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ANOTACE 
 
Ve 20. století vznikají náboženská hnutí vyznávající Ježíše Krista v židovském mesián-
ském smyslu jakožto Ješuu ha-Mašiach. Tato hnutí, složená z Židů a Nežidů, jsou obecně 
charakteristická odklonem od tradičního křesťanského chápání Ježíše a novozákonních 
spisů, zvláště v otázce teologie náhrady, příklonem k židovské tradici (např. v oblasti 
svátků či životosprávy), podpoře Státu Izrael a důrazem na hebrejštinu, jazyk Tóry. Tato 
práce se zaměřuje na dvě hnutí, které představují různé koncepce přístupu v otázce 
identity tzv. mesiánských věřících: mesiánský judaismus na příkladu First Fruits of Zion 
a hnutí hebrejských kořenů na příkladu Natsarim. Práce zkoumá jejich postoj k zacho-
vávání Šabatu židovskými i nežidovskými příslušníky obou hnutí. Pramennou základ-
nou této práce je vybraná exegetická a misijní tvorba obou hnutí. 
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ABSTRACT 
 
In the 20th century, religious movements professing Jesus Christ emerged in the Jewish 
messianic sense as Yeshua ha-Mashiach. These movements, composed of Jews and non-
Jews, are generally characterized by a deviation from the traditional Christian un-
derstanding of Jesus and the New Testament writings, especially with regards to the 
question of the substitution theology, by leaning towards the Jewish tradition (e.g. holi-
days, diet), and last by providing support to the State of Israel and emphasis on Hebrew, 
the language of the Torah. This work focuses on two movements that represent diffe-
rent concepts of the approach to the question of the identity of the so-called Messianic 
believers: Messianic Judaism on the example of the First Fruits of Zion and the Hebrew 
Roots movement on the Natsarim. The work examines their attitude to the preservation 
of Shabbat by Jewish and non-Jewish members of both movements. The source base of 
this work is selected exegetical and missionary work of both movements. 
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1 ÚVOD 
 
V křesťanském světě se věřící svěcením Šabatu obecně vzato stával heretikem, odpadlí-
kem. Dopouštěl se tzv. judaizace, která narušovala čistotu oddělených světů křesťanství 
a judaismu. Ve světě judaismu se věřícímu stane totéž, pokud vyzná Ježíše jako Mesiáše. 
Nová náboženská hnutí 20. století, která vyznávají Ježíše Krista jako Ješuu ha-Mašiach, 
jsou charakteristická svým odklonem od tradičního křesťanského chápání Ježíše a no-
vozákonních spisů a příklonem k židovské tradici. Je jim společný milenialistický pohled 
na svět, který byl znovu promýšlen v 19. století. Co myslím onou židovskou tradicí? 
Svátky, životosprávu, důraz na hebrejštinu, zaslíbení Božímu lidu apod. Jde o biblické 
otázky, jejichž řešení se v křesťanském i židovském světě mění v průběhu času. 
Z hlediska judaismu by to byl zvláště Talmud, který charakterizuje židovskou tradici, 
z hlediska křesťanství by to byla myšlenka církve, jakožto nového Božího lidu a s ní 
spojená teologie náhrady (substituční teologie). 
 
 

1.1 Cíl práce 
 
Cílem této práce je kontrastní analýza dvou proudů amerického mesiánského hnutí. 
Z dosti rozrůzněného názorového pole, které nepostrádá obecné jednotící prvky – již 
zmíněný příklon k židovské tradici, vybírám představitele dvou základních přístupů 
v utváření identity hnutí mezi křesťanstvím a judaismem – přístup exkluzivní a inkluzivní. 
Chci poukázat na různé strategie onoho příklonu k židovské tradici a na konflikt identit, 
který je v něm přítomen. Aby se analýza neutopila v moři názorů a stále běžících diskusí, 
zúžím téma na postoj k jednomu ze zásadních témat těchto hnutí – svátek Šabat. Sledova-
nými proudy budou mesiánský judaismus, zde reprezentovaný organizací Prvotiny Sijónu 
(First Fruits of Zion, dále jen FFOZ) a hnutí hebrejské kořeny (Hebrew Roots Movement) 
na příkladu fenoménu Natsarim (Nazorejců) a jejich organizace Torah Institute. 
 
 

1.2 Výběr literatury 
 
Bádání na poli současných židokřesťanských mesiánských hnutí je z akademického 
hlediska spíše okrajové téma. Výrazným a plodným autorem je americký religionista 
Yaakov Ariel, který se zabývá evangelikálním křesťanstvím a jeho postoji k Židům 
a sionismu. Tomuto tématu věnoval knihy Evangelizing the Chosen People a On Behalf of 
Israel a zvláště An Unusual Relationship: Evangelical Christians and Jews.1 Pro tuto práci 
byl v kontextu historického vývoje důležitý jeho článek Eschatology, Evangelism, and 

                                                 
1 Yaakov Ariel, Evangelizing the Chosen People: Missions to the Jews in America, 1880–2000, Chapel Hill: 
University of North Carolina Press 2000; Yaakov Ariel, On Behalf of Israel: American Fundamentalist Attitu-
des Towards Jews, Judaism, and Zionism, 1865–1945, New York: Carlson Publishing Inc. 1991; Yaakov Ariel, 
An Unusual Relationship: Evangelical Christians and Jews, New York: New York University Press 2013. 
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Dialogue: The Presbyterian Mission to the Jews, 1920—1960.2 Na poli utváření identity 
hnutí a formování jejích hranic byl pro tuto práci důležitý text americké religionistiky 
Patricie A. Powerové Blurring the Boundaries: American Messianic Jews and Gentiles.3 
V tématu identity přispěla i studie Between Judaism and Christianity: The Case of Messia-
nic Jews4 britské teoložky a religionistiky Pauline Kollontai, která se věnuje tématům 
jako náboženství a budování míru, náboženská svoboda a práva náboženských menšin. 
Kollontai představuje současný mesiánský judaismus v kontextu individualismu a krize 
judaismu a křesťanství. 

V českém prostředí na toto téma existuje jen málo rozsáhlejších studií, téma je 
zpracováváno spíše v rovině vysokoškolských diplomových prací5 nebo článků.6 Z česky 
dostupných pojednání (monografií) na téma mesiánského judaismu je asi nejznámější 
kniha italského katolického duchovního Alvara Grammatiky Mesiánští židé a Mesiáš 
v kontextu současné židovské rozpravy o Ježíši z Nazareta.7 Jde však spíše o (katolický) 
příspěvek k mezináboženskému dialogu mezi židovstvím a křesťanstvím a v této práci 
nebyl využit. 
 
 

1.3 Výzkumné otázky 
 
Komplikovanost identity mesiánských společenství spočívá nejen v náboženských otáz-
kách, ale i v problému etnicity. Zvláště v kontextu tak problematické hranice, jaká je 
mezi judaismem a křesťanstvím, která je formována etnicitou a individualismem – tedy 
partikulárností a univerzálností, nebo jinak – exkluzivností a inkluzivností. Tato nábo-
ženská hnutí vytváří prostor prolínání tradičního světa judaismu a křesťanství a jsou 
tak odmítaná z obou stran těchto tradic, které hlídají hraniční pásmo jako „jasné“. Obec-
ně vzato lze říci, že být křesťanem znamená nebýt Židem8 a být Židem znamená jistě 
nebýt křesťanem. V tomto duchu se vyjadřoval například i americký konzervativní rabín 
Jonathan Waxman na webu United Synagogue of Conservative Judaism: 
 

                                                 
2 Yaakov Ariel, „Eschatology, Evangelism, and Dialogue: The Presbyterian Mission to the Jews, 1920—1960“, 
in: The Journal of Presbyterian History 75/1, 1997, 29–41. 
3 Patricia A. Power, „Blurring the Boundaries: American Messianic Jews and Gentiles“, Nova Religio: The 
Journal of Alternative and Emergent Religions 15/1, 2011, 69–91. 
4 Pauline Kollontai, „Between Judaism and Christianity: The Case of Messianic Jews“ [online], Journal of 
Religion and Society 8, 2006, <http://moses.creighton.edu/jrs/2006/2006-6.pdf>, [20. 6. 2021]. 
5 Např. Ivo Porybný, Identita mesiánských Židů ve světle Zákona o návratu [online], bakalářská práce, Brno: 
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta 2015 [24. 5. 2021], dostupné z: https://is.muni.cz/th/menhx/, 
Michaela Wittwarová, Mesiánský judaismus ve srovnání s křesťanstvím a rabínským judaismem [online], 
Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická 2013 [24. 5. 2021], dostupné z: <https:// 
theses.cz/id/tvof9q/> apod. 
6 Např. Jana Petlachová, „K teologii mesiánských židů“, Religio: Revue pro religionistiku 7/2, 1999, 177–184 apod. 
7 Alvaro Grammatica, Mesiánští židé a Mesiáš v kontextu současné židovské rozpravy o Ježíši z Nazareta, 
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2014. 
8 V této práci se věnuji věroučným tématům a tak zde termín Žid znamená nejen etnicitu, ale i vyznání. 
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Hebrejští křesťané, židovští křesťané, tzv. Židé pro Ježíše, mesiánští Židé či tzv. plní 
Židé – pojmenování se v průběhu času možná proměňuje, ale všechna tato jména od-
rážejí stejný fenomén: ti, kdo tvrdí, že stojí rozkročeni nad teologickou hranicí judais-
mu a křesťanství, jsou ve skutečnosti křesťané.9 

 
Tyto otázky se dotýkají identity židovské části mesiánských společenství, která nutně 
působí na její nežidovskou část a naopak. Vzhledem k tomu, že je zachovávání Šabatu 
jednou z nejvýznamnějších součástí náboženské praxe judaismu, bude jistě zajímavé 
pozorovat, jakým způsobem jsou vznášeny nároky či výzvy na zapojení nežidovských 
členů do této praxe, na základě jakých argumentů, a jaká jsou pak východiska takové 
praxe v závislosti na respektu či odmítání tradice rabínského judaismu. 

Tyto otázky jsou spojené s identitou společenství a v současné silně individuali-
zované době i s identitou jedince.10 Jedinec se čím dál tím více v dnešní globalizované 
době stává hlavním aktérem svého života. Ve velké míře sám rozhoduje o koncepci 
svého života, neboť přímý vliv skupin, ve kterých žije, klesá; to platí i pro náboženské 
tradice.11 Je tak vystaven neustálému rozhodování mezi různými možnostmi a strategi-
emi budování své identity. Můžeme si tak položit otázku, na jakých základech je budová-
na identita sledovaných hnutí a s tím spojená interpretace jejich kořenů a historie? Touto 
otázkou lze rozkrýt důvody, které tato hnutí vedou k zachovávání toraických zákonů. 
Dále se můžeme ptát, jaký je vztah těchto hnutí k rabínskému judaismu a křesťanství a na 
základě čeho je budován? Je třeba se zaměřit na identitu v širším poli, v síti vztahů souvi-
sejících náboženských tradic. 

Obě hnutí se vyznačují svou misijní povahou, ale i „tažením“ vůči tzv. velkým tra-
dicím, kterým je třeba „opravit” pohled na věc, ukázat jim onen klíč, který otevírá bránu 
k Tóře i k Ježíši, oživit židokřesťanství. Anebo tradice zdiskreditovat jako pomýlené. 
Vzhledem k misijní povaze obou hnutí se nabízí stará otázka, proč by měli Nežidé, (kteří 
jsou součástí mesiánských společenství) zachovávat Šabat (či jeho aspekty)? Obecněji 
vzato, proč by měli Nežidé dodržovat Zákon – Tóru? Tato otázka pak směřuje k cíli této 
práce – to je analyzovat různorodou síť důvodů pro zapojení Nežidů do svěcení či za-
chovávání Šabatu. 
 
 

1.4 Prameny 
 
Texty, které budu srovnávat, jsou misijně-studijní texty a exegetická díla amerických 
židokřesťanských mesiánských hnutí, které se (mimo jiné) věnují otázkám vztahu Židů, 
Nežidů a Šabatu: 
 

                                                 
9 Cit. dle Patricia A. Power, Accounting for Judaism in the Study of American Messianic Judaism [dizertační 
práce], Tempe: Arizona State University 2015, 3–4. 
10 Blíže tzv. tekutá modernita Z. Baumana (Zygmunt Bauman, Tekutá modernita, Praha: Mladá fronta 2002). 
11 Zdeněk Nešpor – Dušan Lužný, Sociologie náboženství, Praha: Portál 2007. 
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1.4.1 First Fruits Of Zion 
 
Z tvorby FFOZ volím primárně dva webové články, které shrnují základy pojetí Šabatu 
z hlediska mesiánského judaismu.  

Prvním je článek „A Sabbath Rest Remains – A Universal Shabbat“12 (viz Přílohu 
č. 1) publikovaný v roce 2017, jehož autorem je Toby Janicky, učitel a teolog vzdělávací-
ho programu FFOZ Torah Club. Článek představuje teologickou konstrukci pro vztah 
Nežida k Šabatu.  

Druhým článkem je veřejná odpověď výukového týmu FFOZ na otázku „Must 
Gentiles Observe the Sabbath?“.13 

Jako podklad článků, který zajistí širší ukotvení, jsem zvolil dvě monografie 
z produkce FFOZ. Knihu God-Fearers: Gentiles and the God of Israel,14 která předkládá 
teologický rámec vztahu Židů a Nežidů na základě vztahu k Bohu od již zmíněného 
Janickyho a knihu From Sabbath to Sabbath,15 která je komplexní snahou představit 
Šabat a jeho zachovávání z hlediska mesiánského judaismu. Jejím autorem je D. Thomas 
Lancaster, ředitel vzdělávacího programu Torah Club FFOZ a pastor Beth Immanuel 
Sabbath Fellowship v Hudsonu ve státě Wisconsin.16 

K pramenům FFOZ připojuji i knihu Messianic Judaism: A Modern Movement with 
an Ancient Past: A Revision of Messianic Jewish Manifesto17 od Davida H. Sterna, který 
výrazně přispěl k formování teologie tohoto hnutí.18 
 
 

1.4.2 Natsarim 
 
V rámci výběru pramenů z produkce Natsarim se uchyluji ke složitější koncepci díky 
dvěma typům zdroje. Základem je poměrně raritní anonymní studijně-misijní text, který 
jsem osobně získal od misionáře působícího v česko-rakouském regionu a vystupujícího 
 

                                                 
12 Janicky, Toby, „A Sabbath Rest Remains – A Universal Shabbat Available“ [online], First Fruit of Zion, 
Discover (Articles and Blogs), <http://ffoz.org/discover/sabbath/a-sabbath-rest-remainsa-universal-
shabbat.html>, 9. 2. 2017 [1. 5. 2021]. 
13 FFOZ Teaching Team [Michael Boaz, D. Thomas Lancaster, Toby Janicki, Aaron Eby, Ryan Lambert], „Must 
Gentiles Observe the Sabbath?“ [online], in: First Fruits of Zion, Discover (Articles and Blogs), <https://ffoz.org/ 
discover/ask-ffoz/dear-ffoz-must-gentiles-observe-the-sabbath.html>, 18. 10. 2017, [1. 5. 2021]. 
14 Janicki, Toby, God-Fearers: Gentiles and the God of Israel, Littleton: First Fruits of Zion 2012. 
15 Lancaster, D. Thomas, From Sabbath to Sabbath, Littleton: First Fruits of Zion 2016. 
16 „Articles by D. Thomas Lancaster“ [online], First Fruit of Zion, Discover (Articles and Blogs),   
<https://vineofdavid.ffoz.org/remnant-repository/instititum_judaicum_delitzschianum/>, [27. 4. 2021]. 
17 David H. Stern, Messianic Judaism: A Modern Movement with an Ancient Past:A Revision of Messianic 
Jewish Manifesto, Jerusalem: Jewish New Testament Publications 2007. 
18 Michael Boaz, „Another Lesson From David H. Stern“ [online], First Fruits of Zion, Discover (Messianic 
judaism), <https://ffoz.org/discover/messianic-judaism/another-lesson-from-david-h-stern.html>, 7. 12. 
2015 [20. 6. 2021]. 
 



pod pseudonymem Obadia. Jeho současná občanská
však je, že jeho rodištěm je Česká 
čí. Setkal jsem se s ním v roce 2018 v
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Ancient World, London: Thames and Hudson 1981 (britské vydání)
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21 Lew White, Sunday Origins: Sun Worship’s Special Day
sville: Torah Institute 2012. 
22 Lew White, Fossilized Customs: A Best Is Unveiled: The Pagan Origins 
Torah Institute 122016. 
23 „Torah Institute“ [online], <https://www.torahzone.net/
24 Další tvora např.: Torah Zone (2006), 
(2016), Return Of Yahusha (2017)
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pseudonymem Obadia. Jeho současná občanská identita je pro mne neznámá
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Message Given to the First Followers of Yahusha.25 Sunday Origins je jakýmsi pokusem 
o dekonstrukci fenoménu „křesťanské neděle“ jakožto opozice vůči „židovské sobotě“ 
a kritikou této křesťanské tradice. Fossilized Customs, jak naznačuje plný název díla, 
představuje výsledky práce hledání pohanských kořenů různých náboženských před-
stav svátků v křesťanství, příležitostně i v judaismu.  
 
 

1.5 Terminologická poznámka 
 

Kontext této práce, svět rozkročený mezi křesťanstvím a judaismem, mě vede ke krát-
kému rozboru problematických a v českém jazyce tradičních termínů – Nový zákon, 
pohan a židokřesťanství. Nelze též pominout jméno Ježíš s přídomkem Kristus. 

Český termín Nový zákon značí a zároveň vykládá – vztah křesťana k Židům. Jak 
by ne, historie českých zemí je také křesťanská. Právnicky vyhlížející koncepce Starého 
a Nového zákona výrazně podtrhuje zavedený odmítavý postoj k židovské tradici – 
Tóře, mojžíšskému zákonu. Jeho užívání v této práci vnímám jako svůj příklon ke „stan-
dardu“, který v Česku platí napříč vrstvami (akademická, náboženská, sekulární apod.), 
avšak nemohu nezmínit jeho problematičnost. Pro srovnání: badatelská debata o mesi-
ánských hnutích se vede převážně v anglickém jazyce, který užívá pro Nový zákon ter-
mín New Testament – „Nový odkaz/vůle“ (ač běžně překládaný jako Nový zákon) a New 
Covenant – „Nová smlouva“. Tak je tomu i v překladech do hebrejštiny (např. Delitz-
schově), ve kterých se užívá pojmu Brit chadaša – „Nová smlouva“. V řečtině pak Hé 
kainédiathéké – „Nový odkaz/vůle“. V českém prostředí je termín Nová smlouva užíván 
spíše okrajově, např. v Českém studijním překladu Nového zákona, který vydali v roce 
1994 Antonín Zelina a Pavel Jartym.26 Setkáme se s ním v zásadě spíše v evangelikálním 
prostředí (Křesťanská misijní společnost).  

