Cieľ tejto brožúry
Táto brožúra, Smerom k Druhému Jeruzalemskému koncilu (ďalej
iba TJCII) – vízia, pôvod a dokumenty, sumarizuje dôležité
informácie pre každého, kto chce porozumieť vízii TJCII a tomu,
ako sa táto iniciatíva rozvíjala. Otázka, ktorú by mnohí, čo
poznajú prvú brožúru, mohli položiť, znie: „Nahrádza táto brožúra
brožúrku Smerom k Druhému Jeruzalemskému koncilu: vízia a
príbeh?1 Odpoveď je zároveň „áno“ i „nie“.
Smerom k Druhému Jeruzalemskému koncilu – vízia, pôvod a
dokumenty má podobnú úlohu ako jej predchodkyňa. Podobnú,
pretože rovnako ponúka ucelený pohľad na náš vznik a to, ako sa
TJCII vyvíjala od svojho začiatku. Avšak rozdielom je, že
pôvodná brožúra obsahovala fakty vzniku a histórie od roku 1996
do roku 2003, zatiaľ čo táto brožúra obsahuje iba fakty týkajúce sa
vzniku iniciatívy (rozdielne podané). Táto brožúra neopakuje časť
z našej histórie, ani sa nepokúša o jednoduché aktualizovanie
informácií. Namiesto toho ponúka krátku históriu kľúčových
udalostí tejto iniciatívy. Takisto prináša odsúhlasené dokumenty
TJCII od začiatku roka 2009. Tieto dokumenty, odsúhlasené
výkonnou radou TJCII, sú najdôležitejším aspektom tejto brožúry.
Svoje uplatnenie majú po celom svete, kde sa šíri vízia TJCII.
Smerom k Druhému Jeruzalemskému koncilu: vízia a príbeh
nerušíme, ale nebudeme ju ani znovu vydávať. Nerušíme ju kvôli
tomu, že táto brožúra nie je jej revidovaným vydaním. Zároveň
prvá brožúra si ponecháva svoju hodnotu v katalogizovaní
udalostí TJCII medzi rokmi 1996 a 2003. Ale s prihliadnutím na
všetko, čo sa udialo od roku 2003 – a čas od roku 2003 sa naozaj
vníma ako rozmach TJCII v mnohých častiach sveta – má prvá
brožúra menšiu predstavujúcu hodnotu a teraz slúži jednoducho
ako historický dokument.
1 V slovenčine nevyšlo.

Táto brožúra TJCII je unikátna tým, že sa v nej nespomína žiaden
jej autor. Dôvodom je, že neobsahuje žiadnu sprievodnú
preklenovaciu reč. Historické záznamy o pôvode TJCII sú nové a
nie sú revíziou diela v prvotnej brožúre. To sme dosiahli
zozbieraním spomienok mnohých kľúčových ľudí a
prerozprávaním ich osobného svedectva o histórii TJCII ich
vlastnými slovami. Tieto podrobné osobné svedectvá obohacujú
naše poznanie prvotných štádií vývoja TJCII. Nielenže
dokumentujú ako Duch Svätý pripravoval túto víziu v srdciach
niekoľkých lídrov, ale takisto nám približujú prijatie Zjavenia
Martyho Waldmana. Toto nadprirodzené Zjavenie o Druhom
vatikánskom koncile bolo katalyzátorom pre pospájanie týchto
myšlienkových vlákien a naštartovanie iniciatívy známej ako
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Úvod
V lete roku 1995 Marty Waldman, rabín zboru Baruch HaShem v
Dallase, Texas pri príprave na kázeň, ktorú mal mať na polročnej
konferencii UMJC (Únia mesiánskych židovských zborov), hľadal
Pána. Boh k Martymu prehovoril skrze svoje Slovo dôležitou
správou zo Skutkov apoštolov 15. V Skutkoch 15 Pán skrze koncil
zjavil svoju túžbu po plnom zjednotení židovských a pohanských2
veriacich v Yeshuu (Ježiša). Na tomto prvom koncile sa zišli hlavy
cirkvi, ktorí boli všetci Židia (apoštoli a starší, v. 6). Dohodli sa na
podmienkach prijatia pohanských veriacich do Tela Mesiáša,
Kristovho tela. Starších zhromaždených v Jeruzaleme viedol Duch
Svätý k veľkej štedrosti a pohanom predpísali iba minimum
podmienok: „Lebo Duch Svätý a my sme usúdili, že nebudeme na
vás klásť nijaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného“ (Sk
15,28).
Vo vízii Martyho Waldmana bude Druhý koncil zhromaždením
Židov i pohanov, ktorý v plnosti príjmu jedni druhých v
Kristovom tele (Yeshua ha Mashiach). Takýmto zhromaždením
pohanskí predstavení cirkvi uznajú židovských veriacich v Ježiša
osobne, i ako celok, ako integrálnu súčasť cirkvi pri zachovaní ich
identity členov židovskej komunity a skutočne reprezentujúcich
staršieho brata, ktorému bolo dané prvé miesto (Rim 1,16).
Prinajmenšom od 4. storočia po Kristovi kresťanská cirkev
nedovoľovala vyjadrovanie židovskej identity vo svojom tele
vyňatím každého vyjadrenia židovskej identity a zakázaním
všetkých foriem židovskej praxi židovskými veriacimi v Ježiša,
Božieho syna.
V tejto vízii, ktorá sa stala víziou TJCII, by zmierenie Židov a
pohanských veriacich nebolo iba jednoduchým vzájomným
prijatím, ale takisto rozpoznaním a uctením si oprávneného miesta
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Pohan – veriaci z národov

Židov pohanskými veriacimi. Znamenalo by úctu namiesto
pohŕdania, pokoru namiesto pýchy. Mladší brat by si uctil
staršieho, prvorodeného. Aby pohanskí veriaci dbali na Pavlovo
varovanie: „Nevyvyšuj sa nad ratolesti. Ak sa vyvyšuješ, nie ty
nesieš koreň, ale koreň teba“ (Rim 11,18). Takéto vrátenie
židovský veriacich na ich oprávnené miesto by im dalo schopnosť
obnoviť Bohom dané povolanie židovskému ľudu byť
požehnaním pre národy a povzbudilo by mesiánsku židovskú
komunitu 3 zachovať si znak Abrahámovej zmluvy a dodržiavať
tradície svojich otcov (Sk 21).
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Mesiánska komunita – židia, ktorí uverili

Časť prvá
Ako TJCII začalo: kľúčové spomienky

Spoločne príbehy niektorých priekopníkov tejto vízie
John Dawson
Od roku 1990 organizujem sieť zmierenia medzi kresťanmi vo
svete. Identifikovali sme a publikovali štrnásť základných
kategórii ľudských konfliktov ako sú napr. generačný konflikt,
pohlavie, trieda, etnicita a národnosť; avšak je zjavné, že sa
musíme postaviť k rozdeleniu medzi kresťanmi samotnými ako k
najzákladnejšiemu konfliktu.
V januári roku 1995, rok predtým, ako začala iniciatíva TJCII,
navštívil jedno veľké zhromaždenie o zmierení, ktoré sa
zameriavalo na uzdravenie rán medzi čiernymi a bielymi
veriacimi, Dan Juster, mesiánsky líder. Toto zhromaždenie sa
konalo v Gettysburgu, Pensylvánii, na mieste bojiska americkej
občianskej vojny. Povzbudení faktom, že konferencia sa konala na
50. výročie oslobodenia Osvienčimu, pristúpil ku mne Dan a
jednoducho riekol, „Ak ste pripravení vy, sme pripravení aj my.“
Pokračoval podrobným vysvetlením, ako po rokoch turbulencií a
rozdelenia v maličkej sieti mesiánskych veriacich pred
niekoľkými mesiacmi prišlo k zmiereniu, ktoré zahŕňalo UMJC a
MJAA (Združenie mesiánskych veriacich Ameriky). Výsledkom
bolo sformovanie dôveryhodného vedenia, ktoré mohlo vstúpiť do
dialógu s rovnako zmýšľajúcimi lídrami globálnej cirkvi počnúc
tými, ktorí vedú modlitebné hnutia, pretože tí už ukázali srdce
pokánia a zmierenia. Dan ma vyzval k sformovaniu siete
kresťanských pohanských lídrov, ktorá by odpovedala na
objavenie sa mesiánskych kongregácií. Zhodli sme sa na tom, že
je potrebná iniciatíva vedúca k zmiereniu medzi židovskými a
pohanskými veriacimi, ktorá by odrážala rastúci počet iniciatív
riešiacich historické rany, ako napríklad spomienky pôvodných
obyvateľov vo vzťahu k ich skúsenostiam s kresťanskou
civilizáciou a jej inštitúciami. Obidvaja sme začali na tejto
myšlienke pracovať a stretli sme sa s privítaním. Porozumeli sme,

že nezávislé cirkevné hnutia musia v tejto iniciatíve pracovať
spolu s historickými cirkvami a že uzdravenie rán medzi Židmi
a pohanskými veriacimi „v Krista“ je fundamentálne pre všetky
komunity verné Ježišovi. Uzdravenie rozkolu z prvotnej histórie
Cirkvi by v súčasnosti bolo možné, pretože sa dá identifikovať
komunita v niektorých ohľadoch podobná s Nazaretskými prvého
storočia.
Obaja sme začali dialóg s predstaviteľmi v našej oblasti
pôsobnosti. Sformovala sa určitá stratégia a pocítili sme, že táto
práca sa môže stať jednou z najpodstatnejších úloh tejto generácie,
zahŕňajúcej obrovskú rôznorodosť veriacich. No až po prizvaní
Martyho Waldmana táto iniciatíva získala svoj nový ťah. Bol tu
židovský veriaci, ktorého osobný príbeh a súčasná pozícia
priniesla vízii autenticitu. Nielen to, Martyho stretnutie s Bohom
dalo tvár a jazyk našej vízii zmierenia.
Dan Juster
Na konci januára roku 1995 som sa zúčastnil konferencie v
Gettysburgu. Viac rokov som členom komisie pre túto konferenciu
a vedenie kongregácie Beth Messiah (ktorej som pastorom) ju už
niekoľko rokov navštevuje.
Na konferencii hovoril John Dawson, súčasný prezident Youth
With A Mission (Mladí s misiou) a Wellington Bone, líder siete
poväčšine afroamerických zborov. Johnova reč zdôrazňovala
vzájomné pokánie a odpustenie medzi skupinami, v ktorých
existuje vážne historické rozdelenie zapríčinené hriechom jednej
či druhej alebo oboch skupín. Týmito skupinami môžu byť národy,
etnické skupiny, rasy alebo prúdy v cirkvi. V rokoch pred
Gettysburgskou konferenciou sa v Spojených štátoch
zorganizovalo množstvo stretnutí medzi rôznymi etnickými
skupinami za účelom pokánia, odpustenia a zmierenia, hlavne
medzi afroamerickými kresťanmi, anglo či bielymi kresťanmi,

kresťanmi z radov pôvodných obyvateľov Ameriky a tých z
európskym pôvodom. John napísal dôležitú knihu, Healing
America's Wounds4 ako aj dôležité brožúry. John rozprával o
takýchto stretnutiach v Spojených Štátoch, Afrike a Východnej
Ázii. John chcel poukázať na to, že ak sa kresťanskí predstavitelia
stretnú v pokore a zmierení v zastúpení ľudí, ktorých reprezentujú,
rozlieva sa sila, ktorá ďalej šíri Evanjelium. Podporil to mnohými
príkladmi.
Mnohý z nás z mesiánskych židovských zborov sme boli
prekvapení, že John nespomenul veľkú ranu medzi Židovským
národom a Cirkvou. Jeden z našich lídrov poznamenal, že tá je
matkou všetkých ostatných krívd a rán. Bolo to umocnené i tým,
že konferencia sa konala v čase spomienky Židov na 50. výročie
oslobodenia Osvienčimu. Eli Wiesel sa dokonca modlil, aby Boh
na celú večnosť neodpustil tým, ktorí Holokaust majú na svedomí.
Niečo sa vo mne pohlo, keď som si uvedomil, že pokánie Cirkvi
voči židovskému národu a obzvlášť voči zostatku mesiánskych
veriacich, je najzákladnejším zo všetkých foriem pokánia a
zmierenia.
Na konci konferencie som pristúpil k Johnovi a poznamenal, že
nespomenul židovský národ a že je 50. výročie oslobodenia
Osvienčimu. Jeho samého to zaskočilo, pretože sám vnímal ranu
medzi Cirkvou a židovským ľudom ako najväčšiu ranu v histórii.
Dokonca vo svojej knihe napísal, že uzdravenie tejto rany by bolo
najväčším uzdravením v histórii a jeho ovocím by bolo vyliatie
obrovskej moci k žatve po celom svete. Ako to len mohol
nespomenúť? Videl som to ako Božiu prozreteľnosť. Povedal som
Johnovi, že odmietnutie židovského ľudu Cirkvou je zakorenené v
jej odmietnutí mesiánskej židovskej komunity. Ak by existujúca
židovská komunita bola prijatá, nebolo by možné odmietnuť
židovský národ ako celok. John to predtým nevidel. Ba čo viac,
4 Uzdravenie amerických rán

