
  
 

 

Mesiánske hnutie  
a  

jednota Cirkvi 

 
„On z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral 
medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo, tým, že 
zrušil zákon prikázaní, spočívajúci v nariadeniach, 
aby v sebe z tých dvoch vytvoril jedného nového 

človeka, a nastolil pokoj“ ( Ef 2, 15 )  





 

Mesiánske hnutie a jednota Cirkvi 

Johannes Fichtenbauer  

 Narodil v roku 1956 vo Viedni. Vyštudoval katolícku teológiu a slúži ako 
hlavný diakon vo Viedenskej rímskokatolíckej arcidiecéze.  

 Už takmer 40 rokov žije v manželstve so svojou ženou Christi. Majú štyri 
deti (jedného chlapca a tri dievčatá, od 22 do 35 rokov) a tri vnúčatá.  Johannes 
a Christi stáli pri začiatkoch Charizmatickej obnovy v Katolíckej cirkvi  na začiatku 

70. rokov. Spolu s ostatnými lídrami 
založili tzv. novú 1 ekumenickú 
charizmatickú komunitu, ktorá zohrala 
dôležitú úlohu pri ohlasovaní jednoty 
Tela Kristovho v Rakúsku.  

Johannes Fichtenbauer je tiež prezident 
ENC (European Network of 
Communities), siete rovnako 
zameraných nových komunít v celej 

Európe. Je jedným zo zakladateľov „Weg der Versöhnung“ (Cesta zmierenia), čo je 
najširšia ekumenická iniciatíva v Rakúsku.  

 Johannes Fichtenbauer je európsky prezident iniciatívy Toward Jerusalem 
Council II (Smerom k Druhému jeruzalemskému koncilu) a členom medzinárodného 
vodcovského tímu tejto iniciatívy.  

 
 
                                                           
1 Pozn. prekl.: V origináli covenant community. V slovenčine ešte neexistuje vhodný 
ekvivalent, ide o tzv. „novú komunitu“, kde členovia skladajú sľuby a v niektorých 
prípadoch aj bývajú spolu. U nás je to napríklad Komunita blahoslavenstiev. 

Úvod 

Chceme vám priniesť radostnú zvesť plnú nádeje! Nevyrieši všetky súčasné 
politické problémy, ale čo je dôležitejšie, poskytne dlhodobú jasnú víziu a hlbšie 
porozumenie vývoja súčasného sveta. 

Štyri ciele: 

 1. Chceme, aby ste si uvedomili existenciu autentického židokresťanského 
Tela, ktoré sa rozvíja posledné tri storočia. V súčasnosti asi 300 000 Židov verí 
v Ježiša ako Ješuu (pozn.: Ješua je hebrejské meno Ježiša), Mesiáša Židov 
a záchrancu národov. Zdá sa, že ide o začiatok konečného obrátenia väčšiny 
Izraela. 

 (Poznámka: Kvôli bližšiemu ujasneniu a aby sme sa vyhli omylom, 
používame termín „mesiánski Židia“ namiesto termínu „židovskí kresťania“.) 

 2. Chceme, aby ste porozumeli, že aj keď je židovské mesiánske hnutie 
teraz ešte stále v plienkach, môže sa stať jadrom znovuobnoveného židovského 
vyjadrenia jednej a zjednotenej Kristovej Cirkvi – povolanej zo Židov a národov. 

 3. Vnímame dôležitosť židovského mesiánskeho hnutia ako dramatickej 
zmeny v klasickom ekumenizme. Veríme, že jednota kresťanov je možná iba vtedy, 
keď získame doteraz chýbajúcu židovskú časť Cirkvi („ecclesia ex Judais“). 

 4. Chceme, aby ste videli, že fenomén mesiánskych Židov má veľký 
eschatologický význam, ako čítame v Liste Rimanom 11:12 „Lenže ak je ich 
[Izraela] pád [odmietnutie Ježiša] pre svet bohatstvom a ich úpadok bohatstvom   
pre pohanov, o koľko viac ich plnosť?!“2 

 Ak je toto pravda, mali by sme očakávať, že po tomto začiatku obrátenia 
Izraela (zastúpeného židovským mesiánskym hnutím) budú nasledovať úžasné 
výsledky: celosvetové a mocné hlásanie evanjelia, nový život pre cirkvi Tela 
Kristovho a čas milosti a milosrdenstva pre celé ľudstvo. 

 

                                                           
2 Pozn. prekl.: Katolícky preklad Svätého písma, SSV. 
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Teraz chcem každý z týchto štyroch cieľov detailnejšie objasniť. 

 „Preto pamätajte, že kedysi ste boli pohanmi podľa tela... lebo v tom čase 
ste boli bez Krista, mimo izraelského spoločenstva, bez účasti na zmluvách             
s prisľúbením, bez nádeje a bez Boha na svete... Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz 
vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi... On z oboch urobil 
jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo, tým, že 
zrušil zákon prikázaní, spočívajúci v nariadeniach, aby v sebe z tých dvoch vytvoril 
jedného nového človeka, a nastolil pokoj; aby v jednom tele skrze kríž v sebe 
samom zabil nepriateľstvo a zmieril oboch s Bohom“ (Ef 2:11-16). 

 Tento text má priam revolučný potenciál pre víziu jednoty kresťanov. 

 

1 

Potrebujeme pochopiť povolanie Izraela 

 

Uvedomili ste si toto: náš vzťah s Bohom, osobný vzťah každého kresťana, 
ako aj vzťah kresťana ako člena určitej cirkvi a celosvetového Tela Kristovho, je 
vždy vzťahom k Bohu Abraháma, Izáka a Jakuba – k Bohu Izraela? Ak chceme mať 
skutočne zdravý vzťah s Bohom, ako jednotlivci aj ako Kristova Cirkev, musíme 
zvážiť náš vzťah k Izraelu – jeho ľudu. 

Musíme prijať tento fakt: Boh si povolal Izrael nezrušiteľnou zmluvou, aby 
bol jeho vyvoleným národom na veky vekov. Zavolal si ho kvôli špeciálnemu účelu 
a miluje ho jedinečnou láskou (Dt 32:8 a nasl.). Boh rozhodol, že hlavné požehnania 
sa ľudstvu dostanú cez Židov. Prečo? Toto zostáva záhadou. 

