .'Pi'smo,     jE.cliiiě   FÍsmci"

7.    Lili±€ipat,    jE]dineřnf=.u      úlLihu   E.    G.    Ť`Íhit,ecjvé      při   fcii`muliivání   t`ičení
aclveiitist.fi   s.   d.   zvlášt,ě  v     diibě  scibot.ni'c:h   ki-mfei`Emc:i`   v   letech
1844   -   1850

Úvod

Snacl   žádný   jj.ný   věi`c]učný   bDcl   u!šeni'   aclveritdst.ů   s.    d.    neni'   t.Li-
lik   ner]ci{::hú}:ien    jakci   cit,ázka   siii`ávnÉhci   vzt,ahu   intTzi   s`i_|isy   E.    G.    Whi-
t,ec]ve'   a   Pi'smE!m.    Tii   i=ilal:.i'   v   ci'i-`kvl    j    mim.]   ni.

Př`i      i:.i]rúunáváni'   spisů     neaclveiit,i5tickýc.h   aut.iii`ů,       jakci   jsL-iu
např.    lL    H.    Mai`l:,Íi-i.1    N.    F.       Di-]ught,y2    a    jiní,    kLer`Í   krit.iLiky   [r5-ali
t:t   věi`t=iuiie   aclvE.nt,lst,i°i,    [-iřir?emž   řasl;cj      riLiiiži l i   uýrciky   samcit,ných   ad-
vent,i5t.,i{::kýi::h   autDi`fi,    kt,eři'   jako     by   il[iclávalí   st,anc]viska   navzájem
•_ililišná,    iié-Ii      clž   rf=izi-Jcii`ná,    v}Jvst.ává   ilt.ázka,       zcla   my   sami   nejsme
iŤási,ť=-ičně   zi=i[li:i[]vědni    za   nE:s[:irávnÉ   pijrhc]i.Lini'   našic:h   věi`Dučnýr+`h   st,a-
11 lJV i S ek _

VÉ.ZměmE    si       např.     clE.Í-Íl.lit=i    SIclv    j/?i?}.7jz`ac.€J      a   Z7`eLre?7z'   v    t..]mt,[J
t.r`ÍclílnÉm   !:.[]jE]clnání.    Ki`itik   Valt,er   R'ea   chá}:iEi    ins`i=iirac'i    i:ioclle   Veli-
st.e].`t.jvý.   clef ini{.:f=3       jako   ..l-jc]žský   i:.ři'mý      n€:b[t   bEzpi`Llst.řeclni'   vliv      i.ia
my5-l    neb{_i       diišj.    lj.di'".    Rea      t,c]   {=izna[Ťiije   za       "subjekt.ivni"    i=ii-iic:es.
Zjevf=.ni`      i-:hč'ipe    jčik(J      BožÍ'   zjevei.n`      sebE?   samÉho      a   suÉ     vfile   svému

1   W  .   R.   rlčirtJ.n:    'I`lie  Tr`iit,Íi   a]-x_mt,   Sevent,h-day   Zlclvgnt,1.sn.196CJ.
2    N.   F.13c]Liqlit,y:    Ancit,her   Lc@k  _at.   Seuenth--clay   Advent.isiTi.19ó2.
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sl.,vLiření.    Tent,o   prc]c`es   ciznačuje   Rea  2a   "objekt.1vní...í
Pc}   dalším     vymezení   cihjÉ:kLivníh[i   a     subjekt,ivníhc]   Rea   Lvrdí,

že  t,cit,c}     objekt.ivní   zjevení   má  aut,[irit,u,      zat,Ímc:c]  subjekt,ivní   in-
spiracE     ne.   Objekt,ivní.     zjevení   se     púdle  Reae     t,ýká   skut,ečnc]st,i
d   činncist,i.   zatímc:cT  subjekt,ivní   zjevení     p[]kládá   za   rircices   5c]uvi-
sí=~jíc:í    s    liL]LlnLil,ami    a    Ú5cibiii~mi    ná2iiiiy.

Rea   pcit.|im   dcJc:hází   k   názc]ru,      že  výrciky   E.   G.   Whit,ec]vé   pc]sky-
t,ují.   vĚt.šliii]ii     subjekLivní   in5L]ii`a[=i.    Tc]   znainená,      že   se   skládají
hlavně   z   o5óbníiih  hiJdn[]t,  iiebo  názcii.ů   (huď   jejíc:h,   nebci   t.ěc:h,   kte-
ří   ji   nvlivnili,   nebD  aut,i]i`ů.   z  nic:hž  řei`pala).   Tako  t,akovÉ  nema-
jí   vlast,nĚ   jE3jí   sFiisy   žádnc]u     aut.orit,u   i]d   Bciha,   pc]kud   nE]jsou   prů-
věřeny   jinými   prameiiy,   přEdevším   Písmem.2

John  T.      RlibE:rt,5on  ve  svÉ  knize     rrie  WŽ]jLe  rrzjtJ23   nesouhlasí
s   t.ciut.ii   subjekt,ivnĚ-ŮbjekLivní   rJvůjit,ŮsLÍ   (dichot,Úmií).    F'Údle   je-
hú  názc]i`u   .'zjEVElní   přEdsLavuje     Bciží   činnt]st,   jalm   odesilat.ele   pŮ-
selsLvÍ   5vÉmu     vyvi]1enému   pi`orcikc]vi   a     inspirac:e  přecl5t,avuje   Bciží
řinnost  ±±É±  nebc]  E   prc}rcikoví,    kt,erý   se  pcit,om   st,ává   dciručit,elem   t.o-
hc]t.o   zjevení   BLižímu   lidu''.4

Pi5at.el   t.cih[]t,c}  pojednání     t.aké  nesciuhlasí   5e   subjektivně-Ůb-
jekt.ivní   cluc]jit,o5t,Í.   uváděnciu  Walt,ei`em   Reagm,   ale   předncist,ně   t,yt,Ů
`JÝrazy   dEfinuje      (jak  t,t]   udělal     v   rirvní   řást,i     t,oh[]t.ci   pojednáiií)
t,i`ošku   c]dlišně     než   RiibE?rt,sll]].    část,ečně  na     základě   názc}i`u   Raůula
I)edE:rena      navrhujg   dE.Í-incivat,      inspirai=i   jaků     .prcii::e5,    kt,ei`ým     Bůh
usc:hopriuje   rJrni`oka,   aby   přijal      a   ilz:námil   jeho   púselst.ví,   zat.ímc:o
zjevení   r]okládá  za   []bsah   t,akt,Ú   oznámenÉho  poselst,uÍ.5

čliJvěku   m=seznámenÉmu     s   advent,izmem   jE     mDžno   odpust,iL   jehc}
údiv  při   řt.ení   t.ěc:ht,c]  t,ří   definic:.      DÍví   se  asl,   zda   je  církev  ve
svÉ   t.ecilogii       jgdncit.ná.   A   t,Éměř      st,ejnÉ   je   LD      i   s   našimi      výi`ok37
t]   vzt.ahu   spisů   E_    G.   iJhít,ei]vé   k   Písmu.

V     r:írkvi   přet,iwává     určit,É  iiedorozumč;ní     iirávĚ;  t.ak     ohledně
znÉ]užit,Í,    jakci   olilÉ.dně   nesiirávnÉhci     pciužit,Í   spisů   E.    G.   Whj.t,ec]vé.
Někt.eří   řlen[ivÉ     si   z  nich   opravdu     udělali   druhLiu   Bihli   (přiřemž
jim   E.    G.   #hit.ecivá   byla     důležit.ější).   Někt,eří   kazat,.elÉ   a   učit,elé
clt.iJvali   E.    G.   Whit,ecivc]u   deseLkrát,   i   vít`krát,.,  v   sÚuvíslost,i   s   kaž-
dým   Lext,em   Písma.   Kázaní   některýL`h   se   dc]kúni=e   i:iodohala   nákladnímu
vlaku,      v   němž     úvLicl   je     liikomůtivou,   vagóny     za   ním      j5c}u  c:it,át,y
z   Ducha   Lirorúckéhci   a   zadní   bi`zdcivý     vůz  t.vúří   závěr   kázání.   Poc:it,
nespokojemJst,i   a     nE.rvDzit,y,    jak5f   pri]žívá     mot,orist,a   st~tJjíc:Í   před
spiišt.ěnými      závcirami   při      pomalém   pohybu     vlakLi,    je      t,ÉmĚř   st.ejný
jakii   rJÚ|.it,y   rLlzliiiři?ení   a   hnĚuu      t.cihci.    kdi]   je   nueen   iic}slciut:hat.   t.a-
krjvý   druh   h[mi let,iLtkÉ   znet.vr]řeni}iy.

Spisy   E.    r3.   Vhit.E.civÉ   ziieuží.vali      i   rcidiiŤe,    učit,elé   a   kazat,e-
lé,   kt,eří      je   pciužíuali   jakLi   t,Ě]cili]gickciu     hůl,   kter[iu   5i   vymáhali
pc]51ušnúst.   r]dpům?e.

Avšak   t,akcivÉ      zneiižívání   spisů   E`      f].   WhiLeovÉ,    ať,      už   t,Ě;mi.
kd[]   v   niť:h     vidí   "driihou   Hibli"    (iiehli   alespoň      přídavE.k   k   Písmu},

L   St.enť:>qraf i{:..kÝ   z`ái:}is   přeclnášky  \}alt..er`či   Reae   "Whlt.e   Líes"  ,14.   2.
1981.    s.   9.

2   T€imt,éž.   Ua: 1±,er   Reé3   cjdmít.1   dát,   svr31.ení   k.   dosl.rlvnémLi   i::1t.{}vání   vý-
roikůi   ze   z:Í::Íi-_.j5Li   své   přednáš':kw.      `Iehc]  i:ic]znái7iky   j5{:}u   t.eily   i:.arafrá-
z:.,:}vané .

3    `1.    `|.    R{}bert,sQn:    TTii=  Wíii.t..tži   Ti.`i.i±:h.1981.
4    J.    `1.    R{.-]tiEi2`t.±={:»i.-The  Ulilt,e   Tr`ut,h.1981.    s.    79.
5   Tlie   .Toi.irnal   of   Zldverit..1st..   Ecli.ii:at.,3.ť_-m.      sv.   44,   č.1    (říjen-I1`st,C>-

i-.iad   198].)  ,    s  .    1F_l  .
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nelii=]   t.ěmi,    kdci   jE]   riúužívají      jiiiým   nespi`ávným   způsiibem,    není   st.a-
nc]vi5-kem   Cíi`kve     aclvent.isi:,ť.i   s.    d..       i   kclytiy   se     t,ěmit.o   pi`akt,ikami
r`i'dili   někt,eř`Í   dcihi`cimysliií   (aie     špat.ně   iní-ctrmcivaní)   i?lenLlué  i=i'ii-
kve.   J.   t].   ficlams   říkával:    "Ai`tiumí=nt,y   oclvi-]zené   ze   zrieuži'váni'   nĚče-
hci   neplat,i'   prot,i   jeh[]  s}JráviiéiTiu   pllužívání."t   Jinak   řečem:i:    .'Hevy-
lÉ]vejme  vciclu   z  vany   1   s   dít,ět,em!"

J-aké   je     t,edy   naše  t=Írkčiviií      st,anc]viskc]   ke   spi`ávnému     vzt.ahii
iTiezi   spisy   E.    G.   lJhit.ei=ivÉ   a   Fi`smem?   Podle   mÉhLl   c:hár.táni`   věři'me,    že
E.       C;.    tiJhit,Ěová     byla   in5}]Íi`[]vána      st.ejnĚ   a      st,E]jným   st.ii}=]něm   jako
bibličti'      [ii`Dri]c:i,   €ivšak      -a     t,iit,Ú   může     iiĚkomu   znít,   rircit.ii-:hficlně
-my   2:   -jeji'i=li   spi5ů   neděláme     di`iih{=iii   Bibli,    ba   ani   nějaký   dc]clat,ek
k   i:]Úsvát.nému   káni:mu   BLlžíhc-]   s-1Liva.    Vysvět,líme   si   t.,o.

1.   Boží  dílo  pi`qstřednict,vín  pToroků

fldvÉmt,ist,é   s.   d.   všec]hecně  věřf ,      že   pc]svát,ný  kánLin   Písma   Je
zakc]nčen     Zjevením  Jana.      Tent,Ú  kánon     je   t,edy     sám  rj     sobě  úplný
a  iic]st,ačujít:Í.      Tínak  řečeiici.      člověk  může     najít,  TežíšE.     Krist,a,
přijmúut   sr.aseiií   a     věčný   živcit..   aniž  by   slyšel      o  E`   G.   Whit,ecivé
neho  něr:||  z   jejíc:li  spisů  přečet.l.

Hdventist.É  vĚří   [id   samÉhc]  začát,ku  své  exist,em:e,   že  Písmo   jE
zdrc]jE"   naší   věrDuky,   aut,orit,ou  ve     vĚ;cec:h  víi`y  a   l{rit.Ériem  všech
věr`ciuč;nýc:h  výi`i]kft   (jakúž   i   každé  nábciženskÉ   zkušeno5t.i).

Při   t,c]m  všem   je  t.Éž  z  Písma   úplně   jasné,   že   Bůh   použil   i   iii`-
čit,ého   počt,u  prc]rDL.kýc:h   pcislů,   z  ni[=hž  mnozí   byli   5i]učasníky   bih-
lickýrh   pisat.elů,    jÉ3ji[::hž   pciselst.uÍ   se  však   nedc]st,ala   do   kanc]nic-
ké   shíi`ky   PÍ5ma.      Někt,Ěří   z   nic:h   p5ali   u     době  5Lar`cizákc]nní,    jj.ní
u  časech   nc]vLizák[]nníc:h.   Zdá  5e     i`ouněž,   že   jejj.c:h  prc]rocká  5lužba
vykazovala   t.akÉ  určit,ou  ířinno5t,     jakt}  služba   bj.blickýc`h   plsat,elů.
I)ci     seznamu   t.ěcht.c]     nekanciiiických   prc]rc]ků     5e   řadí     mužcivé   i   ženy
-   St.arý   zákon   uvádí   pět,   a  Nnvý   2:ákún   takÉ   r]ět,   r}rcii`okyň.2

Pruním   prc]rc]kem,   kt.ei`ÉhLi   Písmo     vzpDmíná,   byl   Henc]ch,    "sedmý
cid   Adama"    (Ju   14).    "Duc:Iic]vní      dar"    pi`{]roc:t,vÍ   byl   mezi   nejst,ai`šími
z   t.zv.    "dai`ů   Ducha  svat,éhci",    kt.ei`É      iidÉ   dD5t,ali.    Po   diibu   prvníé:h
2500   let    lidskýi=h   dějj.n   byla     všec`hna   pi`c}rcicLvÍ   jen   úst.ní.   Mt]jžíš
5e   st,al       určit.ým  mezníkÉ:m:    byl      pi`vním   i:iíšícím   rTrc]růkem.       Od   jehú
d[iby  exist.Livaly   dva   druhy   pi`oi`cikfi.

PÍšÍcÍ   nekaiiciniřt,Í   [ircirc]ej.

Ne   vširhni   pÍšíi=Í   r.riircii=i   5e   st,ali   autLii`y   děl,    kt,prá   se   pf:iz-
ději   dc]st.ala   do   sbírek  St.ai`ého     a   Niivéhci   zákcma.   Ve   St.arém   zákciiiě
5e   sEit,káváme   nÉijmÉnĚ   s      iJsmi   riíšíi=Íml   nekanonj.ckýiTii    pi`oi`{]ky.    Prv-
ním   z   nich   je  Jašer,   kt.e]rý   žil      v   15.   st,c]1et.Í   př.   Kr.,    asl   40   let,
po   Mújžíšcivi.    I   když   se   ci     Jašei`i]vĚ   spisu   zmiňuje   Jciz   10,13   a   2   S
1,18,    t,at.o   kiiilia   nebyla   iicijat.a   di]   sbírky   St,ai`Éhi]   zákcma.

Cl   řt.,yři   a   i:iůl   sLi]1etj      L-iozdĚji,    za   ulády   krále   Davida.    risali

t     `Iohn   {|iiln!::y   71r.1aFis.    še5t,Ý   .[ii-`ezlťlent,   l}CS31   (1E}25    -1829)    č:!   i-.}r{:}fesoi`
rét.c]i`1ky    {1f.'>0á   -    18>OC9>   v   lla_rvčir`rli.i .   Ze   sér`1e   37   i-..řE.dnášek.   c}   řeč-
rilr:ké   t,eoi:i i   a   i-.}r`axl   Le[:.[,z`ires   {}n   fťhÉ:t..{:ir`Í[::   Ížinr.}.  Orat,c]iy .    1962 .    s .
f_If}_-67  .

2    SE>vent,h~d<iy   flďvEn[,1s+..s      Ilnsuer   C|i.iest.1ons   cin      I)C>c:tr`ÍriE:.1957.   S.
90  .91  -
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knihy      .'pi`c]i`c]k   Nát,an"      a   .`vidoucí      Gád"    (1      Pa   21,9;      29,29;    2   Pa
9,29;    29,25).    Avšak   zat,Ímco   cid   Gáda   iTiáme   ve   SLarÉm   zákoně   nĚkt,eiié
žalmy,   5r]isy  Nát,ana   diJ  něhi]     p[Jjat,y   nejsou.   0  dvě  deset,Ílet.Í   pÚz-
ději   p5al   Llrůroí=ky   in5-pirůuané   spisy     Achijáš  šÍIŮ5ký   (2  Pa   9,29;
1   Ki`   11,29;       14,7).    Za   dalších      dvacet,   let,   přišli      průi`Ůk   šEmajáš
(2     Pa   12,15)      a  vidciuc:Í      ldc}   (jindy     TEedo   -     2   Pa     9,29;    12,15;
13,22)    jakc]   pÍšÍc:í   nekani]ničtí     průrcici.   PřibližnĚ;  Ú  dalších   dva-
cE.t.   Iet,      půzději   riap5al    insi]ii`Dvanc)u      Lirůrc}c'kúu   knihu  Jehú      (1   Kr
lí],1.7;    2     Pa   19,2;    20,34)   a     pc]sledním   pÍšíť:Ím,    ale   nekanc]nlt:kým
rlrůrokem   (pcikud   je   alespc]ň   o  niL'h     zmíiika  v  Písmu)   byl   na   začát,ku
9.    st,cilet.Í   př.   Kr.    Elijáš   (2   Pa   21,12).

Bezprc]střerlně  vyvst,ává  cit.ázka,   pi`oč     se  spisy  t,ěi=ht,ci  pi`orciků
nedc]st,aly     dci  kanc]nickÉ     sbírky,   když     byli   skut,ečně   inspirůváni?
Někt,eří   }]avrhDvali   pohDt,ovÉ   řešení:    jE!jic:h   spisy,    i   když   in5pii`ci-
uaiiÉ,   nehyly     ±aj±   inspirované   jakú  5pisy     biblic:kýc:li  aut,Ůrů.   Tat,c]
myšlenka   c}d5t,iiriňůvání   in5pii`ac:e  má   dlDuh[]u   hi5Lúrii   v   advent.1zriiu.
V   naší   dc]bě   5e   vyncTřila   ui`čit,á   vaiiiac:e   t.ohc]t,c]   t,Émat,ii.1

Tedniiu   hypf)t.ézou  st,ejnÉ   (ne-li   vyšší)   i]1at,nDsti   jE  náz[ir,   že
pc]selst,uÍ   t.ěcht,ii  pÍšÍc:Írh,      ale  nekanonic:kýL'li   prorcn=kýc:h   pisat,elfi
měla  mísLní   (li]kální)   pc]vahu:      hyly   napsány   rirci  bezprDst.řední   si-
t,iiaei   dané  r!hvíle.   DUL.h  svat.ý  ve   své  nekiinečné  nadřízeiié  moudros-
t,Í   uznal   za   nepclt,řebnÉ   2:arhc]vat,   t.at,o   pc]sglst,vÍ   pi`o   piJzdější.   obdo-
bí_

St,uT)ně   insT]ira(::e?

Uvedeme  zde     t.ři   argument,y  pi`ot.i   názc]ru,     že  exlst.ují   určit,É
st.upně   inspirac:e  nebLi  zjevení:

a}   Z   i=.ozi]riivání:      Z   Písma   pciznáváme,   že     kaminičt>Í   i   nekanci-
ničt,Í   průi`cic:i      dcist,áuali   svá   pciselst,vÍ   z      jedncihci   zdrLije.   Kc]muni-
kační   "příkazný   řEt,ěz"   5   pi]selst,vím   šel   i]d   Bciha   k   i:ircii`ctkcivi.    Není
žádný   i`ozdíl   ani   u   kc.munikařní   met,odě.    Ničím   sg   i:iříliš   neliší   anl
t,ělesnÉ  r]rlljevy     sciuvi5ejíi=Í   s   určit.ým   prlircikem     ve  vidění   a  není
i`cizdíl   ani   v   di`u2Íc:h   ktimunikcivanýi=h   prisel5LvÍ   -pcivzbuzení,    rada,
narJtmenut,Í.      výí?it,ka,      pi]kárání`      Nena[:házímÉ.     žádný     rúzdí.1      aiii
v   druzíc:h     ..ned[]kúnalt]st,i"   "hliněných     nádc]b.'.   žádný     rcizdíl   není
ani   v     cidpcivědíi;h.   kt,ei.`é  rjLiselsLvÍ   vyv{]lala     -   někt.eří   posluc:hačl
sŤ   jimj.   řídilj.   a   hyli   i-].jžehnáni,       jiní   jimi   i]cihrdli   a  museli   nést,
následky_    PřiFit}iišt,íme.      že   zde   jde   ci     vyvúzování   důkazů   z  mlření.
jakirile   sEJ  zei.Jt.áme,   zda   je     nercizumnÉ   t,vi`dit.,   že   t,Íže   důkazů  musí
jedniiznačíně   srinřívat.     na   Lom,    kclLl   by      se   Ficikc!iišel   stanc}vit.   st.upně
í ns p i l,a t= e _

b)   Z   lt=i{rilcir:    Nast,illE!iií   c!Lázky      st.ur]ňů    insi:iírat?E   (nebo   zjeve-
ní)   žádá   cikamžj.t,É   rcizhc]dnutí,   kdo   bude   dělat,   t.řídĚ;ní.   Od   Lakc]véh.]
i`cizhiidĚíhcJ   se   t:Jiit,[in   nuLně   vyžadujE:      nÉ:jEm   úi`ÚvE:ň   iirciroka,    ale   ja-
kési   st,aniiuiskii   nad}.iriJriit±J±É,    má-lí      i=iráv{]plat,iiě   roz}irrinciiit,   c]   t.ÚiT],
žEi   urřit,á   řásL   L-iiiijr[iL:kýrh   spi5ů   je   insFiii`t)vanĚ;jší   než   driihá.

