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Úvod

„V posledních dnech, v čase rozsáhlého odpadnutí, je povolán 
ostatek, aby zachovával Boží přikázání a víru v Ježíše.“

Takové je vyjádření dvanáctého věroučného článku Církve 
adventistů sedmého dne.1 Při svém křtu křtěnec odpovídá na 
otázku: Přijímáte a věříte, že Církev adventistů sedmého dne je 
podle biblického proroctví církví ostatku?2

Nicméně koncept „ostatku“ nebo „církve ostatku“ je natolik 
složitý, že i dnes si Církev adventistů sedmého dne uvědomu-
je potřebu důkladného probádání tohoto tématu.3 Formulace 
„církev ostatku“ si vyžaduje osvětlení. Znamená to, že církev 
adventistů je jedinou skutečnou církví? Jaké je místo jiných 
církví nebo věřících? Jaká je podstata tohoto ostatku? Jedná se 
o malý, nebo o velký počet věřících? Je to přítomná, nebo bu-
doucí realita?

1  Ce que croient les adventistes du septième jour, Dammarie-les-Lys, Vie et Santé, 
1990, s. 160. Česká verze Adventisté sedmého dne věří… Výklad 27 základních věro-
učných článků. Praha, Advent-Orion, 1999, s. 194.

2  Církevní řád Církve adventistů sedmého dne. Vydala Česko-Slovenská unie Církve 
adventistů sedmého dne, 19. revidované vydání z roku 2016. Praha, s. 40.

3  Toward a Theology of Remnant. An Adventist Ecclesiological Perspective, Angel Ma-
nuel Rodriguez (ed.), Biblical Research Institute. Studies in Adventist Ecclesiology 
1, Silver Spring, MD, 2009.



10

Církev ostatku: mýtus, nebo skutečnost?

Průkopníci Církve adventistů sedmého dne se velmi brzy 
ztotožnili s  ostatkem potomstva ženy, který je zmíněn ve 
Zj 12,17. Považovali se za ty, kteří zachovávají Boží přikázá-
ní a mají víru Ježíšovu (Zj 12,17; 14,12).4 Nebylo jich mnoho 
a v kontextu probuzeneckého hnutí se ocitli v konfrontaci se 
společenstvími víry, ze kterých pocházeli. Jejich prvotním cí-
lem bylo vytvořit si vlastní identitu, zatímco v podstatě sdíleli 
vyznání protestantských církví své doby. Čas uplynul a „malé 
stádo“ se rozrostlo. Objevily se vnitřní krize. Vyvstaly otázky.

Pojem „ostatek“ není pojmem statickým. Prošel značným 
vývojem jak uvnitř církve adventistů, tak i v Bibli. V této stu-
dii se pokusíme tuto skutečnost přiblížit a vyvodit z ní závěry 
pro dnešek.

4  Cf. Joseph BATES, A Seal of the Living God: A Hundred and Fourty Thousand of the 
Servants of God Being Sealed, New Bedford, MA, Benjamin Lindsey, 1849, s. 55, 56; 
Letter from James White to Bowler, Nov 8, 1856, citováno v P. Gerard DAMSTEE-
GT, Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission, Grand Rapids, 
MI, Eerdmans, 1977, s. 168, 169. Viz také, C. M. MAXWELL, The Remnant in Se-
vent-day Adventist Thought, Adventist Affirm 2/2, 1988, s. 13–20.
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I. téma oStatku  
v CírkvI adveNtIStů 
Sedmého dNe

Téma ostatku v dějinách církve adventistů zaznamenalo šest 
různých výkladů, které se navzájem doplňovaly, upřesňovaly 
a rozšiřovaly.

a. oStatek velkého ZklamáNí

Zvěstování konce světa a Ježíšova návratu W. Millerem v roce 
1843 a následně pak v roce 1844 pohnulo početnými zástupy. 
Jeho zvěstování bylo založeno zejména na studiu proroctví 
knihy Daniel. Avšak probuzenecké hnutí, které toto zvěs-
tování vyvolalo, skončilo tak zvaným „velkým zklamáním“. 
Většina z těch, kteří očekávali Ježíšův návrat 22. října 1844, 
W. Millera opustila. Nicméně malá skupina věřících pokra-
čovala ve studiu biblických proroctví a vytvořila jádro, ze 
kterého později vzešla Církev adventistů sedmého dne. Tato 
nepočetná skupina věřících, aniž by se odvolávala na text 
knihy Zjevení, se považovala za ostatek velké naděje, který 
přivedl téměř milion věřících, aby se připravoval na očeká-
vaný Ježíšův návrat.
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Církev ostatku: mýtus, nebo skutečnost?

