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ABSTRAKT
Předkládaná diplomová práce se zabývá některými aspekty religiozity členů českého
společenství, které se hlásí k hnutí mesiánského judaismu. Text je založen na terénním
výzkumu, který jsem v dané kongregaci uskutečnila. V úvodu se pokouším předložit
definice tohoto typu zbožnosti, popsat historický vývoj hnutí, jeho sepětí s evangelikální
religiozitou, nastínit jeho základní věroučné pilíře, objasnit roli nežidovských věřících
v tomto hnutí a konečně předestřít možné podoby bohoslužeb. V metodologické části
práce se věnuji jednak své pozici v terénu - vývoji svého vztahu s informátory,
zhodnocení

své

insidersko-outsiderského

postavení

ve

společenství

a

dále

problematizuji sdílení náboženských zážitků, přičemž se hlásím k Palečkově a
Konopáskově konceptu „věřícného přístupu“. V praktické části práce se pokouším
poodhalit cestu jednotlivých členů sboru k tomuto typu zbožnosti, přičemž se opírám o
Kaellin koncept „born-again seeking“. Na základě výpovědí jednotlivých věřících se
snažím rozkrýt, proč daná kongregace nepřijímá více prvků letniční religiozity, které lze
spatřit u mnohých mesiánských společenství, zejména ve Spojených státech amerických
či Anglii. Směřování sboru se mi naopak jeví jako určitá protiváha emocionální
pentekostální religiozitě. Na fenoménech slavení židovských svátků, svěcení sobot,
vztahu k Tóře a dodržování (ne)čistých pokrmů se snažím představit hnutí jako
intelektuální náboženský proud usilující o dosažení „původního“, „autentického“,
„biblického“, čerpající a pečlivě selektující jednotlivé prvky víry z religiozity
křesťanské i židovské.

Klíčová slova: mesiánský judaismus, židovsko-křesťanské vztahy, antropologie
náboženství, letniční hnutí, nežidovští věřící, etnografie, evangelikální společenství.

ABSTRACT
This thesis deals with some aspects of the religiosity of the members of the Czech
community, who claim to be a part of a Messianic Judaism movement. The text is based
on the field research I did within the congregation. In the introduction, I attempt to
present definitions of this type of religiosity, describe the historical development of the
movement, make connection to evangelical religiosity, outline its basic pillars, clarify
the role of non-Jewish believers in this movement, and ultimately outline possible forms
of worship. Next, I describe my journey into the field, the development of my
relationships with the informers and then I evaluate my insider-outsider position in the
community. In the practical part of the thesis, I try to reveal the path of individual
church members to this type of religiosity, relying on Kaell's concept of "born-again
seeking". Based on testimonies from individual believers, I try to uncover why the
congregation does not accept more elements of Pentecostal religiosity, as can be seen in
many Messianic communities, especially in the United States and England. On the
contrary, the church´s aims seem to be a counterweight to emotional Pentecostal
religiosity. On the phenomena of the celebration of Jewish holidays, the observance of
the Sabbath, the relations to the Torah and the observance of (un)clean meals, I try to
introduce the movement as an intellectual religious stream seeking to be "original",
"authentic", "biblical," drawing and carefully selecting individual elements of
Christianity and Judaism.

Keywords: Messianic Judaism, Jewish-Christian relations, anthropology of religion,
Pentecostal Movement, non-Jewish believers, etnography, evangelical community.

„Shema yisrael Adonai eloheinu Adonai echad. ve´ahavta et Adonai eloheykha bekhollevavkha u´vekhol nafshekha u´vekhol me´odekha. ve´hayu hadevarim ha´eileh asher anokhi
metzavekha haiyom al-levavekha. veshinantam levanekha vedibarta bam beshivtekha
beveitekha u´velekhtekha vaderekh u´vshakhbekha u´vkumekha. u´kshartam le´ot al-yadekha
vehayu letotafot bein einekha. u´khtavtam al-mezuzot beitekha u´visharekha.“
„Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého
Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes
přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když
budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš si je jako
znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje
svého domu a na své brány.“ 12
Právě dozněla jedna z nejdůležitějších židovských modliteb, vyznání víry judaismu, Šema,
„Slyš!“ Rozhlížím se po místnosti. Naproti mně stojí tři muži s kipami 3 na hlavách a tality4
přehozenými přes ramena. Není nás mnoho, u dlouhého stolu kromě mě sedí už pouze dva
další muži. Po úvodní modlitbě všichni povstáváme, bereme do rukou zpěvníky a místnost
naplní zvučný mužský zpěv hebrejské písně Adon Olam („Pán všehomíra“). Následuje
několik dalších hebrejských chvalozpěvů. Usedáme. Muž, který se mi na začátku bohoslužby
představil jako vedoucí, pronáší modlitby za židovský národ. Otvíráme Tóru.
Na stolech však kromě šofaru 5 a siduru 6 leží i křesťanské Bible a výkladové slovníky.
Nenacházíme se v synagoze, nýbrž v modlitebně patřící evangelikální církvi. Lidé, kteří mi
dělají společnost, přijali Ješuu 7 jako svého Spasitele. Jsme na bohoslužbě mesiánského
společenství.

1

Dt 6:4-9.
Všechny biblické citace jsou převzaty z Českého ekumenického překladu – překladu České biblické
společnosti.
3
Kipa neboli jarmulka je tradiční židovskou pokrývkou hlavy.
4
Talit je modlitební židovský plášť.
5
Šofar je dechový hudební nástroj, používaný při židovských slavnostních příležitostech.
6
Sidur označuje židovskou modlitební knihu.
7
Označení pro Ježíše z Nazareta.
2
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1 ÚVODNÍ ČÁST

1.1 ÚVOD
Výzkum, na kterém byla založena moje bakalářská práce, jsem prováděla v jednom
z pražských regionálních sborů Církve Křesťanská společenství. Věnovala jsem se některým
aspektům sborového života tohoto společenství, přičemž mě velmi zaujalo, jak mnozí jeho
členové zdůrazňovali, že jim velice záleží na tom, že jejich sbor „stojí za Izraelem“. Začala
jsem tedy pátrat po tom, co toto „stání za Izraelem“ znamená. Pootevřel se mi pohled na pro
mě fascinující vztah, který měli členové tohoto charismatického společenství k Izraeli a jeho
národu. Zjistila jsem, že pastor zmíněného sboru létá do Izraele několikrát do roka – ať již na
konference, do mezinárodní organizace Jeruzalemského domu modlitby pro všechny národy či
na „modlitební zájezdy“, sbor vysílá do Izraele množství misionářů, které finančně i morálně
podporuje. Mnozí členové společenství se také angažují v IHOPP 8 a na nejrůznějších akcích,
které vznikají s cílem navázat co nejsilnější křesťansko-židovskou komunikaci a spolupráci.
U členů jsem také vypozorovala, že mají k Izraeli velmi silnou citovou vazbu a s oblibou
demonstrují tento svůj kladný vztah například na sociálních sítích. Ve svém bakalářském
výzkumu jsem nedala tématu vztahu mezi letničními církvemi a Židy příliš prostoru, avšak
rozhodla jsem se, že se budu této tematice věnovat v práci diplomové.
Došla jsem k rozhodnutí, že se obrátím na pastora zmíněného společenství s prosbou o
pomoc. Zajímala jsem se o IHOPP, jelikož jsem se domnívala, že právě ten je centrem, kde se
scházejí křesťané, kteří se zajímají o Izrael, modlí se spolu, zpívají hebrejské chvály. Pastor
mě vyvedl z omylu, modlitby za Izrael zde prý probíhají maximálně jednou za měsíc, v centru
pozornosti členů IHOPP jsou prý především jiná témata. Tudy tedy cesta nevedla. Pastor mě
však pozval na nedělní shromáždění jejich sboru, kde jsem se seznámila se členy, kteří
dlouhodobě „slouží“ v Mezinárodní organizaci Domu modliteb pro všechny národy v
Jeruzalémě. Ptala jsem se jich, kde je v České republice možné objevit „centrum“ křesťanskožidovských vztahů. Dozvěděla jsem se, že by mě mohla zajímat komunita mesiánských židů.
Po poměrně dlouhém hledání jsem na internetu objevila asi tři velmi strohé zmínky o jakési
„nepočetné mesiánské komunitě“.
Pojem mesiánský žid jsem slyšela možná dvakrát v životě. Věděla jsem, že mesiánským
židem je člověk židovského původu, který přijal Ježíše Krista jako svého Spasitele, avšak
8

http://www.ihopp.org/o-nas/.
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nikdy na sebe nenahlíží jako na křesťana, nýbrž si ponechává svoji židovskou identitu. To
bylo vše, co mi bylo známo. Na internetu nebylo možné odhalit žádné kontakty na jakékoli
členy tohoto společenství, tak jsem se obrátila na ředitele ICEJ 9 Česká republika, jenž mi
předal kontakt na paní Lenku 10, které jsem záhy zavolala a vysvětlila jí svůj zájem (jak
osobní, tak akademický) o mesiánský judaismus. Paní Lenka mi poslala kontakt na vedoucího
společenství s tím, že se mám domluvit raději s ním, a zároveň mi prozradila, kde a kdy se
sbor pravidelně schází. Zavolala jsem tedy vedoucímu, panu Radkovi, i jemu jsem popsala
svůj zájem o mesiánský judaismus a svoji touhu napsat o tomto tématu diplomovou práci. Pan
Radek svolil s tím, abych se přišla příští sobotu na šabatovou bohoslužbu podívat.
Věřících, kteří by se hlásili k mesiánské religiozitě, je v České republice nemnoho, řádově
desítky osob. Ve svém výzkumu se pokouším přispět k odhalení toho, v čem je tento
nepočetný typ religiozity v českém prostředí specifický, v jakých ohledech se odlišuje od
anglických či amerických mesiánských společenství, která jsou v poslední době stále častěji
v centru pozornosti antropologů náboženství. Zaměřuji se na vztah tohoto společenství
s křesťanskými církvemi a snažím se objasnit, v jakých aspektech se směřování této
kongregace shoduje s důrazy jiných evangelikálních církví, v čem se liší a co je předmětem
kritiky nemesiánských církví. Moje pozornost je upřena zejména na problematický vztah
zkoumaného společenství s letničně/charismaticky orientovanými církvemi. Na příkladu
několika mesiánských teologických důrazů (slavení židovských svátků, svěcení šabatu,
význačnému vztahu k Tóře a odlišování čistých a nečistých pokrmů) se pokouším představit
hnutí jako svébytný proud v kontextu české křesťanské religiózní scény.

1.2 DEFINICE MESIÁNSKÉHO JUDAISMU
Mesiánský judaismus je mnohými autory definován jako hnutí Židů. Farber (2012:1)
označuje mesiánský judaismus jako „na Bibli založené hnutí Židů, kteří věří, že JEŠU’A
(Ježíš) je MAŠIACH (doslova „ Ten Pomazaný“, Kristus)“. S touto definicí se shoduje
například Cibulka (2015:1), podle něhož je toto hnutí „jednou z větví judaismu, která se
vyznačuje tím, že přijímá učení židovského učitele, jenž působil v 1. století občanského
letopočtu (…) na území Izraele – tento rabi byl ve své době znám pod jménem JEŠUA HANOCRI (Ježíš Nazaretský). Později, když byl svými žáky uznán za Mesiáše Izraele, Vykupitele
světa a Pána, začal být označován též jako JEŠUA HA-MAŠIACH (Ježíš Kristus).“ Také

9

http://icej.cz/lang_cs/clanek/2/5/.
Všechna jména jsou anonymizována.
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Shapiro (2011:1) zdůrazňuje důležitost židovské identity v rámci tohoto proudu: „Mesiánský
judaismus je hnutím lidí, kteří se identifikují jako Židé a přijímají (…) židovskou kulturu a
náboženskou tradici, přičemž zároveň věří v Ježíšovu božskou podstatu, v Boží trojjedinost a
autoritu Nového zákona.“
Pro účely této práce a zejména pro výzkum v českém náboženském prostředí je však
nezbytné se oprostit od představy mesiánského judaismu jako hnutí (výhradně) židovského.
Reason (2014:1) nabízí definici mesiánského judaismu jako „kongregačního hnutí
sestávajícího z věřících, kteří uznávají Ješuu haNazrati jako svého Mesiáše a Spasitele a
zároveň uznávají židovskou teologii i liturgii.“ Kaell (2015:42) v souladu s tímto rozšířením
definice nahlíží na tento druh religiozity jako na „původem americké hnutí kongregací, které
mají evangelikální věrouku a židovskou liturgii.“
Mesiánští věřící židovského původu o sobě po aktu přijetí Ježíše jako Mesiáše nehovoří
jako o křesťanech. Jsou nadále židy. Neprožili konverzi, nýbrž „naplnění“. Vnímají se jako
„naplnění“ či „úplní“ židé (např. Dein 2009). Jsou přesvědčeni o tom, že jejich židovství
neutrpělo, ba naopak, objevili jeho další rozměr. V židovské obci však bývají přijímáni velmi
negativně. Mesiánský judaismus je ze strany židovské obce nahlížen nejčastěji jako hereze.
Harris-Shapiro (1999:56) popisuje velmi problematický vztah ortodoxních i liberálních židů
k mesiánskému judaismu: „Tradiční tolerance ortodoxních židů vůči liberálním židům se
nevztahuje na židy mesiánské. Mesiánští židé na rozdíl od liberálních nejsou nahlíženi jako
„děti v zajetí“ 11, které neúmyslně porušují judaismus. Základní hodnota svobody myšlení,
která umožňuje liberálním židům přijímat sekulární či východní Židy, nezahrnuje mesiánskou
teologii. Žid může věřit téměř čemukoli, nikoli však Ježíši jako Spasiteli“. Mesiánské hnutí je
tedy „mainstreamovým“ judaismem odmítáno. O to více však vede dialog s křesťanskou
církví, zejména s evangelikálními společenstvími, které jsou vůči této formě religiozity
obvykle otevřenější (více například Kaell 2015).

1.3 VÝVOJ HNUTÍ
Přestože je mesiánský judaismus některými vědci (např. Feher 1998, Yaakov 2006)
chápán jako hnutí novodobé, vzniklé v 19. století ve Spojených Státech, je tento proud svými
vyznavači nahlížen jako starodávné hnutí, respektive proud, navazující na období po Ježíšově
smrti. Příslušník jedné české mesiánské skupiny, Cibulka (2015:1), vyvrací představu
mesiánského hnutí jako nově vzniklého typu religiozity. Upozorňuje na fakt, že první židé,
11

„Captive children“.

11

kteří uvěřili v zmrtvýchvstání Ježíše Nazaretského, se nezřekli svého židovského způsobu
života, nýbrž si ponechali svoji židovskou identitu. „Významnou úlohu při šíření mesiánského
judaismu v 1. století o. l., jemuž se v některých kruzích ne zcela šťastně říká židokřesťanství,
sehrála jedna z jeruzalémských synagóg, kterou až do roku 62 o. l. vedl Jakub, bratr Páně
(…). Tato synagóga se vyznačovala nejen tím, že sdružovala věřící v Ješuu ha-Mašiach, ale
také tím, že tito věřící byli „nadšenými zastánci Zákona“ neboli Tóry. To mimo jiné znamená,
že tito věřící vedli židovský způsob života a účastnili se židovských bohoslužeb včetně těch, jež
se odehrávaly v jeruzalémském Chrámu. Tyto židovské způsoby však nenutili věřícím z
národů. Ty odkazovali pouze na závaznost dodržování těch nejnutnějších věcí z Tóry 12. K
význačným hlasatelům víry v Ješuu ha-Mašiach mezi národy se v 1. století o. l. zařadil rav
Saul z Tarsu, jenž je v křesťanském světě známý spíše pod označením apoštol Pavel (…).“
Cibulka (2015:1) je přesvědčen, že k rozchodu věřících v Ježíše Nazaretského
s judaismem došlo pod tlakem ze strany římské vlády. „Protižidovské zaměření křesťanské
církve začalo v době, kdy se věřící z národů chtěli vyhnout pronásledování ze strany římské
moci, která v době židovských protiřímských povstání považovala skupiny věřících v Ješuu haMašiach za stoupence určitého židovského náboženského směru, a vyvrcholily po Nicejském
sněmu (325 o. l.), kdy židovští věřící v Ješuu ha-Mašiach na základě nejrůznějších církevních
výnosů 13 ztratili možnost vést židovský způsob života i bohoslužby.“
Podle Schiffmana (2007:9) se po Nicejském sněmu Židé vyznávající mesiánský judaismus
ocitli „v situaci, kdy měli před sebou volbu připojit se k již existujícím církvím z pohanů a
zapřít svou židovskou identitu nebo se zříci své víry v Mesiáše, aby mohli zůstat v židovské
obci, anebo si podržet svou identitu i víru, avšak nenavštěvovat žádnou bohoslužbu“.
Čtvrté století tedy Cibulka i Schieffman nahlížejí jako období definitivního oddělení
křesťanství od judaismu a počátek křesťanské antipatie vůči všemu židovskému, což podle
mnohých mesiánských autorů přetrvává v některých křesťanských církvích dodnes. Takovýto
důraz ve výkladu historie a odkazování se k období, kdy víra ve zmrtvýchvstání Ježíše
Nazaretského nebyla chápána jako nové náboženství, nýbrž pouze jako proud v rámci
judaismu, jako víra v očekávaného židovského mesiáše, jsou pro vyznavače mesiánského
judaismu typické. Akcent na hledání „původního“ či „autentického“ se význačně promítá do
teologie hnutí.
Tato přikázání jsou v současné době shrnuta v tzv. Sedmi noachidských přikázáních.
Cibulka zmiňuje například usnesení Laodicejského sněmu z roku: „Nepřísluší, aby křesťané podle židovského
způsobu světili sobotu, nýbrž aby pracovali toho dne. Světiti však jako křesťané mají přednostně den nedělní,
mohou-li. Budou-li přistiženi, že světí jako židé, buďtež od Krista proklati.“ (Pravidla svatého místního sněmu
laodicejského, 29. Pravidlo, cit. dle Cibulka 2015:1).
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Stav významné oddělenosti křesťanských a židovských věřících přetrvával až do 19.
století, kdy se začaly díky protestantským misijním organizacím, které šířily evangelikalismus
napříč kulturami, některé skupiny židovského původu označovat jako „hebrejští křesťané“.
Tito křesťané židovského původu začali sami vytvářet misijní společnosti za účelem
evangelizace příslušníků svého národa. Rudolph (in Rudolph, Willitts 2013) upozorňuje, že se
tyto misijní společnosti nehlásily k mesiánskému judaismu. „Obrácení Židé“ byli vedeni
k tomu, aby se připojili do protestantských církví a plně se asimilovali mezi křesťany
nežidovského původu. Tito etničtí Židé obvykle nežili ve sféře judaismu, nýbrž přijali za své
evangelikální prožívání víry. Menšina Židů, kteří uvěřili v Ježíše skrze křesťanské misijní
organizace, se odmítla vzdát svého židovství a stát se křesťany. Tito lidé se začali označovat
jako „mesiánští židé“, aby se odlišili od židovských konvertitů ke křesťanství, kteří se podle
této skupiny vzdali své zásadní národní výlučnosti před Bohem. Význačnými mesiánskými
židy konce 19. a začátku 20. století byli například Joseph Rabinowitz v Rusku, rabín Isaac
Lichtenstein v Maďarsku, Mark John Levy ve Spojených Státech či Philip Cohen v Jižní
Africe (Rudolph in Rudolph, Willits 2013).
Zprvu nechtěla být většina židovských misijních společností s mesiánským judaismem
spojována. V roce 1917 označila Hebrew Christian Alliance of America(HCAA) mesiánský
judaismus za herezi (Rohold in Rudolph, Willitts 2013:26) a vyjádřila se k hnutí takto:
„Cítíme jako svoji povinnost objasnit, že nemáme nic společného s takzvaným ,mesiánským
judaismem´ v žádné jeho podobě, nevěříme v něj (…) Jsme naplněni hlubokou vděčností
Bohu, že umožnil Konferenci jej vyhnat z našeho středu. HCAA je absolutně oproštěna od
tohoto vlivu, nyní a napořád.“
Navzdory marginalizaci mesiánského judaismu ze strany židovských misijních
společností se toto hnutí prosadilo jako celosvětové společenství nejen židovských věřících
v Ježíše. Zásadním zlomem pro jeho prosazení bylo založení mesiánské synagogy v Kišiněvě
Josephem Rabinowitzem. Ani Rabinowitz, ani jeho synagoga nebyli napojeni na jakoukoli
křesťanskou denominaci. Židovští členové tohoto společenství vykonávali obřízku,
dodržovali sobotu a židovské svátky. Budova byla členy kongregace označována jako
„synagoga“, kde se také pravidelně četl svitek Tóry. Modlitby však měly mesiánské důrazy a
Ježíšovo jméno bylo vyslovováno výhradně ve své hebrejské formě – Ješua (Rudolph in
Rudolph, Willitts 2013).
Na konci šedesátých a na počátku sedmdesátých let dvacátého století mnoho mladých
Židů přijalo Ješuu jako Mesiáše. Wallace (2012) dává náhlý zájem mladých Židů věřících
v Ješuu

o hledání své židovské identity do souvislosti s hnutím hippies. V této době začaly
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ve Spojených Státech, nejvíce však v Kalifornii, vznikat židovské „hipísácké církve“. Tito
mladí Židé však postupně začali odmítat nahlížet na sebe jako na křesťany. „Jsme židovští
věřící v Ješuu, který je naším Mesiášem. Máme svůj vlastní osud v Pánu. Nebudeme nadále
asimilováni do církve a nebudeme předstírat, že jsme nežidé. Jestliže Ješua sám, Jeho
následovníci a první židovští věřící vytrvale dodržovali svůj židovský životní styl, proč to bylo
tehdy správně, ale nyní už nikoli?“ (Chernoff 1996:123)
Ambice udržet si svoji židovskou identitu a scházet se s podobně smýšlejícími věřícími
stála za masivním rozšířením tohoto původně amerického hnutí. V roce 1979 vznikla Union
of Messianic Jewish Congregations se svými devatenácti kongregacemi, následována v roce
1986 International Alliance of Messianic Congregations and Synagogues se svými patnácti
členskými kongregacemi. V roce 2012 tyto dvě organizace zastřešovaly více než 200
mesiánských společenství, vedle toho bylo zaznamenáno přibližně 300 nezávislých menších
mesiánských komunit roztroušených po světě (Rudolph in Rudolph, Willitts 2013).
V roce 1975 se Hebrew Christian Alliance of America pod tlakem vzrůstajícího počtu
mladých mesiánských židů přejmenovala na Messianic Jewish Alliance of America (MJAA).
Tímto rozhodnutím došlo k tomu, že původně „hebrejští křesťané“ získali přes noc označení
„mesiánští židé“ a postupně započal proces změny jejich sebeidentifikace. Touto změnou
zároveň došlo k významnému zmenšování významu pojmu „hebrejský křesťan“ ve prospěch
„mesiánského žida“ a současně k rozmělnění tohoto pojmu, neboť toto označení kromě Žida,
který uvěřil v Mesiáše a udržel si svůj židovský způsob života, začal zahrnovat i skupiny Židů
obrácené ke křesťanství (Rudolph in Rudolph, Willitts 2013).
Rudolph (in Rudolph, Willitts 2013) poukazuje na současné multietnické směřování
tohoto hnutí, které se uskutečňuje skrze smíšená manželství Židů a nežidů. Součástí hnutí jsou
všechny větve judaismu – ortodoxní, konzervativní, reformovaný, rekonstrukcionistický,
současný, i nejrůznější světové židovské subkultury – aškenázští, sefardští, etiopští či asijští
Židé. Hnutí roste zejména v Izraeli, kam se zároveň přesouvá jeho centrum. Hnutí bylo
v minulosti vědci nahlíženo jako odmítané a ze strany judaismu i křesťanské církve
marginalizované (např. Dein 2009, Shapiro 2011). Rudolph (in Rudolph, Willitts 2013:48) si
však všímá současného sbližování mesiánského judaismu s křesťanskou církví: „Po staletí byl
mesiánský judaismus církví i synagogou marginalizován jako nechtěný „prostřední“. Dnes
můžeme vidět známky změny. Hnutí mesiánského judaismu získává podporu mezi církvemi.
Vědci, kteří se zabývají Novým zákonem a teologové stále více zdůrazňují, že je mesiánský
judaismus ve shodě s učením židovských apoštolů a se zkušeností raných izraelských, syrských
a okolních komunit Židů, kteří uvěřili v Ješuu.“
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Dein (2009) dává růst mesiánského hnutí do souvislosti za prvé se vznikem státu Izrael, za
druhé s šestidenní válkou, která vedla k počátku většího uvědomění své židovské identity u
Židů žijících v Izraeli i v Americe, a za třetí s rostoucí otevřeností a progresivitou
evangelikálního a charismatického křesťanství zejména ve Spojených Státech. V současné
době je na světě přibližně okolo 500 000 příslušníků hnutí mesiánského judaismu, přičemž
nejvíce těchto věřících se nachází ve Spojených státech a v Izraeli, ale početné komunity lze
nalézt i v zemích bývalého Sovětského svazu a v ostatních částech Evropy (Grammatica
2014).
Přestože mesiánský judaismus není hnutím centralizovaným, existují v jeho rámci národní
i nadnárodní organizace, které usilují o dosažení spolupráce mezi jednotlivými mesiánskými
společenstvími, ať už se jedná o konference, semináře či dobrovolnickou práci v Izraeli.
Největší mesiánskou organizací je Messianic Jewish Alliance of America, která se zaměřuje
zejména na pořádání konferencí. Jejími členy mohou být pouze jednotliví věřící, nikoli
společenství. Skupiny věřících a mesiánské rabíny sdružuje organizace Union of Messianic
Jewish Congregations (UMJC), která zároveň těmto rabínům nabízí program zakončený
vysvěcením (Glaser in Rudolph, Willitts 2013). International Messianic Jewish Alliance
(IMJA) spojuje přibližně dvacet národních mesiánských spolků a nabízí platformu pro
komunikaci mezi mesiánskými skupinami napříč kontinenty. 14