Toto povolanie nebolo nikdy zrušené. Božia zmluva s Izraelom nebola nikdy 
v celej histórii spásy odvolaná, a to ani pre neposlušnosť a zradu Izraela. 

 „... kedy určoval Najvyšší kraje národom, kedy podelil Adamových synov, 
vymedzil národom hranice podľa počtu synov Izraelových. Pánovým podielom je 

totiž jeho ľud, Jakub je údelom jeho dedičstva. Našiel ho na pustej zemi, na mieste 
divokom, v revúcej pustine. Ujal sa ho a dával naň pozor, striehol ho ako zrenicu 
oka“ (Dt 32:8-10).    

 Našou reakciou môže byť žiarlivosť. Prečo oni? Prečo nie náš národ?!  

Aby sme toto prijali,  potrebujeme druhé obrátenie – obrátenie k Izraelu, 
v ktorom povieme áno faktu, že Izrael je „zrenicou oka“. Nemali by sme tento fakt 
len prijať, ale mali by sme sa aj radovať nad vyvolením Izraela. 

„Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty 
budeš požehnaním. Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa 
budú preklínať! V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme!“ (Gn 12:2.3).   

 

2 

Potrebujeme pochopiť úlohu židovského Mesiáša 

 

Keď Izrael zlyhal v naplnení svojho povolania, Boh nezrušil zmluvu 
s Abrahámom, ale namiesto toho ustanovil novú zmluvu v spojení so zmluvou na 
Sinaji, ktorá priniesla nový rozmer do života Izraela.  

 Tento nový rozmer sa udial, keď poslal svojho vlastného Syna do stredu 
Izraela, Žida medzi Židov, aby získal srdcia Židov pre novú zmluvu (Ez 37), čo 
vyústilo vyliatím Ducha Svätého. 

Ale väčšina Židov Syna neprijala. Odmietli svojho Kráľa a Mesiáša. Vyhnali 
ho z Jeruzalema. Zabili ho na kríži. Iba niekoľko Židov, svätý zvyšok Izraela, mu 
uverilo a prijalo Ducha Svätého na Turíce. Prvá generácia mesiánskych Židov sa 
stala jadrom novej zmluvy s Izraelom.  

 Ale Boh zamýšľa oveľa viac pre túto novú zmluvu. Boží ľud... 

Neboli to iba Židia, ktorí boli pozvaní, aby sa pripojili k tomuto novému 
Božiemu ľudu. Veľa veriacich z národov sa tiež pridalo k prvým mesiánskym 
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kongregáciám v Judei a v židovskej diaspóre. Veriaci z národov boli tiež pozvaní 
stať sa súčasťou Božieho ľudu bez toho, aby sa stali Židmi, bez toho, aby museli 
dodržiavať Zákon alebo sa dali obrezať (pozri 15. kapitolu Skutkov apoštolov            
o Prvom jeruzalemskom koncile). 

3 

Musíme pochopiť zloženie Tela Mesiáša 

 

Odvtedy až dodnes má nový Boží ľud dve rozdielne identity: 

-  židovskú mesiánsku časť (nazývanú „Cirkev z obriezky“), 

-  Cirkev z národov. 

 Ide o jeden nerozdelený Boží ľud, zjednotený skrze krv Mesiáša (Ef 2), 
jeden nový človek, novozákonný vzor kresťanskej jednoty a v istom zmysle aj vzor 
jednoty celého ľudstva. 

Čo bolo jedinečnou vlastnosťou tohto modelu jedného nového človeka? 
Židovskí učeníci zostali Židmi, zatiaľ čo veriaci z národov zostali pravými členmi 
svojich národov, ale boli jedným cez spasiteľné dielo na kríži. 

Bez veriacich z národov by Izrael nebol schopný naplniť svoje kňazské 
poslanie medzi národmi. Ale bez židovských mesiánskych veriacich by sme ako 
veriaci z národov nemali dedičstvo. Nemôžeme si nič nárokovať z našej strany 
na Božom vyvolení.  

 Iba skrze túto jednotu Židov a národov majú veriaci z národov miesto 
v histórii spásy. Iba cez svojich židovských spoluveriacich môžu mať veriaci 
z národov svoju úlohu v histórii spásy. 

Apoštol Pavol to jasne vyjadril v Liste Rimanom (kapitoly 9 – 11):  Izrael je 
pravá oliva. Ako veriaci z národov sme divoké ratolesti naštepené na olivu – Izrael. 
Cez túto olivu máme účasť na spoločenstve Izraela a máme do istej miery účasť na 
povolaní a prisľúbeniach Izraela. Pre toto Pavol varoval Rimanov: „Nevyvyšuj sa 

nad ratolesti. Ak sa vyvyšuješ, nie ty nesieš koreň, ale koreň teba“ (Rim 11:18).   
Boh nikdy nechcel rozdelenie medzi židovskou a nežidovskou časťou Cirkvi! 

 

4 

Musíme pochopiť omyl „náhrady“, tragédiu teológie náhrady 

 

V 3. storočí sa stalo niečo strašné: biskupi z národov sa v Cirkvi rozhodli, že 
nechcú ďalej zotrvávať v jednote s mesiánskožidovskou časťou Cirkvi. 

V tom období vládla v celej Rímskej ríši protižidovská atmosféra, 
podnietená vojenským ťažením Rimanov proti Židom v roku 70 po Kr. (Titus dal 
vtedy zničiť chrám) a v roku 135 po Kr. (po vzbure Bar Kochbu za cisára Hadriána). 
Nenávisť rímskeho sveta voči Židom ovplyvnila aj kresťanov z národov, aby sa 
oddelili od židovských bratov a sestier v Ješuovi. Sympatie veriacich z národov 
k Rimanom boli väčšie ako ich vernosť voči židovským spoluveriacim. 

Počas 4. storočia boli židovskí mesiánski biskupi vylúčení z koncilov 
a synod. Mesiánske židovstvo bolo vnímané ako sekta s kresťanskými koreňmi. 
Tento vývoj predznamenal zánik židovskej časti Cirkvi. 

