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redakční poznámka
Při přípravě této knihy jsme si uvědomili, že v češtině není do-
statečně ujasněno, s jakými počátečními písmeny a v jakých 
případech se píše slovo žid/Žid. Některé zdroje uvádějí, že slo-
vo Žid s velkým písmenem na začátku je používáno pro přísluš-
níka židovského národa, kdežto slovo žid s malým písmenem 
odkazuje k náboženskému přesvědčení či příslušníku židov-
ského náboženství. Obě kategorie tohoto rozdělení se ovšem 
překrývají, protože náboženství či víra hrály a dodnes hrají 
důležitou úlohu v národní identitě izraelského národa i státu 
Izrael. Proto je velmi těžké toto rozčlenění rozlišit, zvlášť pokud 
se v této knize prolínají různá období dějin – od biblických dob, 
současnost i výhled do budoucnosti. I s ohledem na to, že za 
nacistického režimu došlo k definování Židů na základě „rasy“, 
a díky výše zmíněné nezřetelnosti v prolínání židovského náro-
da a náboženství, rozhodli jsme se v této knize používat slovo 
žid s malým písmenem.
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ÚvOD

ÚvoD

Traduje se, že pruský král Fridrich II. vyzval jednoho dne svého 
osobního lékaře: „Dej mi jediný důkaz Boží existence!“ Odpo-
věď zněla: „Vaše Výsosti, přece židé.“ Tato historická anekdota 
jde přímo k jádru toho, co je „tajemství Izraele“.

Obrovské civilizace jako Egypt, Řím nebo Řecko zmizely 
v čase. Pouze židé si dokázali zachovat svou kulturní identi-
tu navzdory pogromům, pronásledování a všemožným poku-
sům o jejich likvidaci, včetně holokaustu. Židé hráli zásadní roli 
v kulturních dějinách lidstva. To platí o starověkých velikánech, 
jako byli Mojžíš, Izajáš, Ježíš nebo Pavel, stejně jako o postavách 
novověku, jako například Marx, Freud či Einstein. A židé stále 
plní přední stránky světových novin, zvláště ve vztahu ke státu 
Izrael. Židé tvoří méně než 0,5 procenta lidské populace, a pře-
sto výrazným způsobem přitahují pozornost. „Jedná se o hro-
madnou halucinaci všech ne-židů?“ diví se tomu křesťanský 
teolog Fadiey Lovsky.1 Lovsky pojmenovává tajemství, kterému 
se lidé nepřestávají divit. V čem tkví „mysterium“ Izraele? Skrý-
vá se v osudu Izraele něco tajemného a podivného? Vyvolává 
Izrael podezíravost a pocit strachu, který vede k antisemitským 
mýtům a teoriím? Je příznačné, že mnozí používali termín ta-
jemství Izraele v souvislosti s teologií zavržení a prokletí židov-
ského národa. Avšak Pavel, který první tento slovní obrat pou-
žil, má na mysli něco pozitivního. V Římanům 11,25 se mluví 
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o nutnosti bojovat proti neznalosti: „…chtěl bych, bratří, abyste 
věděli o tomto tajemství…“. Slovo tajemství naznačuje zvláštní 
zjevení. Většina jeho novozákonních výskytů se objevuje v kon-
textu „zjevování či ozřejmení“.2 Hledání tajemství Izraele ale 
není pouhým intelektuálním dobrodružstvím, které má objasnit 
zvláštní fenomén existence tohoto národa. Zahrnuje také Boží 
zjevení, a proto se musí dotýkat hájemství teologie. Pasáž, kte-
rou jsme zmínili výše, se vyjadřuje k proroctví a poslání Izrae-
le, a proto je nezbytné, aby i ty byly součástí našeho uvažování.