Podobně je tomu i s výrazem pohan. Ten je zatížený nejen nábožensky, ale i emo-
cionálně27 a v této práci se mu vyhnu. Např. Patricia A. Powerová používá termín genti-
les, který je ve shodě s řeckým ethnai a hebrejským gojim – „národy“. Vzhledem k tomu, 
že taková slovní konstrukce v českém prostředí není obvyklá,28 budu užívat jednodu-
chou negaci pojmu Žid – Nežid (Židé – Nežidé). 

                                                 
25 Lew White, Message of the Natsarim: A Hebrew Roots Translation of the Message Given to the First Fol-
lowers of Yahusha, Scotts Valley: Create Space Independent Publishing Platform 2017. 
26 Nová smlouva: Český studijní překlad, Praha: Křesťanská misijní společnost 2007. 
27 V křesťanské kultuře slouží jako označení mimo křesťanského světa a jeho projevů. Mívá však i pejora-
tivní nádech historicky odrážející vztah město – venkov, vzdělaní – nevzdělaní, neboť raná křesťanská 
kultura se formovala jakožto městská. Výraz pohan vychází z latinského pagus/paganus – „ven-
kov/venkovan“. Venkov je tradičně konzervativnější, v tomto kontextu tedy problematičtější, neboť je 
propojen se zvyky v křesťanství odsuzovanými (polyteismus apod.). V historii byl užívaný i jako nadávka 
v moralistním duchu. Lidová etymologie pracuje s výrazem „hana/pohana“. Nelze opominout, že podobně 
zatížený je v židovském prostředí i hebrejský výraz gój. Základy takového pojetí pokládá už samotný 
biblický text. Jde o termín, který souvisí se skupinovou identitou a vyznačením vztahu „my – oni“. 
28 Český ekumenický překlad Starého zákona překládá hebrejské gojim jako „pronárody“. V souladu 
s biblickým textem tímto archaickým výrazem zdůrazňuje jeho pejorativní význam. 
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Židokřesťanství je v akademickém světě chápáno jako náboženský proud uvnitř 
judaismu 1. století n. l. První Ježíšovi následovníci byli převážně Židé a židokřesťan-
stvím se tak myslí víra Židů v Ježíše. Křesťanstvím pak víra Nežidů v Ježíše. V této práci 
je termín židokřesťanství užíván v kontextu náboženské praxe, která ideově vychází 
z konkrétních pozic judaismu (zmíněné svátky, životospráva apod.) a v určité míře se 
přenáší i na nežidovské věřící.  Vzhledem k tomu, že židokřesťanská hnutí se vymezují 
vůči křesťanství, etničtí Židé se tak nestávají křesťany. Být křesťanem, v kontextu histo-
rie, znamená zapomenout na své kořeny (judaismus) a s nimi spojenou praxi. Existuje 
celá paleta výrazů, které se snaží postihnout problematiku vymezení (např. Hebrejští 
křesťané, židovští křesťané, tzv. Židé pro Ježíše, mesiánští Židé či tzv. plní Židé apod.)29 
a každý má svou historii a důvod. V této práci je shrnuji do termínu židokřesťané 
a židokřesťanství. 

Prostředí židokřesťanských mesiánských hnutí bývá citlivé na zápis (translitera-
ci) spasitelova jména. „Ježíš Kristus“ – Iésús Christos se skládá z řecké formy hebrejské-
ho jména Ješu’a (Iésús) s významem „Jahve/Hospodin je záchrana“, zatímco Christos je 
řeckým kalkem hebrejského mašiach – „pomazaný“. Tento titul odkazuje na biblickou 
instituci krále jakožto božího vyvoleného. Je zřejmé, že různá podoba užití zápisu jména 
může znamenat i různý pohled na mesiáše, zdůraznění kontextu apod. Ježíš Kristus 
(ang. Jesus Christ) či jen Kristus odkazuje ke klasické křesťanské tradici. V evangelikál-
ním prostředí se lze setkat s kombinací Ježíš Mesiáš (ang. Jesus Messiah) či jen Mesiáš, 

nebo Ješua ha-Mašiach (ang. Yeshua HaMashiach, heb. שיעו ישמהח). Poslední zmíněná 

podoba je však typická pro židokřesťanská hnutí jako hebrejské kořeny nebo mesiánský 
judaismus. Ješua ha-Mašiach zde značí odmítnutí tradičního křesťanství, polemiku s ním 
nebo zdůraznění spasitelových židovských (hebrejských) kořenů, tzn. i zdůraznění 
výkladového rámce. V této práci budu užívat v českém prostředí zažité Ježíš (Kristus), 
popřípadě neutrální formu Ježíš Nazaretský. Pokud bude potřeba zdůraznit emický 
kontext, budu užívat označení Ješua ha-Mašiach. 
 
 

1.6 Transkripční a citační poznámka 
 
Transkripce hebrejštiny v této práci se řídí pravidly uvedenými ve slovníku Judaismus, 

křesťanství, islám30 s výjimkou přepisu znaků א a ע (alef a ajin), které nebudu vyznačo-

vat apostrofem (např. výše zmíněný Ješua ha-Mašiach). 
Biblický text je citován z Českého ekumenického překladu Bible,31 případné vý-

jimky jsou uvedeny v poznámce. 
 

                                                 
29 Blíže viz např. D. Stern, Messianic Judaism…, 16–34. 
30 Břetislav Horyna – Helena Pavlicová (eds.), Judaismus, křesťanství, islám, Olomouc: Nakladatelství 
Olomouc 22003. 
31 Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih): Český ekumenický pře-
klad, Praha: Česká biblická společnost 2019. 
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2 CESTA K MODERNÍM MESIÁNSKÝM HNUTÍM 
 
V 19. stol. se v protestantském prostředí euro-amerického prostoru vzedmul zájem 
o misii mezi Židy, která byla založená na protestantské biblistice, hebraistice, stu-
diu judaismu a milenialistických vizích příchodu konce času.32 Pochopením základních 
rámců židovského světa se měla posilovat možnost úspěchu, lepší schopnost zapojit 
motivy Ježíšova mesiášství a spásy do konceptů, které judaismus během své historie 
vytvořil, např. v Talmudu. 
 Tento misijní zápal se rozvinul na americké půdě ve vlnách dispenzacionalismu, 
premilenialismu a tzv. Druhého velkého (náboženského) probuzení. Nový teologický 
rámec Židům určil funkci jakéhosi ukazatele konce času, stali se součástí eschatologie – 
času, kdy i Židé přijmou Ježíše jako Mesiáše, který se ujme vlády nad světem a začne éra 
tisíciletého království a spása jeho věrných (zatracení nevěrných). 
 Nově promýšlený vztah k Židům tak přivedl rozličné náboženské proudy znovu 
k otázkám, které jsou staré jako samo křesťanství – kdo je Boží lid, kdo je Izrael, potažmo 
Židé, komu byla dána Tóra (Zákony) apod.? Jsou to otázky po skupinové identitě. Křes-
ťanství na tuto otázku odpovědělo obecně tím, že pravým Božím lidem jsou všichni Ježí-
šovi následovníci a Boží zákony (Tóru), tak jak je chápal judaismus, odmítlo. Židé se stali 
jakousi ukázkou lidu, který selhal ve svém poslání. Mesiánské proudy 20. století na tyto 
otázky přinesly nové odpovědi, kterými se budu zabývat v této práci. Jsou to odpovědi 
různorodé a nejednotné. Jedno však mají společné: odmítavý postoj k tradiční křesťanské 
věrouce (například k římsko-katolické církvi a jejím tradicím) a premilenialistické vize 
konce světa. Ač se tato hnutí staví obezřetně či rovnou odmítavě ke křesťanství, jejich 
teologické zázemí je budované nejen na výše zmíněné protestantské teologii – dispenza-
cionalistickém premilenialismu, ale i na klasické protestantské identitě založené na vy-
mezení se vůči římsko-katolické církvi. Budují však vlastní identitu a vznášejí nárok na 
vlastní návaznost na ranou církev (pro ilustraci viz přerušovanou linii tzv. biblického 
křesťanství v Obrázku 2). 
 

 
Obrázek 2: Historický vývoj křesťanských církví 

                                                 
32 Viz např. Hermann V. Hilprecht a Franz Delitzsch, „Franz Delitzsch: Autobiography; With Introduction 
and Notes", in: The Old Testament Student 7/6, 1887, 213. 
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2.1 Judaistika a evropské protestantské misie mezi Židy 
 
Od 18. století se v německém prostření formuje snaha o akademické bádání v oblasti 
judaismu, tzv. Wissenschaft des Judentums a s ní i spojený zájem o misii mezi Židy.  
S úsilím přinést Židům evangelium přišel již Martin Luther a jeho současníci.33 Průkopní-
ky v evangelizaci Židů se stali němečtí pietisté – v roce 1728 založil Johann H. Callenberg 
na Univerzitě Martina Luthera v Halle-Wittenbergu Institutum Judaicum, který se věnoval 
šíření křesťanské literatury v jidiš a hebrejštině.34 Roku 1883 založil Hermann L. Strack 
v Berlíně institut zaměřený na misii, studium a práci se židovskými zdroji a boj proti 
antisemitismu.35 V roce 1886 založil Franz Delitzsch36 Institutum Judaicum při lipské 
evangelické teologické fakultě jako výcvikové středisko luteránských misionářů, kteří 
měli působit mezi Židy. Výcvikové kurzy se věnovaly novozákonní teologii s ohledem na 
mesiášské pasáže Starého zákona a odkazy na rabínskou literaturu.37 Vznikaly zde také 
publikace seznamující s příběhy Židů, kteří vyznávali Ježíše jako Mesiáše. V lipském insti-
tutu působili osobnosti jako Gustaf Dalman38, nebo Židé jako Yechiel Tzvi39 a Paul Lever-
toff40, kteří se pohybovali na hranici mezi judaismem a křesťanstvím.41 Po Delitzschově 
smrti byl institut přejmenován na Institutum Judaicum Delitzschianum. 
 Pietisté a luteráni nebyli jediní. Podobnou snahou se vyznačovali i angličtí puri-
táni. Ti však, jak píše Ariel, své úsilí nikdy „neinstitucionalizovali a nestudovali kulturu 
Židů. Pietisté byli první, kdo evangelizaci mezi Židy systematizovali a jejich literatura 
a postoje ovlivnily vývoj evangelizace Židů po další generace“.42 

                                                 
33 Lutherovy snahy o obrácení Židů. V českém prostředí spolupráce protestantů a Židů na překladu Bible 
z hebrejštiny do češtiny (staročeštiny), což je obrat od latinského světa k „originálu“ apod.  
34 Y. Ariel, An Unusual Relationship…, 24–25. 
35 Christian Wiese, “Institutum Judaicum” [online], in: Religion Past and Present, <http://dx.doi.org/ 
10.1163/1877-5888_rpp_SIM_10465>, [24. 5. 2021]. 
36 Franz Delitzsch (1813–1890): Německý luteránský teolog a hebraista, znalec rabínského učení. Přeložil 
Nový zákon do hebrejštiny. Byl zakladatelem Centrálního evangelického luteránského sdružení pro misii 
v Izraeli v roce 1871. 
37 „Institutum Judaicum Delitzschianum“ [online], in: Jewish Virtual Library, https://www.jewishvirtual 
library.org/institutum-judaicum-delitzschianum, [27. 4. 2021]. 
38 Gustaf Hermann Dalman (1855–1941): Německý luteránský teolog, orientalista a propagátor studia 
biblické a pobiblické aramejštiny. Revidoval Delitzschův překlad Nového zákona. V letech 1902–1917 byl 
prvním ředitelem Německého protestantského institutu pro archeologii Svaté země v Jeruzalémě. 
39 Yechiel Tzvi Lichtenstein (1831–1912) Rumunský Žid z chasidského prostředí, který věřil v Ježíše jako 
Mesiáše. Od 80. let 19. stol. vyučoval v Institutum Judaicum Delitzschianum (dále jen IJD) Nový zákon, 
Talmud, Rašiho a proroky. V komentáři ke knihám proroků 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 F. Delitzsche, ke kterým napsal komentář – Limudej ha-Neviim (Učení proroků). 
40 Paul Philip Levertoff (1878 – 1954): Ortodoxní Žid, který roku 1895 konvertoval ke křesťanství. Absol-
voval Voložinskou ješivu v Litvě. Po své konverzi k protestantskému vyznání v roce 1895 se věnoval 
teologii, a stal se jedním ze zakladatelů hnutí mesiánského judaismu. Působil jako profesor v IJD. 
41 „Institutum Judaicum Delitzschianum“ [online], in: First Fruits of Zion, Vine of David (Remnant depository), 
<https://vineofdavid.ffoz.org/remnant-repository/instititum_judaicum_delitzschianum/>, [27. 4. 2021]. 
42 Y. Ariel, An Unusual Relationship…, 25. 
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2.2 Milenialismus a americké protestantské misie mezi Židy 
 
Masovou migrací křesťanů do Ameriky, která provázela 19. století, se výše nastíněné 
téma přesunulo do nového prostředí a na rozdíl od evropského sektoru zdomácnělo. 

Počátky amerických hnutí jako hebrejské kořeny (Natsarim) nebo mesiánský ju-
daismus (FFOZ) můžeme najít v hnutí hebrejských křesťanů, které vznikalo v prostředí 
baptistických a metodistických sborů 20. století, ve kterých dispenzacionalistický pre-
milenialismus zakotvil.43 

S myšlenkou konceptu dispenzací vystoupil původně anglikánský duchovní John 
Nelson Darby (1800–1882). Tento filosemitský výklad, který byl v 19. stol. rozšířen 
v Anglii a Irsku přinesl na základě biblických proroctví a interpretace sionismu naději 
brzké spásy. Židé v této koncepci již neměli pozici zatracenců, ale nadějnou roli lakmu-
sového papírku přicházející spásy. Židům byla přiznána tzv. pozemská zaslíbení a jejich 
naplnění má předcházet druhému příchodu Krista a (tisíciletého) Království božího. 
Zásadním zaslíbením je shromáždění Židů v Izraeli.44 

Tento věroučný koncept se rozšířil v 2. polovině 19. století mezi americkými 
konzervativními protestanty a je typický svým důrazem na doslovný výklad Bible, bez 
kterého není možné premilenialistické vize udržet, a apokalyptické vnímání konce svě-
ta.45 Pro dispenzacionalisty Bible zjevuje Boží plány pro lidstvo.46 Dispenzacionalismus 
spojený s premilenialismem tak činí živou představu – víru v bezprostřední návrat 
Ježíše, který ustanoví Království boží na zemi47 a nový postoj k Židům. Neboť premileni-
alismus jako takový v závěru času vidí pouze jeden proud – církev. Darbyho dispenzace 
(časové úseky vývoje) přinesla proudy dva – Izrael a církev. Lukeš dobře shrnuje onen 
posun: 

 
Na tento rozdíl je položen důraz, což se projevuje zejména ve způsobu chápání proroc-
tví a eschatologických pasáží. Boží smlouva s Izraelem je nepodmíněná a stále platí, 
církev je zcela jiná entita a proroctví vztahující se na Izrael budou také naplněna ve 
vztahu k Izraeli. Království nebeské je židovské, davidovské i mesiánské a očekávané 
milénium bude mít „židovský charakter“.48 
 

Na rozdíl od tradičních křesťanských pojetí dispenzacionalističtí premilenialisté opustili 
teologii náhrady a uznali Židy jakožto historický Izrael, který je pravým příjemcem 
božích zaslíbení a má ústřední roli v biblických proroctvích o obnovení davidovského 

                                                 
43 P. Power, Blurring the Boundaries..., 75. 
44 Blíže viz Jiří Lukeš, „Milenialismus a jeho typy: Milénium a možné způsoby jeho interpretace“, in: David 
Biernot – Jiří Lukeš – Bronislav Ostřanský – Zdeněk Vojtíšek, Konec tohoto světa: Milenialismus a jeho 
místo v judaismu, křesťanství a islámu, Praha: Dingir 2012, 83-113: 86–87. 
45 David Václavík, Proměny americké religiozity, Brno: Masarykova univerzita 2013, 83. 
46 Více k Darbymu a dispenzacionalismu viz Y. Ariel, An Unusual Relationship…, 37–46. 
47 „Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, 
vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru 
vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem“ (1 Te 4:16–17). 
48 J. Lukeš, „Milenialismus a jeho typy…“, 86. 
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království v Izraeli. Až se židovská diaspora vrátí zpět do země Izrael, dojde k návratu 
Ježíše na zemi (druhý příchod) a všichni Židé jej pak přijmou jako Mesiáše (Spasitele). 

Z těchto konceptů pak vychází křesťanská podpora sionismu (tzv. křesťanský si-
onismus), která má za cíl podpořit návrat Židů na Sijón – do Izraele. Je to také jeden 
z historických motivů americké podpory státu Izrael. V roce 1916 vyzvalo Valné shro-
máždění presbyteriánské církve americkou vládu, aby využila své moci na mezinárodní 
scéně k podpoře založení židovského státu v Palestině. O čtyři roky později zahájilo 
svou činnost presbyteriánské oddělení židovské evangelizace.49 První zmínky o misii 
mezi Židy bychom nalezli v usneseních Valného shromáždění již v roce 1820, výraznější 
úspěchy však přišly až se založením zvláštního oddělení pro evangelizaci Židů v roce 
1920. Vznik tohoto oddělení iniciovali právě dispenzacionalističtí premilenialisté, kteří 
v obrácení Židů viděli znamení konce současné dispenzace (věku). 

