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Anti-mesiánská demonstrace
Ašer Intrater

Potřebujeme teď naléhavé modlitby. Určití ultra-ortodoxní extrémisté plánují demonstraci před
domy S… a N… (sekretářek našeho sboru). Demonstrace je naplánovaná na Neděli v 18:30
odpoledne (izraelského času). Modlete se prosím za ochranu S… a N… Modlete se za změnu
reakcí jejich sousedů, okolní veřejnosti a médií. Zlé duchovní bytosti se snaţí zaútočit, ale my
věříme, ţe Bůh vše obrátí v duchovní vítězství.
Navíc v místních novinách vyšel článek, který byl ovlivněn stejnými „anti-mesiánskými“ a „antimisionářskými“ skupinami. Článek napadal obecně mesiánské Ţidy a zejména Ašera. Také se
modlete o to, aby zlo se obrátilo v dobro, a aby pravda a láska zvítězily nad nenávistí a všemi
lţemi. Modlete se prosím za moudrost k tomu, jak odpovědět na tento článek. Věříme, ţe toto
všechno se obrátí v nebývalé svědectví o milosti Jeţíše.
Univerzálnost a
Specifičnost/osobitost
Šalamoun Intrater (spolu s Ašerem Intraterem)

Ţidovská filozofie se hodně zabývá pojmy „univerzálnost“ a „specifičnost“. Univerzální principy
se týkají lidí ze všech národů. Příkladem univerzálnosti je příběh stvoření. A rovněţ i morální
principy jako například nezabiješ, nebo nepokradeš, jsou univerzální.
Specifičnost je „etno-centrická“, týká se jedné skupiny lidí. Většina příběhů v hebrejských
písemnostech pojednává o „specifické“ historii izraelského národa. Bible, jako celek, obsahuje jak
univerzální, tak specifické prvky.
Do určité míry Tóra zjevuje lidstvu jediného Boha – toto je universálnost. Do jiné míry popisuje
smlouvy levitských kněţí a ţidovského národa – toto pak je specifičnost. Avšak universální a
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specifické prvky jsou propletené a vzájemně závislé, tak jako kladný a záporný pól elektrického
proudu.
Napříč evangeliem Jeţíš zaměřuje svou evangelizační sluţbu na samotné Ţidy (Matouš 10,5-6;
15,26). A poté co byl vzkříšen z mrtvých, dal pokyn Svým učedníkům, aby mluvili o své víře
v izraelského Mesiáše a Krále po celém světě (Matouš 24,14; 28,19; Marek 16,15; Lukáš 24,47).
Učedníci očekávali, ţe Jeţíš „obnoví království pro Izrael (Skutky 1,6).“ Avšak Jeţíš chtěl, aby
byli pro Něj svědky „aţ na sám konec země (Skutky 1,8).“ Rozšířil tak jejich porozumění Boţího
království ze specifického na universální. Boţí království je totiţ jak specifické (s hlavním městem
v Jeruzalémě), tak universální (zasahující všechny národy).
Napětí během této změny můţeme pozorovat v celé knize Skutků. Vize Šimona Petra, kázat
evangelium Římanům, byla některými ţidovskými věřícími kritizována (Skutky 10-11). Tento
konflikt přinesl první apoštolský koncil (Skutky 15). Koncil rozhodl „univerzalizovat“ poselství
evangelia pro všechny národy, přesto však nezrušil konkrétní (specifické) povolání ţidovských
věřících.
Apoštolové odlišili universální zákony pro pohanské věřící a přikázání v Tóře pro samotné Ţidy.
Zatímco Pavel (Saul) byl největším zastáncem mezinárodní církve a universální teologie, sám
dodrţoval „etno-centrické“ aspekty vlastní ţidovské identity a ţivotního stylu.
Apoštol Pavel musel čelit malé opozici, kdyţ mluvil o své vizi Jeţíše Ţidům v chrámu (Skutky 22).
Avšak kdyţ začal mluvit o sluţbě mezi pohany, lid vypukl ve vřavu (Skutky 22,21). V jeho
evangeliu pohanským církvím povzbuzuje věřící, ţe Ţidé a pohané jsou skrze víru jedno.
Písma Nové smlouvy byly napsány řecky, protoţe Řečtina byla v prvním století mezinárodním a
universálním jazykem, tak jako je dnes Angličtina. Jeţíš však se Svými učedníky mluvili
hebrejsky. Mluvili tak mezi sebou a se svými krajany, protoţe to byl jazyk Ţidů v Izraeli (Skutky
21,40; 22,2; 26,14). V našem sboru v Izraeli mluvíme hebrejsky, ale kdyţ uveřejňujeme nějaká
vyučování pro jiné národy, pouţíváme angličtinu. Ve skutcích 6,1 se píše o konfliktu v rané církvi
mezi Hebrejsky a Řecky mluvícími.
Zničení chrámu v roce 70 n. l. drasticky změnilo ţidovský pohled na svět. Rabínský judaismus byl
v druhém století upevněn Javnejským koncilem. Mezitím se víra mesiánských Ţidů více
zevšeobecnila, decentralizovala a rozšířila se mezi pohanskými národy. Tyto dva směry (Judaismus
Javnejských rabínů a Judaismus Ješuových apoštolů) se rozvíjely v paralelních liniích, které se
často propojovaly a kříţily.
Křesťanství a Judaismus v druhém a třetím století se polarizovali. Klasické křesťanství se
přesunulo k extrémnímu „náhradnímu“ pohledu, zatímco Rabínský Judaismus šel do etnocentrického extrému. Dynamická rovnováha mezi specifičností a univerzálností v raných
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mesiánských a křesťanských sborech byla brzy pryč.
Víra v Mesiáše Ješuu, která je popsána v Nové Smlouvě, je jak universální tak specifická. Jeţíš je
universálně jako „Boţí syn“ (Římanům 1,4) a specificky jako „ Syn Davidův“ (Římanům 1,3).
Jakákoli osoba můţe obdrţet Ducha Svatého kdykoli a na jakémkoli místě (Skutky 2,17), ale kdyţ
se Jeţíš vrátí, pak stane na Olivetské hoře, na specifickém místě a ve specifickém čase.
Podobenství o Olivovníku z Římanům 11 popisuje sloučení těchto dvou pohledů: kořen je
specifický; univerzální větve byly naroubovány; přirozené větve byly odťaty, avšak budou znovu
naroubovány. Toto sloučení univerzálnosti a specifičnosti Izraele a Církve je tajemstvím, které
vyţaduje zvláštní zjevení a porozumění (Efezským 3,3-6).
Oţivení ţidovských věřících v Jeţíše a znovu zaloţení státu Izrael obnovuje původní rovnováhu
těchto témat. My mesiánští Ţidé musíme přijmout všechny univerzální duchovní a morální aspekty
evangelia a zároveň být věrní Boţímu specifickému povolání a zaslíbením pro náš národ.

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. (http://www.revive-israel.org/giving.php)
Modlitby za Japonsko: www.reviveisrael.org/japanblog/
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.
Ašer a Betty Intraterovi jsou ředitelé Revive Israel ministries, apoštolové věnující se
probuzení v Izraeli. Jejich práce zahrnovala založení sboru El Shadaj (Frederick,
Maryland), Netivyah ministries v Jeruzalémě s Josephem Shulamem, sbor Tiferet Yeshuah v Tel Avivu
s Ari Sorkoramem, mesiánské židovské Aliance Izraele a kázání ve sborech a konferencích po celém
Izraeli a národech světa.
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