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Poděkování

Celým srdcem toužím po spáse lidu Izraele, s láskou, 
modlitbou a vděčným srdcem tuto knihu věnuji těm, 

kdo jsou odevzdáni Bohu Izraele, 
který miluje svůj lid, 

a těm kteří spínají své ruce při vzývání Boha, 
aby žehnal mému životu a také Jeffovi Boothovi, 

který mě uvedl do Pravdy. 
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Kapitola I 

Trumpeldor a jiní hrdinové 

Kiryat Shmonah (město Osmi) je malá vesnička na úpatí Golanských 
výšin, nedaleko od libanonské hranice. V Den vzpomínek na oběti 
holocaustu v roce 1964 jsme my, studenti, stáli v pozoru v dlouhých 
vyrovnaných řadách se zraky upřenými na vlajku židovského státu jako 
na izraelský státní symbol, která byla spuštěna jen napůl žerdi. Nemohu 
si dnes vzpomenout na všechny ty vznosné projevy, pronášené při této 
příležitosti ředitelem školy a žáky z vyššího ročníku. Všichni mluvili 
pompézními a přísnými slovy o krutostech páchaných zlotřilými nacisty 
na Židech v jedné vzdálené zemi, zvané Německo. 

Kdy vlastně druhá světová válka vypukla? Před deseti lety? Před 
tisíci roky? Kdo ví! Konec konců dějiny židovského lidu jsou zaplaveny 
ukrutnostmi. Každý národní a náboženský svátek oživuje vzpomínky 
na naše nepřátele, kteří – v každé generaci – se proti nám pozvedli, aby nás 
zničili. Ale ten Svatý jediný, buď veleben, nás z jejich rukou osvobodil. 
V mysli dvanáctiletého chlapce jsou všechny tyto příběhy promíchány 
v různých podobách perzekucí v soužení tvrdých výnosů a nenávistí vůči 
Židům, ať už to byli Syřané během Chanuky, Peršané během Purimu, 
Egypťané během Pesachu, Římané během Lag ba-omeru nebo Arabové 
při Dni nezávislosti. Které dítě by mohlo rozlišit mezi těmito nesčetnými 
nepřáteli, kteří provázejí naše dějiny po generace, staletí a milénia? 

Sice je to podivné, ale jedna věta, která byla při této příležitosti 
pronesena, mi utkvěla v paměti až do této doby. „Nikdy nezapomeneme 
a nikdy neodpustíme!“ Stále si připomínám tu těžkou, depresivní atmosféru 
zármutku a srdceryvných zvuků sirén, které mi připomínaly nářek 
truchlících matek, naříkajících nad svými mrtvými dětmi. Nakonec jsme 
zpívali na ukončení ceremonie národní hymnu „Ha-Tikva“ („Naděje“). 

S opravdovým zaujetím jsem se pokoušel vybavit si skutečné dění, 
jež se odehrávalo v nacistickém Německu, a doufal jsem, že procítím byť 
i malou kapičku z oceánů smrti ve vyhlazovacích táborech a plynových 
komorách. Avšak navzdory svému nejupřímnějšímu úsilí jsem ve svém 
nitru nemohl oživit to, co už smrt vzala a co bylo pohřbeno v půdě cizí 
země. Stál jsem v pozoru v řadách školáků na širokých prostranstvích 
hřiště základní školy. Sledoval jsem zrakem vlajku, která divoce vlála, jak 
se do ní opíraly poryvy ranního větru vanoucího od Galileje. Když jsem 
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uslyšel známé tóny národní hymny, měl jsem srdce zaplavené pocitem 
pýchy pro to, že jsem občanem Izraele. Láska k mé zemi a má vůle 
kdykoliv přispět její obraně po celou dobu zahlcovala mé rozrušené srdce.

A roky míjely. Jednoho dne se na předním dvoře našeho domu objevil 
obrovský buldozer. Bydleli jsme na nejsevernější ulici Kiryat Shmonahu 
v nejtěsnější blízkosti libanonské hranice. Kozy, kačeny a kuřata, které 
se běžně volně pohybovaly po prostorném dvoře, ve strachu prchaly 
od hlučného stroje. Když jsem sledoval práci buldozeru, jenž hloubil 
v zemi velkou díru, má mysl zabloudila do těch prokletých příkopů 
naplněných mrtvými těly v Evropě – mužů a žen bez rozdílu věku – 
pozůstatky našich lidí. „Nikdo už nikdy nebude kopat takové jámy jako 
jsou tyto v naší zemi!“ To jsem si slíbil. 

Avšak tato jáma jako ostatní, hloubené v těch dnech kolem celého 
města, byly určeny pro zcela jiný účel. Brzy poté se tam objevilo bednění, 
železné výztuže a betonové dílce. Nakonec to vše byly protiletecké kryty. 
Půda, která překryla povrch krytu, byla osázena červeně kvetoucími 
sasankami, které pro mne představovaly krev Židů již zabitých – a ještě 
pořád znovu zabíjených střelami vypalovanými z katuší na nás přes 
hranice Libanonu. 

Když jsem prohlížel nově zbudované kryty, myslel jsem si: „Naši 
nepřátelé nikdy netajili nenávist, kterou vůči nám cítí. Jestliže nějaká další 
válka vypukne, budeme my v Kiryat Shmonahu první, kdo bude ohrožen. 
Vytí sirén nás pronásledovalo jako zastrašené králíky v jejich úkrytech. 
„I já budu utíkat a skrývat se?“ „I já budu prchat?“ 

Tehdy jsem si slíbil: „Nikdy! Budu bojovat. Nikdy nenechám ty 
pohanské národy, aby nám škodily. Bože, proč jsi stvořil tyto pohany? 
Nebylo v tvé moci učinit z nich ze všech Židy? Nebylo by zajímavé vědět, 
jak by tento svět vypadal, kdyby všichni jeho obyvatelé byli Židé?“ 

V naší rodině se slavily soboty – šabat. Po běžné ranní bohoslužbě 
v synagoze jsme rádi sedávali kolem dlouhého, slavnostně ozdobeného 
stolu, s matkou a sestrami. Zachovávali jsme kiduš, tradiční modlitbu 
zasvěcení nad chlebem a vínem. V tomto ovzduší svatosti jsme jídávali 
tradiční oběd z pečených brambor, červené řepy, vajíček uvařených 
natvrdo, která byla udržována po celou noc ve slabém varu, až zhnědla 
a osmahla. Také jsme mívali nakrájené plátky z baklažánu a kaši, 
příležitostně pak rybu s červeným kořením. Nikdo z nás nevynechal silný, 
sladký čaj, jenž byl nedělitelnou součástí tohoto jídla. 

Po jídle, když si otec šel zdřímnout a matka všechny dráždila svými 
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připomínkami, jsem chodíval na svou pravidelnou sobotní procházku 
do okolních kopců. Rád jsem trhal květiny, sledoval motýly a těšilo mě 
sbírat ostružiny, divoké fíky, a také granátová jablka, která rostla volně 
v údolí. Osvěžil jsem se studenou říční vodou a svěžím vzduchem Horní 
Galileje. 

Nahoře v Tel-Hai (Živý kopec) je hřbitov, kde jsou pohřbeni někteří 
národní hrdinové. Všechny ty výhledy a vůně, které jsem vstřebával toho 
jara na své cestě, jsou v mé paměti dodnes živé, jako bych je zažil včera. 
Připomínám si obrovské eukalyptové stromy, které stínily příkré, asfaltové 
chodníky, děti z blízkého kibucu (společná farma nebo usedlost v Izraeli) 
se svými vozíky taženými černými mulami s dlouhýma ušima. Vozíky 
byly zatížené váhou košů plných hořkých oliv, které jsem nosíval domů 
matce, aby je naložila do octa.

 Jak jsem stoupal kolem „krví potřísněných“ valů, probouzely se 
ve mně myšlenky a city. Tel-Hai je místo, kam jsem přišel navštívit svého 
přítele Trumpeldora. S hlavou skloněnou v hluboké úctě jsem vstupoval 
na vojenský hřbitov. Ti mrtví, jejichž nářek, zdá se, ztlumila černá země, 
byli pro mne vzorem. Ten šepot, ta tichá slova, začala se ozývat v srdci 
Trumpeldora, když ještě držel ve své ruce pluh a oral pole na Tel-Hai. Ta 
slova znějí dodnes v hloubi duše každého Žida. 

Osm hrdinů na těchto polích padlo. Kiryat Shmonah byl pojmenován 
na jejich počest „Městem Osmi“. Jsem dnes živý jejich zásluhou, zásluhou 
jejich prolité krve? Kdyby těchto osm hrdinů v Tel-Hai se neobětovalo 
na oltáři národního oživení, narodil bych se tady a sžil se s tou půdou? 

S každou návštěvou tohoto místa se ve mně probouzely hluboké 
úvahy a nezodpověditelné otázky: Jaké to bude žít jako Žid mezi 
antisemitskými pohany? Proč byli Židé tak přísně potrestáni v průběhu 
všech jejich vyhnanství? Proč moji předkové opustili svůj domov? Proč 
žili ve vyhnanství tak daleko od své země a po tak dlouhou dobu a proč 
se vrátili až nyní? 

Naši rabíni učí, že prvních sedmdesát let vyhnanství ze země bylo 
v důsledku našeho „modlářství, krvesmilstva a krveprolití“. Podobně nám 
říkali, že kvůli naší „nenávisti bez příčiny“ jsme byli dva tisíce let vyhnáni 
ze země. Byla to pravda? Jak mnoho dnů, týdnů a měsíců je obsaženo 
v dvou tisících letech? Vůči komu byla tato „nenávist bez příčiny“ 
namířena? Proč jsme se nevrátili spíš, abychom dobyli poušť, přiměli 
divočinu rozkvést růžemi a neplodnou půdu, aby se zaradovala? Proč jsme 
nepřišli dříve, abychom vysušili malárií zamořené bažiny Huleh Valley? 

Trumpeldor a jiní hrdinové 
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Země, kterou nám dal Bůh, se stala obydlím šakalů a my se rozptýlili 
mezi všechny pohanské národy (Izajáš 35). Proč Bůh rozhodl, že nás 
vrací domů až teď? Je vykoupením Izraele začít se realizovat tady a teď – 
před našimi vlastními zraky? Jsme skutečně poslední generace, která žije 
v područí, a první generace, která zakusí spásu? Jsme lepší a svatější než 
naši praotcové? Co jsme učinili pro to, abychom dostali toto privilegium 
být „počátkem spasení“,jak nám řekli rabíni? Jak jsem přišel k tomu, že 
jsem součástí této generace?

Proč já? Ze všech lidí – proč já? Jaké je, že je nám konečně dovoleno 
žít v zemi, která do této doby byla považována za zemi „sužující své 
obyvatele“? Byl to Bůh, nebo to byla země, jež si nás zošklivila a vyvrhla 
nás? Je nějaká jiná rasa lidí na tváři této země, která byla dvakrát vyhnána 
ze své domoviny, ale pokaždé se vrátila a oživila svého letargického ducha 
a nevyužívaného jazyka? Kdo je ten, komu se má poděkovat a chválit ho 
za návrat? Theodore Herzl? Lord Balfour? Chaim Weizmann? David Ben-
Gurion? Nebo musíme spíš poděkovat všemohoucímu Bohu Izraele, který 
nás vyvedl z naší země pro naše hříchy a který, věrný svým pradávným 
slibům nás milostivě přivedl zpět domů? 

Všechny tyto existenciální otázky mě přepadly s podivnou naléhavostí. 
Proč a pro koho ten kamenný lev v Tel-Hai řve svůj tichý pláč? Vyzývá 
nenávist a krutost našich protivníků, kteří shlížejí z Golanských výšin 
na naše mladé sídliště, na náš nově zrozený stát? Zvedá svou hlavu 
ve vzdoru – nedej Bůh – proti Hospodinu, který těmto pohanům dovolil 
vláčet nás k jejich šibenicím jako beránky vedené na jatka. A pak jaký 
byl ten hrozný hřích našich praotců, který způsobil, že nás celý svět 
nenávidí s takovou vášnivostí? Kdo povstane příště, aby pronásledoval 
naše potomky? 

Díval jsem se na horu Hermon s čepičkou bílého sněhu, dominující 
nad vzdáleným horizontem, a na zelenou krajinu kolem sebe. Znepokojil 
mě kontrast mezi krásou přírody a ošklivostí dějin. Vybavil jsem si 
vzpomínky na den s vlajkou napůl žerdi, kdy jsem stál v pozoru a rozvažoval 
o špatnostech křesťanů a podivoval se tomu, kde byl Bůh, když nás nacisté 
nemilosrdně vraždili. Zde v Tel-Hai jsem tiše seděl a rozjímal nad živou 
nenávistí muslimských Arabů vůči nám. Kdykoliv jsem byl v synagoze, 
modlil jsem se a ptal se sám sebe, co to je být Židem a proč Bůh vyvolil 
právě nás mezi všemi národy světa. 

Nikdy jsem nezapochyboval o existenci Boha, ale nevěděl jsem, proč 
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a jak dovolil pohanům, aby nás s takovou krutostí pronásledovali. Proč 
jim dovolil nás zabíjet? Byli jsme vybráni pro tento jejich čin? Co Bůh 
přesně chce a proč je tak obtížné ho potěšit? 

Uprostřed hřbitova u zdi z tesaných kvádrů je obrovský nápis 
z velkých písmen z černého kovu: 

Krví a ohněm Judea padla. 
Krví a ohněm Judea opět povstane! 

Jednou jsem se na nápis zadíval a pomyslel si: „Vždy jsme se 
museli brodit krví a ohněm. I teď musíme bojovat a prolévat svou 
krev, abychom uchránili tuto vzácnou zemi. Jinak naše země padne 
opět do rukou nepřátel!“ Potom mě napadla vzdorná, heretická 
myšlenka: „Jestli toto je ono, pro co jsme byli vyvoleni, nebylo by lepší, 
kdybychom byli neobřezaní jako jsou národy kolem nás? Není potom 
lepší nebýt obřezaným Židem, který je stále vystaven smrti mečem?“ 

„Nedej Bůh! Odvrať tyto svatokrádežné myšlenky,“ káral jsem sám 
sebe. „Což nejsem Žid? Narodil jsem se jako Žid a nikdy se nemohu 
poskvrnit takovou nemorálností! Raději bych byl zaživa upálen, 
než následovat tyto neobřezané pohany, oddávající se všem druhům 
nemorálností a necudností“. 

Od raného dětství naši učitelé usilovali vštípit nám postoje nechuti 
vůči mrzkým helénistům a konvertitům v průběhu dějin – těm zrádcům, 
kteří dali přednost snadnému bytí a pohodlí mezi pohany, než by se 
spokojili s pouhou spiritualitou židovského bytí. Naši učitelé nás vedli 
k pohrdání těmi, kteří se ustrašeně snažili uniknout před pronásledováním 
goyim (pohanů). 

Uvažoval jsem, že Židé jsou žijící odkazy na existenci Boha. 
Kdybychom se také my chovali jako pohané, nebyl by na světě nikdo, 
kdo by svědčil o pravém Bohu. Pohané, kteří se chtějí zbavit Židů, 
ve skutečnosti hledají odklon od Boha a snaží se stát vlastními pány. Je 
tohle opravdu to, o co se pohané snaží – odstranit Boha z jeho trůnu slávy 
a přivlastnit si jeho autoritu? Ale nesnažíme se my, Židé, udělat totéž? 

Co to je, čím se člověk liší od zvířete? Co mne, Žida, činí odlišným 
od zbytku stvoření? Od stromů, kamenů, oceánů? Může pohan  ve mně vidět 
něco zvláštního a žádoucího? Může znamení obřízky vtisknuté do mého 
těla povzbudit pohana k tomu, aby hledal poznání o mém Bohu a aby ho 
nadevše miloval? Ale jak může pohan vědět, že jsem obřezán? To není 

Trumpeldor a jiní hrdinové 
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jedna z věcí, kterou je možno ukázat! A i kdyby to pohan věděl, jaký rozdíl 
by to byl? Snad kipa (jarmulka), cicit (třásně nebo střapec na tradičním 
obleku jako připomínka přikázání) a pejzy (druh účesu, lokny), které už 
většina Židů stejně nenosí – rozliší nás to vše od zbytku lidstva a naznačí 
to, že jsme boží vyvolený lid? I kdyby to tak bylo, ponoukalo by naše 
vzezření pohany k žárlivosti a k přání být jako my? 

Navzdory národní hrdosti jsem nebyl s to vidět se v roli osoby, které 
by mohl závidět člověk hledající Boha Izraele. Musel jsem připustit, že 
nejsem vzor člověka, který by byl Bohem vyvolen za světlo pohanů. 

Snad kdyby se našinci snažili být morálně lepší než všichni druzí, 
by v nás pohané mohli postřehnout důkaz boží existence. Ale jsme lepší? 
I když bychom uspěli v úsilí být nejlepšími a nejpříjemnějšími lidmi 
na světě, nezneužili by pohané naší dobroty tím, že by dali přednost naší 
vnitřní radostné dispozici? Je lepší využívat někoho, nebo být využíván? 
Kdo proboha má odpověď na tyto nesrovnalosti a matoucí otázky? 

Konejšivé ticho hřbitova mi připomnělo slavnostní klid školního 
dvora během připomínkového obřadu vzpomínek na holocaust. Dlouhé 
řady hrobů se podobaly dlouhým rovným řadám žáků stojících v pozoru. 
Nemohl jsem se vyhnout myšlence, že zde byli pohřbeni mladí lidé – téměř 
ještě děti. V černé zemi Tel-Hai tak blízko Kiryat Shmonahu. Ale věděl 
jsem, že děti z Kiryat Shmonahu nebyly jako tyto kamenné náhrobky; vřel 
v nich život a jejich srdce bilo vstřícně lepším časům, předjímajícím lepší 
život ve světě, který už nepozná žádný strach – strach z náhlého vytí nízko 
letících letadel nebo ze svištění střely přilétající z Libanonu. 