Z tohoto důvodu se spisek napsaný v roce 1846 obrací k Ma-
lému rozptýlenému ostatku.5 E. G. Whiteová ve svých Raných 
spisech označuje slovem ostatek rozptýlené Millerity po velkém 
zklamání.6 Millerité, kteří zůstali věrni naději na Ježíšův návrat, 
se nazývali „Boží lid“, „ostatek“, „malý ostatek“, „rozptýlený 
ostatek“, „malé stádo“, „rozptýlené stádo“.7

B. věrNý oStatek

Námořní kapitán Joseph Bates, horlivý student Bible, kolem 
roku 1849 objevuje, že den odpočinku zmíněný v Desateru 
není neděle, ale sobota, sedmý den týdne. Pro něho ti, kteří za-
chovávají Boží přikázání, nutně musí podle Zjevení 12,17 za-
chovávat sobotu.8 James White téhož roku napsal, že sobota je 
Boží pečeť a je rozlišovacím znakem svatých.9 Vnímání ostatku 
je nyní založeno na výkladu knihy Zjevení.

O sedm let později, v roce 1856, Uriah Smith odpovídá v ča-
sopise Review and Herald na otázku čtenáře, proč adventisté 
o sobě tvrdí, že jsou ostatkem. Ve své odpovědi cituje Smith 
text Zjevení 12,17 a prohlašuje, že adventisté jsou jediní, kdo 
zachovává všechna Boží přikázání, včetně čtvrtého, a mají Je-
žíšovu víru.10 James White následující rok definuje ostatek jako 

5  To the Little Remnant Scattered Abroad. O rok později bude tento text tvořit kapitolu 
spisu A Word to the Little Flock. Česká verze: Slovo k malému stádci, in: Francis D. 
NICHOL, Ellen G. Whiteová a její kritici. Překlad J. Pavlán, Praha: Advent-Orion, 
2014, s. 403–428 [Rozptýlenému ostatku, s. 417–426]. Porovnej Remnant Church 
Seventh-day Adventist Encyclopedia, Commentary, Reference Series 10, Washing-
ton, D.C., Review and Herald Press, 1966, s. 1068, 1069.

6  Rané spisy, Pacific Press, Nampa, 1970, s. 70, 74.
7  P. G. DAMSTEEGT, Foundations…, s. 147.
8  A Seal of the Living God, s. 55, 56. Viz kvalitní studii C. M. MAXWELLE, The Rem-
nant in Sevent-day Adventist Thought, Adventist Affirm 2/2, 1988, s. 13–20.

9  Dopis J. Whitea Bowlerovi, 8. 11. 1849, citováno v P. Gerard DAMSTEEGT, Foun-
dations…, s. 45.

10  Review and Herald, 28. 2. 1856, s. 176.
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I. Téma osTaTku v dějInách církve advenTIsTů sedmého dne 

toho, který je věrný Desateru.11 Už v této době můžeme tedy 
sledovat přítomnost vyjádření, která dělají z církve adventistů 
eschatologický ostatek na základě věrnosti Božím přikázáním. 
Tato myšlenka si tak výrazně našla svou cestu, že už v roce 1860 
bylo navrženo, aby se světitelé soboty nazvali Ostatkem12.

Ostatek po „velkém zklamání“ musí být tedy věrný Božím 
přikázáním a zachovávat sobotu. Avšak ve skutečnosti jde o ja-
zyk apologetický. Záměrem těchto vyjádření bylo pozvat věřící, 
aby zachovávali sobotu a přimkli se k Desateru.

C. oStatek, který má duCha 
ProroCtví
Během prosince 1844 mladá Ellen Gould dostává první vidění 
a začíná svou prorockou službu uprostřed malého společen-
ství. O deset let později, koncem roku 1855, bude její přítom-
nost považována za znamení identity ostatku s odkazem na 
Zj 12,17 a 19,10.

James White v Review and Herald napsal, že přítomnost to-
hoto daru v Církvi adventistů ji kvalifikuje na církev ostatku.13 
Když se v roce 1858 objevila kniha Duchovní dary, Raymond 
Cottrell se ve svém úvodu k této knize snažil ukázat, že duchov-
ní dary nekončí s obdobím rané církve, ale že Bůh pokračuje 
v udílení těchto darů, a to obzvlášť daru proroctví pro „ostatek 
církve evangelia“14. Jeho argumentace byla převzata v letech 
1880–1890.15 Přítomnost daru proroctví v osobě Ellen G. Whi-
teové potvrzuje, že církev adventistů je církví ostatku.

