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OTEVŘENÝ DOPIS 

 

Odpověď br. Veitha br. Verteillerovi – předsedovi Divize 

5. 12. 2012 

 

Děkuji ti za dopis, na který chci rád odpovědět. Za prvé, neobdržel jsem od tebe žádný E-mail. (Snad 

jsi ho poslal na starou adresu.) Přes pevnou linku jsem nedosažitelný, protože bylo ukradeno telefonní 

vedení. Za druhé je z tónu Tvého dopisu zřejmé, že mé vysvětlení "žlutého šátečku/hadříku" zjevně 

neakceptujete, a tedy vycházíte z toho, že jsem svou poznámku mínil jako vědomé pohrdání židovským 

národem. Zdá se, že někteří lidé jsou zcela posedlí tím, aby podstrčili zlé úmysly, protože to je to, co 

chtějí slyšet. Ve skutečnosti jde o to, že se cítili mými přednáškami být šlápnuti na nohu, a proto váží 

každé slovo na zlaté váze, aby mohli něco vytknout, (protestovat). Přitom mi nechtějí věřit, že jde jen 

o jazykovou bariéru a nic dalšího. 

 

Nechej mě vysvětlit: V mé rodné řeči (afrikaanisch) vyjadřuje zdrobnělina vždy náklonnost, sympatie, 

zalíbení a spolucítění. Vyjadřuje dvojnásobné i trojnásobné zdrobnění k vyjádření cítění. V němčině 

jsou zdrobněliny často používány jako zlehčení či znehodnocení. Jelikož němčina a afrikánština mají 

podobné mluvnické obraty, mám ve zvyku používat jemnosti z afrikánštiny také v němčině. 

V Německu jsem již skutečně měl problém, protože jsem řekl „malého srdce“ místo „velkého srdce“. 

V Africe je někdo s malým srdcem (dvojnásobné zmenšení) přátelský, citlivý, jemný, a sympatický, 

ale v Němčině jde o význam úzkoprsý, omezený, přízemní, nebo skrblivý, lakomý. V afrikánštině, 

když je řeč o šátečku, jde o ukázání rozdílu, např. mezi velkou plachtovinou (povlečení na postel). 

Nikdo nepřijde na myšlenku jinak tomu rozumět. Znovu zdůrazňuji, že jsem nechtěl nic zlehčit ani 

znehodnotit a že nehájím antisemitizmus. Protože jsem vyrostl v Africe a ne v Německu, nemám 

s diskriminací Židů nic do činění a ani jsem takové pojetí nepropagoval. Naopak, každá diskriminující 

ideologie je mi odporná. 

 

Moje výpovědi jsou k nepoznání překroucené a chování STA (CASD) v německy mluvících zemích 

Evropy během války nebylo právě příkladné (jak vyplývá z vaší omluvy z r. 2005 k antisemitismu), 

proto předpokládám, že ze strachu z minulosti vedení neúměrně reagovalo. Zcela ve smyslu omluvy 

jsem také proti každé formě rasové či náboženské diskriminace a stojím za svobodou svědomí. Přitom 

dělám zřetelný rozdíl mezi otázkami rasovými a teologickými. Toto rozdělování připadá mnohým 

těžké, protože s sebou nese pocit viny. Skutečnost, že STA (CASD) v Německu je spoluvinná, nedává 

jí právo pendlovat se stejným balíkem do druhého extrému, přičemž diskriminuje „antitypické Židy“, 

kteří hlásají Trojandělské poselství. Jestliže to dělá, pak její vyznání odpovídá vyznání krále Saula bez 

změny srdce, protože dokazuje svým jednáním, že dnes je schopná konat stejnou měrou bláznovství 

jako tehdy. 

 

STA (CASD) je povolána nést určité poselství: Trojandělské poselství, které probouzí všechny zajaté 

v Babyloně slovy „Vyjděte z něho, lide můj…“ Musí být ukázány falešné směry myšlení a Babylon 

musí být demaskován, jinak nikdo neví, odkud má vyjít. Pozouny musí vydat jasný tón, takový, aby 

lidé mohli být obklopeni Boží korouhví. To je smyslem mých přednášek a měl by to být také cíl 

každého evangelisty STA (CASD) s pohledem, „že nic jiného by nemělo upoutat naši pozornost“. 