Židovští imigranti z Evropy vytvořili po příchodu do Ameriky nové proudy ju-
daismu, který navazoval na haskalu (židovské osvícenství) a asimilační proces v nové 
zemi, který jim často znemožňoval tradiční halachický způsob života.50 Vznikl tak konzer-
vativní a reformovaný judaismus. Jiní se asimilovali nebo přijali kladně ony výzvy protes-
tantských misií. Židé usilující o amerikanizaci často opouštěli svůj starý způsob života 
a otočili se zády k zásadám židovského náboženství, avšak nepřijali křesťanství. Tato 
situace pak byla skvělou možností pro misijní práci. Evangelizace Židů předznamenala 
formát, kterým se budoucí tzv. hebrejští křesťané vyznačovali. Příkladem může být pres-
byteriánský misijní časopis Naši židovští sousedé (Our Jewish Neighbors), který měl zjevný 
premilenialistický podtext – byl ilustrován židovskými symboly a obrázky ze Svaté země, 
přinášel zprávy ze židovského světa (např. osídlování Palestiny) a publikoval články 
odrážející evangelizační snahy, totiž mesiášskou naději a důležitou roli Židů v historii.51 
 V kontextu takových snah pak od 30. a 40. let vznikaly v rámci presbyteriánské 
církve první židovské křesťanské církve (sbory). Mnozí křesťané i Židé však vnímali 
tyto sbory jako zvláštní a hybridní společenství. Jistě ne všichni židovští konvertité řešili 
utváření své identity tímto způsobem. Někteří se cítili v běžných sborech dobře, jiní 
osamoceně, neboť pro ně byly mravy a způsoby cizí. Uvítali tak příležitost založit si 
vlastní sbory a vytvořit svou atmosféru.52 

Tyto rané židovské sbory byly samozřejmě závislé na svém vedení, a to nejen 
administrativně a finančně, ale i teologicky a liturgicky. Nešlo o hájení synagogy upro-
střed křesťanství. Ariel píše, že „teologicky byli židovští konvertité v těchto sborech 
konzervativními protestanty se silným premilenialistickým výhledem, který kladl 
zvláštní důraz (stejně jako u mnoha nežidovských premilenialistů) na jedinečné poslání 
židovského národa“.53 Zmiňuje, že často docházelo k nahrazování křesťanských symbo-
lů (např. kříže) židovskými (Davidovou hvězdou), zachovávala se (alespoň částečně) 
tradice židovských svátků, jako je Chanuka nebo Pesach, avšak v křesťanském pojetí. 
                                                 
49 Y. Ariel, Eschatology, Evangelism, and Dialogue…, 29–30. 
50 D. Václavík, Proměny americké religiozity…, 90–91. 
51 Y. Ariel, Eschatology, Evangelism, and Dialogue…, 30–32. 
52 Tamtéž, 35–36. 
53 Y. Ariel, Eschatology, Evangelism, and Dialogue…, 36. 
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Přesto mělo mnoho obrácených Židů pocit, že takto oddělené sbory nemají své místo 
v církvi a vzbuzují podezření.54 

Důležitým prvkem proměn mesiánských hnutí je tak postupné utváření a vyhra-
ňování identity jejich židovských členů. Powerová píše, že „značný počet Židů v rámci 
amerického protestantského křesťanství se dramaticky přesunul z pozice úplné akultu-
race a asimilace do postavení mimo přímou kontrolu svých protestantských mentorů. 
Vytvářejí vlastní literaturu, teologii, společenství a vzdělávací instituce“.55 S tím souvisí 
i otázka etnicity ve smíšených mesiánských společenstvích.  

 
 

2.3 Kulturní revoluce 60. let a současnost 
 
Projekt presbyteriánské misie mezi Židy, která měla dalekosáhlý vliv, však postupně 
skomíral. Zásadním obratem pak byla kulturní revoluce 60. let, se kterou přišly snahy 
o mezináboženské dialogy a vytváření ekumenické atmosféry, která připravila půdu pro 
nadcházející emancipační proces. V 70. a 80. letech patřila presbyteriánská církev mezi 
progresivní proudy v živé debatě o uznání judaismu jakožto platného náboženství, které 
má být respektováno. Tento obrat výrazně přispěl k opuštění onoho impozantního evan-
gelizačního projektu a umožnil vznik samostatných židovských sborů (církví).56 Ariel píše, 
že „evangelikálně-židovské hnutí bylo avantgardní formou postmoderních projevů, ve 
kterých jednotlivci a komunity uplatňují svou svobodu nést řadu identit a razit si cestu 
balancováním mezi nimi. Tyto hybridní formy postupně převládají i v současných křes-
ťanských a židovských komunitách, které od šedesátých let často směřovaly k inovacím 
a propojování různých tradic a směrů“.57 V polovině 90. let z presbyteriánské misie zbyly 
jen tři sbory židovských křesťanů v Chicagu, Filadelfii a Los Angeles, které stále sloužily 
jako misijní centra a byly už jen jakýmsi pomníkem své slavné minulosti.58 

V rámci mesiánského judaismu například současná situace nově aktualizuje pro-
blém etnicity a jistou segregaci Nežidů, resp. závislost na Židech jako dědicích zaslíbení. 
Dochází tak k jistému přepólování tradiční křesťanské substituční teologie, což podle 
Powerové dobře ilustrují slova Davida Sterna, který těžiště Nového zákona vidí jako 
„židovské, týkající se většinou Židů, ale také Nežidů“59 – evangelium tak chápe primárně 
jako židovské dědictví, stejně jako Tóru a Talmud.60 

 
 

                                                 
54 Tamtéž, 36–37. 
55 P. Power, Blurring the Boundaries…, 70. 
56 Y. Ariel, Eschatology, Evangelism, and Dialogue…, 39. 
57 Yaakov Ariel, „A Different Kind of Dialogue? Messianic Judaism and Jewish-Christian Relations“, Cross 
Currents 62/3, 2012, 318–327. 
58 Y. Ariel, Eschatology, Evangelism, and Dialogue…, 39. 
59 P. Power, Blurring the Boundaries…, 80. 
60 D. Stern, Messianic Judaism…, 211. 
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61 Např. The Natsarim, The Netzarim, Worldwide Nazarene Assemblies of Elohim, Nazarene Judaism, 
Netzarim Emunah, Church of the Nazarene. 
62 „A když ho nalezl, vzal ho s sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamější církvi po celý rok a vyučovali
velké množství lidí; a právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany.“ (
63 Blíže viz Jaroslav Brož, „Židokřesťanská apokryfní evangelia“, in: Jan A. Dus 
evangelia. Novozákonní apokryfy I, (Knihovna rané křesťanské literatury 1), Praha: Vyšehrad 2001, 177
64 „Where Are the Watchmen?“ [online], in: 
tube.com/watch?v=lujZlu-rE6A>, 7. 6. 2020, [24. 4. 2021].
65 Torah Institute [online], <https://www.torahzone.net
[online], <http://www.fossilizedcustoms.com/topics.html
66„About Our Site“ [online], Torah Institute
67 Lew White, Fossilized Customs: A Best Is Unveiled: The Pagan Origins of Popular Customs
Torah Institute 122016. 
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Search Team). S odkazem na tzv. biblickou nebo teologickou archeologii68 prozkoumává 
náboženské tradice světa a „odhaluje“ důkazy o pohanskosti (!) mnohého z tradic křes-
ťanství a judaismu. 
 
 

3.1 Jak o sobě smýšlí Natsarim? 
 
Jakým způsobem tato komunita konstruuje svou identitu jakožto nazorejskou? White 
píše, že Natsarim jsou „strážci Yahuahova69 slova a jeho jména“.70 Důležité je říci, proč je 
zde kladen důraz na slovo strážci. White upozorňuje na význam slova Natsarim, které 

vychází z hebrejského kořene נצר (n-c-r). Je základem pro podstatné jméno necer –

„výhonek, roub“, stejně jako pro sloveso nacar – „hlídat, střežit“ (z tohoto slovesa je 
možné vyvozovat význam názvu města Nazaret, např. Strážnice, Hlídka71). To je důvod, 
proč si lidé z této komunity říkají watchmen – „strážci“. Zároveň se ale chápou i jako 
výhonky, které žijí z kořenů Božího slova, lépe řečeno z Živého Božího slova – Ježíše 
Nazaretského. Tuto souvislost White čerpá z Jeronýmova komentáře k verši 2:23 
v Matoušově evangeliu: „a usadil se v městě zvaném Nazaret – aby se splnilo, co je řeče-
no ústy proroků, že bude nazván Nazaretský“. Jeroným odkazuje na verš z Izajáše: 
„I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce“ (Iz 11:1) 
a v rámci tohoto kontextu překládá: „I vzejde Nazaretský z jeho kořenů“.72 Jišajem se 
myslí otec (pomazaného) krále Davida, z jehož rodové linie má pocházet i mesiáš Ješua – 
(pomazaný) král Židů. Tento výhonek vydá ovoce, to znamená množství učedníků, svých 
následovníků, kteří budou tak jako on vzkříšeni při jeho návratu. White píše, že Ješua „je 
prvním ‚znovuzrozeným‘ ze smrti, kterou již nikdy nezakusí. Je ‚prvním plodem‘ velké 
sklizně, která přijde. Ona sklizeň je žeň jeho věrných – následovníků.“73 
 Důvodem této konstrukce je potřeba vytvořit nový vztah mezi Ježíšem a jeho ná-
sledovníky. Pojmenování „křesťan“, které je zmíněno ve Skutcích 24:5, souvisí, jak již jsem 
uvedl výše, s řeckým slovem christos, kalkem hebrejského mašiach. Proč je třeba vytvořit 
nový vztah? Jestliže Ježíš Kristus a křesťané jsou „falešní“ a „pohanští“, pravým jménem 
pak není Ježíš Kristus, ale Ješua ha-Mašiach, nebo Ješua ha-Nocri (česky známý jako Ježíš 
Nazaretský). Na základě výše nastíněného lze pak mluvit nikoli o Ježíši Nazaretském, ale 
o Ježíši Nazorejském; o jeho následovnících pak jako o Nazorejcích (Natsarim).    

                                                 
68 Whitem užívané termíny pro komparaci náboženských fenoménů a „objevování důkazů“ o cizorodosti 
konkrétních tradic či teologie, které byly během historie zavedené do konceptu tzv. „biblické pravdy“. Jde 
o sbírání podkladů pro odsouzení tradic chápaných jako cizorodé (zákony, svátky, mystika, teologie apod.). 
69 Vokalizace tetragramu JHVH.  
70 Jinak řečeno strážci slova Božího a Božího jména, které zní Jahua. V českém kontextu má blízko 
k takovému úzu termín Jehova, užívaný zvláště Svědky Jehovovými. 
71 Viz např. Gerhard Kroll, Po stopách Ježíšových, Praha: Zvon 1995, 87, 89. 
72 Thomas Aquinas, Catena Aurea: Commentary on the four Gospels,Collected Out of the Works of the Fa-
thers, Oxford – London: James Parker1874, 90, <https://archive.org/details/p1catenaaureacom01 
thomuoft/page/n21/mode/2up> [24. 4. 2021].  
73 L. White, Fossilized Customs…, 5. 
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Termín watch – „stráž“ je důležitým identifikátorem, neboť tato komunita se za-
měřuje na odhalování „pohanských“ vlivů střežením pravdy, čistého Božího slova. Ra-
bínský judaismus je pro Natsarim zbytnělým apostatickým hnutím (fossilized customs), 
které je zaplevelené těmito nečistými nánosy a přesto si v židovském světě vymáhá 
autoritu.74 Tento pohled je z části kotvený evangelijní kritikou farizejského hnutí, které 
stálo u zrodu rabínského judaismu. Distancují se jak od tradice rabínského judaismu, tak 
od křesťanství. Tito strážci jsou jakousi „puristickou“ komunitou, která nabádá 
k očištění se od cizích tradic a vlivů. Lze nacházet jistou paralelu v  tažení puritánů 
16. století za očistou anglikánské církve od katolicismu. Ostatně americká religiozita má 
své kořeny v puristickém separatismu evropských emigrantů.75 

Lze se ptát, zda jde o specifickou podobu židovského křesťanství, anebo o křes-
ťanství s židovskými prvky.76 Výše popsaný přístup nápadně připomíná vztah protes-
tantů k římsko-katolické tradici. Totiž odmítnutí všeho, co výslovně nevyplývá z Bible77 
– to je hermeneutika principu sola scriptura. Jde o důraz na Bibli jako kánon, plné zjeve-
ní Boha – Slovo Boží, ke kterému již nelze nic přidat. Jako kánon je takové zjevení uza-
vřeno. Způsobem, kterým protestanté odmítali některé římsko-katolické nauky, Natsa-
rim odmítají rabínský judaismus (a křesťanství). V tomto důrazu se ukrývá zásadní část 
identity Natsarim. Jde tedy o křesťanství s židovskými prvky? Na první pohled se zdá, že 
ano. Ale je tento způsob nějak zvlášť křesťanský, lépe řečeno protestantský? Je možné, 
že jde spíše o užití metody, která není podmíněná konkrétním náboženstvím. Příkladem 
může sloužit podobně založený konflikt – vystoupení karaitů. Karaitská obžaloba rabín-
ského judaismu vyrůstá ze stejné pozice – důraz na zjevené Slovo Boží, kánon, doslov-
nost a odmítnutí všeho, co z něho výslovně nevyplývá.78 Nápadnou shodou v přístupu 
karaitů a protestantů je důraz na tzv. doslovné čtení a hermeneutiku „Písmo vykládá 
samo sebe“. To znamená, že pokud je nějaká část hůře pochopitelná, je třeba najít jinou 
pasáž, která ji vysvětlí. 

Chci poukázat na to, že ač můžeme najít mezi Natsarim a protestantismem jistou 
analogii, nemusí to ještě znamenat, že Natsarim tím je možné jednoduše zařadit 
např. mezi protestantské proudy. Nelze však popřít skutečnost, že Natsarim jsou sou-
částí americké protestantské historie.  

 
 
 
 
 

                                                 
74 Postoj podobný karaitům (karaitskému judaismu). K paralele mezi karaity a českými bratřími viz 
Stanislav Segert, „Masoretes and Translators: Karaites and Czech Brethren“, Religio: Revue pro religionis-
tiku 2/2, 1994, 53–69. 
75 D. Václavík, Proměny americké religiozity..., 54. 
76 Srovnej Y. Ariel, „A Different Kind of Dialogue?...“, 325–326. 
77 Například kritika trojičního učení, mariánského kultu, kultu svatých apod. 
78 Tato doslovnost je spojována s výkladovou tradicí saduceů, židovské náboženské skupiny 1. stol. n. l., 
v níž karaité hledají své kořeny. 
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4 FIRST FRUITS OF ZION 
 
Název této organizace, potažmo komunity, vychází 
z veršů knihy Izajáš,79 ve kterých je vylíčena vize 
obnovy židovského národa a jeho náboženského 
centra v Jeruzalémě.80 Založil ji kolem roku 1993 
Michael Boaz v USA. Dnes sídlí v Jeruzalémě 
a nachází své předchůdce v idejích společenství, 
které v minulosti budovali v Izraeli například 
Abram Poljak81 nebo Pauline Roseová.82 FFOZ se prezentuje jako „duchovní úřad“ (mi-
nistry), který přispívá k naplňování Izajášova proroctví o Sijónu.83 Boaz začínal jako 
šiřitel bulletinů s texty osvětlujícími hnutí mesiánského judaismu. Na to navázal myš-
lenkou vytvořit studijní strukturu, která bude schopná vyučovat a tím šířit poselství: 
„Specializujeme se na studium a výuku Písma z jeho historického, jazykového a kultur-
ního kontextu s využitím nejnovějších poznatků, starověkých židovských pramenů 
a mimobiblické literatury.“84 První pokus po roce zanikl pro nedostatek lidí a kapitálu. 
Dalším pokusem bylo šířit učení mediálně. Z počátku pomocí výukových programů na 
VHS. Opět se však nepodařilo vytvořit dost silné hnutí a mnohá léta FFOZ strávila spíš 
kumulací a vytvářením studijního materiálu. V současnosti, s postupujícím rozvojem 
internetu, zakládá Boazova FFOZ malé studijní skupinky (misijní stanice) po celém světě 
díky online technologiím (např. study room).85 Základem je práce s multimediálními 
výukovými bloky, zaměřenými na studium novozákonních textů a poselství z židovské-
ho pohledu.86 
              FFOZ klade důraz na naplňující se proroctví (např. vznik Státu Izrael) a vědomí 
konce času. Jak uvádí na svém webu, snaží se očistit Ježíše Krista, tedy Ješuu ha-Mašiach, 
„od mylných představ a falešných obvinění, které ho držely od jeho vlastního lidu. Věří-
                                                 
79 „What's in Our Name?“ [online], in: First Fruit of Zion, Info, <https://ffoz.org/info/whats-in-ourname. 
html>, [24. 4. 2021]. 
80 „Ti z Judova domu, kteří vyváznou a zůstanou, opět se zakoření a vydají ovoce. Z Jeruzaléma vyjde 
pozůstatek lidu a z hory Sijónu ti, kdo vyvázli. Horlivost Hospodina zástupů to učiní.“ (Iz 37:31–32) 
81 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. V letech 1927–1928 
strávil tři semestry na Institutum Judaicum Delitzschianum. Roku 1935 založil Židokřesťanskou unii. 
V roce 1947 založil malou židovsko-křesťanskou komunitu v Palestině a v roce 1951 společenství Králov-
ství bratří Ježíše Krista (původně Království židokřesťanského bratrství). 
82 Pauline Roseová / 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 Sijón, ve které vypráví o svých zkušenostech z války za nezávislost a z šestidenní války. 
83 „Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: ‚Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha 
Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.‘ Ze Sijónu vyjde zákon, slovo 
Hospodinovo z Jeruzaléma“ (Iz 2,3). 
84 „Torah Club“ [online], in: First Fruits of Zion, <https://torahclub.ffoz.org>, [31. 5. 2021]. 
85 Michael Boaz, „The Next Leader of FFOZ“ [online], in: First Fruits of Zion, Discover (Articles and Blogs), 
<https://ffoz.org/discover/torah-club/the-next-leader-of-ffoz.html>, 24. 12. 2017, [1. 5. 2021]. 
86 Blíže také Jana Petlachová, „K teologii mesiánských židů“, Religio: Revue pro religionistiku 7/2, 1999, 179. 

Obrázek 4: Logo First Fruits of Zion 
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me, že jeho poselství poskytuje klíče, které přinesou konečné vykoupení z exilu – obno-
vení Izraele a celého světa“.87 Inspirátorem pro takové úsilí je například výše zmíněné 
Institutum Judaicum Delitzschianum,88 které připravovalo misionáře na působení mezi 
Židy a kde působily osobnosti jako J. C. Lichtenstein, P. P. Levertoff nebo A. Poljak. 
Ty považuje za své ideové předchůdce, tzv. „průkopníky mesiánského judaismu“ (Mes-
sianic Jewish pioneers).89 

V současnosti FFOZ vydává knihy, ebooky, časopisy, studijní programy, audio a au-
diovizuální zdroje, prezentuje myšlenky prostřednictvím seminářů, konferencí a třeba 
i naučných zájezdů do Izraele.90 Základem je výukový program Torah Club,91 který slou-
ží ke studiu Tóry a návazné literatury z židovského pohledu (teologie, exegeze). Dalším 
multimediálním blokem je Vine of David,92 který se zaměřuje na prezentaci a výuku 
historie hnutí mesiánského judaismu a seznámení s jeho průkopníky, což má za cíl pro-
hloubit vědomí kontinuity mesiánského judaismu. Blok HaYesod je „používán jednotlivci 
a kongregačními vůdci, aby odhalil Ježíšovo židovství a židovský základ křesťanství“.93 
Činností mezi Židy se snaží ukázat, že přijetí učení Ježíše z Nazareta není odklonem od 
judaismu, ale jeho vyvrcholením a mezi křesťany pak rozšířit vědomí, že zachovávání 
Tóry či respekt k ní není odklonem od křesťanství. 
 