Tent,ci   }.ircitilén   je   dále   slúžit,ý      pi`Út,c],    že   níkdc]   se   nemůže   pÚ-
st,avj.t,   na   sLaimvi5ki]   i:}i`i]rúka,    t,Ím   mÉnĚ   dLi   r!Úzic:E:   nadpi`c}rúc:ké.    Pa-
uel   jasnĚ     říká,   že   Duch     svat.Ý   rúzdĚluje   duthcivní     dary   "každÉmu
ÚhztJlášt,ně.',    .'jak      i`áčí"    (čEP:    ''jak      sám   c:hce",    "pDdle     svÉ   vůle.'
-1   K   12,11;    žd   2,4).    "Nikdo     nebere   t,ut.ci   čest,   na   sebe."   Vi`i=hcilem
lidskÉ   mc]žncist.i       je   "snažit.   se      c]   ješt.ě   vyšší      dary"    (1   K   12,31).

L   [)1skuse  kol.em   "st,iipňůi   zjevenť      přiF.omínají   driůioLi   sc:éni.i   z  di`i.i-
hého  clějst.ví   STi€ikesFlearúvy  hry  Rrlmec]  a   Jul.1Ě...   ř`ác.lek  43 .
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Nlkdú  z   lidí   by  5g  neměl   t]pDvážlivě  vyvyšDvat,  riad   pi`i]roky   a   c:ht,Ít.
i`c]zhodc]vat.   c]   t.ét,o   Út.ázc:e.

i=)   Z   vírv:    Přijímám   E.    E;.    Whit.et]vciu   jak{=i   inspii`ovanéhci   pro-
i`cika  Páně.   Při   jedné.i]říležit,cist.i   řekla,   žĚ  žádné   st.upně   ln5pii.`a-
t`t=   neE:xist.ují.   Kdybyc:h   t,edy   nemĚ;l   žádný   jiný   ai`guiTient,   t,at,o   slova
jsc]u  mi   dost,ačujír:Í   c]dpovědí   na   t,ut.ci   c]t,ázku.

Předseda   Generální   kc]ní-ei`enc:e   GEDi`ge  But,ler  mluvil   při   jed-
né   příležlt,cist,i   Ů   insi.iirar:i   a     zjevení.   Ve  svýc:h   deset.i   č3lánc!Íc:h,
kt,erÉ   od   8.  'ledna     do  3.    číer`vna   1884  vyšly  v     časoplse  Revieu   and
Hei`ald,   But.ler  pc]st,ulúval   myšlenku,      že   ins[]irace  může  mít,   '.různÉ
st,ur'ně" -1

E.      G.   Whit.ec]vá     na   t.ri     5   let.     nic   neřekla.      Dělala   t,c]   snad
v  nadějl,   že  aut.c]r  pList,ihne  ulast.ní  blud  a  svůj  názor  c]praví,   aby
si=ihě   (i      jí)   ušELřil   rc]zpakir   z     veřEjnÉhů   [iokáráníŤ   Nevíme.   Avšak
rc]ku   18Ě!9   napsala   pc]někiid   c]st,rc]u   c]dpc]věď:    .'V  mcidlit,ebně   i   ve   škc]-
1e  v  Bat.tle  Creeku   se  mluvilo  o     inspirac:i   a  smi't,elní   lidÉ  se  cid-
vážili   říc:t,,      že  něťú  v  Písmu     jg   inspirciváno  a  riěcii     ne.   Bylo  mi
ukázáno,   že  Pán  neinspii`c]val   řlánky     c]   inspirari   zvE!řejněnÉ  v  Re-
uiew   ani       je   iiesc:hválil   prci   přE:dnf=s      naší   školní   mládeži.   Takmlle
5E!   11dÉ  c]dvažují   kritíz[]vaL  BLiží     sliJVD,   pak  se   cidvažují  vst,oupit,
}]a  svat.i]u     půdu.   Raději   by  se     měli   bát,,   měli   by     se  chvět,   a  svŮu
mi]udrc}st,   by     iTiĚli   ririkládat,   za   bláznDvst.vÍ.      Bůh   nepovc}1al   iiikc]hů,
aby  uyslc]vc]val   5oiid   nad   jeho  Slovem  a  vybíral   z  něj   něc:ci   jakci   i]}-
spircivané,   kdE]žt,o   něc:ci   jinÉhti  pi]važc]val   za  neinspli`ované.   Pod(}bně
se  zacházelc]   i   5e  Svědect.vími,   ale  nebylc]  t,o  pi]dle  BÍ]žÍ  vůle."2

St.uimě  aiúi]irít,y  -   nEudržiLelnÉ  st,anoviskD

NĚkt.Eří   za5t,ánc:i   názc]ru     odst.uiJňcivané   inspii`ac:e   (nE]bc]   zjeve-
ní)   [iřf=dnedávnEm   obhajc]vali   myšlenku,    že   i   prciroL'i   mají   c}dst.upňci-
uanciu  aut,c.i`it.u.      Tent,Ů  ncivý  názc]r   je     právě  t,ak  neudi`žit,elný   jako
předešlý,    a   t.o   t,Éměř   ze     5t,ejných   důvúdů.   F'Ísmr}   nepDskyt,uje   žádný
E?mriirický   důkaz,   že   by   jedna     skiipina   prc]roků  měla  více  nebc]  méně
auL[Jrity   riež   skupina   jiná.   Kdyby  však   E:xist,iivaly   5t,upně   aut,cirit.y>
jak   bych[]m   je   pi]st]udili?   Kdci   by   byl   k   t.cimu   i_ic]vc]lán?

Zkušenc]st,i   krále   Davida   se   dvĚma   pÍšíríml   nekanciniL`kými   pro-
r[.iky  z   doby   jt=h[]  ulády   nám  zřejmě   poskyt,ují   důkaz   pi`ot,i   st,upňciva-
nÉ   insplrac:i   ři   auLcirlt,ě.

a)   Nát€.m.   V   druhÉ   řást.i   L[]hLit,Ú   [icijednání    j5me   h[ivtiřili   c]   Ná-
t,anrivě   nadšE.nÉm     sciulilasu   s   Davido`/ým      plánem   piist.avit.   c:lirám      bez
pře[lbĚ;žnÉ   pt]rady     s   Bcihem,    aby      hylrj   zjevnÉ,    zda      rJlán   má   i      jj=zJ±±=!
bcižský   sciulilas.    Nát,an   t,|i   neudělal,    a     rii`Út,ci  mu   Pán   Bfth   v   no{=Í   dal
r-i[Jkyn,      aby     se     vi`át,il      ke     králi     a     odvolal   své  Fciselství   (2  S
7,1-17).    C}   pět,   kariit.rjl   dále   se     set,káváme   s   Nát,anem   v   rialáťjl,   kde
riiidle   E[]žíhi]   napi]mmut.,Í   kái`á   I)avida     za   jehci   fJvojí   hříť:h   c:izt]lož-
st.vÍ   s      Bat.-šebc]u   a   za   zavraždĚní'      jEijílm  inaiižela   UrijášÉ].    Ft]i`mDu
rJiidubenst.vÍ.   příFicimíná   I)avidi_|vi   Úhavnost,     vlád[=ovýc:h   zliičinfi   a   Da-
vid,   přesvědrŤEiný     Duchem   suat.ým   skrze   jehú     i.icisla,   vyznává   a   kaje
se.    NáLan   t,E!hdy   ujlšt:iijE   Davida,    že   Bůh   přijal    jehci   vyznání   a   od-
r-iiist,1I   mu    (2   S   12,1-14).

Nát,an   však.  varujÉL    žg   Davidc]vy   čiiiy   budou   mít,   necidvi`at,iié   ná-
sledky,   kt,erí   se  dost.aví   nauzdcii`y   Božímu  velkcirysÉmu   a  milcisrdnÉ-
mu   iidpiišt.Íšní    (v.15-23).    PrizdĚji   iia   zálc:ladě   suého   upřímnéht]   pLiká-

L   Viz   zvláš-Lě  čl.ánek   z   ls.1ednči   18r84.
2    Doi:.is   22.    i889.   C:1t..cwánc]  v   1   SI1.    s.   23.
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ni'   a   vý[?it.,E.L.k   Davir_l   napsal   žalm   51,    v   němž   Biiha   pi`ctsi':    "Zahlarl'  mc]-
jÉ:   nEvěi`ni=ist,i,       m{=iji   nepi`avc]st.   smyj   ze     mne   dcikLinale...    St.v[=]r`   mi,
Bi=}že,    iřist.,e'   si`i=li=e.    i]b}iov   v   mÉm   iiít.ru   pevnéhii   dui=ťha.    Jen   mne   neiJd-
vi`}iiij   .:icl   své   +,vářE],    I)iic:ha   svého     svat.éhci  mi   nebei`!    Dej,    ať,   se   zas
vf:!sE.1i'm   z   t,vé      si=iásy,    pocler-Jři   mĚ   cluL-:hgm   t.jddancisl...l.       Budu   iičit,   ne-
věrnÉ   t.vým   c:est.ám   a  }ií<i'šníci   iiavrát.i'   se   k   t,cibě."    (ž   51,8.4.10-15)
Páii   Bfih   I)aviclúvi   splníI   Lcit,D   -jehiLi   vi`i]iii=i'   přáni'.

Jak   Nát.an,    t,čik   i   [)avicl   byli      prcii`Ůi=i.   Když   se   c]  nškc]lik   st,i]-
1et,i'     pc}zději      uzavi`i`al      st,aii[]zákc]nní     káncln     (snad     piJd   d[ihlEdem
Ezr:1i`áše),    Nát,anc]va   kn'iha   nE]hyla     zahi`niit.a   do   i:iosvát,nÉ   sbíi`ky,    ale
Dav.idiivy     žalmy   se     do   ni`      cli]st.aly.   Tak     se   Davii=l   st,al   kanonlrkým
pi`iiri:ikti=m,    zat,i'mc:o     Nát,an   zůst.al   pi`ci].`c]kem      nekancinic!kým.    0   set,kání
Nát,ana   s   Davidem     se  nediivícláme  z   knihy   Nát.anovy,      ale  ui'mE   o   něm
di'ky  t,Llmu,   že   aut,c]r  2  S   i2  t,ut,[]  zpi`ávu   zaznamenal   ve  5vÉ   kiiize.1

Kdyby   býval   David   dList.al   viclěni'   o   bu[Ji]iii=ni]st.1,   z   něhož   hy   5e
di-}uĚ;dĚ1,    jak   biide   liodno[::en   on   a   jÉik   Nát,an,    a   kdyby   5chválil   vrLci-
šivL-iii   t..ecii`ii    oclst.ui:iriovanÉ    inspii`aeÉ],    li]gii=:ky   by   mcihl.]   cli]ji`t,   k   t.a-
klivé  výměně:    I)auid   by  miihl   }:ili   Nát,ancivě  pc]kárání   vai`c]vně   zclvihnr.iiit,
i`ukii   a   ři'c=t,:    "Pc}čkej,    Hát.ane.    Mii5Íš   ke   mně   mi't,  víi=   úL`t.y   a   i`esi:iek-
t,u_   fe   pravda,    ž€.   jsí   rirlii`t.ik,    ale   ci   někcilik   st,.Jlet,i'   i_icizději   tiiideš
zai..iiJmE?nu.t.ým   nekanci}iii=kým   i:irL-ii+Likem,    kdežt,[]    já   buclu   kanLinickým   i-ii`i-i-
ri].kgm.   TĚšt,ě     za   t,ři   t,isi'iiilet,i'   biiclc]u     kře5ťané  zi_iívat.   m{:.je   žalmy
ve   svýcl-i   kiist,elí[:h.   Můj   kaji'i=ný     51.    žalm   i=iiivzr.iucli`   v   pi`ůběhii   st,Ú-
lE.t.i'   si`cli=e  mlli[inů   lic]Í.   Ale   za   t.ři   t.isi'i::e   let,  nebiide   nlkclo   vědět,
ani   sliJvc]   z   t.||hil,   cil   -jsi   nai:]5al   v   knize   Nát,an[)vě!"

E}a      [}auj.d   vL-     snaze   lilihájit,     se  mohl      Nátana   dii     ui`čit.é  mi'i`y
i   pi=ikái`at.   asi   t,akt,o:    "Dej   sÍ   pi-jzc}r.    Nát,ane.    Pamat,uj,    že   t.v[ije   po-
řínái]Í   nel!ylc]      če5t,nÉ,    kclyž   sÍ=s   Lio     svEím   pi`iii`Úckém   sc:hváleni'   iTiéhc]
i~.lánu   i]cist,avit,   L<hrám     vi`áLil   ke   mně.   Tsl   sl    jist..      že   nyiií   už  máš
t,t]   i-Ji`avÉ;   pi]5elst.vÍ?"

Co   t.ecly      se   st,i.ii:i}-ií   aut,iJi`it,y?   Příběh     zači'ná   vĚ..lml    jednDduše:
"Pi=]51al    t.ecly   H[=isi:.iiclin   Ná{..ana   k      I)aviclovi."   Měl   Nát,an   aut.orlt,u?   č:.Í

aiit,[irit,i.i?   Kcilik   aiit,.]i`it,y?   Úvi-iclni`    Fjeclnocliic:há   sli.iva   z   2   S   12,1    jsou
nE:jvýi`azi]ějši'   oclpiiuědí   na   l:,yt.c]   |it.ázky.

b}   EŽÉťL   Zkušen[=ist,   Gáda.       dalši'ho   pi`ši'ci'I.ii:]   nekanc.nii-:kéhcJ   pi`{]-
i`.=}ka      z   d{.ihy      ki`ále   Davicla,       je   v      t,ét,.=]   sciiivislúst.i    t:,éž   iižil-.ečná.
V   I   Pa   21   čt.emE,    že   sat.an   }:.[ikc]ušel   Davicla   k   hříL.hu   spiičlt.at,   12:i`a-
el.    Ki`áli-iv   geiiErál   Joáb   i:}rcit-,i      t,ciriiu   mai`iiě   i=Jri:it,est,{:ival.    Izrael   byl
s`i:i[](řít,án   (v.    i-6),    ale   "t,at,ci   věfj   sE   neli'hila   Bcihii   a   i`anil   lzrael"
(w  _   7>  _

Hnec]     v   náslE.rJují.=i'm     vei`ši   čt,eme     Davidil.|va   slova   adresovaná
H`Jsr.i=]diiiii.    Vy'znává   gvé   iierLlzvážiié      prciuiněni'   a   pri=isi`   i=J   iidi]iiš: t,ě.ní.
Hvš€ik   v   9.       veiiší    Bů.h   nE]{=isl.:ivuje   Davjcla   příiTiii,        jak   riy   byl    uri?1t,ě

±    Pi}dle   žiilousk.é   .l.,i.`ai-.11i::e   jst:>u   Nái±.ě.in   a      Gáid   a`i_it.,c]ty   1   S   25--31.    €i   2   S.
<T!1.5      Bt:   2,       s.   447.>.       Fťušak   jedlnÝiTi      zárojeiii   t..c}hc}t..t:}   náz{-3i:u   je
t,al.iTi].i{1ská       t,r`at-.11i:e.    jEj.íž      přesric3st,      Íi      i..ii:čž3vt)sL   je      Fw=x.11e   prc}f  .
Í-~3.   F`.      HCEi5ela   z.   An{1reiist:wy   i.inlve-rzlt,y     v   nejle}]ším   i:]říF>čidě   pro-
Ii}€.iiic`it.,Íi::ká       (r`ozzli{:]voi-`   ze      á.11s.t..t.-]padi.i       19F.}1}.   T(:).       že   i::iosle{lní
č.ás+,1.      Saiíiiielc>vy   a   t=elá   2.      Sčiiiii.ielcwa   obsaliLijí   část,1   "zt.ra{::e-
i]ýi:h"    ki]1Zi      Nát..ana   ;_i   {šá`{1č.i`    je      jEn   clc}liacl.   NeTií    se,      zclči   se   t,yt.o
knliTy       f:i       s}-.ilsy       :}  1nÝ[-:h      nekancmj:c:ký[:h      i-.iíšíc:íc:h      pr`c}r`{.-]ků   uiůibei:
{.}c]c:hcii.rčily   clcj      clc}by >   kcly   se      uzr:č3víi:al   sLai`ozák{-|niií   kán{3i]       (kt31em
roki.i   400   i:]ř.   Fťi:.>  .   Nevíme     ±.ed.y,   ztla   jejl{:.:h  vyl.oi:ičení   bylc]   své-
vc]1.irým   r{:]-ziiQclriiit,ím   ze   c_:t.rany   jecint:]iicj   [iei.io  víL:e   kopii>Ílát.oi`i°.i .   ne-
Ix:.  ztda   knlhy  I>yly   jlž   t.elidy   i-jro  hlst.c]ríi   zt,r`a[::eny.
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mcihl    uclělat.,    i:.rLit,ciže   i]i`i:ii`oc:i   mají   zvlášt.ní    .'s}.|ojeni"'   se   Všemohiiu-
i::Ím.    NE..    "H{]spi=iciín   mluvil    ke   r]ácli)vi,    vidLiucímii   Daviclcivu."    Pi`iiiř   se
I:'án   nedc]mlc]uval      Liři'mo   s   [)aviclem      jako   kancini[::kým   prcii`cikemi'     Proč
mluvil   i`aclěji   5   pi`i]ri]kem  nekani]nirkým?

Všimněme   5i   dále,    i::o   Bůh   GádLivi   řekl:    "Tdi   a   piivěz   Davidovi:
Takt,o     pi`aví   Ht=]sp[idin..."      (v.10).      TE!nt,il   výi`Dk      cc]   nejvýi`azněji
i]aznačuje  aut,oi`it,u  fiádova  i:]ii5elst,vi'.      Pot,řeblival   Gácl  více  aut.c]ri-
t,y,   než   je  vi-±   sliJverh   "Takt,D  Fraví   Ilcisi:]odin"?  Může  vůbec   být.  vi'c:e
aiit,iirit,y,   než   je   jí   ve  výi`c]ku   "Takt.ci   praví   HLi5pc]clin'.?

Co  měl   Gád     na   Bciží   pLikyn  udělat,?  Měl      ři'ct,   I:)avid[]vl,   že  Bůh
inu  nyní   nabí'zÍ   jednu  ze  t,ři'     možnůst.i'   t.rest,u:   t,ři   i`oky  hladu,   t.ři
měsi'ci=   nepř`át,Elskél.ict   i]ust,[išení   nehci   t.r`i      dny  moi`c]vÉ   nákazy  v   zemi
(v.12).    Gád  měl   dále  na   BŮži'   rozkaz   ři`i:t,   I)avidiivi:    "Nyní   sE]   i`c]z-
hiiclni,    i=o  mám   ři'i=i   t,Limu,    kl.,erý  mrie   poslal."    (v.12)   Davicl   měl    je-
cliiiečné   prcii`cickÉ   .'si:iojení`' ,   ale  v     t,cimt,o   při`padě   ho   neměl   pi:.užít,.
SvÉ      ri-Jzhildnut,i'   měl      Hcisi:}iiclinu   iiznámit,      riri=ist.ře[lnirt,vím   Gáda.   Ani
zr.le   nemáme   žádiiý   c]ůkaz,    že   by   5i   Davicl   nárc}kc]val   vyšší   insi:]irační
st,iiperi.    než  mĚ.l      Gád.   Nai]Llak,    "Daúicl   šgl   na     uýzvu   Gádovu,   kt,erou
řekl   ve   jménu   HÚ5}]Í]dinclvě"    (v.19).

Te   absurclní   mluvit,   [i     od5t.uii-iriciváni'   inspii`aiie.   F'i`ciriik   hud'   in-
spirc]vaiiý   je,    neho  neni'.   Pře[I  i]edávnem   jsem  navšt.i'vil   jednLi   shi`|i-
mážclĚni',      ve     ktEi`Ém     byl.]     někiilik     t.,ěhcit,nýi::h     žen..   Něk.LerÉ  byiy
v  piikriiřilÉm  st,avu,   jinÉ  v  zařát,kii  t.ěhiit.enst,vi'.   Předst,avt,e  si,   že
hy  něk[lo  řekl   t]  ženĚ,   kt,ei`á  byla  asl   ve  3.   mĚ;síri   t,ěhiit,enst.vi',   že
je   `.t,i`c]šku   t,ěhcit,iiá".   Takiivé  vy-jádř`ení   by   hylo   ]]ejEm   nepře5]ié,   ale
i   nesLli`ávnÉ.    Hik[IÚ     nikcly   iJi<eL-:e   neviclĚl   ženu.      kt,ei`á   byla   ''ti`cišku
t,ěhot.ná".   žEma  bud'  t,ěh[]t.ná   je,      nebil  nEni'.   St,ejně  nikdy  i]ikdil  ne-
viděl   prLli`|ika,   kt.erý  by  byl   "t,ak  t,i`ošku"   inspirovaný.

St,ejriĚ;  nesmyslnÉ     je  lmvilřit  Ll     st,up]]i'ch  aut.||rit,y.   2.      únc]i`a
19SO   známý   a   vážený   advei]t.íst.ic:ký   iiřeneL.   [)on   F.    Neiifeldl   i.iřecinesi
ve   5hromážc]ěni`      v   TakiJma   Fark.   Ma.i`yland,       kázáni`   L-iod   i.iázvE3m   "Kclyž
mluvi'   Teži'š`..   Pi`ii   t,iit,ci   5vé     vůher:   posledni'   kázáiii'2   si   dr.   Neuí-eld
zvc]11]    Lext.      zE.   Zj    19,10:       "SvĚclei-:t,vím   Težíšovým    je      cluc:h   i:Jr.]i`Úii-
t,vi'."   Ve     5vÉm   p[]sel5tví   iiuecll      i`ůzne'  ríic]žníÉ   překlady     t,ěc:ht.o   dvi.iu
acluent.i5t,ťim   [liitir`e     známýith   výi`azfi   --   "svěclet::t.vi'      TežíšDvo"   a   "dui=li
prort]c+l:.vÍ".   SvÉ  kázání   zakt]nr?il   slcivy:"Svěclec:t,vi'm   ncivi]zák.Dnníhii   i:}i.`Úi`oka   Ježi'š   přeclpcivĚclěl ,    že   }:!i`o-
rc}kciváni'   jakú   jeden   z  miiiiha     dut=hoviiíi::h   darfi  v   c:i`rkvl   pot,i`vá.   Ti-
n€ik   řečen[i,    Teži'šLiv{]   svĚcteL't,vi'    .jehL]      liclu   5e   neiTiělo   ukLinčit.   kant=i-
nii=kým      iizavřeiiím   Pi'sma.       F'rijri=]cká   činncist,      měla   i]{`iki`ačLivat,      i   i.iii
cli]t.,viir`eni'   káncmu.

