
Stanovisko Církve adventistů sedmého dne v Německu k výrokům a působení Waltera Veitha 

Výbor Církve adventistů sedmého dne v Německu se na svém zasedání 4. 12. 2012 v Alteně 
(Vestfálsko) usnesl na tomto stanovisku, kterým se distancuje od veřejného působení jihoafrického 
adventisty Dr. Waltera Veitha v Německu,  zakazuje mu hovořit v Německu jménem církve a 
nedovoluje mu ani promlouvat v žádných shromažďovacích prostorách církve.   

Od té doby, co W. Veith začal vystupovat v Německu, opakovaně ve sborech i veřejných přednáškách 
rozšiřoval sporné teze a prohlášení, které sbory rozdělují a rozněcují konflikty. I při svých veřejných 
vystoupeních zanechával W. Veith svými projevy mnohokrát kontroverze ve veřejném mínění, které 
stále znovu vedly k extrémním pozicím. Vznikalo tím napětí a neklid ve sborech, rodinách i v širším 
okolí sborů. 

Dne 20. října 2012 měl Walter Veith v Norimberku přednášku "Král severu, 2. díl", která byla také 
přenášena prostřednictvím internetu. Zde vyjádřil mimo jiné tezi, že svobodní zednáři a jezuité použili 
nacistické období Německa k tomu, aby konečně dostali Židy do Palestiny a tím odchýlili křesťanství 
od původních biblických výpovědí a zavedli je do omylu. Kvůli těmto a dalším jeho tvrzením vydala 7. 
11. 2012 předsednictva výborů Církve adventistů sedmého dne v Německu (Severo- a Jihoněmecké 
unie), v Rakousku a německy mluvící části Švýcarska opětovně své stanovisko proti jakékoli formě 
antisemitismu, které bylo otištěno v prosincovém vydání církevního časopisu "Adventisten heute" 
(Adventisté dnes). Uvádí se v něm, že "Adventisté sedmého dne každý antisemitismus rozhodně 
odmítají a žádné antisemitistické projevy ve svých sborech nestrpí". Církevní vedoucí tím potvrdili 
stanovisko vydané již v květnu 2005 k 60. výročí ukončení druhé světové války. 

Na základě stanoviska ze 7. 11. 2012 prohlásil Walter Veith, "že při nejlepší vůli nejsem žádný 
antisemita. Každou formu rasismu považuji za hanebnost, a jako někdo, kdo vyrostl v jižní Africe, 
jsem tuto problematiku zažil z první ruky a po celý život jsem se vášnivě zasazoval proti rasistické 
nespravedlnosti. Jak bylo vůči Židům postupováno v Německu i mnoha jiných národech, lze popsat 
jen jako ďábelské. Pokud byly některé mé závěry zcela jasně nesprávně vykládány jako hanlivé vůči 
židům, chtěl bych zdůraznit, že to nebylo mým úmyslem, a prosím upřímně o odpuštění, pokud k 
tomu tak došlo." 

Vedení církve v Německu uvítalo v odpovědi toto vysvětlení, poukázalo ale na to, "že jsme netvrdili, 
že Walter Veith je antisemita nebo rasista. V našem stanovisku jsme poukázali na to, že jeho výroky 
při přednášce ´Král severu, 2. díl´ mohly být pochopeny jako antisemitistické a diskriminující. 
Potvrzují to příslušné ohlasy, které jsme obdrželi." Zároveň poukázalo vedení církve na Veithovu tezi, 
že svobodní zednáři a jezuité použili nacistické období, aby přivedli Židy do Palestiny k oklamání 
křesťanství. Co se tímto tvrdí, "není prokazatelné a řadí se tedy ke spikleneckým teoriím. Zároveň to 
znevažuje židovské oběti nacismu. Jako církev nespatřujeme své zvěstovatelské poslání v podobných 
opovážlivých konstrukcích a spekulacích." To vede, jak se nyní ukazuje, jen ke zbytečným 
nedorozuměním, a řadí to Waltera Veitha, byť by to sám nepozoroval, na stejnou argumentační 
úroveň jako antisemity a pravicové extrémisty. 

Výbor Církve adventistů sedmého dne v Německu sdílí názor církevního vedení, že "opakovaně jsou 
Walterem Veithem šířeny teorie spiknutí, ačkoli podle vlastního vyjádření přislíbil, že již nebude 
vyzdvihovat téma svobodných zednářů a chce za ním učinit konečnou čáru." Svými prohlášeními o 
židech, která činil v adventistickém sboru a nikoli v soukromí, narazil W. Veith na hranice, za nimiž se 
na něho mohou vztahovat relevantní trestně-právní prostředky. V této souvislosti hlásá W. Veith 
opakovaně teorie spiknutí, které jsou vysoce spekulativní, neobstojí při věcném ověření a jsou 
nanejvýš sporné. Způsob, jakým W. Veith mluví o vyznáních, skupinách lidí a jejich přesvědčeních, se 
výboru církve jeví jako neetický a polemický. 



Ačkoli přednášky Waltera Veitha mohou obsahovat výpovědi, se kterými je možné souhlasit, 
postrádají východisko zachraňujícího evangelia Ježíše Krista a šíří skličující a zastrašující pohled na 
svět. To představuje podle našeho přesvědčení duchovní zneužívání a je v protikladu k poslání, které 
jako církev přijímáme.     

Toto stanovisko bude zveřejněno v lednovém vydání církevního časopisu "Adventisten heute".                                                                


