
PAVEL Z TARSU  
v pojetí mesiánského judaismu  



Úvod 

Cílem této prezentace je ilustrovat postoj výrazného proudu uvnitř mesiánského 

judaismu vůči Pavlovi z Tarsu na základě textů onoho hnutí. 

 

V prezentaci cituji základní postoje v tématu Pavel z Tarsu a mesiánský judaismus, 

představené na konferenci FFoZ Re-thinking Paul.  

Studie, kterými podkládá FFoZ své myšlení a postoje jsou (alespoň v současné 

době) distribuovány pouze v USA a Kanadě. Vycházím tedy z materiálů dostupných 

online na webu FFoZ. 

 

Tomáš Kadlec, 2018 

 



Hlavní zdroj prezentace 

First Fruits of Zion (První plody Sionu) se specializuje na studium a výuku Písma 

v jeho historickém, jazykovém a kulturním kontextu. S využitím nejnovějších 

poznatků, prastarých židovských pramenů a mimobiblické literatury představujeme 

Bibli pohledem mesiánského judaismu a raného židovsko-křesťanského života. 

Vydáváme knihy, ebooky, časopisy, studijní programy, audio a audiovizuální zdroje  

a nový materiál prezentujeme prostřednictvím seminářů, konferencí a poznávacích 

zájezdů po Izraeli. 

Zdroj: https://ffoz.org/info/about.html (26.3.2018) 

https://ffoz.org/info/about.html
https://ffoz.org/info/about.html


Kontinuita 

Organizace FFoZ sama sebe vnímá jako pokračovatele v řadě budovatelů (jak je sami někdy nazývají) mesiánského judaismu. Pro přehled 

uvádím výběr z předních osobností, ctěných v FFoZ: 

 

FRANZ DELITZSCH (1813 – 1890) – Německý luteránský teolog a hebraista, znalec rabínského učení. Přeložil Nový zákon do hebrejštiny.  

1871 založil v Lipsku Centrální evangelické luteránské sdružení pro misii v Izraeli. 1886 založil v Lipsku  Institutum Judaicum 

Delitzschianum. 

ISAAC (IGNATZ) LICHTENSTEIN (1824 – 1908) – Maďarský ortodoxní rabín, který obhajoval konverzi ke křesťanství. Věřil v Ješu’u HaMašiach; 

odmítal se „vekřtít“ do církve. 1892 donucen rezignovat na post okresního rabína. Napsal několik brožur na téma „víra v Ježíše je 

slučitelná s judaismem“. 

JECHIEL CVI LICHTENSTEIN (1831 – 1912) – Rumunský Žid z chasidského prostředí. Věřil v Ješu’u HaMašiach. Od 80 let 19. stol. vyučoval 

Nový zákon, Talmud, Rašiho a proroky v Institutum Judaicum Delitzschianum. Napsal komentář ke knihám proroků, v nichž spojil 

mystické pojmy chasidského judaismu s učením Nového zákona. Napsal odpověď na knihu karaima Izáka Trokiho Chizuk Emuna 

(Posílení víry), nazvanou Chizuk Emuna Emet (Posílení pravé víry); ta se však nedochovala. Pracoval také na revizích hebrejských 

evangelií Franze Delitzse a napsal k nim komentář – Limudej HaNevi‘im (Učení proroků).  

CHAIM JEDIDIA POLLAK / Theophilus Lucky (1854 Ukrajina – 1916 USA) – Vyrůstal v chasidském prostředí. Studoval v Berlíně. Vydával časopis 

o judaismu a Ježíši – Edut LeJisra‘el (Svědectví Izraeli).  Vedl hnutí ortodoxních židovských věřících v Ješu’u HaMašiach. 

PAUL PHILIP LEVERTOFF (1878 Bělorusko – 1954  UK) – Ortodoxní žid, který 1895 konvertoval ke křesťanství. Protestantský teolog a jeden 

ze zakladatelů hnutí mesiánského judaismu. Profesor v Institutum Judaicum Delitzschianum.  