1.4 VĚROUKA
Podle Reason (2014) se teologie mesiánského judaismu opírá zejména o křesťanské
fundamentalistické hnutí, které se formovalo přibližně od dvacátých do čtyřicátých let
dvacátého století. Vymezovalo se proti křesťanskému modernismu a liberalismu tím, že jasně
rozlišovalo skupinu spasených a nespasených. Jeho příslušníci trvali na tom, že Bible je
inspirovaným a autoritativním slovem Božím, kladli zásadní důraz na Ježíšovu vykupitelskou
smrt na kříži, na historickou věrnost zázraků, doslovné čtení Bible a premileniální
eschatologii.
Růst fundamentalistu byl v souladu s novými teologickými důrazy na hnutí svatosti,
letniční hnutí a premileniální dispensationalismus. Dispensationalismus definuje Power
(2011:74) jako „systematický výklad dějin spásy, který chápe Židy jako fyzický pozůstatek
biblického Izraele a připisuje jim zásadní roli ve vztahu k příchodu Mesiášova království.
Židovský Izrael nebyl opuštěn, nýbrž byl upozaděn během éry církve. Až nastane správný čas,
14
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křesťané budou „vytrženi“ a Izrael se chopí svého božského pověření k evangelizaci světa,
čímž nastolí příchod Mesiášova království. V klasickém dispensationalismu vyplňuje církev
určité mezidobí (…), avšak nenahradila Izrael“. Dispensationalismus počátku dvacátého
století nepočítal s obnovením Izraele jako národního státu, nýbrž na něj nahlížel jako na
mýtický konstrukt, který je spjatý s blížícím se Koncem. Nový dispensationalismus již počítá
s fyzickým návratem Židů do Svaté země, čímž se izraelský lid posouvá z pozice Bohem
odmítnutých do centra Božího plánu spasení. Z dispensationalismu vychází i ideologie
křesťanského sionismu – tedy náboženské přesvědčení, které spojuje existenci současného
izraelského lidu s biblickými Izraelity a zároveň vyjádření podpory sionistickému úsilí,
vycházejícího z biblického základu (Belhassen, Caton, Stewart 2008).
Hlouběji se vztahem mezi fundamentalismem a sionismem zabývá Griessman (1976),
který vytyčuje čtyři základní rysy protestantského fundamentalismu, které jsou významné ve
vztahu k Židům a sionismu. Jsou jimi literalismus, partikularismus, milenarismus,
evangelikalismus.
Literalismus lze shrnout jako výrok „Bůh to řekl. Věřím tomu. A hotovo.“ (Griessman
1976:201). Pro protestantské fundamentalisty je Bible nejvyšší autoritou, je nutné ji brát
doslovně (což ovšem neznamená, že fundamentalisté odmítají symbolické interpretace). Ve
vztahu k Židům si fundamentalisté všímají jejich zásadní role při příchodu Mesiáše na tento
svět, jejich vyvolenosti i zásadní role při odchodu Mesiáše z tohoto světa. Fundamentalisté
mnohdy zmiňují pasáž: “Kdo prokleje tebe, bude proklet, kdo žehnat bude tobě, sám bude
požehnán.“ (Gn 27,29)
Náboženský partikularismus ve své nejčistší formě rozděluje lidstvo na dvě skupiny. První
skupina je „osvícená“, „spasená“, „vyvolená“ a užívá určitých výhod oproti druhé skupině,
„zaslepené“, „ztracené“. Podle náboženských partikularistů existuje pouze jedna víra, na
jejímž základě se rozhoduje o osudu lidstva. V tomto případě je rozhodujícím činitelem spásy
víra v Ježíše jako Spasitele.
Mileniaristé věří, že v budoucnu nastane Mesiášovo tisícileté království na Zemi. Toto
období bude naplněním židovských i křesťanských proroctví. Pozornost mileniaristů se tedy
upírá zejména k zemi Izrael a jejímu lidu. Například Lindsey a Carlson (1973) sestavili
seznam proroctví, týkající se „posledního času“.
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1) Vznik státu Izrael v Palestině – naplněno, květen 1948
2) Jeruzalém znovu ve vlastnictví Izraelců – naplněno, červen 1967
3) Židovský Chrám bude znovu postaven na hoře Moria – naplní se v budoucnu
4) Rusko napadne Střední Východ – naplní se v budoucnu
5) Nastane bitva Armageddon – naplní se v budoucnu
6) Uskuteční se druhý příchod Krista – nastane v budoucnu
7) Začne „duchovní obnovení“ Izraele – nastane v budoucnu
Většina fundamentalistů je přesvědčena o tom, že Židé, kteří neuvěřili v Ježíše jako
Mesiáše, nejsou spaseni. Konverzi Židů chápou jako součást Božího plánu pro „poslední čas“
a chtějí se v evangelizační aktivitě aktivně angažovat.
Dispensationalismus, letniční hnutí i hnutí svatosti sdílejí důrazy nebezpečí tohoto světa,
útěchy v separatistické zbožnosti, zásadní význam evangelií a očekávání konce. Z těchto
důrazů vyrostl americký evangelikalismus, který ovšem později opustil izolacionistické
tendence, stal se více pluralitním a sociálně zaangažovaným. Mesiánský judaismus stojí
zejména na fundamentálních kořenech, které se v šedesátých letech začaly propojovat s neo –
letničním hnutím. Místem tohoto spojení bylo zejména hnutí Jesus People, které přivedlo
k víře v Ježíše mnoho Židů. Uctívání a teologie hnutí Jesus People spojovaly fundamentální
teologii s „duchem naplněnou“ či charismatickou vírou, což zahrnovalo i víru v přetrvávající
duchovní dary, jako například modlitby v jazycích, uzdravování či prorokování. Zatímco
tradiční letniční hnutí zakládalo své vlastní denominace, neo-letniční hnutí pronikalo do
stávajících křesťanských denominací, včetně mesiánských (Reason 2014). Vliv letniční (a
charismatické) religiozity se např. podle Deina (2009) či Samuelson (2000) projevuje jednak
v teologii daných kongregací a jednak v podobě bohoslužeb, které nezřídka mají dynamický
charakter – členové se do průběhu bohoslužby aktivně zapojují, ať již s užíváním charismat či
tělesnými projevy – tancem, tleskáním, zvedáním rukou atd.
1.4.1

VYBRANÉ PASÁŽE Z VYZNÁNÍ VÍRY UMJC

„Je jeden Bůh, který se zjevil jako Otec, Syn a Duch svatý. Každé božské jednání ve světě
je uskutečňováno Otcem, skrze Syna, v moci Ducha svatého. Tento Bůh odhalil sám sebe ve
stvoření a v historii Izraele, jak to stojí v Písmu. Bůh vybral Izrael, židovský lid, a vstoupil
s ním do smlouvy, čímž se stali prvním ovocem obnoveného lidství a mohou tedy
zprostředkovat požehnání a obnovu všem národům na světě. Ve své milostivé lásce dal Bůh
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Izraeli svatou Tóru k životu ve smlouvě a svatou Zemi Izrael jako dědictví a příslib Světa,
který má přijít. Když se naplnil čas, Boží Syn se stal lidskou bytostí – Ješua Mesiáš se narodil
židovské panně, pravé Izraelce, vhodné představitelce celého národa. Ješua žil jako svatý
spravedlivý (tzaddik), bez výjimky naplňující nařízení (mitzvot) Tóry. Ješua dokonale ukázal
lidské vyjádření božského obrazu.“ 15
„Ješua zemřel pro usmíření hříchu Izraele a celého světa. Fyzicky vstal z mrtvých jako
první ovoce vzkříšení zaslíbeného Izraeli. Vstoupil do nebe a byl dosazen na trůn po Boží
pravici jako izraelský Mesiáš. Bůh vylil svého Božského Ducha na společenství Ješuových
následovníků, aby mohli být důvěrně spojeni s Mesiášem jako Jeho tělo a stát se tak
ztělesněním naplnění Nové smlouvy, jež byla zaslíbena Izraeli. Této rané židovské komunitě
Bůh přidal společníky z národů, kteří slyšeli zprávy o Boží práci skrze Ješuu a odpověděli
vírou. Mesiášovo společenství je jedním společenstvím vyjádřeným různými formami v rámci
židovské komunity i mezi národy. Všichni jsou povoláni k tomu, aby zasvětili svůj život
uctívání, bohoslužbě a veřejnému svědčení o Ješuovi. Jednota a láska v celém společenství
potvrzuje Ješuovu úlohu jako Toho, kdo byl seslán Otcem, a zároveň záměr, který má Bůh
skrze Mesiáše pro Izrael a národy.“ 16
„Tóra je Božím darem Izraeli. Slouží jako ustavení židovského lidu, a tudíž i mesiánskožidovských společenství. Tóra nemá stejný význam pro mesiánské komunity z národů, avšak
poskytuje jim duchovní potravu (…) Tóra zároveň poskytuje univerzální normy chování a
vyučování v otázkách každodenního života pro všechny. Tanach a Brit Hadasha (Nový zákon)
jsou božsky inspirované a zcela pravdivé, jsou darem, který Bůh daroval svému lidu (…) Mají
svrchovanou a konečnou autoritu v otázkách víry a náboženské praxe.“ 17
Vybrané pasáže z vyznání víry UMJC (2012) představují několik významných pilířů
mesiánské religiozity. Mesiánští věřící nejčastěji vyznávají v souladu s evangelikální teologií
Boží trojjedinost, Ježíšovo narození z panny, jeho vzkříšení, nanebevstoupení a druhý
příchod. Připisují izraelskému lidu výsadní postavení mezi ostatními národy. Přiznávají
Židům speciální Boží vyvolení a zároveň vyjadřují vděk za výsadu spasení, která podle
mesiánské teologie přešla na pohany pouze skrze Izraelce. Vyznání obsahuje přesvědčení, že
moderní stát Izrael byl židovskému lidu Bohem zaslíben, a tudíž podporuje ideologii
křesťanského sionismu. Též zdůrazňuje Ježíšovo židovství – v mesiánském judaismu je Ježíš

15

http://www.mjstudies.com.
Ibid.
17
Ibid.
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chápán jako očekávaný židovský král a Mesiáš, je naplněním starozákonních proroctví.
UMJC klade důraz na význam Tóry i pro nežidy a implicitně se vymezuje vůči některým
křesťanským tvrzením, která nahlížejí na Starý zákon jako na již neplatný. Tóra má pro
mesiánské věřící speciální význam, avšak i Tanach a Nový zákon jsou pro příslušníky tohoto
hnutí závazné. Společenství věřících v Ješuu má být složeno z židovských i nežidovských
členů, přičemž tyto dvě skupiny mají plnit odlišnou roli.

1.5 MESIÁNŠTÍ VĚŘÍCÍ
Kaell (2015) upozorňuje, že zatímco mesiánští vedoucí ve světě mají tendenci popisovat
svá společenství jako etnicky židovská, tvoří dnes více než 70% členů těchto kongregací
znovuzrození křesťané. Farber (2012) udává poměr židovských vs. nežidovských věřících
v mesiánských společenstvích mimo Izrael (tam převládají etničtí Židé) dokonce 1:10. Tito
členové jsou v mesiánských kongregacích označováni jako „gentile believers“ – nežidovští
věřící. 18
Rudolph a Klayman (in: Rudolph, Willitts 2013:75) označují mesiánské věřící
nežidovského původu jako ty, „kteří jsou povoláni Bohem, aby se spoluúčastnili života a
osudu židovského lidu. Mají pro židovský lid speciální lásku, zapojují se do židovského světa,
učí se hebrejštinu, dodržují židovské zvyky a po desetiletí slouží v mesiánských synagogách.“
Někteří autoři (například Wallace 2012) rozlišují mesiánský judaismus a „hnutí židovských
kořenů“. Hnutí židovských kořenů je obvykle tvořeno pouze nežidovskými věřícími. Vychází
z předpokladu, že „církev odbočila od pravého učení a hebrejského pojetí Bible (…)
křesťanství bylo naroubováno do kultury a věrouky řecké a římské filosofie a že v konečném
důsledku bylo biblické křesťanství, které se zastává v dnešních církvích, poškozeno pohanskou
imitací evangelií Nového zákona.“ 19
Správné pochopení Nového zákona podle příslušníků hnutí může tedy vycházet pouze
z hebrejského pohledu. Církev si neuvědomuje, že Ježíš a jeho učedníci byli Židé a žili
v poslušnosti Tóře. Každý věřící by tedy měl žít životem naplňujícím Tóru. 20 Avšak v rámci
tohoto hnutí existuje vědomí dělicí čáry mezi židovskými a nežidovskými věřícími. „Hele,
Wilson (1996:21) upozorňuje, že „většina křesťanů má v současné době sklony považovat se za „pohany“
(gentiles). Písmo však ostře rozlišuje mezi lidmi víry Izraele a pohany. Gojim, „pohané“ se na různých místech
popisují jako lidé, kteří obětují démonům (1K 10,19-20), uctívají modly a vyznačují se pohanskou sexuální etikou
(Sk 15,23-29). Jakmile však dojdou víry v živého Boha Izraele, už dále nestojí mezi lidmi, jejichž životy se točí
kolem barbarských modlářských praktik“. Z tohoto důvodu neoznačuji věřící nežidovského původu jako pohany,
nýbrž jako nežidy či mesiánské věřící.
19
http://www.apologet.cz/?q=articles/id/595-co-je-hnuti-zidovskych-korenu.
18

20

Ibid.
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vždyť já nejsem Žid. Takže všechny ty židovské způsoby společenského života, všechny ty
zvyklosti a obyčeje s tím spojené, jsou něčím, co není pro mě to pravé ořechové. Není to něco,
co bych rád zcela začlenil do svého života. Nerad bych se pokoušel být Židem. Chci se jen
vrátit ke kořenům své víry do té míry, abych pochopil, jak žili následovníci Ješuy a jak by
mohli žít svou víru dnes. Rád bych se co nejtěsněji přiblížil tomu, co dělali v prvním století,
ale nerad bych se pouštěl do všech těch židovských věcí“ (Wallace 2012:4). Toto oddělení
mesiánského judaismu a hnutí židovských kořenů nalézám pouze u teoretiků (mnohdy s dosti
silnou negativní citovou zaangažovaností ve vztahu k druhému zmíněnému hnutí), nikoli však
u samotných informátorů (ani mých, ani v dostupné literatuře). Členové sboru, ve kterém
jsem prováděla výzkum, o sobě hovoří jako o mesiánských věřících a příslušnících
mesiánského judaismu, rozhodla jsem se tedy brát jejich sebeoznačení v potaz.
Stokes (1996) vymezuje pět typů skupin nežidovských věřících v mesiánských
společenstvích. První skupinu definuje jako „rádoby Židy“. Tito lidé dospěli k přesvědčení, že
je Bůh „povolal“, aby byli Židy. Tito věřící často nosí kipy a v některých případech nejsou
ochotni upřímně přiznat svoji nežidovskou identitu. Druhou skupinu tvoří věřící, kterým
připadá židovská identita přitažlivá a kteří hledají smysl a naplnění v mesiánské formě
uctívání. Napodobováním židovské etnicity se tito lidé snaží demonstrovat svoji lásku
k židovskému lidu a židovské kořeny křesťanství. Třetí skupinou jsou věřící, kteří jsou
přesvědčeni o stejné závaznosti Tóry pro Židy i nežidy. Výsledkem je podle Stokese stírání
odlišností mezi Židy a nežidy. Čtvrtá skupina je tvořena nežidovskými věřícími, kteří se
oženili s Židy. Tito věřící se rozhodli pro dodržování některých nařízení z Tóry a pro
židovskou liturgii s cílem vychovat své děti s vědomím jejich židovské identity. Poslední
skupinou jsou nežidé, kteří se připojili k mesiánskému hnutí, aby vyjádřili svoji víru v Ješuu
v kontextu jeho židovství.
Podle Stokese (1996) mají jak Židé, tak nežidovští věřící pro mesiánské hnutí velkou
důležitost, avšak jejich role se liší. Role nežidů nespočívá v sebeidentifikaci jako Izrael či
dokonce nahrazení Izraele, nýbrž ve ztotožnění se s Izraelem a jeho podpoře. Druhým úkolem
nežidů je vyvolat v Izraeli závist, která pramení z rozšíření spásy na nežidovské věřící
v Mesiáše a jejich poslušnost Bohu a Tóře. Tato závist by měla vést k probuzení „spícího“
nevěřícího Izraele.
Se stále přibývajícím množstvím nežidovských věřících v mesiánských kongregacích
roste na významu i otázka, zda se povinnost dodržovat Zákon vztahuje i na tyto příslušníky
společenství. V této problematice nevládne shoda. Někteří duchovní zmiňují, že pro nežidy
milost převyšuje Zákon (2Kor 3:7), mnoho dalších však povzbuzují nežidovské věřící, aby
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dodržovali košer stravu a slavili židovské svátky (Kaell 2015). Tito duchovní vycházejí
z předpokladu, že Bůh nikdy výslovně nezrušil Zákon, takže je stále platný. První křesťané
dodržovali Zákon jako zdravou životní cestu. Tento životní způsob přibližuje člověka k Ježíši,
jelikož jeho služba byla založena na učednictví – „umění napodobovat svého Učitele“ – tudíž
všichni jeho učedníci by se měli učit jeho slova a „dělat všechny věci, které dělal on.“ 21

1.6 BOHOSLUŽBA
Wallace (2012) upozorňuje, že mesiánské hnutí nejen v Americe není v žádném případě
hnutím homogenním a stejně tak mesiánské bohoslužby se v jednotlivých společenstvích
výrazně liší. Některé bohoslužby se prakticky neliší od setkání letničních církví, s výjimkou
toho, že probíhají v sobotu a mužští členové v některých případech nosí kipy a tality. Na
druhém konci spektra se konají bohoslužby v synagogách, muži zde nosí černé obleky, černé
klobouky a mají pejzy. Jediným indikátorem, že se člověk nenachází mezi ortodoxními Židy,
je vyznávání jména Ješua. Většina společenství se podle Wallace nachází někde mezi těmito
dvěma póly.
Rudolph a Klayman (in Rudolph, Willits 2013) odlišují mesiánskou bohoslužbu od
ortodoxní židovské bohoslužby ústředním významem Ješuy, význačným důrazem na Nový
zákon a přítomností nežidů. Bohoslužba podle nich zahrnuje studování paraši 22 a s ní
souvisejícího úseku Nového zákona, písně, tance, instrumentální hudbu a hebrejskou liturgii
vycházející ze siduru. Oficiální část, trvající přibližně dvě hodiny, následuje tzv. oneg šabat,
tedy posezení s obědem, kdy nastane prostor pro neformální konverzaci. Bohoslužebné
prostory se podle autorů odlišují architektonicky, avšak nikoli symbolickými označeními.
V místnostech lze spatřit Davidovy hvězdy, menory či nápisy v hebrejštině. Některá
společenství uchovávají svitek Tóry či zdobenou lampu, připomínající „věčné světlo“.
Klayman (in Rudolph, Willits 2013) poukazuje na vznik „mesiánské hudby“ v 60. a 70.
letech. Tento hudební proud představují například kapely The Liberated Wailling Wall či Kol
Simcha. Mesiánské písně jsou podle něj často „přímé citace z Bible nebo jsou alespoň
odvozeny z biblických pasáží, které obsahují tato témata: biblické žalmy, které velebí Boha;
potvrzení Boží věrnosti Izraeli, proroctví z Tanachu, zabývající se dřívější a budoucí prací
Mesiáše (…)“ (Klayman in Rudolph, Willitts 2013: 129). Písně jsou podle Klaymana obvykle
zpívány v hebrejštině, hudební styl je ovlivněn jednak tradičními židovskými rytmy a jednak
21

http://ffoz.org/info/founding-principles.html.
Paraša je označení pro úsek textu v Tóře. Tóra je rozdělena na 54 oddílů, každý z nich připadá na jeden týden
židovského kalendáře. Za rok je se tedy takto přečte celá Tóra.
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evangelikálními a letničními chvalozpěvy. Písně mají obvykle optimistický ráz a vyzývají
k tleskání a zvedání rukou. Klayman (in Rudolph, Willits 2013:131) též zmiňuje „mesiánský
tanec“, též zvaný „Davidův tanec“, který se inspiruje v izraelském folkovém tanci, v tancích
jemenských a chasidských Židů a má vyjadřovat „radost z důvěrného vztahu s Bohem skrze
Ješuu“.
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2 METODOLOGIE

