
Dr. Walter Veith zavíta do Brna so sériou prednášok, ktoré zahrnujú širokú 

škálu tém. Presne ako ho predstavujú jeho webové stránky – ide o 

univerzálneho odborníka na archeológiu, históriu, biblické proroctvá, tajné 

spoločnosti a politické intrigy. Kto je spomínaný medzinárodný prednášateľ 

s údajne takým širokým prehľadom a znalosťami, že dokáže nadchnúť 

priaznivcov, aby ho pozývali na prednáškové turné a nekriticky propagovali jeho 

názory? 

Walter Veith má za sebou dramatický príbeh obrátenia, keď sa podľa jeho 

vlastných slov z odovzdaného ateistu stal kresťan a adventista. Stal sa tvárou 

nezávislej kanadskej misijnej organizácie „Amazing Discoveries“, s 

ktorou nakrútil množstvo videoprednášok. Pôvodne vyštudovaný zoológ 

s témou magisterskej práce zameranej na rozmnožovanie trpasličích 

chameleónov sa postupne orientuje na nutričnú fyziológiu a degeneratívne 

choroby spôsobené nesprávnou výživou. Jeho tematický záber však presahuje 

hranice získanej odbornej kvalifikácie a ako to vidno aj z internetových stránok, 

mieša dohromady rady z oblasti výživy s tradičnými adventistickými 

apokalyptickými výkladmi okorenenými konšpiračnými teóriami s temným 

politickým zákulisím, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani Dan Brown. Ak by 

metódy, ktoré uplatňuje v oblasti teológie a biblickej interpretácie aplikoval vo 

svojom pôvodne vyštudovanom vedeckom odbore, zrejme by nedosiahol ani na 

bakalársky nieto na doktorandský titul. 

Niekoľko príkladov... Všíma si skryté gestá politikov a na ich základe vytvára 

a zároveň potvrdzuje svoje podozrenia z tajných slobodomurárskych zoskupení 

vo vysokých ekonomických i politických kruhoch. Slobodomurári a Vatikán sú 

podľa neho zodpovední za všetko zlo okolo nás, pretože majú pod kontrolou 

svetové dianie. Obklopujú nás zástupy iluminátov, ktorí v skrytých konzorciách 

pracujú na dosiahnutí jediného cieľa - ovládnuť svet pod nadvládou Ríma. Veith 

presne vie, kto z politikov a svetových vodcov patril a patrí do tohto 

zoskupenia. S nábožensky podfarbenou sugestivitou presviedča poslucháčov, že 

im predkladá fakty, ktoré zaslepená väčšina spoločnosti nevidí a ako jeden 

z mála vyvolených odhaľuje skutočnú pravdu o zákulisí svetového diania. Dáva 

im pocit pripravenosti na nastavajúce hrôzostrašné svetové udalosti. Sú 

súčasťou Božieho „ostatku“, len oni prežijú, kým ostatní idú slepo do záhuby. 

Ľahkoverný poslucháč sa podvoľuje, odkladá kritické myslenie a podlieha 



dojmu z osvietenia „vyšším“ duchovným poznaním. V skutočnosti nemajú jeho 

„fakty“ oporu v serióznych zdrojoch, ak za ne nepovažujeme jeho vlastnú 

fantáziu alebo malým nečitateľným písmom uvedené internetové stránky na 

obrázkoch, ktoré premieta. 

Po negatívnych skúsenostiach z Veithovho posledného účinkovania v Nemecku 

cirkev v našej divízii stanovila jasné podmienky, za akých sa môžu uskutočniť 

jeho návštevy. Pravidlo je jednoznačné – len na oficiálne pozvanie združenia, 

resp. miestnej cirkvi, pretože Veith má poverovacie listiny cirkvi z Juhoafrickej 

republiky. Vzťahujú sa na neho všetky pravidlá aj pokiaľ ide o jeho návštevy 

iných území ako na ostatných ordinovaných kazateľov, t.j. jeho cesty musia byť 

odsúhlasené oficiálnymi organizačnými zložkami cirkvi.  Príprava jeho 

prednášok v Brne ukazuje, ako sa dá toto pravidlo obísť. V Českej republike 

vznikla pobočka Amazing Discoveries (AD) a rečníka na naše územie pozvala 

sama (Moravsko-Sliezske združenie bolo prizvané k podpore akcie až následne.) 