ABRAM POLJAK (1900 Ukrajina – 1963 Švýcarsko) – Hudební virtuos a autor knih Kříž uvnitř Davidovy hvězdy, Mezi člověkem a Bohem 

a dalších spisů o židovsko-křesťanské komunitě. 1927/28 strávil tři semestry na Institutum Judaicum Delitzschianum. 1935 

založil Židokřesťanskou unii. 1947 založil malou židovsko-křesťanskou komunitu v Palestině. 1951 založil společenství Království  

bratří Ježíše Krista (původně Království židokřesťanského bratrství).  

PAULINE ROSE / Lady of Mount Zion (1898 – 1973) – Průkopnice hnutí mesiánského judaismu v Izraeli. Založila první kongregaci 

mesiánského judaismu v Jeruzalémě. Napsala knihy Obléhání Jeruzaléma a Okno na horu Sion, ve které vypráví o svých 

zkušenostech z války za nezávislost a z šestidenní války.  

Zdroje: https://cs.wikipedia.org, https://vineofdavid.org/remnant-repository, http://nazarenespace.com (25.3.2018) 

https://cs.wikipedia.org/
https://cs.wikipedia.org/
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Základní teze 

Pavla nejlépe pochopíme uvnitř judaismu 
a nikoliv mino něj nebo proti němu. 

Ryan Lambert, FFoZ, 2017 

 

(Ř 11:13) Vám z pohanských národů říkám, že právě já, apoštol pohanů, vidím 
slávu své služby v tom, (14) abych vzbudil žárlivost svých pokrevních bratří 
a některé z nich přivedl ke spasení. (15) Jestliže jejich zavržení znamenalo smíření 
světa s Bohem, co jiného bude znamenat jejich přijetí než vzkříšení mrtvých! 
(16) Je-li první chléb zasvěcen, je svatý všechen chléb; je-li kořen svatý, jsou svaté 
i větve. (17) Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl 
naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy, (18) nevynášej se 
nad ty větve! Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen 
nese tebe! (19) Řekneš snad: Ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován.  
(20) Dobře. Byly vylomeny pro svou nevěru, ty však stojíš vírou. Nepovyšuj se,  
ale boj se! (21) Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, tím spíše neušetří tebe! 

Zdroje: úvodní obrázek: Apoštol Pavel od Rembrandta van Rijna, cca 1657, zdroj: commons.wikimedia.org 

             LAMBERT, Ryan, Re-Thinking Paul, https://ffoz.org/discover/theology/re-thinking-paul.html (25.3.2018) 

             Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona: Český ekumenický překlad, Praha: Česká biblická společnost 1985. 

https://ffoz.org/discover/theology/re-thinking-paul.html
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Od Ježíše… 

Zdroj: STERN, David H., Messianic Judaism, Clarksville: Messianic Jewish Publishers 2007. 



…po mesiánský judaismus 

Zdroj: STERN, David H., Messianic Judaism, Clarksville: Messianic Jewish Publishers 2007. 



Důraz na hebrejštinu 

Často je kladen důraz na hebrejštinu, který značí nejen odlišné chápání (pojetí),  

ale též demonstruje oddělení se od křesťanského světa: 

 

• v návaznosti na židovskou tradici mnozí užívají vůči Hospodinu termín HaŠem 

• Nový zákon –HaBerit HaChadaša (Nová smlouva), nejlépe Obnovená 

• evangelium – HaBesora HaTova 

• Ježíš Kristus – Ješu'a HaMašiach, nebo Ješu'a  HaNocri 

• Petr – Kéfa (řecky Petros), původně Šim'on bar Jona 

• Jabub (Jákob) – Ja'akov 

• Matouš – Matitjahu  

• Jan – Jochanan (ben Zavdi) 

• Skutky apoštolů – Ma‘ase  HaŠaliachim (popřípadě HaTalmidim) 

 

• ačkoli latinské Paulus (Pavel), bylo jedno z Pavlových jmen, mnohdy se 

upřednostňuje Pavlovo hebrejské jméno Ša'ul (HaTarsi), nebo Ša'ul MiTarsos 



Reinterpretace Pavla – platnost Zákona 

Pavlovo učení není vnímáno jako rušící Zákon (pro Židy), ale potvrzující.  

