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V chasidském judaismu je „Mesiáš Bohem“
Tal Robin
Ve dvou nejprodávanějších izraelských novinách (Maariv a Yedioth) byly minulý týden umístěny reklamy od
Meire Barnese, člena „mešichistické“ sekty patřící k hnutí Chabad-Lubavitch z Brooklynu v New Yorku. Jejich
představený rabín Menachem Schneerson zemřel v roce 1994. Po jeho smrti se hnutí rozdělilo na dvě části:
umírněnější skupina věří, ţe Schneerson můţe být mesiášem, protoţe jeho učení ovlivnila svět, radikálnější
skupina (mešichistická nebo „mesiánská“) věří, ţe rozhodně je mesiášem a ţe duchovně vstal z mrtvých.
Tato nová reklama obsahuje šokující proklamace, ţe rabbi Schneerson je Bůh; ţe je „Ten svatý, Král králů,
esence Poţehnaného, věčné Světlo.“ Reklama také uvádí, ţe Bůh samotný se oblékl do těla mesiáše. Cituje
tajemné ţidovské spisy, ţe Mojţíš byl „napůl Bohem a člověkem“, zatímco rabbi Schneerson je „totální“ Bůh.
Na fotografii je zobrazen Schneerson s citací z Izajáše 25,9 – Hle, toto je náš Bůh.
Po uveřejnění této reklamy rabbi Menachem Brod z Chabadu označil Meira Barnese jako mentálně
postiţeného.
Koncept, ţe Mesiáš můţe být Bohem, existuje také v Breslav-chasidském hnutí, jeţ je následovnictvím rabiho
Nachmana z Breslavi (dnešní Ukrajina,1772-1810). Odkazují se k němu jako k „mesiáši, který byl jedno
s Bohem ještě před stvořením, jako k tomu který je dokonalý a hoden usednout na trůnu, vyvýšený muţ
pravdy.“ „Rabbi Nachman stvořil svět, protoţe je na stejné úrovni jako samotný Poţehnaný.“
Někteří Breslavští následovníci dokáţí ihned vysvětlit, ţe citace rabbiho Nachmana nemohou být jednoduše
pochopeny. Nepopírají, ţe rabbi Nachman řekl tyto věci týkající se jeho samotného, ale neshodují se v jejich
interpretaci.
Výsledkem těchto reklam jsou spory mezi „mešichistickou“ sektou z Chabadu a následovníky rabbiho Breslava,
kdy se kaţdá strana snaţí tu druhou zdiskreditovat. Tyto spory reprezentují historický průlom v rozvoji ţidovské
náboţenské myšlenky: ţe Mesiáš je reálný, disponuje Boţskými schopnostmi a ţe můţe být povaţován za
Boha samotného.
Jeden z nevětších problémů, kterému jsme léta čelili při sdílení evangelia je, ţe ţidovský lid odmítal přijmout
Boţství mesiáše. Koncept Boţského mesiáše byl povaţován za „neţidovský“. Protoţe dnes ultra-ortodoxní
ţidé pátrají po příchodu mesiáše horlivěji, někteří z nich začínají nacházet tyto pradávné biblické pravdy o
mesiáši. Připojte se k nám v modlitbách za jejich vysvobození z víry ve falešné „mrtvé“ mesiáše a za to, aby
uvěřili v pravého a ţivého mesiáše, Ješuu, který vstal z mrtvých, syna Davidova a syna Boţího.
Jestliţe Chasidští ţidé mohou prohlašovat své falešné mesiáše za Boha, nemusíme váhat prohlásit, ţe Ješua

je Bůh. (Jan 1,1, 14, Jan 14,9, Jan 20,28, Římanům 9,5, Filipským 2,6, Koloským 1,15-17, Koloským 2,9,
1.Timoteovi 3,16, Ţidům 1,3, 9, 1.Janova 5,20, Zjevení 1,8).
Otázkou Boţství mesiáše se poslední dobou začala také zabývat i současná ţidovská společnost a dokonce
izraelská média. Tento fenomén také poukazuje na jinou biblickou pravdu: povstanou totiţ falešní kristové a
falešní proroci…(Matouš 24,24-26)