Keď bol Walter Veith z podnetu združenia a únie žiadaný o vysvetlenie, napísal, 

že „pozvanie do Českej republiky je pozvaním od AD kvôli nahrávaniu prednášok 

s prekladom do češtiny a nijako sa netýka zborov. Nie som vtiahnutý do 

plánovania samotnej akcie a pre ďalšie informácie navrhujem obrátiť sa na AD.“ 

Inými slovami – prichádza na územie Českej republiky ako súkromná osoba, 

nebude nikde kázať, nemá to nič spoločné so zbormi ani s cirkvou, preto 

nepotrebuje oficiálne povolenie. Aj keď Veith prenáša zodpovednosť na AD – 

organizáciu, ktorá ho pozýva – a tvári sa, že sa ho to netýka, jeho prítomnosť 

v Brne porušuje dohodu s cirkvou. Mätie a rozdeľuje členov zborov a verejnosť 

si tak či tak bude spájať prednášky s aktivitami nášho spoločenstva. Spleť 

neoverených domnienok a mýtov, ktorými zaplavuje mediálny priestor aj živé 

auditórium, poškodzujú meno cirkvi adventistov. Ak prednáša v jej mene 

posolstvo založené na zastrašujúcich, skľučujúcich a vysoko sporných metódach 

a na základe spikleneckých téz, vytvára tým aj určitý obraz o cirkvi samotnej. 

To, akým zosmiešňujúcim spôsobom sa prednášajúci vyjadruje napríklad 

o katolíckej cirkvi, o jej predstaviteľoch a bohoslužobnej praxi nie je hodné 

vzdelaného človeka a pripomína sektársku rétoriku. Viesť poslucháčov k tomu, 

aby svoj život a vieru postavili na nenávisti, ironizovaní a zosmiešňovaní 

veriacich z iných kresťanských cirkví sektárske skutočne je.  



Okrem toho, ľudia, ktorých oslovuje a ktorí o cirkev prejavia záujem, budú 

s najväčšou pravdepodobnosťou Bibliu touto optikou čítať a neskôr aj vykladať. 

Ak v pomerne krátkom čase neprežijú to, čo nazývame Božia milosť (pretože zo 

sledovania politických intríg a odhaľovania iluminátov sa dlho duchovne žiť 

nedá), tak z cirkvi rýchlo odídu alebo v nej ostanú a stanú sa Veithovými 

miništrantmi a podobne pokrivené metódy začnú postupne presadzovať. (Prax 

z iných častí sveta, ale aj u nás ukazuje, že mnohí jeho sympatizanti patria 

medzi stabilnú skupinu kritikov cirkvi.)   

Dr. Walter Veith je, žiaľ, jedným z mediálne najúspešnejších 

propagátorov konšpiračnej evanjelizácie, ktorá je založená na zvestovaní 

informácií o tajných spoločnostiach a politických intrigách viac než na 

zvestovaní Kristovho evanjelia. O to viac ma nemilo prekvapilo, že nezávislá 

organizácia „Amazing Discoveries“ dostala na poslednej Generálnej konferencii 

v San Antoniu priestor na propagáciu svojich produktov a programov medzi 

ostatnými oficiálnymi inštitúciami a podpornými organizáciami cirkvi. Hoci 

apoštol Pavol píše v liste Filipanom 1,18, že má radosť z akéhokoľvek spôsobu 

zvestovania, v tomto prípade radosť nepociťujem. Ani dobré úmysly a úprimné 

pohnútky organizátorov a propagátorov akcie nesmú nahradiť kritický 

teologický a biblický pohľad na obsah posolstva, ktoré prináša.  

 

 

 

 

 

 

 