Jak dlouho budeme chodit do tohoto údolí ve stínu smrti, které si 
vybírá tak krvavou daň? Je však pravda, že tento vzácný kus země 
byl vlastnictvím našich otců a že nám jej dal Bůh jako dědictví. Ale 
ospravedlňuje toto vlastnictví tak mnohou oběť? 

Pokud jde o mě, jistě bych bránil tuto mou zemi až do hořkého konce. 
Chránil bych ji vlastním tělem a nedovolil bych žádnému nepříteli, aby mi 
ji vzal. Až přijde čas, říkal jsem si, že se připojím k armádě jako pilot nebo 
aspoň jako výsadkář. Bojoval bych za tuto milovanou zemi za každou 
cenu! 

Tichý řev kamenného lva, stojícího na hrobě Trumpeldora, našel 
ozvěnu v mém úzkostlivém srdci. Kamenný monument se vtiskl do mého 
dětského srdce. A potom jsem nechal mrtvé pokojně odpočívat v zemi 
a vrátil jsem se jižním směrem k cestě, která mě přivedla domů. 

Vysoké jedle líbaly světle modrou oblohu a ptáci vesele zpívali 
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ve větvích. Vítr v tu dobu nefoukal, a tak se zdálo, že vzduch je bez 
hnutí a uctívá svatý šábes. Polní kvítka lemovala cestu různými odstíny 
barev: červené sasanky, oranžové máky, zlaté chryzantémy, žluté 
koberce divoké hořčice a každé kvítko vydávalo omamnou vůni. Hřeben 
Naphtali Mountains se zvedal po mé pravici a vzdálené Golanské výšiny 
měly bledě modré odstíny na východě, vznášející se nad jiskřícími se 
safírovými sádkami úrodného údolí Huleh. Dýchal jsem zhluboka čistý 
vzduch a toužil jsem si tyto pocity navždy zachovat v sobě: div stvoření 
židovského lidu, jakož i zázrak jeho přežití v průběhu mnoha tisíciletí naší 
existence. 

Vzápětí jsem byl vytržen ze svého snění a vrácen zpět do reality 
s každodenními úkoly a starostmi. Navzdory relativnímu šoku a bez 
ohledu na stíny pochybností jsem poznal – že je dobré, byť ne snadné – 
být Židem. 

Když jsem přišel domů, otec se připravoval na cestu do synagogy. 
Nastával čas na odpolední modlitbu.

Trumpeldor a jiní hrdinové 

Moji milovaní rodiče
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Moje sestra a já jsme se 
oblékli „ušlechtile“.

V Kiryat Shmona: jedna 
velká šťastná rodina, držím 
syna sestry.

Scéna z filmu o mém životě.
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Kapitola 2

V místní synagoze

Každou sobotu ráno jsem s otcem rád chodíval do místní synagogy, 
která byla asi tak v polovině cesty od našeho domu ke škole. Spolu 
s ostatními dětmi ze sousedství jsem touto částí našeho města mnohokrát 
proběhl a vždy jsem se podivoval těm vysokým, úzkým oknům ozdobeným 
Davidovými hvězdami. V těch dávných dnech se mi synagoga zdála 
daleko vyšší a větší než jiné budovy v okolí. Bylo to i tím, že ostatní domy 
byly malé, kdežto synagoga byla vysoká a měla dvě patra. Až po mnoha 
letech, když jsem zavítal do Kiryat Shmonahu na návštěvu, jsem poznal, 
jak ve skutečnosti byla malá. 

 Proti vchodu do synagogy stál Aron ha-kodeš (svatostánek). Tato 
schránka, která ukrývala posvátnou Tóru (svitky Pentateuchu), byla 
přikryta hladkou záclonou z purpurového sametu se zlatě vyšitými lvy. 
Vzduch uvnitř byl prosycen štiplavou vůní šňupacího tabáku, o který se 
dělívali prodejci kuřat z trhu spolu s věřícími – gesto slavnostní zdvořilosti 
– brali si tabák ze stříbrné nádobky, která působením času ztratila svůj 
lesk. Rád jsem se občas k tomuto úkonu přidal, hlasitě jsem kýchal a měl 
z toho potěšení. Sladká vůně růžové vody a myrty, která k nám kanula 
z galerky pro ženy, se mísila s vůní hořících svíček. To byla opojná vůně 
soboty, svatého šábesu.

V průběhu každého bar micva (iniciační ceremonie uznávající 
židovského chlapce za syna přikázání) nebo také při svatebních obřadech 
byly na nás házena barevně zabalená cukrátka, vše pro radost dětí a veselé 
ohlasy žen. Děti měly plné dlaně vzácných cukrovinek, které si navzájem 
trhaly z rukou, což přispívalo k radostné atmosféře.

Muži uctivě prozpěvovali modlitby, které znali nazpaměť, zatímco 
ženy povívaly provoněnými kapesníky. Naše oslavy dosáhly vrcholu, 
když ohnisko slavnosti se zaměřilo buď na ženicha, šlo-li o svatbu nebo 
na chlapce bar micva, který byl vyzván, aby přišel na stupínek a četl 
z Tóry. Byl pak doslova „kamenován“ cukrovinkami.

Tuto synagogu navštěvovalo asi sto věřících, imigrantů, kteří přišli 
z Iráku a Persie. Naši rodiče mluvili lámanou hebrejštinou a my, děti, 
jsme se cítily oproti nim velmi vzdělaní. Považovaly jsme za svou svatou 
povinnost jejich řeč korigovat a učit je, aby byli „dobrými Židy Izraele“. 
Ale navzdory jejich lámanému nářečí, když došlo na modlitbu, dospělí 
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nás nikdy nestačili udivovat schopností číst pohotově. Znali modlitební 
knihy tak dobře, že se nám zdálo, jako by do synagogy chodili jen kvůli 
soutěživosti v rychlém čtení. Zatímco já jsem v úctě klečel jako „Magen 
Avraham“ (Abrahámův obránce) uprostřed amidy – tiché meditační 
modlitby – dospělí již končili svou modlitbu třemi vstupy finálních slov 
Osé šalom (Tvůrce pokoje).

Když jsem začal dospívat, objevil jsem, že my, Sefardové (Židé 
od Středozemního moře a Středního východu), nejsme jedinými věřícími, 
kdo spěchají se svými modlitbami. Aškenázové (Evropští Židé) nás zcela 
jednoznačně přebili, pokud šlo o rychlé ukončení modliteb. Jako dítě jsem 
neviděl v této rychlosti nic výjimečného. Nakonec ti všichni byli zbožní 
a bohabojní lidé, kteří navštěvovali synagogu od svého dětství. Modlitby 
byly integrální částí jejich každodenní rutiny. Obvykle každý z nich si 
osvojil svou sidur (modlitební knížku) a orientoval se v ní s lehkostí, 
kdežto já jsem se s ní teprve začal obeznamovat. Můj otec, který mě 
považoval za Žida od chvíle mého narození, zřejmě ode mne očekával, že 
si modlitební knihu osvojím i srdcem, jako by to bylo pro Žida něco přímo 
vrozeného. Nikdy nepovažoval za nutné, aby se se mnou posadil a učil 
mě, jak knížku užívat nebo jak se modlit.

Pokud šlo o mne, věřil jsem zcela nevinně, že je dostačující přemílat 
krásná, ale zdánlivě bezvýznamná slova z posvátné knihy, abych tak 
splnil svou modlitební povinnost. Modlitba se stala hlavním tradičním 
zvykem, který vyžadoval tři návštěvy synagogy každou sobotu. Nikdy mi 
nepřišlo na mysl, že by modlitba byla míněna tak, aby vytvořila vitální, 
přímý kontakt s živým Bohem. Ačkoliv jsem často měl nutkání úmyslně 
zpomalit slova, abych porozuměl obsahu modlitby nebo abych stál sám 
před Bohem, který byl skrytý (jak jsem s prostou naivitou věřil) v Aron 
ha-kodeši (svatostánku). Nakonec však ve mně převážil skupinový tlak 
a já jsem se naučil vše rychle přeříkávat a bral jsem úprkem čtení svatých 
knih tak, jak to činil každý.

Záviděl jsem králi Davidovi, hrdinovi mého mládí! Kdyby David 
mohl navštívit naši synagogu, spojil by naši frenetickou rasu s aleinu 
(žehnací modlitbou)? On jistě stával nebo klečíval před Hospodinem 
v bázni a s chvěním prodléval láskyplně před svým Stvořitelem. Bohužel 
věřící v synagoze mi spíše připomínali krále Saula než Davida, protože 
Saul lpěl na své slavné minulosti, aniž by si uvědomil, že ho Pán opustil. 
V biblických dobách si věřící cenili Boha pro Jeho milosrdenství vůči 
jejich praotcům, pro žehnání svému lidu, pro oběť Izáka, když Bohu 
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nabízeli sladkou chuť svých obětních darů. Ale nyní už Mu nemají co 
nabídnout. Všiml jsem si, že důvěra v zásluhy otců hraje značně velkou 
roli v náboženském myšlení moderního judaismu. A proto v našich 
modlitbách vyznáváme, že Mu už nemáme co dát? Nejpravděpodobněji 
věřící v naší synagoze si nebyli vědomi toho, že Bůh jejich otců – Bůh 
Abrahámův, Izákův a Jákobův je živý Bůh nepodléhající proměně, 
který má moc konat dobro současným věřícím zrovna tak, jak to činíval 
v minulosti. Také zapomněli, že spravedlnost a víra jejich předků by 
nemohla žádným způsobem zachránit jejich neposlušné, hříšné potomky, 
protože je psáno: „Každý bude vydán na smrt pro svůj vlastní hřích.“ 
(Deuteronomium 24:16).

V těch dnech jsem neznal Hospodina, jak Ho znám dnes, ale i tak 
jsem měl pocit, že Bůh nikdy nikam neměl naspěch. Cítil jsem jaksi, že 
byť nás Bůh miluje a chce nás k sobě těsněji přitáhnout, my jsme to byli, 
kdo se od něho odvrátili a vzdálili, aniž bychom si byli vědomi Jeho lásky 
k nám. Znepokojovalo mě, že věřící v synagoze vůbec nepovažovali Boha 
za milujícího Otce, ale spíše za přísného a hněvivého, který potřebuje, 
aby byl konejšen četnými modlitbami. Hledal jsem víc než toto. Chtěl 
jsem vyjádřit svou lásku k Bohu ve skutcích, ne pouze slovy. Ale jaké 
by měly být tyto skutky? Věděl jsem, že Písmo nám přikazuje „Budeš 
milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší 
a celou svou silou“ (Deuteronomium 6:5). Ale jak by mohl někdo někomu 
poručit, aby ho miloval? Navíc, jak by někdo mohl milovat vzdáleného 
Boha? Stačí nosit cicit (střapce), kipu (jarmulku) nebo si nechat narůst 
lokny a dlouhé vousy? Odmítat potraviny, které nejsou košer nebo pečlivě 
dodržovat šábes – je to vše dostačující k uspokojení přísných požadavků 
Hospodina? Zdálo se mi, že Bůh spíš touží mít mé srdce, než můj obřadní 
oděv, ceremoniální omývání rukou nebo dodržování jakéhokoli jiného 
rituálního zvyku, ale nevěděl jsem, jak Mu mám odevzdat své srdce.

Proč byl Bůh tak vzdálený? Proč skrýval svou lásku přede mnou? 
Proč se nikdy přede mnou nezjevil? Tyto otázky mě nepřetržitě tížily. 
Odcházel jsem ze synagogy s pocitem frustrace a prázdnoty, jak ten, kdo 
vážil dlouhou cestu, aby se setkal s milovaným přítelem,který – z nějakého 
důvodu – se neobjevil. 

Uvnitř zdi naší synagogy jsem musel čelit myšlenkám, které jsem 
s nikým nesdílel, protože jsem byl přesvědčen, že jsou heretické. Dokonce 
jsem se neodvážil sdílet je se svým otcem. Navzdory svaté atmosféře 
v synagoze během obřadů šábesu, při čtení Tóry, kněžském žehnání, při 

V místní synagoze
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zpěvu a klanění se jsem zůstával hladový a žíznivý po Bohu. Ale žádnou 
duchovní potravu či nápoj jsem v ničem nenacházel, takže jsem si myslel, 
že vůbec neexistují.

Když chazan (vedoucí uctívání) vystoupil na bima (pódium) a začal 
prodávat milodary (skutky pomoci pokládané za duchovní zásluhy) tomu, 
kdo za ně nabídne nejvíce při otvírání svatostánku, čtení z tóry, vyzvedávání 
a stáčení svitků Tóry – jsem se cítil téměř pohaněn, jako kdyby příbytek 
mého Pána se stal doupětem zlodějů, černým trhem se zasvěcenými 
předměty a to ještě v den svatého šábesu. Toužil jsem tyto závažné otázky, 
které mě trápily, položit svému otci: proč Tóra a milodary jsou prodávány 
takovým způsobem? Nemohli by lidé prostě nechat skříňku na dary beze 
svědků, místo toho, aby demonstrovali svou spravedlnost veřejně? Jistě 
by to docenili ti, kteří nejsou tak majetní. Modlí se chudší lidé k Bohu 
méně hodnotně? Takové smutné myšlenky jsem nosil v sobě. Můj otec se 
na mne díval s lítostí v očích a já cítil, že tento způsob ho nezraňuje méně 
než mne. O svátcích byla situace ještě horší a nejhorší ze všeho byl svátek 
Jom kipur (Den pokání – smíření), kdy ceny darů dosáhly raketových 
výšek. Miloval Bůh své chudé děti méně, než ty, které se mohly podílet 
na této dražbě a které čítávaly v synagogách Tóru? Avšak zdálo se mi, že 
tradice byla a vždy bude nejtěžší věcí , kterou by bylo možno změnit a že 
bude spíš ještě víc zachovávána než Písmo samo. 

Pokud jde o běžné modlitby během šábesu, moji rodičové byli vůči 
nám, dětem, tolerantní, ale nečinili žádné ústupky a kompromisy, šlo-
li o čtení Tóry. My, chlapci, jsme tiše sedávali vedle otce a naslouchali 
zbožně tradičnímu zpěvnému přednesu Tóry a haftara (Proroci), ačkoliv 
se nikdo neobtěžoval nám Písmo vysvětlit. Čtení Tóry bylo považováno 
za nejsvětější část bohoslužby a my byli od našeho raného dětství vedeni 
k tomu, abychom naslouchali hlasu přednášejícího s hlubokým obdivem 
a respektem.

Vzpomínám si zvlášť na šabat, kdy se Tóra četla z knihy Numeri. 
Jsou tam zaznamenána všechna místa v pustině – místo vedle místa – a má 
mysl bloudila ve stopách všech rozptýlených dětí Izraele po dobu delší 
než dvou tisíce let. Tento seznam by mohl být dnes delší, než je v Tóře, 
protože na tváři země je stěží nějaké místo, kam by se Židé nedoplahočili, 
a kde by pak nebyli pronásledováni. Všechna tato jména by nemohla být 
vyryta do kamenné desky v blízkosti kamenného lva v Tel Hai. 

