Stanovisko Výboru Č-S unie CASD k rozhodnutí GK CASD o ordinaci žen
Výbor Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne vyjadřuje následující
stanovisko k rozhodnutí Generální konference církve, podle něhož není přijatelné, aby
výkonné výbory divizí církve, pokud to považují za vhodné na svém území, mohly přijmout
opatření pro ordinaci žen do plné duchovenské služby.
V souladu s Písmem svatým konstatujícím v Listu Galatským 3:28 „Není už rozdíl mezi
židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu
Ježíši“ a 14. věroučným článkem Církve adventistů sedmého dne „Jednota Kristova těla“
adventisté v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku vyznávají, že „církev je jedno
tělo s mnoha údy, které Bůh povolává z každého národa, pokolení, jazyku a lidu. V Kristu
jsme nové stvoření. Nesmí nás dělit rasové, kulturní, vzdělanostní a národnostní rozdíly
nebo rozdíly mezi urozenými a nízkými, bohatými a chudými, mezi mužem a ženou.“
Po vzoru Pána Ježíše Krista a první křesťanské církve se úsilím o rehabilitaci postavení žen
v církvi vyznačovala i středověká česká a následná moravská a slovenská křesťanská
reformace. Zbožné ženy jako česká královna Žofie nebo Anna z Mochova významně
napomáhaly Božímu dílu evangelia v životě známého českého reformátora Jana Husa. Jako
pokračovatelé středoevropské reformace se hrdě hlásíme k zodpovědnosti za tento
duchovní odkaz obrody církve a společnosti. Úsilí o důstojné a spravedlivé postavení žen
patří k významným hodnotám, ze kterých se v minulém století zrodily a rozvíjejí naše dříve
sjednocené republiky, žena je v naší středoevropské kultuře společensky významnější než
muž.
Na konferenci Česko-Slovenské unie CASD v květnu 2014 proto delegáti jasně vyjádřili, že
„souhlasí s tím, aby i v naší unii mohly být ženy kazatelky ordinovány do plné kazatelské
služby.“ Vyjádřili tím plnou „podporu i ke stanovisku výboru Interevropské divize církve k
ordinaci žen, které bylo přijato na výboru divize v listopadu 2013.“ V tomto postoji jsme
byli utvrzeni v červnu 2014 Závěrečnou zprávou dvouletého úsilí celosvětového církevního
Výboru pro studium teologie ordinace (TOSC), podle něhož neexistuje žádná biblická ani
teologická překážka ordinace žen.
Zbožné, Duchem naplněné ženy jsou mocným svědectvím pro Krista a jsou používány
Duchem svatým jako Jeho spolupracovnice při zvěstování Jeho království. Duch svatý
propůjčuje dary všem věřícím bez rozdílu pohlaví a ženy hrají od počátku důležitou roli v
životě církve. Jejich odhodlání, obdarování a talenty jsou požehnáním pro celé Kristovo
tělo.
Jsme zklamáni z toho, že rozhodnutí Generální konference církve problematizující ordinaci
žen do plné duchovenské služby je se vším výše uvedeným v rozporu. Vysvětlujeme si je
proto tak, že se týká pravomocí církve a nikoli Písmem i věroukou zaručené rovnosti mužů
a žen v církvi. Respektujeme kulturní zvláštnosti našich spoluvěřících v jiných částech světa
a očekáváme, že budou respektována i naše specifika. Zároveň vyzýváme ženy ze sborů naší
církve v České a Slovenské republice k zapojení do služby v církvi včetně kazatelské,
vnímají-li takové Boží povolání. Považujeme účast žen ve službě evangelia na našem území
za velmi potřebnou a jsme připraveni učinit vše pro to, aby mohla být naplněna.

