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Veřejné prohlášení  
Týkající se opatření přijatého spojenými německými uniemi (FiD) 4. 12. 2012 ve 

vztahu ke způsobu evangelizace Prof. Dr. Waltera Veitha v Německu.  
 

Od 31. října do 4. listopadu 2012 se konala každoroční konference ASI Německo ve městě 

Langenhagen u Hannoveru. ASI pozvalo Dr. Waltera Veitha jako hlavního řečníka. Jako 

evangelista, vysvěcený a zaměstnaný církví Adventistů sedmého dne, má Walter Veith pověření, 

které je platné po celém světě. Během těchto několika dní měl nejen workshopy, ale po večerech 

také evangelizační přednášky pro veřejnost. Témata veřejných přenášek zahrnovala adventistické 

učení o Ježíši Kristu a naší víře. Workshopy pojednávaly navíc o tendencích uvnitř Boží církve, 

které se podle Bible budou v poslední době projevovat.  Konference byla ze strany účastníků 

vnímána jako velké požehnání. Během setkání se ukázalo, že řada jednotlivců jsou noví 

adventisté, kteří se obrátili a našli svou cestu do církve Adventistů sedmého dne díky prezentacím 

Waltera Veitha. ASI, jako záštitná asociace pro organizace a jednotlivce aktivní v misii, je 

šťastná, že vidí, jak nese evangelizační práce Waltera Veitha ovoce v německy mluvícím světě.  

4. prosince 2012 vznesly 2 unie CASD v Německu společně obvinění týkající se obecně 

prezentací Waltera Veitha, v kterém se distancovali od jeho “veřejných projevů“ a zakázali mu 

“mluvit jménem CASD“ a oficiálně mu zakázali mít prezentace v církevních zařízeních 

v Německu. Ostatní úřední prohlášení církevní správy byla zveřejněna před tímto rozhodnutím. 

Nehledě na Amazing Discoveries, člena ASI, je tímto opatřením stejně tak ovlivněno ASI 

Německo jako pořadatel každoroční konference ASI.  

 

My, rada ASI Německa, tedy činíme následující prohlášení: 

 

1. ASI Německo je součástí celosvětové sítě podpůrných organizací Adventistů sedmého 

dne, laických služebností a podnikání. Naše motto je: „Sdílení Krista na trhu“. Jinými 

slovy vést lidi k Ježíši Kristu je náš první a nejdůležitější úkol.  

 

2.  Ztotožňujeme se s posláním a poselstvím celosvětové církve Adventistů. Naším cílem je 

připravit druhé na brzký příchod Krista a kázat poslední poselství milosti hynoucímu 

světu. Nacházíme toto věčné evangelium shrnuté v poselství andělů ve 14. a 18. kapitole 

Zjevení. Jsou zvláštním způsobem spjaty se stavem světa v době konce. Součástí tohoto 

poselství je varování před svody a klamy mocností nepřátelských vůči Bohu, které si 

podmaní celý svět, a biblické osvícení o tom, jak uniknout před tímto klamem. Uvádět, že 

je toto poselství jen blízké konspiračním teoriím, by znamenalo odmítnutí poselství Ježíše 

Krista (viz Mt 24) a jeho proroků a popření identity naší církve.  
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3. Podporujeme každého adventistu, který učiní předmětem svých prezentací toto 

adventistické biblické poselství přítomné pravdy. Jsme přesvědčeni, že Walter Veith – 

právě díky své zvláštní minulosti a příběhu obrácení – má od Boha daný talent přiblížit 

tato témata veřejnosti, otevřít jim oči a vést je ke Kristu. Bez Waltera Veitha by dnes 

mnozí nebyly členy církve Adventistů. Podle našich informací je nejúspěšnějším 

člověkem v získávání duší pro adventní poselství v Německu.  

 

4. Jako rada ASI Německa se distancujeme od opatření přijatých spojenými německými 

uniemi (FiD) vůči Walterovi Veithovi týkajících se nedávno uloženého a potvrzeného 

zákazu projevu a důvodů, které k tomu byly uvedeny. Zároveň ho chceme ujistit o našem 

pochopení a podpoře jeho samého jako bratra a evangelisty. Nesdílíme posouzení FiD 

týkající se jeho kvality prezentace daného poselství. Navíc s velkým smutkem 

pozorujeme, že administrátoři Církve adventistů sedmého dne v Německu selhali 

v jasném a veřejném přiznání se k závazku hlásat trojandělského poselství jako Bohem 

posvěceného poslání církve doby konce a spíše stojí v opozici vůči těm, kteří se kázání 

této zprávy věnují.  

 

5. Navíc se distancujeme od způsobu, jakým bylo s bratrem zacházeno a jednáno. K naší 

lítosti nebyly dodrženy biblické principy jak čelit tváří v tvář rozdílným názorům. To 

způsobilo mezi mnohými velké zděšení. Průběh jednání FiD stojí v protikladu s principy 

obsaženými v usnesení navrženém Církví ASD v Německu při příležitosti konference 

vedoucích v Geseke v roce 2010. Toto usnesení vyjadřuje záměr, že církevní správa a 

ostatní související strany mají bojovat za „otevřený dialog dokonce i v případě rozdílných 

postojů“ tím, že „budou jeden druhého ctít, budou vzájemně respektovat svědomí a 

usnadňovat objektivní a věcnou diskusi“. Jako rada ASI Německa a řádní členové církve 

je naším vroucím přáním, aby se uvedla do praxe tolerance, otevřenost, respekt a 

připravenost zapojit se do dialogu, pokud jde o jednotlivce nebo skupiny jednotlivců, jak 

bylo řečeno ve výše uvedeném usnesení.  

 

6. Je naší nadějí, že vedení církve v Německu v Kristově Duchu a ve světle usnesení 

z Geseke, ke kterému se zde zavázali, přehodnotí svůj přístup a opatření přijatá ve vztahu 

k Walterovi Veithovi a zváží z toho vyplývající důsledky pro církev v Německu. Podle 

názoru ASI Německa by toto zvážení mohlo snížit konflikty a polarizaci v církvi a přispět 

k pokojnému soužití, po kterém my všichni toužíme.  

 

Darmstadt, 21. prosince 2012  

Rada ASI Německo 

Dr. Gerhard Padderatz, Předseda Karl Zeh, Místopředseda  

Daniel Knirsch, Pokladník Gabriele Pietruska, Tajemník  

Stan Sedlbauer, Člen rady Christina Schmitz, Člen rady 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____ ASI-Německo Adventistické soběstačné instituce, podnikání a misijní skupiny, z. s. 

Seelhofenstr. 76, D-74395 Mundelsheim - Postfach 100128 D-68001 Mannheim Volksbank Freiberg und Umgebung eG, Konto 
281 168 008, BLZ 600 697 38   