2.1 VLIV MÉHO NÁBOŽENSKÉHO PŘESVĚDČENÍ NA TERÉN
Jsem si vědoma toho, že celý průběh výzkumu velmi silně ovlivňovalo moje náboženské
přesvědčení. Už při prvním setkání se členy společenství (a pak pokaždé, když jsem se
seznámila s dalšími členy) jsem se dočkala otázky: „A ty jsi odkud?“ Tímto dotazem
v žádném případě nebylo míněno místo narození či pobytu, nýbrž z jaké církve jsem přišla.
Členové sboru automaticky předpokládali, že když mezi ně zavítám, musím být věřící. Moje
odpověď, že jsem členkou Apoštolské církve, členy obvykle uklidnila a podnítila další otázky,
typicky z jakého sboru přicházím, kdo je můj pastor, kde se scházíme, popřípadě někteří
začali lovit v paměti jména lidí, které znají z Apoštolské církve, se snahou zjistit, jestli
nemáme nějaké společné známé. Po zjištění mé církevní příslušnosti mi někteří členové
nabídli tykání. Domnívám se, že je pravděpodobné, že kdybych nebyla věřící (nebo
nepocházela z církevního prostředí), že bych pravděpodobně nabídku tykání neobdržela (nebo
minimálně ne takhle rychle).
Několikrát jsem dostala otázku, jestli jsem v církvi vyrůstala, nebo uvěřila až v pozdějším
věku. Rozpovídala jsem se tedy o svém raném dětství v Církvi Křesťanská společenství,
pozdějším dětství v Církvi bratrské a dospívání a dospělosti v Apoštolské církvi. Bylo
evidentní, že má znalost různých církevních prostředí a osobností udělala na členy sboru
dojem, a když v průběhu bohoslužeb o některé významné křesťanské osobnosti hovořili, brali
jako samozřejmost, že vím, o koho se jedná.
Domnívám se, že navázání kvalitních vztahů v terénu mi umožnil z velké části fakt, že
jsem byla schopná se zapojit do teologických debat v rámci bohoslužeb i mimo ně. Pokud
jsem měla k probíranému tématu co říci, snažila jsem se co nejvíce zapojit, abych nebyla
pouze pasivním příjemcem informací, tím, kdo pouze poslouchá a čerpá, nýbrž aby mě ostatní
vnímali jako člověka, který je ochoten i dávat a podělit se o své myšlenky.
Po celou dobu výzkumu jsem vnímala svůj status jako střídavě insiderský i outsiderský.
Jsem přesvědčená o tom, že moje náboženské přesvědčení a schopnost zorientovat se
v probíraných tématech umožnilo, že mě členové sboru vzali mezi sebe, a že na mě začali po
několika měsících, kdy jsem se pravidelně účastnila bohoslužeb, nahlížet jako na někoho, kdo
do společenství patří, téměř jako na členku sboru. Nevím, do jaké míry by se mi podařilo
dosáhnout stejného výsledku, kdybych měla jiné (ne)náboženské přesvědčení, ale domnívám
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se, že by bariéra mezi členy sboru a mnou byla mnohem silnější. Zároveň pro mě však byla
nová většina informací týkajících se vztahu křesťanství a judaismu a členy společenství jsem
byla tedy nejspíše nahlížena jako „typický produkt nedělních církví“, jako člověk, který se
pohybuje v církvích, které nekladou na židovské kořeny křesťanské víry dostatečný důraz.
Tato pozice pro mě byla výhodná v tom, že mi věřící ochotně podrobně vysvětlovali své
duchovní důrazy jako nováčkovi.
Jsem si vědoma toho, že mé náboženské zkušenosti měly významný vliv na analýzu
popisovaných fenoménů. V případech, kdy se náboženské prožitky informátorů do značné
míry shodovaly s mými osobními zkušenostmi, jsem měla v prvních chvílích tendenci
sklouzávat k nahlížení na tyto jevy jako na přirozené, běžné, samozřejmé. Více jsem se
zajímala o fenomény, které pro mě byly cizí, nové, zvláštní. Musela jsem se tedy několikrát
v průběhu celého vývoje výzkumu na okamžik zastavit a přemýšlet nad tím, s kterými prvky
víry, na které v terénu narážím, se ztotožňuji a zdali je podrobuji stejně kritické analýze jako
duchovní aspekty, které mi nejsou vlastní.

2.2 MOJE POZICE V KOMUNITĚ
Od své první návštěvy ve společenství jsem měla pocit, že jsem „řadovými členy“ sboru
velmi dobře přijímána. Měli radost, že vidí ve sboru novou tvář, někoho, kdo se upřímně
zajímá. Společenství prošlo před nedávnou dobou nepříjemným obdobím sporů, jehož
vyústěním byl odchod některých členů a nejistota ohledně budoucnosti společenství. Možná o
to více byla každá nová osoba ve sboru vítána.
Zaregistrovala jsem však, že vedoucí společenství se ke mně chová sice vstřícně a mile,
avšak drží si poměrně značný odstup. Jeden mladý člen sboru, Tomáš, mi prozradil, že před
jistou dobou se ve společenství vyskytovala mladá dívka, výzkumnice (pochopila jsem, že
studentka religionistiky), které vedl práci jistý nejmenovaný docent. Vedení sboru studentce
poskytlo mnoho informací ohledně sboru, avšak poté, co zjistili, jakým způsobem docent
výzkumnici práci vede, dívku ze sboru vykázali. Nedozvěděla jsem se, v čem přesně spočíval
problém, ale Tomášovi stačilo mé slovo, že zmíněný docent mi práci nevede. Jsem
přesvědčená o tom, že tato neblahá zkušenost s výzkumnicí mi ztížila vstup do terénu.
Rozhodla jsem se tedy, že budu postupovat velmi pomalu a pokusím se navázat s lidmi ve
sboru blízký vztah oboustranné důvěry. Mým cílem bylo ukázat, že nehodlám pátrat ve sboru
po pikantnostech, které by měly členům společenství ublížit, nýbrž že můj zájem o mesiánský
judaismus je opravdový.
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Začala jsem chodit na bohoslužby pravidelně, téměř každou sobotu. Domnívám se, že
mému „začlenění“ do společenství nahrával i fakt, že sbor, jehož jsem členkou, se v této době
nacházel ve velké krizi a já jej pravidelně nenavštěvovala. O této skutečnosti jsem několikrát
hovořila se členy mesiánského společenství, kteří mi tedy kromě výzkumného terénu poskytli
v podstatě i dočasné duchovní zázemí.
Domnívám se, že velmi exoticky působil na věřící můj obor – antropologie. Kdybych
studovala teologii či religionistiku, jistě bych byla pro členy sboru čitelnější. Debaty o tom,
čím se tedy vlastně zabývám, v čem spočívá etnografie jako metoda, byly v některých
případech na bohoslužbách přebity veselím, které pramenilo z asociace antropolog rovná se
vědec v pralese. „Ve chvilce ticha se na mě obrátil Jakub: „A co tě sem vlastně zaválo,
Moniko?“ Popsala jsem přítomným svůj dvojí zájem – vědecký a osobní. Andrea vypadala
krajně zaujatě: „Antropolog? To jsou ty, jak jezdili do pralesů? Hele já teď viděla nějakou
reportáž s holkou, co byla na Sibiři. No a ona se tam nemyla. A na kůži se jí vytvořil takovej
film, jako ochrannej. No a pak to prej hrozně bolelo, když to sundavala doma ve sprše.“
Pokyvovala jsem a přemýšlela nad tím, že si teď všichni o mně budou myslet, že jsem asi
pěkné čuně, že to vyžaduje můj obor. A vskutku. „Takže ty taky míváš takovej ochrannej…?“
„Ne, víte, já zatím zkoumám spíše v naší zemi, no. Ono, ne všichni jezděj do takových
podmínek a …“ Nemělo smysl příliš vysvětlovat. Přítomní byli rozjaření a evidentně velmi
pobavení představou, jak ze sebe po skončení svých výzkumů strhávám přilepenou špínu.“ 23
Velká změna, kterou jsem vnímala ve vztahu členů společenství s mojí osobou, nastala
s přesunem místa konání bohoslužeb. Původním místem konání bohoslužeb v době, kdy jsem
společenství začala navštěvovat, byl modlitební sál ve velké chladné budově jedné
nejmenované evangelikální církve. Zde se bohoslužby konaly do konce školního roku. Od
začátku prázdnin se místo konání bohoslužeb přesunulo do domovů jednotlivých věřících.
Přes léto se nás obvykle nesešlo více než pět a já jsem měla možnost si pohovořit soukromě
s jednotlivými členy. Přijít k někomu domů mi připadalo mnohem osobnější než se scházet na
„neutrální půdě“ modlitebny. Tím, že člověk jí jídlo, které mu hostitel připraví a přemýšlí,
čím by sám mohl přispět, vzniká vztah, troufám si říci, v mém případě přátelský. Změnila se
také doba, kterou jsem se členy sboru o sobotách trávila – když se setkání konalo
v modlitebním sále, obvykle jsem odešla brzy po skončení bohoslužby, pokud jsem měla
pocit, že se se mnou nikdo příliš nechce bavit. S přesunem místa setkávání do bytů jsem
začala trávit s věřícími o několik hodin víc. Domácí prostředí, sezení na pohovce a v křeslech,
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Z terénního deníku 13.8. 2016.
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domácí jídlo a poměrně malý počet přítomných, to vše umožnilo velmi vhodnou atmosféru
pro neformální rozhovory. Z bohoslužby, která začínala v 11 hodin, jsem si zvykla odcházet
mezi 15-16h, přičemž minimálně dvě hodiny z tohoto času byly stráveny povídáním si o
našich životech.
Velký zlom pro mě nastal přibližně po pěti měsících ve společenství, kdy mi vedoucí
Radek nabídl tykání. To mi udělalo velkou radost, jelikož jsem cítila, že se odstup mezi námi
zmenšuje. Druhou zásadní událostí, která záhy následovala, pro mě byla Radkova nabídka, že
mi bude zasílat emaily, které rozesílá členům sboru. Ty obsahují informace nejen o místě a
čase scházení (které jsem do té doby získávala od paní Lenky), nýbrž například pozdravy
z Radkových cest do Izraele.

2.3 METODOLOGIE A ETIKA VÝZKUMU
Společenství jsem navštěvovala s krátkými přestávkami od dubna 2016 do září 2017. Po
celou dobu svého pobytu ve společenství jsem se snažila, aby mé pozorování bylo vskutku
zúčastněné. Zpívala jsem s ostatními účastníky bohoslužby chvály, zapojovala se do diskuze
nad Písmem, sdílela s ostatními své prožitky víry a zapojila jsem se aktivně i do oslav svátků.
Nejspíše tato má zaangažovanost vedla k tomu, že přestože byl můj výzkum od začátku
otevřený a nikdy jsem neodmítla komunikovat s nikým ze sboru o svém oboru, studiu či o své
plánované práci, čím déle jsem ve společenství byla, tím méně na mě většina členů nahlížela
jako na výzkumnici. Věřící mě vřele přijali mezi sebe. Troufám si říci, že jsem si ve
společenství vybudovala s některými členy přátelské vztahy. V budoucnu plánuji s těmito
lidmi zůstat v kontaktu, a pokud mi to bude umožněno, ráda bych čas od času navštívila
bohoslužbu.
Kromě neformálních rozhovorů, kterých jsem zejména před a po bohoslužbě uskutečnila
bezpočet, jsem se sešla s devíti věřícími k individuálním polostrukturovaným rozhovorům.
Rozhovory se konaly nejčastěji v kavárnách či restauracích, setkání proběhla však i
v prostorách vysoké školy nebo po skončení bohoslužby v místnostech sousedících
s modlitebnou. Dva informátory jsem jela navštívit do města, kde žijí, s jednou z nich jsme
uskutečnily interview na výletě v přírodě, ve skalách. Rozhovory se mi podařilo domluvit
s většinou lidí, kteří do sboru docházejí pravidelně a patří tedy k „jádru“ společenství. Jedná
se o pět mužů a čtyři ženy. Jeden informátor je ve věku mezi 30-40 lety, čtyřem věřícím je
mezi 40-50 lety, dvěma je mezi 50-60, jednomu informátorovi je 60-70 let a nejstaršímu
věřícímu je přes 70 let. Všechny informátory jsem informovala o náplni a cíli svého výzkumu
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a vyžádala jsem si souhlas s jejich účastí a použitím získaných dat v mé práci. Všem
účastníkům jsem přislíbila anonymizaci. Sedm věřících mi umožnilo nahrávat si rozhovor na
diktafon, dva informátoři tuto možnost odmítli, psala jsem si tedy poznámky na papír.
Rozhovory většinou trvaly přibližně jednu hodinu. Jejich orientační strukturu přidávám
k práci v podobě přílohy.
Terénní poznámky jsem si vždy psala po příchodu domů ze společenství. Dělat si
poznámky během bohoslužby jsem vyhodnotila jako nevhodné, s výjimkou případů, kdy
někdo z věřících zmínil například inspirativní knihu, film či událost, které se vztahují
k tématu. Zvolila jsem tedy „zkušenostní“ přístup 24 (Madden 2010), který vyžaduje strávit po
odchodu z terénu několik hodin soustředěným vzpomínáním a sepisováním podrobných
zážitků z terénu. Pokusila jsem se, aby mé poznámky obsahovaly popis událostí a situací,
rozhovory mezi jednotlivými účastníky navzájem a mezi nimi a mnou, mé emoce, pocity a
měnící se vztah mezi mnou a mými informátory, a nakonec první náznaky teoretizace.
Výzkumy týkající se náboženských prožitků věřících lidí s sebou přinášejí specifická
etická úskalí. Hammersley a Atkinson (1995) tematizují problém soukromí v etnografickém
výzkumu a táží se, zda jsou například náboženské obřady veřejnými událostmi. Následně si
odpovídají – jsou i nejsou. V případě mého výzkumu je bohoslužba do jisté míry otevřena
cizím lidem (pokud jsou tedy schopni nalézt informace o místě a čase konání), zároveň však
funguje do jisté míry spíše jako domácí skupinka než jako bohoslužba velkých sborů, což
znamená, že se jednotliví věřící sdílejí se svými osobními radostmi a strastmi. Najít hranici
mezi „veřejnými“ a „osobními“ sděleními pro mě nebylo vždy snadné, zvlášť pokud se
jednalo o duchovní či vztahovou problematiku, proto jsem se rozhodla před odevzdáním
odeslat práci všem zúčastněným a dát jim možnost se vyjádřit k informacím, které v práci
uvádím.
V rámci svého výzkumu jsem nutně narazila na problém sdílení duchovních zážitků a
vjemů. Věřící hovoří o Bohu jako o někom, kdo jim aktivně zasahuje do života, něco od nich
očekává, komunikuje s nimi. Jsem vzdálena posuzování pravdivosti či oprávněnosti těchto
výroků nebo hledání psychologických příčin těchto fenoménů. Bialecki (2014) negativně
vnímá rozšíření metodologického ateismu v sociálních vědách a zejména v antropologii
náboženství, respektive křesťanství. Metodologický ateismus využívá přesvědčení, že
všechny náboženské koncepty a sociální instituce jsou lidskými představami či projekcemi,
pro účely výzkumu. Bialecki zpochybňuje tento vědecký přístup a prosazuje nutnost vrátit
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„Experiential“ approach.
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Boha do sociálně-vědního výzkumu. Navazuje přitom na ontologický obrat a zejména
Latourův symetrický přístup. Bůh by se měl do výzkumu vrátit jako (potencionální) sociální
aktér. Výzkum ve společnostech, ve kterých je Bůh „produkován“, musí zahrnovat
etnografické zkoumání Boha jako jednajícího aktéra. Bialecki navrhuje zabývat se tím, jak je
Bůh v určitých společnostech tvořen a jaká je Jeho role pro věřící. Tento autor kritizuje
etnografické práce, které se zabývají křesťanskými komunitami a Boha jako aktéra zcela
vytěsnily.
V českém prostředí se kritikou metodologického ateismu zabývají zejména Paleček a
Konopásek (např. 2006). Paleček (2011: odst. 3) upozorňuje, že mu jde zejména o to „aby
bylo možné náboženské fenomény studovat, aniž by se z jejich studia dopředu vylučovalo téma
existence čehokoli, o co v nich jde.“ Zároveň ve vztahu k „transcendentním“ bytostem
zdůrazňuje (2011: odst. 5), že „lidé odkazují na tyto bytosti jako na něco, co je nějakým
způsobem přímo tady, co s nimi něco dělá, co jim nějak zasáhlo do života“. Palečkovým
cílem není přesvědčovat o pravdivosti existence těchto bytostí na tomto světě, nýbrž společně
s Konopáskem (Konopásek, Paleček 2006) zaujímá přístup, který nazývají „věřícným“. Tímto
přístupem přitakávají tomu, že „není nějaký předem daný a definovaný bůh, ale mnohost a
rozmanitost příspěvků, skrze něž vůbec něco takového jako bůh působící v lidských životech
může existovat (možná i jako dosti „neuchopitelný“, „mizející“, ale jindy překvapivě
přítomný atd.)“ (Paleček 2011: odst. 8). Moje pozice v terénu je specifická v tom, že sama
sebe považuji za věřící osobu, dokonce sdílím s informátory evangelikální religiozitu. To však
nic nemění na faktu, že jsem se v kontaktu s věřícími setkávala s výpověďmi o duchovních
zážitcích, které pro mě byly překvapivé nebo minimálně neznámé. Proto se domnívám, že se
mohu připojit k nehodnotícímu věřícnému přístupu a pokusit se popsat některé formy této
specifické podoby religiozity, přičemž některé její důrazy sdílím a jiné nikoli.
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3 EMPIRICKÁ ČÁST

3.1 MESIÁNSKÝ SBOR
Radek po konverzi prošel dvěma evangelikálními církvemi, Církví Křesťanská
společenství a Církví bratrskou, díky své ženě, izraelské mesiánské židovce, se však
v křesťanských kongregacích neusadil natrvalo. „Jak je moje žena vlastně z židovského
prostředí, tak jsme hledali společenství. Pro některé židovské věřící to v církvích není ono,
něco tam chybí. Návrat ke kořenům. Vůbec to prožívání, že je normální věřit v Mesiáše,
zůstávat dál židem, slavit svátky. Takže tam furt něco chybělo a hledalo se nové společenství a
pak se našlo.“
Duchovní hledání tohoto manželského páru bylo zakončeno přibližně před deseti lety
nalezením malé skupinky věřících, kteří byli vedeni německým mesiánským rabínem a
scházeli se k příležitosti oslavy židovských svátků. Tato (maximálně patnáctičlenná) skupina
byla složena z křesťanů z tradičních i charismatických církví, někteří z nich měli židovské
kořeny, někteří měli silný vztah k Izraeli, jiní pouze hledali něco nového. Součástí
společenství byly několik let dvě mesiánské židovky z Izraele, Radkova žena a její sestra,
které vnášely do sboru hlubokou znalost izraelských reálií.
S příchodem Radka a jeho ženy se začala skupinka scházet pravidelně o sobotách.
Postupem času převzal Radek od berlínského rabína „pomazání“ ke službě a do vedoucí
činnosti se zapojil také Antonín. Tito dva muži se střídali ve vedení bohoslužby a výkladu
paraš. V několika uplynulých letech prošel sbor bouřlivým obdobím, v důsledku čehož odešli
někteří členové a příznivci sboru, zejména charismatičtěji zaměření křesťané, kteří se
neztotožnili s konzervativnějším směřováním sboru.
V současné době funguje společenství jako zapsaný spolek. Oficiálních členů má pouze
pět, avšak počet lidí, kteří na bohoslužby pravidelně i nepravidelně docházejí, je minimálně
trojnásobný 25. Členi (kteří nejsou ve vedoucí funkci) mohou být zároveň zaregistrováni i
v jiných náboženských organizacích.
Ve vedení společenství jsou tři členové sboru – Radek, Antonín a Lenka. Lenka se
nepovažuje za vedoucí duchovní, role se ujala zejména za účelem naplnění legislativy, aby
mohlo společenství po právní stránce kvalitně fungovat. Antonín se ujímá povinností
vedoucího v případě Radkovy absence. Radek je vedoucí. Nikoli pastor, nikoli rabín.
Přestože přihlášku do společenství podepsalo pouze pět osob, hovořím pro zjednodušení o věřících, kteří do
sboru pravidelně docházejí a se společenstvím se ztotožňují, jako o členech.
25
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Označení pastor je příliš spjaté s křesťanskou církví, a tudíž by tento titul mohl být
nepřijatelný pro potencionální židovské členy společenství. Funkce rabína s sebou zase
přináší nezbytnost určitého vzdělání, kvalifikace, již Radek nezískal. Radek nemá teologické
vzdělání, jeho znalosti jsou založeny na pečlivém samostudiu Písma a nejrůznějších
křesťanských, židovských, mesiánských relevantních zdrojů. Dle mého pozorování členové
sboru očekávají, že bude mít Radek určitý nejen teologický, nýbrž všeobecný přehled. Věřící
hovoří o svém vedoucím jako o nositeli Písma, zcela zde chybí očekávání poskytování
pastoračních či sociálních služeb věřícím nebo veřejnosti. Jeho role tedy spočívá zejména ve
znalosti Starého i Nového zákona, schopnosti přemýšlet nad texty, předávat své myšlenky,
vést a usměrňovat diskusi. Radek vnímá jako klíčovou pro výkon své funkce schopnost
orientovat se v cizích jazycích. Tuto kompetenci využívá jednak při rozboru a hledání
významu u jednotlivých slov vyskytujících se v Bibli, jednak v přístupu k zásadním
teologickým informacím, které jsou v případě mesiánské religiozity jen zřídka dostupné
v českém jazyce. Radek sám se domnívá, že se při zvolení od něj očekávalo, že bude „silnej
energickej vedoucí, člověk s přirozenou autoritou“.