V tomto období tento vývoj silne podporilo aj učenie cirkevných otcov. 
Vytvorili špeciálnu teológiu na podporu týchto myšlienok. Dnes ju nazývame 
teológia náhrady. Niekoľko príkladov: 

 Barnabášov list (okolo r. 100 po Kr.) vyhlásil, že všetci Židia, v Cirkvi 
aj mimo nej, stratili právo narodiť sa, pretože ich vodcovia zabili Krista. 

 Origenes († 254) rozlíšil „starý Izrael podľa tela“ a „skutočný Izrael podľa 
Ducha“, ktorým je Cirkev. 

 Ján Zlatoústy (Chryzostom) z Východu († 407) povedal, že kresťania by 
nemali mať nič so Židmi. Je tu nebezpečenstvo nákazy ich duchovnou chorobou. 

- 7 -



 

kongregáciám v Judei a v židovskej diaspóre. Veriaci z národov boli tiež pozvaní 
stať sa súčasťou Božieho ľudu bez toho, aby sa stali Židmi, bez toho, aby museli 
dodržiavať Zákon alebo sa dali obrezať (pozri 15. kapitolu Skutkov apoštolov            
o Prvom jeruzalemskom koncile). 

3 

Musíme pochopiť zloženie Tela Mesiáša 
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nad ratolesti. Ak sa vyvyšuješ, nie ty nesieš koreň, ale koreň teba“ (Rim 11:18).   
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Musíme pochopiť omyl „náhrady“, tragédiu teológie náhrady 

 

V 3. storočí sa stalo niečo strašné: biskupi z národov sa v Cirkvi rozhodli, že 
nechcú ďalej zotrvávať v jednote s mesiánskožidovskou časťou Cirkvi. 
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teológia náhrady. Niekoľko príkladov: 
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nemali mať nič so Židmi. Je tu nebezpečenstvo nákazy ich duchovnou chorobou. 
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 Biskup Ambróz zo Západu bol najhorší. Dokonca prikázal kresťanom 
v Miláne, aby pomohli vypáliť židovskú štvrť a synagógy ako znak Božieho súdu nad 
Židmi. 

Teológia náhrady cirkevných otcov sa v praxi odzrkadlila v štátnych 
zákonoch namierených proti Židom. Zákon nariadil oddelenie od všetkého 
židovského. Cisár Konštantín na Nicejskom koncile (r. 325) požadoval od biskupov 
z národov, aby očistili Cirkev od všetkého židovského. Toto zahŕňalo aj rozdielny 
dátum slávenia Veľkej noci a židovskej Paschy. Odvtedy sa musel každý Žid, ktorý 
chcel byť pokrstený, verejne zrieknuť celého židovského dedičstva a vyhlásiť, že už 
nie je členom ľudu Izraela. 

 Tento teologický a právny vývoj viedol k všetkým druhom prenasledovania 
Židov v nasledujúcich storočiach, čo nakoniec vyústilo do hrôz holokaustu. 

 

5 

Potrebujeme pochopiť stratu spôsobenú vírusom teológie náhrady 

 

Táto náhrada Izraela Cirkvou vyústila do zničenia mesiánskožidovskej časti 
Cirkvi. Toto rozdelenie bolo prvým pôvodným rozdelením Tela Kristovho. A po tomto 
prvom rozdelení nasledovala dráma rozdelenia, ktorá pretrváva až do dnešných dní. 
Vždy to funguje podľa tohto vzoru: 

- Stará cirkev už nie je viac dosť dobrá. Nepredstavuje Boha správnym spôsobom.  

- Tak ako bol nahradený Izrael, aj pôvodná cirkev je nahradená novou. 

- Teraz sa táto nová cirkev nazýva „skutočný Boží ľud“. 

- ... až kým príde ešte novšia cirkev, ktorá nahradí predchádzajúcu... 

Strata židovského partnera nielenže spôsobila sériu rozdelení Cirkvi, ale 
mala ďalší dramatický účinok na kresťanstvo z národov. Ak je pravda, že sme všetci 
„duchovní Židia“, ako prednedávnom vyhlásil pápež Benedikt XVI., a je tiež pravda, 

že identita Cirkvi z národov je založená na fakte, že sme všetci súčasťou stromu 
olivy – Izraela – a časťou židovského spoločenstva, potom bola teológia náhrady 
smrteľným hriechom, aktom sebazničenia, lebo obrala Cirkev o jej najzdravšiu 
identitu – jej židovské korene. 

Cez zničenie mnohých židovských prvkov stratila Cirkev z národov svoje 
ukotvenie v dedičstve prvej zmluvy. Tým, že sa oddelila od svojich židovských 
koreňov, stratila veľa z hebrejského myslenia. Bez tohto hebrejského spôsobu 
myslenia začali teológovia z národov zažívať obmedzenia spôsobené touto stratou 
a oddelením. Neboli schopní presne vysvetľovať hebrejské Písmo. 

Našťastie sa hebrejské korene nestratili úplne. Cirkev si zachovala Starý 
zákon ako Sväté písmo napriek snahám heretika Marciona v 2. storočí, ktorý 
požadoval očistenie Cirkvi od Starého zákona (lebo ide o židovské Písmo) a od 
židovských prvkov v Novom zákone. Cirkev si tiež zachovala veľa židovského 
dedičstva v liturgickej tradícii. 

Ale chybné vysvetľovanie starozákonných Písem, ako aj Ježišovho 
dedičstva, dedičstva židovského Mesiáša a židovských apoštolov, viedlo 
k nesprávnemu chápaniu Izraela a jeho úlohy. Chybne sa chápala osoba a poslanie 
Ježiša. Zabudlo sa na fakt, že on je predovšetkým Mesiáš a Kráľ Izraela, Syn 
Abraháma, Syn Dávida, tak ako aj na fakt, že jeho poslanie na tomto svete bolo 
určené najskôr pre dvanásť kmeňov Izraela (porov. Mt 15:24), ktoré boli symbolicky 
zastúpené povolaním dvanástich apoštolov. 

Nasledovali nekonečné debaty medzi kresťanskými denomináciami 
o správnej interpretácii Svätého písma a apoštolskej Tradície. Namiesto hľadania 
jednoty kresťanov podľa hebrejskej koncepcie „jednoty v rôznorodosti“ (ktorej 
odrazom je aj model jedného nového človeka podľa Ef 2) modelom jednoty sa stala 
vladárska koncepcia uniformity, ktorá vyústila do histórie bolestných schiziem. 