Nežidé nejsou nuceni následovat celý Zákon, ale vybranou část (to nejnutnější) 

– na které se usnesl sněm apoštolů a starších: 

 

(Sk 15:28) Toto jest rozhodnutí Ducha svatého i naše: Nikdo ať vás nezatěžuje 

jinými povinnostmi než těmi, které jsou naprosto nutné: (29) Zdržujte se všeho, 

co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, 

a konečně smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně. 

 

(Mt 5:17) Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel  

jsem zrušit, nýbrž naplnit (dovršit) (18) […] Dokud nepomine nebe a země, 

nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno 

nestane. […] (20) […] Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat 

spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. 

 

 

Zdroj: Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona: Český ekumenický překlad, Praha: Česká biblická společnost 1985. 



I. Pavel jako zakladatel křesťanství 

• „Dalo by se provokativně říct, že Pavel je tím nejvlastnějším tvůrcem křesťanství. 

Ježíš je jistě základ, Ježíš je předmět naší víry.  

• Avšak tím, kdo originálně vybral a reinterpretoval některé myšlenky Ježíšových 

kázání, ten, kdo především zcela radikálně pochopil a vyložil Ježíšův osud a 

význam jeho smrti, byl Pavel.  

• Bez Pavlova kázání, bez Pavlovy teologie svobody, svobody od Zákona, by 

křesťanství pravděpodobně zůstalo jedním z mnoha proudů uprostřed židovství.  

• Byl to Pavel, který mladé křesťanství emancipoval od synagogy a vložil tak 

výrazné myšlenky do středu křesťanské zvěsti, že jí tím otevřel cestu do řeckého 

a římského světa a potencionálně ji učinil schopnou oslovovat nejrůznější 

národy, kultury a staletí. 

 

Tomáš Halík, 2012 

Zdroj: HALÍK, Tomáš, Oslovit Zachea. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, s. 281–282. 



II. Pavel jako farizeus zvěstující Mesiáše 

• Ve standardním křesťanském myšlení se „Žid Ša'ul" stal „křesťanem Pavlem". 

Pavel „konvertoval" z judaismu na křesťanství.  

• Jednou jsem mluvil s pastorem jednoho velkého křesťanského sboru, který 

věděl, že jsem Žid a zeptal se mě: "Kdy jste konvertoval?" Jinými slovy, chtěl 

vědět, kdy jsem opustil synagogu a vstoupil do kostela. Koneckonců, to se stalo 

s Pavlem, a to je to, co se stane, když Židé přijmou spasení, ne?  

• Nemyslím si, že je to Pavlova vize. Pavel byl "povolán", aby hlásal Ješu'u jako 

Mesiáše, Mistra [Rabína] a Krále. Nekonvertoval k  novému náboženství.  

 

Ryan Lambert, FFoZ, 2017 

Zdroj: LAMBERT, Ryan, Re-Thinking Paul, https://ffoz.org/discover/theology/re-thinking-paul.html (25.3.2018) 

https://ffoz.org/discover/theology/re-thinking-paul.html
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Problémem není Ježíš, ale Pavel 

• V běžném myšlení Židů, na obecné úrovni, je Ježíš v pořádku, 
skutečným nepřítelem je Pavel. 

• To neznamená, že židovské společenství miluje Ježíše. Zdaleka ne. 
Ale na jisté úrovni je v židovském společenství poměrně dobře známo, 
že Ježíš byl věrný Žid, který praktikoval judaismus. Obecně řečeno, 
židovské společenství odmítlo Ježíšova mesiášská tvrzení. 

• Tvrzení, že je Mesiáš, není ta nejhorší věc, kterou může Žid udělat. Měli 
jsme mnoho falešných mesiášů. V mysli židovského společenství 
(pro ty, kteří se do tohoto tématu pustili) je to však je to Pavel, který je 
opravdovým nepřítelem. Pavel je považován za toho, kdo začal to nové 
náboženství nazývané křesťanství, které je oddělené a odvozené od 
judaismu. Je to Pavel, sebe-nenávistný Žid, který, jak se zdá, si hnusí jak 
Tóru, tak  judaismus. Samozřejmě, nevěřím tomu, že by tohle bylo 
pravdivé. Ale věřím, že takto mnozí z židovského společenství Pavla 
vnímají. Tyto předsudky jsou důležité pro naše porozumění, když 
promýšlíme a obnovujeme Pavlův obraz. 