Zvolen byl podle svých slov

demokraticky, hlasováním.
V České republice se nacházejí pouze dvě další nepočetné skupinky mesiánských
věřících. Mezi těmito společenstvími probíhá občasná komunikace, výměna informací, avšak
v jiných rovinách nedochází k žádné spolupráci. Členové sboru čerpají teologickou inspiraci
převážně ze zahraničí, kontakty udržují s mesiánskými věřícími zejména na Ukrajině,
v Izraeli a v Německu. Radek je dlouhodobě v kontaktu s mesiánským sborem na Ukrajině,
který jezdí navštěvovat a s jehož členy se potkává na mesiánských konferencích. Absence
centrální mesiánské náboženské autority, která by udávala teologické i liturgické směřování,
poskytuje velký prostor pro kreativitu lokálních duchovních autorit a „skládání si“ vlastní
duchovní mozaiky ze střípků nalezených při cestách po jiných mesiánských společenstvích,
v literatuře, na internetu.
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3.2 POPIS BOHOSLUŽBY
3.2.1

BOHOSLUŽBA V MODLITEBNĚ

V době, kdy jsem začala mesiánský sbor navštěvovat, se skupina scházela v modlitebně
evangelikální církve. Prostor se nacházel ve starém chladném činžovním domě. Byla to velká,
vzdušná, prostorná místnost s vysokým stropem a okny do vnitrobloku. Levá stěna místnosti
sestávala z posuvných dveří, které oddělovaly prostor od vedlejší modlitebny, kam členové
sboru chodili v případě potřeby pro Bible. Místnosti dominovala řada k sobě přiražených
dlouhých stolů, na kterých byly vždy rozloženy Bible a zpěvníky, uprostřed stolů obvykle
plápolaly dvě svíce. Kolem stolů bylo rozestavěno přibližně 15-20 židlí. V jednom rohu
místnosti stála vysoká knihovna s knihami především křesťanské tematiky, druhý roh
okupoval široký stůl s nádobím, kávou a čajem. Na konci místnosti byl umístěn nevelký
pohodlný gauč s malým stolečkem, na němž byly rozloženy hračky pro děti. Vzhledem
k tomu, že bohoslužebné prostory nepatřily zkoumanému společenství nýbrž protestantské
církvi, zde chyběly ozdobné prvky typické pro mesiánská společenství, například ve
Spojených státech.
Bohoslužby se konaly pravidelně v sobotu v jedenáct hodin dopoledne. Obvykle se
setkání účastnilo šest až patnáct osob, většinou členové či dlouholetí přátelé sboru, v období
mého působení ve společenství se na bohoslužbě objevili noví hosté jen zřídkakdy. Setkání
obvykle začínala s drobným zpožděním, věřící se postupně do modlitebny trousili po malých
skupinkách. Příchozí se navzájem zdravili nejčastěji podáním ruky, méně často objetím, téměř
vždy pozdravem „Šabat šalom! 26“. Když Radek usoudil, že nastal správný čas, zahájil
bohoslužbu hlasitým zatroubením na šofar. Poté začal z Deuteronomia 27 předčítat nejprve
hebrejsky a následně česky vyznání Šema a ostatní věřící se k němu připojili. Poté rozdal
vedoucí zpěvníky a začal spolu s ostatními zvučným hlasem zpívat písně v hebrejštině.
Zpěvník obsahuje přibližně dvacet písní, které se v rámci bohoslužeb stále opakují, tudíž
věřící, kteří chodí na setkání pravidelně, znají většinu textů téměř nazpaměť. Mně osobně
trvalo přibližně pět setkání, než jsem se naučila zpaměti dvě až tři jednodušší písně, které se o
sobotách opakují nejčastěji. Obvykle na shromáždění zazní asi pět písní. V případě, že ve
zpěvníku pod hebrejským textem chybí český překlad, tak se překladu ujme sám Radek,
„abychom nezpívali něco, čemu nerozumíme“. Písně nejčastěji obsahují doslovné či opsané
biblické pasáže, nejčastěji mají melancholickou, rozjímavou náladu. Věřící při chválách sedí
26
27

„Pokojný šabat!“
Dt. 6:4-9.
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na svém místě a nejsou patrné žádné tělesné projevy typické pro letniční religiozitu.
Z rozhovorů se členy sboru vyplynulo, že v dobách, kdy do sboru pravidelně docházely dvě
izraelské ženy, se členové společenství učili židovské tance, chvály byly dynamičtější a
průběh celého setkání byl o něco živelnější. V současné době k ničemu takovému nedochází,
atmosféra bohoslužby je poklidná, umírněná.
Po dozpívání písní vyhlašuje vedoucí modlitby za izraelský národ. Obvykle sestávají
z poděkování za možnost žehnat státu Izrael a jeho lidu. Věřící se přimlouvají za Boží lid,
který se odvrátil od Hospodina a bloudí. Je tedy vyprošována milost spasení pro Židy, kteří
nežijí podle Hospodinových přikázání. Pozornost modlitebníků je upřena jednak na lid,
jednak na vedení státu – věřící žehnají moudrostí a odvahou zejména izraelskému premiérovi
Benjaminu Netanjahuovi.
Nejdelší část bohoslužby nezaujímá kázání, nýbrž rozbor paraši. Text nebývá čten celý
(jeho důkladná znalost je předpokládána), vedoucí přečte úryvek z tohoto oddílu a pokouší se
ostatním věřícím předat myšlenky, které mu z tohoto textu vyvstaly jako nosné. Následně se
rozvine velmi dlouhá diskuse nad daným textem, ke kterému se vyjadřuje naprostá většina
přítomných. Pro rozbor i diskusi je typické, že se přítomní velmi podrobně zabývají
historickým kontextem daných textů, geografickými reáliemi spjatými se starozákonními
příběhy, a zejména s původem a přesností překladu jednotlivých slov a biblických jmen.
Radek po celou dobu pracuje s mobilní aplikací, která mu poskytuje přístup do Starého i
Nového Zákona, kromě několika českých překladů i v hebrejštině, řečtině a ruštině. Pokud u
nějakého slova či slovního spojení vyjádří někdo z věřících zvědavost nad jeho významem,
výraz je vyhledán v hebrejštině a vhodnost překladu je srovnávána v několika jazycích a
českých překladech. Vždy mě ohromovala výjimečná znalost zejména starozákonních pasáží
a reálií velké části členů společenství. „Igor se rozhodl, že do plotu, který staví okolo svého
domu, zazdí malou krabičku s vhodným biblickým veršem. Nebyl si však jistý, která biblická
pasáž se pro tuto příležitost hodí nejlépe. Tereza se zamyslela a nadhodila číslo žalmu, který
vyhodnotila jako nejvhodnější, načež Igor začal daný, velmi dlouhý žalm od začátku do konce
zpaměti citovat. Všichni jsme byli ohromeni.“ 28
Nebylo výjimkou, že diskuse trvala několik hodin a pozornost jejích účastníků byla
zaměřena na okrajová témata a nepříliš často v církvích řešené otázky (Jakou výživovou
hodnotu měla mana? Jak vypadal v zahradě Eden had, než byl potrestán plazením se? Mělo
malomocenství fyzickou, nebo duchovní příčinu? …)

28

Z terénního deníku 30.7. 2016.
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Na konci bohoslužby Radek obvykle vyzval k modlitbám za osobní potřeby jednotlivců.
Nejčastěji se jednalo o modlitby za zdravotní či rodinné problémy nebo za spasení blízkých a
známých. Modlitby probíhaly velice poklidně, nejčastěji se modlil pouze Radek či věřící,
kterého se daný problém týkal, modlitba za jednoho člověka sestávala pouze z pár vět – tato
část bohoslužby zřídkakdy trvala déle než pět minut. U některých členů bylo možné rozeznat
glosolálii 29, avšak pouze velmi potichu, téměř neslyšně. Jiné projevy letniční zbožnosti jsem
nezaznamenala, s výjimkou jednoho případu, kdy žena, kterou jsem viděla ve společenství
přibližně dvakrát, popisovala během modliteb svůj prorocký obraz.
Nekončící diskuse, které nastaly znovu po krátké modlitební přestávce, pomalu splývaly
s hodováním. Stoly se zaplnily delikatesami, které upekly členky sboru, přítomní si mohli
pochutnávat na nejrůznějších druzích hummusu, čočkovém salátu, kukuřičných plackách,
doma upečeném chlebu či sladkostech. Po několika hodinách společného debatování nastal
čas k rozhovorům individuálním, členové si povídali ve dvojicích nebo malých skupinkách o
svých životech, radostech, strastech. Setkání obvykle končilo okolo druhé či třetí hodiny
odpolední.
Jednou za několik shromáždění (nepravidelně) vysluhoval Radek obřad, který je
v protestantských církvích označen jako Večeře Páně. K tomuto obřadu přizval všechny, kteří
přijali Ješuu jako svého Pána a Spasitele, bez ohledu na denominační příslušnost. Na úvod
četl Radek novozákonní pasáže, které odkazují na události před Ježíšovým ukřižováním. Poté
se rozchází s běžným protestantským vysluhováním Večeře Páně tím, že vysloví hebrejské
požehnání nad chlebem a nad vínem 30, které bývá v některých případech suplováno
hroznovým džusem. Následně koluje domácí chléb 31, z něhož přítomní odlamují a jí a pohár
s vínem či džusem, ze kterého věřící upíjejí a nádobu otírají papírovým kapesníkem.
3.2.2

BOHOSLUŽBA V BYTECH VĚŘÍCÍCH

S příchodem léta a současně s vypršením smlouvy na pronájem modlitebny se bohoslužby
přesunuly do neoficiálního prostředí bytů dvou členek sboru (Lenky a Amálie), což s sebou
přineslo několik důsledků. Nejvýznamnějším z nich je dle mého názoru fakt, že bohoslužby
nabyly výrazně neformálnější charakter. V bytech obou žen jsme sedávali v obývacím pokoji,
kolem jednoho stolu, na pohovce, křeslech a židlích. Mnohdy bylo na nevelkém gauči

29
Jedná se o „mluvení jazyky“, které je pojímáno jako duchovní dar zejména v rámci letničního a
charismatického hnutí.
30
Kiduš.
31
Chala.
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namačkáno vedle sebe více lidí, než na kolik byl nábytek koncipován. Účastník setkání tudíž
neměl příliš vlastního prostoru, nýbrž zakoušel těsnou blízkost ostatních věřících. Oba byty
působily velice útulně a příjemně, byly do jisté míry protipólem chladné a neosobní
zmiňované modlitebny. Zvláště Lenčin byt neoddiskutovatelně vypovídal o vášni své
majitelky. První návštěva ve mně zanechala silné dojmy. „Konečně jsme byli v bytě. Přivítala
mě veselá, usměvavá Lenka, s potěšením přijala můj sladký dárek a pokynula mi do
obývacího pokoje. Obývací pokoj byl menších rozměrů, propojený s kuchyňským koutem a
balkonem. Nejvíce mě zaujala knihovna, která lemovala celou jednu zeď pokoje a byla
vyskládaná téměř bez výjimky knihami se židovskou tematikou. Holocaust, Rudé moře, Biblia
Hebraica, Boj o Jeruzalém, Židovské svátky atd. Desítky či stovky titulů. Po celém bytě byly
vystavené fotky z Izraele, hrnečky s Davidovou hvězdou, židovské svícny a jiné židovské
symbolické předměty. V tu chvíli jsem si uvědomila, jak moc musí být téma Božího vyvoleného
národa pro hostitelku zásadní. Celý obývací prostor vypovídal o největší lásce této ženy – o
Izraeli.“ 32
Změna místa konání však s sebou kromě úbytku formálnosti přinesla i značný úbytek
počtu účastníků, což připisuji jednak faktu, že místo konání bohoslužby rozesílal Radek
mailem pouze jádru sboru, a též se domnívám, že přijít do anonymního prostoru modlitebny
mohlo být pro mnohé potencionální návštěvníky únosnější než na první setkání dorazit
k neznámému člověku domů.
Oficiální začátek setkání byl nadále stanoven na 11 hodin, ale nebylo výjimkou, že
polovina věřících dorazila až kolem poledne, celé setkání se tedy mělo tendenci dosti
protahovat. V prostorách bytu z důvodu nerušení ostatních nájemníků netroubil Radek na
šofar. Bohoslužba byla tedy obvykle zahájena hebrejskými písněmi a poté pokračovala ve
stejné formě, jako probíhala v modlitebně. Atmosféra setkání se však dle mého úsudku velmi
změnila. Do výkladu paraši daleko více se svými postřehy začali vstupovat i „řadoví“ členové
sboru. Následná diskuse se obvykle nesla ve velmi veselé, mnohdy až bujaré atmosféře,
přičemž nebylo výjimkou, že se věřící v průběhu několika hodin zcela odchýlili od výchozího
tématu. „Radek se přítomných dotázal, co se stane, když dáme byť jen nepatrné množství
kvasnic do těsta. Touto otázkou se pokoušel ostatní nasměřovat k uvědomění si, že stačí
malinké množství něčeho špatného (kvasnic) do něčeho dobrého (těsta) a stane se něco, co
jsme nezamýšleli - těsto zkvasí. Po Radkově dotazu začali přítomní dle očekávání přes sebe
hlásit, že těsto zkvasí. Avšak Ladislav zřejmě kvůli jazykové bariéře nepostřehl, kam Radek
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mířil a radostně vykřikl: „Chvála Pánu, budeme mít vánočku, haleluja!“ Ladislavovo nadšení
pro kvašené pečivo u mě i Lenky vyvolalo těžko skrývaný záchvat smíchu.“ 33
Každé setkání bývalo k mání skvělé občerstvení – káva, nabídka čajů, domácí sladkosti a
v naprosté většině případů i hostitelkou vlastnoručně uvařený oběd, což velmi zpříjemňovalo
mnohahodinové soustředění na biblický text. Většina členů společenství po oficiálním
ukončení bohoslužby nespěchala domů, bylo tedy zcela běžné, že se setkání protáhlo do třetí
nebo čtvrté hodiny odpolední. V obou bytech bylo nutné, aby někdo sešel několik pater
s odcházejícími hosty a odemkl dveře, tudíž věřící obvykle opouštěli setkání po skupinkách či
všichni najednou.
Popsaný scénář bohoslužby nebyl dodržován striktně, diskuse mohla být nahrazena
například promítáním dokumentu o izraelských reáliích. Několikrát do roka byla část
bohoslužby věnována oslavě židovských svátků. Důležitosti slavení židovských svátků
v tomto společenství se budu věnovat později.
3.2.3

BOHOSLUŽBA SE VRACÍ DO FORMÁLNĚJŠÍCH PROSTOR

Malý sbor se k radostnému údivu některých členů podařilo i po roce scházení v domovech
jednotlivých věřících udržet. Počet návštěvníků bohoslužeb se ustálil přibližně mezi šesti až
dvanácti. Pokud se návštěvnost blížila k horní hranici, začal být prostor obývacích pokojů
neudržitelný. Radek se rozhodl, že je vhodné, aby se sbor přesunul do většího. Podařilo se mu
zajistit malý útulný sál patřící jisté charismatické církvi. Prostor působí příjemně, budova je
velmi dobře dostupná městskou hromadnou dopravou. K dispozici je kromě sálu i malá
kuchyňka, toalety a vedlejší prázdné pokoje (které jsem však za dobu mého pozorování
využívala pouze já na pořizování rozhovorů se členy, kteří mi byli ochotni tento čas po
skončení bohoslužby poskytnout). Útulný sál je vybaven pro účely konání bohoslužby,
vepředu stojí skromná kazatelna s křížem a přibližně dvě třetiny místnosti zabírají ke
kazatelně směřující židle. Radkův sboreček však využívá zbylou třetinu místnosti, kde stojí
větší konferenční stolek, za nímž se rozkládá pohodlná pohovka. Věřící, pro něž na pohovce
nebylo místo, si přinesou ke stolku židli. Vždy se sedí v kruhu. Bohoslužba si zachovala
stejný, relativně neformální ráz jako předchozí model. Rozdíl nastal ve chválách, kterým dala
„ožít“ kytara jednoho ze členů a také opět přibyli členové, kteří do bytů nedocházeli. Některé
bývalé a dávné členy jsem zde viděla poprvé. S návratem do formálnějších prostor a zánikem
role „klíčníka“ se vrátila též možnost svobodnějšího příchodu a odchodu.
33
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3.3 DUCHOVNÍ PUTOVÁNÍ
Nikdo z informátorů, se kterými jsem hovořila (kromě dvou zmíněných izraelských žen,
které však v době mého působení ve sboru žily dlouhodobě v Izraeli), o sobě nemluví jako o
příslušníku židovského lidu, nikdo se neodkazoval k židovskému původu. Mezi těmito
mesiánskými věřícími a etnickými Židy existuje pevná hranice. Identita těchto věřících
zůstává křesťanská, v rámci Stokesovy (1996) klasifikace tito věřící odpovídají dvěma
skupinám – jednak nežidům, kteří se připojili k mesiánskému hnutí, aby vyjádřili svoji víru
v Ješuu v kontextu jeho židovství (o čemž budu hovořit později), a jednak věřícím, kterým
připadá židovská identita přitažlivá a kteří hledají smysl a naplnění v mesiánské formě
uctívání. Cesta těchto osob k mesiánské zbožnosti byla ve většině případů klikatá a vedla
skrze nejrůznější typy kongregací.
Ze všech informátorů, s kterými jsem uskutečnila rozhovor, byl pouze Ladislav v dětství
veden k víře, vyrostl na Ukrajině v katolické rodině. Ostatní členové sboru popisují své
původní rodiny buď jako čistě ateistické nebo minimálně nepraktikující. Všichni věřící
vyrůstali v éře socialismu a pod pojmem křesťanství si představovali pouze katolicismus.
Jejich vztah ke katolickému křesťanství se pohyboval na škále od neutrálního až po velmi
negativní. Pro Tomáše nebyli věřící, které v době před svojí konverzí znal, lákavým vzorem:
„Znal jsem, jak to říct, takové ty běžné katolíky v Čechách, ale to jsou lidi, který mě spíš
odradili. Už tehdy jsem věděl, že si od církve v Praze a Čechách budu muset držet velkej
odstup, že jsou to lidi, s kterejma čím míň se budu stýkat, tím to pro mě asi bude lepší. Kdyby
to mělo být podle lidí, tak bych se křesťanem nejspíš nikdy nestal.“ Tomáš se křesťanem stal
nikoli na základě kontaktů s jinými křesťany, nýbrž skrze svoji vášeň – čtení. Na střední škole
přečetl Starý zákon, Nový zákon a deuterokanonické knihy. Poté vše ještě jednou a přiklonil
se k názoru, že texty dávají smysl. Jeho první kontakt s protestantským společenstvím se
uskutečnil ve sboru, který se schází v pátek večer a jehož důrazy jsou do velké míry totožné
se sobotním sborem.
Tomáš je výjimkou v přímočarosti své cesty do sboru s důrazy na židovské kořeny
křesťanské víry. Ostatní věřící zdůrazňují na své duchovní cestě prvek dlouhého hledání.
Většina z nich se začala aktivně o duchovno a náboženství zajímat v období dospívání či rané
dospělosti. Toto období se u členů čtyřicátníků a padesátníků odehrávalo v době revoluční a
porevoluční. V té době začaly do českého prostředí pronikat vlivy východní filosofie či
spiritualita Nového věku. Lenka se začala zajímat o „východní směry“, Jakub koketoval
s buddhismem, Tereza se obracela o pomoc k východnímu léčitelství: „Měla jsem nějaké
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zdravotní problémy a říkala jsem si, kdo mi může pomoct. Zabývala jsem se předtím
okultismem, vyhledávala jsem léčitele, dělala jsem jógu, meditace, dělala jsem si takové ty
zábaly, zajímala jsem se o „zóny“. A ono to nepomáhalo.“