11 Review and Herald, 8. 1. 1857, s. 76.
12 J. WHITE, Editorial, Review and Herald, 25. 9. 1860, s. 148.
13 Review and Herald, 18. 12. 1855, s. 92, 93.
14 E. G. WHITE, Early Writings, Washington, D.C, 1945, (1882), s. 143.
15  Cf. U. SMITH, Synopsis of the Present Truth, 1884, p. 302, 303; J. N. LOUGH-

BOROUGH, Rise and Progress of the Seventh-Day Adventists, 1982, citováno v C. 
M. MAXWELL, The Remnant, s. 15.
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Tento výklad se během let rozšířil. V roce 1899, ještě za ži-
vota Ellen Whiteové, bratr H. C. Giles napsal do Review and 
Herald o ostatku dva články. Pro něho je Ježíšovo svědectví 
duchem proroctví, který je nabízen každému věřícímu, aby ho 
přijal a aby zvítězil nad vládcem tohoto světa a předával Boží 
poselství svému společenství.16

V nedávné době Jean Zurcher uzavřel svou studii Svědectví 
Ježíšovo a duch proroctví, ve které uznává, že „všichni ti, kteří 
zachovávají Boží přikázání […], mají také v určité míře ducha 
proroctví“ a že vidění Ellen Whiteové „poznačila adventistické 
poselství hlásané církví tímtéž prorockým duchem“.17

Na začátku byla tedy duchem proroctví Ellen Whiteová 
nebo Duch Boží, který skrze ni působil. Dále se zdůrazňovalo, 
že v každém členu církve může tento Duch působit, a nako-
nec, že tento Duch inspiruje poselství hlásané církví adventis-
tů. Naše poselství je prorocké, osvícené Duchem, který působil 
v Ellen Whiteové.

d. oStatek NeNí BaByloN

Před koncem 19. století otřásly společenstvím adventistů kri-
ze. Významné postavy selhaly: J. H. Kellog, D. M. Canright, 
E. J. Waggoner, A. T. Jones. Rozšířila se kritika. Církev není 
dokonalá. Vyvstala otázka: Je církev ostatku vzhledem k těmto 
skutečnostem tou, za kterou se vydává? Někteří začali učit, že 
církev adventistů je Babylonem, ze kterého je nutné vyjít, a vy-
tvořit tak skutečný ostatek podle Zjevení 18,4.

16  The „Remnant“ Overcomers, Review and Herald, 19. 12. 1899, s. 816 a 26. 12. 1899, 
s. 830.

17  Etudes sur Apocalypse. Significations des messages des trois anges aujourd’hui. 
Conférences bibliques. Division Eurafricaine 1, Institut adventiste du Salève, 1988, 
s. 249, 250.
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Ellen Whiteová byla první, kdo na tuto situaci reagoval. 
Mezi 22. srpnem a 12. zářím 1893 napsala do časopisu Review 
and Herald sérii článků, ve kterých poukázala, že církev adven-
tistů není Babylonem, nýbrž církví ostatku, a Bůh nepovolává 
k vyjití z této církve.

O šest let později, 4. července 1899, převzal štafetu John 
Loughborough, když i on napsal do Review and Herald člá-
nek, ve kterém poukázal na to, že církev ostatku je ta, která 
byla povolána, aby vyšla z Babylonu, je připravena na Kristův 
příchod, zachovává Boží přikázání, projevuje se v ní dar ducha 
proroctví, dar, který ji doprovází a potvrzuje její identitu až do 
konce času.18 Ve svém článku se oproti tomu odvolává na text 
Iz 30,8–11 a prohlašuje, že Boží lid je ten, který poslouchá pro-
roky. Prorok musí být spojen se zvěstováním Božího zákona 
v posledních dnech.

Stejné napětí se objevilo také v polovině dvacátého stole-
tí. Nejdříve v roce 1948 A. L. White publikoval v Review and 
Herald novou sérii článků Ellen Whiteové, ve které tvrdí, že 
charakterové vady některých věřících vedou k otázce, zda cír-
kev adventistů je skutečně Boží církví.19 Následujícího roku 
1949 G. A. Roberts považoval za potřebné zdůraznit, že Bůh 
má svoji církev ve velké vážnosti navzdory hříchům jejích čle-
nů i vedoucích. „Neočekává se žádná jiná církev ostatku než ta, 
která již byla vytvořena.“20 

Nakonec C. J. Ritchie uveřejnil v roce 1950 pět článků týka-
jících se tématu církve ostatku, které se staly klasickými. Z jeho 
pohledu církev adventistů zůstává církví ostatku, a to navzdory 

18 The Remnant Church, s. 422.
19  The Triumph of the Remnant Church, Review and Herald, 8. duben – 8. červe-

nec 1948.
20 The Remnant Church, Review and Herald, 27. říjen 1949, s. 7.
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svým nedostatkům a podle Božích zaslíbení. Tuto jistotu však 
musí předcházet zpytování svědomí a pokání.21

Toto úsilí o stabilizaci vyvrcholilo na zasedání Generální 
konference v roce 1950. K základním věroučným bodům byl 
přidán oddíl o duchu proroctví, který je považován za jeden 
z poznávacích znaků církve ostatku. Od kandidáta na křest je 
požadováno, aby odpověděl na otázku: „Věříte, že církev adven-
tistů tvoří církev ostatku, a toužíte se stát jejím členem?“22 Tyto 
texty zůstaly beze změny až do Generální konference v roce 
1970.