Co to bylo, co nás rozptýlilo mezi národy a proč? V tachanun (petiční 
modlitba) připouštíme: „Bylo to skrze naše hříchy, že jsme byli vyhnáni 
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ze své země? Co byl tak strašný hřích, že nás vyhnal z domova na tak 
dlouhé časy, že z nás učinil terč posměchu mezi všemi národy? V té sobotě 
se čítávala pasáž z knihy Jeremiáš: 

„Slyšte slovo Hospodinovo, 
dome Jákobův i všechny čeledi domu Izraelova. 
Toto praví Hospodin: 
Jaké bezpráví na mně našli vaši otcové, že se ode mne vzdálili? 
Chodili za přeludem a přeludem se stali. Neptali se: 
Kde je Hospodin, který nás vyvedl z egyptské země, který nás vodil 
pouští, zemí pustou, plnou výmolů, zemí vyprahlou, zemí šeré smrti, 
zemí, jíž nikdo neprocházel, v níž člověk nesídlí. 
Vedl jsem vás do země sadů, abyste jedli její plody, a to, co dobrého 
dává. Přišli jste a mou zemi jste poskvrnili, moje dědictví jste zohavili. 
Kněží se nezeptali: „Kde je Hospodin?“ Nepoznali mě, kdo se obírají 
zákonem, pastýři mi byli nevěrní, proroci prorokovali skrze Baala, 
chodili za tím, co není k užitku. Proto již vedu s vámi spor, je výrok 
Hospodinův, povedu jej i se syny vašich synů. Projděte ostrovy Kitejců 
a hleďte, pošlete do Kédaru a dobře uvažujte, hleďte, zda se něco 
podobného kdy stalo. Vyměnil snad nějaký pronárod bohy, ač to žádní 
bohové nejsou? 
Můj lid vyměnil svou slávu za to, co není k užitku. 
Děste se nad tím, nebesa, ustrňte nesmírnou hrůzou, je výrok 
Hospodinův. Dvojí zlo spáchal můj lid: „Opustili mne, zdroj živých 
vod a vytesali si cisterny rozpukané, jež vodu neudrží.“
Což je Izrael otrokem? Je otrockého rodu? 
Proč se stal kořistí? Mladí lvi nad ním řvou, vydávají hlas.“ 
(Jeremiáš 2:4 –15)

Vtom mě právě tato část z Proroků připomněla kamenného lva v Tel 
Hai. „Co si myslí věřící o tom, když to čtou? Věnují vůbec nějakou 
pozornost významu těchto tvrdých slov pokání, nebo jen slova recitují, 
aniž by měli nejmenší představu o jejich významu?“

Podíval jsem se na recitátora a na chvilku jsem si představil, že to 
je prorok Jeremiáš, který před námi stojí na stupínku a vykřikuje ve své 
agonii své strašné poselství. „Což je Izrael otrokem? Je otrockého rodu? 
Proč se stal kořistí?“ Nemohu si pomoct, myslím si, že lidé Izraele musí 
stále ještě být otroky, protože kdybychom vpravdě byli dětmi Nejvyššího, 
což bychom neosvítili celý svět, až by se všechny národy země k nám 

V místní synagoze
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sběhly ze všech čtyř světových stran, takže by i „světáci“ v našem 
sousedství poznali, že my tu vzýváme Boží jméno. Ale i kdyby se prorok 
Jeremiáš dnes před nás postavil a prohlásil: „Nepoznali mě, kdo se obírají 
zákonem,“ jistě bychom ho uvrhli do vězeňské cely, jak to učinili naši 
praotcové. Copak jsme lepší, než byli oni?“

Recitátor opustil stupínek, přikryt sněhobílou modlitební šálou 
ozdobenou třásněmi, které si ovinul kolem svého ukazováčku. Políbil 
je obřadně, zamával na věřící a požehnal je: „Blahoslavení jste! 
Blahoslavení jste v Bohu! Opět jsem v myšlenkách zabloudil k Tel Hai. 
Spatřil jsem před sebou Josefa galilejského (Trumpeldora) a jeho přátele 
Jacoba Tokera, Benjamina Muntera, a všechny další. Jaksi jsem si nemohl 
představit tyto průkopníky s bílými modlitebními šály, nebo jak žehnají 
věřícím v synagoze slovy: „Blahoslavení jste! Blahoslavení jste v Bohu!“ 
Když sabat končil, byl jsem si jist, že tenkrát nesledovali zatmívající se 
oblohu, aby objevili tři středně veliké hvězdy, což znamenalo, že si mohou 
zapálit cigarety. Byli pouze obklopení vůní černozemě, zápachem bažin 
a pachem svých těl z potu a krve. Co je hnalo? Co je spojovalo s prstí této 
milované země? Co je nutilo položit své životy na její obranu a zemřít 
jako mučedníci? Vůbec neumírali z nějaké náboženské příčiny.“

Bylo po bohoslužbě. Lidé zpívali „Shir Hakavod“ (Hymna slávy) 
a „Adon Olam“ (Pán vesmíru). Při zpěvu začali skládat své modlitební 
šály a ukládali je zpět do svých sametových vaků. Posvátnost šabatu spěla 
k rychlému konci, jako by byla uťata mečem. A hned na to převládla 
v synagoze atmosféra světskosti. Každý byl na cestě domů, Boha zamkli, 
tak říkajíc, v jeho purpurovém rouchu se zlatě vyšívanými lvy, ozdobenými 
stříbrnými granátovými jablíčky ve svatostánku, čekajícího, až se zase 
věřící sejdou k večerní modlitbě. Ale Všemohoucí Bůh neobývá svatyně 
postavené lidskou rukou. Chce přebývat v srdci lidských bytostí, které 
sám stvořil podle své představy. 

Začalo mi pomalu docházet, že synagoga je ve skutečnosti společenský 
klub jistého typu, jehož členové mají jednu společnou věc – náboženskou 
tradici. Lidé inklinují k tomu, že si libují v druhotných náboženských 
rituálech, nebo v čemkoli, co jim může poskytnout rozptýlení – pokud je to 
udržuje v odstupu od Boha a od uctívání Boha v duchu a v pravdě. A to je 
také vysvětlení rychlého čtení v synagoze: věřící se obávají ztišení svého 
srdce, aby nemuseli vnímat ten tichý hlas Boha, s láskou je napomínající.

Kéž bychom zvolili tiché posezení před Bohem a naslouchali jeho 
hlasu, kterým k nám na tichých místech tiše promlouvá. Kéž bychom se 
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modlili jako král David, sladký hudebník Izraele: „Bože, zkoumej mě, ty 
znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid...“ (Žalm 138:23). 

On jenom může změnit náš způsob myšlení, dát nám čisté srdce 
a obnovit v nás svatého Ducha! Ale ruku na srdce – snadno zjistíme, že 
nemáme skutečnou touhu po čistém srdci a obnoveném duchu nebo že vůbec 
nechceme sloužit Bohu a v pravdě ho uctívat. Pravděpodobně jsme dali 
přednost nezbytnému minimu tím, že šeptáme modlitby, sloužíce mu pouze 
rty a tím, že dodržujeme rituály, které jsou v Božích očích ošklivostí, protože 
v nich srdce věřícího vůbec není.

Po pravdě řečeno lidské srdce je podvádějící a zoufale hanebné, 
protože je svolné vykonávat jakoukoli náboženskou ceremonii, pokud 
Boha od ní udrží v odstupu. Bylo dobře, že proroci vystupovali vší svou 
vnitřní mocí proti prázdným pseudonáboženským rituálům a lidovým 
tradicím, které se nesrovnávaly s Boží vůlí a ani s Duchem svatým.

„Že se mi chodíte ukazovat? 
Kdo po vás chce, abyste šlapali po nádvoří? 
Nepřinášejte už šalebné obětní dary, 
kouř kadidla se mi hnusí, 
i novoluní, dny odpočinku a svolaná shromáždění, to nemohu vystát. 
Z duše nenávidím vaše novoluní a slavnosti, 
jsou mi jen na obtíž, jsem vyčerpán, 
když je musím snášet. Když rozprostíráte své dlaně, 
zakrývám si před vámi oči. 
Ať se modlíte sebevíc, neslyším. 
Vaše ruce jsou celé od krve. 
Omyjte se, očistěte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, 
přestaňte páchat zlo. Učte se činit dobro. 
Hledejte právo. Zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, 
ujímejte se pře vdovy. Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. 
I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, 
i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.“ (Izajáš 1:12–18)

Nemohu si odepřít poznámku, že způsob života a morálka světských 
lidí se příliš nelišily od těch zdánlivě náboženských způsobů, a když 
ano, tak v návycích. Ti zbožní nosili tfilin (druhy amuletů – malé kožené 
krabičky obsahující pásky popsané biblickými pasážemi, tradičně nošené 
na paži nebo na hlavě židovských mužů při ranních modlitbách ve všední 
dny) a také když šli do synagogy v sobotu, zatímco světsky smýšlející 

V místní synagoze
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lidé jezdívali v tu dobu do krásných přírodních letovisek nebo k břehům 
Kinneretu (Galilejské jezero). 

Jaksi jsem cítil, že skutečné uctívání Boha sahá daleko nad pouhé 
náboženské obřady. Ptal jsem se v duchu: „Nedal by Bůh přednost tomu, 
aby se Židé omezili ve zvyku třikrát denně k němu chodit s bezvýznamným 
žvaněním, které sami stěží chápou? Neuvítal by raději, aby jeho milované 
děti k němu přišly prostě a spontánně a oslovily Ho vlastními slovy, 
svým osobitým stylem, ve skutečné úctě spíš, než aby opakovaly výroky 
nějakého obskurního básníka, který psal svou lyriku před pěti sty lety, 
v dávno zastaralém stylu? Chtělo se mi to zařvat nahlas! Ale proč by 
někdo naslouchal hloupostem pouhého chlapce? Po skončení modlitby 
jsme se vrátili domů. Otec, sice introvert, ale s citlivou povahou chodíval 
pomalu, s rukama za zády. Zřídkakdy vyslovil své pocity nebo myšlenky 
– jen prostě pozoroval a hloubal.

Hluboko uvnitř hoří 
otázka: "Pro co žiji?"
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Kapitola 3

Náš domov

Při naší cestě do synagogy jsme míjeli pramen vody, který pramenil 
na úpatí Naphtali Mountains a kde matka prala v určitých dnech v týdnu 
naše prádlo. Ten pramen byl její vlastní soukromá škola. Sloužil také 
jako její soukromá synagoga. Učila se tady, jak se vypořádat s tvrdými 
problémy každodenního života. Bylo to na tomto místě, kde bosá šlapávala 
po této mokré prádelně jako člověk, který rozšlapává hrozny v lisu a tiše 
se s uslzenýma očima modlila k Bohu, byť s odevzdaným srdcem do Jeho 
vůle. Člověk by zdánlivě mohl zaslechnout tiché vzdechy její duše z té 
přitékající vody. 

Matka měla na starosti osm dětí a já se podivoval její síle, která se 
projevovala v tom, jak sama nesla své těžké břemeno při vší lásce, kterou 
k nám měla. Pomáhal jsem jí časně z rána přinášet špinavé prádlo dolů 
k prameni a pak zas k večeru čisté jsem je odnášel domů. Kapky potu 
na její tváři zářily v paprscích zapadajícího slunce jako drahokamy. Nikdy 
si nepostěžovala, pracovala neúnavně bez ohledu na své vlastní potřeby 
nebo přání. 

Matčiny oči mi pomohly přijímat vše, co život přináší. Její soukromá 
synagoga byla úplně odlišná od velké a velkolepé synagogy otcovy, ale 
nebyla méně svatá. 

Vzpomínám si na jamin noraim (deset dnů posvátné bázně) před Jom 
kipur, během nichž jsme chodívali k prameni vykonávat tradiční zvyk 
tašlich – symbolické odhození našich hříchů do vody pramene. Zdálo se 
mi, že matka praktikovala tyto zasvěcené rituální dny ve skutečnosti pořád 
v průběhu celého roku a vlastně mnohem víc, než jen v ony sváteční dny. 

Dlouho předtím přivedl můj otec svou rodinu, ve které již bylo pět 
dětí a těhotná žena, z Persie (Irán) do Izraele. Když přišel matčin čas, aby 
porodila své šesté dítě, šla do Skotské nemocnice v Tiberiasu, která tehdy 
sloužila i jako porodnice pro Kiryat Shmonah. A tak se stalo, že v zářivém 
červencovém dni přišel na svět první sabra – rodilý Izraelita – a dostal 
jméno Jacob.

Pak se ještě narodila dvě děvčata. Naše rodina se skládala z deseti 
členů – osmi dětí a rodičů. Otec byl profesí krejčí a výrobce rohoží, 
těmto řemeslům se vyučil v Iránu. Byl založením introvert, držel si nás 
od sebe a od života rodiny se distancoval. Když jsem mu příležitostně 
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nosíval jídlo, přijímal je ode mne beze slov, jako něco, co je samozřejmé. 
Mluvil málo a zřídka nás, děti, oslovoval. Avšak dělal vše, aby zabezpečil 
rodinu. Po mnoho let pracoval na stavbách, ale během těch dob se toužil 
osamostatnit. Chtěl být nezávislý, a proto si otevřel vlastní podnik. 
Vzpomínám si, že na trhu v Kiryat Shmonahu si pořídil stánek se zeleninou 
– popravdě řečeno to nebylo nic moc. Totéž se dalo říct o restauraci, 
kterou později vlastnil na hlavním autobusovém nádraží v Tel Avivu. 
Jako podnikatel však nijak neuspěl. Všechny peníze, které do podniků 
investoval, aby si uskutečnil svůj sen, mu nevynesly dostatečný příjem.

A tak, přes své velké úsilí nás zaopatřit, nejvíc tíhy na vedení 
domácnosti nesla na svých křehkých bedrech matka. Pracovala ve dne 
v noci jako uklízečka v cizích domech. To mě neuvádělo do rozpaků 
a ani tím v mých očích neztrácela svou důstojnost. Pracovala od úsvitu až 
do tmy a my, děti, jsme jí pomáhaly, seč nám síly stačily. Když se k té době 
v myšlenkách vracím, přeji si jen, abych toho byl býval učinil pro ni víc. 

Rodičům a nám – osmi sourozencům – musel stačit byt s jednou 
a půl pokojovou ložnicí, který byl na nejzazším severním konci Kiryat 
Shmonahu. Každý večer jsme si položili matrace na podlahu, až to 
vypadalo jako oceán z matrací. Tam jsme se přetáčeli, kroutili a obraceli 
a choulili se jeden ke druhému, dokud jsme neusnuli jako jedna velká 
šťastná rodina. Nikdo si nikdy nestěžoval, že nemá dost místa. Často 
žasnu, proč rodiny dnes mají pro každé dítě jeden separátní pokoj, a ještě 
si stěžují na osud. Za dlouhých zimních večerů v Kiryat Shmonahu stál 
uprostřed pokoje petrolejový ohřívač. My – pod velkými přikrývkami – 
jsme se kolem něho poskládali: matka seděla uprostřed nás jako slepice, 
co má svá kuřátka pod křídly a vyprávěla nám své příběhy a příhody. 
Jedno téma ze všech bylo nejoblíbenější: jak ona a otec přišli z Persie. 

„Když jsme vystoupili z letadla na Lod Airport (Ben-Gurion 
International Airport), pracovníci z Izraelské imigrační agentury nás 
naložili spolu s dalšími přistěhovalci na nákladní auta a rozváželi nás 
do nových sídlišť. 
Když jsme byli asi tak na půl cesty, otec si náhle uvědomil, že něco 
nehraje, cesta se mu zdála být moc dlouhá. Ačkoliv nic neznal ze 
zeměpisu Izraele, jeho selský rozum mu řekl, že taková dlouhá jízda 
nás odváží daleko od středu země. Začal křičet a bil do stěn auta 
a požadoval vysvětlení, kam nás vezou. Šofér ho uklidnil nějakými 
pokojnými slovy, a pak pokračoval v jízdě směrem na sever k Halsahu, 
který je dnes znám pod názvem Kiryat Shmonah."
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Každá rodina dostala malou boudu z plechu, aby se v ní zabydlila, 
a petrolejový vařič s čadícím knotem na vaření. Tento vařič byl později 
nahrazen modernějším typem, hlučným a nebezpečnějším petrolejovým 
vařičem zn. Primus. Také jsme dostali několik petrolejových lamp 
na svícení, několik vlněných přikrývek a osobních přídělových kuponů: 
umožňovaly nám nákup základních potravinových potřeb v místní 
koloniální prodejně. Vláda později, zaskočena přílivem přistěhovalců, 
omezila už tak skrovné zdroje, aby zajistila všem nově příchozím jen 
minimální potravinové příděly. Dostali jsme dvě čerstvá vajíčka pro osobu 
na týden, omezený příděl oleje, mouky, cukru, práškového mléka, vajec 
v prášku, bílý tuk vyrobený z kokosových ořechů a asi dvě stě gramů 
hovězího na osobu za měsíc. Později byly dováženy ze Skandinávie rybí 
filety, což byl jediný zdroj bílkovin za dlouhý čas. 

Těhotné ženy, které dlouho stávaly ve frontách před koloniálním 
obchodem a čekaly na týdenní dávky někdy i v důsledku naprostého 
vyčerpáni potratily. Žili jsme, tak se nám to jevilo, na konci světa. Mohli 
jsme zahlédnout v dálce světla několika arabských vesnic přes libanonské 
hranice. Bažiny Hulehu se od nás rozprostíraly dolů k jihu. Vinula se 
jimi úzká asfaltová silnice jako had, spojující Horní Galileu s dalekým 
Tiberiasem, městem v severní Izraeli – my jsme ho však viděli od nás 
ve směru na jih. 

Otec a mojí starší bratři a sestry odešli za prací a odplevelovali 
přední dvorky Aškenázských Židů, kteří počtem převyšovali Židy se 
Středovýchodu v Kiryat Shmonahu. V těch dnech jsme to nazývali 
„výpomocné práce“. Konec konců nikdo neměl peníze. Kdo je potřeboval? 
Ty kupony byly jediným prostředkem pro získávání potravin a byly 
vzácnější než zlato. V těch dnech nikdo nemohl platit hotovostí za zboží 
a také nebylo žádné jiné zboží ke koupi, než to přidělované. Černý trh 
neexistoval v končinách tak daleko na severu, jako je Kiryat Shmonah, 
byť ve velkých městech potěšeně kvetl.

Matka nám pořád a pořád opakovávala: „Chcete vědět, jak jsme se 
s tátou poznali?“ Všichni jsme to znali zpaměti, avšak nikdy jsme se 
neunavili vyprávěním příběhu z dávné minulosti naší rodiny:

Jednoho dne přijel do Teheránu, hlavního města Iránu, mladý muž 
na oslu. Přijel do velkého města z malé vesničky zvané Demovand, 
kdesi v íránských horách. Ztratil své rodiče v mladém věku a měl 
velice omezené možnosti se ve své vesnici uživit. A tak osedlal svého 

Náš domov
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osla a vydal se do hlavního města hledat své štěstí. Tehdy to bylo něco 
nevídaného! No a ten mladý muž si najal pokoj u mých rodičů a pořád 
mne sledoval. Po večerech házel malé kamínky do mých oken. Moji 
rodiče neviděli jeho dvoření rádi, ale on nepovolil, dokud nezískal 
mé srdce. A tak toto je o tom, jak se mladá a atraktivní učitelka 
francouzštiny stala ženou mladého, nevzdělaného, leč smělého 
vesnického chlapce. A jak šel čas, stala se i naší matkou.