 

4.1 Jak o sobě smýšlí First Fruits Of Zion? 
 
Jakým způsobem FFOZ konstruuje svou identitu mesiánského judaismu? Jak bylo zmí-
něno, duchovní inspirací hnutí je Izajášovo proroctví, které je interpretováno tak, 
že „v hnutí mesiánského judaismu jsou všichni, Židé i Nežidé, prvním plodem těch, kteří 
vzhlížejí k Sijónu, aby se vyučili cestám Božím, chodili po Jeho starodávných stezkách 
a zachovávali Jeho Tóru“. Stane-li se člověk učedníkem Ješuy, „učí se Božím cestám, 
chodí po Jeho stezkách a přijímá Jeho Tóru“, stává se „jedním z prvních plodů Sijónu“.94 

Z těchto plodů pak vzniká síť vůdců, která kopíruje strukturu Mojžíšova tažení do země 
zaslíbené: „Pravým vůdcem tohoto hnutí je Dobrý pastýř Ješua, který nás vede do svého 

                                                 
87 „Who and What is Vine of David?“ [online], in: First Fruits of Zion, Vine of David, < https://vineofdavid. 
ffoz.org/info/about.html>, [1. 5. 2021]. 
88 Dnes je institut obnovený při evangelické teologické fakultě v Münsteru. Jeho zaměřením však již není 
příprava misionářů, ale judaistika jako vědní obor; viz „Institutum Judaicum Delitzschianum“ [online], in: 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, <https://www.uni-muenster.de/EvTheol/ijd/>, [25. 5. 2021]. 
89 „Remnant Repository“ [online], in: First Fruits of Zion, Vine of David, <https://vineofdavid.ffoz.org/ 
remnant-repository/>, [1. 5. 2021]. 
90 „About First Fruits of Zion“ [online], in: First Fruit of Zion, Info, < https://ffoz.org/info/about.html>, 
[1. 5. 2021]. 
91 „Torah Club“ [online]. 
92 „Who and What is Vine of David?“ [online]. 
93 „HaYesod“ [online], in: First Fruits of Zion, <https://hayesod.ffoz.org/>, [31. 5. 2021]. 
94 „Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: ‚Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha 
Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.‘ Ze Sijónu vyjde zákon, slovo 
Hospodinovo z Jeruzaléma.“ (Iz 2:3) 
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království. Přesto potřebujeme vůdce, jak se praví v Tóře: ‚Vyhlédni si pak ze všeho lidu 
schopné muže, kteří se bojí Boha, milují pravdu a nenávidí úplatek. Dosaď je nad nimi za 
správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti (Exodus 18:21)‘„.95 

Základními pilíři FFOZ jsou (1) obnovení konceptu židovského chápání Ježíše ja-
ko Mesiáše, v návaznosti pak (2) obnova evangelia,(3) Tóry a (4) náprava obrazu Izraele 
mezi následovníky Ježíše jakožto Božího lidu (odstranění teologie náhrady a antisemi-
tismu).96 
 V rámci multimediálního bloku Vine of David je prezentován základní rámec 
mesiánského judaismu, identity židovských věřících: 
  

Mesiánští Židé praktikují judaismus jako následovníci Ješuy (Ježíše) z Nazareta. Pevně 
se drží svého jedinečného povolání a identity jakožto Židé, plně patřící k židovské ko-
munitě. Na základě oddanosti vůči Ješuovi a závazku k autentickému židovskému živo-
tu slouží mesiánští Židé jako přirozený most, který propojuje věřící mezi národy s po-

tomky Abrahama, Izáka a Jákoba.97 
 
Jak již bylo zmíněno, hnacím motorem jsou „důkazy“ naplňovaných proroctví o Sijónu, 
symbolu židovského národa.98 První plody jsou tak první žní (židovských) věřících. 
Na svém webu píší: 

 
Začali jsme vidět první plody obou těchto proroctví o Sijónu. Viděli jsme, jak byl židov-
ský národ znovu vysazen v zemi a znovu osídlil Jeruzalém. Moderní stát Izrael lze prá-
vem nazvat prvním ovocem Sijónu, jak je popsáno v Izajášovi 37:31–32. Našli jsme ta-
ké lidi ze všech národů, kteří se obracejí k Tóře a snaží se naučit se způsoby Tóry 
a kráčet jejími starodávnými cestami jako součást jejich víry v Mesiáše. Dnešní křes-
ťané z pohanů, kteří se obracejí k Tóře, by mohli být právem označeni za první plody 

Sijónu, jak je popsáno v Izajášovi 2:2–3.99 

 
To, aby se mohli jak Židé, tak pohané obracet k Mesiáši, vyžaduje určitou snahu překo-
nat staletími usazené představy o vztahu novozákonních spisů a Tóry. Snad žádná no-
vozákonní postava, vyjma Ježíše, není jistou součástí debat, zabývajících se tímto vzta-
hem, než Pavel z Tarsu. Téměř kdykoli, kdy vyvstane téma Kristus (Ježíš) a Zákon, bude 
poblíž teolog novozákonních spisů Pavel. Autor nejstarších a nejpočetněji zastoupených 
dochovaných spisů Nového zákona. Pavel tak do velké míry určuje a strukturuje novo-
zákonní zvěst. 

                                                 
95 M. Boaz, „The Next Leader of FFOZ“ [online]. 
96 „Founding principles“ [online], in: First Fruit of Zion, Info, <https://ffoz.org/info/founding-principles. 
html/>, [31. 5. 2021]. 
97 „Who and What is Vine of David?“ [online]. 
98 Židovský lid je nejen v prorockých knihách Bible někdy nazýván dcerou sijónskou (např. 2Kr 19:21, 
Ž 9:14, Iz 62:11, 1:8, Jr 4:31, Pl 2:1, Mi 1:13). 
99 „What's in Our Name?“ [online], ], in: First Fruit of Zion, Info, <https://ffoz.org/info/whats-in-our-
name.html/>, [31. 5. 2021]. 
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              Tradiční křesťané vidí v Pavlovi převážně základ emancipace křesťanství100 od 
judaismu, mesiánské hnutí FFOZ zas mistrného farizeje, který toto nikdy neměl v úmys-
lu. Důsledky takového pojetí jsou známé – celá historie křesťanství. Takového Pavla 
odmítá Ryan Lambert, mesiánský rabín a ředitel vnějších vztahů a komunikace v FFOZ. 
Zvláště pak odmítá omezené vnímání Pavla jakožto křesťana, potažmo novozákonní 
spisy jakožto křesťanské: 
 

Ve standardním křesťanském myšlení se „Žid Šaul“ stal „křesťanem Pavlem“. Pavel 
„konvertoval“ z judaismu ke křesťanství. Jednou jsem mluvil s pastorem jednoho vel-
kého křesťanského sboru, který věděl, že jsem Žid a zeptal se mě: „Kdy jste konverto-
val?“ Jinými slovy, chtěl vědět, kdy jsem opustil synagogu a vstoupil do kostela. 
Koneckonců, to se stalos 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 Ješuu jako Mesiáše, 
Mistra [Rabína] a Krále. Nekonvertoval k novému náboženství.101 

 
Základem identity FFOZ tak je etnicita, vazba na židovský národ a řekněme nové kon-
verzní paradigma v přístupu k textu Bible. Obecně vzato se v křesťanství uplatňuje 
princip důrazu na Nový zákon – Starý zákon je vykládán Novým. Mesiánský judaismus, 
zde FFOZ, pak přichází s obráceným principem – Starý zákon nelze vykládat Novým, ale 
Nový je důležité vykládat Starým. Níže si tento způsob ukážeme na příkladu svátku 
Šabat. 
 Od takto pojaté identity, která je vázaná na etnicitu, se pak odvíjí i pozice neži-
dovské části komunity. I zde tedy dochází k přepólování vztahů, jak je známe 
z křesťanství. Dominantní postavení zde má velmi často Nežid a Žid se jakoby připojuje 
ke způsobu víry. Zrušením teologie náhrady se však Nežidé dostávají až do opačné pozi-
ce, než bylo po staletí zvykem. Dominantní postavení má Žid a Nežid se přizpůsobuje 
jeho způsobu víry. Pro obojí platí deklarovaná rovnost v Kristu, potažmo v Mesiáši. 
Ale na židovský způsob… 
 
 

5 ZACHOVÁVÁNÍ ŠABATU 
 

5.1 Šabat 
 
Svátek Šabat je vrcholem týdne, sedmý den židovského kalendáře. Jako jediný nese 
název – Šabat, což znamená Odpočinek. Ostatní dny v týdnu se „jen“ počítají: První den, 
Druhý den, Třetí den atd. 

                                                 
100 „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, Oslovit Zachea, Praha: Nakladatel-
ství Lidové noviny 2012, 281–282). 
101 Ryan Lambert, „Re-Thinking Paul“ [online], First Fruit of Zion, Discover (Theology), <https://ffoz.org/ 
discover/theology/re-thinking-paul.html>, 31. 12. 2017, [31. 5. 2021]. 
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Pokyn světit či zachovávat Šabat nalezneme v biblickém Dekalogu. Ten však exis-
tuje ve dvou verzích a každá z nich svátek ustanovuje v jiném kontextu. Dekalog, který 
se nachází v knize Exodus, je spojen se stvořením světa. Zachovávání Šabatu zde odkazu-
je k biblickému časovému konceptu, ve kterém je Šabat vrcholem stvoření a uzavírá 
„sedmidenní“ koncepci stvořitelského díla: „Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které 
konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý 
den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo“ (Gn 2:2–3). 
 

Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu 
svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat 
žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobyt-
če ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, 
moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den 
odpočinku a oddělil jej jako svatý. (Ex 20:8–11) 

 
Dekalog, který se nachází v knize Deuteronomium, spojuje Šabat s exodem Izraelců 
z Egypta, který je chápán jako „země (dům) otroctví“, neustálé dřiny. Tak jako Země 
a vše, co je na ní, vzniká stvořením, Izrael (jako národ) vzniká odchodem z Egypta (neu-
stálé práce). Šabat je pak odkazem na vrchol – odpočinutí, spásu. V Exodu 13:3 říká 
Mojžíš izraelskému lidu: „Pamatujte na tento den, kdy jste vyšli z Egypta, z domu otroc-
tví“. 
 

Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní 
budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodi-
na, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj ot-
rok a tvá otrokyně ani tvůj býk a tvůj osel, žádné tvé dobytče ani tvůj host, který žije 
v tvých branách, aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty. Pamatuj, že jsi byl 
otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl pevnou rukou 
a vztaženou paží. Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, dodržovat den odpočinku. 
(Dt 5:12–15). 

 

Existují tak dvě pojetí Šabatu. První, univerzální, odkazuje na stvoření světa (řád stvoření) 
a má „kosmický“ rozměr.102 Druhé, partikulární, odkazuje na národní dějiny a spásu – Bůh 
vysvobodil Izrael z otroctví a Izrael odpočal. Jde tak o svátek národní, spojený s etnicitou. 
 Kunetka pak dobře shrnuje helénistický eschatologický rámec Šabatu:  
 

Kolem počátku křesťanského letopočtu je Šabat také znamením eschatologické naděje 
a symbolem mesiánské doby. Podle spekulací vycházející z Gn 1 a Ž 90:4103 jsou dějiny 
představovány v šesti epochách po tisíci letech, pak bude následovat eschatologický 

Šabat, znovunalezení ráje.104 
 

                                                 
102 František Kunetka, Budeš se radovat před Hospodinem, svým Bohem (Dt 16,11): Židovský rok a jeho 
svátky, Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého 1998, 16. 
103 „Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka“ (Ž 90:4). 
104 František Kunetka, Budeš se radovat…, 17. 
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Výrazem zachovávání Šabatu je nepracovat. To samozřejmě nutně vede k otázce. Co je 
práce? Která lidská činnost (aktivita) je práce, a která už ne? Kde je hranice? Nebudu se 
zde pouštět do rozboru a hledání odpovědí na tyto otázky. V kontextu této práce nejsou 
důležité. Jistě ale bude dobré načrtnout základní obrysy. Základem je obecný pracovní 
klid pro celou domácnost, zvířata nevyjímaje: „Nebudeš dělat žádnou práci“ (Dt 5:14). 
Konkrétními specifiky jsou pak vaření a pečení s odkazem na příběh s manou 
(Ex 16:23–30) a sbírání dřeva (Nu 15:32–36). To vše se dá spojit s obecnějším zákazem 
– nerozdělávat oheň (Ex 35:3). Židovská rabínská exegeze přišla s halachickou koncepcí 
tzv. 39 melachot (činností), které upřesňují,„co je práce“: např. zemědělská činnost, 
zmíněné vaření, přenášení břemen, psaní, používání peněz (obchodování), cestování 
apod. 39 melachot jsou kategorie práce vyvozené z prací při stavbě Miškanu (svatostán-
ku) a tyto kategorie činností jsou dále zpřesňovány a aktualizovány. Například do pra-
vidla zákazu rozdělání ohně, byla zahrnuta i elektřina identifikovaná jako forma ohně. 
Existují různé úrovně přísnosti zachovávání Šabatu. 
 Šabat se stal po babylonském exilu židovského národa dnem bohoslužebného 
shromáždění, základem synagogálního života a jedním z nejvýraznějších prvků židovské 
identity, která je založená na smlouvě mezi Bohem a izraelským, potažmo židovským 
lidem: „Ať tedy Izraelci dbají na den odpočinku a dodržují jej po všechna svá pokolení 
jako věčnou smlouvu“ (Ex 31:16).105 
 Zde se tak nabízí otázka týkající se identity: Zda je vhodné, aby Nežid zachovával 
Šabat jako součást naplňování židovské identity. Existovali a existují Nežidé, kteří nalé-
zali vztah k Šabatu – dni Hospodinovu. Ať už na základě univerzalismu, v kontextu stvo-
ření, nebo v zápasu o identitu tzv. Božího lidu, v kontextu teologie náhrady. 

Za časů rané církve to byli takzvaní„bohabojní“, kdo zachovávali Šabat. Nežidé, kteří 
navštěvovali synagogy, bohoslužebná synagogální shromáždění a týdenní předčítání 
Tóry. Během historie pak vznikly různé křesťanské skupiny, které Šabat zachovávaly. 
Např. (ruští) subotnici 18. století, jakobité, etiopská pravoslavná církev apod. V dnešní 
době je z euro-amerického hlediska nejviditelnější skupinou Církev adventistů sedmého 
dne. V rámci tzv. židokřesťanských hnutí pak hebrejské kořeny, mesiánský judaismus 
a různá společenství obecně inklinující k judaismu. Tato společenství jsou inspirovaná 
například textem proroka Izajáše: 
 

Těm z cizinců, kteří se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili a z lásky k jeho jménu se 
stali jeho služebníky, praví: Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočin-
ku, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu a ve svém domě mod-
litby je oblažím radostí, jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na mém oltáři zalí-
bení. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy. (Iz 56:6–7). 

 
 
 
 

                                                 
105 František Kunetka, Budeš se radovat…, 18. 
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5.2 Srovnání 
 
V úvodu jsem si položil otázku, proč by měli Nežidé, kteří jsou součástí těchto dvou 
mesiánských společenství, zachovávat Šabat (či jeho aspekty)? Jakkoli může106 být pro 
židovskou část zachovávání Šabatu samozřejmostí, pro tu část, která není židovská, 
nikoli. Vzhledem k tomu, že je zachovávání Šabatu významnou součástí náboženské 
praxe judaismu, bude jistě zajímavé pozorovat, jakým způsobem a s jakou exegetickou 
kreativitou jsou vznášeny nároky na zapojení nežidovských členů do této praxe. 
Pro začátek bude dobré si vymezit rozdíly v přístupu FFOZ a Natsarim k rabínské tradici.  
  
 

5.2.1 Vztah k rabínskému judaismu 
 
Výchozím bodem argumentace FFOZ je Bible. Dalším pramenem jsou talmudické disputa-
ce rabínského judaismu, neboť své kořeny nalézá ve farizejském hnutí, které stálo u zrodu 
rabínského judaismu.107 Podle FFOZ bylo Ježíšovi toto hnutí pro své vidění světa blízké 
(např. víra ve zmrtvýchvstání),108 ač trpělo nešvary, které kritizoval. Zásadní novozákonní 
postava Pavel z Tarsu byl podle Skutků apoštolských farizeus, syn farizeje.109 

FFOZ vnímá Ježíše jako halachickou autoritu.110 Ač jde o anachronismus, jeho 
učení vnímá jako halachu, autoritativní interpretaci mojžíšského zákona. Jde o tvůrčí 
způsob, jak vytvořit sepětí s tradicí a najít své místo v kořenech rabínského judaismu. 
Příkladem může být Sternův výklad k Ježíšovu kázání na hoře: 

 
Mistr následně přesně vysvětlil, co měl na mysli Kázáním na hoře (Matouš 5-7). Přijí-
má známé přikázání, jako je „nezabiješ“ nebo „nezcizoložíš“ a odhaluje nejhlubší mo-
rální a etické jádro přikázání. Uvádí konkrétní příklady zvnitřněním zákazu vraždy 
zákazem hněvu, pomluvy a urážky. Zvnitřňuje zákaz cizoložství zákazem chtíče. 
Zvnitřňuje posvátnost manželství zákazem rozvodu kvůli novému manželství. Zvnitř-
ňuje zákaz zneužívání Božího jména zákazem přísahy. Každý plot kolem původního 
přikázání zvyšuje standard spravedlnosti, činí jej dokonce vyšším než normální fari-
zejská praxe.111 

 
Důležitým bodem výše citované ukázky je výraz plot. Halacha je rámována právě tímto 
obrazem – plot kolem Tóry, který staví moudří.112 Tzn. je založena na autoritativním 
                                                 
106 Poukazuji na problém vymezení současného Izraelce, který je Židem a nesvětí Šabat a Žida, pro které-
ho je to samozřejmé. 
107 Blíže viz Günter Stemberger, Klasické židovství: Kultura a historie rabínské doby, Praha: Vyšehrad 2011, 71. 