Tii   nás      r-]řivácli'   k   [Iůležité     .]t.ázi::E.    Když   je      ve   všÍ   }:irLiro[=kÉ
iŤimicist.í    húvc]říi=:i`m   Ježíš   -ať   iiž  v   d{]bě   5t,ai`iizákiimii`,    iit:ivi.izákoniií
neb{=t   }:.{inilvrjzákLinni'   -,    mfižE]mg   .loi.Tiiťky      dfžlat..   nějaký   .rcizdíl    a   ři'f:t,,
žL]   t.{J,    cci      Ji=ži'š   řEkl    v   určit.É.   cl{:!hě,     jE]      vi`ce   neb[:]   mÉnš   aiit.ot`it,a-
t.iviii'   než      t-,i=].    ci-_i   r`ekl   v      jinÉ   d[ibě,    alesi:}uii   pi]kud      jcle   ii   dot.yčné
9Ě,nE,1`a1_:ei'

M[=il-il[=i   by   být,   nai:.ř.    nĚ[=:{],    i=Ú   Téžíš   r+E.kl    v    1.     st,i]let.Í    křE.sť,an-

L    Ne].ifelcl      redl€.icjual   t.1í la     Csevent,h-clay   Ac.lvenl,.1s-t,      Blbl.E   CS`St.i.iderit,' s
Si:]Liri::e   Bcfic}k      a   S`-eT.ient.h-dč±y   AdT;pnt.15t.      Ent:y( .-.. 1t}i:]edla    (=   9.       €i   lc].
s5važ:ek.   SDA   E}1I]1e   Ci:iirii:ient.€ťry)    ii   by}    s:-[€>1i.iecllt.,{}rem   SAI)   Blf±1E   Crlm-
iTiei2t ..--:irž.    Až      do   sué   smrt,i   i:}rči{::ciual      j`akc]   sr.c}1Lireclakt,cir   těč3scii:]1su
Zldveiit Íst,   RE..v leu .

2   [)opis   11.   rl.   NEufelc.1civé   z   Lcma   Lin€Iy,   C:allfoi:`nla= `   bez   dat.a   <iako
odpc]t;iěrr   na   ai.it.{:]růiv   d[_->pls   É-   19 .    srpnfi   19E}1>  .
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skéh{=i      lgt.Úi:]očt,u,    ui`c:e     nehci   mÉně     aiit,.]rit,at,ívni'   než     t,ci,    i-m   řekl
v   19.    st.cilet.Í?  Myslím   si,    že     iJdpiwě`d'   je   zřejiTiá.   lÝemá   smysl   liiivii-
řit,   ci   st,iip}ii'c:h   inspiraLie.    jaki]   kdytiy     +,L|,   i=o  Ježi'š   řekl   jedné   tje-
net`ai::i,    by.1iJ   inspíi`ovaně-jši'   než   t,il,    c`i]   řekl   ijenerac:i    jíné...1

firJvent..íst,é   s.    cl.    všeL-itiecnš  věři',   že   E.    fi.   +7hit,eová   je   nejlEí-
pg   i:ic](=hi]pena      v   úl[]ze   píši'i=i'ho      nekacinit=kÉ}ii-i   pi`oi`oka   Pi~sma.       Teji'
spisy      jakci  t,akc]vÉ     jsciu   iiisplrovány     Di.iithem  svat,ým     podobně   a  na
st,ejnÉm   sLupni   jako  5riisy,   kt,erÉ     byly  začleněny  di]  Písii]a.   Přit,Dm
z  nlr:h   neděráme  žádncii.i   ch`uhíju   Bbíbli,   ha  ani    je  nep{]klácláme  ze  ně-
jaký   i:iřídavek   ke  svat.Ému   kán{]nu   Pi'5ma.

Všímněme   si   clále,      u   jaké   s[iiivíslost,I   s   Písmem     ulděla   E.   G.
Uhitecivá   5`vé   si:iisy.

2,   finalogíg  Hvětšího  světla"  a   "Hgi}ši`ho  svěLla"

V   i]LevřeiiÉm     di]i:iíse   svým   br`at,řím     a   sest,rám   v     ci'rkvi   i]sanÉm
6.   iirosint=e   lcJ02  a   2ueř`ejnšném   v  Zidvent,ist,  Revie`,/   ancl   Sabtiat,h   He-
i`alcl   20.    ledna   1903   E.    G.   li/}.iiLeiivá   [)[Ťekávala   nový   i`cik   a   c)bzvlášt,ě
ji   t,ížll      r.ri]blém   kiJlpcii`t,áže,   kt.ei`á   t.ehrJy     cichabovala.    "Byla   jsem
i:iouiŤena,      že   koli:]iirt.áž      je   t,řEba     iJživit,  a     st,ále   úsrjěšněji     v  ni'
P[:ikl`acŤovat,."2

Vyjádřila   .jii'eněni`   sjedncii=:eriýi=h   snah   laikfi   a   knížníL'h   evange-
list,ů   i.iři   ši'řeni'   kiiihy  K].`ist.ova      i=.ciclobenšt,vi'   (Iicinoi`ář  za   nl   věn[i-
vala   na     vyi`[jvnání   dli.iliu   škcily  v   Bat,t,le   CreekLi)   a   žá[Jala.      aby   se
vi'c:e   rii=]ztJi`no5t.Í   uěnovalii   ši'řeni'      .]st,at,ni'c:h   jeji'ch   clěl.   Zdůi`č`zňuje
]=iřiti]m   ch°iiežitús+,      t,i=ihiit.Li   misi-jni'hi=i   úsíli`   a      cliJdává:    ''Se5t.ra   lýhi-
t.eLivá   n€mí      půvi.idt::em   t,ět=lil-.i_i   kn.th.       I]bsčihiijí   naiH?eni',    kt.ei`á      jí   po
c]cJI.u     t:eloživDt.ni'hci   díla     dával   Bůh.      Ot]sahiiji'   vzácrné,    piivzbiidivé
svět.lci,   kt,ei`É     Bůh   dal   mj.llist,ivě  své     služetinici   imc.  svět,.   Svět,li]
z  t.ěeht.i-i  5]t.ránek  má   osvěi-:i]vat,   lidská     si.`clre  a  vést   je  ke  Spasít,e-
li.   Bfih  řekl,   aby  se   t,yt,o   kníliy   riizšířily  i)ci   ceiém  svět,ě."3

K  ot>jasněni'   výrazii,   že  z   jeji`Lih   knih  má   ..svět,].o  zářit," ,   a  vE
snaze   vyziičiiŤit,     vzt,ah   iTiezi   t,ěmit.o   kníhami      a   F'Ísmem   pciužila   .?ast,ci
rib=ivaiiiiu  met,afcirti:       "Páii   rii=is.lal   svÉmu   liclu     mniihá   naiičeni',    r`áclek
za   řádkem,   i:iříkaz   za   při'kazein,    t,rošku      zde   a   t.i`cišku   t.am.   Málú   i:iii-

Í:];íiTt='ž:` í 5 :`:t,ťLŤn;t: :š ::'L::t,T4 a  EáÉLJ±É±LLĚÉ±É±iÉiĚ±jLĚL±
E.    Í.i.    lJhí.Let]vá   se   t.i'mi:.ci      náhc]dným   výi`azem   clíJ5t,ává   cl(]   siiuvis-

liisl:.I      s   t,t=íxt.eni      v   [;n   1,1fi:       "Bů}i   ur?ínil      dvě   velká   svĚ:t.la:    všt.ši'
svět..l{=i,    aE.y   vláclli]   nai=1e   [b.iem,    a      mEnší   svěLlc],    aby   vládli)   nad   ni]-
ťí."   AnalLigít::ky      i=Jc]kláclá   Pi's`mil   za      "vět,šÍ   svět.lc]..    a     své   spisy   za
"mE,nšl,    5Vět.,lll-"

Dři've   než   piiclr(Jlmě   i:]i`[=izk.[iumámE..      Li.iLÚ   analcigii   vÉJ   siiaze   z.jis-
t,it,.    [:?{:i    jí   měla      E.    G.    `i,rhit,ec]vá   nÉi   zr`et.elí    (a   i:,€ikt,éž      i   tii,    t:m    ji'
nesledovala).     !:iri`izki]LimE.jme      i}řeclf=3vši'm   L-it,ázku,     -jak      E.    G.    Vhit.et=}vá
sÉ`imči   }ileclěla   na      t,t]t.ii   ''vět,ši'   suět.lii'.    -   iia      F'i'sm{].    Souhi`nný   a   uži-
t,L3i?iiy'`   seznaiTi,       kt.Eirý   zhi)t,{=.vÍI    D.    E.    Reb{]k,5       jakciž    i    i.iěkt,ei`e'      i:.ii-

L    Ri.iki:]i-.]iš   k:_`izz'áiií    "ul.}en   `Jesi.is   sF}eaks"  .   s.10  .   Tjřeclnesenéhc}  ve   sln-
Í`i.i   Tč.3k:c]ma   Pai.`k   2.    ťínr_..ríz    1980  .

2.   Vlz   RII   20.1ef.1i-ia    1903.    s: .1.5.
3    {m   20.1edr2a   1903,    s.1.5.
4    FŮI    2.0.     l.E.t-.1i]€i    190:3,    S.15-
5~   [).   E.   Fiížlok:   B_elleve  Hls   Prc>phe±±±,19.-6,   s.165.16ái.
6    GC,   s.   VII.
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známky     ve   t.řec:h     Lidst,avcích  z     úvc]du   k     Velkému   spciru     věků  mezi
Krist.em   a   sat,anem6   nám   pc}máhají   [|ost,i}inout,   st,anciviskc}  E.    G.   Uhi-
t,eůvÉ  k  Písnu  st,ejně   jako  náhled  na  vzt,ah   jejíc:h  spi5ů  k  bibli:

H.    Pi-]va]-ia   Pí5ma:

1.    CelÉ  Písm[]   je   inspirovanÉ  Bciží   sli]vil.
2.    .'Bciží   pravda   se  nac:hází     v   Božím   slúvu."   Nikdo  neiTiusí   "pří-

t,c}mnciu   pravdu   hlEdaL.   jinde".

8.   Záměr   F'i`sma:

1.    PÍ5mc]   je:  vziirem-[iro   křesťansk5Í  živoL.
2.   Obsal]uje   "út,ěchu,   usměrnění,   radu     i   plán  spasení   t,ak   jasiiý

jakc]  sluneřní  papi`sek".
3.   Te  vhlldné     prci  pot,řeby  všer,th   -hohat,ýt:h     Í   c!hudobnýi=h.   uče-

nýL'h   i   n€gramot,nýc:h,    ''pro  všechny     věky   a  všec:hny  t,řídy   li-
dí„-

4.   Ohsahuje  všer+.hnc.  poznání   "potřebné  ke  spasení".   Lidé  by  mě-
li      .'přilnout."   k     Písmu,   věřit,     mu   a     pc]slůuchat,  nci;      pc]t,cim
''nikdc]"   nezaliyne.

C.    r-'i`ue]]5t.vi'   f'i'sma:

1.   Te   t,řeba   je  přijmc]ut,   "jakci  aut.orit.at,ivní,   neomylné  zjevE!ní"
BožÍ   vůlE_

2.   Tako  Lakc]uÉ   je  Písmo   "měřít,kem  i=haraktei`u,   zJevit,elem  učení
a   zkušebním   kamenem   zkuše]icist.i" .

D.    Úlc]ha   dut:hovníc:h   darů   (pi`Ůroi=t,vÍ):

1.   Exist.enc:e     Písma     "nevyřadila     st,álc]i.i     přít.r]mnc]st,   a   vedoucí
úlcihu   Duc:ha   svatÉhc]...

2.    Fc]dle     TÉ!žÍšova   zaslíbení   učedníkům     mĚl   dar   Duc!ha     svat.Éhci
cit,vírat,     slcivc]   jehc]     51užebníkům  a      "c]svěccivat,  a   uplat.ňiJvat,
jeho   naiiky" .

3.   Test,liže     důslednDst,   je  vlastnc]st,  bc]žst,vÍ     a  Duch  svat,ý  r]ů-
vrjdně   inspirc.val   Písmo,   není   mcižné,   aby   uření   Ducha   svat.é}ici
skrze   duch{]vní   dary   odpi]rovalc]  výrůkůiíi   Písma.

4.    DUL-:h     svaLý   riehyl,   není      a   nikdy   nE]bude     dán,   aby   "nahi`adil
Písmii",    pi`iJt.ciže      .'Bciží   slDvc)   je     měřít,kEm,   `kt.ei`ým   je     třeba
prc]věři]vat,   každé   učení   a   zkušencist,.' .

5.   SvědeL<t,vÍ     byla   dána   jEm     iirotci,   že  čliivěk     zanedbal   Písnci.
Mají   hii   u5měrňc]vat.   zpět,   k   F'Ísmu.
a)   Ngltyla   dá}ia   jakiJ   }iĚjaký   příclavek   k   Bciží'itiu   slovu.
b)   Nemají.   zast,ávat,   míst,ci   Bt]žíhc]   slc]va.

Het,afor}r  priJ  \JÝklad  analocr:ie

Exíst,ují   s`nacl   čtyří   met,afcii`y,      kt.ei`é   nám   mcihciu   pmorí   poc:ht]-
pit,,    c:ci   L`ht,ěla      E.    G.   Vhit,eová   říLťt,   svciu      analcigíí   "vĚ:t,šÍ   svět,lú"
a   "mE>riší      svět,1Li"    (a      t,Ím   nás      c]c:`hránlt.   před      ne5rii`ávným   výkladem
t.Ěcht,c]   L-]braziiýi=h   uýrazů) :

1.    ČČ?s   éí   Ézfs>aq€žr>js7?éf   irzt,az?v.    I'Ísmo    je   BožÍ   univerzální   prcircic:-
t.vÍ   prL-]   všc]chny   lidi   všei::h   dcib.    TE]hci   66   knih   pÚc:hází   přlbližně   od
40      kaiicinic:ký(:h   i=iriii`t]ků      pÍšÍc:Íc:h   pixibližně      v   i`Lizsahu      1500    let,.
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f]Ísmú   Liředstavuje   Bciží   vůli   pro     všet=}my   lidi   v   rcizpětť   dvou   nebci
t,ří   t,isírilet,Í.      Naprút,i   t,Úmu  riíšící   nekanc]ničt.Í      prcircici   -St,arý
zákcm   sE!   zmiňuje   ci  iismí   a     advent,i5t,é   diies   ředí   do  t,ét,ci   kat.egcirie
i   E.    G.    Whit,eůucJu   -psali   riředevším   pro   svc]u   dúbu   a   lid.    Kancinic-
ké   i:irilrc]ky   jE!  mcižnt=i   i:iokládat,   za   '`vět,šÍ   svĚt,lo"   a   nekancmirké   i:ircJ-
rciky   jE.   mcižnii   [iznačit,   jakci   "menší   svět.lci".

2.   Vzt,čih   zkoLiše.-jíi,~ího  a   zki_->ušeného.1   KažclÝ   nárcicl   na   svĚLě   .-it.1
st,ai`éhů     EgýLit.a   5      jeht]   Í-arac]nským      l[}ktem   až     pc]  mc]derní      nári]dy
s   jejir:h     met.rE:m   a     kllogramem   sÍ      zachcival   národní     iT}Íry   dÉlkcivé
i   válmuÉ,    jejii=hž     přesiio5t,  a  spolE!hlivost.      jsc]u   krajně   c]ůležit,é.
Bez   t,ahc]   5e     nE.iibejde  žádný  národ.   Obc:hod   ani     výměna  zhciží,   st,a-
vÍ=bní   prcií-ese   aní   výriiba  by  nehyly  mc}žnÉ.

Návšt,Ěvník  iíiuzea,      kt,Ei`É   sLiu5edí   s     knihovnc]u   Nái`[]dního  sta-
t,ist,ic:kÉhc]   úřadu     Splijenýf:l]   st,át.ů   v     Gait,hersburgu   (Maryland),   má
múžnDst,  vidět   nriginální   iiárodní   pi`Ůt,ot,yp     met.ru   č.   27,   1<t,erÝ   byl
nárúdni   nomou   Usfi     pi`[i   délku  met,ru  od   rc]ku   1892     až  dci  riikii   1960
(kdy   byl   meLr   def-Ínciván   mncižst,vÍ.m   svět,la  vi`ženÉhc]   elekt.i`it=ky   pod-
níc:t}nými   aLc]my   [:.lynu   krypt,t}n-86).    Pc}   pcidgr.sání   mezínárcidní   smlou-
vy  ci  meLrec:h   v   SErves   (Francie)   r.    1875   zhcit,iivil   Mezinárodní   úřad
prú  váliy   a   iTiíry   31   i.ii`[it,ot,yiiů  met,i`u   a   kilogramu   ze   směsi   90   %  pla-
Liny   a   10   %   ifidía,   vyznaěujíc:Í   se   obzvlášť   nejÉm   svciu  výjimečnilu
t.iivanlivcist.Í,    ale   i   iiízkým     kLiE.Í.iciEnt,em   rťizpínavcist,i   a   zmenšciuá-
rií.    Signat.ářskÉ   rri{][:niJst.i   piJt,om      losc}valy   (USA   takt,D   získaly   met.i`y
ř.    21   a   1?,       kilc}gramy   č.   4   a   20)   a   t,yt.ii     n[ivé   i]ciriTiy   se   ric]t,om   dc]-
st,aly      do   hlavnírh     mš5L     2:účast.nĚ;nýL.h     st,át.ů.    TaiTi     hyly   umí5t.ěny
v   rir`c]st,ředí   s   i:}řísně   kcmt.i`cilc]vai]ou   vlhkcist,Í   a   t,epliit,ciii   (t.Ěc:hnička
cibsluhujíc:Í   }iárodní   kílcigram  v   Gait.liei`sburgu   se   nesmí   např.    dot,k-
nciut,   t,cihot.c]   kc]ulivého  závaží,   r]i`|it.c]že  ulhkt]st.   jejích   pi`st,ů   by  nLlh-
la   c]vliunit,   jehc]     váhLi!   MusÍ   t,akÉ   nc]5ít.   hliníkcivou     zást.ěru   k   Ůd-
č?erpání   t.ělEsné   t.eiilc}t,y   rid   st,andai`dníhci   závaží. )

Kromě     iiárcic]níiih   nc]rmat.ivníc:h     měr   dÉlky     a   váhy     má   Nárcidní
úřad   vah   a   mĚr   ješt,č;   "prac:c]vní   noi`my"   [iřesně   st,ejnÉ   délk!J   a   váhy,
kt,E]rÉ   jsúii   zhcit,oveny   ze   st,ejnÉhc}   inat,eriálu.    Mát,E-1Í   pc}dezření.    že
váš   mc?t,i`      nebci   pravít.ki-i   nE.má     iiat,řičnLiu   délku,   můžet,e     lia   vzít,   do
Gait,hershur`gu   a   i:Jcir[]vnat,   sÍ    ho      s   rJrai=civní.   iii]i`mou   metru.    Prai=[ivní
n[Jrmy   jsciu     k   i]erc}zeznání   i]d     národní   měrnÉ  ncirmy.      Tediný   riizdíl
mezí   nimí    jg  v   t,oiíi.   že   jeden     z   niť:h   byl   rii`i]   svÉ   vznešené   pc)slání
iiái`tJdi]Í   ncirmy   vybrán   li]sem.2

A   nyní.   ai}likare.    Hárc]dní   nc]rmat.ivní   míi`u   pilkládejme   za   "vět,-
šÍ   svĚ;t,l{_ť    a   P1`al=LIVIIÍ    nclrlnat,ivní   míru   za   .'mE]nší   svět,lo.'.    Ve   st,eJ-
nĚ;   [-ilat,nÉ      analiigii    jE   mrjžnc]   1      }:}raccivně   noi`maLivní   iiií.ru   piJkládat,
za   "vět,šÍ      suěLlc]".   Met,i`   nebci     Eirauít,ko,    kt,eré   byst,e     si   riři!iesli
k   i...řcJzkc]ušE!ní,    může      hýt.   t,edy    j"   ''menším      svět.lEm".    Nári]dní   mĚt.r
iijkdy   nemůžÉ.   hýt,   niirmován   vaším   železář5kým   met,i-'em.    Púdc]bnč;    ji=   t.Ú
i    s      PÍ5meiTi,    kt,É:rÉ      riení   miižnLl      r.cisiizcivat   spisy      duc:ha   prc]rú{=kéh[i
z   iit?ra   E.       G_    Vlril.,É]civé.    Js`ciu-li       však   naše   i]b{=hciclní      mĚ;řidla   riře-
zkiiiišt=na   aiiL[=irit,aLiviií   ncirmt)u   a       js{]u-li    úr]lnĚ;   přesná   a   spnlE`hli-

1    E~`>.naci   riE)-,í.př`et.li-iě-jším      exFicmei]{.em   t.étD   anal`t.x.3ie      v   Sjeverní    FLmErlc:e
rj   i:}rt!ní    i-_}t3l.{:iu liiě   20.    st.ol.et.í   byl   ve   svÝt:h   evangel.Ízační[::ii   přf3d-
i-iáišká[::Zi   (:.    8.    llčiynes.

2-FL{]zri{:iucir   s   Wč!it..É..rElm  Weinst,einEJHi `    sz.3e{:ial lst.(:]i.i   iia   híst:ori[:ké    ln-
foriíiace   a   ki.ii.`á+..{:.rem   miize€i.   Nč3t..Íc]nal   Bur`eau   of   CS`Landards .   Unlt.ed
Stat.es   DeF>art.iTiei:it   cJf   Ci:}iiiiiierť:g.   Galt.,Tiersbur{=i.   tlaryland `   ZB  .   říj-
na    19€',1.
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vá,      neváháme   je     pciužít.      jakci     aut,t=ii`it,at,ivni'   ncirmu,      t.edy   .'vět.šÍ
5vět,li-i"    -      i   když  ve  vzt.ahu     a   5.   i=idkazem   na     svi`chcivaně   iiznávani]u
Ilt'rmu _

3.   Čt,yixjc+€Jt.   iTvjz'cí€k  a   .7.gc3j7a     .+`t7z~4řl'-?.1   FLlst,avLe   na   Jeden   okraj
5t,c]1u     40   zai_iálený[:h     svi'ček   a     na  driihý     jednu  zapálenoii   svíčku.
(Písmo   i:}salc.     asi   4Í]  rfiznýc:Ii     aiit,Llrů;   t,o,    (:ii     a[lvent.ist.é   iiazývaji`
clui-:hem   i]rúroc:kým,      napsala   jedna   aut,i=ii`I<a.)      Jakr.i   je   svít,ivcist.     40
svi'ček  vět,ší   než     svít,ivcist,   jedné  svi'čky.   t,ak   je     i   Pi'smo   "vět,ši'm
svět,lEm"      vE:   sroviiání      s   "mei]ším      svět,leiTi"   spi5ů      E.    G'.    Whit,ec]ué.
V   t.Ét,c]   soiivisliist,i   -je  však   obzvlášť,   dfiležit,É   pamat,ovat.,   že   t,Li,    [io
vy2ařuje   40   svíi?ek,    i   t,o,   i=i=i   vyzařiije   jediiiá   svíčka,    je   ''svĚt,l[:i".
A   E.    G.   Whit.eiivá   iižívá  vhD[lnÉ   analilti:Íe  slui.ire   a  mĚsi'i-:e   (jako  vět,-
ši'ho   a   menši`liii   svět,la) ,    i]i`ot.ciže     svět,li=i   t.ěcht,i=i   dvi]u   iietieský'-i=h   t,ě-
lEs      je   st,e-jnelm     clruhu.   Měsíi=     nem€'i  vlast,ni'     5větlci;    -jen     i]ch`áži'
svět,lil  slunce.   A   když  svět.l[=],   kt,eré   je  v  t.cibĚ;,   se  prcmění   ue   t,mii,
"-j.ak   vElká   pLIL`oiri   bucle   t.na"?   (Mt,   6,23)

J-e   t,aké     t,řetia  pamat.ovat,,   že     t.yt,o  met.afi:}i`y,   kt.eré     nazýváme
i:iodi]henst,vími,    rht,ěLjí      i:ii=iuiŤ-1t.   jen   o   jednÉ      jecliiiÉ   r]ravdě.    Kclyž   Je
pr`Íliš   napnE.me,    i]r`et.rhiiou   se.    I)i'lc]   E.    G.   Vhlt,elivé   je  mcižnci   dci   ur-
•ŤiLé     míi`y  výs`tjžriě     r`iřii`i`ivnat,   k      jedné  svíiŤL`e.      Skut.ecŤnilst.Í   však
zůst.ává,      že   ri:]2sali     jejít::h   spisi°i     vi'c:enásc.hně   přesahiije   sciuhi`miý
pciiŤE3t,   slc]v   St.ai`Éhii   i      N[]uÉl.i.]   zákcma   cliihriimacly   ("vět,šiíhci   svět,la.. ).
Nemfižeme   t.Lit,o   Ěiř`ii`c]vnáni'   t,edy   .'rir`ehnat,".