Veľa rozdelení medzi kresťanskými denomináciami má korene v strate 
hebrejského spôsobu myslenia. Namiesto toho rôzne kresťanské cirkvi často 
nahrádzali stratu svojho pokladu židovstva pohanskou interpretáciou vecí, tradíciami 
a múdrosťou gréckej a rímskej filozofie, zmýšľaním germánskych kmeňov a inými 
podobnými zdrojmi. 
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Aby Cirkev bola schopná nájsť cestu späť k jednote a zjednocujúcej pravde 
spoločného chápania Svätých písem a apoštolskej Tradície, je nevyhnutné oživiť 
židovskú časť Cirkvi a zmieriť ju s cirkvami z národov. 

 

6 

Sme svedkami vzkriesenia z mŕtvych – židovského mesiánskeho hnutia 

 

Od konca 4. storočia prešlo takmer 1600 rokov úplnej absencie 
akéhokoľvek silného, zjavného a inštitucionalizovaného židovského hnutia v rámci 
kresťanstva. 

Obrat prišiel v roku 1967. Spolu s hnutím Jesus Movement v USA zažilo 
mesiánske hnutie svoj veľký prelom, najprv v USA a neskôr v Izraeli a západnej 
Európe. Po roku 1989 vzniklo ešte oveľa silnejšie hnutie v krajinách bývalého 
Sovietskeho zväzu, v Južnej Amerike (medzi potomkami Židov vyhnaných zo 
Španielska a Portugalska v 16. stor., tzv. Marranos), v južnej časti Afriky, Austrálii 
a dokonca aj v niektorých oblastiach južnej Ázie. Momentálne sa počet 
mesiánskych Židov odhaduje na 300 000 v mnohých synagógach a kongregáciách 
po celom svete. 

Mesiánski Židia sú skutoční veriaci v Ježiša ako Mesiáša Izraela, Spasiteľa 
sveta a Božieho Syna. Svoju vieru vyznávajú podľa Apoštolského vyznania viery 
bez toho, aby používali kresťanskú terminológiu veriacich z národov. Veria v Trojicu, 
aj keď na vyjadrenie tajomstva jednoty medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým 
používajú rozdielnu terminológiu. Mesiánski Židia praktizujú krst a prijímajú Ducha 
Svätého tak ako my. Podobne ako my, aj oni čítajú Sväté písmo, ale čítajú ho 
židovskými očami. Slávia Pánovu večeru viac-menej pravidelne a stanovujú/svätia 
si starších a diakonov podľa novozákonných noriem, väčšinou podľa praxe 
odpozorovanej z protestantských cirkví.  

Mesiánski Židia sú naďalej skutočnými Židmi. Prísne odmietajú asimiláciu   
s kresťanmi z národov. Chcú naďalej žiť svoj autentický životný štýl ako Židia medzi 
Židmi považovaní za Židov. Chcú vytvárať svoje vlastné židovské kongregácie      

so špeciálnym spôsobom uctievania, ktorý v sebe obsahuje prvky Siduru – 
židovskej modlitebnej knihy. Dodržiavajú šabat ako centrum rodinného života aj 
liturgického slávenia v komunite. Na ôsmy deň obrezávajú chlapcov tak ako Židia. 
Slávia Bar/Bat Mitzva tak ako ostatní Židia. Svadby majú pod chupou a mŕtvych 
pochovávajú podľa tradície kadiš. Oslavujú aj židovské sviatky, ktoré však 
vysvetľujú vo svetle viery v Ješuu. 

Neexistuje jednotná forma mesiánskeho židovstva, ale rôzne náboženské 
smery v rámci tohto hnutia. Rozdiely medzi nimi sa väčšinou týkajú toho, ako prísne 
dodržiavajú Starý zákon podľa rabínskej tradície a či svoj životný štýl žijú podľa 
kašrutu. Veľa mesiánskych Židov dodržiava Zákon na rôznom stupni ako vyjadrenie 
špeciálnej kňazskej služby Izraela národom, ale nie ako prostriedok vykúpenia 
a spásy. 

Židovské mesiánske hnutie však nespadlo zrazu z neba. Určitý vývoj tu 
môžeme pozorovať od konca 17. storočia. 

Prorocké začiatky v meste Pińczów 

 Na konci 17. storočia sa v malom meste Pińczów neďaleko Krakova štyria 
uznávaní rabíni pravidelne stretávali ako dôverní priatelia. Štúdiom a spoločnými 
stretnutiami prišli k záveru, že Ježiš, Kristus Nového zákona, nebol nik iný ako 
Ješua, Mesiáš Izraela. Tajne sa navzájom pokrstili a ďalej žili ako tajní veriaci. 
Niektorí ľudia ich nasledovali ako tajní učeníci. To, čo sa začalo v malom, rokmi 
narástlo do siete židokresťanských buniek, od Londýna po Istanbul. 

Apoštolská úloha Nikolausa Ludwiga, grófa zo Zinzendorfu 

Pravdepodobne to bol nemecký gróf Nikolaus Ludwig Zinzendorf, ktorý 
v spojení s týmito tajnými bunkami ako prvý pochopil, že na vyriešenie problémov 
kresťanstva potrebujeme vzkriesiť a obnoviť židovskú časť Cirkvi. 

Nikolaus Ludwig Zinzendorf, gróf z Herrnhutu v južnom Sasku, ktorý celý 
život tvrdo pracoval na jednote kresťanov, mal v roku 1742 prekvapujúce zjavenie: 
medzi kresťanskými cirkvami nenastane skutočná jednota, kým sa neuzdraví prvé 
rozdelenie v histórii Cirkvi – rozdelenie medzi židovskými veriacimi a veriacimi 
z národov. Gróf pokusne vyslal jedného z najbližších spolupracovníkov – Samuela 
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Lieberkühna, pokrsteného Žida – do židovskej komunity v Amsterdame, aby tam 
hlásal zvesť o židovskom Mesiášovi. Lieberkühn tu nasledoval revolučne novú 
misionársku koncepciu. Už nevyžadoval, aby sa Židia stali členmi Cirkvi z národov, 
ale vytvoril skutočnú židovskú kongregáciu Kristových učeníkov. Aj keď sa toto 
všetko udialo pod Moravskými bratmi, po 1300 rokoch tu bol zrazu verejný svedok 
skutočného židovskokresťanského života v rámci štruktúr Cirkvi. 