Tito mladí lidé nenašli

v neinstitucionální spiritualitě uspokojení a hledali dál.
Lenka získala první, nepříliš pozitivní zkušenosti s křesťanstvím v souvislosti se svými
zdravotními potížemi. „Myslím, že to bylo nějaké charismatické společenství, myslím ve
Slaném. A já jsem byla po poměrně závažné operaci střev, takže jsem tam na to shromáždění
jela, no a tam mě přinutili přijmout tu víru, aniž já bych to chtěla. Vůbec jsem to nechtěla.
Udělala jsem to proti svojí vůli a ještě víc mě to od toho odradilo. A bylo to charismatické
prostředí, lidé se tam modlili v jazycích a já jsem vůbec nechápala, o co jde. Takže to byl pro
mě docela šokující zážitek.“ Lenka není jediná, jejíž první kroky v církvi vedly do
charismaticky orientovaného společenství. Negativní zážitky si z tohoto prostředí odnesla i
Andrea: „Dal mi [Bůh]společenství v Ústí nad Labem, Nový život, a tam jsem narazila,
protože oni nemají tu víru nastavenou tak, jako já. To myšlení neměli nastavený jako já a
narážela jsem tam na jejich „To je z Boha, to není z Boha, to byl hlas Boží, to nebyl hlas
Boží“. Neustále soudili, co je z Boha, co není z Boha, nenechali mě tam rozvíjet a nenechali
mě tam ani udělat přátelství, soudili, že se nemůžu kamarádit jako svobodná s matkou, která
má děti, že jí nerozumím a ona nerozumí mně. Až takhle to brali. Tak jsem se ptala Boha, co
to má jako znamenat. A Bůh mě od nich odvedl, a to už mi ukazoval blíž Tóru a své slovo a
odvedl mě k adventistům.“
Církev Adventistů sedmého dne nenavštěvovala pouze Andrea, ale i Denisa a Jakub.
Teologický důraz této církve na svěcení soboty byl v souladu se zjištěními z biblického
samostudia těchto věřících, avšak ti měli stále pocit, že může „být něco víc“, že jim něco
schází. Jakubovo nejšťastnější duchovní období se pojí s jeho účastí na malém, téměř
každodenním duchovním setkávání: „Vyprávěli jsme si zážitky, co jsme měli s Bohem,
zkušenosti ze života a jinak jsme studovali Bibli pořád, modlitby samozřejmě. Takže to byla
vlastně taková každodenní skupinka. Já jsem tam měl jedno období, kdy jsem musel změnit
práci a musel jsem začít jezdit a dělat kabelový spojky, a to se jezdí po republice a já jsem byl
neustále pryč a měl jsem pocit, že mi to společenství tak chybí, že jsem kvůli tomu dal výpověď
a radši jsem si hledal jinou práci. Tam to bylo hodně semknutý a opravdu to byly krásný
časy.“ Jakub nachází, co hledá, v mesiánském sboru. Vyhovuje mu menší počet účastníků,
rodinná atmosféra, ale zejména podrobné studium Písma. „Je to zároveň sbor, kterej má svůj
řád, ale má to i prvky skupinky. Ten kazatel nestojí za kazatelnou, není to jako v kostele, že by
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stál na nějakém sloupu v kazatelničce, že by se vznášel nad lidma, ale sedí s těma lidma a to
je židovskej způsob.“
Pro Tomáše je tento způsob bohoslužby jako jediný únosný, klasický model nedělních
kázání jej odpuzuje a považuje jej za překonaný. Členové, kteří se rozhodli navštěvovat pouze
mesiánské společenství, jsou výrazně radikálnější ve vyjádření nesympatií vůči nedělním
bohoslužbám než věřící, kteří zároveň navštěvují více kongregací. Tereza chodí v sobotu do
mesiánského sboru a v neděli do Evangelické církve metodistické, případně navštěvuje jiné
nedělní církve. ECM vnímá jako určitou jistotu, stabilitu a důraz na židovské kořeny
křesťanství v mesiánském sboru chápe jako něco nového, zajímavého, přitažlivého. Jako
duchovně smysluplnou vnímá kombinaci těchto dvou společenství a nenachází v tomto
spojení žádný rozpor.
Členové posuzují společenství na základě toho, jak moc se podle jejich názoru sbory drží
biblických principů a do jaké míry se zabývají studiem Písma. Andrea dává do kontrastu
hloubku vyučování v mesiánském sboru a důraz na emoce v charismaticky orientovaném
Novém životě: „Šli hodně po zázracích, tam byli lidi, který říkali svědectví, hodně se brečelo,
hodně emotivní, ale myslím si, že ty emoce nejsou až tak důležitý, jako spíš porozumění
životu.“ Tomáš označuje svůj postoj k letničnímu hnutí jako utilitaristický: „Když je možné
něco kvantifikovat a převést to na skutečné vylepšení, tak jsem pro všechno, ale samoúčelný
smysl těhle záležitostí moc nevidím. Letniční důrazy bych viděl spíš jako nástroj, než jako cíl.
Spíš než aby se pro vlastní účel demonstrovala Boží moc, tak spíš podle mě jde o to, aby to
konkrétnímu člověku dalo to, co nemůže získat jinak. Jestliže operace nějaké paní, co může
dopadnout hůř či lépe, dopadne lépe, tak jestli to je kvůli modlitbám spolubratrů, nebo že Bůh
zasáhne, nebo že lékaři byli šikovní, to je celkem jedno. Hlavní je, aby té paní bylo dobře. To
samý v případě lidí, který jsou uzdravený, a nikdo pořádně neví jak.“
Jakub se ve svém životě setkal s letničními křesťany, kteří podle jeho názoru měli hluboký
vztah s Bohem, ale zároveň zaznamenal ve svém okolí charismaticky nastavená společenství,
která podle něj neodpovídala biblickým principům. „S charismatickou religiozitou jsem se
setkal jednak přes mojí sestru, která je v Apoštolské církvi v Břeclavi. A na ten sbor mám
docela kladnej názor, i když jsme si právě třeba v těch otázkách židovství úplně nerozuměli,
ale celkem na ně nemám špatnej názor, ale potom jsem se samozřejmě setkal s extrémními
charismatiky. Tak třeba v Ústí je takový společenství, který má až sektářský sklony, jmenuje se
to Novej život, tak to jsem taky párkrát navštívil a odtud mám zase negativní zkušenosti, tam
jsem viděl působení ducha, kterej byl prezentovanej jako Duch Boží, ale ze svý zkušenosti vím,
že se Duch Boží takhle nechová.“
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Pro vedoucího Radka je měřítkem původu charismatických projevů řád. Bohoslužba musí
mít řád a chaos je známkou toho, že něco není v pořádku. „Zažil jsem vanutí Ducha svatého a
bylo to naprosto v pořádku a kolikrát bylo vanutí Ducha a byl v tom zmatek.“ Jakub v rámci
letničního hnutí negativně nahlíží na tělesné projevy, pro které nenachází v Bibli potvrzení.
„Je ve mně taková nedůvěra vůči projevům v letniční církvi, kdy ty lidi padaj, to je hodně
sporná záležitost, někdo to bere jako Ducha Božího, někdo zase ne. Je to věc, ve které vůbec
nemám jasno, tak bych to nerad odsuzoval, ale na druhou stranu, když pak půjdeme dál
k Torontskýmu požehnání, tak se dostaneme až k sektě revivalistů, odkud tyhle prvky přišli a
v církvi revivalistů se už vůbec nedá mluvit o Božím Duchu, a přesto to padání na znak nebo
projevy jako třeba třesení hlavou ze strany na stranu, tam je přímo v Americe sekta, která se
nazývá shakerové, tak to jsou jakoby křesťanský sekty, ale už vysloveně sekty, a přesto tam
jsou podobný prvky, který jsou vidět v torontským požehnání. Nechci nic odsuzovat, ale
myslím, že nějaká náhražka Božího Ducha v církvi existuje. Je to takovej tenkej led a je
potřeba v tom být ostražitej, ale že bych slyšel letniční církev a hned to odsuzoval, to
v žádným případě.“
Několik členů na svém putování církvemi absolvovalo v některém letničně orientovaném
společenství křest Duchem svatým. Andrea však nepřikládá této zkušenosti rozhodující
význam ve svém duchovním životě. „Já jsem prosila o Ducha, o křest, prosila jsem hodně
dlouho. Oni to tam dělali, když se mě dotkli, tak se mi to nelíbilo. Prožila jsem křest, kde se
mě Pán dotknul a pak jsem prožila křest Duchem svatým, kdy ode mě kazatel odstoupil a řekl:
„Ježíš přijde a pokřtí si tě sám“. Takže já jsem nebyla pokřtěná vkládáním rukou, já jsem
byla pokřtěná přímo jako Kristem. Mám ty jazyky, mluvím jazykama, ovládám to, nedávám to
na odiv, protože se řídím apoštolem Pavlem. Ale výklad jsem nikdy jako takovej nezažila,
můžu říct, že to jako moc nerozvíjím, to je pravda. Modlím se tím někdy, ale nepřikládám
tomu to, co oni k tomu maj. Protože moje víra nespočívá na znameních, ale podle ovoce. To
ovoce má bejt láska, radost, pokoj, dobrotivost a ne znamení, který oni maj.“
Jakub soudí, že k tomu, aby byl křesťan naplněn Duchem svatým, nemusí absolvovat
tento křest v letniční církvi. „Křest Duchem, to ses dotkla takový citlivý záležitosti, protože to
je věc, v který nemám jasno, přiznám se, že jsem to nikdy neabsolvoval v letničním smyslu.
Vím, že Ducha Božího mám, tím jsem si jistej, protože už v Církvi bratrské mě ten kazatel vedl
k tomu, abych ho přijal a abych za něj prosil, tak jsem za něj prosil a to jeho působení ve
svým životě cítím. Bůh vyslýchá moje modlitby, někdy pomaleji, někdy i dost rychle, ale vím,
že se mnou je. V tomhle problém nemám, ale uznávám, že ve Skutcích bylo zmíněný nějaký
vzkládání rukou, za působení apoštolů a prvotní církve, nemám v tom úplně jasno, protože
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jsem žádnou takovou proceduru nepodstoupil, takže žádnej zážitek, že by na mě teď sestoupil
Duch Boží, tak to jsem nikdy nezažil.“
Nejblíže k letniční religiozitě má Antonín, který prošel několika takto zaměřenými
církvemi a s nadšením vzpomíná zázraky, které během svého života zažil. „Svědkové
Jehovovi měli osmiletého syna, kterej si hrál s nějakou plechovkou, kde byly nějaký
rozpouštědla a ono jim to bouchlo a on byl popálenej. Já jsem jim vydával svědectví, že Ježíš
existuje. A oni mi volali do práce, abych přijel, že je jejich kluk popálenej a strašně ho to pálí
a naříká. Já jsem říkal: ,Pane, prosím tě, já jedu.´ Vyjel jsem ze Smíchova, celou cestu mi
tekly slzy. Tak jsem přijel k nim domů. „Antoníne, tady je kluk, dělej si, co chceš.“ No a já
jsem začal dělat jedno, uctíval jsem Pána Boha, všech jeho dvanáct jmen. Máma tam stála,
kluk ležel na gauči a byl tam ještě zkoprnělej dalmatin. A já jsem jenom uctíval a vyvyšoval
Pána a najednou jsem pootevřel oči a viděl jsem, jak je nad tím klukem taková lehká mlha a
já se ho ptám, jestli ho to pálí. ,Ne.´ Takže jsme tohle udělali a večer se začal odrbávat a pod
tím byla zdravá kůže. Přišli druhej den k doktorovi a ten říkal, že to není možný. To byl jeden
ze zásahů, který opravdu udělal Bůh.“
V žádném případě tedy nechci tvrdit, že tito věřící odmítají charismata obecně, že se
nemodlí za uzdravení, že nevkládají ruce na nemocné. Můj zážitek s Terezou je toho jasným
příkladem. V době, kdy jsem navštěvovala sbor, jsem čas od času trpěla poměrně silnou,
stupňující se bolestí v oblasti mezi žebry a pravým bokem. „Bolest se postupně zhoršovala, ke
konci bohoslužby už jsem se začínala kroutit, nemohla jsem najít polohu, ve které bych
netrpěla. Nechtěla jsem však na sebe upozorňovat, tak jsem držela a tvářila se, že jsem
v pořádku. Když jsme nastoupily s Terezou do tramvaje, nechala jsem ji posadit a stála nad
ní. O kousek vedle se uvolnilo sedadlo a Tereza se mě zeptala, zda si chci sednout.
Neskutečně jsem to uvítala a zmínila se o své bolesti. ,Tak na to je jednoduchý řešení, ne?´
,No, já pod kudlu teda moc nechci.´ Tereza se zamyslela: ,Tak teda dvě řešení, tohle jsem
nemyslela.´ Zastyděla jsem se, vypadala jsem jak neznaboh. ,Jistě, modlitby, to jo, to já se
budu modlit.´ ,Kde vystupujete? Můžeme si tykat?´ ,Jistě. Moc ráda. Vystupuji za dvě
zastávky.´ ,A můžu se za tebe pomodlit?´ ,Tady??´ ,Tady.´ ,Tak jo.´ Tereza ke mně přistoupila,
před všemi ostatními pasažéry na mě položila ruku a začala se nahlas modlit. ,Ve jménu
Ježíše Krista, záněte, přikazuji ti, ať odejdeš. Odejdi, hned. Ve jménu Ježíšově, amen.´ V tu
chvíli, jak to dořekla, jako kdyby utnul. Po intenzivní bolesti nebylo ani vidu ani slechu. Moje
šokované ,ty vole´ na půl tramvaje asi nebylo nejpřiměřenější reakcí, ale bylo to autentické.
Zmohla jsem se jen na ,je to pryč´. ,Tak super, to jsem ráda, ne vždycky je to takhle hned.´
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Byly jsme na zastávce, kde jsem vystupovala. Tereza mě láskyplně objala a já ještě rozklepaná
vystoupila z tramvaje.“ 34
Členové sboru prošli nejrůznějšími českými i zahraničními protestantskými –
charismatickými i tradičními církvemi. Stejný prvek „putování“ po církvích a hledání svého
místa nachází u svých mesiánských informátorů i Kaell, jejíž informátorka vypověděla: „Byla
jsem všude. U baptistů, u Assemblies of God, u metodistů, v Church of God, ve Vinici,
v nedenominačních sborech, kde si jen vzpomenete. Věděla jsem, že mi něco chybí, ale
nedokázala jsem přesně říct co. Někam jsem začala chodit, chvíli to tam bylo dobré, ale pak
jsem začala cítit vnitřní nepokoj, jako kdybych věděla, že existuje ještě něco víc, něco víc,
něco víc … A potom jsem objevila v novinách článek o tomto [mesiánském] sboru. Skrze ten
článek ke mně Bůh promluvil. Řekl: ,To je to místo, kam chci, abys šla.´“ (Kaell 2015:43).
Kaell (2015) označuje fenomén přítomnosti nežidovských věřících v mesiánských
společenstvích termínem „znovuzrození hledači“ 35. Evangelikální křesťany, kteří se angažují
v mesiánských společenstvích, charakterizuje jako individualistické ve svých náboženských
zkušenostech, ale zároveň konzervativní v organizační struktuře (většina evangelikálů
zdůrazňuje chození do církve, autoritu vedoucího, biblický literalismus a věří, že „pouze Ježíš
dává spasení“). Jsou tedy podle Kaell zároveň individualističtí i zakotvení v organizační
struktuře. Duchovní hledání u těchto křesťanů není znakem pochybností (zejména nikoli o
Boží existenci), nýbrž je podle Kaell (2015:46) samo o sobě „duchovně uspokojivou
náboženskou činností“. Nežidovští věřící, s kterými hovořila Kaell, nevnímali mesiánský
judaismus odděleně od křesťanství (a ani od křesťanských církví, které zároveň navštěvovali).
Z jejich pohledu společenství „prohlubuje a doplňuje jejich oddanost biblickému studiu,
prorocké teologii či vztahu s Ježíšem“(Kaell 2015:47). Kaell srovnává znovuzrozené hledače
s vyznavači proudu Nového věku a všímá si, že evangelikální křesťané na rozdíl od druhé
skupiny chodí pravidelně do církve, chtějí institucionální a kolektivní formu křesťanství.
Součástí jejich hledání je touha mít přístup ke zdrojům, které vnímají jako autoritativní (což
zahrnuje například online výstupy duchovních vedoucích), a zároveň někteří chtějí být
součástí více kongregací současně. Kaell záměrně zdůrazňuje význam internetu u
evangelikálních hledačů, kteří jej vnímají jako nevyčerpatelný zdroj informací a zároveň jim
poskytuje duchovní stravu v dobách, kdy nejsou pevně zakotveni v žádném společenství.
I u svých informátorů pozoruji, že jejich hledání není pochybováním, nýbrž vyjadřuje
potřebu duchovního posunu, v tomto případě směrem ke společenství, které chápou jako
34
35

Z terénního deníku 30.7. 2016.
„Born-again seekers“.
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naplňující biblické principy. Věřící, kteří zároveň docházejí do jiných křesťanských církví,
chápou stejně jako Kaellini informátoři mesiánské společenství jako součást křesťanství, jako
určité obohacení v rámci křesťanství. Naproti tomu členové, kteří se rozhodli angažovat
pouze v mesiánském sboru, jej dávají do protikladu k „nedělním“ církvím, u kterých
zdůrazňují jejich nedostatky.
Jsem přesvědčená o tom, že duchovní vývoj těchto věřících a specifická podoba
mesiánského společenství jsou úzce spjaty s historickým vývojem země. Socialismus věřící
hodnotí jako dobu, kdy měli buď nulovou nebo velmi mlhavou představu o jiných podobách
křesťanství než o formálním katolicismu, který nebyl pro mladé lidi příliš přitažlivý. K víře
nebyli vychováváni a k jiným zdrojům neměli příliš přístup. Někteří věřící však popisují, že
již v této době přemýšleli nad existenciálními otázkami, avšak neučinili si zkušenost
s žádným náboženstvím ani filosofií. Změna nastala s příchodem revolučního období a s tím
spojeným otevřením se nejrůznějším východním i západním náboženským vlivům. Věřící si
začali dělat první zkušenosti s neinstitucionalizovanou religiozitou i s církvemi. Jejich
negativní zkušenosti s letniční/charismatickou zbožností korespondují s obdobím kolem
převratu a odpovídají tomu, co nazývám „agresivní letničností“ (Chaloupková 2015). Takto
nastavená religiozita je věřícími, kteří s ní přišli do kontaktu, zpětně kritizována jako příliš
zaměřená na emoce, divoká, teatrální, bez řádu, někdy nezakotvená v Písmu a v mnohých
případech děsivá a odstrašující. Na jedné z bohoslužeb jsem měla příležitost poznat, jakým
směrem se tito věřící nechtějí ubírat – šabatové setkání navštívila bývalá členka sboru. „Při
chválách jsem nebyla schopná se soustředit na nic jiného, než na nově příchozí ženu. Byla
k nepřehlédnutí. Zpívala velice nahlas, jako jediná tančila, dupala, tleskala, zvedala ruce a
vykřikovala vyznavačská hesla v češtině i hebrejštině. V kontextu umírněnosti projevů
ostatních lidí působila poměrně nemístně. Když jsme dozpívali, nesměle se přihlásil jeden muž
se svojí touhou evangelizovat a zajímalo ho, zda je přítomen někdo, kdo by se chtěl k němu
připojit. Bývalá členka na nic nečekala a rozhodla, že se za něj bude modlit. Vyzvala muže, ať
zavře oči. Začala se modlit velice nahlas v jazycích, čas od času vykřikla jakési hebrejské
vyznání. Žena tlačila muži rukou do hlavy a on se klepal. Nebyla jsem si jistá, zda pod Boží
mocí, či strachem. Cítila jsem, jak roste napětí mezi ostatními v sále. Mlčky si ke mně přisedl
Tomáš. Podotkla jsem, že ,asi už vím, proč nemáte v oblibě letniční.´ Přikývl.“ 36
Stejně jako „letniční agrese“ je mými informátory odsuzována i teologie prosperity.
Vymezení vůči tomuto náboženskému proudu v souladu s výpověďmi mých informátorů

36

Z terénního deníku 19.8. 2017.
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výstižně shrnuje Wallace (2011:1): „Problémem mnohých křesťanských setkání je, že jsou
prezentována jako místo zázraků: přijďte a budete uzdraveni, budou urovnány vaše finance,
váš milostný život, přijďte, abyste něco dostali… Je to jen o dostávání. A lidé tam opravdu
mohou obdržet to, kvůli čemu přišli. Ale změnil se tím jejich život? Stanou se tak jinými lidmi?
Je úžasné, když máte bolesti páteře a Bůh vás uzdraví. Ale myslím, že Boha daleko více než
vaše uzdravená záda zajímá, zda odejdete s odhodláním žít věrný život v službě Jemu, zda Ho
budete milovat a zda s Ním budete budovat vztah.“
Kritika „prosperitářského“ učení velmi často zněla na bohoslužbách. Tato nauka je
věřícími chápána jako nevyzrálá, nebiblická, nebezpečná. „Andrea se začala rozhořčovat, že
charismatici ,se upnuli na ten verš o tom, že budeme uzdravovat a pořád se na to soustřeďují,
pořád a pořád na tom stojí a mě to rozčiluje´. Antonín poznamenal, že je to hodně složitá
problematika a že znal jednu ženu, která ,byla vážně nemocná, ale rozhodla se, že přestane
brát prášky. Řekla doktorovi, že ji Bůh uzdravil a že je brát nebude. No a za pár dní na tu
nemoc zemřela. To bylo ještě ve Vodě nebo Slově života, u Saši Fleka. Celá církev byla
otřesená, to jsme vážně nečekali, byl to šok.´ Jakub naváže s tím, jak jsou nebezpečné
„prosperitářské“ teologie, které učí, že člověk má být vždy uzdraven, a když se tak nestane,
tak to znamená, že je něco v nepořádku buď s ním, nebo s tím, kdo se za něj modlí. Andrea si
přisadí: ,Jo, to mi vždycky říkali. Že mám malou víru. Že když jsem nemocná, tak mám malou
víru. Člověk má chřipku, takže má asi malou víru. No fakt. Hrůza´. Všichni jsme se tvářili
znechuceně a Radek jako autorita prohlásil, že je to nesmysl. Že zde nejde o víru, ale o Boží
záměry, kterým nemůžeme porozumět.“ 37
Členové sboru se vůči takto pojaté zbožnosti silně vymezují a označují ji jako „plochou“,
bez hloubky. I věřící, kteří prošli křtem Duchem svatým v letniční církvi a charismata jsou
nedílnou součástí jejich duchovního života, v rámci společenství do jisté míry upozaďují tyto
projevy a svoji pozornost zaměřují na biblické studium. Existence ani užitečnost duchovních
darů nejsou ve společenství zpochybňovány, avšak v důrazech kongregace neobsazují první
příčky. Hloubka je tedy věřícími nalézána ve studiu Písma a rozjímání nad biblickými
poselstvími. Mnou zkoumané společenství tedy implicitně vystupuje jako určitá protiváha
„emocionální religiozitě“, přičemž vystupuje jako intelektuální hnutí, které se snaží pochopit,
vysvětlit, rozluštit, předat. Toto směřování je patrné i z časového rozložení jednotlivých úseků
bohoslužby – největší část je věnována rozboru Písma, modlitby za přítomné (zaměřené
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zejména na osobní zdravotní či jiné obtíže) obvykle netrvají déle než pět minut,
charismatickým projevům není věnován prostor téměř žádný. 38
Kaell (2015:52) má obdobnou zkušenost se svými informátory, kteří rovněž kritizují
„nedělní církve“ pro jejich nedostatečné zabývání se Písmem: „Naše vyučování (v církvi) je
hodně o tom, jak máme žít. Třeba minulou neděli hovořil pastor o žárlivosti nebo o vzteku a o
věcech, které se týkají našeho každodenního života. A tady (v mesiánském společenství) nás
učí celou Bibli a celou historii – je to hlubší.“ Tito věřící si dále stěžují na křesťanství, které
je zaměřeno „terapeuticky“ na Boží nekonečnou lásku a na vyučování, v jehož rámci jsou
systematicky vynechávány některé „neoblíbené“ biblické pasáže, čímž vzniká „kánon v rámci
kánonu“.

3.4 ANTISEMITISMUS V CÍRKVI
„Toto praví Hospodin, který dává slunce za světlo ve dne, měsíc a hvězdy za světlo v noci
podle svých ustanovení, který vzdouvá moře, takže jeho vlny hučí, jehož jméno je Hospodin
zástupů: ,Jestliže přestanou tato ustanovení přede mnou platit´, je výrok Hospodinův, také
potomstvo Izraele nebude přede mnou už ani pronárodem po všechny dny.´ Toto praví
Hospodin: ,Jestliže budou změřena nebesa nahoře a prozkoumány základy země dole, i já
zavrhnu všechno potomstvo Izraele kvůli všemu, čeho se dopustili´, je výrok Hospodinův.“
(Jer 31:35-37)
Mesiánští

věřící

nesmlouvavě

kritizují

historický

i

současný

antisemitismus

v křesťanských církvích. Jednoznačně odsuzují teologii náhrady a jakékoli teorie, které
pracují s premisou, že Izrael ztratil své Boží vyvolení. Členové sboru připisují chladné vztahy
mezi křesťanskou církví a židovskou obcí jednoznačně historii křesťanského pronásledování
Židů. Podle mých informátorů byl holokaust důsledkem staletí systematického pěstování
antisemitských předsudků (nejen, ale zejména) v církvi. Je tedy naprosto nezbytné jako
křesťan přistupovat k Židům citlivě, s vědomím těchto křivd.
Radek objasňuje, proč nenosí na krku křížek, nýbrž Davidovu hvězdu: „Je to připomínka
toho, z jakého národa pochází můj Mesiáš. Pro mě je křížek zkalenej historií v tom, že ve
jménu kříže byli zabíjeni. A to je důvod, proč nebudu kříž nosit, protože jim nechci připomínat
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Není však pravdou, že by hnutí nevykazovalo prvky emocionálního prožívání víry – silné emocionální pouto
lze u členů spatřit zejména ke státu Izrael a jeho lidu, o této problematice budu hovořit později.
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historii. Jednou jsem slyšel vyprávění rabína, který pochází z ortodoxního prostředí, sháněl
na svátek Purim kostým, chtěl bejt rytíř. Maminka hrozně hledala kostým rytíře a našla ho.
Tak on tam běžel natěšenej, že to bude skvělý, tak vytáhl tu helmu, skvělý, meč obrovskej,
výborný, štít. A na tom štítu byl obrovskej červenej kříž. Křižáckej. On se na to podíval a
s brekotem z krámu utekl s tím, že nechce už bejt rytířem … Křižáci, když poprvé dobyli
Jeruzalém, tak jak se zachovali k tamnímu obyvatelstvu, to hovoří za vše. Vyvraždili vše, co se
hýbalo.“
Radek se při našich rozhovorech rád odkazoval ke knize Máme ruce od krve, která kromě
jiného mapuje vztah křesťanské církve a židovského národa. Autor se zde zabývá
dlouhodobým antisemitismem v rámci křesťanské církve, pronásledováním Židům a s ním
spojeným šířením protižidovských předsudků a stereotypů. Brown (2001:101) se znatelným
znechucením hovoří o španělské podobě inkvizice, namířené nejen proti Židům. „Španělská
inkvizice se snažila odhalit a vymýtit i jedno zcela konkrétní „kacířství“: sebemenší náznak
židovství u pokřtěných Židů. Tito katolíci ze Židů (takzvaní ,marranos´, ,conversos´ nebo ,noví
křesťané´ ) byli násilím donuceni k obrácení a potom pečlivě sledováni. Kacířstvím bylo
například odmítání vepřového masa či sobotní pracovní činnosti, všední oblékání v neděli,
dodržování biblických svátků nebo jakýchkoliv židovských zvyků, židovské modlitby, příprava
pokrmů podle židovského zákona, styky s nepokřtěnými Židy a vzájemné sňatky mezi členy
rodin marranos. Majetek těchto přestupníků, nebo spíše lidí z přestoupení pouze obviněných,
byl konfiskován. Oni sami byli podrobeni tuhému vězení a krutému mučení, po kterém
následovaly zinscenované procesy, ponižování a nakonec smrt na hranici. Když odsouzenci
své ,kacířství´ odvolali a veřejně se přiznali ke katolické víře, církev jim prokázala
milosrdenství: aby je ochránila před upálením zaživa, byli nejprve uškrceni a teprve potom
vydáni plamenům.“
Brown se ve své knize dotýká i protižidovských výroků, které prohlásili církevní
hodnostáři napříč staletími. Cituje konstantinopolského arcibiskupa Jana Zlatoústého, který
žil ve čtvrtém až pátém století: „Synagoga je horší než bordel … je to doupě lupičů a sídlo
divé zvěře … chrám démonů oddaných modloslužbě … útočiště banditů a zhýralců a jeskyně
ďáblů, to je to zločinné shromáždění Židů … místo schůzek Kristových vrahů … dům horší než
kořalna … brloh zlodějů, dům neslavné pověsti, příbytek nepravosti, útočiště ďáblů, jícen a
propast zatracení“ (2001:24). Brown je přesvědčen o tom, že bez viny nejsou ani
protestantští teologové a reformátoři. Zmiňuje výroky Martina Luthera, jež na účet
židovského lidu vyřkl na sklonku svého života: „Za prvé, jejich synagogy je nezbytné
podpálit … Za druhé, jejich domy v každém případě musí být strženy a srovnány se zemí … Za
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třetí, měly by se jim sebrat všechny jejich modlitební knihy a Talmud … Za čtvrté, jejich
rabínům se musí pod hrozbou smrti zakázat veškeré další vyučování … Za páté, Židům by
měly být odebrány všechny pasy a cestovní privilegia (…)“.
Mesiánští věřící pod vlivem četby tohoto typu a dalších zdrojů upozorňujících na krvavou
historii křesťansko-židovských vztahů považují za nezbytné vymezit se vůči otevřenému i
implicitnímu antisemitismu, se kterým se během svého církevního putování setkávali napříč
denominacemi a otevřeně vyjádřit sounáležitost a podporu židovskému lidu a současně státu
Izrael.