108 „Saduceové totiž říkají, že není zmrtvýchvstání a že nejsou andělé a duchové, kdežto farizeové vyzná-
vají obojí.“ (Sk 23:8). 
109 „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“ (Sk 23:6). 
110 D. Stern, Messianic Judaism..., 158–161. 
111 „More Righteous than the Pharisees“ [online], in: First Fruit of Zion, Torah Portions (Disciples), 
<https://torahportions.ffoz.org/disciples/matthew/more-righteous-than-the-pharis.html/>, [31. 5. 2021]. 
112 Viz Pirkej avot 1:1. 
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výkladu (zákonů) Tóry rabíny, což je také základní rámec rabínského judaismu. 
Do stejného kontextu FFOZ staví Ježíše na základě jeho titulu rabi, kterým je oslovován 
v evangeliích. Tento rabín má pak autoritu a nejzásadnější příspěvky k oplocování Tóry, 
neboť je Božím – Mesiášem. 

Výchozím bodem argumentace Natsarim je pouze Bible, ač možná nereflektova-
ně, ale v souladu s protestantským principem sola scriptura. Z tohoto hlediska je rabín-
ská tradice zbytnělým apostatickým hnutím, které si v židovském světě neoprávněně 
vymáhá autoritu.113 Tento pohled je kotvený evangelijní kritikou farizejského hnutí: 
 

Ješua měl mnoho sporů s farizeji, a proto důrazně varoval před jejich učením: „Hleďte 
se mít na pozoru před kvasem farizeů ... před učením farizeů“.114 Ješua řekl farizeům: 
„Marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.“115 
 
Marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. Opusti-
li jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice. A ještě řekl: Jak dovedně rušíte Boží 
přikázání, abyste zachovali svou tradici!“ (Mk 7:7–9). 

 
Zde má tzv. plot kolem Tóry, tradice ústního zákona, velmi negativní konotace. Zákla-
dem odmítnutí rabínského judaismu je argumentace vystavěná na této Ježíšově kritice. 
S tou se dále pojí identita bojovníka za zjevenou Pravdu: 
 

Zvyky „otců“ (člověkem vytvořené tradice ústního zákona) byly pokrytectvím, které 
Ješua neustále předhazoval farizeům a saduceům. Tóra to zakázala, ale trvá to. Budu 
napadán za to, že jsem takto mluvil o „ústním zákoně“, ale musím se postavit za Prav-
du – a nechat každého člověka, aby se ukázal jako lhář, a slovo JHVH jako Pravda.116 

 
Natsarim formulují dva důvody odmítnutí: Rabínský judaismus vytváří (1) tradici hala-
chy (ústního zákona) přesto, že „Tóra výslovně zakazuje přidávání k Jeveho [JHVH] 
slovům,117 což Talmud ve skutečnosti dělá – ‚nafukuje‘ Tóru!“118Nadto pak ještě přidává 
(2) tradici mystiky – kabalu, která je „lidským omylem vydávaným za PRAVDU! Židov-
ský mysticismus, esoterika a jiný babylonský synkretismus, který je přimíchaný do 
Talmudu, vychází ze Zoharu, Bahiru a Sefer Jeciry.“119 Základní hermeneutické pravidlo 

                                                 
113 Postoj podobný karaitům (karaitskému judaismu). 
114 „Ježíš jim řekl: "Hleďte se mít na pozoru před kvasem saduceů a farizeů!“ (Mt 16:6). „Tehdy pochopili, 
že jim neřekl, aby se měli na pozoru před kvasem, nýbrž před učením farizeů a saduceů“ (Mt 16:12). 
115 Srovnej Obadia, The Second Letter…, 2. 
116 L. White, Fossilized Customs..., 147, 148. 
117 „Nyní tedy, Izraeli, slyš nařízení a práva, která vás učím dodržovat, abyste zůstali naživu a mohli obsa-
dit zemi, kterou vám dává Hospodin, Bůh vašich otců. K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho 
neuberete, ale budete dbát na příkazy Hospodina, svého Boha, které vám udílím“ (Dt 4:1–2). 
118 Obadia, The Second Letter…, 3. 
119 Tamtéž, 2. 
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Natsarim tak zní: „Tóra zakazuje studování jiných zdrojů, natož jejich mísení s opravdo-
vým uctíváním Jeve [JHVH] Elohim“120.121 

Zde je dobré se zastavit u důvodu, který Natsarim vede k důrazu na terminologii, 
neboť to s vnímáním rabínského judaismu souvisí. Natsarim zdůrazňují „známost“ 
Božího jména a neváhají jej používat. Zdůrazňují potřebu jej používat, neboť tak je jasné, 
komu se slouží i kdo je Pánem. White píše: 

 
Naše slova musí být přesná. „Pán tohoto světa“ je fráze dobře pochopitelná pro větši-
nu lidí. Svět slyší slovo Pán a myslí na cokoliv, čemu je zvyklý (naprogramovaný) jako 
Pánu rozumět. […] Pravé Jméno našeho Stvořitele, který požehnal 7. dni jako vzpo-
mínce na Jeho odpočinek (Židům 4), má jméno [svou podobu]. Žalm 23 začíná Jeho 
jménem: „Yahuah je můj Pastýř.“ Pokud je PÁN naším pastýřem, pak Baal122 je náš pas-
týř. Vyhledejte si název Baal, který se v mnoha kulturách (pohanských kultech) použí-
vá také jako výraz pro sluneční božstvo. Baal znamená Pán.123 

 

Na rozdíl od tradice judaismu, která z obavy profanace božího jména tetragram יהוה 
(JHVH) opisuje pojmy ha-Šem (to Jméno) nebo Adonaj (můj Pán),124 White takovéto 
jednání vnímá jako odpadlické a zamlžující: „Zamlčení pravého jména, Yahuah, jde proti 
1., 2. a 3. přikázání“.125 Vyznávání „pravého“ jména je jedním ze základních principů 
Natsarim, identity ochránců pravého jména: „Jsme služebníci toho, komu se podřídíme, 
takže musíme být přesní ve slově i činu.“126 Ješua podle něj znovu zjevil Boží jméno, 
které farizeové ukryli v touze jej zničit. Pochopitelně, jsou to Satanovi služebníci, strana 
Božího nepřítele. White to ukazuje na verších Lukášova evangelia 19:37–40.127 Dodává, 
že tato roztržka o vokalizaci božího jména způsobila, že někteří z farizeů začali útočit na 
Ježíšovy učedníky. Ale „rabi“ (mistr) Ješua přišel na svět právě také proto „aby šířil 
jméno svého Otce – odhalil pravé jméno Otce celému světu!“ Zápletka je zde nasnadě – 
Satan ho totiž „ukradl a teď bylo vráceno! Protože Satan je stále ve světě a vládne lidstvu 
za pomoci náboženství, aby zničil používání pravého jména.“128 Farizeové jsou zde vy-
kreslováni jako Satanovi služebníci a s nimi i rabínský judaismus. 

                                                 
120 „Bedlivě poslouchej všechna tato slova, která ti přikazuji, aby se vždycky dobře vedlo tobě i tvým synům 
po tobě, když budeš dělat, co je v očích Hospodina, tvého Boha, dobré a správné“ (Dt 12:28). „Všechno, 
co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš“ (Dt 12:32). 
121 Obadia, The Second Letter…, 2. 
122 Baal je v Bibli výrazným zdrojem modlářství, ostatně jako jakékoli jiné božstvo mimo Hospodina. Baal – Pán, 
je vlastně oslovením boha počasí Hadada. Viz Jan Brokl (ed.), Encyklopedie Bible, Praha: Knižní klub 1997, 285. 
123 L. White, Sunday Origins..., 27. 
124 Česká křesťanská tradice na toto více méně navázala opisy Hospodin nebo Pán, v anglickém prostředí 
pak pouze Pán – The Lord. 
125 L. White, Sunday Origins..., 28. 
126 Tamtéž. 
127 „Když už se [Ježíš] blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit 
Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali: ‚Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově 
[JHVH]. Na nebi pokoj a sláva na výsostech‘! Tu mu řekli někteří farizeové ze zástupu: ‚Mistře, napomeň 
své učedníky‘! Odpověděl: ‚Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení.‘“ (Lk 19:37–40) 
128 L. White, Fossilized Customs..., 19. 
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 Jaké je podle Natsarim ono pravé jméno Boží? Vznikla zde podobná konstrukce, 
jako u Svědků Jehovových129 a liší se v zápisu skupina od skupiny, země od země – 
YHVH, YHWH, Yahueh, Yahuah, Yahuwah, Yahweh, IAUE, IAOUE, apod. Co je však pro 

Natsarim důležité, je snaha o vyslovování onoho hebrejského tetragramu יהוה. 
Obadia ve svých textech využívá zápis Jeve (Yeve). Nejednotnost zápisu Božího 

jména vyplývá z neexistující tradice vokalizovaného zápisu. Jak jméno znělo, nevíme, 
samotný hebrejský jazyk bez punktace nám to neřekne. V čem však panuje shoda, je 
Ježíšovo hebrejské jméno – Ješua (ang. Yeshua). 
 Jak jsem již nastínil, pro Natsarim je důležité vzývání Boha jeho jménem. Neboť 
pak je jasné, čí je kdo služebník – zda Babylonu, změti a zmatení (tj. Satana), nebo pravého 
a skutečného řádu světa, Boha jménem JHVH. White píše: „Zůstaneme-li nevědomí, nalez-
neme svůj podíl v procesu tradic, které sahají až do Babylonu.“130Pro Natsarim je důležité 
se tím zabývat, protože pokud člověk neví, nedrží se Pravdy a velmi snadno se dopouští 
synkretismu; slovy Whitea „sňatku myšlenek“.131 A rabínský judaismus se ve svém odpad-
lictví od Boha dopustil synkreze zvláště v babylónském132 nebo perském prostředí. 

Pro Satanovu vládu užívá White označení, které je charakteristické pro protes-
tantské proudy již od dob Luthera po dnešek, totiž vláda Babylonu, nebo prostě Baby-
lon, popřípadě hebrejsky Bavel. Tento metaforický obraz vychází z novozákonní knihy 
Zjevení.133 Jeho nejznámější variantou je obraz tzv. nevěstky babylonské,134 která je 
metaforou svedeného lidu. Jde o apokalyptický obraz čistého a nečistého lidu. Lidu, 
který vede Ježíš, potažmo Bůh, a lidu, který se nechal oklamat a zneužít Božím odpůr-
cem Satanem. White tento obraz užívá víceméně shodně s protestantským narativem, 
rámcově však na křesťanství obecně. Existuje zde však „prosakování“ a jak jsme si uká-
zali, někdy je do tohoto rámce vtažen i rabínský judaismus (farizeové). 

                                                 
129 Ve svém překladu Bible Překlad nového světa užívají na místo v Česku tradičního Hospodin vokalizaci 
Jehova. Z tradice vystoupil i římsko-katolický překlad Jeruzalémská Bible, který na stejném místě užívá Jahve.  
130 L. White, Fossilized Customs..., 5. 
131 L. White, Sunday Origins..., 26. 
132 Kde má kořeny Talmud Bavli, neboli Babylonský Talmud. 
133 „[A] promluvil ke mně: ‚Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami, se 
kterou se spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé země.‘ […] Tu jsem spatřil ženu 
sedící na dravé šelmě nachové barvy, plné rouhavých jmen, o sedmi hlavách a deseti rozích. Ta žena byla 
oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný 
ohavností a nečistoty svého smilství a na čele měla napsáno jméno – je v něm tajemství: „Babylón veliký, 
Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi“ (Zj 17:1–5). 
134 Nevěstka babylonská je v protestantském narativu termín užívaný pro římsko-katolickou církev. 
White tento narativ užívá též a dále konspiruje obrazem, ve kterém je dravá šelma, na které ona nevěstka 
sedí, ztotožněna s OSN: „Znak Organizace spojených národů zobrazuje celou Zemi obklopenou starodáv-
ným věncem / korunou Caesara. Valné shromáždění nakonec bude základem legislativy Nového světové-
ho řádu; Rada bezpečnosti bude působit jako soudní odvětví; Výkonným orgánem bude NATO. Falešným 
prorokem této šelmy bude papežství, které hladkými slovy přesvědčí svět, aby následoval vůdce NATO, 
který bude velkým mírotvorcem, ale také Antikristem závěru času. Pomaže se za vůdce a svrchovaného 
vládce Země. Z této pozice bude sočit proti těm, kteří nezachovávají jím proklamované měsíce a ‚svaté 
dny‘. Proto musíme být ‚moudří jako hadi, ale neškodní jako holubice‘. ‚Mírotvůrci‘ již bojují pod prapo-
rem OSN a nakonec se postaví proti manželce JHVH – Sijón.“ Viz L. White, Fossilized Customs..., 119. 
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 Dosti odlišným způsobem se k vzývání Božího jména staví FFOZ. V komentáři 
k oddílu Tóry Vaera FFOZ píší: 
 

Hlásat Boží jméno znamená zjevovat Boží charakter, hlásat Jeho osobu, Jeho moc a Je-
ho slávu. […] Bůh udeřil na Egypt a zachránil Izrael, aby jeho jméno bylo známé po ce-
lém světě. Využil příležitosti, aby ukázal světu, kým je, a vybudoval si svou pověst. […] 
Náš Pán Ješua měl stejný cíl. Když ležel u sederového stolu mezi svými učedníky, mod-
lil se: „Oslavil jsem tě na zemi [...] zjevil jsem tvé jméno“ (Jan 17:4,6). To neznamená, 
že učil své učedníky vyslovovat svaté Boží jméno tak, jak je hláskováno, znamená to, 
že zjevil Boží charakter a vytvořil si pověst. Po tři roky projevoval Boží slávu pro-
střednictvím svých zázračných skutků, znamení a učení. Když té noci ležel u sedero-
vého stolu v předvečer Pesachu, chystal se plně odhalit Boží jméno prostřednictvím 
posledního znamení, svého vzkříšení z mrtvých.135 

 
FFOZ se pohybují v širší rovině témat, nikoli jen v analýze modloslužby, a snaží se zhod-
notit možné kontexty, nikoli jen doslovnost kanonického textu. Téma farizejství tak 
probarvují a balancují, aby bylo zřejmé, že evangelia je možné chápat jako židovské 
dědictví. Jedním z předpokladů je vybalancování vztahu Ježíše a farizejů. Příkladem 
může být opět polemika s jejich zatracováním v evangeliích. Je již zřejmé, že jde o proti-
pól Natsarim, tak jak jsme si již ukázali výše. 
 

[L]idé často úplně ignorují nebo zavrhují pasáže, které farizeje prezentují v pozitivním 
světle. Evangelia poskytují pozitivní i negativní zobrazení farizeů. Předpokládají také 
kulturní prostředí, které si farizeů váží, a tato skutečnost by měla zmírnit a kontextua-
lizovat kritiku namířenou proti nim. Bez tohoto kulturního kontextu a s teologickým 
konstruktem, který ničí tradiční judaismus, některým lidem chybí to, co je zřejmé. 

[…] Proto by nás nemělo překvapovat, že mnoho farizeů Ješuu přijalo. To zahr-
nuje Nikodéma, který připustil, že Ješua přišel od Boha (Jan 3: 2), a postavil se za něj 
před jinými vůdci (Jan 7:50–52). Gamaliel se podobně postavil za věřící v Radě (Skut-
ky 5:34–39). 

Mnoho učedníků mezi farizeji si zachovalo svoji farizejskou totožnost i poté, co se 
stali věřícími (Skutky 15: 5). A to včetně Pavla (Skutky 23:6, 26:5, Filipským 3:5).136 

 
Tyto příspěvky mohou posloužit k tomu, abychom pochopili rozdílnost přístupu 
k rabínské tradici, který je jednou za základních kamenů identity těchto komunit. 
Je zjevné, že FFOZ se snaží svou otevřeností a kontextuální argumentací ukázat svou 
identitu jakožto židovskou a zapojit jí do historie judaismu. Natsarim naopak vykazují 
snahu poukázat na rozdíly, vydělit se a podpořit svou silně exkluzivní identitu vyznava-
čů Pravdy. Ta není nepodobná některým evangelikálním křesťanským komunitám.137 
                                                 
135 „To Proclaim My Name“ [online], in First Fruit of Zion, Torah Portions (Weekly Torah, Vaera), <https:// 
torahportions.ffoz.org/portions-library/weekly-torah/to-proclaim-my-name.html/>, [31. 5. 2021]. 
136 Aaron Eby, „Jesus, a Friend of Pharisees“ [online], First Fruits of Zion, Discover (Articles and Blogs), 
<https://ffoz.org/discover/gospels/jesus-a-friend-of-pharisees.html>, 31. 1. 2017, [31. 5. 2021]. 
137 Zde lze například opět uvést Církev adventistů sedmého dne, která si chová jistou exkluzivitu mezi 
církvemi a je typická svým důrazem na dualitu – „nebeský konflikt“, vyhrocený střet mezi Bohem (Ježí-
šem) a Satanem. To souvisí se schopností pečlivého rozkrývání Satanových nástrah. Viz např. Adventisté 
sedmého dne věří…: Výklad 27 základních věroučných článků, Praha: Advent-Orion 1999, 138. 
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Zvláště pokud vezmeme za základ důraz na biblický kánon (sola scriptura) a vyhroce-
nou dualitu – Boží služebníci vůči Božím nepřátelům a pozornost k znečištění modlo-
službou.138 Natsarim se sice sami chápou „na vlně“ judaismu, ale při bližším ohledání 
nacházíme jasný rozdíl: 
 

Synagogy jsou místem ke studiu Tóry, Proroků a Spisů, aby se lidé vzdělávali, 
tak i prozelyté. Mesiášovo skutečné „náboženství“ se nazývá „judaismus“, přesněji 
Jahudaismus, uctívání Jaha. Mnoho lidí je šokováno, když zjistí, že je rabín; ale více je 
znepokojí, když si uvědomí, že vůbec není křesťan! Nikdy nepraktikoval nic, co prakti-
kuje křesťanství. Není katolík, baptista, letniční, mormon nebo presbyterián; ale je 
ortodoxním rabínem sekty Nazarejců (sect of the Nazarenes).139 

 
Tam, kde FFOZ vidí jádro problému šířeji, například v interpretaci Pavla z Tarsu a jeho 
farizejství, Natsarim naloží veškerá srovnání na Ježíše – rozhodně nemá nic společného 
s křesťanstvím a jeho učedníci by ho v tom měli následovat. Anachronismem ortodoxní 
rabín nás pak White utvrzuje, že jestliže Ježíš žil v rámci judaismu a nikoli křesťanství 
(což je pozoruhodné), pak to jistě nebyl judaismus rabínský. 