Hebrejské kresťanské hnutie 

Trvalo však ďalších 200 rokov, kým ovocie tohto pokusu mohlo stáť na 
vlastných nohách. V 19. storočí – najmä v protestantských kruhoch v Nemecku, 
Anglicku a Nórsku – rástol záujem o „tajomstvo Izraela“. Veľa protestantských cirkví 
založilo vlastné „hebrejské kresťanské hnutia“, aby pomohli tým Židom, ktorí sa stali 
kresťanmi, sláviť vieru v Ješuu v židovskom prostredí.  

Josef Rabinowitz (1837 – 1899) – otec mesiánskeho hnutia 

Ale dozrel čas, aby Židia našli svojho Mesiáša, dokonca aj bez pomoci 
kresťanov z národov. Duch Svätý si použil Židov, aby evanjelizovali Židov 
evanjeliom židovského Mesiáša. V 18. a 19. storočí sa objavilo veľa podobných 
prípadov. Najvýznamnejší z nich sa týkal mladého muža, ktorý žil v moldavskom 
Kišiňove a chcel pomôcť mladým Židom emigrovať do Palestíny, aby unikli 
antisemitizmu v cárskom Rusku 19. storočia. Počas jednej návštevy Jeruzalema, 
ako kráčal po Olivovej hore, mal hlboký duchovný zážitok a uvidel Ježiša. Hneď 
porozumel, že Ježiš Kristus veriacich z národov bol Ješua – židovský Mesiáš. 

 Keď sa vrátil do Ruska, prestal pracovať v prospech židovskej emigrácie   
do Palestíny a namiesto toho začal hlásať evanjelium Židom v rodnom meste. Tí, 
ktorí uverili, sa začali nazývať „Jehudim Mešichim“ a vytvorili prvú mesiánsku 
kongregáciu v Európe, nazývanú „Izraeliti novej zmluvy“. 

Holokaust pripravil cestu 

Hrôzy holokaustu otvorili dvere politickému riešeniu a v roku 1948 vznikol 
nezávislý židovský štát Izrael. Je smutným faktom, že iba za týchto podmienok      
sa vytvorila príležitosť, aby sa naplnili starozákonné proroctvá o návrate Izraela     
do zeme otcov po stáročiach prenasledovania a diaspóry. Otvorili sa tiež duchovné 

dvere pre začiatok obrátenia Izraela v počiatočnej forme v mesiánskom hnutí v USA 
a v Izraeli. 

Prelom v roku 1967 a obdobie po roku 1989 

Dôsledkom šesťdňovej vojny v roku 1967, keď Izrael vyhral späť Jeruzalem 
ako svoje hlavné mesto (Lk 21:24), bola aj vlna náboženského zápalu, ktorá 
pritiahla tisíce a tisíce sekulárnych Židov, najmä v USA a v Európe. Zasiahnutí 
modelom hnutia Jesus Movement v tom období, nielenže si oživili väzby so svojou 
klasickou židovskou vierou, ale aj našli Ješuu ako židovského Mesiáša a vytvorili 
skupinky mladých židovských veriacich v neho. Nasledovali príklad Rabinowitza 
a v 70. a 80. rokoch zakladali židovské mesiánske kongregácie, z ktorých opäť 
vzniklo silné hnutie, a to najskôr v USA. 

Prelom v Izraeli a Európe nastal po roku 1989, po páde komunizmu 
v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. Nová náboženská sloboda povzbudila 
mnoho Židov v týchto krajinách, aby zanechali tradičné synagógy a pripojili sa 
k mesiánskym kongregáciám. Keď padla železná opona, veľa Židov chcelo uniknúť 
pred pretrvávajúcou antisemitskou atmosférou v Rusku a emigrovali – najmä do 
Izraela a Nemecka. V samotnom Izraeli za posledných 25 rokov narástlo mesiánske 
hnutie z nuly na 120 kongregácií, v ktorých je 15 000 židovských veriacich. Ruská 
a ukrajinská emigrácia do Nemecka vyústila do založenia asi 45 kongregácií 
s približne 5000 židovskými členmi 
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Josepha Ratzingera, ktorý sa neskôr stal pápežom Benediktom XVI., v jeho úrade 
v Ríme. Kardinál pozorne načúval mesiánskym bratom, ktorí sa delili o to, ako našli 
Ježiša ako osobného Spasiteľa. 

Po chvíli ticha povedal: „Božia Cirkev je úplná iba vtedy, ak sa skladá          
z ,ecclesia ex Judais‘ a ,ecclesia ex gentibus‘ (Cirkev zo Židov a Cirkev z národov). 
My teológovia sme vždy vedeli, že jedného dňa sa vy (obrátení Židia) musíte 
objaviť. Ale nebolo jasné, ako sa to stane, odkiaľ prídete. Tento jav musí byť 
preskúmaný. Ale ak sa ukáže, že toto hnutie medzi Židmi predstavuje niečo 
skutočné od Boha, potom židovské mesiánske hnutie bude eschatologický znak! 
Jednoducho povedané, bude to znak, že príchod Ježiša je blízko.“ 

Výsledkom tohto stretnutia vo Vatikáne bol začiatok trvalého dialógu medzi 
mesiánskožidovskými a katolíckymi teológmi, ktorí sa každoročne stretávajú, aby 
diskutovali o veciach spoločného záujmu vo vzťahu k Písmu, apoštolskej Tradícii 
a histórii. Polooficiálna skupina dialógu sa začala stretávať v roku 2000, striedavo   
v Ríme a v Izraeli, pod patronátom pápežského teologického poradcu kardinála 
Georgesa Cottiera OP a neskôr kardinála Christopha Schönborna, viedenského 
arcibiskupa, ktorý je zodpovedný za mnohé špeciálne „židovské otázky“. 