Dnešní babylonské ideologie jsou úzce spojeny s doslovným státem Izrael, a proto musí být odhaleny 

jako falešné, a to je samotným účelem mých přednášek. Hlásání Trojandělského poselství je 
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nepohodlné pro ty, kteří se cítí v našich řadách nepříjemně, pro ty, kteří chtějí být politicky korektní, a 

jsou také připraveni obětovat pravdu pro uznání světem.  

 

Němečtí vedoucí před zveřejněním svého postoje na všechny sbory se mnou nemluvili. Tím 

nenásledovali biblický postup, jak je popsán u Mt 18,15-20, ale postavili se na stranu žalobců. Kromě 

toho proti mně zavedené juristické kroky jsou v rozporu s Písmem, a to tím, že se vedení 

nedistancovalo od tohoto kroku (Mt 18,15-20), neodpovídá v tomto smyslu také biblickému 

napomenutí. Tvůj dopis mi jasně ukázal, že se postoj Divize neodlišuje od postoje německého, a proto 

nemám jinou volbu, než zveřejnit moji odpověď a také jiné starosti.  

 

1. Moderní ekumenické tendence zastiňují zvěstování Trojandělského poselství, a zdá se, že naši 

zástupci v Evropě (jak bylo zkráceně vytištěno v časopise STA) nemůžou zdůvodnit, proč 

považujeme papežství za Antikrista, anebo proč jako církev nepovažujeme za nutné rozšiřovat 

Velký spor věků. Nebyli jsme varováni před ekumenickými spojeními a nejsou ony kamenem 

úrazu pro rozšiřování našeho poselství? 

2.  Jak je možné, že není slyšet napomínání, když jsou do církve zaváděny falešné praktiky? 

Většina vedoucích se zdá být bezstarostná, když „duchovní forma“ (spiritual formation) se 

vkrádá do našich řad napříč skutečností, že její kořeny jsou v jezuitském duchovnu 

(spiritualitě). (V mé přednášce „Jezuité a protireformace“ je to dostatečně popsáno.) Ale toho 

není dost, propagujeme dokonce knihy s těmito myšlenkami v oficiálních církevních 

publikacích. Proč se nedělá veřejné napomenutí, když řečník v našich evropských zařízeních 

se přimlouvá pro požehnání čarodějnicemi a proč může dokonce mluvit v dalších objektech 

STA (CASD)? Byli pořadatelé písemně pokáráni? Jsem si vědom, že tento problém není 

omezen jen na Evropu a že i jiné jezuitské instituce a řečníci podobného druhu měli možnost 

mluvit na adventistických základnách. 

3.  Jak je možné, že naši mladí jsou na oficiálních zábavách s hudbou, a vystoupeních, 

které se vůbec nepodobají nebi, vedeni na scestí? Viděl jsem šokující videa v Evropě 

od mládežnických a adventistických vedoucích, která by dokonce i ostatním církvím 

vehnala červeň studu do tváří. Jsme už tak neteční k odpadnutí, že znepokojení bratři 

neumí nic jiného, než plakat mezi síní a oltářem kvůli všemu zlu, které se děje 

v Izraeli? Samotní představitelé mi vyjádřili z této věci hluboký smutek. I zde si 

uvědomuji, že se jedná o celosvětový problém, ale že v tomto odpadnutí jde v čele 

vedení, je opravdu udivující.  

4. Proč přejímáme dobrovolně praktiky neadventistických megacírkví, jako je Emerging 

Church – Theologie, takže naše hlásání se mění a z naší misie a poselství spásy se 

stává závazek pro sociální spravedlnost? To se jeví jako nový trend. Dostali někdy 

jejich zastánci písemné napomenutí? Je správné, že tyto nové metody jsou našim 

studentům vtloukány do hlavy a tyto praktiky zavádějí tam, kde jsme byli Duchem 

prorockým nejen vyzýváni, abychom se vyhýbali takovým věcem, nýbrž také 

varováni, že by nás zavalily jako povodeň? Chceme opravdu přispět k naplnění tohoto 

proroctví, nebo bychom měli raději udělat vše, co je v našich silách, abychom tomu 

zabránili? 