Johnove stretnutia pokánia a zmierenia boli pre predstaviteľov z
radov nasledovníkov Yeshuu. Túto úlohu pre Cirkev mohli vyplniť
iba mesiánski židia. Povedal som Johnovi, že ak by dokázal
zhromaždiť zástupcov jednotlivých prúdov v Cirkvi, ja by som
dokázal zoskupiť zástupcov mesiánskej židovskej komunity
vrátane jej vedenia. To by mohlo pomôcť Cirkvi vyrovnať sa
s mesiánskou, a v širšom význame, aj so samotnou židovskou
komunitou a malo by to ďalekosiahle dôsledky. John sa nechal
presvedčiť a poprosil ma, aby som to napísal do listu. Tak som aj
hneď po návrate do Marylandu urobil.
Podľa mojich spomienok sa v nasledujúcom mesiaci udiali ešte
dve udalosti, ktoré ma zaskočili. Prvou bola návšteva o. Petra
Hockena v mojej kancelárii v Gettysburgu, Maryland. Peter mi
podal knihu a povedal, že by ma mohlo zaujímať, čo hovorí o
Izraeli. Vo svojej knihe, Glory and the Shame5, predstavil názor,
že Cirkev nemôže dospieť k jednote a uzdraviť svoje rozkoly, kým
sa nevysporiada s odmietnutím mesiánskych židovských komunít
v prvých storočiach. Bolo by to akoby znovuzrodenie mesiánskej
židovskej komunity. Cirkev sa potrebuje kajať a vysporiadať sa s
hriechmi histórie a nájsť zmierenie s touto komunitou. Viedlo by
to k jednote, žatve a Druhému príchodu. Bol som šokovaný a keď
som tú knihu čítal, plakal som. Peter dokonca spomenul dôležitosť
samostatnosti mesiánskeho židovského hnutia a jeho povolania
pre Židov i všetky prúdy v Cirkvi. Z tohto dôvodu nemôže spadať
pod nejaký iný prúd Cirkvi. Vlastne cirkev môže dôjsť k novej
jednote len prehodnotením svojej teológie a návratom k svojim
židovským koreňom. Odtiaľ som vedel, že stretnutie, ktoré sme si
ja a John predstavovali, bolo veľmi dôležité.
Mal som v úmysle povedať Martymu Waldmanovi o mojom
stretnutí s Johnom Dawsnom. Ale skôr ako som mal šancu mu
zavolať, bolo to menej ako za dva týždne, Marty zavolal do Únie
mesiánskych židovských zborov, kde som pracoval ako výkonný
5 Sláva a hanba

sekretár. Marty sa so mnou podelil o víziu, ktorú dostal pri
príprave svojej kázne. Vízia ho úplne pohltila. Veril, že bol
povolaný Bohom, aby zhromaždil predstaviteľov Cirkvi v koncile,
ktorý by zvrátil množstvo rozhodnutí, ktorými cirkvi odmietli
legitimitu židovskej identity a života židovských nasledovníkov
Yeshuu. Cirkvi potrebujú pokánie a objatie mesiánskeho
židovského hnutia. Predstavoval si koncil, na ktorom by sa to
udialo. Volal by sa Druhý Jeruzalemský koncil. Predstavení UMJC
boli myšlienke veľmi naklonení. Vo svetle mojich stretnutí s
Johnom Dawsnom a Petrom Hockenom to vyzeralo veľmi
zaujímavo. Povedal som mu, že túto snahu budem podporovať.
Marty rovnako cítil, že by mal vycestovať do Jeruzalema a
prezentovať víziu známemu Evanjelickému lídrovi, Dr. Jackovi
Hayfordovi. Jeho potvrdenie by bolo znakom, že máme
pokračovať.
Pretože Marty nepoznal veľa lídrov, poprosil ma o pomoc pri
zostavení komisie, ktorá by pokračovala v práci na tejto vízii.
Navrhol som tieto mená: John Dawson, Peter Hocken, Chuck
Pierce, Ilan Zamir z Izraela, David Rudolph a Olen Griffing.
Snažili sme sa pritiahnuť lídrov Mesiánskej židovskej aliancii
Ameriky, ktorých predstavitelia sa pred časom zmierili s lídrami
UMJC. Veríme, že toto vydláždilo cestu našim snahám. David
Chernoff a Robert Cohen reprezentovali Alianciu. Na našom
prvom stretnutí John Dawson navrhol Dona Fintoa a Ilan navrhol
Evana Thomasa. Nakoniec sme mali sedem Židov a sedem
pohanských veriacich z Cirkvi Národov. Naše prvé stretnutia nás
viedli k niekoľkým hlbokým a vzájomným osobným pokániam.
Predstavovali sme si stretnutie množstva cirkevných lídrov, ktorí
by vstúpili do procesu vzájomného pokánia a zmierenia a potvrdili
by či deklarovali svoje spojenie s mesiánskou židovskou
komunitou. Naša snaha a vízia teraz už spájala myšlienky dané
Danovi, Petrovi a Martymu. Bolo to veľmi súdržné.
Na začiatku Peter Hocken prišiel s myšlienkou, že sami koncil

zvolať nemôžeme, ale môžeme vyzvať riadiace štruktúry Cirkvi,
aby tak urobili. Bolo by ľahšie, keby sme našu snahu nazvali
Smerom k Druhému Jeruzalemskému koncilu, predstavujúc tak
myšlienku naozaj ekumenického koncilu cirkví či koncilov
rôznych častí tela Cirkvi. To nám objasnilo, že v našej snahe sú
historické cirkvi najdôležitejšie, keďže boli priamo zviazané s
koncilmi, ktoré odmietli židovskú identitu a život v Novej
Zmluve. Ich účasť sa stala rozhodujúcou.
Brian Cox
V roku 1994 ma moja priateľka Christa Behrová prizvala k účasti
na stretnutí Pokánie v Sachsenhausene, koncentračnom tábore
blízko Berlína. Na tejto bohoslužbe sa zúčastnilo asi 300 Nemcov
a viedol ju pastor Paul Toaspern, mesiánsky rabín Benjamín
Berger a Christa Behrová. V jednom momente ma premohol silný,
vnútornosti zvierajúci nárek, ktorý som nemohol zastaviť. Pre mňa
ako osobu, ktorá veľmi ťažko plače, to bolo nanajvýš nezvyčajná
skúsenosť. Zároveň som v tom všetko cítil hmatateľnú prítomnosť
Pána. V jednej chvíli som sa otočil k svojmu priateľovi, pastorovi
Petrovi Dipplovi z Berlína, ktorý sedel vedľa mňa a povedal som,
„Peter, neviem, čo sa to so mnou deje!“ Usmial sa a odpovedal,
„Brian, Pán so mnou robil to isté, keď mi daroval nadprirodzenú
lásku k Židovskému národu.“ To bola prvá časť Božieho
povolania k TJCII; nadprirodzená láska k Židovskému národu.
V roku 1995 mi Duch Svätý predložil druhú časť tohto volania.
Jedného dňa som dostal list od bývalej členky mojej farnosti,
Barbary Bolte Smithovej, ženy, ktorú som priviedol k viere v
Krista v roku 1979 a ktorá sa angažovala v službe Izraelskému
ľudu. V liste bol priložený jednostranový popis vízie, ktorú dal
Duch Svätý rabínovi Marty Waldmanovi ako základu vízie TJCII.
Keď som ho čítal, srdce mi poskočilo radosťou. Cítil som hnutie
Ducha k prijatiu tejto vízie. Avšak nie som prirodzene impulzívny
človek. Víziu som odložil nabok a po dobu dvoch týždňov som sa
za ňu modlil. Čím viac som sa modlil, tým silnejšie zapúšťala

korene v mojom srdci. Nakoniec som zavolal Martymu
Waldmanovi, aby som si potvrdil či vyvrátil toto povolanie.
Keďže nebol prítomný, nechal som odkaz jeho sekretárke. Modlil
som sa, „Pane, ak ma povolávaš k tejto vízii, verím, že sa mi
ozve.“ Na ďalší deň mi Marty zavolal a viac ako hodinu sme sa
zhovárali. V prvých minútach rozhovoru sme mali obaja silný
pocit práce Ducha. O týždeň neskôr ma Marty pozval na večeru v
Pasadene spolu s Danom Justerom, nakoľko sme sa obaja
zúčastnili Fullerovho semináru. O nejakú dobu neskôr ma Marty
pozval na prvé stretnutie v Dallase, z ktorého sa sformovala
výkonná rada TJCII.
Peter Hocken
Predtým, ako som napísal svoju knihu Glory and the Shame
(1994), som nikdy nenavštívil zbor mesiánskych Židov ani som si
nebol vedomý, že by som nejakého mesiánskeho Žida stretol.
Bolo to tak i napriek faktu, že som žil v rovnakom meste ako Dan
Juster už niekoľko rokov. No Pán mi cez moju dlhotrvajúcu
oddanosť idei kresťanskej jednoty jasne ukázal, že jednota
kresťanov nie je možná bez židovského svedectva o Ježišovi.
Nemal som potuchy o tom, že čo som napísal, sa plne zhoduje s
tým, čo Pán ukazoval v tej dobe lídrom mesiánskych židov i
ďalším ako Brian Cox a John Dawson. No hneď ako sa stretla
skupina, z ktorej neskôr vznikla výkonná rada TJCII, som vedel,
že ma Pán pripravoval na vstup do tejto iniciatívy, kde mám
prispieť svojim dielom ako Rímskokatolík.
Príbeh Martyho Waldmana
Po prijatí takejto mocnej vízie druhého koncilu som pochopil, že
TJCII strhne všetky bariéry, ktoré viseli nad cirkvou posledných
sedemnásť či osemnásť storočí. Tieto bariéry boli reprezentované
najmä antisemitizmom a ešte presnejšie potlačením svedectva
mesiánskeho židovstva v Cirkvi. Tieto bariéry reprezentovali