Ryan Lambert, FFoZ, 2017 

Zdroj: LAMBERT, Ryan, Re-Thinking Paul, https://ffoz.org/discover/theology/re-thinking-paul.html (25.3.2018) 
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Pavel nikdy neopustil judaismus  1/5 

1. Pavel měl pověst člověka zachovávajícího Tóru (Sk 21:24). 

Ryan Lambert, FFoZ, 2017 

 

(Sk 21:20) [Ř]ekli Pavlovi: „Pohleď, bratře, kolik tisíc židů uvěřilo v Krista, 

a všichni jsou nadšenými zastánci Zákona. (21) O tobě se doslechli, že prý učíš 

všechny židy, žijící mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše: aby přestali obřezávat 

své syny a žít podle otcovských zvyků. (22) Co teď? […]  (23) Udělej tedy, co ti 

radíme: Jsou tu čtyři muži, kteří na sebe vzali slib. Připoj se k nim, (24) podrob 

se s nimi očistnému obřadu a zaplať za ně, co je předepsáno; pak si budou 

moci dát ostříhat hlavu. Tak poznají všichni, že není ani trochu pravdy na tom, 

co se o tobě říká, a že naopak sám jsi věrný Zákonu a žiješ podle něho. […] 

(26) Nato Pavel vzal ty muže s sebou a na druhý den se s nimi dal zasvětit. 

Zdroj: LAMBERT, Ryan, Re-Thinking Paul, https://ffoz.org/discover/theology/re-thinking-paul.html (25.3.2018) 

          Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona: Český ekumenický překlad, Praha: Česká biblická společnost 1985. 
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Pavel nikdy neopustil judaismus  2/5 

2. Pavel osobně svědčil židovským vůdcům v Římě, že jeho život byl 

charakteristický věrností judaismu a jeho zvykům (Sk 28:17). 

Ryan Lambert, FFoZ, 2017 

 

(Sk 28:17) […] „Bratří, já jsem už v Jeruzalémě byl vydán jako vězeň do moci 

Římanů, ačkoliv jsem neudělal nic proti židovskému národu ani proti obyčejům 

našich předků. […] (21) Oni mu odpověděli: „My jsme nedostali z Judska žádný 

dopis, ani nikdo z bratří nepřinesl o tobě žádnou zprávu, ani o tobě nikdo nemluvil 

nic špatného. (22) Ale rádi bychom slyšeli, jaké je tvé smýšlení, neboť je nám 

známo, že všude jsou proti této sektě.“  

Zdroj: LAMBERT, Ryan, Re-Thinking Paul, https://ffoz.org/discover/theology/re-thinking-paul.html (25.3.2018) 

          Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona: Český ekumenický překlad, Praha: Česká biblická společnost 1985. 
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Pavel nikdy neopustil judaismus  3/5 

3. Pavel se stále identifikoval jako farizej, i přes to, že veřil v Ješu‘u (Skutky 23: 6). 

Ryan Lambert, FFoZ, 2017 

 

(Sk 23:6) Protože Pavel věděl, že jedna část rady patří k saduceům a druhá k 

farizeům, zvolal: „Bratří, já jsem farizeus, syn farizeův. Jsem souzen pro naději ve 

zmrtvýchvstání.“ (7) Když to řekl, vznikl spor mezi farizeji a saduceji a shromáždění 

se rozdvojilo. (8) Saduceové totiž říkají, že není zmrtvýchvstání a že nejsou andělé 

a duchové, kdežto farizeové vyznávají obojí. (9) Nastal velký křik a někteří zákoníci 

z farizejské strany vstali a začali namítat: „Nic zlého na tom člověku nenacházíme. 

Co když k němu mluvil duch nebo anděl? (var: + Nebojujme proti Bohu). (10) Hádka 

byla stále prudší a velitel se bál, že Pavla rozsápou. Proto povolal vojenský oddíl, 

aby Pavla vyrval z jejich středu a zavedl ho do pevnosti. 