Všetko, čo sa doteraz udialo, viac-menej bez toho, aby si to verejnosť 
všimla, má dlhodobé dôsledky pre všetky kresťanské cirkvi. Všetky  kresťanské 
denominácie sa musia samy seba pýtať tie isté otázky, ktoré tak jasne sformuloval 
kardinál Ratzinger: 

- Môže byť židovské mesiánske hnutie začiatkom obrátenia celého Izraela, ktoré je 
prorockým znakom konca časov? 

- Môže mať židovské mesiánske hnutie dneška potenciál stať sa vzkriesenou 
židovskou Cirkvou, ktorá tu tak dlho chýbala? 

- Ako sa my veriaci z národov môžeme zjednotiť so židovským mesiánskym 
hnutím? 

- Aké by boli dôsledky zjednotenia sa so židovskou časťou Cirkvi pre celé Telo 
Kristovo? 

Po lepšom spoznaní židovského mesiánskeho hnutia sa všetky kresťanské 
cirkvi musia rozhodnúť, či je tento jav autentický alebo nie. A ak prídu k rozhodnutiu, 
že mesiánske hnutie je Božie dielo, potom musia zaplatiť cenu za dôsledky tohto 
rozhodnutia. 

1. Kresťanské cirkvi musia oľutovať hriechy minulosti voči Židom vo 
všeobecnosti a špeciálne voči veriacim v Ješuu. 

Toto zahŕňa rozpoznanie hriechov proti Židom v celej histórii kresťanstva. 
Potom by mali nasledovať konkrétne skutky hlbokého, úprimného a verejného 
vyznania hriechov minulosti, tak ako to urobil pápež Ján Pavol II. v roku 2000 na 
Popolcovú stredu a v tom istom roku neskôr aj pri Západnom múre (Múre nárekov) 
v Jeruzaleme. Tieto verejné prejavy pokory sú príkladom, ktorý by sme mali 
nasledovať. 

Toto rozpoznanie má za následok stotožnenie sa s hriechmi predkov, ako 
sa v Starom zákone píše v knihách Daniel a Jeremiáš, kde proroci hovoria takto: 
„Poznáme, Pane, svoju zlobu, vinu našich otcov, veď sme zhrešili proti tebe“       
(Jer 14:20; porov. Jer 3:25). Aj keď my osobne nemáme priamu účasť            na 
týchto bezohľadných skutkoch a zločinoch, všetci sme sa narodili do ľudu, národa 
alebo kmeňa, ktorý zhrešil voči Židom. My veriaci z národov sme boli pokrstení do 
cirkví, ktoré verili v teológiu náhrady, schvaľovali protižidovské praktiky a rozvinuli 
svoju cirkevnú identitu bez zmienky o židovských koreňoch. 

Iba nárek nad hriechmi minulosti otvorí duchovné dvere, ktoré nám umožnia 
urobiť správne veci so správnym postojom. 

2. Kresťanské cirkvi sa musia zrieknuť všetkých dokumentov teológie 
náhrady a odstrániť zo svojho stredu každý pozostatok tohto učenia. 

Potrebujeme pochopiť, že teológia náhrady nie je len teologickým omylom. 
Je to najmä a v prvom rade skutok arogancie proti Božiemu zvrchovanému 
rozhodnutiu vyvoliť si Izrael a proti povolaniu Izraela ako kňazského národa. Pavol 
varoval proti takejto arogancii v Liste Rimanom (11:18.20.25). 

Najhorší dôsledok tejto arogancie je vážne oslabenie eschatologickej 
nádeje Cirkvi. Cirkev zabudla, že Izrael bude stále hlavný hráč v posledných 
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časoch, zjednotený s Cirkvou z národov, v príprave na druhý príchod Ježiša          
(Sk 28:20, KKC 673). 

3. Kresťanské cirkvi musia vidieť, že židovská časť Cirkvi chýba. Potrebujú 
pochopiť, ako veľmi táto strata jej židovského prvku obmedzuje kresťanstvo 
v jeho povolaní a moci. 

Cirkvi sa musia naučiť pozerať sa na židovské mesiánske hnutie prorocky 
a pochopiť, že je pre tento čas špeciálnym nástrojom v napĺňaní histórie spásy. 

Veľkým nebezpečenstvom, najmä pre historické cirkvi, je vnímanie 
nezrelého stavu tohto hnutia ako problému a tiež jeho spochybňovanie preto, lebo 
jeho súčasná teológia a prax vyzerá iba ako variácia ďalšej evanjelikálnej cirkvi. Je 
možné, že Boh použil evanjelikálne cirkvi na nejaký čas, aby ochránil zraniteľné 
začiatky tohto hnutia a priniesol týmto cirkvám základ apoštolského dedičstva, aby 
sa rozvinulo do plnosti. 

Súčasný vývoj naznačuje, že mesiánske komunity sú schopné rýchlej 
adaptácie na to, čo prichádza z historických cirkví, ako aj na rabínsku tradíciu, aby 
sa tak vylepšili aj ich vnútorné štruktúry. 

4. Cirkvi potrebujú brať židovské mesiánske hnutie vážne a rozvíjať s ním 
vzťahy. 

Židovské mesiánske hnutie je už príliš veľké na to, aby sa dalo ignorovať. 
Všetky kresťanské denominácie by s ním mali začať nejakú formu dialógu. Mali by 
to urobiť aj napriek faktu, že mesiánske hnutie je len v počiatkoch svojho vývoja. 
Mali by začať budovať vzťahy, keďže hnutie má stále veľké potreby. Toto buduje 
dôveru. Isté časti tohto hnutia vyjadrujú nezáujem o hlbšiu spoluprácu s cirkvami 
z národov, aj keď  väčšinou ide o reakciu na predošlé odmietnutie týmito cirkvami. 

Kresťanské cirkvi by to mali robiť, aj keď to spôsobí silný, až násilný odpor 
zo strany židovských ortodoxných kruhov a inštitúcií, ako aj predstaviteľov 
tradičného židovsko-kresťanského dialógu. Po takej tragickej histórii teológie 
náhrady a vylúčenia nesmieme zradiť našich mesiánskych bratov a sestry v mene 
politickej korektnosti, ktorá nemá biblický základ.  