4.    rýcí'2`fl€Zt7z'      j72Í2i-J.3   jj   s`ť,<Íť.j7j'   Ápé.ť}:)ci.       Mi.icizi'    i=esLÚvat.elé   po   Srioje-
nýL'h     st.át,ec!h     s     sebou     nosi'     kvůli     Úrient,a[::i   na   cest,ách   at.1as.
V   mnoha   at,la5Eť:h   bývá   duc)ust,ránk[=ivá   maFia     [iůvi.|dni'c:h   48   5t,át.ů   a   pLi
ní   následují      jÉ:dni=ist}.`ánkcivé   st,át,ni'   ma}:iy.      Nái`ciiini'   ma}.iu   je      mLižno
Llzriaišit.   za   .'vět,ši`   svĚt.lo"   a   5t,át,ní   mai:iu   za   "me}iši`   svět,lci''.

MEzi      náři`t,E]m   st,át,ii     Mai`yland   na      dvciiist.i`áiikc]vé   nái`Liclni'   mailě
a   riáčrt,em  Marylandu   na   -jĚdnosi:,ráiikiivi5  st.át.ni'   mapě   nÉ'ni'   žádný   i`oz-
pc}r.   Ale   "meiiši'   svižt,li=."      st,át,ni'   mai:iy  Mai`ylandu   vykazujÉ]   i:iodst.at,ně
ui'(=E?   pci[li`obnr.istí.    než   jíL.h   najcleme   ve   .'vět,ši'm   svĚ;t.le"    nárc.dní   ma-
l:'y  _

Závěrem      našehci   rJrjjednáni'      o   t.ét,ci     anali=i{:Tií    "uět.šíhci   svět,la"
a   "mt=mši`hci   svĚ;t.la"       je   snad   pi=iz[iriihodné,   že      na   záklaclě   vlast.ni'c:h
výi-.ciki°i   E.       E_    \fhit.ei=ivé   by      se   zdálo   býl:.      ui`čit.ým   nei:iat.řii?ným   pr`e-
krciiit.e]ii'm   t,vrzeni'      (j€ik   t,ci   dělají      iiĚkt,er`i'   clnešni'   krit,ikc]vtí) ,      že
t,ěmít,ci   [ibraF:nými      výrazy   hi.jdlala   PÍ'5mu     i-iřlsciudit,   vět,ši'   i]isriíra.=i
net)l=I   aut,llrit,ll   Ilež   svým   s|:.isům.2

final[}qie  Leleskopu

Ki-`cmě   met,€if[i].`it::kýc:h      výi`azfl   "vět,ši'   svět.lLi"       a   "mEmší   svĚ1:,bť
je   i=itizvlášť      užit.ei?riá   clalši'   analiigie   vymE=ziiji'[?i'      uzt,ah   mEizi   si=iisy

1    Fii.it.{:]i`eiTi   t,ét,t:]    iE]_ist.r+:3ce   ie   úr_lajně   H.1..   Venťlen   Sr.  ,   kt,eiý   j l   i:i{:}-

i:ii:zl.č3rlzovÉž±1   vE:   svÝtii   E:v3int3el ízačiiít:h   Fiřeclnášk.á[=h  v   SE!verní    Aiiie-
rl{:..e   Ti    }:ii`vní    iJ{:]1{:ýuJli]ě   20  .    st,{:]let,í  .

2    R.    Gr`avl.iíll:        "E11En  Wtií+.e's   Ri}1E    li2      Do{:t.rlnal   Foi:`iiič3.3t.1on."    In=
rlliilst.i:y   (Ci[:t..ober     19í3}.) ,   s.    ?~ii...      OI.iz:vlášt:   hodncjt,iié   }5ou      cl+iě
Grčiyblll(:)uy   ki}iiiF>Ílai:e   i::1t,át,ťii   E.   G.   Whlt.e{}vé.   z   níc:hž   jÉidna   z:důi-
razňuje   i:ic]dřízenost.   její{:Ii   si:}i5Lfž      F'ísmi.i ,   k.{1ežt.,c}   drLihá    11i.ist.ri.i}e
.jeií   náii.`ok   nči   .i:ii`ávo   rcizumě{..   Písi"   a  vyklácla{..  hci   (vlz   s .   9>  .
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E.    Í3_       `iJhít,e[]vÉ   a   Pi'siTiEm,    kt.,erá      -je   vzat,a   t,akÉ   z:      r.ir`Íi-`i:.dy.    Přišla
s   ni'      S.    }1.1.    Heniiyiivá,    evangE.liza{?ní      i_iracciv.nj.ce   ze      ženevsk-r=Ílici
svč]zii   kr`esťanskfí  stři'clm]st.i   v   p[=]lovíiiě   i9.    st.tilet.Í,   kt.erá  se  st.a-
1a   advent,ist,k[=iii   s.    d.    bč;hem   svÉho   lÉiŤení   v   bat.t.le-ci`eekskéiTi   sana-
t.i=]i`iu   i`cJki.i   189€i.    (Pi)t,Lim   liyla   z:ázi`ačnĚ;   iizcli`avena   múdlit,bLiu. )1

S.    M.    1.    Heni`yc]vá   i:isala   v     rcizsáhlém   a   rioutavém   živi]t,oi:}isném
i]iijeclnáni'   ci   t,{=im,    jak   zpLičátku   iiec:hápala   i`ikiJI   Svědei=t.vi',    jak   i:icit,om
r.i`oži la        zklamáiii' ,        kclyž          zj i5t,i la,        že        mncizi'        advent.1st,É
v   Bat,t,le   Ci`éeku   věř`i'   jEťn   il5.t,y,    Li   svém   i]st]bni`m   zápase  ve   snazt=-J   pD-
riJzimět.   }:iiisláiií      diich{]vníhc]   daru   pi`i=ircii-:t,vi'      v   souřasnL-ist,i   a     t,aké
[)   cisvíi=ení,    ktt=i`éhi-j   sÉ:   .ji'   i-.Llt,oiii   ciost,aiil   u   cii°]siedkii   i.iiiřit,éi`io   ob[io-
bi'   zvlášt,níť:h   mc]dlit,eti.    Svýin   st.iidiem   diisi:iěla   pióivLiclně   k   názcii`u,   že
[lui=ha   pi`ilriickÉh[i   jE=.  milžnci   i:tr`irDviiat   k   cibjekt.ivi.i   -   a   i:iozdějl   k   t,e-
leskoriii,       kt,E3rým   je     miižnLi   pi]ziiávat,      F'i'smcL    F'řl      u}:iřesňilváni'   t,Ét.o
analiii]j.e    i:r[=]st.r`ehl±.i,    žÉJ   cliic:h   i-.roro{=t,ui'    t,akÉ    .' i:.ildlE:rl-iá   vš:Ťem   t,eleski=i-
}:?ickým   }:ii]diTiiínkám   a   Linezeni'm".    Pi'še:

"Mt=zi    t.cJ]e5k.]i=iem   a   i.iebtm   i=]lnýrn   hvězd   sE?   m[ihúu   i.ii`.]hánět,   mraky

r?i   í::elÉ'i   mi`ai?iia     nE:věi`y   a   rcizpc]rů,    sat,an   může      i_.odnít,ít.   bciur`e.    Te-
lE!sk[]}:}     ir]ftže   zainlžit,     dE]c]i      našelm     vlast,ni'hii   sLibect,vi'      a   zast,r`Ít.
i]rat=h   pi=ivěry.    MftžemE]   clLi   nĚ5j   nepat.iíliŤnĚ:   zasáhnciut,   a   iidvrát,it,   hci   Lld
zcii``nÉhci   i=.t=i]e.    r.mžci.me    ji`m   hlE:děl`,      clc]   i-ii`ázclna,    mftžeme   se   cli'vaL    jehi]
di`uhým   k[Jn{::em,    t,€ikže   se   iiám      všgchii{.i   nat,cilik   ziTiE]nší,    že   nii::   nerci-
zE.známe.    Dlmi5kiťi  mfižeme   t,ak   ši:iat,m=      zarist.řit,,    že   všec:hnii   biide  mi't.
zki`eslEmÉ   i:.riii:]cii`t=e      a   biicle   ocl}:icirné.       Vzr=Iálenost.    je   mťižnc]      nat,Lilik
zki`át.it.,    že   sklo   bucle   nepi`fihlednÉ.      Kclyž   sÍ   však   čiJiřky   omyleiii   za-
iněni'me   s   i]tizlii`eTri,    získáme   ji?n   velnii   cimezenciu   i:iředst,avu   [i   iiejvzne-
šenějši'm   divaclle,    kt,ei`ým   iiEbe   ilslo`/Ílo     náš   zájem.    Avšak   při    jel.m
sriráuneim   pt:iužít,i'   jakii   F]rc]st,řeciku     k   i:iriitiii'žení   a   jasiiějšímu  vit=iě-
n]',    t,j.       jak.{=i   t,e]eskt]pu,   má   SvĚclect,uÍ      i]Eidiviihc-}dně   krásnÉ   a   svat.é
1:' tJ S 1 á n 1, -

Vše{=hi.io   závisi`   na      našem   v2:t,ahu   k   němi   a   na      t.iim,    jak   li[]   po-
iiži'vámE].       TeleskLi}:}   sám      o   s{=ibš      je   jen      skl[i,    i:]r`es      které   vidíme.
Avš€.ik-   v      i`iikt]u   tiLlžskÉlm   ředit,ele.    si:ii`ávnĚ;      sest,avene'.    v   i)at,ř.j.čiiém
i'ililu   zairiEŤřentí   a   Liz}=.ůsiitienĚ;   ciku      rii_izúi`i=]vat,ele,    s   iibzc}i`em   [iii2   mraků
nám   zjevi'   i:]ravclii   1:.€ik,    že      r[izpi-`ciucli'   krev,    pi]t,ěší   srdc:e   a   cli-išli`i]ka
{Jt:,evr`e   clveře      c![Ťekáváni'.   MlliLiviny   zrediikuje   na   kcinst,Elac.i=,    claleké
boi:1ý'   svĚt.,la   na   planet,y   první   velíkilsLi   a   na   slunc:e   b[ir`i'.=i'   slávou.

F'ocls`t,at,a      :i      spr'ávné      Fii]iiži'uání      SvěfJet=t,vi'   byly   nepL=H=liiii:)cmy.
SvĚ;[lt=i=l-,vi`    nejst]Li   nť?bE?m,    ve      kLei`[=ím   i:iulzuje   nek(Jnt~]iŤner   riinliž5t,vi'   ne-
b€?skýc}]    t,ěles    i=ii`avcly,    ale   v€!dciu   iik[=i   a    clávají   iiiLi   miii-:   i=ii`i]nikn[iut,   dLi
sláuy    t,ajťL3miiÉri{=]    živÉihci   BL]ž]Íhi]   sii=iva.  "2

I:)et,c]ri   RL]h(ik   t,vi`di',    že   "sest,i`a      lJhít.ei=ivá   saiTia   řE.kla,    že   S.    M.
1.    Hi.=ni`yí]vá   vysuĚ;t,lí  la   uzt,ah   iiiezi    spis.y   dui::Iia   rii`i:]r[i[:kélm   a   F'Ísmem
t,ak   jasiiě   a   rJřesně,    jčik   l:ty   .t,ci   sl[]vy   nevysl,ihl   i]ikdt]   ji.iiý".3

Te]{3ski=ii:]      nep.ři[lává   nEibi       hvĚzc]y,     jE]n       -jasnějl    iiJdhaluje   t..y,
kt,eré   t.č.im    ii-ž       jsc]u.    Spií5y   E.    G.    l`Jliil:,eiivťí       je   in[ižnci   i-Jříi`i=ivnat,   t,aké
k   mlki`i=iskiii:iii,    kt.E.ii`ý   L-Ji=máhá    '';=vět,=Ťít,      a   t]b-jasnit,   i:]cidrobniisti    i:irav[l
Bi_iži`hťi    si[_i.va"  .4    i    s}:iísy   ciiii=hči    i=.i`í=]i`cic:kéhci    r]oiii`c]biiě    z€i{::Iiy[::Lijí    a    i=ih-

+    "S=_irei]t.a   llyren`da      lleni`y..'    In-.    Cú`~I)A     Ency{:l.or]ecllÉi,    s.    581.      S>.   rl.
HEž.niy{|uť3   p:.!t,ří   v   C:írkí3 i   ac+vEint.is;t..iůi   s.cl.   ť>rvenst,ví   za   Filári   _zvaný
"ž{=nsk.á   slJ.ižh``ži"  .    t:ož   je   i:]ri=]anlzc]v€mÝ      i-.}l.án   vÝchcwy   iiiat.ek   a   {:}t+[:ůi

Í:>i:`(_.j   rorl j_č:ov_Št..ví     <.[.,apit.éž}  .
U1121).    E:.    RE3±H:jk.-.    BE11€Ne   Hls   Prc]i:.hc±:Ezi±±.195ó,    s.1E30.181.
1).    E.    RĚiI+{:ik:    BeJlleve   tlls   F'r`{:]i}hELs5;  `    195Ei`    `s.181.
1).    E.    ReIH3k.--BE±±ž±i|eT]e   HÍs   Pr{.-]i:}hE?t.s,1956,    s.182.

59



jasrlují   Uřenl'   r]Ísma.

3.   JĚmi5`onův  modgl  vzLahu

Zesnulý   T.    H.    Temisc}n      v   díle   '.A   Prc]i:Jhet.      am[]iir:T   You    (rTri]iiok
iTiezi      vámi),    kt.ei`É     vyšlci   v      i`cic:e   1955      a   d[:idnes      zůst,ává   vzt]rnc.u
iič5er.inii-:i'   v   .i'bi-iru   dut=ha      pi`i=iri]iikéhci   v   aclvent.1stiLikýi=h   ški=ilái=h,    vě-
noval   celLiu   karij.tolu   i:.rc]hlÉmu   "Spi5y   E.    G.    `Jhit,eLivÉ   a   Písi]ic]".

Temjson   třast,i:i   [:it,iije   slt]va   E.    G.   Hhit,eovÉ,   hlavnĚ  v   kariit,i-ile"I:'c]valia   a   uliv   svěclect.vi",l   v   ni'ž     chre   iikázat,,   že  E.   G.17hit.ecivá
hleclěla   na   svÉ  si:iisy   -jako  na  naillněni`   osmi   fmiki=Í.   kt.ei`é   je  mcižno
5Í3řaclit.   d[i   t,ří   kat,egoi`ií:

A.    I.IsmĚr]iit,   Liilzoi`niist   k   PÍ5mu:
1.    Vyvýšit   PÍ5mrj
2.    Ui=iciut,at,   iTiysl    k   Písmu
i3.   [Itir`át,it,  pozlirniist,  na  pozapcmenut.É  pi`avdy

B.    Pc]m{Ji=i    i`c]zumět,   Pi'smii:
4.   Ut.vrdit  pravcly  už  zjeuene'
5.    Pi`Úbuí]. it,   my51
6.    Zjednc]dušit,   p].`avr:Iy

C.    FLim[iiti   uvádět.   bíblii::kÉ   zásady   di]   našehn   žiuLlt.a:
7.   Ob-jasnit.   zá5ady   a   i]iJmi.ici    je   použít,
8.    PiJučiL   i]   i}ilcli`rjbnc]sLech2

Temi5onův     závĚi`ečný  odst,avg.=     v  t,e't,o     kapit,iile   je     obzvlášť
ric]učný.    Na  c}t,ázku,    cci   znamenaji'   výrazy   E.   G.   Whit,elivé,    Jakii   např.''ne}:iřináši'   se   dc]í:lat,ečná   pi`avda'.3   nebii   .'risaná   5vědei=1..ví   nemaji`   dá-
vat.   ncivé   svět,1i:i.'4   a   .'Cožpak   nejsoii     v   knihác:h   E.    G.   Whit,eiivÉ   iive-
cleny  +|i.ip:isy  a   pi:}di`iibnilst,i ,   kt,ei`e'  nEjsLiu  vzptJnenut,y  v  Pi'smu?" ,   Te-
misr.in   i:iclpiivídá:

'.Ui`čit,ě,    jinak   r_iy     byl    jen   malý   důvocl   k     vyc]ávání   t,ěLihtc]   i:.i-]-
sel5t,vi'.   Neni'   t,|i     však   dcidat.etŤná   pi`av[1a   a   ncivé     svět,lo?  Vůbec:   iie.
Tyt.c]   sLli5y     nEJuváclĚÍ:ji'   žá[1né   n[]vÉ   t,Éma,      žádnÉ   nc]vé   zjeveni`,    žád]ié
nt}vÉ   iiiŤeni'_    [iny   jen      uváději'   clc!dat.ečné   pciclrcil=.nost,i   a   zaok].`ciuhluji'
námiĚt,y,    kt;ei`É     k   F'i'snu   už     pat,ři'.    Celá   i=ir.ilast.      dt.ic:hcivni'   i:iravcly   je
iizavřena   v   F'i'smii.    Není   t,rielia   nii=   i:iřidávat,.    fivšak   další   pDdi`citincis-
l:,í,    ucláli:}st,i      a   vysvět.leiií   molmu      v   t.ak-iivýi:?h   novýc:h     sLiisei=h   vÉst.
k    l{=}:.šÍ    }_ir`eclst..avě   a   k   hlubšímu   ric!{::licipení    piiavdy   už   zjEVEmÉ."5

DUĚ   '-zvláš.Lní"   uzkř]'šení

Pro   zi.iáz[ii`nění,       jak   náiri   t,yt,{]     spis`y   cláuaj]'   iiejen     diidat,EtŤné
}:]{]di-iibniist.i,    ale     uvádĚjí   i   iiové   uzt,ahy     mezí   určit.ými   zvlášt.ními
1-,ext,y   Pi'sm€i.     -je   vh[icbiý   i=i.ři'klacl   E.    G.    `..Jhit,ei]vé   v   riři'st,ur-iii   ke   dvĚma
vzkři'štiiii'm.    i.i   ni{=hž   liiivi:ir`Í   Pi'smo.

'5   T  ,    s .    fi65 .
rl  .   || .    Jí±-nisciir.    A  Pr{}rihe.L   Eimoiiq   Yo]_i .    1C955 ,    sj .    3Ei7-371.

5   T.    s.   f]65.
:3T •_-.  .    6(.'5  _

T  .   H.    .Iemí5;on:    ZI   Pr`c>T>heL   amon{+   Yoi_i.1955,    s.    372.
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1.   Zvlášt..ní   .]zkříšení   o  T.Jellk{m{:>c:íi:h.   Na   dvQu   mfst.E:c:ti   v   F`.fs-
mu,    jeclm]u   v  Mat,{]uš[ivĚ   E>vangeliu      a   jeclnc]u   v   I:'avlově   rJ.cipise   Efez-
ským,      se   uvádi`      zajímavý      iiámĚt,      s   i:H]cJi`iibi.iým     ri{Jpisem:    "Zvlášt.ni'

vzkři'šeni',    kt,eré  se   udál[=i   na     velj.k[!mjřn.Í   }`áno,   a   jeho   úžasný   iiá-
sleclek   iJ   40   diii'   i:.[}zi:lĚ-jí    }:Jři   i.ianebevst,iiiiili=ni'. "

V   F]Í5mii   na{=házíme   t.y.t,[=]   5kut,er?i]c.sLi:       v   Mt.   27,51-53   čt.eme,    že
a)   ve   {=hvi'1i      Ki`lst,!jtj'y   smrt.Í      nast,alo   zemĚt,řeseiií,
ti)    Li'm      se   [.i't,evř`€.1[=i   nĚki]lík   lircit>L°i.,
i=:}    i..ii   }:i`isLijvÉ;    :,ťiiij:`i.,vy'i:.'iivsLi..áiii'    v    iii={:tĚtl i    i`áim    "iíniozF    byli    vzkři'š'e-

11i   k   živ,:,t,u'
cl)   t,it-.o   ljclé   .jsou   riazýváiii   "svÉit,ými"    (v   Pi'snu   ..svat,ý"   iieni'   člověk

nacli_iiizemský,      spi`avedlivý,   diuLit.vornou     mc]c:i'   cibdařený     svět,ec,
ale   spíše     ilbyčejný,    ne]iái:Jadný   ki~`e5ťan,      mil[ist,Í   sLlasEmý   hříš-
n 1, k ) ,

e)   vzkři'šeni'   šli   pot.cim   dii  Tei`iizaléma   (..suat,Éh[)  měst.a"),
Í-)   ukáz€ili   se   "mn[iha"   c]tiyvat,elům   t,t]lii]t,Li   mĚst,Éi,
g)   v     Ef   4.8   řt,eme,      že   za        40   dni'      i=ici   5vém     vzkr`Íšeni'   vst,oui:iili

s   Krist.em   dLi   nghÉ>.