Teologové věnovali tomuto tématu mnoho knih, ale překva-
pivě často přehlíželi teologii Izraele jako takového. Naneštěstí 
byly příliš často výsledky jejich práce plné podbízivé teologie 
a nebezpečně povrchního popisu. Místo aby hledali řešení, spí-
še vytvořili nejeden teologický a historický zmatek či dokon-
ce etický problém. Několik málo pokusů zformulovat teologii 
Izraele z pera adventistických autorů3 selhává zvláště ve třech 
oblastech:

1) Teologie Izraele často přejímají tradiční substituční teorii 
bez toho, aby ji podpořily seriózní exegezí.

2) Silný apologetický důraz některých adventistických te-
ologů a evangelistů namířený proti dispenzacionalizmu vedl 
k přehnanému důrazu na zavržení Izraele a jeho údajné pro-
kletí. Jejich postoje jsou místy implicitně, místy dokonce expli-
citně antisemitské a projevují jen málo citlivosti na mezilidské 
rovině vůči židovskému lidu. Odmítají reflektovat dějinné udá-
losti, jako byl například holokaust.

3) V rámci specificky adventistické eklesiologie vykazuje 
substituční teorie výrazné nesrovnalosti. Není v souladu s ad-
ventistickým chápáním selhání a teologického odchýlení histo-
rické církve (pronásledování teologického disentu a odmítnutí 
Božího zákona a soboty). Nezohledňuje také adventistickou 
prorockou sebeidentifikaci a eschatologickou roli „smiřovate-
le“ mezi církví a Izraelem.4
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Tyto nedostatky jsou natolik významné, že je třeba dalšího 
studia a reflexe této otázky. Smyslem této práce je nasměrovat 
bádání směrem, který je biblicky, teologicky i exegeticky správ-
nější, a nabídnout tak citlivější adventistický pohled na Izrael.

Postupovat budu ve čtyřech navazujících krocích. Nejprve 
se budu věnovat dvěma tradičním teologickým pohledům na 
Izrael, a sice substituční teorii a následně dispenzacionalistické 
teorii. Důkladná pozornost bude věnována biblickým textům, 
které bývají používány pro podporu obou zmíněných tezí. Můj 
přístup bude výhradně exegetický, protože je nezbytné, aby se 
teologie Izraele i chápání proroctví opíraly o biblická data.5 
Dalším krokem bude pokus formulovat vlastní teorii, která se 
bude snažit reflektovat odchýlení se křesťanské církve od bib-
lické teologie spolu s oddělením křesťanů a židů. Tato teorie 
zohlední specifickou prorockou a eschatologickou identifikaci 
a poslání Církve adventistů sedmého dne vůči křesťanské církvi 
jako celku a zvláště Izraeli. Dokončení těchto kroků je nutnou 
podmínkou pro odhalení tajemství Izraele. Perspektiva, kterou 
získáme, nám pomůže poučit se a rozpoznat cenu naší duchov-
ní cesty jako Izraele.

1  Le déchichure de l’absence: Essai sur les rapports entre l’Église du Christ et le 
peuple d’Israel (Paříž: Calmann-Lévy, 1971), s. 8. Překlad autora.

2  The Interpreter‘s Dictionary of the Bible, svazek 3, s. 480.
3  Tato práce nebude jmenovat konkrétní díla, jelikož nechci, aby se pozornost pře-
nesla z odborné diskuze do osobní roviny. Zároveň bych nerad zkreslil myšlenky 
mých kolegů. Domnívám se, že ti, o kterých je zde řeč, by měli být schopni sebe-
reflexe a mohou odpovídajícím způsobem reagovat. 

4  Iz 58,12; viz též Ellen Whiteová, Testimonies for the Church (Mountain View: Pa-
cific Press Publishing Association, 1948), svazek 1, s. 76–77.

5  Vzhledem k důležitosti Ellen Whiteové pro teologii Církve adventistů sedmého 
dne, jsou i její postoje průběžně zohledňovány při další orientaci našeho přemýš-
lení. Mé odkazy k Ellen Whiteové ovšem zůstávají v této studii pouze podpůr-
ným prostředkem. Samotnému tématu je potom věnován dodatek s názvem Ellen 
Whiteová a židé.