5. Cirkvi z národov by sa mali pripraviť na Druhý jeruzalemský koncil. Tento 
proces umožní vytvoriť miesto pre židovskú časť Cirkvi v Tele Mesiáša. 

Ako som už spomínal, židovské mesiánske hnutie môže priniesť úplnú 
zmenu do klasického ekumenizmu a všetkých ostatných snáh o kresťanskú jednotu 
z minulosti. Verím, že prítomnosť mesiánskych Židov bude hlavným nástrojom 
v uzdravovaní rozdelenia medzi kresťanmi. 

Prijatie a pochopenie tejto veci nebude možné bez istej úrovne pokory. Bez 
pokory nebudú hlavní predstavitelia a inštitúcie kresťanských cirkví schopní prijať 
„ecclesia ex Judais“ späť ako „staršieho brata“. Čím viac však budú cirkvi z národov 
chápať pozíciu mesiánskych Židov vo svojom strede, tým viac bude Duch Svätý 
odhaľovať novú formu jednoty Tela. 

Príde to iba tak, že sa zložia všetky „vence“ (Zjv 4:10-11) označujúce status 
a postavenie, ako aj štruktúry, ktoré konajú proti súčasnému dialógu. Prijatie 
židovskej časti Cirkvi povedie k zemetraseniu vo vnútri Cirkvi, čo sa týka 
komunikácie, služby a vonkajšieho výzoru Tela Kristovho. 

Veríme, že najlepším fórom pre vývoj tejto jednoty by bol Druhý 
jeruzalemský koncil. Na Prvom jeruzalemskom koncile (Sk 15) privítali mesiánski 
Židia veriacich z národov do Tela Kristovho. Na druhom koncile by veriaci z národov 
späť privítali Cirkev z obriezky do plného spoločenstva. 

Z týchto dôvodov nazývame našu iniciatívu Smerom k Druhému 
jeruzalemskému koncilu (Towards Jerusalem Council II – TJC II). Zameriava sa 
hlavne na jeden cieľ – zjednotenie. Všetky ostatné otázky, ktoré sa týkajú Izraela 
a jeho domoviny – Eretz Israel, s týmto problémom jednoty súvisia, a teda sú 
súčasťou našej práce, ale primárne sa na ne nezameriavame. Aby sme aj prorocky 
podčiarkli eschatologickú dôležitosť tohto cieľa, rozhodli sme sa, že iniciatívu 
povedie rada starších zložená z 24 mužov (12 predstaviteľov rôznych častí 
mesiánskeho hnutia a 12 predstaviteľov rôznych cirkví z národov). Títo lídri a ich 
spolupracovníci nie sú sami schopní zvolať koncil. To by bola úloha apoštolských 
autorít na najvyšších miestach vedenia Cirkvi. Ale my ako spolupracovníci chceme 
byť prorockými služobníkmi v procese prípravy na takúto udalosť v budúcnosti. 
Rozumieme, že naplnenie sa udeje na mocný Boží zásah, ktorý presvedčí najvyššie 
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vedenie Cirkvi a umožní, aby synodálny proces prekonal ľudské a teologické 
bariéry.  

6. Model jedného nového človeka pre Telo Mesiáša/Cirkev pripraví cestu pre 
konečnú porážku nepriateľa. 

TJCII nie je len jedna z mnohých iniciatív, ale pracuje v jednom 
z najstrategickejších bodov prípravy na posledné časy. (Pokiaľ je vôbec možné 
hovoriť o tom, že ľudia ako takí zohrávajú rolu pri konci časov. Aj keď bol satan 
porazený na kríži, istým spôsobom stále ovláda zem, a dokonca aj veľa toho, čo    
sa deje v cirkvách.) 

Je to aj otázka interpretácie veršov z Listu Rimanom 11:25-26: „Nechcem, 
bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo a boli múdri sami pre seba, že na časť 
Izraela zaľahla slepota dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov, a tak bude 
spasený celý Izrael, ako je napísané: ,Zo Siona príde vysloboditeľ a odvráti od 
Jakuba bezbožnosť.‘“ Do určitej miery takmer všetky historické cirkvi veria, že 
obrátenie celého Izraela sa môže udiať iba vtedy, keď sa obráti plný počet veriacich 
z národov. Plný počet veriacich z národov sa vzťahuje ku koncu evanjelizácie, 
pretože evanjelium sa dostane do všetkých končín zeme (Mt 24:14), alebo               
k naplneniu Cirkvi v zmysle jej jednoty v jednom novom človeku. Ale táto jednota   
sa neudeje, kým nenastane zmierenie so židovskou časťou Cirkvi a nebude znovu 
obnovená ako silný partner Cirkvi z národov a tiež kým nenastane správny poriadok 
jednoty.  

Zdá sa, že iba tento ekumenizmus v zmysle jedného nového človeka 
umožní špeciálnu duchovnú klímu, ktorá  „celý Izrael“ urobí schopným, „aby uzreli, 
koho prebodli“  a „oplakávali ho ako jediného Syna... jednorodeného“ a boli spasení. 
Je možné, že táto pokora Cirkvi z národov v snahe o jednotu, bez snahy získať čo 
najlepšie miesto, moc a slávu, umožní ochotu Izraela prijať spásu? Je tento zázrak 
pokorného zmierenia a obnovenia v rámci Tela Kristovho/Tela Mesiáša potrebný, 
aby u Židov spôsobil žiarlivosť a priviedol ich k viere? 

Prinajmenšom vieme, že „spása Izraela“, či už všeobecné obrátenie alebo 
len obrátenie silnej väčšiny, otvorí brány druhému príchodu Mesiáša (KKC 674). 

Duchovný princíp je nám jasný: pokiaľ je diabol schopný tento dôležitý 
eschatologický proces zmierenia medzi Židmi a veriacimi z národov zdržiavať, stále 
zostáva pri moci. Ale čas milosti a bod zvratu už nastal! Boh použije každý spôsob, 
ako dosiahnuť pokoru a otvorenosť u svojich učeníkov na oboch stranách, aby ich 
priviedol k zjednoteniu ako Nevestu Mesiáša. Toto zahŕňa aj časy utrpenia 
a prenasledovania, keďže Zlý sa nevzdáva ľahko. 

