Stanovisko Výboru Č-S únie CASD k rozhodnutí GK CASD o ordinácii žien
Výbor Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa vyjadruje nasledujúce
stanovisko k rozhodnutiu Generálnej konferencie cirkvi, podľa ktorého nie je
prijateľné, aby výkonné výbory divízií cirkvi, pokiaľ to pokladajú za vhodné, mohli
prijať opatrenia pre ordináciu žien do plnej duchovenskej služby.
V súlade s Písmom svätým, ktoré konštatuje v liste Galaťanom 3,28 „Nie je ani Žid
ani Grék, nie je ani otrok ani slobodný, nie je muž ani žena, lebo všetci sme jedno
v Kristu Ježišovi“ a 14. vieroučným článkom Cirkvi adventistov siedmeho dňa
„Jednota Kristovho tela“ adventisti v Čechách, na Morave, na Sliezsku a na
Slovensku vyznávajú, že „cirkev je jedno telo, má mnohé údy, ktoré Boh povoláva z
každého národa, pokolenia, jazyka a ľudu. V Kristovi sme novým stvorením, nesmú
nás deliť odlišnosti rasové, kultúrne, vzdelanostné, národnostné, rozdiely medzi
vysoko či nízko postavenými, bohatými a chudobnými, medzi mužom a ženou.“
Podľa vzoru Pána Ježiša Krista a prvej kresťanskej cirkvi sa úsilím o rehabilitáciu
žien vyznačovala aj stredoveká česká a následná moravská a slovenská kresťanská
reformácia. Zbožné ženy ako česká kráľovná Žofia alebo Anna z Mochova významne
napomáhali Božiemu dielu evanjelia v živote známeho českého reformátora Jana
Husa. Ako pokračovatelia stredoeurópskej reformácie sa hrdo hlásime
k zodpovednosti za tento duchovný odkaz obrody cirkvi a spoločnosti. Úsilie
o dôstojné a spravodlivé postavenie žien patrí k významným hodnotám, z ktorých sa
v minulom storočí zrodili a rozvíjali naše predtým spojené republiky. Žena je v našej
stredoeurópskej kultúre spoločensky významnejšia než muž.
Na konferencii Česko-Slovenskej únie v máji 2014 preto delegáti jasne vyjadrili, že
súhlasia s tým, aby aj v našej únii mohli byť ženy kazateľky ordinované do plnej
kazateľskej služby. Vyjadrili tým plnú podporu aj stanovisku výboru Intereurópskej
divízie cirkvi k ordinácii žien, ktoré bolo prijaté v novembri 2013. V tomto postoji sme
boli utvrdení aj v júni 2014 záverečnou správou dvojročného úsilia celosvetového
výboru pre štúdium teológie ordinácie (TOSC), podľa ktorého neexistuje žiadna
biblická ani teologická prekážka ordinácie žien.
Zbožné, Duchom naplnené ženy sú mocným svedectvom pre Krista a sú používané
Duchom Svätým ako jeho spolupracovníčky pri zvestovaní jeho kráľovstva.
Duch Svätý prepožičiava dary všetkým veriacim bez rozdielu pohlavia a ženy hrajú
dôležitú úlohu v živote cirkvi. Ich odhodlanie, obdarovanie a talenty sú požehnaním
pre celé Kristovo telo.
Sme sklamaní z toho, že rozhodnutie Generálnej konferencie problematizujúce
ordináciu žien do plnej kazateľskej služby je so všetkým vyššie uvedeným v rozpore.
Vysvetľujeme si to tak, že sa týka právomoci cirkvi a nie Písmom a vieroukou
zaručenej rovnosti mužov a žien v cirkvi. Rešpektujeme kultúrne zvláštnosti našich
spoluveriacich v iných častiach sveta a očakávame, že budú rešpektované aj naše
špecifiká. Zároveň vyzývame ženy zo zborov našej cirkvi v Českej a Slovenskej
republike, aby sa zapojili do služby v cirkvi vrátane kazateľskej. Účasť žien v službe
evanjelia na našom území pokladáme za veľmi potrebnú a sme pripravení urobiť
všetko preto, aby mohla byť naplnená.