rozkol medzi Cirkvou a židovskou komunitou ako celkom ako aj
Cirkvou a obnovou mesiánskej komunity osobitne. Výsledkom
takejto deformovanej perspektívy v Cirkvi bola teológia náhrady 6
a odmietnutie Yeshuu v židovskej komunite.
V čase odhaľovania tejto vízie, mi HaShem (Pán) dovolil
porozumieť prorockej úlohe TJCII. Ako Rav. Shaul (Pavol),
túžbou a modlitbou môjho srdca je vyslobodenie Izraela (Rim 10).
Prorocký prínos a požehnanie Druhého Jeruzalemského koncilu
by zahŕňalo veľmi podobný fenomén, ako sa ukázal po Prvom
Jeruzalemskom koncile zaznamenanom v Skutkoch apoštolov
kapitole 15; stavidlá evanjelizácie sa otvorili do sveta pohanov po
tom, ako sa zapísalo vyhlásenie apoštolov a starších v Jeruzaleme
pre tých, čo dokážu počúvať. Následkom rozhodnutia v Skutkoch
apoštolov 15 a následného ohlasovania slobody pohanom, mohol
Pavol založiť oveľa viac cirkví, ako založil dovtedy. Inými
slovami, neuvalenie povinnosti obriezky (a obrátenia k židovstvu)
na pohanov ako podmienky k prijatiu do Kristovho tela, dovolilo
evanjeliu osloviť viac pohanov, ktorých by sa inak Dobrá zvesť
Ježišovho vykúpenia nedotkla.
Verím, že to čo vidíme, je záblesk Božieho zámeru k evanjelizácii
Židov. V dnešných dňoch mnoho Židov uverilo v Yeshuu a
vzniklo mnoho mesiánskych židovských zborov, no je to iba
zlomok toho, čo uvidíme, keď cirkevní lídri deklarujú podobnú
slobodu mesiánskym Židom, akú máme zaznamenanú v Skutkoch
apoštolov 15. Kiežby v takomto akte Pán otvoril stavidlá Dobrej
zvesti pre židovskú komunitu a prijatie Yeshuu v oveľa väčšej
miere. Je možné, že počet Židov, ktorí takto príjmu vieru v Yeshuu
naplní slová Pavla v Rimanom 11,26: „A tak celý Izrael bude
zachránený, ako je napísané, ‘Osloboditeľ príde zo Sionu.’” Je
možné, že v čase keď bude „celý Izrael“ zachránený, sa národy
Zeme obrátia k Yeshuovi (a k Izraelu) nie ako jednotlivci v
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národoch ale ako národy celé? TJCII môže naozaj byť kľúčovým
elementom v histórii ľudstva, ktorý naštartuje príchod Mesiáša. To
by samozrejme viedlo k vykúpeniu všetkých národov sveta ako aj
Židov a Izraelského národa.
Ako sa táto prorocká vízia vlievala do mojej mysle i srdca, cítil
som, že buď vidím čosi od Pána alebo strácam zdravý rozum.
Potreboval som potvrdenie tejto vízie od ostatných mesiánskych a
kresťanských lídrov. Keďže sa to všetko dialo v čase, keď som bol
prezidentom Únie mesiánskych židovských zborov, najprv som
hľadal pomoc u výkonnej rady UMJC. Tí jednohlasne odpovedali:
„Táto vízia je od Boha.“ Ich odpoveď ma povzbudila k podeleniu
sa s touto vízii s kresťanskými lídrami mimo mesiánskych kruhov.
Jedným z nich bol pastor Jack Hayford. Neskôr toho leta mi
zavolal priateľ a mesiánsky líder v Izraeli a pozval ma na
stretnutie izraelských mesiánskych lídrov, ktorý sa mal konať v
Izraeli, v meste Hertzlia. Najprv som odmietol, pretože môj
program mi jednoducho tento výlet nedovoľoval. Ďalší deň som
pocítil nutkanie od Pána. „Je potrebné, aby si si nechal túto víziu
potvrdiť Jackom Hayfordom.“ Zavolal som svojmu priateľovi v
Izraeli a spýtal sa, či je pre mňa ešte na konferencii miesto.
Odpovedal: „Mám už iba jedno, ale je tvoje, ak ho chceš.“ „Áno,“
povedal som, „beriem ho.“
Maoz Ministries podporovala toto stretnutie, ktoré bolo jednou z
prvých konferencií pre lídrov mesiánskej komunity v Izraeli. Tak
veľmi som veril v dôležitosť tohto stretnutia, že som bol ochotný
zaplatiť si všetky výdaje s ňou spojené z vlastného vrecka. Keď
som zavolal do výkonnej rady UMJC, ponúkli sa, že mi moje
výdaje preplatia. Moja cesta sa tak začala.
Keď som dorazil do Izraela, každý zo 150 mesiánskych lídrov,
ktorí sa prišli zúčastniť tejto konferencie, chcel stráviť nejaký čas
s Jackom Hayfordom. Bol som jediný mimo izraelský líder, tak
som si dával pozor, aby som ani jedného nepredišiel. K Dr.

Hayfordovi musia mať prednostný prístup. Na druhý deň po
skončení jednej z častí konferencie som podišiel k Jackovi
Hayfordovi a počkal som niekoľko minút, aby ostatní mali dosť
času sa s ním porozprávať. Keď sa mi naskytla možnosť, povedal
som, „Dr. Hayford, Pán mi dal víziu, o ktorej verím, že je veľmi
dôležitá. Môžem sa s vami o ňu podeliť? Odpovedal, „Poďme
spolu zajtra na obed.“ Na ďalší deň sme teda šli s Jackom a jeho
ženou na obed a ja som mu ukázal písomnú verziu svojej vízie.
Prečítal si ju, otočil sa ku mne a povedal, „Marty, toto je od
Boha.“ Ďalej sme sa o tom zhovárali a po skončení obeda mi
ponúkol svoju 100% podporu. „Ak by ti to mohlo otvoriť
akékoľvek dvere, bez váhania použi aj moje meno,“ povedal. Jack
skôr, ako sme vôbec sformovali výkonnú radu TJCII, vyjadril svoj
záväzok k TJCII! Z Izraela som sa vrátil s pocitom presvedčenia,
že vízia TJCII je naozaj víziou od Pána.
V marci 1996 sme zvolali prvé stretnutie, z ktorého sa neskôr
sformovala výkonná rada TJCII. Našim prvým izraelským
zástupcom sa stal Ilan Zamir. Tohto prvého stretnutia sa zúčastnilo
spolu štrnásť ľudí; sedem mesiánskych lídrov a sedem lídrov
spomedzi pohanských veriacich. Vypočutie si svedectva o situácii
mesiánskych židov v Izraeli primälo prítomných mesiánskych
židov k pokániu za necitlivý a tvrdý postoj severoamerických
Židov voči našim izraelským bratom v Yeshuovi.
Počas tohto tichého momentu jeden z našich pohanských bratov
povedal, že cirkevný svet, ktorý zastupuje, nikdy Židov neopustil.
Naklonil som sa k tomuto dobre to mysliacemu bratovi a
odpovedal mu: „Ďakujem brat, ale to jednoducho nie je pravda.
História nás naučila, že Cirkev tradične na Židov zabúda a
opúšťa.“ Moja odpoveď bola tak nečakaná, že nás ako mokrá
prikrývka zahalilo napätie a nepríjemné ticho. Vo svojej múdrosti
John Dawson zavolal všetkých židovských i pohanských bratov a
pred mesiánskymi Židmi sa v mene Cirkvi za túto hroznú históriu
kajal. Deklaroval, že mesiánsky Židia sú jej staršími bratmi a

poprosil nás opäť prevziať túto Bohom zverenú úlohu v tele
Spasiteľa. Ani jedno oko nezostalo suché a prítomnosť Pána sa
dala nahmatať skrze pokánie a odpustenie, ktoré sme si navzájom
deklarovali. My (Židia) sme potom preniesli nad našimi
kresťanskými bratmi Áronove požehnanie a zdalo sa nám, že znak
Pánovho súhlasu prišiel v dvoch hlasných hromoch, ktoré sa
ozvali hneď po skončení požehnania. Ktosi neskôr opísal tento
moment ako svadbu Židov a pohanov v TJCII. Podľa môjho
názoru tento svätý moment bude navždy charakterizovať naše
prvé stretnutie a bol absolútne nevyhnutný pre pokračovanie TJCII
v budúcnosti.
Iniciatíva TJCII bola stále ešte v prípravnej fáze, keď mi zavolal
Richard Wurmbrand. Dopočul sa o TJCII a požiadal ma o
súkromné stretnutie, na ktorom by mohol lepšie porozumieť tejto
vízii. Po mojom vysvetlení a prečítaní si pôvodnej vízii Druhého
Jeruzalemského koncilu, povedal, „Marty, toto je dar od Boha. Ale
tento cieľ nesplníte za tri roky, ako si napísal. Vaša vízia je
podobná Yeshuovej modlitbe v sedemnástej kapitole Jána a ešte
stále čakáme, až na ňu Pán odpovie. Ak Yeshuova modlitba
zostala nevypočutá po dvoch tisícročiach, vaša vízia bude
vyžadovať celý život. Slová Richarda Wurmbranda sa mi počúvali
ťažko, no boli veľmi podstatné. Predniesol som ich na novo
sformovanej výkonnej rade a všetci súhlasili, že Wurmrandovo
napomenutie bola Božia múdrosť. Nemusím hovoriť, že
Wurmbrandovo slovo z toho dňa bolo prorocké. TJCII je ešte stále
na ceste.
Don Finto
Je vhodné, aby sme uzatvorili tieto spomienky na začiatky a
inšpiráciu TJCII slovami najstaršieho pastora zapojeného do tejto
vízie od jej začiatku. Krátke svedectvo Dona Finta osvetľuje
počiatky TJCII v roku 1996.

Bol som v Izraeli v roku 1967 asi dva mesiace pred začatím
Šesťdňovej vojny a ani som netušil, že som v krajine, ktorá je
naplnením proroctva a ani to, že ďalšie proroctvo, návrat Izraela
do Jeruzalemu, sa čoskoro naplní.
Avšak neskôr sa toto všetko zmenilo. Bol som pastorom zboru v
Nashville a ten sa začal napĺňať obrátenými hippiesákmi. Niektorí
z nich boli Židia. Namietali proti môjmu samozrejmému dojmu,
že židovskí veriaci by mali jednoducho zapadnúť do kresťanského
sveta rovnako, ako iní veriaci. Prečo by si nemali zachovať svoje
biblické dedičstvo, z ktorého všetci vzišli? Nebola pohanská
cirkev naštepená na židovský koreň a nie naopak? Ako máme
spoločne žiť ako Židia a pohania v Kristovi? Ako má Cirkev
znovuzískať vzťah k národu, ktorý po stáročia prenasledovala?
To mi otvorilo srdce k prijatiu pozvania od Johna Dawsona a Dana
Justera, aby som prišiel na prvé stretnutie TJCII v septembri 1996.
Okamžite som vedel, čo povolanie Smerom k Druhému
Jeruzalemskému koncilu znamená. Bol čas, aby Cirkev privítala
židovských veriacich rovnako, ako židovskí apoštoli privítali
pohanov v prvom storočí.
Prvé tri dni v Dallase boli plné emócií. Lídri mesiánskeho hnutia z
USA a Izraelu sa zišli s niekoľkými z nás zo sveta pohanských
veriacich. Boli chvíle, keď sme mali tváre zaborené v zemi
pociťujúc váhu storočí odcudzenia a zlého zaobchádzania zo
strany Cirkvi k nášmu rodinnému dedičstvu. Odchádzali sme s
odhodlaním kráčať spoločne k znovu spojeniu Cirkvi pohanov a
„cirkvi obriezky.“ O štyri mesiace neskôr sme sa stretli opäť. Na
tomto stretnutí mi David Chernoff dal výtlačok knihy svojej
matky, Born a Jew, Die a Jew (Narodený ako Žid, zomierajúci ako
Žid) – príbeh ranného hnutia mesiánskych Židov, v ktorom jeho
rodičia zohrali dominantnú úlohu. Čítal som ju v lietadle pri
návrate do Nashvillu a počas toho som zažil stretnutie s Pánom,
ktoré zmenilo môj život. „Toto je dôležitejšie, ako si si myslel,“

povedal mi. „Chcem, aby si tomu zasvätil zvyšok svojho života.“
Keď sa biblická Rút pripojila k biblickému Boázovi, dali zrod
Dávidovmu domu. Keď sa dnešné Rút (cirkev z národov) pripojí k
dnešnému Boázovi (znovuzrodenej komunite židovských
veriacich), budú predzvesťou návratu najväčšieho Dávidovho syna
– Yeshuu/Ježiša.
Táto cesta vo mne zanechala intenzívnu túžbu vidieť Cirkev ako
rozpozná znovuzrodenú rodinu židovských veriacich, vidieť
židovských veriacich spojených s Cirkvou a spoločne by ako
nevesta predstúpili pred Kráľa, ktorý sa pre ňu vráti.

