Mezinárodní apologetická deklarace
" Jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které
jste přijali. Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce a usilujte
zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje. Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje,
k níž jsme byli povoláni, jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je
nade všechny a skrze všechny a ve všech.“(Efeským 4: 1–6)

Úvod:
Evangelické církve a mesiášské sbory již dlouhou dobu jsou nepřetržitě vystaveni a napadeni
různými falešnými naukami, které věřící odvádějí od biblického učení a tím podkopáváji
jejich vztah s Bohem (1. Jan 2: 22-23, 4: 1-4). Za falešným učením jsou „Svůdní duchové“,
kteří hlásají „jiného Ježíše“ a „jiné evangelium“ (1. Timoteus 4: 1; Galatským 1: 6–12 2.
Korinťanům 11: 1--4). Boží slovo nás varuje: „Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl
prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu.
“(Koloským 2: 8). Biblické kázání evangelia Království se zaměřuje na krále Ježíše Krista (
Yeshua ha Mashiach ): „ale my kážeme Krista ukřižovaného – pro Židy pohoršení, pro
pohany bláznovství, ale pro povolané, ať Židy či Řeky, Krista – Boží moc a Boží
moudrost.“(1Korintským 1: 23-24). Ve Svém Slově nás Pán volá, abychom „ze všech sil
bojovali o víru, která byla jednou provždy darována svatým.“(Juda 1: 3) a správně učit „
slovo pravdy “(2. Timoteus 2:15). V reakci na současnou situaci Pán přiměl ministry různých
komunit, aby vytvořili mezinárodní
apologetickou deklaraci. Potřeba tohoto dokumentu je velká. Apologetika je ochrana
biblické víry (1. Petr 3:15). Deklarace nemá za cíl zpochybnit církev nebo mesiášské hnutí (2
Korintským 2:17, 13: 8; Galaťanům 4:16). Naopak, věříme a doufáme, že deklarace a
rozvinuté zdroje v teologii a apologetice pomohou věřícím najít odpovědi na jejich otázky,
abychom se mohli usilovat „v jednom duchu za víru Evangelia“
(Filipským 1:27).
Účelem tohoto prohlášení je:
1. Vyznačit základní principy biblické víry ;
2. Zdůraznit teologické a praktické mylné představy, které se nejčastěji vyskytují v současných
evangelických a mesiášských kruzích;
3. Podporovat duchovní jednotu mezi věřícími na základě biblického učení.

Cíle prohlášení:
I.
Vyznačit základní principy biblické víry :
1. Bible : 66 knih Bible je jediné a neomylné slovo Boží (2. Timoteus 3: 16–17). Bible musí
být jediným základem našich nauk. Starověké a moderní židovské a křesťanské texty jsou
nepochybně cenné (zejména v historickém smyslu, jako jsou makabejské knihy, které jsou