Víc než jednou jsem si všiml jistého tónu v hlase matky. Mohla si 
vzít lékaře nebo právníka se svým vzděláním a sociálním zázemím, ale 
musela se spokojit s prostým mužem, jako je můj otec. Díky Bohu však, 
že si ho vzala, jinak bych to nebyl já. Upřímně řečeno, nemám touhu, aby 
to býval byl někdo jiný. Také si pamatuji Lupu, vesnického hlupáčka. Byl 
to svobodný, osamělý římský Žid, uprchlík v době holokaustu. Byl dost 
tak zvaně „pomalý v řeči“, koktal a žil v malém těsném pokoji, ne daleko 
od nás. Vydělával si na chudé živobytí tak, že pásl ovce jednoho sedláka 
na svazích kolem města. Každý večer při západu slunce byl slyšet hlas 
zvonku vůdčí ovce. Celé stádo ovcí šlo s bečením pomalu za ní. Mohli 
jsme slyšet zvuky připomínající r, r, r, r, – Lupu tak udržoval stádo cestou 
k ohradě. Když jsme to uslyšeli, vybíhali jsme nahoru nad stádo, které 
Lupu vedl tak, že kráčel vpředu. Každý z nás si chytil své „vlastní“ zvíře 
a jel na něm, jako by to byl osel. Ubohý pastýř za námi posílal své šťavnaté 
kletby, kterým jsme se jen smáli, v pocitu čiré radosti. Až mnohem později, 
po létech jsme se ledacos dozvěděli o chlapcově chudobné minulosti – 
a pak už jsme se mu nikdy nevysmívali. 

Jednou v noci chytla sláma v sousední stodole poblíž našeho domu. 
Vysoké plameny dosahovaly až k obloze a stravovaly vše, co mohlo 
hořet a rozháněly poděšená domácí zvířata do všech směrů. Pole zarostlé 
bodláčím od našeho majetku oddělovalo hořící stodolu, a tak jsme všichni 
stáli v řadě s hasícími hadicemi v rukou a pouštěli vodu na plameny 
ve snaze zabránit ohni, aby se dostal na náš dvůr. Mimochodem na tom 
vedlejším poli rostly keře vinné révy a několik jabloní. Vzpomínám si 
na svého staršího bratra, přirozeného vůdce, který nám přísně zakazoval 
utrhnout si byť jediné zelené jablíčko dříve, než plody dozrály – ale před 
ohněm jeho příkazy neobstály.

V tu dobu, před dobou ocelových dveří a složitě řešených zámků, 
všechny domy bývaly otevřené – a to platilo i o lidských srdcích. Kdokoli 
mohl do domu přijít i odejít z něho v kteroukoliv hodinu, ve dne, v noci – 



27

všichni jsme byli jedna velká rodina v dobrém i ve zlém. Nikdo neměl víc, 
než jeho soused. Bylo to ryzí bratrství chudých bez závistí a sporů. Tyto 
nemoci lidské přirozenosti jsme poznali, až přišel „pokrok“.

Když mi bylo deset let, má sestra Zivah a já jsme se rozhodli přispívat 
do rodinného rozpočtu. První den prázdnin jsme se hned po východu 
slunce vypravili do mošavu (zemědělská usedlost) pomáhat při sklizni 
jablek. Pracovali jsme pilně po celý den. Večer, když jsme šli za předákem, 
který vyplácel mzdy, nám dal jen tolik, co nám stačilo na cestu autobusem 
domů. Abych byl poctivý, dovolil nám vzít si domů tolik ovoce, kolik 
jsme unesli – a pak nás poslal ven. I jako desetiletého dítěte se mne jeho 
jednání hluboce dotklo. 

Pokud jde o moje dětství, skutečně jsem nepoznal žádnou hořkost 
a žádnou otrávenost. Skutečnost byla tehdy jiná. My jsme v těch dobách 
byli všichni velmi naivní. Nepotřebovali jsme mít mnoho věcí, byli jsme 
spokojeni s tím, co jsme měli. Když rodiče měli mezi sebou nějaký spor, 
skrývali jej před námi. Nechávali si své problémy a potíže pro sebe 
a umožnili nám prožívat dětství pokud možno šťastně. Když se ohlížím 
zpět – a i kdybych měl začít žít svůj život od začátku znovu, zvolil bych si 
prožít jej tak, jak jej žiji dosud.

Náš domov

Pero a papír v mé ruce, s pěchotou v Samaří.
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Na sobě klobouk slibuji: „Narkoman nikdy nebudu.“

Návrat domů jako věřící 
s mou vždy milující a 
chápající matkou.
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Kapitola 4

Stěhování do města

Jednoho večera se ozval známý hluk motocyklu na našem předním 
dvorku. Můj starší bratr Shmuel (Samuel), který byl uvolněn ze služby 
společnosti Air Force a který pracoval jako technik u Lod Airport, přijel 
domů se šťastnou zprávou: „Stěhujeme se do Holonu, velkého města“. 
Otec tou zprávou nebyl nijak nadšen, ale matka, jejíž priorita vždy 
sledovala blaho rodiny, ho přesvědčila. Samozřejmě se nikdo neptal, co 
na to říkám já. Byl jsem konec konců ještě dítě, dosud ani ne bar micva, 
neboli hoch, který dosáhl věku třinácti let a tudíž hranice náboženské 
povinnosti a odpovědnosti, a tak opět všechen majetek rodiny byl naložen 
na náklaďák a celá rodina, kromě nejstarší sestry, která už byla vdaná 
a dala spolu se svým manželem přednost Kiryat Shmonahu, se vydala 
k jihu.

Konečně jsme dorazili do našeho vysněného domova. Byla to nová, 
čtyřpodlažní budova, celá obílená a čistá. Plni napětí jsme vyšli do třetího 
patra a vstoupili do nového sídla. U dveří jsme hned objevili zvonek, 
což byla pro nás vzrušující novinka. Toaleta nás také jistým způsobem 
okouzlila: už nemusíme vycházet do ledových nocí Horní Galileje 
do venkovní budky. Velké okno v přední části domu mělo ochrannou 
stříšku, která mohla být buď zvednuta nebo snížena pomocí lanka – další 
technický div pro nás dosud neznámý. Už jsme se nemuseli tísnit, měli 
jsme k dispozici dvě ložnice a obývací pokoj. A také nás už bylo méně, 
poněvadž vdaná sestra s námi už nežila. 

Mohl jsem v té době být přirovnán k nevědomému venkovskému 
chlapci, který poprvé přišel do velkého města. Vše se zdálo tak nádherné, 
tak nové a tak velké, a měli jsme tu dokonce blízko i skutečný oceán. 
Jekot tryskových letadel Mirage, z kterého člověku tuhla krev, a které 
tak moc často přelétávaly nad Kiryat Shmonahem směrem k Libanonu 
nebo Sýrii, vystřídal hromový řev letadel s obrovskými náklady a letadel 
s pasažéry, přelétávajícími nad našimi hlavami na své trase k blízkému 
letišti. Přistávací světla na dráze září oproti temné večerní obloze a budí 
ve mně sladký pocit vzrušení.

V základní škole, kterou teď navštěvuji, jsem potkal děti zcela 
odlišné od těch, které jsem znal v Kiryat Shmonahu. Jednoho dne se 
jeden z mladíků rozhodl pro žert platící učiteli tím, že nechal vybuchnout 
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zapáchající bombičku uprostřed třídy. Učil nás náboženství. Tento učitel 
reagoval tak, že zavřel všechna okna, zakázal nám je otevřít a opustil třídu 
– a nás tam nechal dusit se.

Je pravda, že jsem toho učitele měl rád: jmenoval se Maeir Tzubari. 
Dokonale uměl vdechnout ducha života do biblických příběhů a přiblížit 
nám je tak věrně, že jsme se téměř mohli ztotožnit s charaktery jejich 
nositelů. Byl jsem zcela přesvědčen, že zná celou bibli nazpaměť. Jiné 
předměty jsem tak moc rád neměl, s výjimkou tělocviku nebo hodin 
zemědělské výuky. Dělat domácí úkoly byla pro mne nepříjemná část 
školní docházky, ale vždy jsem miloval hodiny biblické výuky a nemohl 
jsem se jich ani dočkat. Od svého raného dětství jsem měl vztah k Bibli 
a ještě dnes ji rád a zevrubně studuji. Děkuji, pane Tzubari.

V tom roce, co jsme se přestěhovali do Holonu, jsem dosáhl věku 
třinácti let a byl jsem bar micva. Tehdy jsem navštěvoval mítinky hnutí 
mládeže zvané Hanoar Ha-oved (pracující mládež, v současnosti je toto 
hnutí sdružené s Labour Party (strana práce) a o rok později to bylo 
Hashomer Hatzair (Mladá stráž, levé křídlo hnutí mladých.) Měl jsem ty 
mítinky moc rád. Ale v ten samý čas jsem začal navštěvovat taneční sály, 
kde jsem sledoval chlapce – seniory z naší školy, jak nadbíhají děvčatům 
z mé třídy. A začal jsem pociťovat chuť k podobnému způsobu života.

Přestěhování z uzavřeného světa synagogy v Kiryat Shmonahu 
do světského Holonu, na otevřené pláže, do atmosféry velkého města, 
bylo tak dramatické, že jsem se nakonec stal světským i já. Nezáleželo 
mi na tom zas tak moc, ale musím vyznat, že mí rodiče tu mou proměnu 
vůbec neviděli rádi.

V Holonu nebyla jiná možnost, než navštěvovat synagogu 
Aškenázských Židů, ale necítili jsme se v ní doma. Postrádali jsme perský 
zpěvný přednes, na který jsme byli zvyklí. 

Po několika letech jsme se z našeho domu odstěhovali 
do dvoupokojového bytu s malou přední zahrádkou. Byl v jedné 
z nejchudších částí města. Časem jsme k bytu přidali několik pokojů a malý 
byt se stal „vlečkou– vlakem“. V sousedství žili mnozí Středovýchodní 
Židé a my jsem tam objevili perskou synagogu, ne příliš vzdálenou 
od parku. Avšak to bylo v době, kdy jsem přestal chodit do synagogy 
úplně. Stalo se to takhle.

Jednoho rána na židovský Nový rok (Roš ha-šana), když mi bylo 
šestnáct, jsem odmítl vstát z postele a jít do synagogy. To tak rozčílilo 
mého bratra, že na mě začal zlostně křičet: „Jestli se už necítíš být částí 
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této rodiny, potom běž pryč z tohoto domu!“ Nikdo si nepomyslel, že 
to vezmu doslovně, ale já to tak vzal. Vstal jsem, vzal si modré džínsy, 
červené tričko a tenisky a poprvé v životě jsem opustil domov. 

Bez jediného groše a bez jakékoli představy, kam bych měl jít a co 
bych měl dělat, jsem vyrazil na cestu. Ukradl jsem (poprvé v životě) vodní 
meloun, rozbil jsem jej o hranu chodníku a zahnal jím svůj hlad a utišil 
žízeň.

Pak jsem jel stopem k jihu do jistého kibucu v severním Negevu, 
kde žila jedna z mých sester. Opustila náš dům před krátkým časem, 
protože nevycházela dobře s mým otcem, postavila se proti jeho autoritě 
a zákazům. Samozřejmě jsem jí neřekl, že jsem utekl z domu. Sestra byla 
tak či onak skutečně ráda, že mě vidí. Zůstal jsem u ní do rána a pak jsem 
vzal batoh a nůž s vystřelovací čepelí. Taky jsem si „vypůjčil“ něco k jídlu 
z kuchyně v kibucu a pokračoval jsem na cestě k jihu.

A tak jsem se brzy našel, jak se povaluji, spolu se skupinou 
dlouhovlasých, ledabyle oděných hipísáků na pobřeží Eilatu. Naučil jsem 
se tam kouřit, do té doby jsem nepoznal chuť cigarety) a začal se tam 
scházet s lidmi, s kterými by se decentní lidé nechtěli potkat v tmavé aleji. 
Tito vandráci se ve dne v noci líně protahovali ve svých visutých lůžkách, 
hloupli z drog a prozpěvovali bez konce monotónní nápěvy. Jelikož byli 
v zemi cizinci a navíc od nátury líní, nevěděli, co si počít se svými životy 
a ani, jak se orientovat v Izraeli a tak jsem jim pomáhal. Vytrhávali jsme 
z opuštěných chat příčky a stavěli z nich malé boudy na pláži, které 
vypadaly jako boudy pro psa. Časem jsme vybudovali skutečné „sídliště“ 
v jedné jeskyni poblíž hotelu Red Rock Hotel v Eilatu. Byly noci a dny, 
kdy jsem mohl sledovat důsledky závislosti na drogách, především u těch, 
co trpěli abstinenčními symptomy. Moje srdce vůči nim pohaslo, když 
jsem je po celé hodiny slyšel zoufale naříkat: „Dej mi, prosím, prosím 
trošku opia!“ Ačkoliv jsem sám toho šmejdu trochu okusil, došel jsem 
brzy ke zralému rozhodnutí, že drogy nikdy brát nebudu.

Jedné noci projížděla policie v naší oblasti při pátrání po lidech 
zodpovědných za velkou krádež, která se stala na pláži. Byla tma a jeden 
policista si na mě nečekaně posvítil baterkou v mé boudě. Ačkoliv jsem 
nebyl zapleten do žádného kriminálního činu, byl jsem jeden z podezřelých. 
Policista naléhal, abych se legitimoval. Po předložení průkazu na mne 
vyjelo několik policistů: „Jste Jacob Damkani, kterého hledá celá země? 
Jak jste to mohl udělat své matce? Zrovna teď se o vás v rádiu mluví jako 
o postrádané osobě!“ Hned mě vzali do vazby na policejní stanici v Eilatu. 

Stěhování do města
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V následujícím dni si pro mne přijeli moji rodiče a vzali mě s sebou domů. 
Byla to první návštěva Eiletu, kterou mí rodiče od příjezdu do země 

vykonali – chtěli jen, abych je vzal na pobřeží a ukázal jim místo, kde 
jejich syn žil. Já jsem jim sice řekl: „Pojďte a podívejte se na místo, kde 
děti Izraele překročili Rudé moře suchou nohou.“ Tohle se sice nestalo 
v blízkosti Eiletu, ale já jsem si myslel, že by ta biblická událost mohla 
podnítit jejich zvědavost, takže jsem dokonce zfalšoval historické 
a zeměpisné skutečnosti. Ale k mému zklamání nebyli ani trochu takovou 
vyhlídkou zaujati. Nestáli o památky a návštěvy historických míst. Jejich 
jediný zájem bylo blaho rodiny.

„Jak nádherné by to bylo,“ myslel jsem si,“ kdyby se mnou pobyli 
aspoň den na pláži a těšili se z ticha, plavání a ze slunce v této zemi 
věčného léta.“

Ale oni nechtěli zůstat v Eiletu ani o hodinu víc, než bylo nezbytné. 
Nastoupili jsme do autobusu, který jel k severu a oni mě, k mé nelibosti 
a úplnému zklamání, vzali s sebou domů. 

Až později jsem zjistil, ovšem od jiných lidí, jak byla moje matka 
utrápená během těch dlouhých měsíců mé nepřítomnosti. Bloudívala 
ulicemi města, zlomená zármutkem a oplakávala mě jako někdo, kdo 
truchlí po mrtvém dítěti. „Jacobe, můj synku, kde jsi? Jacobe, můj synu, 
drahé dítě, prosím vrať se domů.“

Když jsem byl zas v Holonu, začal jsem opět chodit do školy – 
tentokrát to byla večerní střední škola. Ale to už má duše bloudila v jiných 
světech, vzdálených a okouzlujících. Zatím co moje tělo zahřívalo školní 
lavici, má mysl se toulala po slunných plážích Eiletu. Neměl jsem žádné 
studijní výsledky, takže jsem školu opustil. Nejen, že jsem opustil školu, 
ale opět jsem přestal chodit do synagogy. Dělil jsem svůj čas mezi Holon, 
Jeruzalem a Eilat. Sem tam jsem nakoukl domů, abych krátce pozdravil 
a pobyl tam, dokud nepřijde čas mého povolání do armády. 

Než jsem poprvé odešel do Eiletu, měl jsem většinu svých přátel 
z večerní střední školy. Avšak když jsem se z „perly jihu“ vrátil domů, 
seznámil jsem se s jinými lidmi z periferie poblíž našeho bytu, jejichž 
společnost měla na mé životní postoje neblahý vliv. Tehdy jsem pracoval 
jako samostatný dodavatel materiálu pro stavební průmysl, takže jsem 
si mohl sám uspořádat vlastní pracovní režim. A zvolit si to, kdy budu 
pracovat a kdy můžu mít volno. 

Život, který jsem vedl, ovlivňoval nejen mé jednání, ale i způsob 
myšlení, můj hodnotový řád, moje priority. Pomalu jsem začal zapomínat 
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na vzrušující zkušenost s kamenným lvem v Tel-Hai.
Začal jsem se protivit každé autoritě, nejdříve proti rodičům a později 

proti učitelům a rabínům. Situace se zhoršovala až k bodu, kdy jsem 
osobu v uniformě považoval za svého úhlavního nepřítele, před kterým 
musím být ve střehu. Začal jsem tento negativní postoj uplatňovat vůči 
všem nadřízeným a uniformovaným osobám. Tato změna v mém myšlení 
byla pomalá a gradovala téměř bez povšimnutí, až jsem nakonec dospěl 
do stádia, kdy jsem odmítl i myšlenku, že bych si měl obléct uniformu 
a připojit se k armádě. Kam zmizel ten mladý zapálený patriot z Kiryat 
Shmonahu – ten, který slíbil slavnostně bránit svou zemi a lid, jak to učinil 
Trumpeldor? Odkud je ten „vědomý oponent“, kdo na mne každé ráno 
zírá ze zrcadla? Nemohl jsem to vysvětlit ani sobě. Když přišel čas mého 
odvodu k armádě, šel jsem do vojenského tábora s kudrnatou hřívou, která 
mi sahala až na ramena, plný odporu a pocitů nepřátelství vůči zákonnému 
zřízení, které využívá „černé“ (Sefardští Židé od Středozemního moře 
a Středního východu). Naneštěstí pro mne armáda nebyla vůbec dotčena 
mojí předváděnou neurvalostí. Začal jsem dělat vše, co bylo v mých 
silách, abych znovu získal ztracenou svobodu. „Nebudu něčí zelenáč!“ 
rozhodl jsem se. V prvním týdnu základního výcviku, kdy jsem byl ještě 
zelený jako okurka, jsem požádal o dovolenku po službě. Jedna z dívek 
v našem sousedství se vdávala a já cítil, že bych měl být na svatbě. 
Před pobaveným zrakem dalších rekrutů mě můj tehdejší velitel pokořil 
nekonečným proudem šťavnatých kleteb v té nejsprostější řeči, kterou 
jsem kdy slyšel. K tomu jsem nemohl mlčet. Jakmile bylo po nástupu, 
opustil jsem vojenský tábor a zmizel jsem odtud na sedmnáct dnů. 