Časť druhá
Dôležité udalosti TJCII
Marec 1996
September 1996

Máj 1997

September 1997
Marec 1998

Apríl 1999
Apríl 2000
Október 2000

Prvé stretnutie výkonnej rady v
synagóge Baruch HaSehm,
Dallas, Texas
Druhé stretnutie výkonnej rady
v Shady Grove Prayer Center,
Grand Prairie, Texas. Ukončené
formovanie základnej štruktúry
TJCII
Diplomatická cesta piatich
členov rady do Anglicka,
Francúzska, Českej Republiky,
Slovenska a Rakúska. Kľúčové
stretnutie s arcibiskupom Viedne
Schönbornon.
Medzinárodná konzultácia v
Emmettene, Švajčiarsko
Druhá modlitebná cesta s
návštevou Ríma (zahŕňala i
stretnutie s kardinálom
Josephom Ratzingerom) a Nicei
(dnešný Izmit, Turecko)
Tretia modlitebná cesta do
Izraela (Yavneh a Jeruzalem)
Zomrel zakladajúci člen Ilan
Zamir z Jeruzalema
Reorganizácia iniciatívy TJCII
na stretnutí výkonnej rady v
Dallase. Marty Waldman sa
stáva generálnym sekretárom.

Október 2001
2002
Február 2003

Máj 2003
Máj 2004

Október 2004

Február 2005
Máj 2005

September 2005
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David a Raquel Pyles z Dallasu
sú zodpovední za modlitbu
príhovoru za TJCII
Sformovanie Európskej
kancelárie vo Viedni, Rakúsko.
Prvé konzultácie vo Viedni.
Prvé vydanie brožúry Smerom k
Druhému Jeruzalemskému
koncilu: vízia a príbeh?
Druhé európske konzultácie vo
Viedni, Rakúsko. Prvý kontakt
TJCII s Jerusalem Olive Tree
Fellowship
Prvé severoamerické
konzultácie v Dallase
Konzultácie v Addis Abeba,
Etiópia. Stretnutie s patriarchom
Paulosom z Koptskej
Ortodoxnej Cirkvi.
Tretie európske konzultácie vo
Viedni. Počiatok formovanie
národných skupín TJCII v
Európe. Vydanie brožúry
Mesiánske hnutie.
Prvé vydanie komuniké7 TJCII
Stretnutie výkonnej rady v
Dallase. Pripája sa k nej o.
Vasile Mihoc ako prvý člen z
Ortodoxnej Cirkvi
Prvé latinsko-americké
konzultácie v Buenos Aires,

Máj 2006

Júl 2006
September 2006

Október 2004
Jar 2008

September 2008

Argentína
Stretnutie a modlitebná cesta
výkonnej rady v Antiochii
(dnešná Antakya v Turecku) ako
mieste, kde sa zrodila „cirkev
jedného nového človeka“ a kde
začala misia medzi pohanmi. Po
tomto stretnutí menšie skupinky
odišli do Nairobi (dôležité
stretnutie s anglikánskym
arcibiskupom Benjamínom
Nzimbim) a do Egypta.
Prvé konzultácie pre Ortodoxnú
Cirkev, Brancoveanu,
Rumunsko
Medzinárodné modlitebné
stretnutie spolu sponzorované
TJCII a spoločenstvom
Jerusalem Olive Tree. Výkonná
rada sa rozhodla založiť
kontinentálne rady TJCII.
Vydaná brožúrka o Marránskych
židoch.
Prvé stretnutie európskych
lídrov v Helvoirte, Holandsko
Zmluvné vzájomné prepojenie
medzi TJCII a spoločenstvom
Jerusalem Olive Tree. Benjamín
Berger a Marcel Rebiai sa
stávajú reprezentantmi JOTF vo
výkonnej rade TJCII
Medzinárodné stretnutie s 100
lídrami v Gnadenthali,

Máj 2009

Október 2009

Nemecko. Mladí lídri tvorili
samostatnú skupinu.
Dokončený a publikovaný
dokument Teologická úloha
TJCII.
Stretnutie výkonnej rady v
Izraeli. Prítomní sú i niektorí
mladí lídri.

Časť tretia
Dokumenty TJCII

I. Pôvodná deklarácia Smerom k Druhému Jeruzalemskému
koncilu
Táto deklarácia bola načrtnutá počas prvých dvoch stretnutí v
roku 1996, z ktorých sa neskôr sformovala výkonná rada. Nesie
stopy pôvodnej myšlienky pomenovať iniciatívu „Druhý
Jeruzalemský koncil“ pred rozhodnutím pridať slovíčko „Smerom
K“
Druhý Jeruzalemský koncil je vízia uzdravenia rozdelenia
židovských a pohanských veriacich v Yeshuu, ktorá má svoj
pôvod v prvých storočiach Cirkvi a má byť realizovaná hlavne cez
pokoru, modlitbu a pokánie. Na dosiahnutie tohto zmierenia sa
stretnú k modlitbe zástupcovia z rôznych denominácií z celého
sveta, pohanských i židovských v Jeruzaleme, meste nášho Kráľa,
a potvrdia špecifické úlohy preložené týmto dokumentom.
Smerom k Druhému Jeruzalemskému koncilu je v prvom rade
hnutie modlitby. Stretnutiu v Jeruzaleme budú predchádzať
menšie modlitebné stretnutia, ktoré pripravia pre neho pôdu.
Kto:
Modlitbový zástupcovia komunity pohanských veriacich a
komunity mesiánskych Židov. Títo zástupcovia by mali byť
predstavitelia rôznych komunít, ktorí praktizujú život v modlitbe.
Čo:
Druhý Jeruzalemský koncil je založený na:
Skutky apoštolov 15 – koncil
Skutky apoštolov 21, 17-26 – pohľad mesiánskych Židov
List Rimanom 11,29 – Neodvolateľné povolanie Izraela
List Rimanom 11,11-24 – Prijatie Izraela – život z mŕtvych
2 List Korinťanom 5,18-19 – Zmierenie
List Efezanom 2,11-16 – Jeden nový človek
Smerom k Druhému Jeruzalemskému koncilu je stretnutie

pohanských a mesiánskych židovských lídrov podporujúci tieto
ciele:
1. Rozpoznať schizmu medzi židovskými a pohanskými bratmi
vytvorenú v rannej Cirkvi, kulminujúcu hlavne vo
vyhláseniach Druhého nicejského koncilu. Opraviť a zahojiť
tento rozkol v pokore, pokání, modlitbe a príhovore
reprezentácií oboch strán – pohanských kresťanov i
mesiánskych Židov. Modliť sa za odmietnutie a anulovanie
koncilových dekrétov, ktoré vyhlasujú, že mesiánska
židovská komunita nemá právo na existenciu. Tieto dekréty
sa nad Kristovým telom, Cirkvou, vznášajú po viac ako
šestnásť storočí.
2. Modliť sa za zmierenie v srdci a za povolanie skutočným
veriacim k potvrdeniu reality nášho zmierenia v jednom
novom človeku. Rozpoznať, že pravé zmierenie nie je
výsledkom zriedenia jednej či druhej identity, ale zázraku
zbúrania múru rozdelenia skrze Kristovu krv tak, aby sa obe
samostatné skupiny mohli stať jedným v novom človeku.
(List Efezanom 2).
3. Pochopenie židovských koreňov kresťanstva. Biblia je v
zásade židovskou knihou napísanou primárne pre Židov a
Židovskému národu bolo predané zjavenie, cez ktoré má byť
požehnaný celý svet. Ježiš bol Žid, všetci jeho prví učeníci
boli Židia a prvé spoločenstvá veriacich boli všetky židovské.
Rovnako Židia i nežidovskí veriaci, ktorí sa v srdci obracajú
k Bohu, sa obracajú k Pánovi, Bohu Izraela, „ktorý bol, je a
má prísť“ - „rovnakému včera, dnes i zajtra“. Pretože naša
viera má svoje korene v Židovskom národe, je
antisemitizmus najohavnejším hriechom, ktorý musí byť
zavrhnutý všetkými kresťanmi.
4. Rozpoznať obetavú, milujúcu snahu skutočných veriacich
spomedzi pohanov zdieľať Kristovu Dobrú novinu so
židovským ľudom. My, mesiánski Židia, sme volaní k
pokániu za hriešne postoje a skutky pýchy, arogancie, strachu
a izolácie od zbytku tela Mesiáša. Musíme sa modliť za

jednotu, stabilitu, obnovu a evanjelizačnú prácu Cirkvi.
Takisto sme povolaní odsúdiť rozhodnutie, ktorými sme po
dobe apoštolov viedli židovskú komunitu preč od viery v
Yeshuu, Mesiáša.
5. Povzbudzovať pohanských kresťanov, jednotlivých veriacich
ako aj cirkvi, k rozpoznaniu a trúchleniu nad hriechmi Cirkvi
proti židovským veriacim v Ježiša: (1) za všetky formy
teológie náhrady, ktorá nazerala na prvú zmluvu ako
obsolentnú 8 a nepotrebnú kvôli židovskému odmietnutiu
Ježiša ako Mesiáša a ktorá považovala (nežidovskú) Cirkev
za náhradu Izraela a náhradného dediča prisľúbení daných
Izraelu. Takto nebrala do úvahy biblický prísľub v Liste
Rimanom 11,29, „Lebo Božie dary a povolanie sú
neodvolateľné.“; (2) za odmietnutie a potláčanie
akéhokoľvek prejavu židovskej viery v Yeshuu a za všetky
formy požiadaviek, aby sa Židia veriaci v Yeshuu vzdali
svojej židovskej identity a všetkých židovských praktík; (3)
za semená rozdelenia Cirkvi zasiate zavrhnutím komunity
židovských veriacich v Yeshuu (Ježiša) a tým popretie
„jedného nového človeka“ v Liste Efezanom 2.
6. Porozumieť a oceniť existenciu mesiánskej židovskej
komunity.
A) Že Boh opäť raz koná veľké dielo medzi židovskými
bratmi na spásu a vykúpenie Izraela.
B)Že Židia, ktorí sa obrátia k Mesiášovi sú slobodní a
povzbudzovaní k udržaniu židovskej identity podľa
apoštolského židovského spôsobu života – vrátane
obriezky svojich synov, ako aj kráčaniu podľa vzoru
židovského života, ktorý je vhodne interpretovaný v Novej
Zmluve.
C)Naši nežidovskí bratia sú povolaní k potvrdeniu a modlitbe
za doktrinálnu a morálnu jednotu, stabilitu a evanjelizačný
progres v mesiánskej židovskej komunite. Nežidovskí
8
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bratia sú povolaní k pozdvihnutiu imperatívu k modlitbe a
podpore na spásu Izraela.
7. Modliť sa a volať k Cirkvi, aby potvrdila a deklarovala
podobný status ako v Skutkoch apoštolov 15, aby Židia
nasledujúci Ježiša boli utvrdení v pokračovaní židovského
života a povolania v kontexte biblických noriem.
Kedy?
Bude oznámené.
Kde?
V Jeruzaleme, Izrael.
Prečo?
Pretože Boh by mal byť uctený v diele zmierenia svojho
Syna skrze znovu spojenie židovských a pohanských učeníkov
Yeshuu. Táto schizma medzi Židmi a pohanskými veriacimi je
prvotným rozdelením Kristovho tela a stala sa koreňom všetkých
ďalších rozdelení v Cirkvi počas stáročí. Konečným dôvodom
spojenia tela je priniesť naplnenie prísľubu z Listu Rimanom
11,11-15, ktoré hovorí o zmierení sveta na Božiu slávu.
Ako?
Božou milosťou budú členovia našej výkonnej a riadiacej
rady koordinovať stretnutie lídrov oboch komunít.
Perspektíva
Sme povzbudení snahami prameniacimi z židovsko-kresťanského
dialógu, prostredníctvom ktorých cirkevní lídri volajú k pokániu
cirkvi za všetky výrazy antisemitizmu, pohŕdania židovským
národom, za podporu tohto pohŕdania kazateľmi a teológmi počas
storočí a za šírenie ohovárania a mýtov o Židoch, ktoré
vyprovokovali prenasledovanie, násilnosti, krvi preliatie a
pogromy; ktoré následne pripravili pôdu pre definitívnu hrôzu

holokaustu (Shoah). Schvaľujeme volania k pokániu, ktoré sa
zrodili, aby opravili chybu prekrútenia Písma tým, že sa
neprihliadalo na jeho originálny hebrejský kontext. Smerom k
Druhému Jeruzalemskému koncilu sa venuje inej a príbuznej téme,
ktorá je podstatným koreňom týchto ostatných dôležitých vecí.
Týmto koreňom je zavrhnutie židovskej komunity židovských
veriacich v Yeshuu (Ježiša).
Je možné, že TJCII naráža na tajomstvo vekov deklarované
apoštolom Pavlom v tretej kapitole Listu Efézanom. Skrze Yeshuu
sú nežidovskí veriaci spoludediči (nie výhradní dediči) a
spoluúčastníci prisľúbení v Kristovi spolu s veriacim zvyškom
Izraela. Toto odhalené tajomstvo, mnohotvárna múdrosť Boha
presahujúca každé poznanie, sa má stať skrze Cirkev známe
kniežatstvám a mocnostiam v nebi podľa odvekého úmyslu, ktorý
Boh uskutočnil v Mesiášovi, Yeshuovi, našom Pánovi.
Je možné, že Smerom k Druhému Jeruzalemskému koncilu vyústi
do ohromného posilnenia evanjelizácie. I keď apoštol Pavol
založil mnoho veriacich cirkví pred svojou návštevou v
Jeruzaleme v Skutkoch 15, až po vyhlásení pôvodného
Jeruzalemského koncilu Boh otvoril dvere Pavlovi a jeho
spoločníkom k mohutnej evanjelizácii pohanov. Kvôli rozhodnutiu
Jeruzalemského koncilu mohol Pavol ohlasovať evanjeliovú
slobodu, zanechajúc za sebou potrebu konvertovania na judaizmus
pred prijatím do Kristovho tela. Podobným spôsobom môže Boh
zrkadliť Jeruzalemský koncil a otvoriť dvere evanjelizácii
židovskej komunity a národov na celom svete.
Táto úvaha je obzvlášť vzrušujúca vo svetle toho, čo je
zaznamenané v Pavlovom Liste Rimanom, v jedenástej kapitole –
čo bude znamenať prijatie Izraela, ak nie „život z mŕtvych“ –
niečo oveľa väčšie ako bohatstvo pre pohanov a zmierenie sveta.