3.5 KŘESŤANSKÝ SIONISMUS
„Kdybys byl zapuzen až na kraj světa, Hospodin, tvůj Bůh, tě odtud shromáždí a vezme tě
odtamtud. Hospodin, tvůj Bůh, tě uvede do země, kterou obsadili tvoji otcové, a ty ji znovu
obsadíš a on ti bude prokazovat dobrodiní a rozmnoží tě víc než tvé otce.“ (Dt 30,4-5)
Byť jsem se za celý svůj pobyt ve společenství nikdy nesetkala s tím, že by některý
z členů explicitně použil pojem „křesťanský sionista“, je evidentní, že zkoumaný mesiánský
sbor navštěvují osoby, které se entusiasticky hlásí k programu tohoto směru. Podle Spectora
(2009) stojí křesťanský sionismus na sedmi pilířích.
1) Křesťanští sionisté zdůrazňují verš „Kdo prokleje tebe, bude proklet, kdo žehnat bude
tobě, sám bude požehnán.“ (Gn 27:29) Přívrženci tohoto hnutí jsou přesvědčeni o tom,
že vztah k Izraeli je rozhodující v tom, jak prosperují jednotlivci i státy.
2) Izrael je vnímán jako Boží prorocké hodiny – založení Izraele v roce 1948 a jeho
územní zisky po šestidenní válce v roce 1967 jsou chápány jako předpovídané
události, které jsou zcela zásadními momenty ve vztahu k vývoji dějin a jejich
očekávanému konci.
3) „Hle, v oněch dnech a v onom čase, kdy změním úděl Judy a Jeruzaléma, shromáždím
všechny pronárody, svedu je do Doliny Jóšafatu (to je Hospodin bude soudit) a budu
je tam soudit kvůli svému lidu, kvůli svému dědictví, kvůli Izraeli, kterého rozehnali
mezi pronárody. Mou zemi rozdělili a o můj lid losovali“ (Jl 4:1-3). Z tohoto verše
někteří křesťanští sionisté usuzují, že jejich duše budou po smrti souzeny podle jejich
postoje k Izraeli. Vztah k Izraeli je tedy podle nich rozhodujícím měřítkem spásy.
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4) Důležitou součástí křesťanského sionismu je silná emocionální vazba k Izraeli, kterou
věřící označují jako „lásku“ či „srdce pro Izrael“. Někteří Spectorovi informátoři jsou
přesvědčeni o tom, že člověk nemůže být křesťanem bez tohoto emocionálního pouta
k Izraeli.
5) Křesťanští sionisté cítí vůči Židům vděčnost za přínos monoteismu a zejména spásy,
která by bez židovského přičinění pro pohany nebyla možná.
6) Zároveň cítí pocit viny za dva tisíce let krvavého pronásledování židovského národa
křesťanskou církví a vyzývají k přijetí odpovědnosti za zvěrstva napáchaná na Židech
v historii.
7) Jako poslední zmiňuje Spector (2009:34) evangelikální podporu státu Izrael jako
„přátelské demokracie v nebezpečném a nepřátelském území“, která bojuje
s teroristickou hrozbou, jež ohrožuje i Západní svět. Izrael je tedy nahlížen jako
politický spojenec.
Takovýto popis křesťanského sionismu umně kombinuje politické, emocionální a
intelektuální důrazy tohoto hnutí. Teologie a akcenty mnou zkoumaného společenství
odpovídají výše zmíněným bodům, vyjma bodu třetího – explicitní důraz na Boží souzení
vztahu jednotlivců k Izraeli jsem v teologii společenství neodhalila, postoj jednotlivce
k izraelskému lidu je pro mé informátory velice důležitý, avšak neodvíjí se od něj spasení.
Téměř všichni členové sboru vykazují velice silnou emotivní vazbu ke státu Izrael a
k židovskému lidu. Tereza je přesvědčená o tom, že jí „Bůh dal do srdce lásku k Izraeli“.
Tato silná emoce se mi jeví jako kombinace obdivu a fascinace zejména židovskou historií a
kulturou. Židé jsou nahlíženi jako Boží vyvolený lid, výjimečný národ. Tuto výjimečnost
spatřují například v úrovni izraelského průmyslu, ve schopnosti státu bránit se nepřátelským
útokům či v zachování některých specifických kulturních rysů v diaspoře. Denisa neskrývá
své nadšení ve vztahu ke všemu izraelskému: „Když se člověk na ně podívá jako na národ,
tak si řekne, že oni jsou tak výjimečný. Nikdo jinej se jim nevyrovná, ať se podíváš na cokoli.
Třeba chvály, když zpívaj a chválej Hospodina, tak je to jedinečný. Jsou výjimečný ve všem
možným. Když vidíš ostatní národy, tak se jim nikdo nevyrovná, to je jednoznačný. Ať už si
vezmeš jejich řeč, jejich celou kulturu, ať už se to týká svatby nebo pohřbu, všechno má řád,
je to jedinečný.“
Významným objektem této fascinace je hebrejština. Tento jazyk je nahlížen jako esteticky
krásný, „hluboký“, je jedním z jazyků biblických, jeho znalost je tedy nástrojem, jak více do
hloubky porozumět Písmu. Radek a Lenka se hebrejsky učili systematicky a v Izraeli se
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dorozumí, zbytek členů má spíše základy či pouze útržkové znalosti tohoto jazyka, které
pochytili během společných setkání. V rámci bohoslužeb je věnován rozboru a zkoumání
hebrejských slov poměrně velký čas, věřící se vyptávají na význam jednotlivých slov, která
jim jsou povědomá nebo která se v písních objevují pravidelně. Hebrejské písně jsou
jednoznačně upřednostňované před chválami českými. Denisa nostalgicky vzpomíná na dobu,
kdy byly součástí sboru Izraelky a chvály měly dynamičtější, „židovštější“ charakter. „Když
jsi třeba teď viděla Abigail [sestra Radkovy ženy] tak jsi viděla, že ona je taková živelnější, že
neposedí, že by si bubnovala, že by i tancovala. A já si pamatuju, že ze začátku ty bohoslužby
byly i takový veselejší. Ona bubnovala a i se u toho tancovalo. Ale je pravda, že tam teď není
nikdo, kdo by to v tomhle směru vedl. Bylo to fakt hezký. Oni mají na většinu těch chval svoje
tance. Je to fakt hezký, oni to maj všechno k chvále Boha. To tam trošku chybí teď. Škoda, že
jsou obě dvě pryč.“