Pak jsem jedné noci – ke třetí hodině ráno – seděl s jedním z přátel 
na trávníku pod kujavou, která rostla na našem předním dvorku. Můj 
přítel, jak mnoho jiných mladých lidí v sousedství, se také pokoušel 
vyvléct se z povinnosti vykonávat vojenskou službu, náhle ztuhl. Měl již 
jistou zkušenost s vojenskou policií a jeho dobře trénované uši uslyšely 
zvuk policejního auta ještě dřív, než dojel k našemu domu. „Utíkej!“ štěkl 
na mne, a tak jsem vzal nohy na ramena a utíkal jsem pryč. Proběhl jsem 
sousedovým dvorkem a zmizel. Můj kamarád ležel na trávě, zdánlivě bez 
vzrušení a klidně dovolil příslušníku vojenské policie nasadit mu náramky 
a vést ho do policejního auta, jen aby mi poskytl dost času na únik. Můj 
otec však uslyšel hluk, vyšel před dům a byl znechucen tou špatnou 
identifikací. „Vy hloupí oslové! To není vůbec můj syn!“ křičel na ně 
a ukazoval na vedlejší dům. Ale já už jsem byl pryč. 

Stěhování do města



34 Proč já?

Sedmnáctý den dezerce jsem byl zajištěn vojenskou policií na pláži 
Eilatu. Předvedli mě před soudce a byl jsem odsouzen na třicet pět dnů 
ve vojenském vězeňském táboře.

Poněvadž jsem v sousedství byl brán jako civil, naučil jsem se 
od nich jednu důležitou lekci: nikdy nedovol, aby tě úřady nechaly převést 
z odvodní listiny, aniž by tě před tím neposlaly k psychiatrovi. Při nástupu 
na shromáždišti, z kterého posílají vojáky do různých výcvikových táborů, 
jsem odmítl odpovědět, když volali moje jméno, dokud jsem nedostal 
dopis, ve kterém mi nabídli vyšetření u „cvokaře“. Teprve potom jsem jim 
dovolil, aby mě poslali do dělostřeleckého výcvikového tábora v Samaří. 
S pomocí několika přátel jsem přesvědčil svého velitele, že nejsem 
připraven pro vojenský výkon. Když jsem se pak dostal k psychiatrovi, 
byly podklady už připraveny. Po půl roce mizerné služby v armádě jsem 
byl z armády propuštěn pro „diskvalifikaci“. 

To byl nešťastný konec mé vojenské kariéry.
Situace se stále zhoršovala. Na svátek Jom kipur v roce 1973, když 

sirény ohlašovaly začátek oné neslavné války, jsem se povaloval s několika 
maníky v jednom z jejich bytů v Holonu. Dokonce jsem ani nepomýšleli 
na to, že bychom měli sejít dolů do krytu. Navštívit synagogu v nejsvětější 
den židovského roku bylo také naprosto vyloučeno.

Má absence v synagoze v onen zvláštní den mě kdesi v mém vědomí 
tížila, ale už dlouho předtím jsem si byl jist, že mi synagoga nemá co 
nabídnout. Odpor, který jsem v sobě pociťoval vůči každé autoritě se 
rozšířil i na rabíny a jejich představitele osobně. Neznal jsem se k Bohu, 
a také jsem nepociťoval, že mu dlužím nějaké vysvětlování svých činů. 
„Každý je hříšník“, zdůvodňoval jsem si, „tak proč bych já ze všech lidí 
měl pociťovat odpovědnost?“ Můj celý svět byl tehdy redukován na to, 
co probíhalo mezi zdmi malého bytu, kde jsme sedávali a muzicírovali. 
Během oné války v době Jom kipur jsem se toulával městem. Nebyl tak 
k spatření ani jeden mladý muž, kolem byli pouze ženy, děti a starší lidé. 
Všichni mladí muži byli na frontové linii a všude byla cítit atmosféra 
války. Z celého srdce jsem litoval své hloupé odmítnutí připojit se 
k ozbrojeným silám, jako to učinil kdokoli jiný. Ve skutečnosti jsem se 
pokoušel – s bratrovou pomocí – přihlásit se dobrovolně k aktivní službě, 
ale armáda mě odmítla. Nic jsem neměl na práci, než se bez cíle toulat 
ulicemi a odpovídat, beze slov, na nevyslovené otázky, které jsem četl 
z pohledů kolemjdoucích.
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Kapitola 5

Do velkého, širého světa

Jak plynul čas, stále jasněji jsem si uvědomoval, že tak dál pokračovat 
nemůžu. Svět na svobodě je jedinou mou šancí, jak najít naplnění a smysl 
svého bytí. Rozhodl jsem se opustit svou zemi. 

Můj bratr Shmuel, ten, který nás přivedl do Holonu, se už dříve 
přestěhoval do Copenhagenu v Dánsku. Pracoval pro skandinávskou 
leteckou společnost a později si ještě otevřel, na hlavní pěší zóně města, 
klenotnictví. Takže jsem se jednou v chladném podzimním dni objevil 
na mezinárodním dánském letišti. Plánoval jsem zůstat několik dnů, ale 
můj pobyt se protáhl na dva měsíce. V tom prodlouženém období jsem 
došel k závěru, že Evropa není místo, kde bych chtěl žít. Při srovnání 
s izraelským prostředím, lidé tu byli tak studení jako mrtvá ryba a také jsem 
si nemyslel, že bych byl s to se naučit jejich jazyk. V těch dnech jsem se 
doslechl, že je v Austrálii stavební konjunktura. Měl jsem jisté zkušenosti 
z oceláren s výstavbou, tak jsem si řekl, že tam pojedu a vydělám si rychle 
spoustu peněz. Ale dobrý Hospodin měl pro mne jiné plány. Bratr mi řekl, 
že vlastní kus země na ostrově Freeport na Bahamách. Přesvědčil mě, 
abych tam jel a postavil tam hotel. 

„Vzpamatuj se a buď jako zbytek rodiny,“ křičel na mne podrážděně. 
„Byli jsme taková svorná rodina, tak pevně spojeni, proč ty potřebuješ 
žít jako podivín? Flákáš se tady kolem a držíš se pochybných živlů. Kdy 
konečně dospěješ? Běž do Freeportu. Pokud se všichni spojíme a investu-
jeme peníze a úsilí do hodnotného podniku, zapíšeme se ještě do dějin!“

„Mimochodem,“ dodal, „je tam teď spousta rozestavěných budov 
a tak tam můžeš využít svou zručnost v oboru!“

Můj starší bratr Shmuel se cítil odpovědný za mou výchovu, jakož 
i za mé chování v cizí zemi. Vybavil mě vší dokumentací, kterou nabyl, 
když koupil ten kus země a poslal mě vlakem do Lucemburku. Tam jsem 
nastoupil na palubu prvního letadla letícího na Bahamy. 

Když letadlo přistálo v Nassau, imigrační úředník chtěl vědět, kolik 
peněz mám u sebe. S velmi náhlým propuknutím poctivosti, velmi zřídka 
projevovanou, jsem mu řekl čistou pravdu – že nemám na své jméno víc, 
než sedmdesát dolarů. „Co myslíte, že uděláte se sedmdesáti dolary,“ 
smál se. Potom můj pas orazítkoval a sdělil mi svůj úmysl posadit mě 
do prvního letadla zpět do Lucemburku.
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„Co dobrého člověku přináší, když je poctivý?“ říkal jsem si, když 
jsem kráčel ke generálnímu řediteli letiště. Ukázal jsem mu dokumentaci, 
kterou mi bratr dal a představil jsem se jako podnikatel, kterému patří 
kus země Freeportu. Také jsem mu řekl, že do tohoto podniku zamýšlím 
investovat peníze. „Lidé v Freeportu už na mne čekají,“ ujišťoval jsem ho. 
„Při své minulé návštěvě tohoto ostrova jsem byl okraden, a proto dávám 
přednost tomu nenosit u sebe větší hotovost.“

Soudím, že úředník byl mým výkonem spokojen, protože upravil 
v pasu zápis. Když jsem se pak vyspal v jednom otevřeném americkém 
autě, které bylo zaparkováno na parkovišti letiště, šel jsem do Freeportu. 
A když už jsem tam jednou byl, vzal jsem si taxi a požádal taxikáře 
s tmavou pletí, aby mne odvezl na stavební místo. Podíval se na mne, jako 
bych přišel z jiné planety – což nakonec nebylo moc daleko od pravdy – 
a požádal mne, abych mu řekl, co přesně tím stavebním místem míním. 

„Vemte mě ke staveništi – hledám tu práci!“ řekl jsem lámanou 
angličtinou. „O čem to vlastně mluvíte?“ podíval se na mne překvapeně. 
Na těchto ostrovech se po celé roky nic nestavělo. Je krize a žádná nová 
stavba se nekoná“. „A tak mě pusťte ven,“ poručil jsem, abych nevydal 
poslední dolary za jízdu bez cíle. 

Když jsem vystoupil z taxíku a rozhlédl se kolem, zjistil jsem, že 
ostrov je něco mimo tento svět, skutečný klenot. Aleje, kterými jsem 
bloudil, byly lemovány palmami a bujnou tropickou vegetací. Zeleň se 
rozprostírala pečlivě udržovanými trávníky a nekonečnými květinovými 
záhony po obou stranách silnice a na předních dvorcích elegantních vilek. 
Všude kolem byly malebné vodní fontány. Bílý pásek pláží nebyl příliš 
daleko a za ním se leskla jasná hladina tmavomodrých vod, tyrkysově 
zbarvených. Vše bylo tak čisté a vznešeně krásné, že jsem se cítil tak, 
jako bych se ocitl v rajské zahradě. Sledoval jsem velké americké vozy 
klouzat tiše po dálnici a vše, co jsem mohl činit, bylo jen zírat s respektem 
a zalíbením na okolí. Pak jsem si lehl na zelený trávník, ne příliš 
vzdáleného od bíle zářícího hotelu. Dal jsem si svůj hnědý kufr pod hlavu 
a přemýšlel jsem o tom, co mě tu obklopovalo. Jaké nádherné místo je 
tento tropický ráj. A jaké lidi tady asi potkám? Co dělají moji kamarádi 
a má rodina v dalekém Izraeli? Jak vůbec najdu ten kousek půdy, který patří 
mému bratrovi? Jak asi strávím noc? Miloval jsem výzvy a dobrodružství, 
které tento velký, širý svět poskytuje: přistát kdekoli, žít tam, vychutnávat 
neočekávané, předjímat radosti bez konce – přesně to, co jsem dělal v Eiletu. 

V tom jsem si povšiml dvou černých, vyzáblých a dost nedbale 
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oblečených mužů, kteří sestupovali z kopce nad silnicí. Jejich tváře 
vypovídaly o tvrdosti, ale našel jsem v nich i stopy radosti ze života. 
Zavolal jsem na ně a začali jsme si povídat. Řekl jsem ji, že jsem z Izraele 
a poznal jsem na nich, že nemají potuchy, kde to vůbec je. Nikdy neslyšeli 
o Jeruzalému. Optal jsem se jich, kde bych mohl najít práci a nocleh. Na to 
měli okamžitou odpověď: „Nedělej si starosti, pojď s námi a vše bude 
v pořádku.“ Samozřejmě jsem jejich srdečné pozvání přijal a připojil se 
k nim. Vzápětí jsme došli ke skupině malých jednotlivých domků: každý 
měl malou předzahrádku. K mému údivu vešli do jednoho z domků 
oknem. Místo bylo strašně zanedbané a nepříjemně zapáchalo. Moji noví 
známí mi pověděli, že v tomto domku bydleli černoši, kteří byli nuceni se 
vystěhovat, protože se celá oblast bude renovovat, a pak se tam nastěhují 
bílí obyvatelé. Zatím však domy stály prázdné a poničené. Tu noc jsem 
spal dobře. Při východu slunce jsme dům opustili. Ti dva muži mě vzali 
do jedné velké pekárny v průmyslové čtvrti a vysvětlili mi, že „tato pekárna, 
jako ostatně všechny podniky na tomto ostrově patří bílému muži. Ale ti, 
kdo v ní pracují, jsou černí a spolupracují s námi – tedy jdeme! Projdeme 
zadním dvorem a vezmeme si od všeho upečeného tolik, co uneseme. Věř 
nám, nikdo si tady ničeho nevšímá!“ Vešli jsme a v minutě jsme zas byli 
venku s plnýma rukama čerstvého chleba a zákusků a všech druhů pečiva. 
Skutečně – nikdo si nás vůbec nevšímal. Majitel tohoto podniku, běloch, 
tam v tu dobu nebyl a černí zaměstnanci nám přáli. Tak takhle mí noví 
přátelé získávali svůj denní chléb, doslova tak.

Na ostrově Freeport bylo kasino jen pro bělochy. Pro svou relativně 
světlou pleť jsem byl dovnitř puštěn – sice jsem neměl peníze na sázení 
– ale mohl jsem vychutnávat atmosféru místa. Jednoho večera, když jsem 
vycházel z kasina, uslyšel jsem arabštinu. Našel jsem tři námořníky, kteří 
byli zaměstnáni na libyjské tankové lodi (na přepravu nafty), která právě 
zakotvila v přístavu. Ti tři se chystali strávit tři dny na ostrově a moc si 
přáli potkat někoho, kdo by uměl arabsky, i když tak nedokonale jako já. 
Jejich postoj ke mně se nezměnil ani poté, když jsem jim řekl, že pocházím 
z Izraele. Naopak, byli víc než šťastni a pozvali mě na oběd do jejich 
hotelu. Rád jsem pozvání přijal. Tady jsem poprvé poznal sladký život 
pětihvězdičkového hotelu. Jeden z námořníků, Muhammad, mě pozval 
do svého pokoje. Ukázal mi, jak lidé v takovém bohatství žijí. Nikdy bych 
si nebyl s to představit si, že takový luxus existuje. Jak se takový prosťáček 
z Kiryat Shmonahu mohl dostat na takové místo? Skutečně jsem se cítil 
jako v pohádce.

Do velkého, širého světa
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Připojil jsem se ke svému hostiteli na oběd v hotelové restauraci a čelil 
jsem dalšímu problému. Jak se proboha chovat u takového luxusního 
stolu s nekonečnou řadou stříbra, před horou skvělých jídel na skvělém 
porcelánu, s barevnými tropickými drinky, podávanými v jiskřivých 
křišťálových pohárech? Každé jídlo mělo několik chodů a já jsem ani 
neuměl držet v ruce příbor, jak by to civilizovaný člověk umět měl. Říkal 
jsem si, kdo za to bude platit, ale vůbec nešlo o žádný problém. Můj hostitel 
vzal do ruky pero a jen jako by mimochodem načmáral nečitelný podpis 
na stvrzenku, která mu byla předložena. Jak výjimečné! A kdo účet platil? 
Nepotřeboval jsem se s tím zabývat, protože bohatá libyjská vláda kryla 
i mé výdaje. Líbil se mi tento styl života. Moje představivost pracovala: 
Jestli je to tak prosté, jestliže vše tady je za podpis na proužku papíru, proč 
toho maximálně nevyužít?

Po třech dnech se mojí libyjští přátelé museli z hotelu odepsat a vrátit 
se na svou loď. Vedl jsem s Muhammadem takovýto hovor v arabštině 
a lámavé angličtině: „Ty teď jdeš na moře. Nikdo tě tady neuvidí. Proč 
z přátelství neřekneš recepčnímu u pultu, že jsi klíč ke svému pokoji ztratil 
a nenecháš mě v něm bydlet?“ Muhammadovi se ta myšlenka zalíbila. 
„Jak Bůh chce, ten den přijde, kdy se opět setkáme v Jeruzalémě.“ Jeho 
oči se zablýskly nadějí a vírou v lepší budoucnost. 

Když jsme se téměř v slzách loučili, dal mi klíč k jeho pokoji. 
Nastěhoval jsem se do něho a dál jsem v něm žil na účet libyjské vlády. 
Vychutnával jsem každou minutu toho života – oblíbil jsem si plavecký 
bazén, jídelnu a pokojový servis. Téměř jsem se tam cítil jako doma.