Někdy však působí tažení Natsarim smířlivě, zvláště když White zapojí Ježíšovo 
„přikázání lásky“ a křesťansky (sionisticky) formulovaný respekt k Židům: 
 

Takže musíme být opatrní, abychom si všimli „kvasinek“ a prokvašení […]. Zdá se, že 
Talmud je mezi námi nejlepším kandidátem na to, aby byl tímto „kvasem farizeů“, pro-
tože z těchto raných farizeů (Prušim) vytryskl celý rabínský judaismus. Láska ke „star-
šímu bratru“, národu Jahudy, musí být stále přítomna mezi námi, protože každý, kdo 
nemiluje svého bratra, nemá lásku JHVH; ale to neznamená, že musíme milovat též 
kvas/učení Talmudu.140 

 
Zmínil jsem se o důležitosti interpretace Pavla z Tarsu v rámci FFOZ. Znamená to, 
v jakém ideovém rámci bude vykládán – z jaké pozice bude pochopen nebo čemu 
(či komu) bude jeho teologické dílo sloužit. Pavel, který nezažil působení Ježíše Nazaret-
ského, se stal jeho stoupencem po svém mystickém (extatickém) zážitku vidění Ježíše, 
který jej volal do služby.141 Podnícen tímto prožitkem začal své působení jakožto šiřitel 
Kristovy spásné zvěsti. V Pavlových listech nenajdeme, až na dvě výjimky, odvolání se 
na Ježíšovy výroky.142 Pavel byl mocným šiřitelem svého pochopení evangelijní zvěsti 
a zároveň velkým obráncem svého pojetí Ježíše Nazaretského jakožto Krista (Mesiáše) 
v množině dalších teologů či vykladačů v časech rané církve. Dodejme, že byl úspěšným, 
neboť autorství více jak poloviny kanonických novozákonních spisů patří právě jemu.143 

                                                 
138 Revize tradic, která se snaží odkrýt jejich nečisté kořeny. Např. odmítnutí Vánoc jakožto Saturnálií apod.  
139 L. White, Fossilized Customs…, 34. 
140 Tamtéž, 147. 
141 Sk 22:6–8. 
142 1 K 7:10–12 a 9:14. 
143 Marcel Černý, „Sv. Pavel – Augustinova teologická inspirace II.“ [online], in: Augustin a apoštol Pavel, 
<http://www.svatyaugustin.estranky.cz/clanky/augustin-a-apostol-pavel/sv_pavel-augustinova-teologicka-
inspirace-ii_.html/>, [31. 5. 2021]. 
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Z pohledu FFOZ nemusí být problémem negativního postoje judaismu k novozá-
konním spisům nutně Ježíš, ale spíše interpretace Pavla z Tarsu. Problém přijetí evange-
lijní zvěsti netkví v novozákonních spisech, ale v jejich křesťanské interpretaci, jak 
zdůrazňuje Ryan Lambert, ředitel FFOZ pro styk s křesťanskými církvemi: 
 

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, kte-
rý praktikoval judaismus. Obecně řečeno, židovské společenství odmítlo Ježíšova me-
siášská 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 Pavel, který je opravdovým nepřítelem. Pavel je 
považován za toho, kdo začal to nové náboženství nazývané křesťanství, které je oddě-
lené 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 pravdi-
vé. Ale věřím, že takto mnozí z židovského společenství Pavla vnímají. Tyto předsudky 
jsou důležité pro naše porozumění, když promýšlíme a obnovujeme Pavlův obraz.144 

 
FFOZ tak formulují překážky v zapojení se do židovského světa, které se snaží překonat 
reinterpretací Nového zákona. Zároveň je však jasné, že prolomení těchto překážek 
souvisí nejenom s budováním reálné 145  židovské identity mesiánského judaismu, 
ale i s evangelizací Židů. 
 
 

5.2.2 Šabat pro Nežidy 
 
FFOZ, tak jako Natsarim, je eschatologicky orientovanou komunitou (hnutím), která se 
vnímá jako naplňování Izajášova proroctví o Sijónu.146 Šabat je chápán nejen jako část 
Božích ustanovení o svatých dnech (Ex 31:16–17), ale též prorocky jako předzvěst, 
která odráží realitu závěru času, eschaton – nadcházející Ježíšovo království (nebeské), 
království Boží, které je možné zakusit již teď.147 Například v Obadiově textu se píše, že 
Šabat je „skvělou připomínkou přicházejících dnů, připravených k odpočinku v Mesiáši. 
Tisícileté království Ješuy bude krásnou dobou odpočinku a bohoslužby!“148 Lancaster 
ve své knize From Sabbath to Sabbath149 užívá podobné pojetí: „Rabíni tvrdí, že šabat je 
předzvěstí království a Světa, který přijde [Olam ha-Ba]. Jak to? Každý týden nám Šabat 
                                                 
144 R. Lambert, „Re-Thinking Paul“ [online]. 
145 Tím myslím např. reálnou snahu o participaci na aliji, získání občanství Izraele na základě Zákona 
o návratu. To znamená uznání židovské identity.  
146 „Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: ‚Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha 
Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.‘ Ze Sijónu vyjde zákon, slovo 
Hospodinovo z Jeruzaléma.“ (Iz 2:3) 

147 Ke království nebeskému patří přístupnost a pokoj – např.: Jděte a kažte, že se přiblížilo království 
nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; 
zadarmo jste dostali, zadarmo dejte (Mt 10:7–8). 
148 Obadia, Israel: A Chosen People... 
149 D. Thomas Lancaster, From Sabbath to Sabbath, Littleton: First Fruits of Zion 2016, 8. 



– 37 – 

umožňuje zahlédnout záblesk mesiášské éry tím, že každý týden věnujeme Pánovi celý 
den – den míru a klidu věnovaný odpočinku, modlitbě, studiu Bible, slavnostním jídlům 
a záležitostem království“.150 Lancaster následně užívá slov středověkého učence Mai-
monida, který nastiňuje svou vizi „dnů mesiáše“ (jemot ha-Mašiach): 
 

V té době nebudou žádné hladomory a války, závist ani soupeření. Protože dobro bude 
všudypřítomné. Všechny lahůdky budou dostupné stejně jako prach. Svět se bude za-
bývat pouze poznáním Boha. Budou tam velmi moudří lidé, kteří pochopí hluboké a 
zapečetěné záležitosti. Poté dosáhnou poznání Stvořitele na co nejvyšší lidské úrovni, 
jak je řečeno: „neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře“ 
(Iz 11:9).151 

 
Tato citace nadějně uzavírá poslední, dvanáctý oddíl Maimonidova traktátu Hilchot 
Melachim. Následující výrok, který FFOZ jistě připomínat nebude, se nachází v desátém 
oddílu: 
 

Nežidé, kteří se zabývají Tórou, jsou odpovědní za svůj život. Mají povinnost se zapojit 
pouze do „jejich“ sedmi přikázání.152 Podobně Nežidé, kteří „odpočívali“, jako by za-
chovávali Šabat, třeba i ve všední den, zasluhují trest smrti. […] Platí zde zásada, že jim 
nedovolujeme vytvářet nové náboženství a vytvářet pro sebe nová přikázání na zákla-
dě jejich vlastního uvažování. Mohou se stát pouze Spravedlivými konvertity [ger ce-
dek] a přijmout na sebe všechna přikázání, nebo musí dodržovat pouze svých vlast-
ních sedm zákonů a nesmí k nim přidávat nebo z nich ubírat. Pokud se Nežid zabýval 
Tórou nebo zachovává Šabat nebo vymyslel něco nového, […] potrestáme ho a řekne-
me mu, že za to zasluhuje trest smrti. Ale není popraven.153 

 
Zpět však k hledání vazeb Nežidů k Šabatu. Janicky upozorňuje na verš v Exodu 16:30, 
který říká: „Lid tedy sedmého dne odpočíval.“ Tento text chápe jako prorocký, neboť se 
zmiňuje „o době, kdy celý svět bude v Božím odpočinku v mesiánské době“154 – 
tzn. v mesiášském miléniu. Důležitým bodem je zde důraz na slovo „lid“, které je chápá-
no obecně. Tedy nikoli, jak by se dalo vyvodit z kontextu – Izrael. Janicky píše: „Všimně-
te si, že text neříká ‚synové Izraele odpočívali‘, ale spíše ‚lidé odpočívali‘. To znamená, 
že nejen židovský lid zachovával Šabat, ale i Nežidé, kteří opustili Egypt s Izraelem.“155 
To vztahuje k verši: „Vyšlo s nimi také mnoho přimíšeného lidu“, který nalezneme 
v Exodu 12:38. Tím rozšiřuje působnost platnosti Šabatu nejen na židovský lid (Izrael). 

                                                 
150 D. T. Lancaster, From Sabbath to Sabbath, 5. 
151 Maimonides, „Hilchot Melachim Umilhamoteyhem“, in: Mishneh Torah [online], <https://www. 
sefaria.org/Mishneh_Torah,_Kings_and_Wars?lang=bi>, [30. 5. 2021], 12:5. 
152 Tzv. Sedm noachidských přikázání. Existují mesiánská hnutí, která tento pohled respektují a přidružují 
se například jako tzv. noachidská společenství k hnutí Brit Olam (Noahide World Center), které založil 
izraelský rabín Uri Šerki (www.noahideworldcenter.org). 
153 Maimonides, „Hilchot Melachim Umilhamoteyhem“, in: Mishneh Torah [online], <https://www.sefaria. 
org/Mishneh_Torah,_Kings_and_Wars?lang=bi>, [30. 5. 2021], 10:9. 
154 T. Janicky, „A Sabbath Rest…“, 2017. 
155 Tamtéž. 
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Podklady pro toto tvrzení nachází v midraši Exodus Raba,156 v pasáži pojednávající 
o zachovávání Šabatu již před přijetím Sinajské smlouvy (!).157 Tato informace je důleži-
tá, neboť upozorňuje na situaci, kdy ještě před sinajským vyhlášením zákona pospolu 
slaví Šabat jak Židé, tak Nežidé. 

Vztah Natsarim k Šabatu lze charakterizovat pomocí stejné konstrukce, která 
rozšiřuje působnost platnosti Šabatu i na Nežidy, avšak s tím rozdílem, že dochází ke 
střetu v akceptaci rabínského judaismu – způsob, jakým jsou Nežidé vyzýváni k zacho-
vávání Šabatu, je tak stavěn striktně pouze na Bibli, v žádné, případě ne na komentářích 
k Bibli. Otázka po tom, zda pasáže Nového zákona nejsou vlastními komentáři Starého 
zákona, v této práci nechám stranou. Zde je důležité, jakým způsobem se chápou autori-
tativní texty, potažmo výkladový kánon. 

Jak FFOZ, tak Natsarim využívají nápaditě Ježíšových slov pro zvrácení obecného 
tvrzení, že „Šabat byl učiněn pouze pro Židy, a nikoli pro Nežidy“,158 Známý výrok „Šabat 
je učiněn pro člověka…“159, který bývá v křesťanském světě zpravidla užíván pro opačné 
záměry, jako důvod k o odhození jha Šabatu. Lancaster k tomu píše: 
 

Pokud jste nežidovský křesťan, nenaznačuji, že hřešíte, pokud nezachováváte Šabat, 
ani nenaznačuji, že uctívání v Neděli je špatné. Mým cílem je vysvětlit původ a význam 
Šabatu a pokusit se vás přesvědčit, abyste Šabat zachovávali také. Věřím, že nežidovští 
křesťané nejsou povinni zachovávat Šabat stejně jako jsou jej povinni zachovávat Židé 
a židovští věřící, ale také věřím, že bychom měli všichni přinejmenším pamatovat na 
Šabat a dělat maximum pro to, abychom jej posvětili, ať jsme Židé či Nežidé. 

Bůh dal Šabat jako zvláštní dar a znamení židovskému lidu, ale Šabatu si mo-
hou užít i nežidovští učedníci Ješuy. Ješua učí: „Šabat byl stvořen pro člověka“ (Marek 
2:27) – to znamená pro lidi. Neřekl: „Šabat byl stvořena pouze pro židovský lid“.160 

 
Obadia u tohoto výroku poznamenává: „Šabat je učiněn pro člověka (ne pouze pro Ži-
dy!)“. V tomto ohledu je podhled shodný. S čím by se však věřící z Natsarim neztotožnili 
je mírnost, s jakou Lancaster vystupuje vůči svěcení Neděle, neboť pro ně je křesťanská 
Neděle výrazným znakem úpadku a zpohanštění, či odpadlictví od víry v Boha. White ve 
své knize Sunday origins píše: 
 

                                                 
156 Exodus Rabbah [online], The Sefaria Library, <https://www.sefaria.org/Shemot_Rabbah?lang=bi/>, 
[1. 5. 2021], 1:28; 5:18. 
157 T. Janicky, „A Sabbath Rest…“, 2017. 
158 Se kterým se člověk setká zvláště v ortodoxním judaismu. Viz např. „Why shouldn't Gentiles keep 
Shabbat?“ [online], Stack Exchange (Mi Yodeya), <https://judaism.stackexchange.com/questions/20585/ 
why-shouldnt-gentiles-keep-shabbat>, [1. 5. 2021]. 
159 „A řekl jim: ‚Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu.‘“ (Mk 2:27). Je zajímavostí, 
že podobnou debatu nacházíme v Talmudu, v traktátu Joma 85b: „Znamená to, že existují okolnosti, kdy 
člověk musí zachovávat Šabat, a okolnosti, kdy ho musí znesvětit, tj. zachránit život. Rabín Jonatan ben 
Josef říká, že je řečeno: ‚Neboť je to pro vás posvátné.‘(Ex 31:14) To znamená, že Šabat je dán do vašich 
rukou a není vám dáno zemřít kvůli Šabatu“. Viz např. online <https://www.sefaria.org/Yoma.85b.2? 
lang=bi&with=all&lang2=en> , [1. 5. 2021]. 
160 D. T. Lancaster, From Sabbath to Sabbath, 2016, 9. 
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Nejstarší falešné uctívání [Boha] začalo v Babelu, městě postaveném Nimrodem. Uctí-
vání stvoření spíše než Stvořitele, lidské mysli potemněly. Dny v týdnu jsou pojmeno-
vány podle „nebeských zástupů“, a tak vidíme, že první den se nazývá „Sunday“. 161  
Babylonské učení je rozeseté po celém světě, tak jako sluneční chrámy. 

Dnes vidíme, jak se křesťanství nutkavě shromažďuje přesně tak, jak to činili 
staré národy, které uctívali Slunce; v „Sunday“ ráno.152  

Sedmý den v týdnu byl požehnán Jehovou (Jahuou), Konstantin z toho však 
udělal nic. Uctíval Apolla a v roce 321 vydal nařízení, které nařídilo celé jeho říši uctí-
vat „Sunday“ na počest nepřemožitelného Slunce (Sol Invictus nebo Apollo). Křesťan-
ství se jeho výroku bezpochyby řídí.162 

 
Znovu zde uvedu verše k hledání vazeb Nežidů k Šabatu vedle sebe: „Lid tedy sedmého 
dne odpočíval“ (Tóra) – „Šabat je učiněn pro člověka [lidi]“ (Evangelium). Posunem slov 
oproti původnímu kontextu vzniká žádoucí vazba – Šabat je učiněn i pro Nežidy. Existu-
je však i argumentace obecnější. Například White v knize Sunday Origins píše,163 
že „Šabat, odpočinutí sedmého dne je první z časů, které Bůh ustanovil.“164 Platnost se 
zde tedy vyvozuje z díla stvoření, které nerozlišuje Židy a Nežidy. Jaké má důsledky 
takto vyvozený závěr? Že Šabat je pro celé lidstvo, lépe řečeno pro všechny, kteří se 
hlásí k Bohu. Uvědomění si, že jeho zachovávání přímo souvisí s tím, zda člověk chápe 
Boží slovo. Na svěcení tohoto dne se ukazuje, komu sloužíte – zda Bohu, nebo Satanovi. 
 
 

5.2.3 Míra dobrovolnosti 
 
Zásadním rozdílem mezi hnutími a jejich argumentací je tak míra, se kterou prosazují 
zachovávání Šabatu jakožto povinnosti Židů, ale i Nežidů. FFOZ je charakteristické 
umírněným přístupem založeným na dobrovolnosti: „To znamená, že zde v Exodu má-
me důkazy, že lid, který se připojuje k Izraeli, dobrovolně zachovává Šabat v solidaritě 
s židovským lidem a na počest Boha Izraele.“165 – „Neučíme, že nežidovští křesťané musí 
zachovávat Šabat, jak je přikázáno Židům.“166 

Avšak ona dobrovolnost jasně ukazuje k cíli takového přístupu: „Učíme, že Neži-
dé si musí vzpomenout na Šabat jako na příkaz Tóry (Exodus 20: 8). Oni ‚mohou odpočí-
vat‘ na příkazech Tóry (Exodus 23:12).“167 Máme zde tedy deklarovanou dobrovolnost, 
zároveň je však vytvářeno prostředí, ve kterém lze klasifikovat věřící na škále „zbožnos-
ti“ na základě příchylnosti k toraickým zákonům. To je také základní téma Janickiho 

                                                 
161 Český ekvivalent prvního dne v týdnu, neděle, by neukázal na myšlenku, kterou White tlumočí – neděle 
jako den slunce, den slunečního boha. 
162 L. White, Sunday Origins..., 4. 
163 Tamtéž, 25. 
164 „Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne bude den odpočinku, slavnost odpočinutí, bohoslužebné 
shromáždění; nebudete vykonávat žádnou práci. Je to Hospodinův den odpočinku ve všech vašich sídliš-
tích.“ (Lv 23:3) 
165 T. Janicki, „A Sabbath Rest…“, 2017. 
166 FFOZ Teaching Team, „Must Gentiles Observe…“, 2017. 
167 Tamtéž. 
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knihy God-Fearers – zbožnost Nežidů. Jak již bylo zmíněno: „[A]poštolové očekávali, 
že se k nim Nežidé [...] o Šabatu připojí...“168 

Je možné, že tato míra opatrnosti je ozvěnou židovské tradice, se kterou se FFOZ 
snaží najít společnou cestu. Jakési lehké našlapávání kolem ostrých výroků, jako napří-
klad výše citovaný Maimonidův. 