E.    G.    iJhit,e(Jvá   však   pLliLidhalii-jE   i=ipLii]Li   a   dcidává   asi    12   dalšícli
diit,vrzuji'i::Íi::h   a   iiifcii`mační[=h   skut.e{?ncist,Í :
a)   Za   svÉhi]   i:]i=iz.emskÉhi=i   živ.=it.a   byli    "Biižími   spc-iliipi`accivni'ky".1
t))   Byli      1-,ci   mu{?edni'ci,    kt,fJ.ři'   `'.za      ct±nu   svéhi]   živLit,a"2    "nÉ?Lic:hvč;jiiě

SvědLŤili   ci   i-.rav[|Ě;.3
i=)   Předs.Lavi=ivali      "každý     věk"      dějin      ''Lid     st,vc}ření      až     dii   .šasfi

Krist,i]výc:h"4      (fihel    byl      i:.i`vni'   mučedni'k,      Tan  Křt,it.el   }_i[=islední
známý   miitieclni'k   přecl   [;i=ilgLit,{]Li)  .

d)   Lišili      5e      ric}st.avLiu       i       pt=icliJhciu,       "někt,eří   měli    ušlec:ht.ilejší
v2=hled   ngž   jiní...    Tj.,    kt,eři'   žilí      v   dcibě   Ncieho   a  Hbi`ahana.   se
t.uarem,    ušlecht.ilým   vzhleclem   i      silou   i:iúclcibali   andělfim"5    (Adam
tiyl   vi'L.e     než   dvaki`át.   vyšší   než     clnešni'   liclÉ,    Eva   byla     o   něc:ci
mEiiší,    málii   [JřElvyšilvala    jeho   ramEna).6

e)   Byi-i   vzkři`šgiií   k   nesmiit,elnost,i,7   zat.i'miiít=i   t.ř`i    lidÉ.    kt,ei`é  Kris-
t.us   vzkř]'.síl   běh€.m   svérici   živcit,a   na   zeiTií    ([-iř`ecl   []'olg.=.t,iiu),    neby-
11   vzkři'šení   rii`i.i  věf?ný   žlv[it„    a   i:ii`cit.o   pot,cim   zemřell.8

f)   Bý-l   t,ii  Krist,u5,   kc]Ů   je   vzkři'sil   k   živcit,ii.9
g)   JE.-ji{=h   [li'1i:i   mĚlct   svědčit,   D     Ki`Íst,i]vě   vzkři'šeni'.    Oni   byli   svěcr

ky,    kt,eré   kiiěží   iiemcihli      umlčet.1°   Te-jji.:h   svědectví   i.idi:.c]i`{_ivalo
křiví   i:.r`i'saze   p.}dplaeeiiýi::h   ř`i'mskýc.h  vLijáků.11

h)   Teji{=.h   i=]r.]selst,vi'   znĚ:|lo:    Liběť,   za      i?lt]věka   je   nyni'   úplná,    Težíš,
k.t.E'i`éhii      žiclÉ      iikřižilva]i,      vst,al      z     mi`t,výi::h.12   Důkaz?   ..Si:][ii[i

1     DA`      =š.     '7í:}6.

2     I}A'     s.     ?Í:-J€J.
3    |   SH.   s.   304-
4   Em.    S.184`
=     ETfl,     S.1€}4.
6    3   SG.    s.   :34.
7    i   S|i.    s;.   304.30S.
8    I)A,    s.    ?86_
9    |.   SII,    s: .    304;    I)Z1.    s.    ?8é;.

10    r,A,    iŤ.     7€,,f'.
LI    S[|,     `~T.    :305-
12    mí,    `5.    if34.
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s   ním    jsmE.   vst.ali   z   mi`l`,uýi=h.''1
i)   Byli   živým   napli.iěi-iím   pri]i`i]rt.vÍ   z   lz   26,19.2
j)   Ježi'š   jf=   i]siihně   i.|iřecl5t,avil      svému   iiebeskému

vši3i=h   si-}i`avecll iuýi::h   mi`t,výL`h.    kt.,eři'    jE!clncJliLi

Te   }:.i`avcla,    že      ve   spísei;.}i   E.    G.    Whit,ecivé
námĚt..,    žáclnÉ   ni]vÉ   zjeveni',    žá[l}iÉ     ni]vÉ   uc?e}ií",
výc:h   infiJrmac:i'.

Clt,,=i    jakii   !:,J_`viit.iiiii
dne   budou   c]živf=ni.3

nenáriie   "žáclný   nc]vý
ale   náme   mncihc]   nLi-

€`   zviťíš[,Hí   Ti=kříšg: i`,í      ki.`áLc€   ilřťd   Íri`jsi..{flýM      dl.uiiÝiii   tjříc=ii!2-
5É±ZL   Ct,yři   t.ext,y   Pi'sma   (Da   12,1.2;    Mt,   2€i,Éi4;    Zj   1,7;    14.13)   mluvi'
přímc}      neb[=]      neriř`Ímo      li      zvlášt,níiii      vzkři'šeni'      ki`át.i::e   př`ed   druhým
i:}r`i'chcldem  Krist,a.    E.    rl.   Ýíhit,E:civá   t,o   vykládá   t,akt,ci:    bucliiu   t,ři   t,ři`-
cly   li[li':    a)   všic:hni,   kt,eři'   zemr`eli   ve  víř`e  v   dcibě   hlásáni'   t,ř€it,ÍhLi

činclĚlskéh[i   i-.iisÉ:lst.vÍ   a   'zaL.hi=]vával i   si]bot,u.
h)   t,i,    kt,Eří`      ukřiž[_iv€ili   Težíše   a   €iž   r]ci     své   smrt.i   ner.ci-

znalí   s|:lasen.1',
c)   nejvĚt,ši'   oclpiaii`ci   Ki`ist.Livy   pi`avdy   a   jEihú   lidii.4

Z   F'Í5m€i     vyv[izujeme     c]pi=]dst.at.něnÉ      jen     prvi]Í      dvě      skiii.iiny   lidi',
D   t,řet.i'   5-e      dilvícláme   z   clciclat,e[?nÉ,   mimilbil:ilirkÉ      infoi`iTiac:e,    z   pril-
i`c]i=kéhc]   rJaru   naši'   dciby_

E.   E.   Uhitgová  a  rozvoj  HřgHi'  #i'rkvg  advgnLi5tů  5.   d.

Mnilzi`   z   t.ěi=h,   kclí]  v   dnešni'   Ci'i`kvi   advent,ist,ů   s.   d.   vyjaclřuji'
st,ai`cist.i    (ne-li   pilchybnc]st,i)   Ú  aiit.iii`it,ě     E.   C;.   liJhit.eoué  v   církvi,
zamĚr`ují   všei]bE2criě   svů-j   zá-jem   na   F}i`.:]blÉm   vĚi`DučiiÉ   aiit,orit.y.   V   t.É-
t.ci  sit,uaci    j[=   i.irc]   nás     cit]zvlášť,   užit,EřnÉ   po5Liipně   přezkoumat.,    Jak
jsme   -jako   lid   clc]si=}Ěli   k   našemii   uřeni',    -jaki.ju   úlLihu   mĚla   E.    E;.    Whi-
t,ec]vá   při   Í-cii.mtJvání   našic:h  uěrciučnýi::li     výi-H:}vědi'   a   jak   se   sama   di'-
vala  na   pi]vahu   svéhLi   i:]řísEiěvku  v   t,cimt,ii   pi`i]cesu.

Sobot,ní  kůnference

VĚt.,šina   adventi5t,ic:kÝch   c:Íi`kevních   hist,tJi`iků   by   se  pravdě[.c]-
dúhnĚ;     5Iiodla   u     t,cim,   že     věi`c]uřný   i`ámeť:     církve   5e     uelkciu  měrou
ut.vářel   v  sÉi`ii   dlttuhých     víkendovýc:h  shi`cimáždění,   kt.erá  diies  iia-
zýváme   biblic:kÉ  kc]ní-erence,   kt,erá     však  }ia  začát,ku   byla  všecibec:ně
2:námá   jakLi   sLlbciLní   koní-erenc:e.

V   čem   by     však   hist,iii'iL.i   byli   už  mÉně     zajednD,   t,c]   jE   cit,ázka
dí]by,    kdy     5e   t,at.c]   shr[]máždění     kc]nala.   LeRoy   Edwín     Frc]cim,   aut.c]r
iTii]nimentálníhci   Ficidi`i]bnélm   řt,yřsvazki]vÉhci   díla   rhť3  Pziophetjc.i  Fajtri
cif  OzJr  FatJ]ez`5,   v   kaplt,c]le   nazvanÉ   "scibflt,ní   kúnfei`enc:e  klinscil idu-
jíi-:Í   ncivÉ     hnut.Í"5   se  zřejmĚ     5pt]ki]jí   se  st.anc.vením     dat.a   alespoň
šEst.i   ki}iifeiienr_:Í   v   i`Úce   1848;

1.    Rc]ckv      Hill,    CcJnnec!tir:ut.,    20.    -      24.    dubna   v   domš   Albert.a
Beldena.    Účíast,:    asi   50.    Řečriír:i:      H.    S.    f3urney.    Tcisei:ih   Bat,es   (sci-
bc]t,a   a   zákc]n)   a  Tames     W]iít,e   (vzest.upný   význam   t,řEt,Íhů   andělskéhc]

i   m,   5.184i    I>A,   S.   786.
2    |   SH.    s.    3CIS.
3    |   S|I.    5.    3C}6.307.
4    EW.    s.    2855    C;C:.    s.    637.
5   LeRoy   Ed{il.n   Froom:      The  Pr`oi}heL1{:   Fa.1tli  of   C}ur     FaLhers.   sv.   4.

s,.1C}21-1048.
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pc]selství,    jeho   zámšr  a   pcidrohncist.i).

Arm|3á _ !zÍ:É::::ř:     g5Y  5'_;:`kieÉ:iů:?Pn:os:r,E'rÉ::::Í (:É::::5tiaDÍ=g:
Whit,e   (rit]dc!benst.uÍ   z   Ht.   25,1-13).

3.    Port,   Gibson,    Nev   Yi]i`k,    27.      -28.    srpna   ve   st.i]dc}le   Hii`ama
Edsci}ia.    Eez   dalších   údajů.

4.    Rc]rkv   Hill,   rt]nneť:t.irut„   8.    -9.    září   v   dcimě  Zllhert,a   Bel-
dena.    Bez   dalšíc:h   i'idajft.

5.    Top:šliam   Maíne.    20.    -22.    října   v   dijmě   S.    Hc]wlanda.    Disku-
5É.   ci     mc]žm_ist,l   vydáváiií   nějakéhci      i?asúrJisu,    avšak   rirci      nE>dost,at,ek
rirost,řE3dků   ned{]šlr.   k   žádnÉmu   kcinkrÉt,nímu   rc]zhcidnuLÍ.

6.    D{.ii`cliest,ei`,      Massar:huset.t.s,       18.       lj.5t.c]padu     v   dc]mě   Ot,ise
Níc:hcilse.    Další   diskuse   o  vydáuání     řascipisu   a   E.    G.   WhiLeová   do-
5t.ala   p{=]t,vi`zujír:Í   radu   ctd   Pána   cihlednš   t,Ét,c]   edíční   služby.

Vydavat.elÉ     díla  ASD  Erii:yf:liipedia     však   počít,ají     s   t,řílet,ým
cibdc]bím     uěrc]učnÉlm  foi`múvání,      npjE:n  zařát,ek     roku   1848.    Uvádějí
možn[i5t.,    že   roku   lE}49  bylci   šest.   konferenc:í   (James   a   Ellen  Whit,eci-
ui   se  zúřast,nilj.   nejmÉně   tří   z   nir:h:   Paris  vE  sLáLu  Maiiie  v  září;
Osůe{jci     a   Cent,erpcirt     ve  sLát,Ě     Neu  l'ork     v   list,ciiiadu).      A  v   roi=e
1850   bylci   t=elkem   deset,     sLibcit,níc:h   kcinfereiicí,   Vhit,ec]ui   se   zriča5t.-
nill   osmi.1

KcinferEnt:Í   se  vět,šinilu  zi'ičastňovali   tj,   kt,eří   pat,řili   k  Mil-
lerc]vu     hnut.Í   a     i.io  velkÉm     2klamání   22.      říJna   1844     se   necht,ěli
zříc:t,   své   při=dešlÉ   zkuše}iost,i    (jak   t,c]   udĚlali   mnDzí   jiní).    I   přá-
t,elÉ  t,ěc:liLci   bývalýrh  millerist.ů  se  zúřast,ňcivali   shi`omáždění,   kt,e-
i`á  se     konala  v   pát,ek     a  v  si]bciLu.      případně  v  sobot.u     a  v  neděli
neho   t,i`vala   cid   čt,vrt.ka  dú  neděle.

Máme-li      na   zřet,eli,      že  Míllercivci     hnut,Í   bylo   r]ravděpodobně
nejekimeiiičt,ějším   hnut,Ím   t:elého   19.   st,c]leLÍ,   nE]překvapiije   ná5,   že
t,ent,c}   jeho   ost.at,Ek  t,vořila   skupína   lidí   st=   šii`Úkou   palet,ciu   t,ecil[i-
git=ký{=h   názúrů.    0     pi`vní   kciní-ei`enci   z   rciku   1848      píše  Tames   Whit.e
v   dúpise   S.    Ho#1andcivi,      že   z   50      úiŤast.níků   "nebyli   všic:hni      i:ilnĚ
V   pravdĚ" .2

Když   E.    G.   Whit,eová   FinpisLivala   st,amiviska   přibližiiĚ   35   úi?asL-
níků   di`uhé  súbcit.ní   konf.erenc:e      (a   r!rvníhci  všecibecného  shrc}máždění
v   záriadním   New      Tcirku).    na[isala,    že   "sot.va     dva   se   slicidcivali.   NĚ;-
L't,eří  se  riřldržLivali   neheziiečných  bludů  a  každý  hc]užt?vnat,ě  prúsa-
zLlval   svÉ   názc]ry     pi`cihJúšuje,   že   se   shcidují   s     Písmem."3   V   disku-
sír,`li   nešlc]   t,c}lik   ci   t.o,   zda     se   určit,ý   věrciučný   bcid   v   Písmu   na[:1iá-
zí,   ale     spíše   o  t,o.   cťLi     t,en   kt,erý   výi`[ik   Písma     znamená.   Avšak   na
závěr  LĚL.lit.ci   st.udijníc:h   set,kání     di]spěli   vždy  k  uěrc.učnÉ   jednút,ě.
Tak   se   od   t,akt]vé   názcir{]vÉ     i`ftznc]rodůsti   dcispělci   k   t,akiJVÉ   Jednúmy-
s 1 nos t, i ?

šlc}     zcle   předevšín     n  vážnÉ     st,udium   Písma     a   modliLbu.   Když
ci   t,Úm   i`cikii   1904      (t,edy   L-)ci   vÍc:e   než   půl      st,c]let,Í   po   t,ěrht,Ú   událc]s-
t,E[:h)      E.   f3.   Vhít,eová   risala,      líčila   t.yt,ti     konf-erenc:e  velmi   živě.
Psala   ci   niL.h   pi`Út,ci,    že   "mm=izí      naši    lidé   si   nyní   neuvědc]mují,    jak
pevný     záklacl   diistáuala     naše  víi`a".      JmE]novit,Š   uvádí   významnější
účíast,níky,    "kt.eří   hledalí   pravdu   jakci  skryt,ý  pciklad".   0  své   účas-
t,i   pDznamE}nává;    "St.háze]la      jsem   sE-s   nimi   a     vážně   jsme   st.udúvali
a  múdlili   se.    ča5t,o   jsme  zůst,ávali   pcispcilu   dci  pozdní   noc:i   a   iiěkdy

L    ''Cú`úab±iat..h   Cc>rifei`enc:es."    Iri-.    S`Dpi  Enc:v{::1oi>e(1j.a ,    s.12.55.
2   Viz   2   SG.    S.   9`3.
3    LS>.    s.110.
4    i   CS.SH ,    s~  .    2C}6  .
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j5ne   st,rávili   i   ťélůu   m]í:   v   prc]shá[:}i   Ů   svět.lc}  a   při   zk[]umání   Slci-
va.   Tit,o   bi`at,ři   sE   ciiJĚt.i]vně     sc:házeli   ke  st,udiu   Písma.   ahy   rjiic:hci-
pili    jehc]   význam   a   byli      připi.`aueni   mcic=ně   hLi   zuěst,ovat,."4   St,udiuiii
Písma   a  mi]dlit,ba  v.řak     nest,ařily  pře5vĚdčit,  účast,níky.   TILci  t.vi`dí
Í-ai`máři   a   řemeslníi=i   5e   t.vrdí]šíjně   di`želi   svých  malic:heriiýiili   t,ec]-
logi[:kýeh   t,ec]rií     a   neradi   upc}ušLěli      ze   svÉhci   st.anDviska.      E.    G.
Whit,e(_ivá   Ů   t,cm   píše:

"Tat,c}   neiibvyklá   názcirc]vá   různciriJdúst,     na  mne   t,šžr:e   d[ilÉhala.
Viděla   j5em,'     že  mn[]hé   bludy  byly     předkládány   jaků   pravda.   Zdálc]
se     mi,    že     Bfih   je     znE:ucLěn.    Duševně      jsem   byla   velmi   zarmouL`ena
a   klesla    jsem   pod   t.Ímt,Ú   břemenem.       Někt.E]ří   si   my5lE]11,    že   uiriírám.
Bi`at.ři   Bat,es,    C:hamberlEin,    Giirney,    Edson   a   můj   muž   se   za   mnÉ]   mc]d-
1ili.      Pán     vy51yšel     miidlit,bu     svýc:h     služehníků     a     já      jsEm   se
Prc]hra | a . " 1

KiiDmě   i=ipravdtwÉh[]   studia   PÍ5ma   a   mcidlíLeh   se   riři   t.ět:ht,D   po-
radáiih  mocnĚ;   projE]vil   zásah  Durha     svat,Éhci.   Tent,cJ  zásah  byl   zřej-
mý,    jen      když   účíast,ní[=i   vykc]nali,      r:c.   mLihli.    I)ále     t.edy   sledujeme
dílii  I)ucha   5uat,éhD,   kt.erÉ   kcinal     skrze   lidské   nást.rcije   [iři   t.ěL`ht,ci
shi`c]máždĚ;ních.   při   nit=hž   se   ut.vrziivala   iiaše  věroučná   st.anc]viska.

Úlciha  vidění  při  fo:mování  věi`ouk5r

Smyslem  vidĚní   při   kí]nferencích  zřejmě  hylc]:
a)   Liriraví+,  názciry  brat,ří  v  pří.padě  nesprávnost,i
b)   pot.urdit.  a   půde[iřít.   jejic:h  názi]ry  v   riříiiadě   jejic`h  spi`ávncist,i
c:)   inlriat,ivně  nezasahilvat,   při   vĚrciučriÉ  Í-ormulac:i
A.    L.    Vhit,e   t,c]   pt]zději   uvádí   ve   12.    hcidu   svÉho   jedenadvar:et,lbc]dc]-
uéhc]   pojE:dnání   "Užit,ečnÉ   bDcly   při   výkladu   a  používání   spisů   E.   G.
Vh i t.eové - "`'Rady  nehyly  dány  pi`oto.   ahy  nahradily  víru,    ini[=iat,ivu.   ná-
mahu   nebc]     st,udium   F'ísma.    Bůh     nEpc]užil   durha   prcirc]ťt,vÍ,      aby   nás
uř.inil   závislýmí      nebo  slabými.    TyLr+  rady     nás  mají   spÍšE   pc]sílit,
pc]vzbuzením     ke     st.iidiu     Bcižího     slcivcl     a     být.     riDdnět,Em   na   cest,ě
vpřEd -2

E.    G.   Vhit,eová     o     t.i]mt.o     st.adiu     vĚrciuřnÉhc]   vývcije   napsala:
•'Když   při   st,udiu   přišli   k     bodu,    kde  řekli:   »I)ále   jsme   bE3zradní<<,
5esL[]ur}il   na  mě     Durh   svat,ý.   Di]5t.ala   jsEm  vidění     a   ja5ně  ml   hyly
vysvĚt,lE.ny   st.udc]vanÉ   Lext.y   s   iiciučením,       jak   si   máme   úspěšně   ricičí-
naL   a   jak   máme   učlL.   Takt.ii   jsme   dost,ali   svět..lo.   kt.ei`é   nám   pcimáha-
lLi   rc]ziiiTiět      t.ext.ům,   kt,ei`é   sÉJ     t.ýkají   Ki`i5t,a,    jeho     pcislá]ií   a   Jeho
kněžské  sliižby.   Byla  mi   rjhjasněna     linie.  pi`avdy,   5ahajíc:Í   iJd   t,eh-
dejší   i-iřít.ÚmnúsLi   až   do   c:hvíle,    kdy   vejdeme   dc]   Božíhci  měst,a.   A   já
jsem   cidevzdala   jiným   iičení.    kLei`É  mi   dai   Pán."3

0bzvlášt,ě  ci     druhÉ   súbotní   kcinferEmci     a   o  iiůsúbE3ní     a  míst,ě
vidění   E.    E.   Vhit,eová   napsala  ve     svÉm   živút,Úpise   t.ot,Ú:    "Tehdy   iia
iTmĚ  si:ic]činulc]   nebEské  svět.lo  a  hned   nat,o   jsem   zt.i`at.ila   ze  zřet.ele
i:JiJz:emskÉ:   uĚc:Í.       Můj   dDFii`ovázejíc:Í   andĚ;1      mě   up.]zoi`nil   na      něktei`É
hliidy   př;Ít,c]mnýc:h,    ale   i   na   pravdu   odlišnciu   iid   hludů.    Tyt.ii   rozpLir-
}ié  názory,   které     se   iim  zdály   hýt,  v  souJ.adu     s   Písmem,   byly   bib-
licL.kým   uLŤením   jen   púdle   jejic:h      zdání.    Byla   jsem   r.uzena   říc:t.   jím,
že   by   se  mÉíli   vzdát,  svýc?h   bludfi   a   sjednotit,   se  v   pravdác:h   t,řet.Íhi]

±    LS.    s.111.
2   í:(:]mz:ii`eheiisíve   lriclex   t..c]     the  Wrlt.1nqs   of   E11en   G.      Whlt..e.   sv.   3.

s.   3214.
3    i   Sll.   s.   206.207`
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anclĚlskéhci   i:ic.selst.uÍ. "1
Ct]      zi=ifisi=ibili],       že      zbyt.ky      aclvEmt.isLů   millei`ist.ii-:kÉhi=i   hi.iut.i'

i:.řijaly   viděiií   t,Ét.,ii   mla[lÉ   i:.rcii`[=ic:ké   5lužebnictTi,    t,ehťly   ješt,š   ani   ne
clva[:et.ilet,É?   Byly  tn   snacl   t.ři   clůvi]clý`:

1.   Zvlášt,ni'     t,ělesné     i=irojevy,      prc.vázeji'c:í     veřejné  `/iclění.
Nik-dy   t,Li      slf=e   nebyli]   zkušEbni'm      kaiTienE?m   i=Ji`avLis[,i,    prLit,t)že      5at.an
ríiůže   l:,ělesnÉ  iiiicijevy  falšctvat,,    a   t,ii   t.akÉ   dělá,   ale  byl   t,o   t!ezrH:'č-
iiý   [lfikaz   nacli:.řii`i=izeiiÉh.:i   pfiscibE:ni'.

