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Básně kříže
Ašer Intrater

Jair Zakovits, vedoucí oddělení Bible na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, nedávno vydal
knihu v hebrejštině pod názvem „Ješua čte evangelia“ (Am Oved nakladatelství, TelAviv).
Kniha obsahuje 71 básní, psaných formou vyprávění samotného Ješuy.
Zakovits sám není „věřící“ v Ješuu a k Písmům se snaží přiblížit skrze „dokument kritiky“, který
je často neuctivý a svatokrádežný. Přesto se snaží Ježíše zobrazit skrze „hebrejštinu" a pohled
izraelity. Použití vlastního jména Ješua, místo Ješu, reflektuje jeho intelektuální poctivost.
Přes dvacet básní hovoří o osobních zkušenostech Ježíše během ukřižování. Zakovits projevil odvahu
nejen tím, že napsal knihu o Ježíši, ale především tím, že zdůraznil ukřižování.
V židovské kultuře stále převládá špatný názor na zobrazení kříže jako takového. Slovo kříž se
v hebrejštině používá k popisu nacistické svastiky ("twisted kříž"). Kříž se stal symbolem
antisemitismu, perzekuce, a pohanství. Proto je podle izraelských vědců zkoumání kříže v jeho
historickém kontextu značným průlomem.
Podívejme se na několik Zakovitsových příkladů básní o „ukřižování“ (Níže přeloženo Ašerem.). Zde
Ješua vyjadřuje své vlastní myšlenky:
Krása kříže je jeho jednoduchost,
a má bolest se nalije do prostřed něho.
(slovo nalít je kořenem slova obět, a slovo uprostřed je myšleno jako nejvnitřnější bytost.Viz ang.)
V jiném verši Ješua vzpomíná na Marii (hebrejsky Miriam) a ukolébavky, které mu zpívala když byl
ještě dítětem. V průběhu let tyto písně zapoměl, a najednou, zatímco trpěl na kříži, mu začínají vyvstávat
zvuky a melodie matčina zpěvu.
Jiná báseň líčí Ježíše, vdechujícího vůni dřeva kříže. Jeho myslí se míhají vzpomínky na práci v tesařské
dílně s jeho nevlastním otcem Josefem.

V jiném verši Ješua srovnává sám sebe visícího mezi nebem a zemí, kdy Mojžíš stál na hoře
Nebo. Každý z nich má vizi své milované Svaté země, které nejsou schopni se zúčastnit.
V jedné z mnoha barvitých básní prožívá ukřižovaný Ješua vizi holocaustu:
Tady jsem já, samotný Žid, visící na kříži.
Mám tmavé oči, směrem k budoucnosti otevřené,
Počítám tam mnoho Židů, šedesát krát deset bezpočet,
jsouc trháni, stříleni a páleni.
Nemají hrobu, ni kříže.
(Tmavé oči jsou s odkazem na jeho semitský vzhled. Nesčetné 60 krát 10 se odvolává na 6 milionů, kteří
zemřeli v holocaustu).
V další básni Ješua cituje tradiční židovské modlitby, Nišmat (připsané některými k Šimonu Petrovi),
které mluví o ústech plných písní a rukou roztažených ve chvále. Na kříži Ješua říká, že jeho ústa jsou
tak suchá, že nemůže chválit, a Jeho paže jsou rozevřené, protože jsou přibité.
Moje oblíbená báseň začíná tím, kdy je Ješua na kříži a cituje Matouše 23:
Jeruzalém, Vaše město, zabíjí proroky a apoštoly kamenem.
Zavazuje syny k oběti, a pronásleduje svého jediného Syna,
někoho, koho miluješ.
„Otče, Otče, proč jsi mě opustil?“
Můj Otec mlčel, usmál se, mnul si ruce v radosti,
protože všechno bylo zpracováno jeho plánem.
(Slovo „váže“ se týká Abrahamova svázání Izáka, a citace „někoho, koho miluješ“ srovnává Izáka v
Genesis 22 a Ježíše v Janu 3. Zakovitsův výklad „Proč jsi mě opustil?“, zjevuje mlčícího Otce s cílem
udržet Jeho plán vykoupení v tajnosti do té doby, dokud se nenaplní, ukazuje hluboké pochopení
významu kříže.)
Posledním příkladem je, když přijde na řadu strom určený ke skácení aby se stal dřevem na kříž. Tehdy
všechny stromy utvrzují své kmeny a odmítají být pokáceny. Ješua tomu, který se má stát křížem
přísahá, že se oba dočkají nového rozkvetnutí.
Historické analýzy textů Nového zákona se nyní stávají na izraelských univerzitách populární. Jako je
hebrejské chápání kříže zpět, a církev obnovuje své židovské kořeny, tak Izrael přijde blízko k záchraně
a oživení.

Hřeby z kříže

Ariel Blumenthal
V posledních novinkách izraelsko-kanadský archeolog, Simcha Jacobovic, prohlásil, že našel hřeby
z období římské nadvlády, které našel v hrobce nejvyššího kněze Kaifáše. Myslí si, že se může jednat o
hřeby, které byly použity k ukřižování Ježíše. Tady ve Svaté zemi nejsme jako věřící nadšeni
„archeologickými objevy“, protože od nich již vznikla celá řádka pověr o památkách, ikonách a svatým
místech. Nicméně, jsme nadšeni, když vidíme židovský národ, který je fascinován osobou, historií a
učením Ježíše.

Dva pro-palestinští aktivisté

Mati Shoshani
Před dvěma týdny byl herec Juliano Mer-Khamis zastřelen před „Divadlem svobody“, které založil v
palestinském městě Jenin. Herec, narozený palestinskému otci a izraelské matce byl otevřeným zastáncem
Palestinců a často mluvil proti Izraeli. Byl široce uznávaný pro svou práci s mládeží v Džanínu.
V pátek bylo nalezeno v Gaze tělo pro-palestinského aktivisty Vittoria Arrigoniho. Tohoto italského
občana unesli předchozí den radikální islámské frakce, které usilovaly o propuštění Hamásem vězněných
členů. Teroristé dali 30-hodin ultimátum, ale zavraždili Vittoria mnoho hodin před tím, než ultimátum
vůbec vypršelo.
Vraždy zmíněné v těchto zprávách ukazují, vražda a smrt je pro radikální muslimy druhou přirozeností a nezohledňuje totožnost
oběti, ať už je to přítel nebo nepřítel.

Modlitební témata:
Prosím MODLETE SE za naší probíhající službu v Izraeli neustávajícím evangeliem, sadbou nových
mesiánských sborů, center učednických kurzů, prorockých chval, modlitebních stráží 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. (http://www.revive-israel.org/giving.php)
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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