Jsem přesvědčená o tom, že jak učení se hebrejštině, tak zpívání

hebrejských písní funguje jako stmelovací prvek společenství a zároveň slouží do jisté míry
jako vymezení se vůči křesťanským církvím, které cokoli židovského vytěsnily ze své
liturgie.
Kladný vztah věřících k Izraeli v sobě zahrnuje i politickou dimenzi. Všichni mí
informátoři jsou podporovateli vzniku moderního státu Izrael. Tato událost je mesiánskými
věřícími chápána jako naplnění proroctví o návratu židovského lidu do své země. Vznik
moderního státu Izrael je podle věřících událostí, která je prorokovaná nejen ve
starozákonních prorockých knihách a potvrzuje, že se nacházíme v „posledních časech“.
Věřící jsou tedy přesvědčeni o tom, že se přiblížil Druhý Ježíšův příchod. Andrea dává
události z roku 1948 do souvislosti s knihou Ezechiel. „Zajímá mě prorok Ezechiel, zajímá
mě kapitola o tom, když Ezechiel prorokoval a Bůh mu řekl: ,Vem si dřevo, rozlom ho a na
jeden napiš Juda a jeho tovaryši, na druhej napiš Josef a jeho tovaryši a pak to spoj´, a Bůh
mu řekl, že když se ho zeptají, co to má znamenat, tak jim má říct, že na konci Izrael bude
jeden. Protože oni byli rozložení na Judu a deset kmenů. A těch deset kmenů je kdo ví kde. Oni
tam nebyli 2700 let a teď je tam Bůh dává. A tohle proroctví je pro mě stěžejní, protože jak
jsou hlasy, že Izrael není to, co má bejt, tak já si myslím a vyznávám před Bohem, že to je tak,
jak to má bejt, že je tam Bůh dává, a že je tam dává všechny a nejen Judu, ale i ty ostatní.
Když bylo ve 48. roce to jejich první sezení, tak tam z dvanácti kmenů byli zastoupeni všichni.
Takže věřím, že žijeme v poslední etapě.“
Někteří věřící vyzdvihují nadstandardní vztahy mezi státem Izrael a Českou republikou.
Jsou vděčni za každé vyjádření podpory ze strany Česka vůči Izraeli a současný oceňovaný
stav připisují vlivu modliteb. Součástí bohoslužeb i modliteb jednotlivých věřících jsou
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nezřídka kdy přímluvy za politiky obou zemí. Věřící jsou přesvědčeni, že země, která
podporuje Izrael, získá požehnání. „Už Abrahamovi Bůh zaslíbil, že ,kdo ti požehná, bude
požehnán, kdo tě prokleje, bude proklet´. To je jedna věc. A druhá věc – Izrael je Boží
vyvolenej národ a na jiném místě v Písmě se píše, že Izrael je zřítelnicí Božího oka, takže jestli
jste si zkoušeli sáhnout do oka a vyndat si smítko, tak ono to moc dobře nejde. Je to dost
důležitý. Je to vidět i v historii, kde byla velká impéria, velké země a když se odklonily od
Izraele, tak se postupně potopily.“ (Radek)
Členové sboru pokládají za důležité přihlásit se nějakou formou k sounáležitosti s
židovským lidem. Na prvním místě zmiňují podporu modlitební, jednak ve společenství,
jednak na individuální úrovni. Modlitby nejčastěji obsahují přímluvy za pokoj a ochranu pro
zemi Izrael a vyprošování milosti pro návrat Izraele ke svému Bohu. Židé, kteří neuvěřili
v Ježíše, jsou nahlíženi jako ti, kteří ještě neprozřeli, nepoznali Ježíše jako očekávaného
Mesiáše, a je tedy důležité se modlit za jejich spásu – zde se objevuje Griessmanův (1976)
partikularismus. Přímluvné modlitby jsou z velké části motivované vděčností. Denisa je
přesvědčena o tom, že „jenom díky tomu, že nepřijali Mesiáše, je ta milost na nás.“ Lenka
vyjadřuje vděk za možnost spásy pro nežidovské věřící: „Pro mě je zásadní, že jsme byli
naroubováni na tu ušlechtilou olivu, takže já čerpám z tučnosti olivy.“
Druhá rovina podpory je účast na akcích vyjadřujících podporu izraelskému státu či na
nejrůznějších křesťansko-židovských setkáních. Většina členů sboru se pravidelně účastní
například Pochodu dobré vůle 39. Lenka má přehled o akcích, kde dochází ke společnému
slavení křesťanských a židovských svátků, Jakub se letos poprvé účastnil náročného pochodu
Vrba-Wetzler Memorial 40 na připomínku uprchlých vězňů z vyhlazovacího tábora. Amálie na
bohoslužbách často vyjadřovala nadšení nad postupným zlepšováním vztahů mezi českými
křesťany a židovskými věřícími. „Před lety jsme byli na Václaváku, jako my křesťani, a taky
lidi z obce, no a oni se k nám otočili zády, aby nás vůbec neviděli. Nemluvili s náma, vůbec
nic. No a teď jsou ty vztahy daleko lepší. Když se vidíme, tak se obejmeme. Máme se rádi, je
to úžasný.“ 41
Třetí rovina podpory probíhá online – jedná se o „osvětu“ probíhající na sociálních sítích
a týkající se zpráv, které jsou podle mých informátorů médii překroucené. „Ne vždy je ve
sdělovacích prostředcích dobře řečeno A a B. Někdy je otočeno B a A. Třeba novinový článek,
že izraelská policie zabila nebo těžce zranila arabského mladíka, to je ten titulek. A pak se
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http://www.vsichnijsmelidi.cz/.
http://vrbawetzler.eu/lang_cs/clanek/8/.
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Z terénního deníku 11.3. 2017.
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v článku dozvíte, že tenhle člověk byl zpacifikovanej poté, co pobodal tři lidi. To hovoří za
vše. Ten titulek by správně měl být, že policie zadržela útočníka, a pak čistě náhodou, ten
člověk byl takového a takového původu.“ (Radek)
Lenka navštívila komunity v oblasti Judska a Samaří, zůstala v kontaktu s místními
obyvateli a nyní se snaží na sociálních sítích informovat o tom, co se v těchto oblastech
v současné době děje, na základě zpráv od lidí, kteří v dané oblasti žijí. Je přesvědčená o tom,
že do „nedělní“ církve by se už nevrátila, avšak ani konverze k judaismu pro ni není vhodná
cesta. Má touhu být mezičlánkem mezi křesťanskými církvemi a židovskou komunitou,
židovským smýšlením, chce přinášet do církve pochopení židovských základů křesťanství a
narušovat antisemitské pozice. „Mně asi vyhovuje ta situace, ve který jsem, s tím, že tam mám
pořád spoustu nezodpovězených věcí. Ale neumím si představit, že bych se vrátila zpátky a
chodila do nějakýho nedělního sboru. Bylo to nějaký hledání, mnoho let to trvalo, člověk je na
nějaký cestě, myslím, že to není náhoda, že jsem byla v židovským prostředí, že mám s nima
nadstandardní vztahy. Snažím se být pojítko a předávat nějaký věci. Není to o nějakém
dogmatu, ale pochopit židovské myšlení je zásadní pro pochopení Bible.“
Pro členy sboru je velkým tématem návštěva Izraele. Ti, kteří zemi ještě nenavštívili, o
cestě sní, ti, kteří už mají návštěvu (či opakované návštěvy) za sebou, rádi ve společenství
sdělují své zážitky. V centru pozornosti členů jsou přírodní a zejména biblické památky a
významná místa, přičemž oceňovaná je „autentická“ podoba daných míst, podle biblického
popisu. Radek je přesvědčen, že „navštívit Izrael je důležitý. Já osobně tam mám problém
s některýma věcma, třeba by se mi moc líbilo místo, kde Ješua nakrmil pět tisíc obyvatel. Dřív
tam byla rozdupaná tráva, postavený stany, rozházenej chleba a dneska je tam postavenej
domeček. Takže to se mi moc nelíbí. Když ale člověk navštíví Getsemane a tam vidí ty starý
olivy a vidí místa, kde Ješua byl, tak samozřejmě zážitek má. Nejkrásnější zážitek, co byl, tak
byl u Západní zdi. Je to nádherně promodlený místo. Když člověk přijede, podívá se, zjistí, jak
je to ve skutečnosti, tak si o tom může udělat obrázek. Pastor z KS přijel z Izraele hrozně
zklamanej a já jsem nechápal proč. A když mi řekl, proč byl zklamanej, tak jsem řekl „aha“,
tak to budu zklamanej taky. Oni ho brali po památkách, kde si to člověk nemůže ani pořádně
prohlídnout a teď tam běhaj pouliční prodavači a snaží se prodat suvenýry.“ Členové sboru
touží vidět naživo místa, o kterých čtou v Písmu, což jim umožní hlouběji pochopit kontext
jednotlivých biblických příběhů a jejich sdělení. Věřící, kteří se do Izraele vracejí opakovaně,
se vydávají do místních mesiánských společenství a posléze ve sboru s nadšením vyprávějí,
jak dané kongregace fungují.
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3.6 VZTAH K PÍSMU
„Je úžasný si uvědomit, jak je Starej zákon propojenej s tím Novým. To se doplňuje. A
nemůže nikdo říct, že Starej zákon už neplatí.“ (Denisa)
Písmo má v životě sboru i jeho individuálních členů nezastupitelné místo. Pro mesiánské
věřící je závazný Starý i Nový zákon, přičemž zdůrazňují nutnost pohlížet na tyto dva texty
jako na navzájem propojené. Starý zákon „připravuje cestu“ událostem Nového zákona a ten
zase počítá se znalostmi předchozího textu a odkazuje na něj. Protestantský teolog LloydJones (2011) definuje evangelikální pozici ve vztahu k Písmu v několika bodech. Bibli chápe
jako svrchovanou a výhradní autoritu (čímž se vymezuje vůči římskokatolickému vztahu
k tradici jako zásadní autoritě), dále zdůrazňuje pravdivost a důvěryhodnost všech jejích
sdělení, historických i teologických. Důraz klade i na nadpřirozenou dimenzi sdělení, kterou
nachází zejména v reálném naplňování biblických proroctví. Písmo je podle něj přímým
Božím zjevením, jeho zapisovatelé byli vedeni Duchem svatým, nelze hovořit o „inspiraci“ ve
smyslu básnickém.
Zkoumané společenství je plně v souladu s těmito evangelikálními důrazy, přičemž
zásadní význam má pro mesiánské věřící Tóra. „Docela mladá holka prohlásila jednu větu,
kterou si do teď pamatuju. Že ona se nechce dívat na Starej zákon očima Novýho zákona, ona
se chce dívat na Novej zákon očima Starýho zákona, což na první pohled zní jako nesmysl, ale
ve skutečnosti je to hrozně hluboký, protože když chceme porozumět Novýmu zákonu, všem
těm souvislostem, tak napřed musíme rozumět Tóře. Protože Tóra je takovým motorem Bible,
který se všude objevuje. Všechno se to kolem toho točí. Proroci napomínají ve vztahu k Tóře.
Izraelci buď stáli v Tóře, nebo ji porušovali, a od toho se potom odvíjejí ta proroctví. Všechno
se točí kolem Mojžíšova zákona. I Nová smlouva je vyvrcholením Staré smlouvy. V Tóře je
základ. Židi se Tórou hodně zabývají, a my se jí chceme také hodně zabývat, ač samozřejmě
v trošku odlišném přístupu.“ (Jakub)
Pro Jakuba je Tóra zdrojem moudrosti, její studování je něčím, co postrádá v moderním
křesťanství a obdivuje v judaismu. „Ale ještě jednu věc bych chtěl zdůraznit, a to je, že každý
u Boha něco hledá. Pro někoho je táta, pro někoho vládce, Samson mohl vnímat Boha jako
siláka a Šalamoun ho vnímal jako zdroj moudrosti. Ve skutečnosti je Bůh všechno
dohromady, má všechny ty aspekty. Tu moudrost bych ale vyzdvihl, ta je strašně důležitá, a to
hledání moudrosti nás přivedlo k tomu, abychom se zabývali judaismem. V církvi, i když to
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nechci znevažovat, jsou určitý tendence modlit se za tohle, modlit se za támhleto, teď jsou ty
lidi nadšený, když to dostanou. A to je v pořádku, ale je tam ještě něco víc. Bůh je v tý
moudrosti. Je to o tom, jakej on je, jakým způsobem uvažuje. Takový nás i on může udělat.
V judaismu k tomu jsou daleko větší sklony a předpoklady. Židi Tóru studujou, oni ji berou
jako Boží zjevení, zjevení Boží moudrosti. Potvrzuje to Šalamounova kniha Přísloví. Z tý knihy
je patrný, že Šalamoun přemýšlí vždycky směrem k Tóře. Směrem k Mojžíšovu zákonu. Takže
jeho moudrost vychází z Tóry. Takže Židi, kteří studují Tóru, i když mají různé názory, jsou
roztříštění v různých frakcích, tak to vnímají jako zdroj moudrosti a zabývají se tím. A to je
trochu v kontrastu vůči modernímu křesťanství. Tak jsme ten kontrast vypozorovali.“ (Jakub)
Členové sboru kritizují některé křesťanské církve za opomíjení komplikovaných,
„neoblíbených“ starozákonních pasáží. Křesťané jsou příliš zaměřeni na verše s „pozitivním
vyzněním“, verše týkající se lásky, milosti, zázraků. „Číst knihu Leviticus není žádnej med,
takže jsem se setkal s tím, že některý křesťani už to ani nečtou, se s tím nezdržujou, což je ve
skutečnosti ta chyba. Protože když třeba Izraelci putovali do zaslíbené země, tak se zdrželi
tím, že odbočili k Sinaji, ale to zdržení se vyplatilo, protože na Sinaji obdrželi Tóru, která jim
sice něco nařizuje, navenek je svazuje a ta forma pro ně určitě byla nepříjemná, ale na
druhou stranu je to Boží zjevení a je tam spousta přikázání, které Židi vnímají jako rady, ne
jako nějaký rozkaz, jsou to rádci, který člověka provázejí. Takže to, že se zdrželi, je zušlechtilo
a teprve pak mohli vstoupit do zaslíbené země. Zabývat se Tórou, jsem pochopil, že vůbec
není od věci, neodporuje to křesťanství prvotní církve.“ (Jakub)
Studium Písma je hlavní náplní sobotních bohoslužeb. V úvodu se vedoucí snaží předat
základní myšlenky, které mu v souvislosti s danou parašou vyvstaly. Tyto myšlenky mají
nejčastěji přesah do každodenního života – jak máme jednat s druhými lidmi, jak se máme či
nemáme konkrétně chovat ve vztahu k Bohu, k jakým důsledkům vedou naše činy. Při těchto
radách se Radek opírá o jednotlivé biblické příběhy, na kterých své vize demonstruje. Paraša
tedy není čtena celá, pro část členů je text již notoricky známý, u ostatních se počítá s tím, že
si celý text nastudují doma sami. Následná diskuse (která je následná spíše teoreticky,
prakticky prostupuje Radkův výklad) sklouzne nejčastěji od praktických rad do života k
„patlání se, nimrání, pitvání Božího slova.“ (Radek) Někdo z přítomných nadhodí otázku,
která se týká daného tématu, načež všichni věřící hledají ve svých Biblích, přemýšlejí a často
vymýšlejí nejrůznější hypotézy, které se nejčastěji týkají života jednotlivých biblických
postav. Osudy těchto postav jsou v centru pozornosti do nejmenších detailů – kolik let bylo
Mojžíšovi, když …? Jak dlouho žili Adam s Evou v ráji? Co měli na sobě učedníci, když
rybařili? Na některé z těchto otázek nalézají věřící v Bibli odpovědi, o zbylých se dohadují a
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hledají nejpravděpodobnější vysvětlení. Do diskuse se snaží včlenit svoji (velmi různě
rozsáhlou) znalost židovské kultury a historických reálií, která vychází z četby knih, internetu
a osobních zkušeností s návštěvami Izraele a kontakty s Izraelci.
Vedle rozboru Písma ve společenství zdůrazňují věřící nutnost samostudia jednotlivců.
Věřící sami sebe označují jako „šťouraly“, kteří tráví s Biblí velké množství času o samotě
zkoumáním jednotlivých biblických principů. „Každej by se v tom měl šťourat sám. Já jsem
třeba takovej šťoural, že si sednu, vypisuju si ty věci, hledám si odkazy na to. Ať přijdeš tam,
tam nebo tam, tak všude tě budou přesvědčovat o něčem jinym. Každej z nás si musí najít
odpovědi v Bibli sám nebo se modlit za to, aby mu Pán Bůh ty věci zjevil.“ (Denisa)
Při bohoslužbách jsem byla fascinována tím, jak se jednotliví věřící zejména ve Starém
zákoně orientují, jsou schopni mnohé pasáže přesně odrecitovat nebo si vzpomenout na
nejmenší detaily jednotlivých biblických příběhů.
Informátoři se se svým vedoucím shodují, že „to nejdůležitější je Bible a zbytek jsou
jenom komentáře“ (Radek). Avšak i komentářům v různé podobě věnují dostatek pozornosti.
Členové sboru se zajímají o nejrůznější mesiánské publikace 42, při objasňování jednotlivých
biblických příběhů používají biblické atlasy a encyklopedie. Jazykově vybavení věřící
poslouchají na internetu promluvy zahraničních mesiánských rabínů či jako Tomáš studují
webové stránky zaměřené na objasnění biblických pojmů. „Teď jsem si našel nějakej web
Christiananswers, tam maj různý lexikony věcí, který se vyskytujou v Bibli. Třeba šaty. Tam si
na to klikneš a to ti ukáže, jaký všechny šaty jsou zmíněný v Bibli, tam si to můžeš proklikat a
ono ti to ukáže, kde jsou tam zmíněný a ještě ti to k tomu dá nějakej výklad. Tenhle lexikon je
udělanej podle King James version a jsou tam i komentovaný chyby tohohle překladu.
Zejména v pojmoslovích typu exotická zvířata, tak tam je spousta věcí, který dnes už lidi
odhalili, proč to tehdy pračlověk přeložil špatně. Nevýhodou je, že je to konkordačně udělaný
na tuhle knihu, takže to není dělaný na řečtinu a neupozorní tě na věci, který by mohly bejt
jinak. Je to pěknej lexikon“ (Tomáš). Jazyková vybavenost je pro mesiánské věřící zásadní
pro možnost dostat se k většině relevantních zdrojů, ať se jedná o online promluvy
mesiánských rabínů, dokumenty zahraničních mesiánských společenství či sledování
zahraničních dokumentů.
Naprosto zásadním důrazem mesiánské religiozity je uvědomění si, že Písmo vzniklo jako
součást židovské kultury. Věřící jsou přesvědčeni, že pokud se člověk nebude zabývat do
hloubky židovskými reáliemi a současně nepřijme Ježíše jako žida, nebude schopen
Radek během bohoslužeb čerpá například z knihy Narození a raný život Mesiáše z řady Mesiánské studium
Bible – autor Arnold G. Fruchtenbaum.
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porozumět nejen Starému zákonu, nýbrž ani Novému. Lenka s nadějí vyhlíží toto uznání
Ježíšova židovství jak ze strany křesťanských církví, tak ze strany židovské obce. „Některé
věci jsem pochopila, až když jsem se začala zajímat o židovské myšlení. Ale k tomu nevede jen
společenství, člověk když chce, tak si na ty věci může přijít i sám. Začala mi zapadat i spousta
novozákonních pasáží, které jsem předtím nechápala. Je důležité poznat Ježíše jako Žida,
který nikdy nezradil svůj národ. A já si myslím, že křesťani během staletí udělali z Ježíše něco,
co vůbec nebyl. A nabalovalo se to. A já vyhlížím dobu, kdy ho lidi budou chtít objevit jako
židovskýho krále, jako jednoho z nich. A když kritizujeme farizeje, tak si musíme uvědomit, že
měl s farizejským proudem mnoho společnýho a podobně. A jak byla v Izraeli ta výstava Ježíš
v židovském umění, tak to vidím jako jeden krůček k tomu. To je podle mě docela radikální
záležitost, že tam něco takovýho proběhne … aby se oprostili od toho, co bylo, a začali ho
vnímat jako jednoho z nich. A myslím, že k tomu ta doba spěje. A o tom je i Druhý příchod, že
oni ho musí zavolat, aby přišel, takže to k tomu musí logicky vést. A mesiánských sborů teď
v Izraeli přibývá, jsou jich tam desítky. Musí to bejt velice citlivej přístup, protože dva tisíce
let antisemitismu udělaly svoje.“
Židovskou podstatu Nového zákona a Ježíšův židovský původ si začali postupně
uvědomovat i mesiánští informátoři Power (2011:80): „Změna nastala v několika krocích:
nejdříve základní přijetí faktu, že Ježíš se narodil jako Žid a dělal věci typické pro Židy. Poté
nastalo uvědomění, že on a jeho vykladač Pavel nahlíželi na sebe sama jako na Židy i přesto,
že jsou nyní chápáni jako zakladatelé jiné víry. Dnes dochází k pochopení toho, co reverend
Bruce Chilton, autor knihy Rabbi Jesus, nazývá „vášnivou oddaností“ 43 „židovským
myšlenkám dané doby“, což zahrnuje vše od rituální čistoty po představu Božího království –
myšlenky, kterým dal novou formu, ale neopustil je.“
Lenka se osobně angažuje v „osvětové činnosti“ – snaží se v křesťanských církvích
poukazovat na židovský původ Ježíše z Nazareta a zároveň s napětím čeká na dobu, kdy si i
židé uvědomí, že Ježíš byl jedním z nich – na tento moment se upíná Lenčino eschatologické
očekávání. Mesiánští věřící pojí své eschatologické představy na prvním místě s děním ve
státu Izrael. Podle Petlachové (1999) je příslušníky mesiánského judaismu nahlíženo na vznik
a úspěšný vývoj židovského státu jako na přípravu k úplné obnově Izraele. Vznik moderního
státu je předzvěstí konce „zatvrzelosti“ židů - šíření evangelia má plošně zasáhnout židovskou
obec a následovat by měl hromadný návrat židů do izraelské země, jenž oznamuje počátek
eschatologických událostí.
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„Passionate dedication.“
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Mí informátoři se tedy snaží sledovat měnící se vztah praktikujících či sekulárních Židů
ke křesťanům, k evangeliu, k Ježíši Nazaretskému. Z důvodu propojení eschatologických
očekávání s židovským přijetím Ježíše jako Mesiáše v mesiánské teologii bývají mesiánská
společenství ve světě charakterizována jako významně evangelizačně zaměřená. To však
nelze říci o kongregaci, ve které jsem uskutečnila výzkum. Tento sbor je naopak poměrně
dosti uzavřený do sebe, většina jeho členů se neangažuje v žádných organizovaných formách
evangelizace a ani do společenství nepřivádí příslušníky židovské obce či nevěřící osoby.
Příspěvkem k eschatologickým událostem tedy ze strany mých informátorů není evangelizace
židovského národa, nýbrž spíše tvorba mostu mezi křesťanskou církví a židy, přičemž se snaží
změnu vyvolat v prostředí sobě známějším – v protestantských církvích. Mesiánské židy
chápe jako prvek spojení i Grammatica (2014:135): „Třebaže jsou zde patrné různé akcenty,
je židovsko-mesiánské myšlení cele zaměřeno k eschatologické dimenzi jednoty mezi
Mesiášem a jeho církví. Ta nastane zároveň s budoucím obnovením celého Izraele, jak o tom
píše apoštol Pavel v listě Římanům 11,11-15. Hlavním úkolem mesiánských židů je připravit
tuto jednotu, takže jejich znovuobjevení je znamením času konečné obnovy.“
V souladu se zdůrazňováním židovského pozadí vzniku Bible a Ježíšova původu dochází
v mnoha mesiánských společenstvích ke změně náboženské terminologie. Wilson (1996:90)
upozorňuje, že „odtržení od židovských kořenů mělo za následek, že církev sama sebe
definovala povětšinou nežidovskou terminologií. Vzorem tohoto procesu je slovo křesťanství,
odvozené od řeckého překladu (Christós) hebrejského slova mašiach, které znamená ,Mesiáš´.
Dix (1953:109) zmiňuje některé další významné změny: „,Živý Bůh´ se stal ,Bohem a Otcem
našeho Pána Ježíše´ a nakonec ,Bohem Otcem´. ,Mesiáš Ješua´ se stal ,Ježíšem Kristem,
Božím Synem´ a nakonec ,Bohem Synem´. ,Život Nové smlouvy´ se stal ,Duchem´ a
,Zastáncem´ a nakonec ,Bohem svatým Duchem´. ,Nová smlouva´ se stala ,Smířením´.
,Nazorejští´ se stali ,křesťany´. ,Písma´ se změnila na ,Starý zákon´. ,Boží Izrael´ se stal
,svatou církví´.“ Také moji informátoři usilují o návrat hebrejských slov do svých slovníků.
Ježíš je označován jako Ješua ha-Mašiach, Duch svatý jako Ruach ha-kodeš, Bůh Otec jako
Abba. V rámci bohoslužeb i při rozhovorech s věřícími jsem se setkala s tím, že se v jejich
slovnících hebrejská a „tradičně křesťanská“ označení prolínají. Jednou hovoří o Ježíši,
podruhé o Ješuovi, převážně s ohledem na to, k jakému publiku hovoří a co se pokouší
zdůraznit – toto mísení křesťanské a mesiánské terminologie je patrné zejména u věřících,
kteří strávili mnoho let v křesťanských církvích či jsou stále jejich členy. Užití hebrejské
formy jmen jednotlivých biblických postav má za cíl upozornit na židovský původ těchto
osob a zároveň je v myslích věřících zasadit do světa judaismu.
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3.7 ŠABAT
„Bylo mi jasný, že mě nešoupne někam, kde je neděle.“ (Denisa)
Svěcení soboty má pro všechny členy společenství, s kterými jsem hovořila, naprosto
zásadní význam. Sobota je dnem, kdy práce nepřichází v úvahu, tento den věnují věřící Bohu
a svým souvěrcům: „Já teď musím pracovat v neděli, ale soboty mám pro Pána, to nepracuju,
čtu Slovo, odpočívám, chodím do společenství, ale v neděli musím většinou pracovat.“
(Ladislav)
Práce a jiné povinnosti se tedy přesouvají na neděli, která ztrácí jako den odpočinku u
věřících význam, a to i v případě, že navštěvují zároveň další křesťanská společenství.
Informátoři vyjadřují vděčnost za svoji práci v případě, že jim poskytuje časovou flexibilitu a
mohou si ponechat sobotu volnou. Denisa zmiňuje, že nebyla ochotna sobotu obětovat ani
v případě tíživé finanční situace: „Já když jsem tam [k adventistům] začínala chodit, tak jsem
poznávala to učení a věděla jsem, že v sobotu fakt pracovat teda nebudu, v tom jsem měla
jasno hned. A já nikdy nepracovala v sobotu, já jsem dělala od pondělí do pátku. A najednou
v tý době, kdy jsem neměla tu práci, tak chodily samý nabídky se sobotou. To bylo vysloveně
vidět, jak to Satan zkouší. Já měla podporu jenom půl roku, to byl můj chlap v poklidu. Ale
když mi končila, tak začal být nervózní a říkal, že budu muset brát i sobotu. Tak to začalo bejt
hustý i doma, že na mě tlačil i on.“ (Denisa)
Věřící chápou dodržování soboty jako Bohem dané nezpochybnitelné nařízení. Usuzují
tak jednak na základě Písma a jednak individuálních Božích zjevení: „Ale sobota je svázaná
s pracovním týdnem, takže když nám apoštol říká, ať pracujeme a kdo nepracuje, ať nejí, tak
je jasné, že potřebujeme odpočinek. Je to v tom nařízení od Boha, je to svátek, kdy máme být
spolu a slavit. Já jsem nejdřív měla neděli a Bůh mně vyloženě ukázal, že Jeho den je sobota,
že vůbec v Novém zákoně není, že by sobota nebyla tak pojatá, jako je ta neděle (…).“
(Andrea)
Někteří věřící začali světit sobotu dlouho před vstupem do mesiánského sboru, typicky u
adventistů, avšak v některých případech i členové „nedělních církví“ přešli od dodržování
neděle k sobotě na základě biblického studia. Jakub dodržoval sobotu, ještě než se dostal do
mesiánského společenství, v rámci malé skupinky věřících, kteří se setkávali ke studiu Písma
a k modlitbám. „Tam jediný bylo svěcení soboty, což je hodně sporná záležitost v tom
moderním církevním prostředí. Už se táhne od starověku tenhle problém. A to byl i ten důvod,
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proč jsme potom měli blíž k adventistům, když jsme se rozhodovali, kam bychom ještě mohli
chodit. My jsme v tý skupince měli tu sobotu potvrzenou, s nikým jsme se nehádali, ale měli
jsme na to individuální zjevení, každý jsme samostatně měli zjevení, že tohle je ten den
odpočinku, o kterém se mluví v Bibli, takže to nás i hodně stmelovalo, že jsme měli tenhle
prvek společnej.“ (Jakub)
Jakub na základě svého studia Písma a židovské tradice objasňuje biblickou pasáž, na
jejímž základě bývá někdy držení soboty pro nežidy vykládáno jako dobrovolné. „Slavení
svátků vnímám podle Listu Koloským, že vlastně ,nikdo vás nesuď podle soboty a svátků´, tam
se mluví přímo o židovských svátcích. Můj názor je ten, že když se tam mluví o sobotách, tak
se nemluví o týdenní sobotě, ale o výročních sobotách, protože svátky měly svoje soboty, který
jsou daný kalendářně a nikoli dnem v tejdnu, takže když podle Pesachu na 15. Nisan připadá
sobota a potom je ještě týdenní sobota, tak v tom týdnu mohly bejt klidně dvě soboty. Je to
takový komplikovaný téma, ale v židovství to tak opravdu je. A ty výroční soboty jsou
označovaný leckdy odlišným výrazem, slovem šabaton, oproti týdennímu šabatu. Ale to jsou
všechno věci, který člověk zjistí, až když se tím víc zabejvá, jinak samozřejmě pro běžnýho
křesťana, když o tom budu mluvit, tak budu vypadat jako blázen, že se zabejvám takovejma
věcma.“ (Jakub)

3.8 ŽIDOVSKÉ SVÁTKY
„Instrukce zněly jasně. Dostavit se v masce a se znalostí knihy Ester. Při výstupu z auta
jsem zahlédla, že Radek, Igor a Amálie stojí před dveřmi domu, ze kterého právě vychází
Lenka. Nasadila jsem si tedy svoji škrabošku a vydala se směrem k domu. Když mě přítomní
uviděli, na chvíli se zarazili a pak se začali dobrosrdečně smát. Nikdo jiný masku neměl a já
si připadala jako Bridget Jones na zahradní party v převleku králíčka. Naštěstí můj pocit
trapnosti netrval dlouho. Za pár minut se do bytu přihnali Andrea – s maskou rohaté krávy,
Denisa s papouškem, Jakub jako vlk v rouše beránčím a Viktorie v kostýmu Mickey Mouse.
Lenka vytáhla ,mafiánský´ klobouk a černé brýle a všemu nasadil korunu Radek s japonskou
páskou kolem hlavy a zástěrou s roztomilým plyšovým medvídkem. Bez masky byli pouze Igor
a Tomáš. Byl to vskutku komický výjev. Slavíme svátek Purim.“ 44
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Z terénního deníku 11.3. 2017.
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Slavení židovských svátků má zásadní význam jednak pro společenství a jednak
individuálně pro jednotlivé členy. Zásadní význam má pro mesiánské věřící svátek Pesach,
kdy si příslušníci hnutí připomínají vysvobození Izraele z egyptského otroctví a duchovní
osvobození z pout hříchu skrze Mesiáše. Na tento svátek si mnoho mesiánských společenství
zároveň připomíná Ješuovu večeři se svými učedníky před ukřižováním - tento obřad se
nazývá Šulchan Adonai – „Mesiášův stůl“, „přijímání“. Následující svátek Šavu´ot, Svátek
týdnů, Letnice, připomíná mesiánským věřícím kromě darování Tóry na Sinaji také darování
Ducha svatého v Jeruzalémě. Podzimní svátky Roš ha-šana (Nový rok), Jom kipur (Den
smíření), Sukot (Svátek stánků) připomínají mesiánským věřícím potřebu duchovního
zkoumání svého nitra, zdůrazňují potřebu smíření a podněcují k radosti z Božího věčného
království. Členové mesiánských kongregací obvykle slaví i židovské historické svátky svátek Chanuka (Svátek světel) či Purim (Svátek losů) (Klayman in Rudolph, Willitts 2013).
Téměř všichni mnou oslovení věřící zařadili židovské svátky do svého životního stylu,
avšak přístupy jednotlivých členů k závaznosti a formě slavení těchto svátků se liší. Pro
Lenku je slavení židovských svátků zásadní součástí její identity. „Židovský kalendář je pro
mě důležitější než cokoli jiného. Není to tak jako u ostatních, je to nějaká moje vnitřní
záležitost. Takže žiju podle roku židovského spíš než podle toho občanského. Už se to stalo
součástí mojí osobnosti a těžko si představit, že bych žila nějak jinak.“ (Lenka) Jakub
zdůrazňuje, že slavení židovských svátků je dobrovolné a více než změnu identity zmiňuje
prvek stmelovací. „Jinak o svátcích se v Novém zákoně říká, že nejsou povinný, přímo se to
tam zdůrazňuje, a tudíž, když my zachováváme svátky, tak je zachováváme jako připomínku
těch událostí, připomínáme si význam těch svátků. Ty svátky mají i určitou tendenci stmelovat
to společenství, je to hodně důležitý. Třeba u adventistů jeden člověk prohlásil, že nám chyběj
židovský svátky, to je to, co mi tady chybí. Uvědomoval si, že ty svátky stmelují lid. Z Písma se
dá třeba vyčíst, že když se za Ezdráše sešli na Pesach, nebo když slavili jiný svátek a četla se
tam Tóra, že ten lid měl hroznou radost. Radovali se, ty svátky jsou většinou veselý. Takže ty
svátky maj určitej smysl, význam.“ (Jakub)
Křesťanské svátky mí informátoři povětšinou odmítají se silným emočním zabarvením.
Označují je jako svátky „pohanské“ a dávají je do protikladu ke svátkům „biblickým“, tedy
židovským. Zejména Vánoce vyvolávají ve členech společenství asociace stresu, finanční
náročnosti či pohanských symbolů (stromeček). „Je problém třeba s vánočníma svátkama.
Teď myslím tu soutěž v tom se finančně zruinovat. Tak k tomu mam určitou averzi. Nevidím
nic špatného v dávání dárků a dostávání dárků, ale samozřejmě pro mě Vánoce … tak ono se
všeobecně ví, že se Ješua o Vánocích nenarodil, a pro mě osobně, když si chci připomenout,
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že se narodil, proč ne. Když si chci připomenout, že se narodil malinkej na seně v Betlémě, i
když ono to vlastně bylo ve chlévě, proč ne, proč si nevšímat Jeho narozenin. On samozřejmě
pak vyrostl a udělal tu velkou věc. To, že se narodil, byla samozřejmě velká událost, ale on
potom vyrostl. Už nebyl ten malinkej. Takže k těm Vánocím, k těm svátkům, člověk musel
některé obětovat, a v Evropě je to docela problém. Ten ekonomickej tlak je velikej.“ (Radek)
Lenka se už před lety rozhodla vánoční svátky neslavit. „Vánoce už neslavím dlouho.
Mám jinou teorii, kdy se Ješua narodil, podle mě to bylo o Sukotu a na 24. a 25. prosince je
nabaleno spousta pohanských věcí, stromeček a podobně. Svým způsobem je to modlářství.
Takže je mi to protivný a už to nechci. Letos vyšla Chanuka stejně jako Vánoce, ve stejném
termínu, tak to je ideální. Samozřejmě se v rámci těch svátků navštíví rodiny, to je dobrý, ale
že bych strojila stromeček, to rozhodně nedělám.“ (Lenka)
Informátoři shodně zmiňují, že jejich odmítání křesťanských svátků v mnoha případech
naráží na negativní reakce okolí, zejména rodin. Kvůli vztahům s nejbližšími jsou tedy
ochotni ze svých zvyků ustoupit. Například Antonín se svoji ženou Vánoce neslaví, ale v širší
rodině nevystupuje z řady. „No, tím, že v rodině je zarputilá katolička, sestra mojí ženy, tak se
slaví. A děti. Kvůli dětem. Sejdou se všichni. Ale my doma to neslavíme“. Denisa však ze
slavení Vánoc, ke kterým má averzi, pociťuje frustraci. „Ty loňský Vánoce, to byla totální
krize, já měla úplnou depku, to bylo šílený. Dcera s manželem ty Vánoce milujou, teď maj
ještě toho malýho, tak chtěj mít Vánoce. A já bych se nejradši podhrabala, utekla někam
jinam a vrátila se patnáctýho února, kdy všichni zapomenou na to, že vůbec nějaký Vánoce
byly.“ Poté, co jako dospělá uvěřila, řešila otázku, jak se s Vánocemi doma vypořádat. „My
jsme měli patnáct let každej rok doma stromeček a já teď řeknu manželovi, že najednou
Vánoce nebudou?“ Nakonec došla ke kompromisnímu řešení, rozdávání dárků bylo v rodině
zachováno, se stromečkem se však rozloučili.
Věřící čerpají inspiraci pro podobu slavení svátků z Bible. Je však zjevné, že v České
republice 21. století nelze dodržovat stejná nařízení, jako dodržovali lidé bibličtí. Tomáš
vysvětluje historickou a geografickou podstatu některých nařízení, týkajících se biblických
svátků. „Já jsem třeba spoustu svátků nechápal, protože nejsem zemědělec. Ty svátky jsou
zemědělský. Teď třetím rokem se snažím udělat něco na zahrádce a už mi to začíná trošku
docvakávat. Ještě to samozřejmě úplně nechápu a nechápu ještě ani to, že to nechápu, ale už
jsem na určitý cestě, a vidím, že mělo smysl to začít, že v tom něco začínám vidět. Takže
jestliže spousta lidí z církví nemá tu zemědělskou zkušenost, tak já to chápu, že pro ně jsou to
svátky někoho jinýho, který já nechápu. Jim to prostě nedojde, že v červnu začínaj dozrávat ty
úplně nejranější plodiny a naopak, co se nestihne sklidit do září, tak to se už nesklidí nikdy.
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Možná si pamatuješ na našeho činovníka, který se tu živí jako zahradník v létě a my jsme se o
těhle věcech bavili, židovské svátky, naše svátky. A já jsem mu říkal jednu věc. Uvědom si, že
ty svátky jsou udělaný pro určitou zemi, která má určité podnebí, a kdyby chtěl některá
přikázání promítnout, tak … ono to do určitý míry možný je, ale pak jsou oblasti, třeba tropy,
kde to dost dobře není možný. Protože přinášet prvotiny z palem, který dozrávaj celoročně …
tam ani nic takovýho neroste. ,Až přijdete do země, kterou vám Hospodin zaslíbil, budete …´
Nevím, jestli jsi četla knihu Tobit? Tu si přečti. To je jak byli Severoizraelci vystěhovaný do
Asýrie. Jeden z těch přesunutých kmenů dodržoval v původní zemi všechna ta zemědělská
nařízení a uctívali Boha v chrámu. Ale když byl přesídlenej, tak už to nedělal. Prostě v tý zemi
dodržoval ten zákon, ale když byl přesídlenej spolu s ostatníma, tak toho nechal. A je to
normálně v Bibli takhle napsaný.“ Tomáš se tedy rozhodl, že bude dodržovat nařízení, která
jsou pro něj v jeho aktuálních historických a geografických podmínkách technicky
proveditelná. Půst či chanuková výzdoba jsou tedy poměrně snadno proveditelné, na rozdíl
například od obětin z obilí, pokud člověk není zemědělec.
V rámci společenství probíhá slavení svátků také spíše jako symbolická připomínka
biblických událostí. Účastnila jsem se slavení několika svátků, nejvýznačnější mi připadá
březnová oslava svátku Purim. „Kolem druhé hodiny nám Lenka ohřála polévku. Poté vytáhl
Radek kvíz. Rozdělil nás na dvě skupiny. Mí spoluhráči byli Andrea, Viktorie a Tomáš, proti
nám stáli Lenka, Denisa a Jakub. Radek se nás dotazoval na deset záludných otázek týkajících
se knihy Ester. Měli jsme hádat zpaměti, pokud nikdo odpověď nevěděl, hledali jsme v Bibli.
Po celou dobu soutěže panovala velmi uvolněná atmosféra s častými výbuchy smíchu
účastníků na obou stranách. O dva body vyhráli protihráči. Získali mléčnou Milku a
velkoryse se s námi rozdělili. Poněkud mě mrzelo, že jsem nestihla knihu Ester podrobněji
nastudovat, ale aspoň jsem získala našemu týmu bod v biblickém ,rychlohledání´. Po kvízu
jsme se radostně cpali Lenčiným tematickým dezertem – ,Hamanovýma ušima´. Byl naprosto
fenomenální. Příjemně naladěni po kvízu jsme se pustili do dalšího slavení. Radek měl
připravený krátký psaný scénář ke ztvárnění příběhu o Ester. Rozdal role, Denisa předčítala
text a my jsme se pokusili zapojit do hry. Věšeli jsme Hamana (Tomáše) na kůl a nesmírně se
bavili. Ocenila jsem, že Radek není vážný, dělá si ze sebe legraci a nechává i ostatní ,řádit´.
Cítila jsem se moc dobře. Panovala velmi veselá sváteční atmosféra, měli jsme před sebou
kupu dobrého jídla (Amálie přinesla svoji úžasnou vánočku) a lidé hýřili humorem.“ 45
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Z terénního deníku 11.3. 2017.
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Období židovských svátků jsou ve sboru vyhlížena s očekáváním. Soboty, které jsou
nejblíže některému svátku, jsou speciální a vyžadují přípravu. Ženy se obvykle postarají o
slavnostní občerstvení, napečou či navaří tematické pokrmy (samozřejmě v případě, že se
nejedná o postní svátek), v některých případech dobrovolníci obstarají i tematickou výzdobu,
Radek si připraví program a od všech účastníků bohoslužby se očekává znalost relevantních
biblických pasáží, o kterých se následně živě diskutuje. Oslavy jsou nejčastěji velmi veselé,
uvolněné, neformální a poskytují prostor pro budování přátelských vztahů. Zároveň jsou
v souladu se sborovou vizí „návratu ke kořenům“, tedy se snahou přiblížit se prvním
křesťanům, kteří žili ve světě judaismu. Je zde zjevný důraz na připomenutí zásadních
biblických momentů. Členové sboru se snaží zábavnou formou zapamatovat si a hlouběji
pochopit jednotlivé biblické příběhy, které se ke svátkům vážou a zároveň odmítnout
„světské“ oslavy „pohanských“ svátků, zejména Vánoc, v menší míře i Velikonoc, které dle
věřících příliš odbočily od původního smyslu připomínání si zmiňovaných událostí.