5  Jak je možné, že z Evropy nepřišel žádný písemný nesouhlas, když většina delegátů 

z této oblasti hlasovala proti vysvětlení našeho stanoviska, které se týká doslovného 

šestidenního stvoření? Proč jsou evoluční názory v našich řadách nejen vítány, nýbrž 

„izraelští kněží“, kteří mají vést stádce na staré stezky, se staví veřejně za toto 

odpadnutí? Když svědectví, kterým jsme kdysi uvěřili, jsou zatlačena na okraj, a 

vypovězena na skládku odpadu literatury 19. století, pak je cesta do záhuby jistě 
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předznamenána. Proč smějí vedoucí osoby svědectví znevažovat a zesměšňovat, aniž 

by se proti nim zasáhlo? Není Duch proroctví částí našeho oficiálního přesvědčení 

víry? 

6.  Kde stojí Evropa v ordinační otázce? Nezávisle na tom, jak se stavíme osobně 

k tématu. Jak to, že jsou slyšet zvěsti o oddělení od světového pole, když oblíbené 

teorie jsou brány důležitěji, než jednota církve? Modlil se Kristus nadarmo za jednotu? 

Je nutné vytisknout druhou, zředěnou, evangelijně usměrněnou sbírku úkolů pro 

sobotní školu, jenom abychom se vyhnuli citátům z Ducha prorockého s výsledkem, 

že se v Evropě a dokonce celosvětově tvoří v církvích tábory? 

 

V soupisu bych mohl ještě dlouho pokračovat, ale já chci, aby to tak zůstalo. Existují četné 

znepokojené hlasy k těmto otázkám, v neposlední řadě ty o bratru Tedu Wilsonovi, který 

vystupuje jako paprsek naděje, a já věřím, že Bůh ho tam právě pro naši dnešní dobu postavil. 

Je hanba, jak byl některými z našich řad probírán a ještě stále je. Nemůžeme ohledně těchto 

věcí déle mlčet, pokud nechceme být nalezeni lehcí. Musíme těmto výzvám čelit přímo 

(„ledovec vpředu – zachovej se podle toho“!) a kéž by nám Bůh byl milostiv ve tříbení, které 

musí přijít. 

 

Co se týká svobodného zednářství a jezuitů, tak o tomto tématu Duch prorocký jasně 

pojednává a další diskuse by podle mého názoru nevedly k ničemu. Když znevažujeme Ducha 

prorockého, jak můžeme potom vůbec rozumět našemu pověření jako adventisté sedmého 

dne? Proto by bylo ničím, co bych mohl říci, abych změnil vaše úhly pohledu. Svoje 

stanovisko jsem představil již v minulosti a do dneška jsem neobdržel žádnou odpověď na 

tyto dokumenty (pro objasnění ti je přikládám ještě jednou). 

 

Chtěl bych tě ujistit, že Krista a Jeho pravdu, jak byla našim pionýrům darována, miluji 

z celého srdce. Věřím, že tato církev bude pokračovat v cestě až do nebeského království a 

chci nadále moji celou sílu nasadit k tomu, abych volal lidi do jeho řad. Je mojí modlitbou, 

aby církev na základě pravého adventního poselství, jak bylo kázáno v letech 1842-1846, 

(bulletin generální konference, 6.4. 1903, odst. 35, Manuscript Releases I, str. 52) přišla 

k jednotě. Děkuji Bohu za pionýry a bohabojné adventisty, kteří v roce 1952,  před teprve 60 

lety, v rámci formálního rozhodnutí generální konference zveřejnili v knize Principy života 

první znění našich základních přesvědčení (zásad). Za tímto adventismem stojím a budu se ho 

skrze Boží milost pevně držet. 

 

Chtěl bych slovem z Ducha prorockého směrovat výzvu na Vás: 

     „Adventisté sedmého dne dnes musí stát v popředí jako lid oddělený a odlišný, který 

Pán nazývá svým vlastním lidem. Dokud však tak neučiní, nemůže v nich být Bůh 

oslaven. Pravda a blud nemohou být spolupartnery (rovnoprávnými partnery). 

Postavme se nyní tam, kde řekl Bůh, že bychom měli stát…. Musíme usilovat o jednotu, 

nikoli však na nízké úrovni přizpůsobování se světským způsobům a sjednocování se 

s oblíbenými církvemi.“                                            Mysl, charakter a osobnost - MCP 559 

 

Tvůj bratr v Kristu 

Walter Veith 