Natsarim jsou v otázkách Šabatu nepochybně radikálnější, neboť tento den vní-
mají jako přirozenou potřebu věřícího: „Šabat sedmého dne [je] jako trvalý památník 
Boha Stvořitele [...] a naší potřebou je najít v Něm odpočinek (Ex 31:16–17)“.169 Tak jako 
je třeba následovat učení Ježíše, je třeba napodobovat Boha (imitatio Dei): „Zachovává-
me Šabat a uctíváme Boha (Elohima) Stvořitele, který sám odpočinul sedmý den 
(Gn 2:2).“,170 nebo: „Všichni Židé a věrní věřící pokračovali v uctívání Boha [...] tím, že 
udržovali Šabat, který zachoval jejich Spasitel (Lukáš 4:16 a jeho učedníci: Skutky 
13:13–14+18:4).“171 

 
 

5.2.4 Pokud zachovávat Šabat, jakým způsobem? 
 
Otázka dobrovolnosti pak souvisí se způsoby jak zachovávat Šabat. Co to znamená jej 
zachovávat? Odlišné vedení exegeze ukazuje na jistou umírněnost FFOZ a jistou radika-
litu Natsarim. Na pozadí těchto přístupů stojí jedna ze zásadních mesiánských debat, 
která charakterizuje dva spodní proudy hnutí: Jeden zákon a Dvojí zákon. Odkaz na toto 
rozštěpení najdeme i ve zdrojích této práce (viz Přílohu č. 2): čtenářský dotaz studijní-
mu týmu FFOZ je uvozen větou: „Nedávno jsem opustila hnutí Jeden zákon“.172 Toto 
rozlišení odkazuje na dvojí přístup k vybraným toraickým zákonům, který zasahuje jak 
společenství a jeho organizaci, tak práci s veřejností, zvláště v misijní rovině. Na Šabatu, 
jak jsme již mohli vidět, se toto rozlišení dobře ilustruje. Nastínili jsme si dvě roviny 
pochopení: 

FFOZ pracuje s etnickou identitou. To znamená, že je třeba vytyčit hranici mezi 
Židy a Nežidy, ač jsou dohromady skupinou. FFOZ tak navrhuje, že by Nežidé měli mít 
možnost zachovávat Šabat, nikoli však „ortodoxně“. To znamená, nesnažit se příliš ná-
sledovat rámec 39 melachot. Volněji řečeno, „nedělat ze sebe Židy“. 

Natsarim více méně s etnicitou nepracují, spíše s ideovým rámcem, který vychází 
z hnutí hebrejské kořeny. White píše, že „[v] Písmu není žádná „Smlouva“ s „křesťany“, 
pouze s Izraelem!“173 Nežidé (Neizraelité) se stávají Izraelem přiznáním se k Božím 

                                                 
168 FFOZ Teaching Team, „Must Gentiles Observe…“, 2017. 
169 Obadia, Israel: A Chosen People… 
170 Tamtéž. 
171 Tamtéž. 
172 FFOZ Teaching Team, „Must Gentiles Observe…“, 2017. 
173 L. White, Fossilized Customs…, 79. 
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zákonům na základě 11. kapitoly Pavlova Listu Římanům Izraelem,174 do něhož byli 
Mesiášem naroubováni – „Chystáme se být svědky návratu deseti ztracených kmenů 
[Izraele], nyní vložených do Nežidů; a spatřit návrat Ješuy Nazorejského“.175 Z Nežidů 
povolaných Ješuou ke službě Bohu a Židů tak vznikne obnovený Izrael – lid Boží.    

FFOZ zde zdůrazňují, že Izraelité, potažmo Židé, jsou jiná kategorie a zůstávají 
vůči Nežidům oddělení – Svatý národ176. To znamená, že v rámci FFOZ je zachovávání 
Šabatu dobrovolné, jak bylo zmíněno: „dobrovolně zachovávají sobotu v solidaritě 
s židovským lidem a na počest Boha Izraele“.177 Natsarim však v Šabatu vidí součást své 
identity Božího služebníka, který následuje Boží příklad – Šabat jako připomínku díla 
stvoření. 

Zde však ani tak nejde o rámec zachovávání, jako spíše 
o vyznání – je tak nanejvýš důležité Šabat správně chápat, 
myslet o něm správně. Na rozdíl od FFOZ (viz např. Lancaste-
rova kniha From Sabbath to Sabbath) Natsarim nějak zvlášť 
nerozpracovávají, co to prakticky znamená zachovávat Šabat. 
„Vystačí si“ s již zmiňovanými pokyny Bible178 a základní 
rakteristikou – odpočinek. Šabat je tak důležitý i jako vyznání 
a vyhranění se proti křesťanství – Šabat, nikoli Neděle. 

Hnutí Jeden zákon, v jehož vodách plují Natsarim, tak 
znamená jednotná pravidla Šabatu pro všechny. Hnutí Dvojí 
zákon, v jehož vodách plují FFOZ, naopak pravidla Šabatu 
různé úrovně – pro Židy a Nežidy. 

Tzv. teologie olivovníku na základě Římanům 11:13-
24 je obecným ideovým základem těchto mesiánských hnutí 
(viz Obrázek 5). David Stern, který je jedním z hlavních teo-
logů mesiánského judaismu, tuto teologii užívá k rozložení 
substituční teologie, která provází křesťanství, je příčinou 
roztržky mezi církví a Izraelem (Židy) a způsobila fenomén 
antisemitismu.179 Základem substituční teologie je převedení 
identity Židů na Nežidy a z toho vyplývající „požehnání“, 
respektive postavení před Bohem. Stern píše: 

 
 

 
                                                 
174 Např.: „Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo 
a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy, nevynášej se nad ty větve! Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty 
neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe!“ (Ř 11:17–18). 
175 L. White, Fossilized Customs…, 129. Zde by se dalo vzpomenout na široké pole skupin, které se zabývají 
hledáním ztracených kmenů Izraele, nebo se s některými ze ztracených kmenů identifikují. 
176 „Ale vy budete mým královstvím kněží a svatým národem“ (Ex 19:6). Tento verš je citován z Bible: 
Český studijní překlad. 
177 T. Janicki, „A Sabbath Rest…“, 2017. 
178 Konkrétní výčet na základě biblických veršů lze najít např. v Obadia, Israel: A Chosen People… 
179 D. Stern, Messianic Judaism…, 47–59. 

 
Obrázek 5: Sternův nákres 
teologie olivovníku 
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Existuje pouze jeden pěstěný strom, což znamená, že existuje pouze jeden Izrael, ne 
dva. Plané větve (Nežidé) byly naroubovány skrze víru v Mesiáše, stali se „blízkými 
pro Kristovu prolitou krev“,180 takže jsou nyní zahrnuti do společenství Izraele. Nejsou 
však novým Izraelem, jak by to bylo podle teologie náhrady. Ani židovští a nežidovští 

věřící společně netvoří Nový Izrael.181 
 
 
 

6 ZÁVĚR – SHRNUTÍ 
 
V úvodu jsem si položil několik otázek, které nyní pomohou shrnout výše probrané. 
První otázka se ptá po kořenech identity: Na jakých základech je budována identita kon-
krétních hnutí a s tím spojená interpretace kořenů a historie? 
 Jak jsme mohli pozorovat, základ identity FFOZ leží v tzv. historickém judaismu 
a etnicitě – židovství. Jakožto šiřitelé myšlenek mesiánského judaismu se snaží zapojit 
evangelijní zvěst do tradice rabínského judaismu.182 A to takovým způsobem, že základ-
ní postavy jako Ježíše či Pavla z Tarsu vykládají ve světle, které takové zapojení umožní. 
S tím se nese i touha, aby Žid věřící v Ježíše byl stále přijímán jako Žid, a nikoli křesťan; 
a pokud, tak židovský křesťan – následovník Mesiáše. Dějiny judaismu znají několik 
mesiášů183, kteří měli své následovníky. Ti zůstávají v oněch dějinách a též i Židy (snad 
až na výjimku Šabtaje Cvi, který se stal muslimem). FFOZ tak usiluje o své místo mezi 
Židy – je třeba ukázat, že Žid Ježíš neodvádí od Tóry a má židovské následovníky, kteří 
přináší tzv. naplněné židovství – lepší kvalitu. David H. Stern termín „úplný či naplněný 
Žid“ charakterizuje následovně:  
 

Přijetím pravdy Nového zákona Žid završuje a naplňuje svou víru Starého zákona. 
Tradiční Židé mohou namítat, že takové pojetí naznačuje neúplnost a nenaplněnost je-
jich vlastní víry, ale termíny hovoří samy za sebe a tato implikace je správná: Judais-
mus bez Ješuy je vždy neúplný. K jeho naplnění dojde, až bude jednoho dne přijat 
Ješua. Nicméně, tím nelze omluvit přirozenou tendenčnost a jistou neurčitost tohoto 
pojmu.184 

 
Jde o snahu obnovení situace 1. stol. n. l., kdy následování Ješuy bylo ještě součástí ju-
daismu. Základem této komunity je tak „odkřesťanštit se“ a vrátit se do „domovského“ 
kontextu. Základem takového obratu je pak i židovská identita. Snaha FFOZ by se 
lapidárně dala shrnout takto: Křesťané, vraťte nám zpět naše (židovské) dědictví. Jde 
o navrácení evangelijní zvěsti, která vyšla na dlouhou cestu pod praporem křesťanství, 
zpět do lůna judaismu a její očištění od nánosů, které na své pouti získala (viz Obrázek 6). 

                                                 
180 Ef 2:13. 
181 D. Stern, Messianic Judaism…, 56. 
182 Rabínský judaismus zdůrazňuji proto, že se nesnaží například připojit k tradici karaitského judaismu. 
183 Např. Bar Kochba, Jakob Frank, Menachem Mendel Schneerson apod.   
184 T. Janicky, „A Sabbath Rest…“, 2017. 
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Vůči křesťanství hnutí vystupuje s argu-
mentem, který formuloval Pavel z Tarsu. Totiž že 
novozákonní zvěst je pro Židy, ale také (!) pro 
ostatní národy (Nežidy).185 Razantně tak vystupují 
proti teologii náhrady a přivlastňování si zaslíbení 
daných Židům. 

FFOZ v tomto odděluje Židy od ostatních 
národů. Zároveň však vytváří smíšené prostředí, 
ve kterém platí normativa tzv. dvojího zákona. 
Tóra je pro Židy i pro Nežidy, kteří ji však nemají 
v povinnosti. Povinnosti Nežidů shrnují tzv. noa-
chidská přikázání. V tomto rozvrstvení se FFOZ 
neliší od tradičního judaismu. Nežidé tak nabýva-
jí v hnutí FFOZ ustálené pozice známé jako ger 
tošav – cizinec usedlík, pro kterého též platí re-
spekt k Božím zákonům – Tóře. Obojí pak spojuje 
„Boží vůdce“ Mesiáš. 
 Základem identity Natsarim je výrazné 
dualistické a apokalyptické vidění světa, zápas 
Ježíše jako Dobrého pastýře a Satana jako Božího 
nepřítele. Neustálé vědomí, že lidstvo bude roz-
děleno na základě toho, kdo je jejich pánem. 
Obrazem z Matoušova evangelia 25:31–41 lze 
situaci dobře ilustrovat: 
 

Až přijde Syn člověka [Ježíš] ve své slávě […] budou před něho shromážděny všechny 
národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po 
pravici a kozly po levici. […] Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého 
Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa‘. […] Potom řek-
ne těm na levici: „Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho 
andělům!“ 

 
Jde o komunitu, která svou teologii čerpá z evangelikálního křesťanství a svým viděním 
světa je nápadně podobná například dualismu Církve adventistů sedmého dne a princi-
pům díla jejich prorokyně Elen Whiteové – Satan proti Bohu,186 důraz na Šabat (Šabat/ 
Sobota proti Neděli)187 apod. Ještě příznačnějším by však mohl být odkaz k dalšímu 
proudu amerického adventismu – Svědkům Jehovovým. Vypjatá eschatologie inspirova-
ná Zjevením Janovým188 a identita strážců (!)189 a patří též mezi výrazné charakteristiky 

                                                 
185 „[M]oc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka [Nežida]“ (Ř 1:16). 
186 Adventisté sedmého dne věří…, 211. 
187 Tamtéž, 310. 
188 Krátké shrnutí viz Dalibor Papoušek, „Svědci Jehovovi“, in: Břetislav Horyna – Helena Pavlicová (eds.), 
Judaismus, křesťanství, islám. 

Obrázek 6: Sternův pohled na dějiny židovské-
ho lidu a církve na základě teologie olivovníku 
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Natsarim.  Identita společenství je založená na tzv. biblickém židovství – ač je tento 
termín problematický, přijde mi vhodný. David Stern charakterizuje termín biblický Žid 
takto:  
 

To je ten, kdo se řídí tím, co se učí v Bibli – ve Starém i Novém zákoně. Někdy to také 
znamená odmítnutí ústní Tóry a „rabínství“ jako nebiblického učení. Jeví se opět jako 
tendenční termín, protože Židé z různých proudů považují své vlastní verze (varianty) 
judaismu za založené na hebrejské Bibli. Mnoho mesiánských Židů by navíc zásadně 
nechtělo naznačovat, že by se oddělili od všech rabínských tradic.190 

 
Jde o komunitu, která se vyděluje ze světa jako svatá, hlásající Pravdu, svědčící o pravém 
Bohu.191 Své napojení na „hebrejské kořeny“ víry chápe jako pravé sepětí s Bohem – 
což se nepovedlo tradicím jako rabínský judaismus a křesťanství. 
 
Dobrým ukazatelem založení identity jsou písemné zdroje, které komunity používají. 
FFOZ pracuje komplexně s písemnými zdroji rabínského judaismu a texty rané církve, 
jak je nalézáme v kánonu (Nový zákon), ale též mimo kánon (např. Didaché). Natsarim 
pracují výhradně pouze na základě křesťanského kánonu Bible. Toto rozlišení nápadně 
koresponduje i s otevřeností či uzavřeností těchto společenství. Organizace FFOZ aktiv-
ně rozvíjí mezináboženský dialog, kterým se snaží nabídnout plody své teologické práce. 
Snaží se najít si své místo a respekt ke své teologické pozici, kterou stále rozvíjí. Natsa-
rim naopak jakoby dlí v bezčasí a více méně konstantně postulují svou nalezenou prav-
du, kterou své okolí vrhají do lži.  
 Důležitou složku identity, která je těmto komunitám společná, je citlivost na 
eschaton a příchod milénia – Ježíše Krista a jeho tisíciletého panování. Historické udá-
losti jako sionismus, stěhování se Židů do Palestiny, vznik Státu Izrael apod. jsou inter-
pretovány jako naplňující se proroctví (již zmíněný Izajáš), ve kterém si nacházejí své 
různé role. Křesťanský sionismus například podporuje shromáždění Židů v Izraeli 
s vidinou uspíšení příchodu Krista. FFOZ samo sebe vnímá jako první plody konce času, 
kdy Židé poznají v Ježíši svého Mesiáše. Natsarim zas budou do Ješuova příchodu oním 
malým stádem, které svědčí o Pravdě. Stádem, které bude napadáno. Proto předkládá 
vize boje, války Satana proti těm, „kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví 
Ježíšova“.192 S tím souvisí i výrazné konspirační tendence jak na poli náboženském tak 
politickém. 
 

                                                                                                                                                        
189 Jedním ze základních evangelizačních kamenů a identity Svědků Jehovových je časopis The Watch-
tower Announcing Jehovah's Kingdom, vydávaný nakladatelstvím Watchtower Bible and Tract Society. 
190 D. Stern, Messianic Judaism…, 29. 
191 Vedle tzv. Adventistů zde lze poukázat i na podobnost se Svědky Jehovovými – v rámci chápání jména 
božího a jeho služebníků skrz celou historii jako jednotnou šňůru či navlečený náhrdelník.  
192 Zj 12:17. 
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Ilumináti ovládají politické vůdce za pomoci peněz a sexu. […]My však musíme žít 
v míru a věřte, že všechny tyto války, spiknutí, bouře, zemětřesení, požáry a další zlo-
mové přírodní katastrofy jsou známkou toho, že Satanův konec se blíží.193 

 
Druhá otázka se snaží identitu ukázat ve vztahu k okolí: Jaký je vztah hnutí k rabínskému 
judaismu a křesťanství a na základě čeho je budován? 
 
 Identitu si společenství tvoří pomocí vyhranění vůči okolí. FFOZ tak činí vůči křes-
ťanskému světu a jeho nároku na výklad novozákonních spisů. Vztah vůči rabínskému 
judaismu je přirozeně kladný, jelikož je součástí identity, která je tzv. historická, má 
historický rámec.194 Natsarim mají záporný vztah jak k rabínskému judaismu, tak ke 
křesťanství na základě svého správného výkladu Bible – Pravdy, kterou tyto tradice dle 
Natsarim nemají. Narativ, který využívají k nalezení svého místa v textu – Bibli, obecně 
vzato nelze spojit s historií, tak jak jí známe, neboť každý kdo je vyznavačem JHVH 
(JAHA) skrze Ješuu ha-Mašiach a věrný Tóře je pravým Izraelitou, Židem: 
 

Lidé se vás budou ptát: „Vy jste Žid? „Žid“ znamená Jahudi, uctívač JAHA. Jste v Mesiáši 
naroubováni do Izraele. Jste „Izraelita“, příslušník sekty mesiánských Natsarim. Jsme 
VŠICHNI kněží podle řádu Melchisedecha (krále spravedlnosti). Nepotřebujete sou-
hlas pozemského člověka, ani jeho přijetí; spíše se snažte získat souhlas JHVH, skrze 
Jeho syna Ješuu. 

 
Co se týče křesťanství, obě skupiny hovoří o problému teologie náhrady. Každá však 
evidentně v jiném světle. FFOZ odmítají teologii náhrady jako strategii, která krade Židům 
identitu a biblická zaslíbení. Rabínský judaismus (Židé) je dědicem božích zaslíbení, nikoli 
křesťanství (Nežidé) – boží lid je stále naživu.195 Pohané mají podíl na božích zaslíbeních 
skrze Ješuu ha-Mašiach, skrze Židy. Je proto důležité zachovat hranici mezi Židy a Nežidy. 

Natsarim též odmítají teologii náhrady, avšak jen proto, aby sami sebe učinili 
pravými Židy a Izraelity. Vytvořili tak řekněme novou teologii náhrady, která je od té 
křesťanské odlišná v respektu a v přimknutí se k Tóře196 – jak etničtí Židé, tak Nežidé. 