2.    Obsari   vi[1ř}ii'.   Vidění   hyla     uýznamiiá   a   užit,ečná   prt=.   řešEmí
bezi:ii.cist.ře[lni'i=:h   i:ii`i]blÉmfi.    k-i-,erÉ   se   na   t,ět:?ht,o   ki]nfeiTem?riír.'h   5-E:i:.ká-
ni'[=h   rircijeclnávaly.

3.    Tev   st.±'ilÉ   "iizavře}iiist,i"   mysli   t,Ét.i=i   5lužebni.::e.    když   neby-
la   v€ť  vidění.    Tcit,ci   zjevně   t.rvali=i   pci   diiJ:iu   "r.lvliu   až   t,rii'   let:,"   -siiii-
Lřasně   s   ilbdilbíiii   s[]ti[]t.ni'L`Ii   k[mfereiic:i'   ~      a   v   t.É   diltt[š,   kdy   }iedc}st.á-
vt-ila   `JidĚni',   miihla   E.   rJ.   liJhít.ecivá   jen   i.iísemně   zaznamt?iiávat,   t,i],    i::ci
ji'   byl{}      ukázániJ.   Nemi]hla   zasahLivat,   d.J     následii-ji'ci'c?h   clískusí,    ať,
už   ci   význclfliu   t,{]hci,    ii'o   uidšla,     neb.=i   ci   hil:ilit::kýi=h   všecibei::iiĚ:|.    P.=i    le-
1.,eť.:h   piit,i~m      nčii:}5-ala:    "M[=ije   }Tiysl    byla      skiit..ečíně   uzavr`ena   a   neuměla
jsem   i=hái]€|t,      význam   bj.blic:ký(:}i   t,ext.ů,    o      kt,ei`ých    -jsniE.   uvažcivíili."
Te~ji'      my5-l    zi:}51:,ala      t,akt,{=i      ''iizč.ivřena"       lLak   dliiulm,       clLikiicl   všeL`hny
hlavni'   h{]dy   naši'   vi'ry     nehyly   syst,eiíiat,ic:L'y   i`c]zviniit,y.2   Psaia   t,aké
iJ   t'iči}ikii      uvedEmÉh[]   na      i'ii?a5t.ni'ký.   kLiiiferE.nc:É]:       "Bi`at,řl   všdělí.    že
hez   vi[lění   hyi=.h   t,ěmt.{=i   viĚc:t=m      nerciziimĚla,    a   danÉ   zjE3vení   i:iřiji`mall
jak[i   svě-t.1i]   i:iř`i'mo   z   nE.t>e."3

Ve      věku   77    let..   sE.      E.    G.    t'7hit,eDvá   vži'vala      cit]   svýiih   [-.[]{=+it,i°.i,
souuisejíL.Í.:ťh   s   jevem   svtí   t,ehdejší   nevnímavc!st,i    (uzavř`enost,i   mys-
1i).    a   vyjád.říla      l:,c]   ješt.ě   bc:ilE:st,mšji:    "Tot.i=}   byl       jecl[+n   z   i.iejvět,-
šíc:h   zámut.ků   méhii   život,a."4

f.i`áuě      pi`i]   nápimi]i=iii]u      i..ii=ivahu   svých      viclč;ni'   při   kiiiifei`em-j]'[::h
mohla      L`.    G.   Wliit,eiivá   ii     t.akcivýc:h   i:iři`ležit,iist.ti:c:h      napsat.:    "Závěi`y
iiašii-,.h   shri]mážděni'   hyly  vi't.Ězne'.    Pi`avdč.i   zvi't.ězila.   NasŤi   hrat,ři   se
zř`ekli   svýi=:h   bludnýi-:h   iiázi=]ri°i   a      sjeclnc]t`,j.1i   se   v   poselsl:.vÍ   t,řLit.Ího
anděla.    Bfih    jim   vý.i`azně   pi=ižEihnal    a   i:iřiFiiijíl    k   nim   mnohÉ.''5

Vzhlt=jcl{=|m   k   uvecleiiým   skul:.ečii.]st.eiTi      vidi`   L.    E.    Fi`iJi=m   výziiam   E.
G_    i.Jhit,e[=ivÉ   i:]ří    i.it,vár`eni`   všroiiky      předevšíin   v   její   i.'iloze   jakÉhi]si
ri=]zhor.`it?i'hi=],    kt.,erý   jedncimu   říká:    "Tvfij   iiáziir   je   správný" ,    a   [li`uhÉ-
mii:    "Tvfij   náziir   je   nespi`ávný."    Pi'še:    ..V   celÉ}n   t,ilmt.ii   cibd{]bi'   int,en-
zivni'hii   tiáclání   by.1   iirc]i`oL.ký   diii=li   ui`i?it.ciu   i:.|imcicí   -   avšak   jen   i:iom[.+
•::í.    [)iiL'h      i.ir[]ri]{=t.vi'   iii°ivilcině   net=]cihaiii   aiii      !iei`i]zr`ešil   žádné   uc?ení
.nEI)(:i   výkl€ir.l.    VšeLt}iny   nauky   suěl:.it.elia      siibc-it.y   byly   nalezeny   v   PÍs-
mu,    t,akži?   měly   i=ipi`avf.lii   i:ircit,Est.ant.ský   zákla[i_ "6

Te      však   i:H=izt]ruh{=iclnÉ,       zda   Fri=icimfiv      uýi`i=ik   neiii'      v   riizpoi`u   se
5vĚclc~:c:t,`;i'i!i   E.    G.    Vhit.ei]vé,    piidle   něhi=iž   .ji'   "    [iyla   ukázáiia.  ..    urči-
t,á    liriiE]   }.|ravcly"    a   "}:ir`išlci      }:ii]učeni',     jak-by{=hcim   mšli    i'isFiĚšně   pi`a-
i`-:{jLJat.,      a   i.ii?ii:,",        i    když      Fi`.=it=imfiu   }:H]st,řeh       jE   zr`ejmě      pi`avclě   vEi]mi
bl Ízký -7

L      i..S`,,     s.111.
2`    |   S|I,    s.   2Cťi'.
3   Tamt,éž_
4    Tč3Hl.t.éž  _
t5    is>,    s.111-
6    L.c>Rcjy   Eclulri   Fro{:>i7i:       The   F'r`c]i-|he-t,1c:   Ff-ilt,h   ťlf-C}i.ir      F`zit,her`s.    sv.    4,

5.104á.104?.
7    Pc]drc]I~má   aTii.ilÝzči   f t:irmcivání    naštž:ho   učerií      je   i.ivecleria  Tii   LeRcyÝ   Ed-

uin      Fro{:]iri:      ThE      Prc}i±Irpe±1{::      FCEi±t.h      of      C}ur     Fa±.hers.    sv.   4,    5.
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Tak  se  dívala  E_   G.   Thit.eová  i]a  svou  aut,orit.u

Z   hleliiska   si]Íše   dramat,ii=:kýi=h,    ne-li   i'iplně   senzačiii'i::h   zkuše-
ni=ist.Í,    kt.ei`ými   pr[}šla   iiejen   v   let.e{_th  .16'48   -1850,    ale   i   v   pt=izděj-
ši'i=h   let,e.=li.    kcly   Durh   svat,ý     i:n:ivc}clni'   naiiky   Llr..akoval   a   dále   i`cizví-
•jel,    je   zaji'mavé   zki:]mat.   účíinek   t.ěi-:ht,t-j   z.ki.išÉmi]st.i'   iia   vědomí   E.    G.
Vhitet]vfí.   Jak   se     cli'vala   saina   ria   setie?   Tak     hilclnc]t,ila   di'lci,   kt,ei`É
ji'   svěřil   Bfihli.  Také   následky  mc]hli=i  mi't,   zavrženi'   jeji'h[i   dílai.

1.    Oclmi't.,ala     t.vrzEni',    že  vyja[lři:ivala   svÉ     !]s[.Jbni'   mínĚní   nehci
názcii`.       E.    G.      Vhit,ecivá   byla      už   za      svÉh{=i   živiJt,a   t.ei`řem   p].`uclkýi::h
íit.i=ikfi   a   miisela   bi`ánit,   setiÉ!   i   Boha.   llclmi`t.ala   t.vrzEmi`,   že  vyjadřuje
jEJn   liclské   }:.oziiání      i]e[tLi   názLir.    a   t,urdila,    že     všei=liny   svÉ   vý}.`ciky
dilst-.ala   [icl   Boha,   pr`ičemž   sama   byla   jen   nást.ri_ijem   (náclilbciu,   pi]t,ru-
t) Ím )  _

•'Sama   i=i     scibě   nemám   žá[liiciu      zvláštní   mciuch`ost,.    Jsem      jen   ná-
st.rcijcm   v   Božíi::h   i`uk{:iu,    atiý-[=:h   ki=mala   clílc],    kt.eré   ríii   urřil.    llauřE=-
ni',    kt,ei-`á   jsem   nai:i5ala   iiE:tio  vysl[}vila,    Iiyla   výi`azem   svět,la,   kt.ei`É
mi    clal    Bůh."1

V€:   svýc:h    list,ei=h   a   svišclei::t.,vÍ{::l.i       E.    C;.    l!rhit,ei]vá   r`t3kla:    "Před-
kládám   ván   t,i=i,      i::o   Pán   př`edlcižil   mně.    Nepíší      článek   clo   časiipisu,
ve   k+,ei`ém      hy   byly  vyjáclr`eny      jen   mi:i-je   vlast.ní      názi=iry.   Vyjaclr`uji
t.[i,   i:ri  mi      Bůli   zjevil   ve   viděni`   -     vzác:iiÉ   i:iaprsky   svět.la   záři'i=Íhi:i
l:'d    t.,l`flnu_.,2

E_G_

v   I::Írkvi   -
`i/hit,ei]vá   5i   byla     věcliima   svélm   jEclinečnÉho     pi]st,aveni'
di`1a,   kt.eré   ner`iylo   clánLi     žáclnému   jinÉmu   členu   cíi`kve.

Cit[=ivála   slciva   anclč:1a:    "Eiih   t,ě   i-iiJvolal      či   da]    t,]    slova,    abys   i:ii`ci-
mluvila   k   lidu      a   i]5li]vila   srcl{::e.    jakt=]   t,{.i      nedal   nlk[imu   jinému...
Biaii-i   t,í    t,i-]   vštťi:]i|   r`ii:i   myslj       t.i`m.    že   t,i=i   pc.cicll.ialíl    t,vému   zi`aku   jakil
nikomu   z   žj.ji'i::i`c:h."3   Kr]yž   mluvila   i]   sc]tiě,    iiapsala:    "Bůh   nedal   mým
brat.ři'm   cli'lil,   kt,erÉ  suěřil   mně.'.4   Pro   znč'izi]rněni`   výziiamu   lLÉ.t,ci   je-
diiieřnDšl-,i   clc]clala:    "Když   mluvím   k      lidein,    r`eknu   mni=ihé,    o   čem   jsein
i.`řEclt,Ím   neuvažiivala.    Diich     Páně  mě   iŤast.t]   navšt,i'vÍ.   Zdá     sg  mi,   že
jsE]m      Lit:hvác:f=ťnÉ|,    vzcláieiia      sama   sc]bě...       C:ít,i`m   se      iiiicena   h.:ivlir`it,
[]   t,i=im,        i=i=i       -JE=:      mi       r}ředst.aveni].       Neoi=lva'žu-ji       se   odi...circwaL   Bciži'mu
[)ucl.lll _  " 5

E.    E;.    Vhi+,et]vá   pi-`i=.Iilá5ila:    "PředkládáiTi      vám   t,yt,o   věi=i    z   vyš-
ši'lio   důvci[Iu,    na   základě   }=.iiučení      i]cl   Bi.iha_"6   P[]pi'i`á   mt]žm]st,   pr`iji'-
máni`   u].`iŤíté   část,i    jE!jíi-:h   sp.isfi      a   zavi`hciváiii'    jinýL+h   i?ást,i`.    "Nemů-
žeme   iJcil[]vinou   pat.řit,   PánLi   a      i.iLilt:ivinc]u   svč;t.u."7    [)ále   si   všimiiěme
•jejího   tvi`zF=mí   t]hleclně   svĚclei::t,vi':

"Bic'iii   svÚu   c=i'rkev   burr  vÉ.dE!,    kái.`á   z   nerJi`avo5t,i   a   i:icisiluje   jeji'
viírii,    nrťtiLi   t,ci      riE?řini'.    Tiiit,i]   cli'l.:i    je   cid   B{]ha,       neb(]   iieni'.    Bůh   iiemá
nii-:   splileiŤnÉho   5e   5čit.arieiii.    Moje   clílt=i.  .  .    iiese   [iiicl'   Boži'   peč?eť,    iiÉ]bi]

1.021-104`8:    A.    L.   Whí±.e:       Ell.en   G.   Uíil+e      IlessEzni.3er   t,o   t..he      Rtžiiri-
{iai-i+,`    s.    34-:37.

L    5   T.    s.    6C5)1.
2    5   T  .   s~` .   ó7 .  ViÝra-z   "-jen"  .   kt,erý   je   zcle  pť3ii-žl+...   není   m(-lžiic]   chápat..

u    t.,c>m   si[[ysl.Li ,    že   by   z{le   něli:i   na   zřt:ž.t..€..1Í   iTryšl.enlcy    j  lný[::h   ai:it,oi:iů ,
Í:ile   spíšE|.    že   t.c}.    c:o   nÉ3i:isal€š.   v2žr.Iy   soi.iliza5í    s   ric}sels:t..vím,   kt.er`á
vE  T!1děiií   dost.fila   or.1   Boha.

3     5   T  .    `.~`  .    6Ci?  .Ei4tc}i  .
4   5   T  .    cs  .   áá7  .
5    5   T  .    .`~` .    6á8  .
6    E.   G.   Whlt.e-.    C:hrlst,    Íri   Hls   Sifii-it:tuarv.1969.    s.1C}.
7     5   T  ,    s  .    ťE}`3  .
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i:]ečeť.   ne}:ir`i't,elEi.    V   t,Limt,Li   i=.I.ileclii      se   m3děje   nic   i:i.=i]i.ivičat,éhci.    5vě-
i:leL.t..vi`    jsiiii   hud'   i]r.1   I)Lic:ha   B{]ži'liii,    netiii   Licl   cl'áhla. "1

Nevyjadřúvala   " jen   iiáz{:ir   5`e5t,ry   `ýhit.ecivé" ,    a   lir.leiTi,    kt,eří   t.i-i
t,vi`clili,   vzkázala,      že   "t,Ím   uráželi      Dii[:ha   Bcižíhiť.2   r)álEi     t,[i  vy-
svět,l{=ivala   t.čikt.i=i:    "Kclyž   t,í,    jimž   jsliu   aclres[ivái.ia   t,at,o   vai`Úvná   na-
i:iLimEnut,Í,    .ř;i'kaji':    »Tii   je   jen      ilscibní   názcir   sest,i`ý`   Vhit.Eii._wÉ,    já   sÉ>
tiudu   dále   r`i'clit,   vlast.ni'Hi   i.`ist.idkem<<,    a      pi_ikraciiiji`   v   t,i=]m,    za   c.ci   byli
káráni,    dávaji'      iia-jevLi,   že   rJc}hrrJaji'   B.jž'i'      rad{JLi,    a   výslt?dkem   bude
t.[=i,    na   L-:[i   mĚ   r]i`ávě   B[:iží   [)uch   iir.Lizcirnil    -urážka   Bc]ži'h[=i   díla   a   je-
jiL-:h   v]ast.ni'   záhiiba."3

2.    Náz[ii`   E.    t;.    `fhii.,[3i=wÍ   na   aut,i]rit,at,ivni`   i=lEf iniivání   věrilui?né
i=iravdy.    E.    G.    Whit.eúvá   šla   ješt,ě   dál.    Neb5Jla   přímým   Boži'm   mliivřín
pLiuze      t,L3hcly,    když     mlLivila   ii      [iLázkái?h   t,ýkaji'c:i'Lih      se   cli=imái::iiost,i
a   sbi3rc}véhLi   žiuiit,a   svýrh   s}rciliivěříi::i'c}i,      ale   aiit.c]i`il:,at,ivni'   a   5i_ii]-
l€`:lil ivá   hyla   i:iři   clefinováni`   věr[][iřnelit]   s.t,anoviska.

HiJvořila      ci   "naši'      pii[?át,e[Ť}ii'   zkušenost.i"       (nepci[=hybně   mínilÉi
si]hcit.ní   k{]nfEren(=e   z   let.184.8   -1.E}50),    kdy   "nás   t,i`snil    -jeclen   blucl
za   cliiuhým",      když   .'kazat,elÉ   a   liíkaři      pr`inášeli   iicivé   naiiky`'.    Tat,i]
malá   skLipina   st,i`ávila   někd5J   "[:el€'!  .ni]i=i"    zk.i-iumáni'm   Pi'sma   a   pi`[isbiiu
k   BiihLi   ii      ii5iiiěi`iiĚní.    \J   t,akiivýi::Ii      L.Iivi'1i`eh    "l:)ui=h   svat,ý      i=iřii:]i_imínal
i:ii`avdu   na,ši'   mysli.  .  .    Ui-.hvát.ila   mě   BLiži'   inLic:   a   tivl€i    jsem   usi::hi]i]něna
clefiiic}vat-,.    i::{=i    je   i.iravcla   a   cci   bliid."4

E.    G.   lJhít.ettvá   t.i'm  vlast,nĚ;   i:ii`[Jhlásila,   že.  jÉ.ji'   výri]ky,    týka-
ji'c:i'   se   uřeni',    jsiiu   v   pcir:lst,at..Ěi      r_iez   bluclii.    "V   t[iiTi,    t.?{]   jsem   iiapsa-
la,    j!=      i:iři'mý   .r`et,Ě;z   i}i`avdy      bez   -jedinÉ}ii]   bliiclnéh[i     výi`cikLi."5   Jeji'
suěclect,vÍ   "iiikcly   neprLit.iřeči"   F'i'smii,    pri=it,Úže   I:.yla   "iJi:iiičena   ci  vzá-
jemnE'im   `/zLahu  výi`okiai   Pi'sma".6   Vydat.   tiy   se   mi]I.ily   i   vĚ*.]učnÉ   výi`i]ky
v   jeji'[:h   i=isobni'i=Ii   cleni'i=i'c:h,    kt.eré   psala      i=iět.   let,   přecl   svt]u   smi`t.Í,
pri:J[.Úže   iitisahuji`      "svěLli=i"   a   "nauřeníti,      kl-,ei`É   dost,ala,    aby     .'Úcl-
st,-,i`anila   zulášt,iii'   bliidy   a   určiia,   {::c]   je   prauda".7

EvÍ:.irigeli5-t.civi   l,iL    `L    Simi:}sc]m]vi,    kt,ei`ý   F.i`aL-:cival   v   jižni'   Kali-
fcii`i]ii,      i`i.iku   190fi     nai:Jsala:    "Jsem     vclětŤná,    že     naučení,   Libscižené
v   mýcli      kníhái=h,    ut.vrclilD     pr`i't,iiinnclu   r]ravclu     i:.i`ii   t.ut,o     cli]bu.    Tyto
kníhy   byly   iiap5.ány   i=ic]d   zjevný'-m   pfisLLibeiiím   Di.ic:ha   svat,Éhi-L.'8

R(Jku   1905,    krát.L`e   i:ii=i   t,[im,       [:Ú   [iclirii't..la   nesprávnÉ   nauky   Di`.    J.
H.    K{=?lliJgga   a    jeho   st-,i=iu}:iem=ů,       a   i:]r`i    zi=iět.ném    púhl€?clu   na   i:ii]{Ťát,ečiií
si=iti{it.ni'   kúní-ei`Emi=e,    i:iři    nii=:hž   bý`l    i-)i`i]jev   Dui::ha   svat,Éh(=i   t.ak   výi`az-
ný,    E.    G.    l./hit.eLivá    jedncizna.šně   i:irohlásila:    .'Když   mci{=   Bciž.Í   svěclči',
it{]   -je   pi-`€ivda,       i:]ak   t,at,{=i   rii`Éivcla   má   zfist,at.      pravd(=iu   prilvždy.    Nemají
se   i:.ř`e{=:li.=]vávat.   žáclnÉ   další   domněnky,    kt.erÉ   iidpiii`uji'   svět.lii,    kt,eré
clal    Bfii-i."9

Na   kiln{=i    t.él.,ii      st..,at,i    hi=iv{=)říla   o    liclE:L.h,    kt,eří      biiclilii    i   v   hu-
clt]Lic:ni=ist,i       (jakú   t.oHiii      ttyli]    i      v   mínul{=ist,i)       přiL`házĚit.   s    "výklady
Pi'sna,    kt,eré   i:.cikládají   z,a   r.iravchi,    kt,i3i`É   však   i:Ji`avdiJu   nejsiiLi`'.    Ti-
i.,ii    liclÉ   l:iudciu   t,vrclít„    žL]      m:ijí    "ni=ivÉ   suĚT.t.lú.'.    Ujíšt'.civala   ušak,    že

15   T,    5.    6?1.
2-5   ,1  ..--`.    ó4.
3     5   T  .    c_~`  .    687  .árc'.rc3  .
4   Gm,    S.    .302.
5   :3   Sll,    s.   52.
6    :3   Sl|`    5.   38.
7    .3   .S`|l.    s.    :32.
8    I)t.]i:ils   =;C}`    .1906:    i:Ít,Li-je   R`    Gr`aybí1.1-.    "EII.ei-i   Whlte's   Rol.e    ln   Dc;[:-

t..rliial.    F{:}rmat.1c)n."    In:    I[}jl__i3_1_5_t_,_ry_   {C}ct.{:}ber   1981)  ,    s .   9  .
9    |   S||`    s.1`f:il  .
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}iauk-y   t.ě[::ht.,ii    liclí   hu[1i_iii   "cid}:.circivat,      svšt.lu,    kt.ei`é   dai   Bůh   v   pi°isci-
t]eni'   DUL`hÉi      svat.Éli(:i".    Buf:li:iuc:i'm   pr`er.lst,avit..elťiin      t::i'rkve   radila,    aby
zavi`hli   i:]ciselsl:.vi',   kt,e=rá   iidporují   "zvlášt,ni'm   t]cidů.m   naší   víry" ,    tia
c]clst-,rariu.jí       ..nškt,ei`ý   sliJui:i      B{]hem   s-i::hválenÉliLi      záklar.lu"    (.=}d      rc]ku
1844   do   kcinL.e     st,olet.i').    Přijet.i'   t:,akc]výt=ťh   názcirů   by      "verllo   k   i]Li-
přeni'   pravcly,      kt,eriiu   zéi   i:H=]slední[:h     50   let,   Bi°i}i     clával   svÉmu   liclu
a   kt,ei`{:iu   di:]kazi]val    i:]ri-jjeuem   Dut=.ha   svat.éhii.'.1