část starověkého židovského apokryfu), ale pouze knihy Starého a Nového zákona ( Tanakh a
Brit Chadasha ) jsou jedinou autoritou pro věřící. Pán opakovaně zakazoval odečítat nebo
doplňovat Jeho Slovo a varoval před důsledky takových činů (5. Mojžíšova 4: 2, 12:32;
Přísloví 30: 6; Zjevení 22: 18-19).
2. Boží jednota : Pán Bůh Izraele Jahve je jeden a On je Otec, Syn (Ježíš Kristus - Ješua ha
Mašiach ) a Svatý Duch ( Ruach ha Kodesh ) (Deuteronomium 04:35, 6: 4; Matyáš 28: 1920;
2. Korintským 13:13). Syn, který existoval vždy, ale vtělil se jako Ježíš Kristus ( Yeshua ha
Mashiach ), je druhou hypostázou jediného Boha (Jan 1: 1-18; 1Timoteus 3:16 Židům 1: 13). Ježíš Kristus ( Yeshua ha Mashiach ) a Duch svatý (Ruach ha Kodesh ) jsou ve svém
božství rovni Bohu Otci (Matouš 28: 19-20; 2.Korinťanům 13:13).
3. Ježíš Kristus ( Yeshua ha Mashiach ): osoba Ježíše Krista ( Yeshua ha Mashiach )
spojuje v sobě dvě podstaty - božskou a lidskou (Jan 1: 1-18, 10:30; Koloským 2: 8-9 Židům
4: 14-15). Pán Ježíš Kristus ( Adon Yeshua ha Mashiach ) je pravý Bůh a věčný život (1. Jana
5:20; Židům 13:8-9). Ježíš Kristus ( Yeshua ha
Mashiach ) jediný prostředník mezi Bohem Otcem a lidmi (1. Timoteus 2: 5-6).
V Bibli je psáno: „aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a
každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. “ (Filipským 2: 10-11).
Ježíš Kristus ( Yeshua ha Mashiach ) prožil perfektní život, zemřel za naše hříchy na kříži na
Golgotě, vstal z mrtvých (třetí den podle Písma, jak je uvedeno v 1. Korintským 15: 1–4),
vystoupil do nebe a podruhé přijde na Zemi viditelné v oslaveném těle (Matouš 24: 29–30;
Zachariáš 12:10, 14: 3-4; Skutky 1: 6-11; 1 Tesalonickym 1: 7–10; Zjevení 1: 7).
4. Spasení: Obrácení (znovuzrození) je základním prvkem spásy, včetně pokání ( teshuva ) a
víry, které radikálně mění postoje člověka k Bohu a hříšnému životnímu stylu (2.
Paralipomenon 7:14; Jan 3: 1-8; Skutky 3:19; 2. Korintským 5:17). My (Židé i nežidé) jsme
zachráněni pouze vírou (Efezským 2: 1–10) ve vykupitelne smrti a vzkříšení Ježíše Krista (
Yeshua ha Mashiach ) (Římanům 10: 9-13; Efeským 2: 14-15), proto by mělo být evangelium
( besora ) kázano všem národům bez výjimky (Matouš 10: 5-6, 15:24, 28: 19-20; Římanům
1:16). Bůh vytváří v srdci věřícího touhu dělat dobré skutky (Jakub 2: 14-26; Filipanům 2:13
Galaťanům 6: 9-10).
5. Izrael a Církev : Bůh aktivně pracuje s historickým Izraelem (židovským lidem) a s církví
( Židé i nežidé, kteří věřili v Ježíše (Yeshua)). Židé jsou stále vyvoleni a milováni Bohem. Na
konci času celý židovský národ, který, když viděl ukřižovaného Ježíše Krista ( Yeshua ha
Mashiach ), bude činit pokání a uzná Ho jako svým Mesiášem ( Mashiach ), bude spasen a
přijat Bohem do novozákonního vztahu (Jeremjáš 31: 1; Zachariáš 12:10, 13: 1; Římanům
11:11, 12, 26--29). Věřící v Ježíše Krista ( Yeshua ha Mashiach ) Židé (dnes známí jako
mesiášští Židé, Eudim Meshikhim ) jsou součástí ekumenické církve i židovského národa.
Bible jim říká „Pozůstatek“ Izraele (Římanům 11: 1–5). Věřící v Ježíše Krista ( Yeshua ha
Mashiach ) z národu patří do ekumenické církve a jsou duchovním semenem Abrahama a od
zaslíbení dědiců Božích zaslíbení (Galatským 3: 26–29). Všichni věřící by měli usilovat o
odhalení a odsouzení antisemitismu (nepřátelství a povýšení nad židovským lidem), rasismus
a rasovou diskriminaci a taky modlit se za záchranu židovského lidu a za mír v Jeruzalémě

(Římanům 10: 1; Žalm 122: 6), aktivně podporovat duchovní jednotu mezi věřícími na
základě biblického učení (1. Mojžíšova 12: 1–3; Zecharjáš 8: 20–23; Ester 4: 13–14; Jan
4:22; Římanům 9: 1–5, 11: 17–22).
" Říkám vám, že Kristus se pro Boží věrnost stal služebníkem Židů, aby potvrdil zaslíbení
daná otcům a aby i pohané slavili Boha za jeho milosrdenství. Jak je psáno: „Budu tě
vyznávat mezi národy, tvé jméno písní oslavím.“ A jinde Písmo říká: „Jásejte, národy, tak
jako jeho lid!“ A ještě jinde: „Chvalte Hospodina, všechny národy, ať ho všichni lidé
velebí!“ A jinde Izaiáš říká: „Vypučí výhonek Jišajův, vztyčí se, aby vládl národům. Národy
se na něj s nadějí spolehnou.“
(Římanům 15: 8-12)

II. Zdůraznit především následující teologické a praktické mylné představy
běžné v moderních evangelických a mesiášských kruzích:
1. Popření faktu neomylnosti a Boží inspirace knih Starého a Nového zákona ( Tanakh a Brit
Khadasha ).
2. Marcionismus (odmítnutí Boží inspirace a snížení významu knih Starého zákona [ Tanakh
], stejně jako falešné dualistické učení, že existují dva bohové: zlý a pomstychtiví bůh
Starého zákona a laskavý a shovívavý bůh Nového zákona).
3. Uznání různých druhů nekanonických textů jako Božský inspirovaných (židovských a
raných
křesťanských apokryfu, Talmud, Midrash, texty církevních otců atd.).
4. Popření jednoho Boha jako Otce, Syna a Ducha svatého.
5. Popření, že Ježíš Kristus ( Yeshua ha Mashiach ) je Pán Bůh.
6. Popření lidské přirozenosti Ježíše Krista ( Yeshua ha Mashiach ).
7. Popření toho, že Duch svatý ( Ruach ha Kodesh ) je Pán Bůh.
8. Popření smírné smrti Ježíše Krista ( Yeshua ha Mashiach ) na kříži na Golgotě, Jeho
vzkříšení z mrtvých v oslaveném těle, vzestup do nebe, budoucího viditelného návratu z nebe
a založení Jeho Tisíciletého Království na Zemi s hlavním městem v Jeruzalémě (Izajáš 2:
1–5; Jeremjáš 23: 5–8, 33: 14–26; Micheáš 4: 1–8; Zachariáš 8: 1–8, kapitoly 12–14; Zjevení
20: 1–10).
9. Popření života po smrti, učení o vzkříšení z mrtvých Ježíše Krista ( Yeshua ha Mashiach )
a budoucí vzkříšení lidí z mrtvých (první vzkříšení z mrtvých - „Vzkříšení života“ a druhé
vzkříšení z mrtvých - „vzkříšení odsouzení“ (Jan 5: 28-29; 1. Korintským 15: 51–52; 1.
Tesalonickým 4: 13–18; Zjevení 20: 11-15).
10. Popření existence Satana a démonů (zlých duchů).
11. Různé formy pseudoduchovnosti, okultismu a pohanství v judaismu a křesťanství, jako
například kabala, modlitby k svatým, astrologie, scientologie, učení nové éry (nový
Věk), Reiki (druh alternativní medicíny) atd.