Zdroj: LAMBERT, Ryan, Re-Thinking Paul, https://ffoz.org/discover/theology/re-thinking-paul.html (25.3.2018) 

          Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona: Český ekumenický překlad, Praha: Česká biblická společnost 1985. 
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Pavel nikdy neopustil judaismus  4/5 

• Je možné považovat Pavla za někoho,  kdo „dělá židovské věci“ jenom proto, 
aby byl v poslání (misii) vůči svým židovským bratřím dobrým svědectvím.  
Jinými slovy, […] zachovával židovské zvyky za účelem získat Židy pro křesťanství 
– ačkoli si nemyslím, že toto mínil Pavel v 1K 9: 19–23).  

• Osobně si nemyslím, že je tohle nejlepší způsob, jak pohlížet na Pavla. Myslím, 
že Pavel stále zachovával praxi judaismu s Ješu‘ou jako svým rabínem, protože 
Pavel věděl, že věrně následovat smlouvu jakožto Žid, je ústředním bodem 
Božího království pro něj výslovně a pro všechny Židy obecně. 

Ryan Lambert, FFoZ, 2017 

 

(1K 9:19) Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych 
mnohé získal. (20) Židům jsem byl židem, abych získal židy. Těm, kteří jsou pod 
zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem 
– i když sám pod zákonem nejsem. (21) Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez 
zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona – i když před Bohem nejsem bez 
zákona, neboť mým zákonem je Kristus. […] (23) Všecko to dělám pro evangelium, 
abych na něm měl podíl. 

Zdroj: LAMBERT, Ryan, Re-Thinking Paul, https://ffoz.org/discover/theology/re-thinking-paul.html (25.3.2018) 
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Pavel nikdy neopustil judaismus  5/5 

Ve First Fruits of Zion máme v lásce a respektu církev. Ale také věříme, že existují 

mnohé mylné představy o Pavlovi, které je třeba napadnout.  

Těšíme se na příležitosti k diskusi o těchto problémech s našimi bratry a sestrami 

v Mesiáši. 

Ryan Lambert, FFoZ, 2017 

 

Zdroj: LAMBERT, Ryan, Re-Thinking Paul, https://ffoz.org/discover/theology/re-thinking-paul.html (25.3.2018) 

Ryan Lambert je ředitelem komunikace FFoZ. Spojuje se s pastory a vůdci, 

aby FFoZ efektivně sloužilo církvi a mesiánskému židovskému hnutí v oblasti 

mesiánského judaismu a židovských kořenů víry.  

Aaron Eby je vedoucím Vine of David, autor a překladatel FFoZ. Byl to hlavním 

překladatelem hebrejských evangelií Delitzsch a pracoval na rozvoji 

liturgických zdrojů. 
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Problém jménem Pavel? 

• Většina vůdců misií zacílených na Židy přejímá tradiční křesťanský pohled na 

Pavla, který zahrnuje jeho evangelijní poselství, podle něhož nás Ježíš osvobodil 

od zachovávání Tóry a zvyků judaismu.  

• Představil jsem radikální alternativu k převládajícímu křesťanskému názoru, 

která tvoří podklad, jak nejlépe porozumět Pavlu, totiž uvnitř judaismu a nikoliv 

mimo něj nebo proti němu. 

• Moje pozorování je takové, že standardní křesťanský rámec pro interpretaci 

Pavla mimo nebo proti judaismu zásadně podkopal křesťanské a mesiánské 

úsilí, které Ježíše představuje židovskému lidu.  

• Navrhuji, abychom zvážili jiný přístup, který ukazuje Pavla jakožto židovského 

učitele pohanů uvnitř judaismu. Domnívám se, že rámec, který zahrnuje "Pavla 

v rámci judaismu" nebo "Pavlův judaismus" nebo dokonce "Pavlovo židovství", 

nejvíce zaujme ty, kteří se podílejí na evangelizaci Židů, aby mohli předložit 

evangelium, které židovské společenství přinejmenším potenciálně přijme. 