3.   EgJH_t,ky   krii:.-ikfiť_  Hlavní      t:iiihnut.ku   t.ě(::h,    kt,eří   "i`ilzi:]it,vá-
vaji'"   spisy   'E.   C]'.   Whit.ellvé,    "vyhi:.vují     vašim   názi]rfim,    t.vi`di'ii,    že
Bfiri  vám   dal   scl.ii]i-most,   ri]zliši=ivat,,    m   -je   svět.lo   z  nebe   a   cci   je  vý-
i`azÉim   i=iciLihÉ      lidsk€`:   m[iudrtJst,i"  ,2    oziiaiŤila      i:.i`{=ii`iic:k€'i   sliižebníccJ   za
"pr`Ěvláclaji'c?Ího      clu(::ha   naš: i'      [lciby ...-ji'mž      jc?   "nevěi`a      a   i=icl}:iaclnut,Í
-cl|i[=h   di]zniiĚ:.lÉ   iisvĚ:t.y ...,    avšak   ue   skut,eiŤni]st,i.  .  .    iiejzaslepÉmější
t-.r{Ji|i.fal.]s~t,".    fl   d{]clal±ť    .'Exist,uje      určit.ý   di.ich   miidlá.řskÉhil   vyvyšci-
váiií   pLiuliého   lidskéhc]   rllzumii   iiaci   zjevenou  mL]udrList,   Bciží."3

E.   G.      Uriit,ei]vá  vysvět,1uje  dáie     .'p±"   ciťivcid   oi:ti]zic:e     vi°iři
jeji'm   spisům,      kt.ei`ý   je   zr`i'dkakrJy   vyslcivEn     veřEijně:   ncipsala   nebLl
řekl€i     i-iěf_=i],    tm      sE   živě      'zar`ezává   cli]      žj.vcii:,i=ispi`ávy   ki`it,ika,    5iiacl
v  litilast.i   výživy  nel.iLi  odívání,      čt,iiní,   i`eki`eaL'e  a  zábavy,   clesát,ků
nEbci   zacl.illváváni'   5[ih{=it.y.    Kr-jt.ik   t.e`-Jy   st7[iii   ki`itikDLi   i:.i`cijevu-je   "i.ir-
řit.ý     nedc]st,at,ek  mravní     Llclvahy     -     vůli,   i:icisilněnc]u     a   livládanciu
Dui=hE.m   B.]ž]'m,    zr`]'i=i    se   škDciiivýi=ii   návykfi."4

4..    NetiezpeiŤíjJi:H=hvlic]váni'.    I)ále      si   všimněme   pi=]z[=ii`nt=ist,i    E.    G.
\ifhit.Ei]vÉJ,    kt,eri]ii   vĚiiujt=r   ot,ázi::e      pi]i=hyLILwáni`   -   F.[ic:hyb.Jváni'   {]   Písmu
i    pochytiLiuáiií   c]   si:}is€J(::.ti   sÚLičas.tiÉh{.i   pi`cijevu   c]iit=ha   prii].`cii-:kého:

•.Sat.an      jL2   s{=hilEien     v}iiiknrjiit,   i]Dchybnii5t..,i      a  vynalÉzt.   námít.ky

i:irot,i   .ja5nému   svĚ;dec:tvi'      ocl   Bi]ha   a   miiozi'   t,o     púkládají   za   jakt]u5i
i.:t,nLi5t.,       z=nč'imku      vlasti.ii'       int,eliL]Eiic!i~?,       kclyž      pro-jevuji'   nE:dfivěru,
f]cichybuji'   a      překriic:ují.    Ti,    kdLi   cht.ěji'      i:.ci{=hybi.ivat.,    k   t.cimti   biidciu
mít.     milžiiúst..    Bfih     nehi=idlá   ilclst,i`anit.     kažclou   př`i'ležit.i=ist,     nevěry.
(Kdyby  t...i     uclĚ;lal,   sciuča5iiě  by  Lidst.ranil     každDu  miižnc]st.   i:.rcijevit.
vi'pu! )   On   piicláv€'i   dťikaz.   kt,erý      je   t,řeba   pozili`nĚ  prozkiiumat,   i:.cikoi`-
niiii   mysli'   a   učEmlivým   clui::hem,    a   vši{=hni    by   se   měli   i`{:izhodni=iut.   i:icid
t.i'l-ic]u   dfikazu. ''    "Bfih   clává   cl[=ist.at.eřný   důkaz   i:irii   ui:.římnou   mysl ,    kt,e-
rá   je   [ic:hLit.na     věřlt,.   Když   se   však   někd[i     []d   závažnéhLi   clůkazu   t=id-
vrat=Í   kvů]i      něčEmii,    ri]   svým      i=.mezEným   i-:hápá}ii`m   nemi°iže      i:ibjasnít,
zůst,aiie      v   eliladnéiTi,      mrazivém   cwzr.liiší      nevšry   í      iTiučivýc:h   iloi::hyb
a   jehi=i  v]`i`a   nakiiner   zt,rciskcit,á. ''5

E.    G.   iiíhitEiLivá   dfiraznš      prol-ilásila:    "Kclyž   zt..i`áci't,e   clflvěi`u   ve
Svěde(:t.ví,    cidpaclnet,e   cicl   biblii=:ké     i:]ravdy."6    Uvádi'   i   st,upně,    kteiiÉ
vei~J[iu   di]   "zahym.it,i'".    Všiiimšiíie   si    jirh:

a)   Sat,an   iTciclně[::uje   v   členec:h   církve   duc:ha   ki`it,iky   pi`Út,Í   {=Ír-
k.evním      předs`t,avit,elfirii   iia      všEi=h   úi`ov}-ií[?h      -i:ii`Libi]iizi'      ''žái`livLlst,
a   nE=spt]k.=]jE.iicist.   vůřl   vedeiii'   d]'la".

b)    DiiL.h{]vni'   dai-`y   všr=?c]bE:i=riĚ    (a   dar   i:)i`iir`ii{=t,vÍ,    jak   se   i:.i`i]-jeuil
sk].`ze   E.    G.    iiJhit.eLiv{]u,       cibzuiášt.Ě)    "js.]u   zi:.cH=hybrit]vány   nejdr`Íue".
VýsleclkEm    [Ti:it,[Jm       -j.e,    že   mč-iji'       .'j€.in   málii   vážncist,Í      a   naučen]'   ski`ze
viclění   zfist,ává   iiepiivšimnut,.]" .

r,.)    Záklacliii`,    }iL-]si.iÉ.   néiiik.y    i=i`rkve,       "živtJt,iidáriiÉ   hiJcly   naši'   ví-

+     1    t~=>ll,    s.1Eil.162.
2    :i   rl,    s.    69]__
3     5I   T  ,    .-=  _     ?9  -
4   5   T.   s.   á75.
c.    +`i   T  .    s .    á75  .f37á -
6    5]   T  .   s  .    á'?4.
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ry",   vyvc.lávají   pc]c:hybncist,,   s   čímž  dále  sciuvisí
d)   ilLt[:hyh[ivání   Ú   Písmu   samém.    "Pcit,cim      se   cit,vírá   i=est,a   dc]   zá-

huby -"
E.    G.    Whit.eiivá   připDmíná:    "Když   někt,eří   lidé  zařnou   i]cic:hybci-

vat.  a  zř;Íkat  se  Svědec:t,vÍ,   kt,erým  kdysi   věříli,   sat,an  vÍ,   že  t,it.ci
suedení   jednrlt.líuc:i   se  Ž:de     iiezast,aví.   Prc]t,o  znásribuje  svÉ  úsilí,
dokud     je   nept}dnít,Í     k     ot,evřené     vziTouře,   kt,erá     je  nezhcijit,elná
a   kcinčí   záhubúu."      "PovDlnost,Í   i:ioc:hybno5t,em   a     nevěřt?  vůčl   Bilžímu
dílu...   se    .i.iřipraviijí   k   t,c]mu,      aby   s`e   st.ali      c}hĚ;t,í   čiréhú   pciduú-
r] u _  . . 1

5.   VÝ2:va   a  var`ování.   E.   G.   Vhit,ecivá  s   relou  vážniist,Í   nalÉha-
vě  žádala  svÉ     súuřasné  kritiky,   ahy  se  "i]gst,avěli     mezi  mě  a   lid
a   nEbránili   svĚ;t,lu,   kt,eré  mu  Bůli   posílá.   NezbavujLe   svciu   kriLikcm
SvědeL.t.vÍ   všÍ      síly,   všÍ   úiřinmist.i      a  moc:j ....   JesLliže     Svědert,vÍ
ngmliiví   pcJdle     Bc}žÍ.ho   sli]va,   zavrhnět,e   jE.      Krist.a   a   Beliála   není
mcižnc}   spDjit..   Pro  Kríst.a  vás     prcisín,   nepleťte  iTiysli    lidí   lídským
i:hyt,rá[::Lvím   netio   poc::hyhciváním   a     neznehc]dnoc:ujt,e   dílo,    kt.erÉ   rhc:e
Pán   kcmaL.    Svým   iiedc]st,at,ken   dut=hovního   ric}st.řehu   nedělgjt,e   z   t,c]hci-
t,o   Bcižího   nást,rD-je     kámen   úrazu,   {]   kt.erý   se     mnilzí   rt}zbijí   a   iiad-
nc.u,    zaplet,c]u   se   a   c:hyt,Í."2

Dále      je     i]bvíňuje:      "Vaše     nevĚra     v     t.[imt,Ú   případě   rieziiiění
skut,Ě]čncist.i."3   "Vaše     nevěra   je   (Svěder:t.vÍ)     nezbaví   pravdivúst.i.
Když   jsou   ||d   Bciha.    cihst,c]jí."4

fi      dálE:       "Bůh      není      Ííli]vĚki         s      nímž      by      bylci      iTicižnc}     si
zalii`ávat,. "5   "CldpLir   vfiči   E;c]žím   hrcizbám   necidvrát,í   jejic:h   uskut,eřně-
rií.      Prcit,ivit,   se      Hosp[idincivým   slovfim,      i=)zmámeným   pi`o5třednic:t,vím
jehci   uyvc]1E3nýL`h   nást,i`i=ijů,    jen   p[idnít,Í      jeh[i   hiiĚv   a   viníka   nakc]nec
sLihnE   jístá   záiiuba."6

Když   hovúi<Íla   Li   svÉm   díle  a     Pánu,    kt,grý   jí   hc]   svěřil,   E.   G.
Whit,ecivá   dále  varovala:   "Když  mě     Bůh  pověřil,   abyc:h   ngsla   ui`čit,é
pDselství,    pak  t,i.   kdc]  by  v  t,omLo  díle  cht,Ěli   cislabcivat,  víru   lldí
v   jeh[]     pi`avdiuúst.,      nebi]jují     prcit,i     ná5t,i`oji,      ale   pi`ot.i   Bcihu.""NezlehřujeLe  a     neiirážíi,e  iiást,i`oj,   ale  B!]ha,      kt,erý  vás  v  t.ěc:ht,ci
naiic]meiiuLí{=li   a   výiŤit.kác:h   cislc]vil."       "Lidé   mohciu   sot,va   uíce   ui`azit.
Bc}ha,      než   když     pi]hrdají   nást,i`oji.      kt.ei`É   pnvúlal,      aby   Je  vedl,
a  2avrhují   je.`'7

V   jednom      z   nc}řníii`h   vidění   PáH      řekl   E.    G.   Hhit,eovÉ     Ú   t,ěc:h,
kt,eří   se   c.dvrát.ili   Úd  suět,1a,   kt,ei`é   jim  hylci   púslánc]:    .'Znevažc}vá-
ním   a   zavrliciváním   svědec:t,vÍ.   kt,erÉ   jsEm   t.i   prú  nĚ  dal,   nezneváži-
lí   t,ebe,    ale   mĚ,    t,véh{.i   Pána."8

NakcineLT:    jE:št.ě   t.at,Ll   slc]va   E.    G.    Vhitec]vÉ:    "Když   se   LJhc:eLe   [id-
urát,it.   []d   Bc]žÍ   i`ady   a      jít.  vla5Lní   t=est.ciu,    když   cislabujet,e   důvĚi`u
BÚžíhi=]   líclu   ve   svědec:t,vÍ,    kt,Erá     mu   [ioslal,    biJuřít,e   se   prcit.i   Bcihu
5t,É]jně   jak[i   C:hctré.    Dátan   a   Abiriin.    Vít,e   ci   iiic:li."9

Hai]rt]t,i   Liimu   t.i,    kt,eří.   uěří,   že   Pán  mluvil   ski`ze   sest,i`u   Whi-
t,ec}vou   a      dal    jí   ui.`čít,É      pc]selst,vÍ,    hudúu   c]c:Iiráněni      přÉ]{l   mncihýnl



svt.idy,    kt,eré   přijdciii   v   i:tcislecini'c:h   dnec:h.1

ZávěrE.m   t,Ét,i]   i`ivahy   o   úlozE     E.    G.   lJliit,eLivÉ   při   i`iJzvcJjí    učení
advent,ist,ů  s.
a dv E..n t, i 5 t, Í, i: ké
t,ei-:h   1848-1850
na   [iclevz:cláván i'
a[iy   zasahc]ua].a
sys t,ÉrTl -

Dll,=h   B,Jžl`
l:,,:,hl.`C,llžellí    dlJ
milhl i _       Tehdy
(u   I:Iřl`Padě,   že

d.   můžeme   říi::t.,   že  měla  významný   pcidíl   na   fc]mc]vání
vĚi`[iuky.    ijbzvlášť   v   dc}bě   slibLlt.ni'ch   koní-E:i`eni=i`   v   le-
.    Je.jí   i'ikcil   se      ušak   i=icizclěji    s}}i'šg   pciclst,at.nš   i:imezil
pciselst,ví.   kt,erá   dost,ala     Dd   BLiha  ve  viclĚ;níi-~.Ii,  .než
dii   rli2:Iicivcii`u   s      t.ěmi ,    kt,eří   f[ii`mt=ivali   náš   věrciuč5ný

se   skrze   ni   }=}i`i]jE=vil      jen   t,eh[ly,    kclyž   t,Í,    kdo   byli
hliibok.Éhi=]   st,uclia   a     mcicllit,bý',    necliispěli   až   t.aiii,    kam
pLiselst,vÍ      skrze      E.       8.   WI.iit..Ěi=]vÚu      bud'   na[-.ravcwala

úřast,ni'ťi   se      iibi'.i`Éili   nesi)rávným   siTiěrťí]m).    netio   i:ici-
t.vi`zcivčila   a      r.]iJ5ilLivala   (kd:yž   sÉ?   uhíi`ali      si)rávnýin   smĚ;rem),    avšak
nĚ?n'Í   žádný   důkaz,   že   by   i'ičelem   v.i.clěi]]'   byli=i   začínat.   uěrůučnciii   Í-Lir-
mac i  _

E.    G.    1iJhit,eová   se   pr`i      všem   or.ihaj[iváni`   r)i`venst,vi'   Písma   i..`řeiie
}:Júkláclala,      iic]kucJ   šlLi      Ú   lidevzi=láni`      B{]ži'ho   i:.ciselst,vÍ      věříci'm,    za
•Ťliivěk€i   z   řad   bihlii:kýi:!h   i:ir{]ri=ikL°i.    Telikiiž.   v   bir.ilii-:kÉ   [l.]bě   i   v   i?a-
se[=h   iTi.]dei`n]'iih   h[ivLiřil   st.ejný      Duch   svclt,ý,    i:]ciselst,vi'   maji'   5t.ejnt]u
závíižni]st,.    NEm[]Iili    -je   bE.zLi`est,ně     př`Ehli'žet.   ani   ki`il:.iiii ,   kt,eři'   5e
je   snažllj.     i`t]zpit,vávat.,   aiii   jiní,   kt-.eři'      jEi   piililicllně   zanedbávali
nebLi   riebi`alí   na   věcli=]mi'.

4.   "Písno,   jgdinĚ  Písno!"

V   cl.JbĚ      rii`i]t,E?s[.ant.ské   refcirmac:e   hylii      bi]jLivýiTi   pokřlkem   "pi`i=+
t.est.uj i'i::i'ch   i.irc]l..,i   i=]iwenst.vi'    1 j.dské   t,raclii=:e   i:.řed   inspii.`civaným   PÍs-
mEm   hesll]:    >>P1'sm.=l.     jeclině   Pl'smcl!<<"

Na   začíát,kii      aclvent.ni'ht:i   hnut,i'   tiylo   .Ťast,ci     slyšet,   t.at,áž   slc.va,
avšak   dnes   t.c!t,D   lie5.l[i   5li]už.i'   mm=ihým   jakt]   zá5-t.Ěr`a   lst,ivÉhii   ořeiirio-
váiii'   služby   a   pLiselst..uÍ   E_    [L   iJhit,€!{=]vÉ.    Tat,||   sliiva   je   i   diiE.s   sly-
šet..   ve   stejnÉ   si]iivisli]st.i.

r].ři    st.an{:ivÉm   shi`DiiiážclĚni`   na       jaře   iTiiniiléht.   i.`t-.iku   vypi`ávĚl   acl-
v[]nt,ist.ic:ký   kazat,el   z   jt?dnÉ   naší   sevt-iriiameric:ké   šk[=ily   t,ut,o   zkuše-
nt`JSL    V    .jeclnÉ   t,ř`i'chř   si]I}[]t..ní   ški]ly,    ktE:rou   t,vLiříli   st.iiclent.i    zmínĚ-
jii.Í    š.k(=ils;`,        i.ii-`i=il.ii'i.'i`tl    i.'ikcil     ji=jíi=.li       rii`cií-esijr.     Začal    se        jeclnci.t,livýc:h
st,i.iclent.fi      i:it.,át,,     jakÉ      iTiyšlEnky      k      }:JrávĚ   iifi]bi'iTanému      úkiJlu   našll
v   siiiičasné  iíiimciliiblic:ké   lit,ei`at,uře~   žáci   Lidpovídali   c:it,át.y   z   Liit.-
ht=ii.`a,   Kalvi'na,    Keit.a  Hillera,    Paula      Ti]ui`niei`a.   C.    S.    LeiJisE   at,cl.
Pi`cií-E5cir   hyl   dále   zvědav,    jak     sLuclent,i   reagují   na   úkcil,   a   dost.al
něk.iilík  osiibiii'ch   svěclei::tvi'.  .Vt,[m   se  pr`ihiásila  členka   t,iv`Íciy,   st,u-
clent.ka     tairiní   škcily,      kt.ei`á      dcil:iře     znala   di'li]     dLicha   prorúi::kÉhtJ,
a   ř€..kl€`,    že      ve   si=ilsei::h   E.    G.    Vhitei:]vé      našla   iižltečni]u   myšlÉnkii,
kt.erá   ji'      samÉ   i:i[3niill-ila.    Hež      ji   však  mi]Iila      vyjádřit-..    prlife5`iir   Ji
pi<ei`ušil   poznámkilu:    "`J   t,Ét,i]   t,říclě   zfist,arime   i:irii   zásaclě   »F'i'sm],    je-
cliiiĚ;      I:'i'smii!<<"    IrLinií      tiylii,    že      až   do      t,é   t::1.ivi'le   i:.ři'mé   svědEt::t,vi'
[T|'Sma   `rĚ.l   i:,r`|'CiĚí   Vla|i.eí::    nE!Zazněic] !

Kclyž   v   roi-:e    1900       E_    t;.    lýhit.ei=ivá   i=]řednášela   učit,elfim   s[=ittcJt.ni'
ški=ily,     pi<ii:T{=imnělí]     jim,     €itiy    "v   mysli'ch    pc]sluc:haLŤ€i    zaii€it=h`=ilí    cliijem,
že   F'i'i`3iíici,        -jE!climž   P]Ísniii    jE.i       naši'm   pi.`aviclleiTi   vi'ry."2       A   v    i:ioslLiclni'
kiiize,    kt,eriiii   n€-ipsč-ila   i:iř`Ěr[1   svou      smi`t,i'   i`[]ku   1915,    přírH]iTiínala   ka-

+    3   Sri,   s.   84
2-CSW.     :s.     flz±±.
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zat.E.lům   c:i'rkve,    a[iy   "Z   kazat,elny     byíci   slyšet.   slův[]   PÍ'5ma,    jE?clině
Písma".1    ZnéiiTieiiá   t.i=i   sna[l,    -jak   se   clries   někt.er`i'   domnívaji`,    že   v   ká-
zání   se   iiemají   .=it,|ivat,  výr[]ky   jeji'Lli   spisů?  VLC'ibec   }ie.

Vnuk   priii-`i]c:kÉ   služi==bnice   A.    L.    Wl-iit.,e.    kt,erý   byl   pci   mniilm   let,
t,a.jEmni'kem   výt]oru   i]r[]  uý.dáváni'   spisů   E.   G.   t7Iiit,eové   při   Geiierální
kcmfei-`enL'Í ,      i:ii..tdává   v      užit,eLŤrié   sedmat,ři{::E:t,Íst,ránkové  moncigrafii2
i:Jřehled   st,ancivisek     i:ii`fik[ipníků   c!i'].`kve  a     iivácli'   zveřejnĚné  výi`.]ky,
kt..e.i`É   cliiešii.i'iTiu      zájEmi=`i    nÉ:jsi=iu   ziiela      lelu:e   [li=)5t,upne'.    Uvádí      t,akÉ
13   lilavni'L-:h  'výi`cikfi   z   i:iEi`a   E.      G.   li/hit,eovÉ,    v   iiichž   pciužila   iivede-
nc-iu   zásaclu   "Pií5ríi[i.    jedině     Písmci" ,    a   pr`-j   sumai`izi]váni'   cliikumei-itač-
iiíh[=i   nat,eriálu   dci{=házi'   ke   i?t.yr`em   závěrťim:

1.    Tent,i:]  výi-`i-Jk   nehyl   níkcly   p[iužit     v   t,i]m   smyslu.   že   by   vylu-
či=ival   závaztitJu      r.Livinncist.   |idr-M=ivídat,   na  viděiii'      jakci   svĚt.l.=i,    kt,eiié
[lal    Bůh   5vÉmu    li[1Li.

2.   Ve  vĚ;t.šinĚ   přípaclfi   jsiiu   t..at,ii   slc]va   i:.oužit,a  v   siJuvisli]st,i,
U   níž   učeni'      Bc]žíhli   5lciva   Úcl}:iiiruje     t,i`adi{.?i   nebrl   lidským     t.eoi`ii'm
r.i   falešnÉ   s-cibi]t,ě   at,cl.