Japonsko a poslední časy
Ariel Blumenthal
Chtěl bych se s Vámi podělit o některé zkušenosti z posledních 12 dnů z Global Mission Center v Iwaki – hned
za evakuovanou oblastí Fukušimské atomové elektrárny. Aţ do minulého měsíce většina z Vás ještě nikdy
neslyšela o Fukušimě. Teď je toto město nechvalně známé jako Černobyl minulé generaci.
Věřím, ţe Pán vybral Iwaki, aby skrze toto místo započaIo dlouho očekávané probuzení v Japonsku. Více na

http://reviveisrael.org/japanblog/

Bibi a Bieber
Betty Intrater
Tento týden se Izrael stane hostitelem lámače dívčích srdcí Justina Biebera, který chystá show v Tel Avivu.
Bieber, který se hlásí ke křesťanství přijede o pár dní dříve aby navštívil Svatou Zemi. V jeho harmonogramu je
také osobní setkání s premiérem „Bibi“ Netanjahuem.
Proslýchá se, ţe Bieberův ţidovský manaţer ho naučil zpívat „Šéma Izrael“ modlitbu, kterou by měl před
koncertem zazpívat.

Ţelezný dóm – konec palestinským raketových útokům?

Mati Shoshani
Minulý víkend jsme byli svědky prvního úspěšného testu sytému „Ţelezný dóm“. Tento antiraketový systém byl
vyvinut izraelskými obrannými společnostmi jako odpověd na raketové útoky z Gazy.
Systém rozpozná raketu uţ při jejím výstřelu, vypočítá její trajektorii a pokud by to bylo nutné, zničí ji během
letu.
Tento systém byl vyvinut v oblasti okolo Beer Ševy a Aškelónu a zničil uţ 8 raket směřujících do velice
zalidněných oblastí.

„Ţelezný dóm“ zmírnil teror v oblastech, kde se střetává Izrael s Palestinou a to konkrétně v jiţním Izraeli kde
se projevil redukcí hrozby raketového útoku a zabíjení civilistů a tím pádem i efektu demoralizace izraelské
veřejnosti
Tato technologie dává potřebný čas ke správným rozhodnutím, která jsou tak potřebná zde na Blízkém
východě.

Občanská válka v Sýrii:
Třicet-sedm syrských civilistů bylo tento víkend prohlášeno za mrtvé při nepokojích mezi vládními jednotkami a
protestujícími.
Při závěru pátečních modliteb vyšli protestující do ulic jako součást demonstračních vln proti prezidentovi
Assadovi, který čelí těmto protestům jiţ několik měsíců.
Jelikoţ demonstranti odmítají odvolat své poţadavky demokracie a rvnosti, Assad eskaloval míru násilí
pouţitého proti demonstrantům. Zdá se, ţe obě strany nejsou ochotny dělat jakékoliv ústupky, coţ nejspíš
povede k ještě většímu krveprolití.

Modlitební témata:

Prosím MODLETE SE za naší probíhající sluţbu v Izraeli neustávajícím evangeliem, sadbou nových
mesiánských sborů, center učednických kurzů, prorockých chval, modlitebních stráţí v hebrejštině a finanční
pomoc pro potřebné.
Prosím POŠLETE tyto aktualizace těm, kteří by z nich mohli čerpat.
Prosím PODPOŘTE nás finančně, abychom posílili mesiášovo tělo v Izraeli, podpořili zdejší probuzení a šíření
poselství o Izraeli, církvi a posledních časech všem národům světa.
Poznámka: Tyto články a aktualizace mohou být vytištěny pro osobní potřebu a přátele ale nesmí být
uveřejněny na webu nebo v tištěných publikacích s výjimkou výslovného písemného souhlasu z Revive Israel.

Navštivte nás na. . . www.reviveisrael.org
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