 

Ryan Lambert, FFoZ, 2017 

 
Zdroj: LAMBERT, Ryan, https://ffoz.org/discover/teaching-events/paul-within-judaism-at-the-lcje.html (25.3.2018) 
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Problém teologie náhrady 

To jsou některé z výroků, které pravidelně slyším, když cestuji po různých křesťanských 

a mesiánských sborech. „Církev nenahradila Izrael! Bůh není se svými lidmi! Židé jsou 

stále Božími!“  

 

• křesťanství nahradilo judaismus 

• Nová smlouva nahradila Starou smlouvu 

• milost zvítězila nad Zákonem / Tórou 

 

Evangelium, skutky a listy apoštolů neobsahují stvoření nového náboženství, které by se 

oddělilo od judaismu. Nová smlouva navazuje na předchozí smlouvu, neruší ji však. 

Poselství apoštolů o odpuštění hříchů neznamená, že Tóra je naplněna nebo zrušena v 

tom smyslu, že ji nahradí nějaká jiná sada norem. 

Aby bylo jasno: Judaismus potřebuje Ježíše. Otázkou však je, zda Ježíš, Pavel a 

apoštolové představovali obnovu judaismu nebo vytvoření nového náboženství, které je 

odlišné, ač odvozené od náboženství, které následoval Ježíš, Pavel a apoštolové. 

Ryan Lambert, FFoZ, 2017 

 
Zdroj: LAMBERT, Ryan, https://ffoz.org/discover/theology/getting-to-the-heart-of-replacement-theology.html (25.3.2018) 
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Ukázka reinterpretace  1/3       

(Kol 2:16) Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo 

kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám. (17) To všechno je jen stín budoucích 

věcí, ale skutečnost je Kristus. 

 

Podle konvenční křesťanské interpretace této pasáže Pavel radil Koloským, aby 

vzdorovali každému, kdo by jim nařídil dodržovat zákony Tóry o jídle, sobotách  

a svátcích. Například v ESV Study Bible je v poznámce k verši 17 napsáno,  

že „křesťané již nejsou povinni dodržovat dietní zákony Starého zákona (jídlo 

a nápoje) nebo svátky a zvláštní dny […] neboť to, co tím bylo nastíněno,  

naplnilo se v Kristu.“ 

Aaron Eby, FFoZ, 2017 

 

Zdroj: LAMBERT, Ryan, https://ffoz.org/discover/holy-living/let-no-one-judge-you.html (26.3.2018) 

          Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona: Český ekumenický překlad, Praha: Česká biblická společnost 1985. 
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Ukázka reinterpretace  2/3    

• V kontextu můžeme vidět, že Pavel kritizuje praxi a ideologii askeze, což je 
přesvědčení, že tím, že si upřeme potravu a fyzický komfort, dokážeme získat 
nadpřirozené zjevení.  […] Starověká mystická literatura popisuje, jak někteří 
vyučovali těžkému a zdlouhavému půstu, přijali stav extrémní rituální čistoty, 
přednášeli tajné výroky a pěli chvalozpěvy a vyslovovali andělská jména, aby v 
záblesku spatřili nebe. 

• Hlavní proud židovského myšlení, i když si cení hodnoty umírněného a 
občasného půstu, nevyžaduje žádný takový obsesivní režim naprosté 
abstinence a izolace. Bůh stvořil svět spíše pro lidské potěšení, jako příležitost 
projevit mu díkůvzdání a chválu. (Dt 8:10). 

• Moudří ve skutečnosti trvali na tom, že "v budoucnu se člověk bude muset 
zodpovídat ze všeho, i z toho co oko vidělo, ač nezatoužilo“ (viz Kidušin 4:12). 

• Proč se tedy zmiňuje o sobotě, Roš Chodeš, a svátcích? To jsou časy veselí a 
radosti. Pavlovi asketičtí oponenti kritizovali Koloské za to, že se shromažďovali 
k oslavám, jedli maso a pili víno v sobotu a o svátcích místo toho, aby se postili, 
uzavřeli do sebe a umenšili se – neboť tento přístup vnímali jako zbožnější. 

Aaron Eby, FFoZ, 2017 

 

Zdroje: LAMBERT, Ryan, https://ffoz.org/discover/holy-living/let-no-one-judge-you.html (26.3.2018) 
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Ukázka reinterpretace  3/3       

• Pavel Koloským sděluje, že nemají nechat ostatní, aby je posuzovali, proto že si 

vychutnávají jídlo a pití, oslavují a radují se o svátcích podle Tóry a židovských 

zvyklostí.  