7. Nejde až tak o samotné uskutočnenie koncilu ako o cestu k nemu. 

Nejde až tak o koncil ako udalosť, ale o čas prípravy smerujúci ku koncilu, 
ktorý prinesie spomínané ovocie. Preto túto iniciatívu voláme „Smerom k Druhému 
jeruzalemskému koncilu“. Ale práca týmto „smerom“ bude dlhým procesom. 
Vydajme sa na túto cestu spolu a dnes! 

Vzkriesenie Lazára 

 Na záver uvediem krátky príbeh. Na jeseň roku 2006 som sa spolu so 
skupinou mesiánskych Židov stretol s lídrami rumunskej ortodoxnej cirkvi v starom 
opátstve v Sambata de Sus v zasnežených horách stredného Rumunska. Stretli sa 
tam štyria biskupi, štyridsiati kňazi, desiati teológovia a veľa laikov. Ale ukázalo sa, 
že pôjde o veľmi náročné stretnutie medzi dvomi veľmi odlišnými stranami. 

Bolo tam veľa nedôvery, predsudkov a dokonca aj nepriateľstva. Zlomilo sa 
to v posledný deň konferencie. V poslednom kole reakcií na to, čo odznelo, vystúpil 
rumunský ortodoxný biskup z Nového Sadu v Srbsku. Známy ako znalec Nového 
zákona hovoril o vzkriesení Lazára podľa Jánovho evanjelia. Vzkriesenie Lazára, 
o ktorom hovoril, bolo posledným Ježišovým zázrakom pred jeho vlastným 
vzkriesením. Fakt, že židovské mesiánske hnutie povstalo k životu po takom dlhom 
čase v hrobe dejín, môže byť posledným zázrakom, ktorý Ježiš urobí pred svojím 
druhým príchodom. Pán ich vzkriesil z mŕtvych, ale my kresťania z národov ich teraz 
musíme vyviesť z hrobu. To znamená odvaliť kameň, prekážku, ktorá im bráni vyjsť 
z hrobu. Musíme ich uvoľniť od všetkého, čo ich zväzuje a bráni plnej slobode, ktorú 
pre nich chcel Mesiáš. A tak, povedal ortodoxný biskup, keď Lazár nakoniec vyjde 
z hrobu, čo iné to bude ako celosvetová oslava obnovenia, návratu domov na Sion. 
Možno toto bude Druhým jeruzalemským koncilom.  
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7. Nejde až tak o samotné uskutočnenie koncilu ako o cestu k nemu. 

Nejde až tak o koncil ako udalosť, ale o čas prípravy smerujúci ku koncilu, 
ktorý prinesie spomínané ovocie. Preto túto iniciatívu voláme „Smerom k Druhému 
jeruzalemskému koncilu“. Ale práca týmto „smerom“ bude dlhým procesom. 
Vydajme sa na túto cestu spolu a dnes! 

Vzkriesenie Lazára 

 Na záver uvediem krátky príbeh. Na jeseň roku 2006 som sa spolu so 
skupinou mesiánskych Židov stretol s lídrami rumunskej ortodoxnej cirkvi v starom 
opátstve v Sambata de Sus v zasnežených horách stredného Rumunska. Stretli sa 
tam štyria biskupi, štyridsiati kňazi, desiati teológovia a veľa laikov. Ale ukázalo sa, 
že pôjde o veľmi náročné stretnutie medzi dvomi veľmi odlišnými stranami. 

Bolo tam veľa nedôvery, predsudkov a dokonca aj nepriateľstva. Zlomilo sa 
to v posledný deň konferencie. V poslednom kole reakcií na to, čo odznelo, vystúpil 
rumunský ortodoxný biskup z Nového Sadu v Srbsku. Známy ako znalec Nového 
zákona hovoril o vzkriesení Lazára podľa Jánovho evanjelia. Vzkriesenie Lazára, 
o ktorom hovoril, bolo posledným Ježišovým zázrakom pred jeho vlastným 
vzkriesením. Fakt, že židovské mesiánske hnutie povstalo k životu po takom dlhom 
čase v hrobe dejín, môže byť posledným zázrakom, ktorý Ježiš urobí pred svojím 
druhým príchodom. Pán ich vzkriesil z mŕtvych, ale my kresťania z národov ich teraz 
musíme vyviesť z hrobu. To znamená odvaliť kameň, prekážku, ktorá im bráni vyjsť 
z hrobu. Musíme ich uvoľniť od všetkého, čo ich zväzuje a bráni plnej slobode, ktorú 
pre nich chcel Mesiáš. A tak, povedal ortodoxný biskup, keď Lazár nakoniec vyjde 
z hrobu, čo iné to bude ako celosvetová oslava obnovenia, návratu domov na Sion. 
Možno toto bude Druhým jeruzalemským koncilom.  

 

- 20 -



OBSAH
 
Úvod  ............................................................................................................................. 4
Potrebujeme pochopiť povolanie Izraela  ...................................................................... 5
Potrebujeme pochopiť úlohu židovského Mesiáša  ....................................................... 6
Musíme pochopiť zloženie Tela Mesiáša  .....................................................................  7
Musíme pochopiť omyl „náhrady“, tragédiu teológie náhrady  .....................................  8
Potrebujeme pochopiť stratu spôsobenú vírusom teológie náhrady  ...........................  9
Sme svedkami vzkriesenia z mŕtvych – židovského mesiánskeho hnutia  .................. 11
Uznanie židovského mesiánskeho hnutia ako potenciálnej  
židovskej časti Cirkvi  .................................................................................................  14



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov: Mesiánske hnutie a jednota Cirkvi 

Autor: Johannes Fichtenbauer 

Preklad do slovenského jazyka: Lenka Môcová 

Jazyková korektúra:  Eva Petrovičová 

Rok vydania: 2017 

 

 

 

 

Vyrobené pre vlastnú potrebu bez nároku na zisk 





  
 

 

Mesiánske hnutie  
a  

jednota Cirkvi 

 
„On z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral 
medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo, tým, že 
zrušil zákon prikázaní, spočívajúci v nariadeniach, 
aby v sebe z tých dvoch vytvoril jedného nového 

človeka, a nastolil pokoj“ ( Ef 2, 15 )  