II. Smerom k Druhému Jeruzalemskému koncilu
Odpoveď pohanských veriacich
Toto vyhlásenie bolo pripravené pohanskými veriacimi členmi
výkonnej rady v roku 2000, keď sa iniciatíva znovu rozbehla po
perióde neúspechov a nečinnosti. Rozpoznalo sa, že pôvodné
vyhlásenie bola v skutočnosti prosba k Cirkvi od mesiánskych
veriacich, ktorá volala po odpovedi od ich pohanských bratov.
Ako nežidovskí kresťania, povolaní z kresťanských cirkví a
národných komunít, počujeme srdcervúce volanie k rozpoznaniu a
spoločenstvu od našich mesiánskych židovských bratov ako
Židov, ktorí prijali vieru v Ježiša ako Pána, Spasiteľa a Mesiáša
Izraela a ktorí sa snažia žiť túto vieru v komunitách, učení a
životnom štýle charakteristicky židovskom.
Prijali sme a identifikovali sme sa s víziou, že jedného dňa sa
uskutoční Druhý Jeruzalemský koncil, na ktorom predstavení
Cirkvi z národov (Ecclesia ex gentibus) rozpoznajú a vstúpia do
plného spoločenstva so vzkriesenou Cirkvou obriezky (Ecclesia ex
judaeis) anulujúc všetky dekréty a predpisy namierené proti
židovskému vyjadreniu v Cirkvi.
Pripájame sa k vízii v Novom Zákone, v Druhom liste Efézanom,
že Cirkev, ako jeden človek, je formovaná zmierením Židov a
pohanských veriacich v jednom tele skrze kríž.
Pred uskutočnením takéhoto koncilu vidíme potrebu modlitby a
očistenia, do ktorého všetky nežidovské cirkvi povedie Duch
Svätý a zároveň dá vyrásť pokániu za:
• každé učenie a kázanie, že Boh zrušil zmluvu s Izraelom,
ktoré takto popiera učenie v Liste Rimanom 11,29.
• všetky násilné asimilácie židovských veriacich do komunít,
kultúry a spôsobov myslenia pohanských veriacich.
• Všetky formy antisemitizmu.
Veríme, že zmierenie židovských a pohanských veriacich v Krista
bude naplnením Ježišovej modlitby v evanjeliu podľa Jána 17,21 a
že dodá novú dynamiku k jednote medzi pohanskými veriacimi.

Odvážne dúfame, že toto zmierenie rozprúdi obrovskú vlnu
evanjelizácie a obnovy spravodlivosti medzi rozdelenými národmi
sveta.
Prijímame pozvanie našich židovských bratov k dielu realizácie
tejto vízie zmierenia v Kristovi a zaväzujeme sa šíriť túto víziu vo
všetkých kresťanských cirkvách a komunitách.
25.
októbra 2000
Dallas, Texas

III. Vízia
Táto vízia bola pripravená a odsúhlasená v roku 2002 výkonnou
radou.
„Smerom

k Druhému Jeruzalemskému koncilu“ je iniciatíva
smerujúca k pokániu a zmiereniu medzi židovskými a pohanskými
segmentmi Cirkvi. Jej víziou je, že jedného dňa sa bude konať
druhý koncil v Jeruzaleme, ktorého dôležitým bodom bude obrat
prvého koncilu popísaného v pätnástej kapitole Skutkov apoštolov.
Zatiaľ čo prvý koncil bol tvorený židovskými veriacimi v Yeshuu
(Ježiša), ktorí sa rozhodli neuvaľovať na pohanských veriacich
požiadavky židovského zákona, druhý koncil, tvorený lídrami
cirkví z národov, rozpozná a privíta židovských veriacich v
Yeshuu bez nutnosti upustenia zo svojej židovskej identity a
zvyklostí.

Na čele iniciatívy stojí výkonná rada štrnástich lídrov, sedem
Židov a sedem nežidov. Všetci reprezentujú rôzne medzinárodné
hnutia a cirkvi, historické i moderné, ktoré vyznávajú, že Yeshua
(Ježiš) je Pán a Spasiteľ. Členovia rady sa zaväzujú slúžiť tejto
vízii:
Zoznamovať cirkevných predstaviteľov a kresťanských učencov
so znovuobjavením židovského segmentu Cirkvi (cirkev
obriezky).
Povzbudzovať k pokániu za hriechy pohanských kresťanov a
kresťanských cirkví voči židovskému národu, obzvlášť za
potlačenie spoločného židovského svedectva o Yeshuovi,
Mesiášovi.
Povzbudzovať k príhovoru všetky cirkvi z národov, aby opustili
všetky formy teológie náhrady týkajúce sa povolania a vyvolenia
Izraela a rozpoznali miesto Židov v Tele Mesiáša.

Povzbudzovať mesiánsku židovskú komunitu v i mimo Izraela k
účasti na tejto vízii zmierenia a obnovy a takto podporovať
jednotu medzi rôznymi prúdmi a organizáciami mesiánskeho
židovského hnutia.
Výkonná rada bude hľadať každú možnosť k zvolaniu Druhého
Jeruzalemského koncilu. To sa môže udiať iba pod zvláštnym
vedením Ducha Svätého. Jedine Duch Svätý nám môže ukázať,
ako zvolať koncil uznaný všetkými cirkvami, denomináciami a
hnutiami.
V rámci tohto procesu Smerom k Druhému Jeruzalemskému
koncilu sa bude podľa možností konať v Jeruzaleme stretnutie
zástupcov cirkví/denominácii za účelom vydania výzvy celému
kresťanskému svetu na rozpoznanie cirkvi obriezky počas druhého
koncilu v Jeruzaleme.
Chceme tak konať, aby bol Boh oslávený vo vykupiteľskom diele
svojho Syna cez uzdravenie prvotnej schizmy v Kristovom Tele
medzi jej židovskou a nežidovskou zložkou.
Konečným zmyslom zjednotenia Tela a navrátenia židovských
veriacich na ich právoplatné miesto je urýchlenie návratu Pána,
Yeshuu, v sláve a plné uskutočnenie Jeho spásonosného diela v
Božom kráľovstve.
„Lebo keď ich strata je zmierením sveta, čím bude ich prijatie, ak
nie život z mŕtvych?!“ Rim 11,15

IV: Volanie k Cirkvi
V septembri 2006 počas stretnutia TJCII v Jeruzaleme bolo
načrtnuté a výkonnou radou v mene TJCII odsúhlasené Volanie
k Cirkvi.
Stretávame sa ako nasledovníci Ježiša. Prichádzame z rôznych
národov, rôznych tradícii v Cirkvi a mesiánskych židovských
komunít z Izraela i z diaspóry. Stretli sme sa v Jeruzaleme, 12 – 14
septembra 2006 pod záštitou iniciatívy TJCII a Jeruzalemského
spoločenstva Olive Tree. Dôvodom nášho stretnutia bola spoločná
modlitba a skrze pokánie hľadanie zmierenia s Pánom a medzi
sebou.
Z tohto zhromaždenia vzišlo nasledujúce volanie k Cirkvi v mene
TJCII:
1. Prosíme, počujte naše volanie k rozpoznaniu a spoločenstvu s
našimi mesiánskymi židovskými bratmi. Ako Židia našli
vieru v Ježiša nášho Pána, Spasiteľa a Mesiáša a chcú žiť túto
vieru v komunitách, ktorých chvála, zbožnosť, učenie a
životný štýl nesú židovské znaky.
2. Prosíme, počujte naše volanie, aby sa jedného dňa uskutočnil
Druhý Jeruzalemský koncil, na ktorom predstavitelia cirkvi z
národov (“Ecclesia ex Gentibus”) rozpoznajú a vstúpia do
plného spoločenstva so vzkriesenou cirkvou obriezky
(“Exxlesia ex Judaeis”) a anulujú tak všetky vyhlásenia a
legislatívu namierenú proti židovskému vyjadreniu v Cirkvi.
3. Prosíme, počujte naše volanie. Aby sa takýto koncil mohol
uskutočniť, je potrebné, aby všetky cirkvi z národov boli
vedené Duchom Svätým k procesu kolektívneho pokánia za:
i. všetky formy antisemitizmu
ii. všetky násilné asimilácie židovských veriacich do
cirkevných komunít z národov, do ich kultúry a spôsobov
myslenia

iii. všetky formy teológie náhrady, ktorá učí, že Boh
odvrhol židovský národ a že Cirkev sa postavila na miesto
Izraela
iv. všetky skutky, ktoré napomohli k takmer úplnému
zániku židovskej viery v Ježiša
4. Prosíme, počujte naše volanie za obnovu Jeruzalema k
plnosti jeho svätého účelu a možnostiam:
i. ako prorockého miesta v strede Božieho plánu spásy
ii. ako mesta autority v Tele Mesiáša
iii. ako mesta zmierenia, ktoré bude požehnaním pre všetky
národy
5. Prosíme, počujte naše volanie k všetkým cirkvám, aby
znovuobjavili svoje židovské korene
6. Prosíme, počujte naše volanie k zmiereniu v Kristovi medzi
židovskými veriacimi a veriacimi z iných etník a cirkevných
tradícii. (viď. Ef. 2,14.15). Bude to naplnenie Ježišovej
modlitby v Jánovi 17,21 a povedie to k novej dynamike
jednoty medzi cirkvami a veriacimi z národov.
7. Prosíme, počujte naše volanie, že toto dielo zmierenia
výrazne podporí hlásanie evanjelia a znovunastolenie
spravodlivosti medzi rozdeleným ľudom sveta (pozri Rim
11,11-15).
Modlíme sa, aby odpoveď na naše volanie významným spôsobom
prispela k už rastúcemu hnutiu pokánia, kolektívneho i
individuálneho, medzi nasledovníkmi Ježiša, židovskými
nasledovníkmi a kresťanmi z národov.
Dodatok:
Ako odpoveď na otázku prečo Volanie k Cirkvi nespomína krajinu
Izrael chceme poukázať, že brožúrka Smerom k Druhému
Jeruzalemskému koncilu: vízia a príbeh, (druhé vydanie, 2004) už
obsahuje nasledujúce vyhlásenie:
Je nám jasné hlavne cez diskusie s predstaviteľmi mesiánskych
Židov v Jeruzaleme, že skutočne biblické porozumenie vyvolenia