3.   V   nĚkl.,ei`ých   ijři'paclech   jsc}u   t,at,o  sliiva   pilužit.a   i:iři   cleí-ino-
váiii'   našeliii   st.an{=iviska  k  viclěiiím     s   t.akovým  vysvět.lenín,    že  ři'dit,
se   Pi's`mem      znamE7ná   [Jřijmi]ut.   dui=ha   F.ri]i`iii=:kéhH      jako   skuLEi?nc}st,   zá-
vaziiciii   pi`c]      všec:hny.    kd[j   i:iřijímaji'      E}t:iží   sl{.ivú,    kt,erÉ;      přecli:iLivídá
i:}ři't,ciirmost   t,[]h[]t,c]   dai`u   v   pc]51edni'c:ri   dneL-:h.

4.    Bfih   nás   ski`ze  viclě.ní     vecll   kÉ.  5`pi`ávnému   [=hápání   jeliLi   slo-
va,    iii?Íl    nás       a   t.akÉ   v   r_iii[1i=iu{=ni=ist.i    ná5`   bii[le      uiŤiL.    Vžcly   si   musiímE
uvěd(Jmi=ivat,,    že   jsme   i:.iivinni   riři jiTmiit,1,cit,ci   Boži'   vedLini'.

A.    L_    `.Jhit,e      mlimi=ťhúclem      pLiukazLije      t,akÉ      na      t,o,       že   i   kclyž
13   hlavni'c:h   výrokfi   z   i:.g}.`a   E.       G.    +.7hit,et=ivÉ   siladá   clii   Útidcibi'   clelši'hci
nE.ž   pfil    sLc]]et.i`    ([]cl   i`t]kii    1€!El       clci   i`cikii   1914),    2:É'iklaclni'   t,c'm   t.ěc:ht,ci
výi`(:}ků   na   sklc]nku    jeji'hc]   žívcit.a   st=   v   i:M]dst,€it.ě   nijak   iiÉ]liší   i_id   vý-
piJVĚd.i'   nejst,arši'i-;h.      kLÉ?i`É   na   t,ilt,o   t,éma     napsala.3   E.    G.    WhiLerjvá
v   t,{:imt,i=i   směru   níkdy   iiii=   nezměnj.la.

Pcii=lcibenslLvi'   Ui`iáše   Smil:,he

lJ]:`ia}i   Smít,h   v    jE:rJni=im   ze   svýc}i   úvi=ii=lni'k-fi   v   iŤasi]pise   RE.vle`..r   a}icl
Herald   z   r[.iku   1863   vyjár.lr`il   Lit.ázkii:    "Vzdáváme   se   snad   F'i'sma,    když
rir`ijímáme   vj.clěni'?"    Sám      na   ni   tH:1i:icivěděl   výi`azným   "Ne!"      a   ve   svém
i=iLljeclnáni'   [:]   t,.=imt,{J   iiámět.,u   uyst,íhujE!   svÉ   st,anovj.sk{.i   zajímauým   i:iodo-
hE?nst:,vi'm,    k.Lei.É   zcle   st.rui?ně   uvácli'me:

F`ř`Éicli=it=ikládejme,       že      iriáine      licli::est.iivat..       Majit.el       lLidi    iiám   dá
ji'zclni'   řád   s   i:H=]známk{Ju.    že   tam   iiajclEme   ušil{=hriy   pot.řer.iné    inforiTiac:e
a   pc]uření    i:ii`.=i   celi=iu   cest.u.    Budeme-li       jii=h   dbát,,     li=]d'   bE]zpt=i.?iiě   d[=i-
i:.l[i-jE]   k   místm   iirčEni'.

F]ii   vy}:!1i.il-,Í      z   i:iříst,avu   ol.,evíi-`áme      knihu   a   pi`ilhli'ži'mE:      i-i[isa}.i.
Zjišt.',iij{3me,    že    její   aut,iir   uváclí   vše{=ihei=né   zásacly,    kt.erými   se   máme
i:Jci   clcitiii   }:]]avhy      rii'ciíi.,    a   i:.i]uřiije   nás   i}ilkud      mr.ižno   i]   vše{..:h   uclálcis-
t.ei::h,    kt..erÉ   by     se   iiči   t.Ét,i]   r:est,ě   m]hlý-     st.át,.    IJpozoi`ňuje   ná5   však
1,akÉ   nít   t,c.,    žE:   i:JLls.l.ĚH=ln]`       úsek   i-:est,y   mfižE.   hýt.   i=]bzvlášť   nebezi:]ečný,

1     pK.     ==_    E,26_
2`    A.    L.   Tdhlt.Ei:   ThE   Po51t,1on   of    "The   Blble   €znd   t.:he   Bíble   c}nl.y"   anc.1

t.lie   RE]l.€it..1onshli:.   of    ±.hls   t..c]   t,he   wrlt,1nqs.c>f   E11.en   G.   Whlt.e.    NÉz-
vydanÝ   cloki.imen.t..   GK.    l.eden   1971.   3'7   5.

3   Tamt,éž,    ._=.      ].9.2Ci.   I.)Qdť:]t..kcwÝ   maLei`iál   k     t.ét.o   H2onc>grafll   je   c]b-
zvlái`št.'      i.iž.1t..ečriý.      P{:iz]ůis€á±vá      část.ečně      z      {)t..1s3k]ůi   časclFiísec:lcýc:Ii
čl.ánkfiJ   J.   N.   Andreuse.   lJ`   Smlt,he   a   E.   G.   Whit.ec>ué.
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i:.i`iit.c]že   "obrysy   pLibr`eží   se  st,ále  mění   v  důsledku   bi]uřek  a   nest.áié
i:iísiŤiny".    Kvůlí   t.,c}mu     se   €iut-.i]r   post.ai`al   o   lDdiviicla,      se   kt,erým   je
t.řeba   se   seznámit   a   kt,erý.   i]oskyt.ne  zvlášt,iii'   pLimoc:   t,akiivým   nasmš-
i`i]váním      ].-.idi,    aby     se     bezr.eiřně     d.]sLala   dD      ktineřnéh{=i   příst.avu.
Aut.or     t.aké     radí     c:est,uji't:ím,      atiy     rlbali      iia   směrnii::e   a   iiauiŤení
liidivc]da.    '.pi`iJi.,iiže   si   t.i]   cikiJln[ist,i   a   nebezi=.eči`   mcJhc]u   vyžádat.".

Ve   st.an{JveTié`m   [Ťase   i:.ř`ic:házi'       li:iclivi=icl,    jak   liylLi   slíbencL    Kclyž
však   z   nějakého   neuys-vĚ:'t,lít,e]iiÉho   cliivi]clu   i.ial:ii~zÍ   kapit,án.]vi   a   L.es-
t.iiji'[:íiTi   5vé  '5lužby,    někt.eři'   z   i:]osádky   prc]t.est,ují   a   říkaji',    že   jliTi
st,ai?í,    krJsrž     se   buclou   ři'i=lit.      i:ii°ivcn.lními   směrni..teml   knihy.      Ři'kaji':
"Spillehneme   se   na   ni,    jen   ria   ni.    NiLi   ilcl  vás   ne[:hi:eiiie."

U.       Smit,h   klacle      i=]iit,cim   řečnic=kiiu      cit.ázkou:    "Kdii      nyní   clbá   iia
plat.nou   knihu   směi`nii=?   Ti,   kt,eři'   zavi`huji'   liJdiut]da,   netici  t,i,   kr,e-
ří   hi=i   na   i`adu   Liiié   kiiihy   přj.jímaji'i'   F.cisiid't,e   samí."

Nakcinec:,    i:ir[}t,cižE.     t,iišil   námit,ku   nĚ:kt,erých      cYt,enár`f.i.    že   ti'mt.il
}:icidi.iben5t,v]Ím   vniicuje,    ar.ty   církev   i:iriijala   E.    G.   `iJhit,eovúu   za   5vÉho•. lt]r]iv{)cla'.  ,    pr`Bcli::bází   t.Ét,t-J   náiriit,ce   vysvĚt,leiii'm:    ''Nic:   t.akiJvélm   ne-

ři'káme.    C:i=.      ři'kánie,    je   cibzvlášť,      t,{]t,ci:    da.Ty   Du[=ha      js{]u   dány.    aby
nám      byly       1[icliv{]clem      v      t.,ět=I.ito      ]ieb[=zi=iečnýi::l.i      časei::h      a      kclykiJll
a   v   kLimkllli   najcleme   i:]i`avé  pri=ijevy     t,ěc:ht.Li   darií,    jsme   povlnni   i:.r`i-
jrimut,   je   a   nemůžeme   jinak.    nec:li[:eme-li   zavr}-iiicii.it.   Biiži'   slLlvi],    kt,e-
i`é   iiám   raclí   přijmc]ut.,   je..'1

St,ari.=iviskci   přecl5ecly   Genei`áliii'   kcinferenc:e   G.    1.    But,lera,    zve-
ře-jiiĚné   v   řasLipise   Review   and   Herálcl,    je   clc]tirciu   i:.říziiačiiciii   Llhi`az-
iiiJu   odpi]vĚdí'   i=iiwniíc:l.i   i:Ji-.f,iktii:ini'ki3   [Íi`k.ve   aclvenLisLfi   s.    cl.    na   námlt.-
.ku,    že      Písmi=]   st,aři',    i]rcit.i]že      I:'avel   říká:    "Veškei`é      r`ísmil   i.icH=házi'
z   BLlži'Iiú      [)ut-.:}ia   €i      je   [I[ibi`É      k-ui?erii',       k   iisvĚdči~Jváni'.       k   náFii`avě,
k   výi-:h.=.vĚi   ve   5praver]lncist.j.,    aby     B[]ží   řlc]věk   byl   náležit.Š   iiřiLli`a-
ven   kLl   kaž[IÉmu   rJiJhi`Émii   člnu."    (2.   Tm   3,16.17).    Ftut.ler   [ii]znamenává:
•.Je-lí   i::glé   Pi'siio     užít,eřné,    priedi-icikládáme,    ži=   se   t,i=T     t.ýká   i   t.ěr.ii
číást,i',    k.LerÉ   iiiři'   o   i:ic]ki`ačciváni'   cli.ii-..hcivni'ch   [larLai.    kt,ei`é   nám   říkají.
že   biii=l{:iu   v   i=:ÍrL'vi   piislední{.h   clni'   a   kt.eré   iiá5   up[izorriují.    jak  máme
i`ozezi.iat.   mE:zi   i:Ji`avým      a   iiei:}i`avýrii.    Ta   -je   clůkaz,       že   i.iveclená   v.idění
maji'   si=]i`ávm:iu   i:iečEť. "2

M}-i(...]zi'   z      iiás.    kt.eří   5-e      diies   ohánĚji`   iii`iJt,e5t,aiit.ským      h{:ijt]vifm
h€islEim   "F`i'smi],    jedině   F'Ísmiť,    jak[i   by   ji'm   .=:Iit,Ěli   vyjáclřit,   iirčit.iiu
falešnriii      clvLijit.i:ist.    (dii::h[.it,t]inii),       uri?it,É   sit.Lia[řni'      r.iud'   -      €inet.[i:
K[1yž     5e      pr`iclrži't,e     Písiiia.      nemfižet,e     5e     [lržet,     E.   G.   t7hit,eovti:i;
mát.,e-li    E;.    CL    li7hit,ei]v{]u,    iiE=můžet,e      mít.   Pi'sm[}.       Tat,ci      dvr.iJit,i:ist,    je
i=]řividiiě   slabá.

N+žkLCJi<i'      aclvent,ist.,É   5.    d.  ,       vřelii-iš   kazat..elii      a   uiŤenii.ia,    iiai:ir`.
ři'k-ají:       "V   F'i'sHiii      nÉina[::házíiii   adveiit,ist,it:kÉ      učeni'   t:i   vyšĚit,řiijíL.Ím
s`uiidu."    Tít,{=i    lí[lé   vš=ak   1;vrcli',    že   tiznávaji`   t,c}t,iJ   m?ei.ii',    i]i`i]Ltiže   le-
gil:,in`ně       hei.`nEiieut,iL`kÉ       i:.i`avlcllii       }=iřii-ic]ušt,í,        ahy   i:H=]zdější    i:]r(=}ri_ik
i`c.]zši'ř`il    ii.hái:iáni`       i:ii`avcly   }-imir[]ka    p.ť`tiir.Iešl[Íhi].     Tc],        i::ci   t,it.ii    lídé   ve
sk-ut,eřniist.i    r`Íkají,     je   pi:id]e   náz{=]rii   i:iis€.it,ele   t,oh{Jt,{=i   pcijednání   t,ii-
•l.i-j:     .'Se    svýmí    s`ciuřasiiýnii    t-,Ei[ilcH_Tii-:kýml    d    Pi-`ii:]1`i    a    SVÝmi    5iiiitřa5nými

h€-!rr!i!5iit3iit.j.c:kými    }:}[imi°ickami       -se   svými    pr`eclsiidky      a   svými   zálibami
-t.i=]i:,[i   iiiŤ€mí   v   Pi'smu   nenat..:bázíiii.  "    fivšak    jini`    u{?E'iii::i    Církve   ar.lven-

1    RII___,13.1É3dna       lE!?4.    (.:1t.uje   R.   \ťl.    0l..sc>ri:        101   {]i.ieťst.1ons   {_m      t,{ie

SÉii]i=t,].i;.sry      ! .-.. n   E.1len     WhlLe,    s.   40.       <C:el.Ý   úivoclník      je  v   d{:id<;:it,ku
1)   v    iri{:j[it->{:ir.af  íí    Zl.     L.    Whlt..ea.>

2    Kll,      9.   čeiwiia   1`874.   Clt..uje      Z1.   L.   Whlte:    ThE      Posit.íon   {.-]f-''Thf.:.-
B1±ile   žii-iti   t,liE      E}1±il.e   only"    ancl   t..hE   Rela.t,1(3nshlFi     c}f   t,hís   +,o  Lrie
Writ.1ngs   t:>f   F:1len   G.   Whit,E,1971,    s.12.

72



t.ist,ů   5.   d.    se  st,ejně     bezúhonnúii   akademiL?kc]Li  při'pi`avciii   t,vrdi',   že
t,iit,ci  iičeni'   v   Pi`smu   na.=házejí   -v   i:iriJri]ct,vi`   Danie]a   a  Zjeve}ií,    ja-
kož   i   v  Težíšli\7Ýc}i   i:iodc]benst,vi'ch   ci   svat,ebni'm   rc]ucliii   a   c]   si't.i.

ZávĚr

Co     uřf  Cíi`kev     advgntíst,fi   s.   d.      o  v2:t.ahu     mezi   5pisy   E.   E.
Uhit.ecwé  a   Bibli'i'

1.    .`Sriisy   E.    G.   tíhit,ecwÉ   nep[ikládáme   za   doclat,ek   k   i:icisvát.nÉiTiu
káncmu   I:'i'sma.

2.    Nedt]mníváme   5E.    žg   hy   jeji`   5i:.isy  měly   univei`zálni`   F]oLižit,Í
jak[]  Pi'smli,   ale     náme  za   t,i-],   že  byly     napsány   i]tizvlášť   [ii`Ú   Církev
aclvent.ist.i°i   s.    d.

3.    Na   spisy   E.    E;.    lirhiteovÉ   nehlEcli`me   jakL-i   na   Písmo,    k.[.ei`É   je
jedineiŤným     měřít.kem,       ji'mž      je     t.řeba      pLisuz{]vat,   všeLihny   i]st,at.ni`
spisy -.,1

Miisi'me   však   k     tiimu   ři`ct,  vi're.   Kclyž  věři'me,      že   inspii`a{:!e   je
neclĚ,lit,elná   a     když   jedimm  čínniist,i`     i:ii`Llroka   je  i]známit     nám,   i-:c.
Ti=ž.i'š   řekl       jemu   (.`svěde[:l:.vÍ   TEžíši:ivi=}      je   dui-:h   prilri.ic:t.vť),       není
t,edy   žádný   důuocl,    abyiihcim     věřili   v   iiclst.u}:iňc]vanc]st,   inspii`ace  nebc]
v   i][lst,iii:iricivant]st,   aut,Di`it,y.    E.    G.   Whit,eilvá     byla   inspliiována   st,ej-
ným     způsúhem   a      na   st,i=jnÉm     st,ui}ni    jakr]      bibličt,i'   iii`iii`c]{=Í.    Radii,
kt,erou  dala  Maríe  sliižebníkům   při   svat..Etini'   host,ině  v  Káně  oh]edně
svélio   Syna,        je   m!=ižnt=i   vhrjdnĚÍ   ilai`afi`ázcivat.:       "UdĚ5lejt,e   všeL`:hnii,    i=o
vám   řekiie   (.i   5ki`ze   kl.,erélii-ikoli   proi`i=Jka)."    (T   2.5).

Te-li   pi`vni'     Pavli°iv   list,  Tesalcmlckým   -      jak  alesp{]ň  někt,eří
učíeriL'i   věři'   -   pi`vni'm   noviizáki]n}iím      spiseiTi,    i-iLlt,t]m   jehci   racla   ''Ducha
neiihašiijt.e",   vyjádřeiiá     v   závěrečnýcťli  veiiši'c:h      (1   Te   5,icJ),      může
mi't.   zajímavý   význam   i:iro   dnE.šrií      kr`tilsťany_    [)nes   byi=Iicm   mi]hlí   Í{i'[=t,:
•.Nevyi:Jínejt,e   hcL "   Mt=ižncist   ticlělat,      t.{]   riiiclt,i`hává   právě   t,iit,ci   vai`i=ivá~
nl,-

"F]rcii`t]c:t.vi'mi    nei:ii=ihi`dejt,E!"    (1   TE   5,20)   Mli`ivil    zcle   Pavel    i:iriE.-

devši`m   ke   kr`esťanům,    že   Bciži'   5lLivo   i:iro   nĚ;   iiekúniŤi'   závěi`e{Ťným   5`i.ii-
sem     st.ariJzákcmni'ho   káiii]}iii,      že   cluehi=ivní      clar   i:}i`|ircic:t,vi'      je   st,ále
řinný'.   a      budEi   se   i.ircijev{]vat.   i      .nac_lále   až   r:1ii   ki=im=e      časiii'   VarLival,
atiy   iiE.}:iLihi`dal i    i}ri:ii`i_iky   i:H=islÉ.ťdni'c:h   dnfi.       ki..er`i'   biidf]u   rii`ávě   t.ak    Ín-
si:iíi`{)vaní   a   aut,!=]i`itat,iviii',      pri_ir[iky,    jejii:ťhž   rioselst,vÍ   i:]řicházeji'
1:,€{k`é   }].ř`i'mu   i}cl    Dur.`ha   svatÉho?   Snacl.

•.VšÉ!c:hnii   zk[iupiejl:.e."     (1    Te   5,21)   KřEisť.an   iTiá   p{]vimiost.    .'zki=]u-

nat,   cluiihy"    (1      T   4,1),    pri]t,Liže   ne.jsou-li   všÍ[=hni      z   nir,`h   [icl   EILiha,
je   t,aké   i=]i:.ak      pi`auclc]u:    Ne   všii::hni    jscii.i   c]d      {l'ábla!    Křesť.an   má   t.ecly
i:ir`Íkaz   ({]r.l      Diit::ha   svat,Éh[i   ski`ze      Pavla),    ahy   vážnĚ     zkciumal   ilbsah
spisfi   vyc.lávaných       za   i)i`Úi`i=]i::kÉ_    Mii5Í       t,aké   zkt=iiimat   civ{:i[=e       t,€ikt=ivýt=h
s}:]isfi,    a      t,tt   .jak   u   živt]t,ě      i.`idajnÉhiJ   pi.`i]rúka,    t.ak   i      v   žíviit,ě   jel-i.]
iiásledi=]vni'ki°i.       [)o   t,i:]hút,i]      i'ikLilu    je      t.rieha   sLi      p[iiišt.ět.   s   L-)t,evřenciu
mysli'      či   [=]{=hiit.i-iii      [-i-r`i-jinciut,   vít.?e      i:irav[ly,    s      iTiysli`,    kt,erá   se   snaži`
i=]iiilvěr`it,      si       kažcié      n{]vÉ      suĚ:t.iLi      t.íiTi,       t=ii      je   i.iž   vyzkliuš€m{_i    (Sk
17,11).     A       i=}t]    t..akijvÉ   zkoiiši=:e   a       {=]uěr`€.nýi=h   vý5lEich.i`[=h:     "DotirÉhiJ   se
clržt.e."    (1   Te   5,21)

Kclyž   v   i=l{]hĚ;   ak[it,ni'   ki`ize      na   }:)řel[=mu   st,c}let,Í   někt,eří   z   i:Jr`ecl-
iiít=h   i?init,[=Jlfi   C:Íi`kve   advi=int,ist,fi   s.    d.    r.r`inášeli   2dánlivĚ;   neiiat,rné

4.    SEivent.h-i-3Lay   Aduent.1st.s      Answer   C}uEst.1c>ns   c2n      DQ{:t.r`1ne.1957,    s.
ť?:?9.
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bludy,     E[Jži'   proro[=ká     služebnice  zvěst,iivala     poselst.ui',   kt,ei`é  má
pi`o   ná5   dnes,   v   dalši'm   krit,ii=kÉm   Úbdobí,    úža5ný  význam:"F'án   clá   svéiTiu   di'1u   n[ivciLi,       živLlt.cidárn[]u   mc]c:,    když   li[lské   ná-
st,i`cije   pcislei=hriiJu     [~.ři'kaz   ji't,   vi:iřed   a     zvěst,ovat.   [ir`avclu...   Piiavda
biide     k].`it,izc]uána,   t.uiiena     a     vysmi'vána.      či'm   důkladnĚji      je  však
r.ií<ezkoLmána   a   zkušena,    t,i`m   ja5něji   hi.i[1e   zářit ,...

Zásacly  }:]ravcly,   kt.erÉ  nám  Bůh   zjeuil,    jsi]u   naši'm   jedinýn   pra-
vým   základEiTi.    Dny   nás   ucŤinily   t.Ím.    iŤi'm   j5me.    Odstup   Ěasu   nesnížil
jejj.c:h   hoclnút,ii.      Ne[iřít.el   5t,ále   u51lu.jE   c]     t,ii,   aby   od5t.ranil   t,yt,c]
pi`čivi=1y      z   jeji[=h      sŮuvisliist,i   a      i-iahi`aclil    je      Í-alešnými   t,eúi`lEmi.
F'řinese  všeclino  mc]žnÉ,    jen   at.y   u5kut,Ěčnil   své   i:]ůvc]clni'   záměi`y.    Pán
však   pi`citiudi`   licll   i:iri)nlkavÉhc]     pi]st,řeliu,   kt.eří   těmt,D   rii`avclám   dají
náležít.é   mi`sL[i   v   B[7žím   i:.iáiiii...1

Kéž   j5i    jEclním   z   niL.h!

Lit.erat.ura  ke  t.řet.Í  číást.i

Dciiight..y,    N.    F.  :   Ancit,hei`   Li]iik   at,   Seveiit-.ii-dáy   Acivent,isn,    ig62

Mart.in,   tL    R.  =    'J.he   T}.iit,h   Abúiit-.   Seveiit.h-day   Advent,ism.    19€io

1    i   Stl,   s.   201.
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