Můžeme říci, že poté, co se církev adventistů označila za 
ostatek, který zachovává Boží přikázání a ve kterém víra v Je-
žíše je aktivována duchem proroctví projeveným skrze Ellen 
Whiteovou, byla církev adventistů konfrontována se svými 
vlastními limity a nedokonalostmi.

Jak rozumět tomu, že ostatek není dokonalý? Je církev ad-
ventistů Babylonem, ze kterého má dokonalejší ostatek vyjít? 
Ellen Whiteová i další odpověděli, že v žádném případě. Naše 
nedokonalosti představují výzvu k pokání, nikoli výzvu vytvo-
řit jiný ostatek, protože podle proroctví neexistuje jiný ostatek 
než ten, který již tvoří církev adventistů.

21  L’Eglise du reste et le message des trois anges [Církev ostatku a poselství třech an-
dělů], Review and Herald 16. 3. 1950; L’Eglise du reste et le temps de trouble [Cír-
kev ostatku a čas soužení], Review and Herald 23. 3. 1950 (s odkazem na nedělní 
zákon); Le triomphe de l’Eglise du reste [Vítězství církve ostatku], Review and He-
rald 30. 3. 1950; L’Eglise du reste et ses dangers [Církev ostatku a její nebezpečí], 
Review and Herald 4. 5. 1950 (věnováno věroučnému odpadnutí a opozici vůči 
organizaci); L’Eglise du reste et le message de Laodicée [Církev ostatku a poselství 
Laodicei], Review and Herald 22. 6. 1950 (výzva k pokání a obrácení s ujištěním, 
že církev není nikdy zavržena).

22  Zdá se, že tato otázka byla převzata z křestního listu ze čtyřicátých let dvacátého 
století. Cf. C. M. MAXWELL, The Remnant…, s. 16.
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e. oStatek má mISIJNí Charakter

Přemýšlení o ostatku však v tomto bodě nekončí. K sebepocho-
pení církve byly přidány další dvě nuance. Není lehké se v kon-
textu mezikonfesijních vztahů prohlašovat za církev ostatku. 
Tento nárok považovaly ostatní církve za sektářský a exkluzi-
vistický. V tomto kontextu se objevuje kniha s názvem Otázky 
nad věroukou (Seventh-day Answer: Questions on Doctrine)23, 
jejímž cílem bylo představit církev adventistů křesťanským přá-
telům.

V této knize je uvedeno, že církev adventistů o sobě netvr-
dí, že pouze v ní jsou shromážděny pravé Boží děti. Pán má 
množství věrných a upřímných věřících ve všech křesťanských 
společenstvích.24 Pokud o sobě říkáme, že jsme církví ostatku, 
vychází toto vyjádření z našeho způsobu interpretace proroc-
tví. Chceme tím říci, že církev adventistů je viditelné společen-
ství, skrze které Bůh zvěstuje své poselství světu, bez nároku 
považovat se za jediné správné křesťany na světě. „Adventisté 
pevně věří, že Bůh má vzácný ostatek, zástup upřímně věřících, 
v každé církvi, římskokatolické společenství nevyjímaje, kteří 
žijí podle světla, které jim bylo dáno.“ Článek dále pokračuje 
vyjádřením, že „hnutí“ adventistů (slovo hnutí upřednostně-
no před označením církev) má poslání oznámit světu poselství, 
které umožní každému se v danou chvíli rozhodnout připojit 
se, nebo nepřipojit k církvi ostatku, která bude připravena pro 
velký Boží den soudu.25

23  Prepared by a Representative Group of Seventh-day Adventist Leaders, Bible 
Teachers, and editors, Review and Herald, Washington, D.C. Tato kniha byla zno-
vu revidována Georgem R. Knightem s mnohými vysvětlujícími poznámkami, Be-
rrien Springs, Andrews University Press, 2003. Our Firm Foundation, vol. 1, s. 204.

24 Seventh-day Answer: Questions on Doctrine, s. 187.
25 Tamtéž, s. 192, 196.