Izraela a Božej „neodvolateľnej“ zmluvy s vyvoleným národom
zahrňuje základné spojenie medzi darom zeme Izraelu a
povolaním jeho národa. Podpora TJCII neobsahuje žiadnu
konkrétnu politickú či teologickú pozíciu ohľadom hraníc štátu či
politiky ktorejkoľvek Izraelskej vlády. Skutočné prijatie židovských
veriacich veriacimi z národov vyžaduje rozpoznanie, že prísľub
zeme je nedeliteľnou súčasťou zmluvy, ktorá nebola zrušená.
Súčasťou Izraelského povolania byť požehnaním pre národy je dar
zeme, ktorý prinesie požehnanie susediacim národom, ktoré
takisto zdieľajú Abrahámovo dedičstvo (str. 29).
V. Návrh vyhlásenia pre jednotlivé cirkvi, ktorým potvrdia
mesiánske židovské hnutie.
Toto vyhlásenie bolo skomponované členmi výkonnej rady a
odsúhlasené celou radou v roku 2007. Chceme ním poskytnúť
cirkvám návrhy, ako môžu odpovedať na TJCII, Volanie k
Cirkvi a na otázku, „akú odpoveď TJCII hľadá od kresťanských
cirkví?“
V súlade s princípmi zavedenými pôvodným Jeruzalemským
koncilom v Skutkoch apoštolov kapitole 15 ohľadom
rešpektovanie diverzity Kristovho Tela, židovského a
nežidovského, my
vyhlasujeme nasledovné:
1. Potvrdzujeme vyvolenie Izraela, jeho neodvolateľnú povahu
a neukončené dielo Božie týkajúce sa spásy Židovského
národa a úlohy Izraela ako požehnania národom.
2. Potvrdzujeme, že Židia, ktorí našli vieru v Mesiáša, Ježiša, sú
povolaní uchovať si svoju židovskú identitu a žiť ako súčasť
svojho národa spôsobom konzistentným s Novým Zákonom.
3. Potvrdzujeme formovanie mesiánskych židovských
kongregácií ako významného a účinného spôsobu vyjadrenia

kolektívnej identity Židov (v Ježišovi) a spôsobu ohlasovania
Ježiša židovskej komunite. Takisto schvaľujeme židovské
zhromaždenia oddané židovskému životu ako súčasť cirkví.
4. Potvrdzujeme našu ochotu ako ekleziálneho celku budovať
mosty medzi nami a mesiánskou židovskou komunitou,
napriahnuť ruku priateľstva a modliť sa za ich rast a vitalitu.
Budeme tak konať aj uprostred tlaku miestnych či lokálnych
židovských komunít.
5. Potvrdzujeme našu ochotu zdieľať materiálne zdroje s
kongregáciami mesiánskych Židov, misijnými organizáciami
a teologickými inštitútmi a tak ich vyzbrojovať k naplneniu
Božieho úmyslu s nimi.
6. Potvrdzujeme našu ochotu byť hlasom v našich vlastných
ekleziálnych štruktúrach a sférach pôsobenia proti každej
forme antisemitizmu, teológie náhrady (supersesionizmu) a
učeniu, ktoré zamedzuje vyjadrenie židovskej identity v
Ježišovi.
7. Nakoniec potvrdzujeme, že židovské a pohanské formy
života v Ježišovi rástli spoločne bok po boku vo vlastnej
identite tak, aby bol v nich oslávený Boh. Aby sa šírilo
nebeské kráľovstvo a odkrývala sa vízia „jedného nového
človeka“ z Listu Efézanom 2 ako časti Abrahámovho
požehnania národom.
VI: Spoločné vyhlásenie JOTF a vedenia TJCII
Vedenia Jerusalem Olive Tree Fellowshop (JOTF) a Smerom k
Druhému Jeruzalemskému koncilu (TJCII) sa stretli spoločne v
Kyriat Yearmin, Izrael, 29. a 30. apríla 2008.
Znovu vyjadrujeme našu vzájomnú najhlbšiu úctu a lásku.
Objímame sa navzájom v spojení JOTF a TJCII vízií k plnému
zmiereniu židovského a nežidovského vyjadrenia v Kristovom
Tele.

Zaväzujeme sa kráčať spoločne v jednote a dôvere, v plnom
rešpektovaní a ctení si komplementárneho charakteru našich darov
a povolaní.

VII. Vízia TJCII
Toto vyhlásenie vízie TJCII bolo pôvodne pripravené pre
Medzinárodné konzultácie konané v Gnadenthali, Nemecko v
septembri 2008. Nebol zámer týmto vyhlásením nahradiť
Vyhlásenie Vízia Smerom k Druhému Jeruzalémskeu koncilu a tak
by tieto dve vyhlásenie mali byť chápané spoločne ako vyjadrenie
vízie TJCII.
Vo vízii TJCII slovo „koncil“ slúži nielen ako plánovaná udalosť v
budúcnosti, ale rovnako aj ako symbol spoločného stretávania sa
predstaviteľov oboch strán, ktorým chceme uskutočňovať tento
proces židovsko – nežidovského zmierenia v jednom tele.
Kľúčové body Vízie
• uznanie legitimity a potreby židovského vyjadrenia viery v
Yeshuu. Mesiáša Izraela a Spasiteľa sveta kresťanskými
cirkvami
• plné zmierenie židovského a nežidovského vyjadrenia v
Kristovom Tele
• uctenie si, osobné i kolektívne, židovských veriacich
pohanskými veriacimi ako svojich „starších bratov“
• obnovenie vzťahu medzi židovskými a pohanskými
vyjadreniami podľa biblického vzoru
• zavrhnutie všetkých dekrétov a vyhlásení smerujúcich proti
židovskej identite a židovskému životu v Yeshuovi všetkými
cirkvami, ktorých sa to týka
• návrat k Jeruzalemu ako pôvodu, centru a zmyslu, teraz
symbolizovanému vzťahom s Jerusalem Olive Tree
Fellowship ako plného účastníka tejto vízie
Nástroje potrebné k u uskutočneniu vízie
• pokánie za všetky aspekty a následky teológie náhrady,

obzvlášť za potlačenie charakteristického židovského
svedectva o Yeshuovi a prosba o odpustenie od Pána i od
židovských veriacich
• potvrdenie pokračujúcej platnosti biblických prísľubov
Izraelu vrátane návratu Židovského národa do svojej zeme
• znovuobjavenie Yeshuovho židovstva ako „syna Dávida,
syna Abraháma“ (Mt 1,1), „Leva z Júdovho kmeňa“ (Zjv 5,5)
a ukázanie tohto porozumenia v živote Cirkvi
Prisľúbené ovocie tohto zmierenia
• nesmierne vzájomné požehnanie: „bohatstvo pre svet“ (Rim
11,12) a Židovský národ, „život z mŕtvych“ (Rim 11,15)
• odvolanie starovekých prekliatí a odstránenie všetkého zla
plynúceho z teológie náhrady
• otvorenie dverí k prijatiu svojho Mesiáša Židovským
národom
• nová dynamika evanjelizácie národov
• nová dynamika smerujúca k jednote Kristovho Tela, Mesiáša
• otvorenie kresťanských cirkví k prijatiu plnosti bohatstva
novej zmluvy v Yeshuovi, ktorú uzatvoril „s domom Izraela a
domom Júdu“ a prijatie dokonalej očisty všetkých pokladov,
ktoré sa nesú storočiami
• otvorenie židovského mesiánskeho hnutia k prijatiu týchto
očistených pokladov z cirkví z národov
• urýchlenie príchodu nášho Pána Yeshuu v sláve

VIII: TJCII a jednota Cirkvi
Tento dokument bol pripravený pre Medzinárodné konzultácie
konané v Gnadenthali, Nemecko v septembri 2008 a bol opravený
vo svetle diskusie v Gnadenthali a neskôr schválený výkonnou
radou TJCII
Židovskí veriaci a jednota Cirkvi
Centrálnym bodom TJCII je zmierenie Židov a pohanských
veriacich v jednom Kristovom Tele (univerzálnej ekklesia zo
Židov a pohanských veriacich). Táto vízia má svoj počiatok v
porozumení Prvého Jeruzalemského koncilu opísaného v
Skutkoch apoštolov 15. Na prvom „koncile“ sa židovskí apoštoli a
starší dozvedeli, ako pohania začínajú veriť „slovu evanjelia“ (Sk
15,7) a prijímajú Ducha Svätého rovnako, ako židovskí veriaci v
Yeshuu (Ježiša) pred nimi (pozri Sk 15,8). Srdcia všetkých očistila
viera (Sk 15,9) aby všetci, Židia i pohania, boli „spasení milosťou
Pán Ježiša“ (Sk 15,11) a tvorili jeden svätý ľud v Pánovi. Víziou
TJCII je obnovenie jednoty „dobrej olivy“, do ktorej sú pohanskí
veriaci naštepení (Rim 11) a obnova “jedného nového Človeka z
dvoch“ (Ef 2,15), opísanom ako “Kristove [Mesiášovo]
tajomstvo“ v Ef 2,15. TJCII je založené na presvedčení, že
židovskí veriaci držia kľúč k obnove jednoty rozdeleného
Kristovho tela.
Prvá generácia veriacich bola úplne židovská a naberala život ako
identifikovateľná skupina v rámci Izraela. Kvôli rozhodnutiu
Prvého Jeruzalemského koncilu prijať pohanských veriacich do
tela Kristovho bez požiadavky prvotnej konverzie na judaizmus
vznikli v Izraeli tlaky. V prvotnom rozdelení existovali dve fázy.
Prvá fáza nastala, keď synagóga vylúčila židovských veriacich v
Yeshuu. Tento proces začal ku koncu prvého storočia. 9 Toto bolo
9

Časté vyhlásenia, že „synod“ rabínov v Jahve vyhlásil odvrhnutie židovských veriacich v Yeshuu zo synagógy často
ignorujú fakt, že rabíni v Jahve nemali žiadnu priamu autoritu nad židovskými komunitami v diaspóre. Preto je
správnejšie povedať, že toto rozhodnutie začalo proces vypudenia veriacich v Yeshuu zo synagógy.

rozdelenie medzi Izraelom a mesiánskou židovskou komunitou.
Židovskí veriaci prestávali byť členmi synagógy, ale zostávali
plnými členmi väčšej komunity veriacich v Yeshuu (Cirkev).
Druhá fáza nastala keď Cirkev, teraz už tvorená zdrvujúcou
väčšinou pohanskými veriacimi, v druhom až štvrtom storočí
najprv marginalizovala a potom vylúčila židovských veriacich v
Yeshuu. Navonok sa to konečne udialo v štvrtom storočí
legislatívou vyžadujúcou od nových židovských veriacich v
Yeshuu a ostatných židovských veriacich, aby upustili od všetkých
židovských praktík a úplne popreli svoju židovskú identitu. Týmto
spôsobom bol model jednoty „jedného nového človeka“ z listu
Efézanom nahradený „univerzálnym“ modelom konciliárnej
Cirkvi z národov. Z tohto uhla pohľadu je TJCII iniciatívou za
obnovu pôvodného modelu jednoty Kristovho tela.
Model jednoty Kristovho tela v jednom novom človeku
Vízia TJCII predkladá iný model zmierenia rozdelených
kresťanov ako tie, čo boli obhajované v minulom storočí, či už
ekumenický alebo evanjelický. Je to model, ktorý je zakorenený v
mesiánskej viere v Novom Zákone. Svoje korene má priamo v
smrti a vzkriesení Yeshuu, pretože zmierenie sa uskutočňuje v tele
Ježiša. Je to zmierenie „v jednom tele skrze kríž v sebe samom
zabil nepriateľstvo a zmieril oboch [Židov i pohanov] s Bohom“
(Ef 2,16).
Vízia TJCII jednoty Židov a pohanských veriacich v Tele Mesiáša
nemôže byť jednotou iba duchovnou. Rovnako ako je Izrael
historický národ, je Cirkev historickou realitou národov
naštepených do reality Izraela, ktorá je okamžite realitou
duchovnou i fyzickou. Pretože Izrael je viditeľný národ, i Cirkev
je viditeľným historickým ľudom. Jednota „jedného nového
človeka“ bude jednotou všetkých veriacich a všetkých komunít
svedčiacich o historickej viere ktorá bola „raz navždy odovzdaná
svätým“ (Júd 1,3).