12. Popření spásy pouze z Boží milosti skrze víru v Ježíše Krista ( Yeshua ha Mashiach ).
13. Antinomismus (učení, že Bůh nevyžaduje, aby věřící dodržovali jím stanovené
ustanovení
morální zákony, které nám zůstávají v Bibli).
14. Křesťanský univerzalismus (učení, že všichni lidé budou nakonec spaseni).
15. Teologie dvojí smlouvy (učení „Ješua není pro Židy“) a že mají svou vlastní cestu spásy
bez osobní víry v Ježíše Krista [ Yeshua ha Mashiach ]).
16. Teologie náhrady (učení, že církev nahradila Izrael, že Židé ztratili své postavení Božího
vyvoleného lidu a popření doslovného naplnění proroctví o Izraeli v čase založení
Tisíciletého Kristova království [ Mashiach ] na zemi).
17. Antisemitismus v křesťanských kruzích (nepřátelství a povznesení nad Židy).
18. Popření židovských kořenů křesťanské víry.
19. Popření skutečnosti, že podle biblických proroctví sám Pán Bůh v budoucnu shromáždí
židovský lid v izraelské zemi (Izajáš 14: 1–2, 43: 5–7, 49:22; Jeremjáš 16: 14-16; Ezekiel 37:
1–14, 38: 8 Zachariáš 12: 9--14).
20. Neuznání práva mesiášských Židů sdružovat se se svými lidmi, pokračovat žít
rozpoznatelný židovský život, oslavovat svátky Páně v souladu s biblickým kalendářem a
odhalovat jejich mesiášské naplnění v životě Ježíše Krista ( Yeshua ha Mashiach ) i v
budoucích událostech předpovězených proroky (Zachariáš 14: 16-19).
"V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří
pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na
sebe přivedou rychlou záhubu.“ (2. Petr 2: 1)

III. Podporovat duchovní jednotu mezi věřícími na základě biblického
učení prostřednictvím :
1. Studia a výuky Písma s ohledem na hebrejské a řecké jazyky a kulturu biblických času.
2. Pěstování úcty k židovským a křesťanským tradicím, pokud takove nejsou pohanské a
neodporují biblickým učením (Matouš 15: 6; Skutky 15: 20–21, 29; 1 Korintským 10: 20–22,
31–33, 12: 1–2; Koloským 2: 16-17; 1 Tesalonickým 1: 9, 5: 20–21; Zjevení 2: 14-15).
3. Rozvoj dialogu mezi mesiášskými Židy a evangelickými věřícími bez povyšování někoho
nad ostatními (Lukáš 18:14; Římanům 11: 17–22; Efeským 2: 11–22).
4. Poskytování duchovní pomoci lidem, kteří padli pod vlivem takových hnutí jako jsou:
„Židé pro Judaismus “(anti-mesianska organizace),„ Bnei Noach “(hnutí Noemových synů) a
podobně
pseudokřesťanské kulty jako svědkové Jehovovi a mormoni (Přísloví 24: 11–12; Efeským 4:
14-16; 1. Jana 4: 1-4).

5. Vedení společných duchovních akcí, modlitby za Izrael a církev a také pomoc
pronásledovaným věřícím v Izraeli i jinde (Žalm 122: 6; Izajáš 62: 17; Římanům 9: 1–3, 10:
1, 15:27; 1. Timoteus 2: 1, 4:16).
6. Vývoj účinných metod evangelizace v Izraeli i na celém světě (Matouš 28: 19-20;
Římanům 1:16 10: 1).
" Kéž vám Bůh trpělivosti a útěchy daruje vzájemnou svornost ve shodě s Kristem Ježíšem,
tak abyste svorně a jednomyslně oslavovali Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Přijímejte
se tedy navzájem, jako Kristus přijal vás do Boží slávy.“(Římanům 15: 5-7)