3.9 ČISTÉ VS. NEČISTÉ
„Vepřové nejíme. Jednak to není zdravý … je to tučný a tuk patří Bohu. Jíme hodně krůtí
maso. Někdy si k tomu přidáme kuřecí. A když je hovězí, nebo roštěnka …“ (Antonín)
Všichni mí informátoři shodně zdůrazňovali, že jejich religiozita má vliv i na složení
jejich jídelníčků. Někteří ještě před vstupem do společenství, jiní až po vstupu do sboru došli
k přesvědčení, že starozákonní rozdělení čistých a nečistých zvířat je stále v platnosti. Verš
Mk 7:15 46, který bývá v mnohých křesťanských církvích interpretován jako zrušení
nezbytnosti vyvarovat se nečistých zvířat, vztahují mesiánští věřící nikoli k (ne)čistotě zvířat,
nýbrž k rituálnímu omývání před jídlem. „Já když jsem četla verše o tom, že nic není nečisté,
tak to nesouvisí s jídlem. To souvisí s židovskou kulturou, to nemá nic společného s tím, jestli
můžeme, nebo nemůžeme jíst tyhle pokrmy, protože tyhle pokrmy jsou v Božích očích nečistý
pořád. V Bibli je napsané, že jsi posvěcená i skrze to jídlo nějakým způsobem. Bůh neřekl, že
už to neplatí.“ (Denisa)
Jakub se pokouší objasnit, proč se on sám přiklonil k dodržování čisté stravy: „Je to zase
taková sporná záležitost v křesťanství, týká se to patnáctý kapitoly Skutků apoštolských, kde
někdo tam z těch čtyř apoštolskejch ustanovení dokáže vyčíst, že zákon o čistejch a nečistejch
46

„Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit; ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje.“
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zvířatech z Tóry má nadále platnost a někdo z toho zase vyčte, což je většina, že už to platnost
nemá, takže je to hodně sporná záležitost. Já jsem našel v Novém zákoně i nějaké další
indicie, které napovídají, že zákon o čistejch a nečistejch zvířatech tam na pozadí pořád
funguje dál, ale jako výslovně to tam není, že bychom nesměli vepřové. Není tam tak
jednoznačný příkaz, spíš je tam zase odkaz do Tóry, že Mojžíš bývá na každou sobotu čten
v synagogách, a tím je tam náznak, že ty věci, o kterých se tam mluví, vycházejí z Tóry, a tudíž
by se ta Tóra měla pořád studovat. Nikomu to nevnucuju, ale my jsme dospěli k dvěma
zásadním odlišnostem. Možná ani ne všichni ve společenství, možná jenom někteří, ale máme
tady přesvědčení, že sobota je sedmej den, že světit se má sobota a potom někteří do pusy
vepřový nevezmou, a nejen vepřový, ale třeba i králičí a další věci podle toho seznamu.“
Členové sboru se tedy vyhýbají zejména vepřovému, ale i dalším nečistým zvířatům dle
výčtu z Lev 11:1-47 a masu či jiným výrobkům obsahujícím krev. Košer stravu však striktně
nedodržuje nikdo z věřících. Dodržování košer stravy je jednak vnímáno jako něco, co není
původně biblické, nýbrž „nabalené“ v průběhu historie, je to součástí židovské tradice, lidské
přikázání, nikoli božské. A jednak stejně jako u tématu slavení židovských svátků zmiňují
věřící omezující vliv českého prostředí, narážejí přitom na nutnost vlastnit více ledniček či na
stravování v restauračních zařízeních a „typicky česká“ (samozřejmě nikoli košer) jídla.
„Nejím vepřové a nečisté živočichy, nebo se aspoň snažím, jak je možné v našich podmínkách
se tomu vyhýbat. Ale co se týče dalších příkazů – třeba maso/mléko, tak s tím mám teda
problém, to přiznávám. Takže svíčkovou a podobně si dám.“ (Lenka)
Věřící si postupně vybudovali určitou ostražitost vůči tomu, co se nabízí v českých
obchodech. Jsou tedy zvyklí kontrolovat složení potravin, aby se ujistili o tom, že nekupují
závadné (nečisté) výrobky. „Takže moje snaha teď je vyhýbat se vepřovýmu a vyhýbat se
všemu, kde je krev. Ale není to jednoduchý, protože to je problém. Člověk jde po krámu a vidí
kuřecí párky, tak si řekne ,jé, hurá´, pak se koukne na složení, a ano, je tam část kuřecího, ale
pak jsou tam i další přídavky a někdy i z vepřového. Je pravda, že teď jsem objevil jedny a ty
byly semletý jen z kuřete. Docela zázrak. S tím jídelníčkem je to docela složitý, protože to
prostředí moc neumožňuje dodržovat tyhle věci.“ (Radek)
Zárukou však podle Tomáše nejsou ani české košer obchody. I zde musí být člověk
obezřetný a kontrolovat, zda jsou potraviny ve správném stavu. Tomáš tedy přebírá iniciativu
do vlastních rukou a učí se s masem pracovat sám tak, aby nevykazovalo známky nečistoty.
„Čert jim věř. Jsem tam viděl maso, kde byla takhle tlustá žíla a v tý byla krev normálně
zaschlá. Normálně s certifikátem košer. Měl jsem to vyfotit. A určitě bych dostal nějakou
přednášku, proč tam tohleto je a proč to mohlo projít. Schválně se tam běž podívat, když tě
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nechaj se hrabat v mrazáku, podívej se, jak to vypadá. Říkám ti, že to je jenom předraženej
certifikát, kterej nemá hodnotu větší než papíru, na kterém je vytištěnej. Co se mi vyplatilo, je
nakupovat přední části masa. V některých židovských kuchařkách máš napsáno, že zadní
maso se musí preparovat mnohem obtížnějc než přední. A to ti můžu potvrdit, že třeba kližka
je v pořádku. Třeba s kuřecíma nebo krůtíma prsama je to horší, protože ty maj několik
velkejch žil, kde občas zůstává krev, řekl bych, že asi jedna čtvrtina je v pořádku. My třeba
hodně děláme z krůty, tam třeba čtvrtina, třetina je slušná, zbytek je na tom špatně. Za ty roky
jsem se taky naučil vědět, kde ty žíly jsou.“
Na přístupu mesiánských věřících k dodržování svěcení soboty, slavení židovských svátků
i rozlišování čisté a nečisté stravy se ukazuje několik rysů, které jsou pro nastavení tohoto
společenství signifikantní. Na všech zmíněných aspektech této podoby religiozity se zrcadlí
vztah věřících jednak ke křesťanství a jednak k židovství. „Nedělní křesťané“ jsou nahlíženi
jako ti, kteří nepronikli do hloubky Písma, zejména do Starého zákona. Nejsou schopni
pochopit propojení Starého a Nového zákona a podle mesiánských věřících v mnohých
případech docházejí k chybnému přesvědčení, že Starý zákon „už není platný“. Podle mých
informátorů tak křesťané činí jednak z nevědomosti a též v některých případech z pohodlnosti
– odmítají zkoumat smysl jednotlivých starozákonních přikázání, jelikož jim připadají
komplikovaná a pro dnešní dobu špatně použitelná. Naopak pro judaismus je podle mých
informátorů důraz na striktní dodržování přikázání typický. Ohrazují se však proti
„prázdnému“ dodržování příkazů – situaci, kdy je člověk zaměřen více na daná přikázání než
vztah s Hospodinem, nemá tedy správnou motivaci. „Jakub se Radka zeptal, jestli mají
křesťané také povinnost dodržovat šabat. Radek se krátce zamyslel a začal mluvit o sobě: ,Já
jsem se přiženil do židovské rodiny, všichni jsou tam Židé a já jsem si řekl, že budu šabat
dodržovat. Sám jsem to Bohu slíbil, takže já ho dodržovat musím´. Jakub se nenechal odbýt:
,Dobře. Ty ho tedy dodržuješ, protože jsi to slíbil Bohu. Ale platí to pro všechny, pro
křesťany?´ Radek se znovu krátce zamyslel a pravil: ,Musíte mít v těch věcech svobodu.
Abyste nebyli pod Zákonem. Když to chcete dodržovat, tak musíte vědět proč. Aby vás to
nezničilo, abyste nedělali prázdné úkony, beze smyslu. Musíte to dělat z důvodu, že máte rádi
Boha.´“ 47
Věřící také kritizují vše, co se „nabalilo v historii“, tedy to, co nemá oporu v Písmu, nýbrž
co se přidalo postupně v průběhu času, ať se jedná o přikázání týkající se pokrmů, liturgie či
modlitby: „Hned po příchodu se Lenka vytasila se sidurem, který prý slíbila Denise. Sidur
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nechala Denisa kolovat, byl moc krásný, česko-hebrejský, prý přeložený jakýmsi Lenčiným
známým, jehož všichni přítomní notně obdivují. Radek si sidur se zájmem prohlížel a
komentoval jednotlivé modlitby: „Tahle je skvělá, moc hezká. Ale tahle, ta už je trochu moc
tradiční. To musíme rozlišovat. Je dobré to znát, ale jakmile se to odchyluje od Písma a jsou
to jen lidské tradice, tak to není dobře.“ 48
Judaismus je podle mesiánských věřících „svázaný“, „nesvobodný“, „obklopený stěnou
lidských přikázání“. Přestože členové sboru sami na sebe nahlížejí jako na křesťany, balancují
v prostoru mezi dvěma póly – křesťanstvím a judaismem, přičemž čerpají z obou a neustále
provádějí selekci prvků, které chtějí do své religiozity zařadit. Tato selektivnost je ohraničena
z jedné strany tím, co je (v daných podmínkách) proveditelné, z druhé strany tím, co věřícího
svazuje a odvádí od Boha. V tomto hledání a balancování existuje poměrně dosti velký
prostor pro kreativitu jednotlivce, vedoucí společenství nenastavuje v tomto směru jasné
mantinely. Hérvieu-Léger (1999) upozorňuje, že s příchodem modernity došlo v křesťanství k
narušení přenosu náboženské zkušenosti z generace na generaci, tudíž vznikl nově prostor pro
individuální tvorbu náboženské identity, která má podobu „skládačky“ 49 – věřící si sami
vybírají a kombinují jednotlivé religiózní prvky. Tento fenomén však podle Hérvieu-Léger
(2001) neznamená vymizení tradicionalismu či fundamentalismu. Tyto podoby religiozity
však nejsou přijímány jako generační dědictví, nýbrž skrze hledání a znovunalézání
jednotlivých věřících. Pro zkoumané společenství je prvek hledání, vybírání a kombinování
jednotlivých aspektů křesťanské i židovské víry signifikantní, avšak kritérium selekce není
nahodilé, nýbrž spojuje jednotlivé elementy pod roušku fundamentalismu, který je nejčastěji
v rámci společenství vyjádřen jako touha po „návratu ke kořenům“.
Hérvieu-Léger (2001) rozlišila čtyři režimy, v nichž probíhá stvrzování víry. Jednotlivé
režimy se liší mírou (de)institucionalizace. Autorka pomocí těchto režimů objasňuje posun od
vnější autority k vnitřní, jenž je patrný například u mnohých nových náboženských hnutí.
V rámci institucionálního režimu dochází ke stvrzování víry skrze institucionálně
kvalifikovanou autoritu, přičemž kritériem stvrzení víry je míra shody jedince s institucí. Ve
druhém režimu, komunitním, se stvrzení naplňuje ve společenství, rozhodující je soudržnost
jedince se skupinou. Následuje režim vzájemný, u něhož stvrzování probíhá skrze vztah
s druhým jedincem. Poslední je režim sebestvrzení, kdy rozhodující autoritu přebírá sám
jednotlivec, který na základě subjektivních zkušeností a poznatků rozhoduje o relevanci
jednotlivých prvků víry. Ve zkoumaném společenství je první zmiňovaný režim nejméně
48
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přítomný. Vedoucí sboru je nositelem inspirativních myšlenek, znalcem historického,
geografického a lingvistického kontextu Písma, je osobou, která moderuje diskusi a též je
technickým organizátorem setkání. Dle mého pozorování však není tvůrcem či udržovatelem
dogmat. Komunitní režim je v kongregaci o mnoho více rozeznatelný. Společná diskuse nad
Písmem, hromadné hledání vhodných překladů jednotlivých slov, komunitní bádání
v relevantních literárních zdrojích, společné procvičování hebrejštiny, to vše buduje silné
vědomí skupinové sounáležitosti. Existuje zde však i prostor pro vytváření vztahů mezi
jednotlivci navzájem – zejména před bohoslužbou a po skončení oficiální části setkání
navazují věřící blízké vztahy s ostatními jedinci skrze vyprávění osobních příběhů, svědectví,
zážitků s Bohem, sdílení radostí i strastí, vyjádření podpory. Režim vzájemnosti je tedy ve
společenství přítomný zejména mimo oficiální program. Přestože členové skupiny kladou
velký důraz na duchovní čerpání jednotlivců - biblické samostudium, samostatné vyhledávání
relevantních informací v literatuře či na internetu, na poslech mesiánských rabínů online či na
sledování dokumentů, věřící nevyjadřují přesvědčení, že by pravda ležela v nich samých, v
jednotlivých osobách, které se samy sobě stávají subjektivní jistotou. Ani paleta výběru
náboženských prvků není neohraničená - výběr konkrétních aspektů religiozity jedinců vzniká
zejména v konfrontaci s přesvědčením skupiny a méně též z kontaktu s druhým jednotlivcem.
Když tedy hovořím o skupině jako o fundamentální, narážím na sborové zaměření na „hledání
kořenů“, nikoli na autoritativní vedení. Skupina se ve schématu stvrzovacích režimů víry
Hervieu-Léger

nachází

přibližně

v polovině

deinstitucionalizovanou religiozitou.
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mezi

institucionalizovanou

a

4 ZÁVĚR
V této práci jsem se pokusila představit český mesiánský sbor jako intelektuální proud
v kontextu křesťanství. Zkoumané společenství klade důraz na do nejmenších podrobností
zacházející biblický výklad, na znalost cizích jazyků s tím spojenou, na „osvětu“ probíhající
na sociálních sítích, na boj proti antisemitským předsudkům a stereotypům, na hledání
křesťanských kořenů v judaismu. V úvodní části práce jsem zmínila některé definice
mesiánského judaismu, které označují přívržence tohoto hnutí jako etnické Židy, kteří uvěřili
v Ješuu, avšak nestali se křesťany, nýbrž zůstali věrni své židovské identitě. Mnou zkoumané
společenství je výjimečné v tom, že v době mého výzkumu nebyli jeho součástí žádní Židé, a
lze říci, že jeho křesťanští členové naopak přijali poměrně velké množství prvků z judaistické
zbožnosti, přesto zůstali křesťany, nestali se židy.
Na příkladech slavení židovských svátků, svěcení soboty a odlišování čistých a nečistých
jídel si lze povšimnout úsilí členů sboru o přiblížení se k „biblickému“, „autentickému“,
„původnímu“, slovy vedoucího o „návrat ke kořenům“. Jedná se o fundamentalisticky a
konzervativně nastavený proud křesťanství, který se odvolává k počátkům křesťanské víry a
kritizuje některé „nedělní“ církve za přílišný liberalismus a odklonění od biblických
přikázání. V tomto bodě můžeme konstatovat odlišnost oproti mnohým západním (zejména
anglickým a americkým) mesiánským společenstvím, která jsou prorostlá prvky letniční
religiozity. Mnou zkoumaný sbor naproti tomu vystupuje jako určitá protiváha křesťanství,
které je zaměřené na emoce, prožitky, charismata, výrazné tělesné projevování zbožnosti,
současně vystupuje i proti teologii prosperity a dalším náboženským proudům, v jejichž
nejvýznamnějším centru pozornosti stojí fyzická uzdravení, zázraky či úspěchy v osobním či
profesním životě jedince.
Většina členů společenství měla s některým z těchto proudů zbožnosti na své duchovní
cestě osobní zkušenosti. Tito věřící se nejčastěji setkali s letničně a charismaticky
nastavenými společenstvími v období jejich „boomu“ – v těsně předrevoluční a porevoluční
době. V tomto období rostly pentekostální církve jak do počtu společenství, tak do počtu
svých přívrženců. Drápal (2009, 2011) popisuje překotně rostoucí „maninský sbor“ a
problémy spojené s nebývalým přílivem mladých lidí, nezkušených „služebníků“, neznalostí
teologie a s tím spojenými duchovními zraněními (necitlivým chováním, jež některé věřící
odvedlo do jiné církve či dokonce od víry docela). Povšimla jsem si, že při vyřčení termínu
letniční hnutí se mým informátorům v mnohých případech vybavily tyto negativní asociace.
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Věřící líčí své duchovní putování jako posun od takto pojaté „nevyzrálé“ religiozity převážně
devadesátých let směrem ke „klidnější“, „hlubší“ zbožnosti, jež neobsahuje žádné
kontroverzní výstřelky či chaos. Ve své bakalářské práci jsem se věnovala lidem, kteří zůstali
věrni transformující se české pentekostální religiozitě, zatímco v práci diplomové jsem se
setkala zejména s osobami, které se na své duchovní cestě s letničním hnutím setkali, avšak
buď zcela zavrhli tuto formu zbožnosti, nebo si ponechali některé její prvky ve společenství,
které se nikoli programově, ale spíše implicitně vůči tomuto typu křesťanství vymezuje.
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PŘÍLOHY
PŘÍLOHA Č. 1
Okruhy témat k polostrukturovaným rozhovorům:
1) Z jakého pocházíte prostředí? Byla vaše rodina věřící? Byl jste vychováván k víře?
2) Kdy a jak jste poprvé začal uvažovat o duchovních tématech?
3) Kdy a jak jste uvěřil?
4) Jak jste se dostal do církve?
5) Povězte mi o vašem duchovním vývoji a zkušenostech z církví, kterými jste prošel.
6) Jak jste se dostal do mesiánského společenství?
7) Co všechno se s příchodem do tohoto sboru pro vás změnilo? (podrobné rozebrání
všech témat - např. duchovní důrazy, svěcení svátků, jídelníček, symbolika, vztah
k Tóře, k Židům, k formě bohoslužby … )
8) Jaký je váš vztah k Izraeli? Podporujete jej nějakou formou?
9) Jaký je váš vztah k letničnímu hnutí?
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