Model jedného nového človeka je popravde židovský vo svojom
realistickom chápaní „tela Yeshuu“, tzn. Tela Kristovho.
Reflektuje realizmus židovského chápania Ducha a tela tak, ako sa
objavuje v učení listu Efézanom 5, kde Pavol prirovnáva jednotu
manželstva - „dvaja sa stanú jedným telom“ - k mistériu Mesiáša a
eklézie (qahilah). Model jednoty Cirkvi “jedného nového človeka“
je tak osobný i kolektívny. Nedovoľuje primárne inštitucionálny
model jednoty, i keď nemôže jej inštitucionálne elementy
opomenúť a nedovoľuje iba jednoducho duchovnú víziu tejto
jednoty, akoby vonkajšie verejné a kolektívne vyjadrenie bolo
sekundárne či nedôležité.
Pretože židovské vyjadrenie viery v Yeshuu je nutne mesiánske a
pretože obnova židovského vyjadrenia v Kristovom tele je
znakom „konca časov“, je v tomto modeli jednoty prezentovanom
TJCII eschatológia centrálnym pojmom, ktorý pripomína cirkvám,
že sme povolaní k „večnému tajomstvu“ (Ef 3,4), ktoré apoštol
Pavol opisuje ako “nádej Izraela“ (Sk 28,20).
Jednota Novej Zmluvy v krvi Yeshuu zakorenená v zmluvách s
Izraelom
Jednota Cirkvi tryská z jednoty v Ježišovi Mesiášovi samotnom a
jeho obetujúcej sa lásky ku všetkým ukázanej na Golgotskom
kríži. V osobe Ježiša, novom Adamovi, je Boh a človek dokonale
zjednotený. Táto jednota v Yeshuovi sa stáva jednotou Cirkvi, jeho
Telom, skrze obetu jeho Života na kríži a cez vyliatie Ducha
Svätého.
TJCII svedčí, že táto nová zmluva nemôže byť pochopená alebo
prežívaná správne bez zmlúv s Izraelom opísaných v Prvej
Zmluve. Nová zmluva je postavená na zmluvách s Izraelom. Je
zakorenená v zmluvných prisľúbeniach daných Abrahámovi a jeho
potomkom, v zmluve na Sinaji s dvanástimi kmeňmi vedenými
Mojžišom a prísľubmi kráľovstva danými Dávidovi. Nová zmluva
v krvi Yeshuu neodvoláva minulé zmluvy, ale je obnovou a

premenou vzťahu položeného všetkými predchádzajúcimi
zmluvami medzi Pánom a domom Izraela a Júdu (pozri Jer
31,31.33). V Novej zmluve nachádzame rovnako kontinuitu i
diskontinuitu s mozaickým právom. Zákon Novej zmluvy zahŕňa
všetko v mozaickej zmluve, čo je platné v novozákonnom
usporiadaní a posilňuje a prináša plnosť všetkých predošlých
zmlúv.
Kľúč k pochopeniu jednoty Cirkvi je v Ježišovi a v tom, že nová
zmluva je obnovou zmlúv s Izraelom. Je v pochopení Yeshuovho
židovstva, jeho osobitnej misie pre Izrael a úplnej identifikácii s
vlastným ľudom. Yeshua je služobník Pána, ktorý prijíma krst
pokánia z Jánových rúk a tým sa úplne identifikuje s vlastným
ľudom dokonca aj v ich hriechoch. V identifikácii s vlastným
ľudom sa Yeshua identifikuje s povolaním Izraela byť kňazským
národom a svetlom pre národy. Týmto spôsobom Yeshua, „syn
Dávidov, syna Abraháma“ (Mt 1,1) je odhalený Izraelu ako
Mesiáš a Syn žijúceho Boha (Mt 16,16) a tak sa stáva Spasiteľom
sveta, zomiera za naše hriechy a je vzkriesený pre našu
spravodlivosť (Rim 4,25). Yeshua je jedinou cestou ku spáse a ako
hlava tela je aj jej cieľom. Apoštol Ján sumarizuje charakter tejto
úlohy Yeshuu. „Ja som cesta, pravda a život“ (Jn 14,6).
Každé učenie, ktoré naznačuje koniec Božej zmluvy s Izraelom a
každé učenie, ktoré oddeľuje Ježiša od jeho vlastného ľudu je vo
svojej podstate nejednotné. Stavia nový poriadok na Božom
porušení svojho zmluvného záväzku s Izraelom. Takáto pozícia
podmýva stabilitu novej zmluvy a robí z nej objekt
jungmentalizmu , kde jeho zástancovia - „autentická cirkev“ nahradila odsúdených za rebéliu a odpadlíctvo.
Kým zmluvné prísľuby nachádzajú svoje naplnenie v Yeshuovi,
nie všetky prísľuby prišli k plnému vyplneniu v prvom príchode
Mesiáša. Jedna viera v Mesiáša, ktorý prišiel, dáva život jednej
nádeji v Mesiáša, ktorý príde. Odkaz apoštola Petra mužom
Izraela v Skutkoch apoštolov 3 dáva jasne najavo, že naplnenie

všetkých prísľubov sa udeje „do času, v ktorom Boh napraví
všetko, o čom od vekov hovoril ústami svojich svätých prorokov“
(Sk 3,21) a Boh pošle „Ježiša, ktorý je vám predurčený Mesiáš“
(Sk 3,20). TJCII je tak víziou zhromaždenia Izraela a Cirkvi v
príprave na príchod Pána Yeshuu v sláve.
Úloha služby TJCII
TJCII nie je cirkev, zbor. TJCII nemá členstvo. Pre tieto príčiny
nemôže mať krédo ani vyznanie viery. Vzhľadom k vízii pre celú
Cirkev, Kristovo telo, chce byť TJCII služobníkom a
sprostredkovateľom jednoty zamýšľanej Behom pre telo jeho
Syna. TJCII zjednocuje židovské komunity viery, ktoré vyznávajú,
že Yeshua je Mesiáš a Syn žijúceho Boha, spolu s historickými
cirkvami, ktoré vyznávajú božskosť a človečenstvo Ježiša Krista v
Nicejskom vyznaní viery a ostatné časti kresťanstva, ktoré
potvrdzujú jedinečnosť Ježiša v modernejších vyhláseniach ako je
Vyhlásenie viery medzinárodnej asociácie evenjelikálov. V TJCII
nie je miesto pre žiadne uskupenie, ktoré sa pozerá na biblické
zjavenie ako nekompletné a nevyznáva Ježiša Krista ako plnosť
božského zjavenia.
Stratégia TJCII smerujúca k jednote
Táto stratégia vychádza z presvedčenia, že základná jednota
Cirkvi je ovplyvnená jednotou Židov a pohanských veriacich v
Kristovom tele. To znamená, že obnova viditeľnej jednoty sa
môže udiať len za Pánovej obnovy autentického židovského
vyjadrenia v Cirkvi a pri úplnom očistení viery a života všetkých
kresťanských cirkví a vyznaní skrze ich návrat k svojim
židovským koreňom.
Model jedného nového človeka rešpektuje osobitnú identitu Židov
a pohanov. Preto uznanie židovských koreňov neznamená, že by
sa nežidovskí veriaci museli stať Židmi, alebo praktizovať
židovské zvyky tak, ako to dal jasne najavo Prvý Jeruzalemský

koncil. Obraz naštepenia znamená, že pohanské vetvy sú živené z
prirodzenej olivy Izraela, plne stelesneného v Yeshuovi, ale
nestrácajú svoju identitu ako ethnoi, ktorí majú priniesť slávu a
bohatstvo národov do svätého mesta (Zjv 21,26).
Stratégia TJCII neoddeľuje lásku a pravdu. To znamená, že TJCII
chce milovať, rešpektovať a ctiť si každé dielo Ducha Svätého v
každej cirkvi a vyznaní, ktoré vyznáva Ježiša za jediného Syna
Božieho, jediného Spasiteľa sveta a sprostredkovateľa medzi
Bohom a človekom. Znamená to ale takisto, že smútime a
vyznávame hriechy, ktoré počas histórie kresťanstva pošpinili
Kristovo meno, obzvlášť hriechy pohŕdania a nenávisti k
židovskému ľudu a židovským nasledovníkom Yeshuu. Jednota v
láske a pravde vyžaduje jednotu týchto hnutí v pocte, vďake a
kajúcnej ľútosti. Pocta a ľútosť nie sú jednorazovým krokom, ale
sa budú kontinuálne prehlbovať tak, ako budeme spoločne kráčať
v láske a pravde.
Naplnenie vízie TJCII vyžaduje na všetkých stranách ochotu
vyznať hriechy minulosť a čeliť vážnym následkom, ktoré
vyplynuli zo straty a potlačenia židovského svedectva o Yeshuovi.
Vzdialenie sa od židovských koreňov ovplyvnilo v mnohom
kresťanské tradície. Musíme dovoliť Duchu Svätému, aby v tomto
procese očisty a znovu spojenia sa so židovským koreňmi viedol
každú cirkev a vyznanie.
Na začiatku tejto cesty TJCII nevyžaduje tú istú mieru jednoty vo
viere, láske a nádeji, ktorá bude ovocím plného zmierenia, ku
ktorému smerujeme a za ktoré sa modlíme. Pretože TJCII združuje
čo najširší počet kresťanských tradícií, prináša zároveň enormnú
nádej i veľké výzvy spoločne s nie malými ťažkosťami a nie len
na jednej strane! Tak ako vstup do tejto vízie vyžaduje akt Ducha
Svätého, pre ďalšie pokročenie na tejto unikátnej ceste zmierenie
sa rovnako vyžaduje i neutíchajúcu viera a dôvera v Ducha
Svätého.

TJCII a zmierenie kresťanov
Je skúsenosťou TJCII, že prítomnosť mesiánskych židovských
parterov radikálne mení vzájomný vzťah medzi rozdelenými
kresťanskými cirkvami a veriacimi. V prítomnosti židovských
svedkov Yeshuu dokážu historické kresťanské cirkvi spolu s
novšími evanjelikálnymi prúdmi obnovy rozpoznať „staršieho
brata“, ktorý nás všetkých presahuje a ktorého by sme si mali
všetci ctiť. Táto nová situácia prináša medzi pohanských veriacich
pokoru a dáva priestor k vyznaniu hriechov týkajúcich sa
židovských veriacich v Yeshuu.
Ja časté, že najsilnejšia opora TJCII sa vyskytuje u tých
historických a evanjelikálnych kresťanov, ktorí už boli uvedení do
činorodého vzťahu skrze spoločne iniciatívy zmierenia, často
umožnené charizmatickým hnutím. I keď tieto iniciatívy nevznikli
na základe spojenia so židovským ľudom, ich existencia bola
umožnená skúsenosťou Pána v Duchu a spoločnou láskou k Písmu
oboch zmlúv. Kontakt s TJCII cez spojenie s mesiánskym
židovským koreňom im poskytuje hlbšie teologické zázemie pre
spoločenstvo a spoluprácu medzi kresťanmi. Tak ako rozdelení
nežidovskí veriaci objavujú a priznávajú spoločné naštepenie v
Mesiáša, ktorý sa úplne identifikoval so svojím ľudom Izraela,
objavujú skutočný základ jednoty Cirkvi vyjadrený v Ef 2,12 –
3,6.
„Koncil“ ako konečný cieľ TJCII
Vízia TJCII bola sformovaná v rámci budúceho Druhého
Jeruzalemského koncilu. Takto verne nasleduje víziu, ktorú prijal
Marty Waldman. Avšak TJCII zostáva víziou, ktorú neustále
prijímame od Pána. Nie je to projekt, ktorý chce výkonná rada
zorganizovať.