Po pár dnech jsem potkal ty dva černochy, s kterými jsem se seznámil, 
když jsem přišel na ostrov. Leželi na trávě na tom místě, kde jsme se 
tenkrát setkali, jako by odtud vůbec neodešli. K mému překvapení nebyli 
vůbec nadšeni naším setkáním a když jsem je požádal, aby mě vzali opět 
do toho domu, kde jsem nechal svůj hnědý kufr, odmítli to. Zřejmě se už 
o mé zavazadlo v mé nepřítomnosti postarali. Až do té doby jsem pořád 
měl jistou důvěru v soudržnost lidské rasy. Ale teď jsem došel k poznání, 
že věrnost, vzájemná pomoc a bratrství nejsou vždy zaručeny. Kdysi 
jsem jim za své peníze koupil hamburgery, ale teď už se mnou jednali 
jako s cizincem. Neměl jsem na výběr – musel jsem najít svůj kufr. A tak 
za užití přiměřeného fyzického tlaku jsem je přinutil jít na místo, kde moje 
věci byly ukryty. Vrátil jsem se rozčarován a zklamán nevděčníky a šel 
jsem do svého pětihvězdičkového hotelu, kde jeden poctivec – myšleno 
já – byl ponecháván v pokoji. Dny míjely a nic se nedělo, dokud recepční 
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nezavolal a nezeptal se mě, kdo jsem. „Jsem Ahmed Ali,“ vypálil jsem 
a vysvětlil recepčnímu, že jsem jedním z posádky toho jistého libyjského 
tankeru. 

„Ale ten se odhlásil už před týdnem,“ řekl recepční.
„To ano,“ tvrdil jsem, „ale kapitán té lodi mě nechal na ostrově, 

abych zde čekal na další loď, která má připlout. Potřebuje na palubě 
nějaký profesní zákrok.“ Nikdy bych neřekl, jak snadné je lhát. Muž zvedl 
telefon a zavolal přístav – naštěstí pro mne to nikdo nevzal. Navrhl jsem 
mu, aby zavolal ráno. Ubohý muž byl tak zmaten a cítil se provinile, že 
nenacházel dost slov k omluvě. Pokud šlo o mne, odešel jsem ještě před 
východem slunce. Během prvních dnů v kasinu jsem potkal jednoho 
mladého izraelského muže, který byl zaměstnán u gamblerského stolu. 
Když slyšel, co se mi stalo, pozval mě k sobě do hotelu. Znal ostrov velmi 
dobře a od něho jsem získal poučení, že ten kousek země, který si můj 
bratr koupil, dokonce ani nepatřil té osobě, která jej prodávala. Všechny 
podvody v této oblasti byly zcela běžné, zrovna jako v sousední Floridě. 
A když mě poučil, že Florida je „za rohem“ od sousedských Baham, moje 
oči zasvítily! Do té doby jsem netušil, že Amerika je tak blízko. Ten mladý 
muž mi rovněž řekl, že naděje najít tady zaměstnání je nulová a že když 
chci v životě něčeho dosáhnout, tak bude lepší učinit to až v Americe. 
Ten samý týden, plný očekávání, jsem opustil svůj snový ostrov, nastoupil 
na palubu letadla, které mě mělo přenést do země příležitostí, kde jedině 
obloha má svůj limit. 

Do velkého, širého světa

Chci tím říci, že Bůh zavrhl svůj lid? Naprosto ne! Vždyť i já jsem Izraelec, z 
potomstva Abrahamova, z pokolení Benjamínova. 

Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl.  (Římanům 11:1-2)
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Kapitola 6

New York, New York!

Kola letadla se dotkla přistávacího pruhu Miami Beach Airport. Přistál 
jsem v Americe! Jestliže jako chlapec jsem považoval dvou a půl pokojový 
byt v Holonu za snový domov, představte si mé překvapení ve Spojených 
státech. Zde bylo vše větší, než život sám – bohatší , vypracovanější – 
a o mnoho dražší! Oslněn, zastrašen a zmaten tím vším, co jsem kolem 
sebe viděl, jsem bloudil ulicemi obrovského města. Opíjel jsem se všemi 
pohledy, zvuky, vůněmi. Byl jsem vtažen do pohledů na obrovské dálniční 
mosty, které se navíjely jako hadi, jeden do druhého, v různých rovinách, 
znenadání se vynořovaly jako pruhy autostrád. „Jak tady může někdo 
najít cestu, aniž by se ztratil?“ myslel jsem si. Jasně zabarvená světla 
stále blikající, dělala reklamu široké škále věcí a vytvářela kompletní 
obrazy, které se vzápětí vytrácely a mizely, aby se opět objevily jako nově 
vytvořené. To vše poutalo moji pozornost. Bylo to tak zvláštní a fascinující 
pro venkovského chlapce, jako jsem byl já.

Co mladý židovský Izraelita ve věku dvaceti a jedna let udělá, když 
přijede do Ameriky? Samozřejmě hledá práci. Zůstal jsem na Miami 
Beach a práci jsem nalézt nemohl. Měl jsem však jednu volbu navíc – 
rozhodl jsem se navštívit jednoho svého známého, jehož jméno bylo 
Michael a žil v New Yorku. Před nějakým časem poslali jeho milující ultra 
ortodoxní rodiče Michaela z Brooklynu do Izraele v naději, že by se jejich 
syn mohl stát velkým rabínem. Jeho bohatí rodiče však přihlíželi k tomu, 
že syn má na vše, co se dá penězi koupit a postupně plenili své bankovní 
konto, kdykoli to bylo zapotřebí. Avšak neměli ani ponětí o tom, kde 
jejich milovaný syn skutečně prodlévá. Michaelova mysl nebyla vůbec 
připravena pro studia svaté Tóry. Dával jednoznačně přednost hospodám, 
barům a nočním klubům svatého města Jeruzaléma před rabínskými 
školami. A já – když se ohlížím do své minulosti – jsem marnil svůj čas 
v Tel Avivu, v Jeruzalémě a v Eilatu. A tak jsme jedné tmavé noci na sebe 
narazili v Yellow Tea House v Jeruzalémě. Po dlouhém povídání mi 
dal svou adresu domů do Brooklynu a řekl mi, že kdybych někdy přijel 
do Ameriky, potěšilo by ho, kdybych ho navštívil. Jsem si jist, že si nikdy 
nepředstavoval, že skutečně přijedu. 

Rozhodl jsem se teď Michaela hledat tím způsobem, že jsem šel 
po dálnici a zvedl palec tím samým způsobem, jak jsem to dělal, když 
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jsem cestoval z Tel Avivu do Eilatu. Jezdit stopem bylo v Americe tak 
běžné, jako je to dosud v Izraeli. Tam může být na dálnici spatřen nejeden 
voják. Já jsem se stopem dostal až hodně na sever do Georgie na mém 
prvním úseku cesty. Až konečně jsem dojel do Brooklynu a tam mě 
policista dovedl ke stanici podzemní dráhy.

Když jsem šel ve směru, který mi ukázal, chtěl jsem si přivolat výtah 
do stanice. Tady jsem udělal svou první chybu na americké půdě: položil 
jsem na vteřinu svůj kufr na zem, abych si rozměnil dolar na telefon. Zrovna 
mne míjela nějaká Židovka, která si povšimla, co jsem udělal. Vykřikla 
na mne varovně: „Nikdy nepouštějte kufr z ruky – ani na moment! Všude 
kolem jsou ganuvin (jidiš slovo pro zloděje). Později jsem pochopil, 
jaká je to pravda a byl jsem vděčný, ale v tu chvíli jsem úplně ztuhnul 
a oněměl jsem. Musím připustit, že můj první dojem z New Yorku byl dost 
chmurný. Nakonec jsem skončil před Michaelovým domem, jen abych 
zjistil, že není doma. Po tři, čtyři dny jsem strávil noci v hale zanedbaného 
hotelu, kde jsem spal za starým gaučem. Bylo to v době, kdy jsem se 
poprvé setkal s fenoménem „ošklivý Izraelita“. Zjistil jsem, že Izraelci 
jsou vůči sobě jako vlci, zvlášť v zahraničí. Zdálo se mi, že každý koho 
jsem potkal, myslí jen na sebe a svůj zájem, byť sám má jen střechu nad 
hlavou a čtyři stěny kolem sebe, které by mohl s někým sdílet. Nikdo neměl 
zájem o izraelského chlapíka, aby mu nabídl pomocnou ruku. Ačkoli jsem 
několika lidem řekl o své tísni, nikdo mě nepozval domů, abych, aspoň 
dočasně, tam mohl zůstat. Zdálo se mi, že podezírání a strach z nových 
tváří způsobily, že našinci ignorovali své dávné zvyky pohostinství, které 
jim v Izraeli přecházely do krve. Také jsem poznal, že běžný izraelský 
jorida (emigrant) je ochotný přijmout jakoukoli práci, i manuální, kterou 
by v Izraeli nikdo nedělal, za předpokladu, že za ni dostane pár dolarů. 
Každý byl ochoten bojovat jako lev za svůj příjem, i když to znamenalo 
zničení svého bližního. Po třech dnech se Michael vrátil domů. V tu dobu 
jsem zas zaklepal u jeho dveří. K mému překvapení se dveře otevřely a stál 
v nich Michael! Tentokrát se zabýval se svým přítelem cvičením karate. 
Díval se na mne udiveně a nebyl s to si vybavit, kdo jsem a co dělám u jeho 
dveří. Když jsem mu ukázal jeho adresu, kterou mi napsal vlastní rukou, 
a řekl mu, za jakých okolností jsme se seznámili, jeho tvář naráz změnila 
výraz a pozval mě k sobě do bytu. Radost z toho byla velká. Po krátkém 
rozhovoru jsem se dověděl, že celá jeho rodina přesídlila do Jeruzaléma 
a pronajala své luxusní sídlo jiným lidem. Jejich vlastní syn, který zůstal 
doma, neměl proto nic víc než malý suterén v rodinném domě. Michaelova 

New York, New York!
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postel zabírala hodně místa, ale na podlaze byla položena i rohožka. Kromě 
ložnice tu byla i malá kuchyňka s malým plynovým sporákem a koupelna 
se sprchou. Ptal jsem se Michaela, proč bývalý student rabínských škol 
studuje karate a dostal jsem neočekávanou odpověď: “Když jsem byl 
kluk, byl jsem cestou do školy napaden skupinou dětí pohanů, které mě 
bily a křičely na mne: „Špinavý Žide a vrahu Ježíše!“ Tenkrát jsem si 
uvědomil, že nic podobného by se už nemělo opakovat. Přísahal jsem 
si, že v budoucnu já nebo jakýkoli Žid bychom opět mohli být napadeni 
antisemity . Já však budu připraven přejít do útoku. Nikdy bychom znovu 
neměli zažít plynové komory!“ Michael mi pomohl najít první práci 
ve středu Manhattanu. Kvůli své ubohé angličtině jsem byl brzy propuštěn 
a musel jsem hledat jinou práci. Začal jsem pak pracovat jako poslíček 
v jedné italské restauraci, ale protože jsem neměl žádné pracovní doklady, 
byl jsem svými zaměstnavateli zle využíván. Americký „lidský tlakový 
hrnec“ začal účinkovat.

Situace mi připomínala mé pracoviště v Holonu, když mi bylo čtrnáct 
let, kde se vyráběly ptačí drátěné klece. Snažil jsem se něco přivydělat 
a také pomoct rodině. Pracoval jsem poctivě. I když jsem měl stejné 
výsledky jako dospělí zaměstnanci, šéf vzal v úvahu můj věk a vyplatil 
mi jen něco jako podřadnému pracovníku. V New Yorku jsem nebyl kryt 
zákonem a každý potenciální zaměstnavatel mě považoval za snadnou 
kořist, takže jsem měnil zaměstnání mnohokrát za rok. Po šesti měsících, 
v nichž jsem bydlel u Michaela, jsem musel odejít, protože se oženil 
a potřeboval místo. Musel jsem si najít byt v Brooklynu za plnou cenu. Brzy 
jsem poznal, že můj příjem stačí tak tak na pokrytí nájmu a na živobytí mi 
nezbývá nic. Přestěhoval jsem se do New Jersey, kde jsem začal pracovat 
na staveništi a začal instalovat soukromé bazény v domech amerických 
boháčů a slavných osob. Bohatství a nádhera jejich domovů mě oslnily. 
Nikdy nezapomenu, jak jsme v jednom paláci vybudovali velký plavecký 
bazén, spolu s vířivkou a prostornou saunou. Bylo pro mne obtížné 
porozumět tomu, jak si lidé mohou dovolit stavět tak nádherná sídla, která 
stála mnoho milionů dolarů. Divil jsem se, proč potřebují tyhle prázdné 
prostory. Nikdo z těchto milionářů neměl více než jedno nebo dvě děti 
a ve většině případů byly děti už odrostlé a opustily domov. Pro koho byla 
potřebná všechna tato krása – s bílým pudlem nebo siamskou kočkou? 

Za ty tři roky, které uplynuly od doby, kdy jsem se poprvé postavil 
nohou na svatou zemi Spojených států, jsem dost získal. Za peníze, které 
jsem si vydělal na všech možných pracovištích, jsem si koupil auto a vozík 
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na falafel – kořeněné, v těstě obalované paštičky s mletou zeleninou, jako 
jsou například drobné hrášky nebo boby, který jsem mohl přivěsit za auto. 
Na Manhattanu mohl člověk vidět prodavače hot dogů na každém rohu 
ulice a já si byl jist, že ve městě plném Židů a Arabů bude má vozíková 
prodejna dostatečně výnosná. Svůj improvizovaný stánek jsem si postavil 
uprostřed židovského trhu v ulici Delancey Street rovnou na Washington 
Square (náměstí). Každou neděli, kdy se v Central Parku koncertovalo, 
jsem si vydělal až tři sta dolarů – víc, než jsem mohl vydělat za celý týden 
poctivé a tvrdé práce. A teď jsem mohl zvednout hlavu vzhůru. Ale poznal 
jsem, že to není způsob, jak zbohatnout. Trochu jsem se pozvedl, když 
jsem si otevřel klenotnictví a obchod se suvenýry v New Jersey. Má znalost 
angličtiny se značně zlepšila, a tak jsem začal prospívat jak materiálně, 
tak společensky. Spojené státy byly nyní mou novou domovinou a ani 
buldozer by mě nemohl odtud dostat!

Jednoho dne jsem měl telefonický hovor z Izraele od mé rodiny. 
Dověděl jsem se, že má oblíbená sestra Frieda se má vdávat. Byla 
o dva roky mladší, než já a vždy mi byla blízká. Hned jsem se rozhodl, 
že na svatbu pojedu. Nikomu jsem nic neřekl a nastoupil do letadla, 
směr Izrael. Právě ve chvíli, kdy ženichův vůz dojel ke svatební síni, 
otevřel jsem před překvapenou dvojicí dveře. Těžko mohu popsat radost 
a vzrušení všech svatebčanů, protože nikdo mě neočekával. Moje matka 
téměř odpadla překvapením a bratři mi později vynadali. „Proč jsi nám 
nedal vědět, že přijedeš? Matka z toho měla málem infarkt.“

Po svatbě jsem zůstal tři týdny s rodiči v jejich domě. Setkání se 
starými kamarády a přáteli ze sousedství bylo jak vzrušující, tak přineslo 
i rozčarování. Na jedné straně mnozí známí přátelé byli ve vězení a jiní 
putovali do detenční vazby policejní stanice, jako by to byla jejich druhá 
rezidence. Brzy jsem poznal, že toto místo už je pro mne malé a dusí mě. 
Vrátit se do malého města jako je Holon, po několika letech ve Spojených 
státech, byl pro mne šok. Rozdíl mezi životem ve velkém americkém 
městě a životem v izraelské provincii byl závratný. V Izraeli celá země 
žila a fungovala jako jedna velká rodina: každý věděl přesně, co má jeho 
soused k obědu. Nabyl jsem dojmu, že největší zábava Izraelitů je mluvit 
o dennodenních starostech a radostech svých sousedů. Avšak při této mé 
návštěvě jsem nepociťoval vřelost a blízkost, kterou jsem si pamatoval 
s ohledem na izraelskou pospolitost. Špinavé ulice, uboze dlážděné cesty 
a silnice, nedbale udržované domy, které poznaly lepší časy, ve mně budily 
smutek a depresi. Cítil jsem se jako pták uvězněný v kleci, kterou jsem si 
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udělal sám pro sebe. Víc než cokoli jiného jsem cítil, jak roztahuji křídla 
a vzlétám. Nemohl jsem se dočkat konce návštěvy, chvíle, až opět sednu 
do letadla, které mě ponese zpět „domů“ – do Ameriky. Když jsem si balil 
kufr pro zpáteční cestu, našel jsem v rodičovském domě starou hebrejskou 
Bibli, která mi tak věrně sloužila ve školních letech. A naráz v mé paměti 
probleskla slova mého oblíbeného učitele Maeira Tzubariho: „Zapřísahám 
vás, mojí přátelé: pokud budete žít, nepřestávejte číst Žalmy a Přísloví“. 
Vzal jsem si starou knihu a vložil ji do svého nového kufru, který je tak 
prostorný a který jsem si konečně mohl koupit, abych jím nahradil ten 
starý hnědý. Když přišla chvíle rozloučení, nastoupil jsem do letadla 
a umiňoval si, že kdybych v budoucnosti jel někdy na dovolenou, tak to 
bude na Havajské ostrovy nebo do Švýcarska či Timbuktu – ale nikdy, 
nikdy opět do Izraele!