• Následující verš říká: „To všechno je jen stín budoucích věcí, ale skutečnost je 

Kristus.“ (Kol. 2:17). To neznamená, že tyto svátky jsou nyní, ve světle poznání 

Mesiáše, zastaralé. Fráze "things to come" spíše připomíná hebrejské „atid 

lavo“, které odkazuje na království Mesiáše, které stále očekáváme. Judaismus 

učí, že slavnosti a svátky jsou předzvěstí světa, který přijde, čas radosti a 

potěšení, hojného blahobytu a dostatku jídla. 

 

Aaron Eby, FFoZ, 2017 

 

Zdroje: LAMBERT, Ryan, https://ffoz.org/discover/holy-living/let-no-one-judge-you.html (26.3.2018) 
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Závěr  1/2 

• Mesiánskou organizaci FFoZ pozoruji dlouhodobě. Toto hnutí, které působí v USA a Kanadě, 
má studijní a misijní charakter a utváří svou pozici v roztříštěném světe mesiánského judaismu 
na jasném základě: 

• Nerazí cestu vytvoření křesťanské denominace ze Židů, kterým by se tak v křesťanském světě 
„lépe dýchalo“. V respektu k lidem židovského původu a jejich zvykům uvnitř církve. 

• Naopak vystupují s argumenty, které sami vnímají jako jádro mesiánského judaismu – 
reinterpretaci Novozákonních textů a obrácení vztahu křesťané a (pak) mesiánští Židé,  
potažmo Židé obecně. 

• Mesiánský judaismus, reprezentovaný FFoZ, usiluje o navrácení Ježíše, Nového zákona 
a tedy zvláště Pavlova učení (které výrazně podkládá novozákonní spisy) zpět (!) do lůna 
judaismu. Pokud bych to odlehčeně parafrázoval, říkají: Bereme si, co nám patří (!) a rádi  
se s vámi podělíme. Celé novozákonní dílo je tak vnímáno jako židovské dědictví  
a tak je třeba jej vnímat v kontextu judaismu. 

• Vzhledem k misijnímu charakteru organizace, FFoZ chápou tento postoj jako klíčový, jako 
pomyslnou „vstupní bránu“ k šíření „očištěného“ evangelia v obecném židovském společenství. 
Obnovují tak stále živou debatu, charakteristickou pro ranou církev – Ježíš jako židovský Mesiáš. 
Židé zvěstují židovského Mesiáše Židům. 

• Časový prostor, mezi druhým a devatenáctým stoletím chápou jako Boží plán, čas určený pro 
šíření evangelia po celém světě. 



Závěr  2/2 

• Pavlova činnost je tak chápána jako „tlaková vlna“, která se po  explozi šíří po celém světě.  
Z hlediska mesiánského judaismu (jak jej vidí FFoZ) je nyní třeba dokončit dílo stažením se 
k epicentru a napravit zkreslení, které šířením vlny vzniklo. Je zřejmé, že pro hnutí jako je FFoZ 
to neznamená konverzi ke křesťanství. 

• Na základě novozákonních textů by se dalo říci, že je úhelným kamenem evangelia Ježíš. 
Skutečnost však ukazuje spíše na Pavla. Aby mohlo být zvěstováno evangelium, je třeba se 
vypořádat s osobou nejvýraznějšího interpreta evangelia – Pavla z Tarsu, zvláště pokud se 
člověk obrací k Židům. Neboť celý novozákonní kánon je svéráznými postoji této postavy 
prorostlý – explicitně a zvláště implicitně. Jsou to Pavlovy spisy, které jsou nejstaršími texty 
Ježíšových následovníků. 

 

 

 

 

 

 

 

• Pozn.: V rámci veškerého židovského mesianismu (od Ježíše Nazaretského, Bar Kochby, Šabtaje 
Cviho až po lubavičského Menachema Mendela Schneersona) se hnutí následovníků mesiáše 
z Nazareta ukazuje jako nejvíce životaschopné. 

 



DĚKUJI ZA POZORNOST 