 
Třetí otázka vybírá charakteristický prvek, Šabat, na němž lze ukázat rozdílnost v budo-
vání identity na základě praxe: Proč by měli Nežidé, (kteří jsou součástí mesiánských 
společenství) zachovávat Šabat (či jeho aspekty)? 
 Tuto otázku lze zodpovědět pomocí rozlišení, jehož základy je možné spatřit 
v předchozím odstavci. V proudu, či hnutí tzv. jednoho nebo dvojího zákona, které je 
                                                 
193 L. White, Fossilized Customs…, 56. 
194 Např. židokřesťanství je skutečností 1. stol. n. l., existují různí mesiášové v dějinách judaismu apod.  
195 Tento konflikt lze ilustrovat situací, kdy se člověk učiní dědicem práv v době, kdy majitel těchto práv je 
stále naživu. Výsledkem takového myšlení pak může být neblahá historie perzekvování a likvidace Židů v 
křesťanském světě – likvidace původního vlastníka (viz Yeshayahu Leibowitz a Eliezer Goldman, Judaism, 
human values, and the Jewish state, Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press, 1992, 253–254). 
196 Zde je třeba poznamenat, že Natsarim nemají (na rozdíl od FFOZ) jakoukoli rozpracovanou koncepci, 
vyjma doslovného textu Bible, která by určovala konkrétní způsoby přimknutí se k Tóře. V kontextu 
rabínského judaismu je onou koncepcí halacha.  
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významným prvkem pro tvorbu identity těchto hnutí. Tato konstrukce určuje, v jakém 
vztahu jsou členové komunit vůči zachovávání Šabatu: Jeden zákon vytváří jednotné, 
„rovnostářské“ prostředí pro všechny členy. Boží zákon pro Boží služebníky. Klade 
důraz na jedinou cestu ke spáse a jedinou cestu její realizace. Dvojí zákon vytváří pro-
středí rozťaté etnicitou. Židovská část má uložené jiné povinnosti, anebo jinou úroveň 
stejných povinností oproti nežidovské. Cesta ke spáse je jediná – skrze následování 
Mesiáše vírou, služba Bohu však nikoli. Dobrou ilustrací nám může být například dotaz 
zaslaný FFOZ: „[N]edávno jsem opustil hnutí ‚Jeden zákon‘ a jedna věc, kterou jsem 
křesťanům zdůrazňoval, bylo, že ‚musí‘ zachovávat Šabat. Moje otázka zní: Skutečně 
tohle učí Hebrejům 4:9?“ Toto je odpověď: „Neučíme, že nežidovští křesťané potřebují 
zachovávat Šabat, jak je přikázáno Židům.“197 Co se myslí termínem „nežidovští 
křesťané“? Stern k tomuto termínu píše: 
 

Židovský křesťan – Vědci používají tohoto termínu (a židovsko-křesťanský) k užšímu 
označení Židů, kteří přijali Ješuu jako Mesiáše během prvních čtyř století našeho leto-
počtu. V některých ohledech je to neutrální termín; přesto, když je potřeba užít termí-
nu pro zdůraznění židovství ve víře v židovského Mesiáše, je rozumnější nepoužít slo-
vo „křesťan“, které Nový zákon podle všeho používá pouze pro věřící z Nežidů. Křes-
ťanský Žid – Stejná myšlenka, ačkoli vědci tento termín nepoužívají.198 

 
 Ve zkoumaných hnutích tak existuje protikladná sociální koncepce, kterou podkládá 
způsob založení identity, jak jsem se v této práci snažil ukázat. Ač je na venek FFOZ 
inkluzivní, vytváří si příznivce a snaží se o přátelské vztahy s oponenty, uvnitř vidíme 
důraz na udržení hranice etnicity a jasné exkluzivity pro Židovskou část. Natsarim si 
vytváří ve společnosti exkluzivní, zápasnickou pozici, uvnitř je však inkluzivní; neklade 
důraz na rozdělení etnicitou a dvojakého vztahu k Bohu, pro všechny platí jeden zákon – 
Boží zákon. A jak jsme si ukázali, na tomto schématu lze pak rozlišit i vztah těchto hnutí 
k Šabatu a jeho zachovávání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
197 Viz Příloha č. 2.: FFOZ Teaching Team, „Must Gentiles Observe…“, 2017. 
198 D. Stern, Messianic Judaism…, 26–27. 



– 47 – 

PŘÍLOHA Č. 1 
A Sabbath Rest Remains – A Universal Shabbat 
 

SOBOTNÍ ODPOČINEK PŘETRVÁ – UNIVERZÁLNÍ ŠABAT  
 
Když Tóra říká: „Lid tedy sedmého dne odpočíval” (Exodus 16:30), zmiňuje se prorocky 
o době, kdy celý svět bude v božím odpočinku v mesiánské době. 
 
Autor: Toby Janicki 
 
V tomto týdenním oddíle Tóry se setkáváme se Šabatem poprvé od jeho zmínění 
ve zprávě o stvoření v kapitolách Genesis 1–2. Nicméně zatímco biblický text 
o Šabatu mlčí, existuje mnoho midrašů, které mluví o různých osobách, které 
zachovávají Šabat, jako jsou Šét, Metuzalém, Noe, Šém, až po Abraháma a zbytek 
patriarchů.  
 
Je nemyslitelné si představovat, že tisíce let po stvoření by byl Šabat ignorován. Ve sku-
tečnosti existuje dokonce i tradice, že Izraelci zachovávali Šabat v Egyptě (Exodus Rab-
bah 1:28, 5:18). Exodus 16:23 může svědčit o Izraelitech, kteří zachovávají Šabat podle 
nepsané ústní tradice: 
 

[Mojžíš] jim řekl: „Toto praví HOSPODIN: Zítra je slavnost odpočinutí, HOSPODINŮV 
svatý den odpočinku. Co je třeba napéci, napečte, a co je třeba uvařit, uvařte. A vše, co 
přebývá, uložte a opatrujte do rána.“ (Exodus 16:23) 

 
Text doslovně říká: „A [Mojžíš] jim řekl: ‚To je to, o čem mluvil HOSPODIN; odpočinutí, 

svatý Šabat HOSPODINU je zítra’.” Fráze "To je to" je hebrejské slovo hu (הוא), zdánlivě 

odkazující na něco v minulosti. Možná se Mojžíš odvolává na „to”, co Izraelité již věděli. 
V Talmudu existuje tradice, že přikázání Šabatu bylo porušeno v Mara spolu 

s dalšími devíti přikázáními. To vše se děje asi pět a půl týdne před dosažením hory 
Sinaj: 
 

Izraelitům bylo v Mara dáno deset nařízení, z nichž sedm bylo již přijato Noemovými 
dětmi, ke kterým byly přidány společenské zákony v Mara, Šabat a úcta k rodičům; 
„Společenské zákony”, neboť je psáno: „Tam [v Mara] učinil pro ně zákon a nařízení” 
(Exodus 14:25); „Sobota a úcta k rodičům”, protože je psáno: „Jak vám přikázal Hos-
podin, váš Bůh!” [Deuteronomium 4:16]. (b. Sanhedrin 56b) 

 
Proč Talmud cituje Deuteronomium 4:16 jako důkaz, že Šabat byl dán v Mara? Sconcio 
Talmud komentuje: 
 

Stejná slova jsou použita ve čtvrtém přikázání: proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, 
abys zachovával sobotní den. V obou případech je zde odkaz na nějakou předchozí 
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událost, která se ukázala použitím minulého času: přikázal ti. Druhý výrok Desatera, 
ačkoli jej Mojžíš vyslovil na konci svého života v Moábských pláních mnoho let po 
prvním na Sinaji, byl nicméně opakováním. Proto musí být tato zmínka vrácena také 
v prvním vyhlášení a může se vztahovat pouze k Mara, kde, jak bylo uvedeno výše, 
„učinil pro ně zákon a nařízení”, tj. dal Izraelitům určité zákony. 

 
Ať byl Šabat dán v Mara nebo ne, všechny tyto důkazy poukazují na skutečnost, že Šabat 
byl zachováván před darováním Deseti přikázání. Jak jsme již uvedli, rabínská tradice 
učí, že od Adama po Sinaj existovali ti, kteří zachovávali Šabat. 

Ale v 16. kapitole Exodu nacházíme něco ještě zajímavějšího. V závěru ustavení 
Šabatu čteme: „Lid tedy sedmého dne odpočíval.” (Exodus 16:30) Všimněte si, že text 
neříká „synové Izraele odpočívali”, ale spíše „lidé odpočívali”. To znamená, že nejen 
židovský lid zachovával Šabat, ale i pohané, kteří opustili Egypt s Izraelem, když viděli 
skutky mocné ruky Boží: 
 

Izraelci vytáhli z Ramesesu do Sukótu ... Vyšlo s nimi také mnoho přimíšeného lidu. 
(Exodus 12:37–38) 

 
Přikázání Šabatu bylo dáno přímo dětem Izraele. To znamená, že zde v Exodu máme 
důkazy, že pohané se připojují k Izraeli a dobrovolně zachovávají sobotu v solidaritě 
s židovským lidem a na počest Boha Izraele. 

Nad to tím získáváme lepší obraz mesiášské éry. V mnoha ohledech je východ 
z Egypta předehrou nadcházejícího nebeského království. Prorok Jeremiáš hovoří 
o ještě větším vyjití [exodu]: 
 

Hle, přicházejí dny, je výrok HOSPODINŮV, kdy se už nebude říkat: ‚Jakože živ je HOS-
PODIN, který vyvedl syny Izraele z egyptské země,‘ nýbrž: ‚Jakože živ je HOSPODIN, 
který vyvedl syny Izraele ze severní země a ze všech zemí, kam je rozehnal‘. (Jeremiáš 
16:14–15) 

 
Porovnejme tedy vyjití s královstvím. Stejně jako Boží jméno bude posvěceno mocnými 
skutky, které vykoná při příchodu mesiášské éry, tak bylo jeho jméno posvěceno 
v Egyptě deseti ranami. Stejně jako Bůh shromáždí Izraelce ze čtyř koutů země zpět do 
země v království, shromáždil Izrael a vyvedl je z Egypta. Stejně jako proroci říkají, že se 
shromažďují i pohané, kteří se spojují s Bohem a Izraelem, tak se shromáždili i pohané, 
když Izrael opustil Egypt. A stejně jako v království bude celý svět zachovávat Šabat, tak 
i všichni lidé zachovávali Šabat po vyjití [exodu]. 

V židovské tradici se mesiášské království nazývá „časem, který je celý Šabatem.” 
Když Tóra říká: „Lid tedy sedmého dne odpočíval” (Exodus 16:30), prorocky se zmiňuje 
o době, kdy bude celý svět v Božím odpočinku v mesiášské době. Jak říká Židům, „a tak 
zůstává odpočinutí Šabatu Božímu lidu“.199 (Židům 4:9). Může to být brzy a za našich 
dnů. Amen. 

 

                                                 
199 Tento verš je citován z Bible: Český studijní překlad, Praha: Křesťanská misijní společnost 2016. 
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PŘÍLOHA Č. 2 
Must Gentiles Observe the Sabbath? 
 

ZEPTEJ SE FFOZ: MUSÍ NEŽIDÉ ZACHOVÁVAT ŠABAT? 
 
Řekli apoštolové naroubovaným Nežidům, že musí zachovávat Šabat? 
 
Autor: výukový tým FFOZ 
 
Dotaz: 
 
Vážené FFOZ, 
nedávno jsem opustil hnutí „Jeden zákon” a jedna věc, kterou jsem křesťanům zdůraz-
ňoval, bylo, že "musí" zachovávat Šabat. Moje otázka zní: Skutečně tohle učí Hebrejům 
4:9? – P. S. 
 
Odpověď: 
 
Šalom P. – Neučíme, že nežidovští křesťané potřebují zachovávat Šabat, jak je přikázáno 
Židům. 

Na rozdíl od Židů mohou Nežidé jezdit do synagogy, pokud se jim to líbí. Mohou 
si nosit své Bible na Šabat. Na druhou stranu Židé očekávají, že nebudou na Šabat svítit 
plamenem, vařit jídlo, nebo nosit i jen malou zátěž. 

Nicméně není pochyb o tom, že pouze Šabat, tak jak jej představuje Bible, je Šabat 
od pátku do soboty. Začíná pátečním západem slunce a končí západem sobotním. Apoš-
tolové nikdy nesnívali o tom zachovávání Šabatu v jiný den. Nežidovští věřící, kteří přišli 
k víře v Boha Izraele skrze Mesiáše, neměli od apoštolů jiné svaté dny, než ty, které jsou 
přikázané v Tóře. 

Učíme, že Nežidé si musí vzpomenout na Šabat jako na příkaz Tóry (Exodus 
20:8). Oni „mohou odpočívat" na příkazech Tóry (Exodus 23:12). Dokonce se mohou 
rozhodnout, že nedovolí, aby jejich zážitek ze svatosti dne rozptyloval mobilní telefon 
(Izajáš 56:1–8, 58:13–14). 

Nemáme žádné příklady z Nového smlouvy, kde by apoštolové požadovali, aby 
Nežidé, kteří přišli k víře v Boha Izraele skrze Mesiáše, zachovávali Šabat. Pisatel 
Hebrejcům pohanům ve 4:9 rozhodně nenařídil Šabat. Vidíme však, že apoštolové oče-
kávali, že se k nim Nežidé v bázni před Bohem o Šabatu v synagogách připojí 
a budou se podílet na svatosti Šabatu a vyslechnutí učení Tóry (srovnej Sk 15:21). 
 

Šabat Šalom! 
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PŘÍLOHA Č. 3 
Israel – A Chosen People (Shabbat) 
 

ŠABAT 
 
Všechny svátky, včetně Šabatu, se hebrejsky nazývají „Moadim” – stanovené časy, proto-
že jsou to zvláštní dny, kdy se Žid a (jak se říká) „naroubovaní” věřící setkávají 
s Bohem (Elohim). Stejně tak „moed” v prostoru odkazuje na určené místo při shromáž-
dění v mesiánských synagogách. 

Biblické pozadí: „Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne bude den odpočin-
ku, slavnost odpočinutí, bohoslužebné shromáždění; nebudete vykonávat žádnou práci. 
Je to Hospodinův den odpočinku ve všech vašich sídlištích.” (Lev. 23:1–3).200 

Šabatem se míní „sedmého dne bude den odpočinku”, proto Jeve zakázal 
o Šabatu péci, vařit a shromažďovat (sklízet, sbírat) jídlo nebo věci (Exod. 16:23–26 
+ Num. 15:32–36), zapalovat oheň (Exod. 35:1–3), cestovat (Exod. 15:29), prodávat 
nebo kupovat a nosit břemeno (Nehemjáš 13:16–19) a přestat hovět svým zálibám 
a nevést plané řeči, ale nazvat Šabat rozkoší (Izajáš 58:13), „tu nalezneš rozkoš v Hos-
podinu ‚a já ti dovolím jezdit po posvátných návrších země a z dědictví tvého otce Jáko-
ba tě budu živit.‘ Tak promluvila Hospodinova ústa.” (Izajáš 58:14) 
Důsledkem pak je Šabat sedmého dne jako trvalý památník Boha Stvořitele (Elohim The 
Creator) a naší potřebou najít v Něm odpočinek (Exod. 31:16–17). Založený na zprávě 
stvoření Genesis, trvá Šabat od pátečního do sobotního západu slunce (Gen. 1:31, 2:3). 

„Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý (oddělený)...” (Exod. 20:8–11) 
Všichni Židé a věrní věřící pokračovali v uctívání Boha (Elohim) tím, že udržovali Šabat, 
který zachovával jejich Spasitel. (Lukáš 4:16 a jeho učedníci: Skutky 13:13–14+18:4). 
Zachováváme Šabat a uctíváme Boha (Elohima) Stvořitele, který sám odpočinul sedmý 
den (Gen. 2:2) a přikázal svému lidu, aby učinil totéž v láskyplném vztahu s Ním samot-
ným. Šabat je také skvělý čas rodinného sdílení. Tak jako chléb „Chala” (pletený vaječný 
chléb), který sdílejí všichni, pozdravy „Šabat šalom” (pokojný Šabat) jsou dány jeden 
druhému v radosti... 

Ješua je Stvořitelem Šabatu. Mnoho neučených křesťanů věří, že Šabat byl učiněn 
pouze pro Židy a nikoli pro pohany. Ješua nicméně říká: „Šabat je učiněn pro člověka… 
Proto je Syn člověka pánem (Stvořitel: Kol. 1:16) i nad Šabatem” (Marek 2:27–28), 
viz také naléhavý Izajáš 56:1–7!) 

Prorocké naplnění Šabatu. „A tak zůstává odpočinutí Šabatu Božímu lidu. Kdo 
totiž vešel do jeho odpočinutí, ten také odpočinul od svého díla, tak jako Bůh od své-
ho.”201 (Hebrejům 4:9–10) 

                                                 
200 Podtržení textu zde kopíruje originál (viz Obrázek 1). 
201 Tento verš je citován z Bible: Český studijní překlad. 
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Šabat sedmého dne je skvělou připomínkou přicházejících dnů, času připravené-
ho k odpočinku v Mesiáši. 1000 leté království Ješuy bude krásnou dobou odpočinku 
a bohoslužby! 

Mezitím nás Ješua ha-Mašiach vybízí, abychom zakusili již na naší cestě každo-
dennosti skutečnost (pravdu) Šabatu: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte 
a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.” (Mt 11:28) Tak jako zachováváme 
Šabat, může být duchovní a fyzický odpočinek v Ješuovi neustále naší zkušeností!  
ŠABAT ŠALOM! 
 
Znepokojující je bezzákonnost, které se učí v mnoha křesťanských shromážděních! 
Jejich odpadlí vůdci „v rouchu ovčím, ale uvnitř draví vlci”(Matouš 7:15–20) hlásají, že 
zákon byl odstraněn, že zákon byl přibit na kříži...” - což jsou všechny znaky „Velkého 
odpadlíka”! „Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou 
jiné i sebe” (2 Tim. 3:13), „neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.” 
(2 Tes. 2:10–12) 
Navíc většina křesťanů, když je konfrontována s Ježíšovými slovy, prolistuje spisy Pavla, 
v naději, že v jeho listech najde něco, co vysvětlí Ješuovo slavné prohlášení: „Sobota je 
učiněna pro člověka (ne pouze pro Židy!) … Proto je Syn člověka pánem i nad Šaba-
tem.”(Marek 2:27–28) 

Avšak apoštol Petr nás varuje před těmito hloupými křesťany, že přijdou ti, kteří 
jakožto „neučení a neutvrzení lidé překrucují (Pavlovy spisy), jako i ostatní Písmo, 
k vlastní záhubě.” (2. Petrův 3:15–16) 
 
 
Poznámky: 
ELOHIM – hebrejský titul Nebeského otce 
JEVE – hebrejské jméno Nebeského otce 
JEŠUA – hebrejské jméno našeho Spasitele 
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