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Veřejné mínění k usnesení FiD ze 4.12. 2012, týkající se způsobu 

kázání profesora doktora Waltera Veitha v Německu 

 

Od 31. 10. do 4. 12. 2012 se konala v Langenhagenu u Hannoveru výroční konference 

institucí, společností a misijních sdružení ASI Německo. Na ni pozvala ASI jako hlavního 

řečníka doktora Waltera Veitha. Walter Veith vlastní jako zaměstnaný a vysvěcený 

evangelista církve adventistů sedmého dne celosvětově platné kazatelské pověření. Hovořil 

několik dní jak na interních seminářích, tak také na večerních přednáškách, na které byla 

pozvána veřejnost. Obsahem veřejných přednášek bylo adventní bohatství víry skrze Ježíše 

Krista a naše přesvědčení. Na seminářích se také hovořilo o směrech (proudech) v Boží 

církvi, které se dle biblických výpovědí ukazují v době konce. Konference byla prožívána 

účastníky jako velké požehnání. Několik lidí se na konferenci ASI stalo novými adventisty, 

kteří na základě přednášek doktora Veitha našli cestu k víře a do církve. ASI jako zastřešující 

organizace misionářsky aktivních organizací a jednotlivců se dívá s radostí na ovoce 

evangelizační práce doktora Waltera Veitha v německy mluvící oblasti. 

Dne 4. 12. 2012 vyslovila Svobodná církev adventistů v Německu (FiD – Freikirche in 

Deutschland) všeobecné usnesení, ve kterém se distancuje od jeho veřejného vystoupení a 

zakazuje mu mluvit jménem svobodné církve (CASD) nebo mít přednášky ve 

shromažďovacích místnostech svobodné církve. Tomuto rozhodnutí již předcházely rozdílné 

názory svobodné církve. Kromě členů ASI Amazing Discoveries jsme také my, jako 

pořadatelé konference ASI, přímo zasaženi událostmi jednání. 

Jako předsednictvo ASI Německa vyslovujeme proto následující prohlášení: 

1. ASI Německo je součástí celosvětového společenství adventistických 

samofinancujících institucí, misijních sdružení a společností. Naše motto je: 

"Svědectví o Kristu na tržišti života." To znamená, že naším prvořadým cílem je vést 

lidi ke Kristu. 

2.  Ztotožňujeme se s pověřením a poselstvím celosvětové adventní církve. Chceme 

připravit lidi na brzký příchod Ježíšův a hynoucímu světu hlásat poslední poselství 

milosti. Souhrnně najdeme toto věčné evangelium v andělských poselstvích ze Zjevení 

Jana 14 a 18. Ona vytvářejí zvláštní odkaz k situaci ve světě v době konce. 

Součástí tohoto poselství je varování před svodem sil, Bohu nepřátelských, které 

budou spoutávat celý svět, a biblické poučení o tom, jak se tomuto podvodu vyhnout. 
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Posunout toto hlásání pouze do doby, kdy budou tyto teorie o spiknutí blízko, by 

znamenalo (např. v Matouši 24) zavrhnout poselství Ježíšovo a jeho proroků a popřít 

svou identitu jako církev. 

3. Jsme přesvědčeni, že Walter Veith především kvůli jeho zvláštní minulosti a události 

obrácení má Bohem daný dar, přiblížit tato témata širokému publiku, otevřít lidem oči 

a vést je ke Kristu. Bez Waltera Veitha by mnoho lidí dnes nebylo v adventní církvi. 

Dle našich informací je nejúspěšnějším evangelistou adventního poselství v Německu. 

4. Jako předsednictvo ASI se distancujeme od rozhodnutí a zdůvodnění svobodné církve 

v Německu, týkající se Waltera Veitha a jeho výslovného a nedávno potvrzeného 

zákazu přednášet. Zároveň ho ujišťujeme, že má naše sympatie a solidaritu jako 

člověk, bratr a evangelista. Nesdílíme hodnocení kvality jeho kázání, formulované 

svobodnou církví Německa. Dále vidíme s velkým smutkem, že představitelé 

(rozhodující činovníci) svobodné církve adventistů sedmého dne se nepřiznávají jasně 

k hlásání trojandělského poselství, k úloze, která nám, jako církvi doby konce, byla 

dána Bohem, nýbrž spíše bojují proti těm, kteří se zařadili do služby tohoto hlásání. 

5. Dále se distancujeme od způsobu, jak bylo zde s bratrem zacházeno. Biblické zásady 

způsobu jednání při rozdílných názorech zůstaly k naší lítosti bez povšimnutí. To 

vyvolalo u mnohých velkou nelibost. Způsob jednání svobodné církve Německa je 

v rozporu se zásadami usnesení, které bylo učiněno v roce 2010 na řídícím kongresu 

svobodné církve Německa v Geseke. V něm se uvádí, že se chce zasadit o otevřený 

dialog také napříč různými pozicemi, zatímco se setkává se vzájemným uznáním a 

úctou ke svědomí a umožňuje věcné diskuse. Jako předsednictvo ASI a zcela normální 

členové církve si přejeme, aby tolerance, otevřenost, respekt a ochota k dialogu, jak 

jsou v tomto usnesení propagovány, bez rozdílu osoby nebo skupiny osob byly 

uváděny do praxe. 

6. Je naší nadějí, že vedení svobodné církve v Německu svůj způsob jednání a rozhodnutí 

v případě Walthera Veitha zváží, a to ve světle usnesení z Geseke, které církev sama 

vypracovala, a také v duchu Kristově, a bude brát v úvahu následky, které z toho 

vzniknou pro církev v Německu. Takové přehodnocení by mohlo z pohledu ASI 

přispět ke snížení konfliktů a vyhrocování, a podporovat pokojné soužití uvnitř církve, 

o které máme všichni zájem. 

Darmstadt 21. 12. 2012 