V Brooklynu na 
Michaelovo svatbě.
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Kapitola 7

Střetnutí s Jeffem

Když jsem se vrátil do svého obchodu v New Jersey, pokládal jsem 
pravidelně Bibli na prodejní pult jako takový talisman. Sem tam jsem si 
přečetl pár řádků, pamětliv toho, co nám náš učitel kladl na srdce. Jednoho 
dne přišel do krámku vysoký mladý muž. Měl pokojné, něžné oči a jeho 
měkké, avšak rozhodné rysy byly zdůrazněny knírkem. Způsob jeho mluvy 
byl pomalý a skoro odměřený. Jmenoval se Jeff. Když uviděl hebrejskou 
Bibli na pultě, v očích mu zasvitlo. Oslovil mě hebrejsky: „Věříš v Ježíše, 
že ano!“

„Samozřejmě, že věřím v Jehošua (Ješua)!“ odpověděl jsem 
s naprostým neporozuměním. „O ne! Nemíním tím Jošuu Ben Nuna 
(Jozue, syn Nunův),“ řekl s úsměvem. „Mluvím o Ježíši, o tom, který je 
nazýván hanlivým hebrejským výrazem Ješu těmi, kteří ho neznají.“

„Proč Ješu?“ opáčil jsem se směsicí zmatku, vzteku i povýšenosti. 
„Jsi Žid? A jestli jsi, kdo je pro tebe Ješu? My, Židé v něho nevěříme! 
Věříme v Boha a jen v Boha.“ „Ne, nejsem Žid,“ odpověděl Jeff, „ale 
v průběhu války ve dnech Jom kipur jsem strávil nějaký čas v Izraeli 
jako dobrovolník – řidič autobusů. Předtím jsem strávil jistý čas jako 
dobrovolník v několika kibucích a dokonce jsem se pokoušel učit se 
hebrejštinu. Miluji lid Izraele z celého srdce a pevně věřím, že je Bůh 
miluje také.“

Dost ostře jsem na něho vyjel: „Počkej moment! Skutečně mi chceš 
říct, že nejsi Žid?“

„Ne, Bohužel, nejsem Žid,“ připustil poctivě, „ale opravdu mám Židy 
rád, už kvůli Ježíši.“

Teď bylo na mne, abych zvedl obočí: „Nikdy jsem neslyšel o žádném 
pohanu, který by měl rád Židy! A pak, co s tím má společného Ješu?“ 

Jeff mě nenechal bez okamžité odpovědi : „To je proto, že Ježíš je Boží 
Syn a Mesiáš Izraele.“ Učinil toto prohlášení s jistotou přesvědčeného 
věřícího, který svou víru bere vážně. Pravděpodobně nepovažoval 
za možné, že by mohli být lidé, kteří přemýšlejí jinak. 

„Boží syn?!“ vztekle jsem opáčil. „Odkdy má Bůh syna?
„Vidím, že bych ti měl ledacos říct!“ smál se Jeff. „Nejen, že Bůh má 

syna, ale tento Syn je skutečný Žid, židovský král, potomek Davidův! Četl 
jsi kdy Berit Chadaša (Nový zákon)?“ Jeff touto otázkou naráz změnil 
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téma. „To ne! Bůh chraň!“ Byl jsem skutečně zděšen. „My Židé, máme 
zákaz vzít tuto knihu do ruky! Je to kniha pohanů, ani jejím dotykem si 
nesmíme poskvrnit ruce.“

„Vskutku je špatné, že zavrhujete knihu, kterou jste nikdy ani 
nespatřili.“

„Jak můžeš mít tak vyhraněný postoj k něčemu, o čem vůbec nic 
nevíš?“ přešel Jeff na angličtinu. „Podívej, když jde někdo před soud, 
soudce musí být úplně nestranný a bez předsudků, aby objektivně 
zvážil všechny výpovědi mu přednesené, jak ze strany obžaloby, tak 
obhajoby. Soudce nesmí projevit svůj osobní názor. Musí soudit poctivě 
a spravedlivě. Jak můžeš vynášet tak hrozný verdikt nad Ježíšem a Novým 
zákonem, když o tom nemáš sebemenší ponětí? Neuvědomuješ si, že 
dovoluješ svým předsudkům – a co je horší – předsudkům druhých lidí 
převzít jejich vlastní názor a dopustit to, aby soudili, aniž by si předtím 
ověřili skutečnosti?“

„Jaké skutečnosti to jsou?“ opáčil jsem se vzrůstající zvědavostí. 
„Od svého dětství se učím, že Ješu je čímsi jen pro křesťany – pohany! 
Musím však připustit, že o Ježíši a ani křesťanství nic nevím.“

Vypadalo to, že Jeff čeká jen na příležitost, aby mi něco víc pověděl 
o svém Bohu: „Je možné, že to, co ti teď chci říct, může být pro tebe zcela 
nové. Ale především chci, abys věděl, že skutečné původní křesťanství 
– někteří mu říkají mesiášská víra – je zcela odlišné od překroucené 
představy křesťanského náboženství tak, jak je dnes vnímána většinou 
Židů. Mesiášská víra je způsob života, který si osoba musí zvolit jako 
projev své vlastní svobodné vůle a ne náboženství, ve kterém byl zrozen. 
Víra v Mesiáše Izraele je jediná cesta spásy a skutečného spojení s žijícím 
Bohem a to platí pro každého stejně – ať pro Žida nebo pohana. Tato víra 
byla prvně a především pro židovský lid. Nechci ti tady kázat křesťanství 
a ani si nemyslím, že změníš náboženství a přestoupíš na křesťanství. Ne! 
Ale skutečnost je taková, že byť jsem se jako Žid nenarodil, děkuji jen 
Ježíši za to, že jsem poznal, o čem je skutečný judaismus.“ 

Jeff využil mého rozpačitého mlčení k pokračování v řeči: „V tom 
je základní názorový rozdíl a já si nejsem jist, jestli si to uvědomuješ. 
Židé věří, že za Žida může být považován jen ten, koho porodila židovská 
matka. Jinými slovy, náboženství osoby nebo přesněji řečeno víra osoby, 
na které ta osoba lpí po celý svůj život, je závislá na sexuálních vztazích 
jejich rodičů. Na této bázi můžeš říct, že Ezau byl zrovna tak Židem jako 
Jákob, protože se oba narodili v tentýž čas a z jedněch rodičů. Tím samým 
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způsobem můžeš říct, že rodiče Gideona byli dobří a věrní Židé, ačkoliv 
sloužili a uctívali bůžky (Viz. Soudce 6:25). Skutečnost, že se osoba 
narodila do židovské rodiny, žádným způsobem nezaručuje to, že by 
byla zasvěcena Bohu Izraele. Víš, když se někdo narodí v garáži, nebude 
z něho automobil.“

„Mohu vyjádřit to,“ pokračoval Jeff, „že nikdo nemůže být zrozen 
ve víře mesiášské. V tomto smyslu mesiášská víra není vůbec náboženstvím 
jako je křesťanství. Osoba si sama musí zvolit, zda se chce či nechce stát 
stoupencem mesianismu. Pouze ten, kdo skrze svou vlastní vůli vyzná, co 
Ježíš pro něho učinil a přijme Ho jako svého Pána a Spasitele, se může 
stát mesiášským vyznavačem. My pak o něm říkáme, že je spasen nebo 
znovuzrozen. To není v rozporu s Biblí, spíše jí to doplňuje. 

„Žid, který přijme Ježíše se stává mesiášským Židem, zatímco já, 
který jsem přijal Ježíše skrze víru jsem znovuzrozeným mesiášským 
věřícím, čili vyznavačem.“ 

Podíval jsem se na něho s překvapením, protože mi jeho slova nedávala 
žádný smysl. „Podívej,“ příkře jsem ho přerušil, „my, Židé máme dlouhou 
a bolestivou zkušenost s křesťany. Po dva tisíce let nás pronásledovali 
ve jménu toho člověka,Ješu. Křižáci nás zas brutálně masakrovali, když 
přišli osvobodit jeho hrob z rukou muslimů. Během svaté inkvizice jsme 
byli mučeni, upalováni zaživa u kůlů katolického Španělska pod heslem: 
„obrať se nebo zemři.“ Kozáci Chmelnického nás zabíjeli jako prasata 
v Polsku a Rusku. Křesťané vystupovali s neslavnými „krvavými hanopisy“, 
obviňující nás, že potřebujeme krev nevinných křesťanských dětí při našich 
velikonočních obřadech. Byli posedlí nekonečnou nenávistí, rozněcovali 
chátru a zatímco zpívali chvalozpěvy na Ješu a Marii, vyháněli celé vesnice 
Židů do synagog, zamykali je v nich, a pak synagogy zapálili.“

„A nemusíme chodit tak daleko do minulosti – za života našich 
generací katolíci a protestanští antisemitští křesťané nosili svastiky a vodili 
náš lid jako ovce na jatky do plynových komor a krematorií nacistické 
Evropy. Krev obětí dosud nevyschla a ještě volá k nebi pro pomstu. A ty 
teď přijdeš a snažíš se mi tu kázat, mně Židovi, abych přijal Ješu a uvěřil 
v něho? Nechci mít s ním nic společného!“

„Především uveďme vše na správnou rovinu,“ odpověděl Jeff. 
„Prostě se obracíš na špatnou adresu. Kladeš Ježíše – a mimochodem Jeho 
jméno je Ješua a ne Ješu! – a také ty, kteří v něho věří, na stejnou rovinu 
s antisemity, kteří jednají v tak nesrovnatelném rozporu s učením Nového 
zákona. Jsem si dobře vědom nespravedlivých a nepřátelských postojů 

Střetnutí s Jeffem
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těch, kteří si říkají „křesťané“ vůči Židům. Byl to a je postoj, který pramení 
z nevědomosti, hříšnosti, špatné interpretace Slova Božího a z naprostého 
nepochopení Božích plánů spásy pro Izrael a pro celý svět.“

„Pravděpodobně si uvědomuješ určitou teorii, převažující dnes 
v mnoha křesťanských církvích, která je mimochodem hodně stará, ve které 
se říká, že Židé, kteří byli kdysi Bohem vyvolený lid, Boha neposlechli 
tím, že odmítli Jeho Syna, Mesiáše. A tak Bůh se na ně rozhněval a odtrhl 
se od nich a místo nich přijal křesťany za svůj vyvolený lid – jako svou 
novou nevěstu. Tak to vůbec není!

Bůh Izraele, který je pánem vesmíru je – protože existuje jen jeden 
Bůh – vždy ten spravedlivý a pravý Bůh, který nikdy neporuší své sliby. 
Ti, kdo přijímají tuto herezi, běžně známou jako „teologii nahrazení“, si 
neuvědomují, že kdyby Bůh Izraele byl s to porušit svou věčnou smlouvu 
s jeho dávným lidem, potom by víra každého křesťana prakticky na ničem 
nevisela. Která osoba by mohla v takového proradného Boha důvěřovat 
a zachovávat Jeho slovo? Jestliže tito tak zvaní křesťané považují Izrael 
za nevěrný a neposlušný vůči Bohu, za koho považují sebe? Jsou snad 
lepší?“

„Mnozí se prohlašují za křesťany,“ pokračoval Jeff ve svém 
vymezování, „ale Jeho věrnými učedníky vůbec nejsou. Ve skutečnosti 
dělají přesně opak toho, co Mistr učil a kázal lidem dělat. Mezi těmito 
nominálními křesťany, kteří vyrůstali v křesťanském společenství 
a skutečnými mesiášskými vyznavači, kteří – v určité fázi svého života – 
svobodně přijali Ježíše za svého Pána a Spasitele, je rozdíl. Ti druzí nemají 
nic společného se skutečným historickým Ježíšem, který se narodil, který 
zemřel a opět vstal z mrtvých jako král Židů. Ježíš učil – a stále učí – své 
následovníky milovat Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou 
svou myslí a milovat druhé jako sami sebe (Lukáš 10:27). 

Navíc jim dal moc a schopnost to činit! Přišel na tento svět, aby nám 
odpustil naše hříchy a dal nám nové srdce a vdechl v nás nového Ducha! 
Berit chadaša (Nový zákon) může být pochopen jen ve světle Tenachu 
(Starého zákona). Pohan, který je znovuzrozen v Božím duchu, chápe 
velmi dobře, že Ježíš byl poslán židovskému lidu na prvním místě. Takový 
člověk také chápe, že jeho víra v Ježíše, božského Spasitele, který přišel 
na tento svět podle Božích slibů, daných svému lidu, jak stojí ve Starém 
zákoně, se skutečně chápe za znovuzrozeného vyznavače (věřícího) 
v rámci společenství Izraele. Pohanský věřící ví, že skutečně přijal 
židovskou víru v židovského Mesiáše a v Boha Izraele, a že byl přijat 
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do víry Židů jako adoptované dítě či pravý proselyta.“
„Ježíš nevstupoval do dějin, aby nastolil nové náboženství ve světě. 

Naopak! Přišel sem, aby splnil poslání židovského lidu být světlem 
pohanům. Ježíš přišel na svět, aby stmelil víru Izraele a současně do široka 
otevřel dveře spásy před nežidy, jak je psáno. 

„Otevřete brány, ať vejde spravedlivý národ, který zachovává 
věrnost.“ (Izajáš 26:2)

„Hospodin se slituje nad Jákobem a znovu vyvolí Izraele. Dá jim 
odpočinout v jejich zemi, přidruží se k nim i bezdomovec a připojí se 
k domu Jákobovu." (Izajáš 14:1)

„V Novém zákoně se jasně říká, že Bůh neopustil svůj lid,“ pokračoval 
Jeff. „To dokládají, mimo jiné, dopisy apoštola Pavla. Byl to Žid, z kmene 
Benjamina, narodil se v řecké kolonii v Tarsu v Malé Asii, který se 
sám označil za farizeje podle svého náboženského přesvědčení. Zuřivě 
pronásledoval Židy, kteří uvěřili v Mesiáše, dokud se mu Ježíš nezjevil 
a nezměnil jeho srdce. V jednom z dopisů, inspirovaných Bohem, které 
Pavel psal jednomu ze svých následovníků v Římě, přirovnal lid Izraele 
k olivovému stromu, z něhož některé větve byly ořezány a naroubovány 
na planý olivovník. Pavel pak položil pohanským věřícím otázku: „Kdo 
koho podpoří? Podpoří větve kořen, nebo je to naopak?“ Pavel varoval 
pohanské věřící, aby si nemysleli, že jsou nějakým způsobem lepší než 
Židé, protože Židé to byli, kteří byli původními přirozenými větvemi 
skutečného olivového stromu. (Viz Římanům 11). Pohané přesto učinili 
to, před čím byli varováni! Nazýváš to poslušností slovu Božímu?“

„Soud, který brzy postihne pohany, a kteří se domnívají, že bude 
tvrdý, protože se dotkli zřítelnice oka Božího, to znamená Židů. (Zachariáš 
2:12). My, pohané, se stáváme věřícími skrze naši víru v Ježíše, a ne jinak! 
A proto tě nemohu vyzvat, abys konvertoval ke křesťanství. Bůh chraň. 
Nevěřím, že by Žid mohl někdy změnit své náboženství tím, že přijme 
židovského Mesiáše. Není větší absurdita než takové pomyšlení. Musíš 
zůstat Židem, když přicházíš k svému vlastnímu Mesiáši.“

„Můj Mesiáš?“ hořce jsem se pousmál. „Můj Mesiáš ještě nepřišel. 
Každý Žid prohlašuje třikrát denně, že čeká na příchod Mesiáše. Žid 
nemůže zůstat Židem a přitom věřit, že Mesiáš už přišel.“

„Obávám se, že se mýlíš,“ odpověděl Jeff. „Mesiáš vskutku přišel 
a jeho skutečné jméno je Ježíš, Syn Davidův (Ješua Ben David). Bohužel, 
mnoho Židů má dost překroucenou představu očekávaného Mesiáše. Věří, 

Střetnutí s Jeffem
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že musí přijít jako lev Judska, aby přinesl drtivé vítězství nad pohany. 
Na Mesiáše stále čeká mnoho Židů, protože je jednodušší čekat na dobré 
věci, které mají přijít někdy v budoucnosti, než přijmout zla a těžkosti 
skutečnosti. Lidé říkají až Mesiáš přijde… A znevažují přítomnou dobu. 
Ale Bůh rozhodl od samého začátku, že dříve, než dojde na světě k nápravě, 
on sám začne s obnovou lidského srdce.“

„Hlavní problém spočívá v nás, v lidstvu. Jsme to my, kdo se od Boha 
odvrátili. Jsme to my, kdo vyvolávají války ve světě se všemi jejich 
krutostmi. My znečisťujeme svět a ničíme ho, jak materiálně, tak morálně. 
Každý z nás má na tom svůj podíl se svou proradnou řečí, sobectvím, 
škarohlídstvím – a kdo ví jak ještě jinak. Jsou okolnosti a situace, které 
znehodnocují a ničí vesmír.“

Jeff se mi zadíval do očí a dal se zas do řeči: „Mesiášův první 
a nejpřednější úkol byl vyřešit základní problém lidstva – naše odcizení 
se a vzdálení se od Boha. Hřích nás oddělil od Boha. Avšak Bůh od nás 
nezůstává daleko. Vždy toužil, aby nás mohl k sobě přitáhnout blíž. Přišel 
na tento svět, aby nesl trest za naše hříchy na svém těle a aby nás uchránil 
a vyléčil od hříchů, posvětil nás a umožnil Duchu svatému v nás přebývat. 
To znamená, že můžeme participovat na tom nejlepším, co Bůh stvořil 
a můžeme se na tomto světě podílet na renovaci jeho vesmíru.“

Mohl jsem vnímat s jakým přesvědčením věřil každému slovu, které 
vycházelo z jeho úst. Ale pořád ještě jeho slova na mne velký dojem 
neudělala a nemohl jsem ani porozumět tomu, co to vše má společného se 
mnou, co s Ješu a ani, co by měl Ješu učinit se mnou. 