Sme si vedomí, že pojem „koncil“ má v rôznych kresťanských
vyznaniach mnohoraké významy. Toto slovo nie je vždy ľahké
preložiť do niektorých jazykov. Vo vízii TJCII je slovo „koncil“
chápaný vo vzťahu k stretnutiu apoštolov a starších v Jeruzaleme,
opísanému v Skutkoch apoštolov, kapitole 15.
Táto koncilová vízia slúži na poukázanie na budúcu udalosť i
symbol úplného uzdravenia židovsko-pohanského rozdelenia v
Cirkvi. V tomto zmysle môže predstavovať oficiálne prijatie
vyhlásenia TJCII vedúcimi predstaviteľmi cirkví. Je to symbol
spoločných zmierených predstaviteľov židovských a pohanských
segmentov Cirkvi. Ako symbol toho nám termín „koncil“
pripomína potrebu úprimného zmierenia a oficiálneho zrušenia
všetkých antimesiánskych židovských dekrétov v Cirkvi. Zdá sa
jasné, že ako vyvrcholenie takéhoto procesu zmierenia bude
potrebné ukázať navonok model vzťahu medzi židovskými
veriacimi ako „starším bratom“ a pohanskými veriacimi ako
„bratom mladším“. Takéto plné zmierenie vyjadrené v Druhom
Jeruzalemskom koncile musí obsahovať plnosť „bratského stola“,
ktorý je základom židovského konceptu medziľudských vzťahov
pre Pánom. Táto nepostrádateľná dimenzia len ďalej zdôrazňuje
potrebu vyznania hlboko zakorenených hriechov v kresťanských i
mesiánskych cirkvách, ktorých ovocím je súčasný chaos a
bezvýchodisková situácia v našom rozdelení pri Pánovom stole,
ktorý nám bol daný ako veľký znak jednoty (Jn 13,34 a 1Kor
10,17).
Predstavení mesiánskych židov z krajiny a mesta budú na takom
stretnutí hrať základnú úlohu a obdržia náležité miesto pocty.
IX: Teologická úloha TJCII
Toto prehlásenie bolo pripravené pri príprave medzinárodného
stretnutia v Gnadentaly, Nemecko, v septembri 2008, bolo
následne upravené členmi teologickej rady TJCII a tak

odsúhlasené výkonnou radou v máji 2009
Tak ako nás Duch Svätý vedie k hlbšiemu porozumeniu vízii
TJCII ohľadom Izraela a národov a jednoty Židov a pohanov v
jednom tele, rovnako nám ukazuje teologickú úlohu. Úloha každej
„novo zmluvnej“ teológie je POZNAŤ BOHA ZJAVENÉHO V
MESIÁŠOVI YESHUOVI, to znamená porozumieť Yeshuovmu
mystériu vo svetle Ducha Svätého. Špecifická úloha TJCII má za
cieľ zblížiť dve hlavné zložky Kristovho Tela, židovskú a
pohanskú 10. TJCII je iniciatíva s jediným cieľom, ktorý formuje a
usmerňuje jej teologickú úlohu: teologicky reflektovať všetky
aspekty tejto iniciatívy a slúžiť mu mysľami posvätenými
Duchom Svätým.
Zdrojom celej teológie TJCII musí byť Božie zjavenie v Písme,
ktoré je jedinečným, autoritatívnym a Duchom inšpirovaným
svedectvom o neodvolateľnom povolaní Izraela a prísľuboch
daných Izraelu ohľadom Mesiáša a jeho kráľovstva. Svedčí o
prvom a konečnom naplnení týchto prísľubov v a skrze život,
smrť, zmŕtvychvstanie a nanebovstúpenie Yeshuu, kráľa Izraela a
Spasiteľa sveta. Toto naplnenie sa ukazuje a objasňuje cez vyliatie
Ducha Svätého začiatkom Sviatku týždňov (Šavuot) známeho
nežidovským veriacim ako Turíce, kde sa začína formovať
Kristovo telo zložené zo židovských a pohanských veriacich
zmierených v Kristovej výkupnej smrti. Viditeľný príchod Yeshuu
v sláve naplní prísľuby oboch Zmlúv Izraelu a cez Izrael. Keďže
toto zjavenie môžeme prijať a porozumieť mu iba v Duchu
Svätom, naša teológia je teológiou „na kolenách“, zakorenenou v
pokornej a kajúcnej modlitbe.

10 V tomto vyhlásení používame termín „Kristovo telo“ na opis vízie TJCII obnovenej a zmierenej cirkvi Ježiša Krista
spájajúcej Židov a pohanských veriacich v jednom tele. Používame termín „cirkvi“ k opisu všetkých existujúcich
cirkví, komunít a/alebo denominácií po celom svete. Mesiánske židovské komunity sú vnútornou súčasťou
Mesiášovho Tela, ale netvoria súčasť „cirkví“.
Termín „cirkev“ ako taký je zhodný s termínom ecclesia (grécky, používaný v Novej Zmluve i gréckom preklade
Tanaky/Starej Zmluvy) je pôvodne prekladom hebrejského kehal/kehilah. Eklézie, Kristovo telo, je zhromaždením
Božieho ľudu – z Izraela i národov – v „Mesiášovi Izraela“.

Musíme rozlišovať medzi teologickou úlohou vo vnútri TJCII,
ktorá priamo slúži vízii TJCII a teologickou prácou, ktorá sa koná
či je nutné ju vykonať v širokom Tele Krista a môže byť ozajstnou
pomocou pre cieľ TJCII. Musíme mať na mysli tri hlavné
rozdiely:
rozdiel medzi prácou potrebnou k napredovaniu vízie TJCII a
prácou, ktorá nám môže byť nápomocná (je možne, že toto je
určite spektrum a nie jasné rozdelenie); a
rozdiel medzi prácou zadanou TJCII, ktorá má byť publikovaná
pod záštitou TJCII a prácou konanou ľuďmi zainteresovanými do
TJCII so snahou poslúžiť TJCII, no ktorá nie je publikovaná ako
produkt TJCII;
rozdiel medzi prácou, ktorá sa musí vykonať židovskými
teológmi, najmä mesiánskymi Židmi a prácou, ktorá sa musí
vykonať kresťanskými teológmi. Úloha pre židovských teológov
je rozvinúť autenticky židovské porozumenie zjavenia týkajúceho
sa Yeshuu a jeho kráľovstva v Novej zmluve. Úloha kresťanských
teológov v spojení so židovskými je napraviť nepomery a
disproporcie prinesené teológiou utváranou s vylúčením
židovského porozumenia Yeshuu a evanjelia kráľovstva (pozri
tretí bod nižšie).
Tí, čo sú zodpovední za teologickú prácu TJCII musia
identifikovať tieto témy, ktoré sú potrebné pre pokračovanie
iniciatívy na pevnom podklade. Je ale takisto potreba objaviť a
rozšíriť už existujúce významné vedecké práce v oblastiach
relevantných pre TJCII. Dúfame, že svedectvo TJCII o obnove
židovského vyjadrenia v cirkvi bude ďalej propagovať a
podporovať vedeckú prácu stále potrebnú v tejto oblasti.
Teologická agenda TJCII je kontrolovaná základným biblickým
rozdielom nachádzaným v oboch Zmluvách medzi vyvoleným

národom Izraela a národmi (pohanmi). Tento rozdiel zakladá
dvojitý charakter cirkvi Ježiša Krista, vyjadrený obrazom
„jedného nového človeka“ (Ef 2,15) a formuje základ vízie TJCII
pre zmierenie Židov a pohanských veriacich v jednom Kristovom
tele.
Je potrebne zahrnúť do teologickej agendy štúdium a reflexie nad
nasledujúcimi témami, ktoré sa svojimi rozdielnymi spôsobmi
vzťahujú k rozdielnosti Izraela a národov:
− štúdium a reflexia nad elementmi zmluvnej kontinuity
medzi zmluvami danými Izraelu pred príchodom Mesiáša
a novou zmluvou v Mesiášovej krvi;
− znovuzískanie v celom Kristovom tele správneho
biblického porozumenia vzťahu medzi Izraelom a národmi
a všetkých implikácii z neho plynúcich pre jednotu tela;
− odhalenie a zrušenie zmätku zapríčineného teológiou
náhrady, skúmanie ako bol tradičný kresťanský jazyk
ovplyvnený odmietnutím Izraela. Vynesenie na svetlo a
opravenie jednostranného a čiastkového učenia
vzťahujúceho sa k Cirkvi a Izraelu – hlavne v anomáliách
zahrnutých v dvoj zmluvnej teológii 11, jedno zmluvnej
teológii a hnutia Efraimitov; všetky tieto anomálie sú
rôznym spôsobom v nesúlade s víziou TJCII o mierení
Židov a pohanských veriacich v jednom tele
− prehĺbenie teologického myslenia o krajine Izrael a úlohe
Jeruzalema vo vzťahu k obnove modelu „jedného nového
človeka“ v cirkvi ako aj ich úloh v príprave príchodu Pána
v sláve a naplnení jeho kráľovstva
11 Pod pojmom „dvoj zmluvná teológia“ sa myslia rozšírené názory medzi mnohými zainteresovanými do židovskokresťanského dialógu, že prvá zmluva bola pre ľud Izraela a nová zmluva pre pohanských veriacich. Tieto dve
zmluvy sú chápané ako dve cesty k spáse pre dve rôzne skupiny ľudí. „Jedno zmluvná teológia“ učí, že pohania
majú rovnaký vzťah k mozaickému zákonu ako Židia a majú ho aplikovať rovnakým spôsobom.
„Hnutie Efraimitov“ má svoje najväčšie zázemie v Spojených štátoch, i keď sa dá nájsť aj v Európe a Izraeli. Vo
svojej najproblematickejšej forme sa ľudia stávajú kresťanmi, pretože sú potomkovia stratených kmeňov Izraela. V
jemnejšej forme prezentuje, že pravými kresťanmi sa stávajú väčšie celky kresťanov, ktoré sú zo stratených kmeňov.
Pre nich je Efraim v proroctve telom pravých kresťanov.

− teologická reflexia nad pokáním za hriechy minulosti, nad
„identifikujúcim pokáním“ a/alebo „reprezentatívnym
vyznaním“
− teologická reflexia nad vzťahom medzi rozptýlením a
konsolidáciou mesiánskeho židovského hnutia a vznikom
židovského vyjadrenia viery v Yeshuu v rámci cirkví z
národov
− odstránenie neporozumenia, ktoré by brzdilo postup
iniciatívy TJCII a prispenie k zmierneniu odpudivých
tlakov v TJCII a všetkých častí Kristovho tela
Keďže veríme, že Duch Svätý v TJCII zvláštnym spôsobom
pozdvihol model Koncilu „apoštolov a starších“ v Jeruzaleme,
opísanom v Skutkoch apoštolov v kapitole 15, je vhodné, že v
teologickej úlohe TJCII slúži tento Jeruzalemský koncil ako model
a ukazovateľ našich reflexií. V súlade s princípmi formulovanými
apoštolmi a staršími v Jeruzaleme je dôležité podporovať
individuálny prínos židovských i pohanských vedcov bez
obmedzovania slobody potrebnej k autentickej vedeckej práci.
I keď nie je povolaním TJCII vyriešiť všetky teologické problémy
vyrastajúce z mnohých storočí rozdelenia a konfliktu, je naším
očakávaním a našou skúsenosťou, že pri návrate k židovským
koreňom našej viery Pán dá svetlo a vedie nás poza neschodné
miesta a protikladné postoje a prehlbuje „bohatstvo plného
chápania a poznania Božieho tajomstva, Krista, v ktorom sú skryté
všetky poklady múdrosti a poznania “ (Kol 2,2-3)
Máj 2009
Tento dokument do ktorého prispelo niekoľko teologických
poradcov bol schválený výkonnou radou TJCII.

Série a brožúry TJCII

Č. 1:
Toward Jerusalem Council II: The Vision and the Story
Peter Hocken
Č.2 :
The Messianic Jewish Movement: An Introduction
Daniel Juster and Peter Hocken
Č. 3:
The Marranos: A History in Need of Healing
Peter Hocken
Č. 4:
Toward Jerusalem Council II: Origin, Vision and
Documents
V prípade záujmu o ďalšie informácie či brožúrky, kontaktujte nás nawww.tjcii.org alebo cez
regionálne kancelárie:
USA Office
6304 Beltline Road
Dallas, TX 75254-7867
Telephone: 972.726.9964
Fax: 972.386.4770
Email: egs@tjcii.org
Dutch Office
Aldendriel 63
5653 PH Eindhoven
The Netherlands
Telephone: + 31 40
2515183
Email: tjc-ii@hetnet.nl
Europe Office
Boltzmanngasse 9
A - 1090 Wien
Austria
Telephone:
0043.1.890.35.35
Fax: 0043.1.890.35.35.20
Email: europe@tjcii.org
Germany Office
Altstadt 27
D-95028 Hof/Saale
Germany
Telephone: 09281/81949-0
Fax: 09281/81949-10
Email: germany@tjcii.org