Když se Jeff podíval na hodinky, naráz prohlásil, že má naspěch, ale 
slíbil mi, že se zas někdy staví „jenom tak na chvíli“, aby si vylepšil svou 
hebrejštinu a také, aby mi ukázal, že Mesiáš opravdu už přišel, aby nás 
vykoupil od hříchů. Jeff mi také vysvětlil, že když Ježíš přišel na svět, 
tak přišel jako Beránek Boží a byl nabídnut jako oběť na oltáři za hříchy 
celého světa. Také mě ujistil, že až se jednou Ježíš vrátí, přijde jako lev 
Judska a jako statečný bojovník, aby pokořil všechny Boží nepřátele 
a přemohl je mocí své lásky.

Jeff odešel a já jsem zůstal se svými zmatky a protichůdnými 
myšlenkami, které se mi honily hlavou. Mesiáš? Ješu? Tak to jsem ještě 
potřeboval! Ovšem o tom, že Bůh existuje, jsem nepochyboval, a opravdu 
jsem také věřil, že jediný způsob obnovy Božího stvoření je ten, kterého 
popisují mudrci v knihách Zohar a Kabala (mystická židovská filozofie). 
Ale co ten brak kolem Ješu a jeho metody „obnovy lidstva před obnovou 
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vesmíru?“ A nadto jsem si také říkal: „Proč vůbec obnovovat tento svět? 
Nechte mě všichni těšit se z několika roků navíc, které mám vyměřeny, 
abych je prožil!“ Naráz jsem si vzpomněl na Alžbětu, přítelkyni, která 
mi jednou řekla, že vůbec nemám ponětí o tom, co život je a hned jsem 
vypudil takovou únavnou myšlenku z mysli, znovu jsem se ujistil, že jestli 
je tu někdo, kdo ví něco o vychutnávání života, tak jsem to já. Stále ještě 
se nedokážu všech těch myšlenek zbavit. Zaměřil jsem se na svůj život 
a začal si uvědomovat, jak člověk může se svým životem manipulovat 
za využití všech patřičných slov, jen aby dosáhl toho, po čem jeho srdce 
touží. Není to snad přesně ono, co jsem dělával já? Věděl jsem, co lidé 
chtějí slyšet a tak jsem pak tedy říkal právě to. Byl jsem svolný dělat 
téměř cokoli, abych dosáhl svých žádoucích cílů. Náhle se mi však tento 
zločin, ač neviditelný, zdál děsivě odporný. Už od počátků světa tahle 
slova, která lidé tak bezmyšlenkovitě užívají, aby svedli a oklamali druhé, 
jsou ta samá slova, která ze světa činí kruté místo. Nejmoudřejší muž, 
král Šalamoun, věděl dobře, co mínil svými slovy: „V moci jazyka je život 
i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů.“ (Přísloví 18:21). Pokud 
jde o mne, kolika zabití a vražd jsem se dopustil v srdcích tak mnoha lidí 
svým zlým jazykem a nečestnou řečí!

V záblesku duchovního prozření, v tom zvláštním okamžiku, jsem 
pochopil hroznou nespravedlnost, kterou si navzájem způsobujeme 
prostřednictvím tohoto malého, prokletého orgánu, jemuž říkáme jazyk.

Střetnutí s Jeffem

Na natáčení 
filmu o mém 
životě.
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Ve světle Boží pravdy, kdo je tím pravým židem?
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Kapitola 8

Život těla spočívá v krvi

Doteď jsem dosáhl mnoha důležitých cílů v životě. Nabyl jsem zelenou 
kartu, otevřel jsem si vlastní klenotnictví a dokonce jsem investoval dost 
velkou sumu peněz na Wall Streetu. Pociťoval jsem, že obloha má své 
hranice a já že prožívám svůj americký sen. Můj život se zdál být tak 
půvabný a úspěšný, že jsem se začal považovat za skutečně „někoho“. 
Mé plány a aspirace neměly strop. Co jiného je pro mne ještě nachystáno?

Přijímal jsem každou výzvu s potěšením. Můj nejvyšší záměr 
spočíval v tom, abych pronikl do kruhu Židů, kteří přišli do Spojených 
států ze Sýrie. Byli pověstní po celé zemi svým bohatstvím. A pod jejich 
kontrolou byla velká část obchodů v New Yorku. Mezi mým bytem 
na periferii a jejich luxusními sídly na pobřeží Atlantiku, byla sotva 
mílová vzdálenost, ale jinak jsme byli vzdáleni od sebe světelné roky. 
Tito lidé žili na předměstích, daleko od hluku a špíny New Yorku. Jejich 
vily měly hodnotu jednoho milionu a i víc. Každý měl soukromou pláž, 
velké udržované zahrady, drahá auta, šoféry a osobní majordomy. Doufal 
jsem, že svou výmluvností najdu v syrských synagogách pěknou nevěstu 
s pěkným věnem. Má hlava byla stále plná plánů a zápletek. Jelikož jsem 
se sebou nebyl tak docela jistý, považoval jsem své představy za celkem 
nedosažitelné. Avšak mezitím jsem měl dost příležitostí poznat, že v tomto 
světě a zvlášť ve Spojených státech, je stěží něco nedosažitelného. 

Kromě snah proniknout do syrsko-židovské komunity, jsem uvážil 
několik dalších odvážných alternativ a připravoval jsem se fyzicky 
i mentálně je zvládnout. Běhal jsem celé míle přes trávníky v New Jersey 
a plaval dlouhé trasy v oceánu, abych se udržoval v kondici. Umínil jsem 
si, že dosáhnu svých cílů za každou cenu, buď prostřednictvím Syřanů 
nebo svým přirozeným chucpe (samolibostí a kuráží), které jsem mylně 
považoval za odvahu. Ačkoliv moje myšlenky byly špatné a nečisté, říkal 
jsem si, že dobrý konec by vše ospravedlnil. 

Konečný cíl, k němuž jsem byl stále poháněn, se zdál křišťálově čistý: 
nádherný palác na pobřeží s velkými prosklenými okny, z nichž bych 
mohl přehlížet modrou plochu oceánu – a pak palubu mé privátní vysněné 
jachty, na kterou by se vystupovalo po několika elegantních schůdcích. 
To byl můj americký sen a já byl rozhodnut jej uskutečnit za každou 
cenu. Uprostřed všech těchto plánů dostat se k nejlepšímu možnému, co 
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život dá, se naráz objevil Jeff. Asi týden po naší první konfrontaci jsem 
spatřil, jak zaparkoval svůj silný motocykl naproti mému obchodu. Jaksi 
mi nešlo dohromady si představit jak takový jemně vyhlížející chlapík by 
mohl jezdit na tak velkém neohrabaném vozidle. Jeff vždy hleděl, aby mě 
navštívil těsně před zavírací dobou. Když vešel do obchodu, srdečně jsme 
se pozdravili. Řekl mi něco málo o své práci v jisté metalurgické továrně. 
Byl s prací zcela spokojen, především proto, že většinu úkonů vykonávaly 
stroje (automatické) a na něho zbývalo pouze sledovat kontrolní panel, 
což mu umožňovalo mít dost času na to, aby si během směny mohl 
pročítat Bibli. Když mluvil o své práci, znělo to tak, že je se svým osudem 
zcela smířený, jako ten, kdo našel v životě své místo. Mohl jsem ho jen 
politovat, když jsem uvážil, kolik peněz vydělal Jeffův šéf za každou 
Jeffovu pracovní hodinu, den za dnem, měsíc za měsícem, rok za rokem! 

„Děkuji Bohu,“ myslel jsem si, „že jsem rozbil past a unikl před tímto 
sociálním zlořádem. Byť Jeff mluvil hebrejsky dobře, neměl jsem dost 
trpělivosti pro jeho pomalou koktavou řeč a pro stálé hledání správných 
slov. A pak jsem sám chtěl vylepšit svou angličtinu, takže po krátkém 
rozhovoru v hebrejštině, přešla konverzace do angličtiny. Jeff se vrátil 
k místu, kde před týdnem skončil.

Bez zaváhání na mne vystřelil překvapivou otázku: „Víš, proč lidé 
v biblických dobách obětovali milodary?

„Ovšem!“ byl jsem šťastný, že mohu ukázat hluboké znalosti 
hebrejského Písma. „Pohané, kteří žili v Kanaánu byli zvyklí obětovat 
i své vlastní děti – svým pohanským božstvům. Bůh nemohl dětem Izraele 
zakázat, aby se podíleli na takových odporných praktikách, tak je jenom 
omezil, pročistil a posvětil.“

Jeff věděl, že se mýlím, a proto otázku položil jinak: „Víš kdo obětoval 
podle Písma poprvé?

„Jistě, byl to Abrahám, náš otec.“ oznámil jsem triumfálně.
„Lituji, opět špatně,“ odpověděl Jeff s pochichtáváním. „Mnoho lidí 

ho předešlo. Ve skutečnosti byla první oběť už v ráji. Tóra nám říká, že 
když Adam a Eva zhřešili, Bůh jim zhotovil bederní roušky z kůže, aby je 
oblékl. Odkud si myslíš, že ta kůže pocházela? Aby Bůh napravil důsledek 
hříchu Adama a Evy, musel zabít nevinná zvířata a jejich kůži upotřebit 
jako materiál. Mohl stvořit ty nejlepší hedvábné a sametové zástěry pro 
ty dva, ale místo toho zvolil zvířecí kůže. Víš proč? Je za tím starodávná 
zásada „život za život“ (Exodus 21:23). Tato starodávná zásada „život 
za život“ tak byla poprvé tímto činem uskutečněna. A vine se jako rudá 
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šňůra celým Písmem. Život čistých zvířat musel být obětován jako 
výkupné za hříšné lidské životy, jak je psáno: 

„V krvi je život těla. Já jsem vám ji určil na oltář k vykonávání 
smírčích obřadů za vaše životy. Je to krev; pro život, který je v ní, se 
získává smíření.“ (Leviticus 17:11). 
„Adam a Eva měli dva syny, Kaina a Ábela,“ pokračoval Jeff. „Kain 

obětoval Bohu ze svého pole, kdežto Ábel obětoval ze svých prvorozených 
ovcí a z jejich tuku“ (Genesis 4:4). Jak tito chlapci věděli, že by měli 
něco obětovat? Nemohu ti s jistotou říct, zda se to dověděli od svých 
rodičů,nebo jestli to slyšeli přímo od Boha! Jedna věc je však jistá: je to 
hluboce zakořeněné uvědomění o hříchu a o selhání lidské přirozenosti, 
jakož i důkladné vědomí potřeby pokání. I ti nejprimitivnější mezi pohany 
obětovali svým božstvům, aby oběťmi utišili obávané zlé duchy. Byli 
dokonce ochotni se zranit na těle, aby se potrestali za své hříchy a nějak 
zklidnili svědomí.“

„Navzdory všemu se Kain svobodně rozhodl obětovat něco jiného, 
něco ze své úrody, kterou získal svou prací. To byl vlastně první 
zaznamenaný případ „man-made“ náboženství, protože se tady projevuje 
poprvé člověk, který se snaží ospravedlnit před Bohem skrze zásluhy 
své dobré práce. Od těchto dob jsou všechna náboženství světa založena 
na stejném principu, který říká, že člověk musí něco dělat nebo se 
od něčeho odtrhnout, aby našel milost v očích svého Boha.“

„Ábel na druhé straně zvolil způsob nepokoušet se ohlupovat 
svého Boha, ale spíš ho doslova poslechl. Nabídl zvíře: a Bůh jeho oběť 
přijal. Tento princip pokání skrze zvířecí oběti byl předáván z generace 
na generaci. Je to Bohem stanovený způsob odpuštění lidského hříchu. 
Účinnost těchto obětí se rozšířila a zvětšila plynutím času.“

Jak Jeff pokračoval v objasňování svých argumentů, byl jsem nucen 
připustit, že tento pohan, který měl daleko lepší znalosti židovské Bible 
než já, mě začíná fascinovat.

„Víš, po pádu Adama a Evy do hříchu, Bůh jim poskytl oběť tím, že 
je oblékl do zvířecí kůže. Ábel též nabídl Bohu oběť, která byla účinná 
pouze za něho. Po mnoha letech krev velikonočního Beránka na veřejích 
poskytovala útočiště a ochranu pro celé rodiny před andělem zkázy – 
jedna oběť za všechny v domě. Na Den pokání nejvyšší kněz obětovával 
za celý izraelský národ a tato oběť stačila pro celý rok. Později – oběť 
Ježíše a Mesiáše – byla nabídnuta jednou provždy za hříchy celého světa 
a má věčnou platnost. Touto obětí skončilo obětovávání zvířat v chrámu.“

Život těla spočívá v krvi
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„Mimochodem všiml sis toho, že přesně jednu generaci po Ježíšově 
ukřižování byl chrám zbořen a tím obětování skončilo? Stalo se to proto, 
že už takové oběti nebyly zapotřebí, co byla učiněna oběť věčná!“

Vše to bylo pro mne nové. Ačkoliv rád studuji Písmo, nejsem s to si 
vzpomenout, že by můj učitel Maier Tzubari nám o těchto věcech něco 
řekl. Moje zvědavost byla definitivně podnícena a já jsem Jeffa nechal dál 
mluvit, aniž bych ho – byť na moment – přerušoval.

„Jdeme dál, pohovořme si trochu o těchto obětech,“ řekl Jeff, „jasné 
a definitivní pokyny dal Mojžíš v Tóře – jsou o tom, že obětní zvíře musí 
být zdravé a bez jakékoli tělesné vady, poněvadž to by symbolizovalo 
nedokonalost nebo hřích. Všichni lidé jsou v očích Boha pokládáni 
za hříšníky. Problém je v tom, že žádná hříšná osoba nemůže obětovat 
sama sebe za hříchy někoho druhého, ale každý má platit pokutu za své 
vlastní hříchy. 

Takhle vnímat problém může být pokořující, ale skutečnost je taková, 
že ten býk, beránek či holubice jsou dražší pro oběť na Božím oltáři, než 
je hříšný člověk, poněvadž hřích člověka poskvrňuje a znečisťuje.“

„Zastav se na minutu,“ přerušil jsem ho. „Pořád mluvíš o hříchu 
a máš za to, že každý člověk je od své přirozenosti hříšník. S tím musím 
nesouhlasit. Co třebas takoví velcí a spravedliví mudrci, kteří ve svém 
životě nikdy nezhřešili? Nepíše se ve Starém zákoně o lidech Izraele 
„Tvůj lid, všichni budou spravedliví, navěky obdrží do vlastnictví zemi, 
oni, výhonek z mé sadby, dílo mých rukou k mé oslavě“ (Izajáš 60:21). 
A co oněch třicet šest legendárních „spravedlivých lidí“, na nichž podle 
židovské tradice stojí celý vesmír?“

Jeffovy oči se zaplnily skutečnými slzami a další slova volil velmi 
pečlivě. „Tady máme případ, na němž stojí tradice oproti čistému 
biblickému konstatování. Každý jedinec dostal možnost svobodně uvěřit 
v Boží slovo nebo následovat tradici. Ten smysl verše v Izajáši, který jsi 
teď citoval, mluví o době, až se Izrael obrátí zpět ke králi Mesiáši a bude 
pak oslavován. Potom „všichni tvoji lidé budou spravedliví...“ Musíš 
připustit, že dnes ještě spravedliví nejsou, či ano? Skrze Bibli poznáváme, 
že v očích Boha „Není na zemi člověka spravedlivého, aby konal dobro 
a nehřešil.“ (Kazatel 7:20).

„Bůh na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se 
po Boží vůli. Odpadli však všichni, zvrhli se do jednoho, 
nikdo nic dobrého nedělá, naprosto nikdo." 
(V angl. originálu stojí Žalm 53:3-4).
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„Podle těchto míst v Písmu a v dalších místech tímto tématem se 
zabývajících, hřích je univerzální jev, který vstoupil do světa brzy poté, 
co se člověk objevil na tváři země. Chci se vyjádřit přesně, protože vím, 
jak delikátní je to věc, která je často špatně pochopena, jak ze strany Židů, 
tak křesťanů a také jinými denominacemi. Víš, hřích není zrovna to, co 
člověk dělá nebo nedělá, ale spíš to, čím lidská přirozenost je. Jinými 
slovy nemusíš čekat to, až nějaký hřích spácháš, aby ses stal hříšníkem. 
Ve skutečnosti je to jinak, pácháš hřích, protože hříšníkem už jsi svou 
přirozeností!“

„Můžeme se dívat na hřích jako na zhoubnou nemoc, která ničí tvé 
tělo uvnitř a to vyvolává vnější symptomy, které se pak navenek projeví. 
Symptomy nevyvolávají nemoc, ale nemoc vytváří symptomy. Víš, my 
všichni jsme zrozeni se zárodky této hrozné nemoci, které jsou v nás. Byli 
jsme počati jako hříšníci, tak jak to napsal král David.: „Ano, zrodil jsem 
se v nepravosti, v hříchu mě počala matka.“ (Žalm 51:7) V angl. originálu 
Žalm 51:5).

Zareagoval jsem vzdorně: „Míníš mi tvrdit, že dítě, které nedovede 
rozlišit pravou ruku od levé je hříšníkem?“

„Já to neřekl – to Bible – ale ty to musíš vidět sám v každodenním 
životě. Náš vzdělávací systém je nastaven pouze tak, aby učinil náš život ze 
sociálního hlediska co možná nejsnesitelnější. Zamysli se nad tím – jedno 
z prvních slov, které dítě pronese, byť v kterémkoli jazyku, je obyčejně 
NE! Nikdo nemusí učit dítě, jak být neposlušné nebo odbojné, to už ví 
skrze svoji přirozenost. Vzděláním se snažíme děti krotit a mařit v nich 
zlou inklinaci, která je od samého počátku vložena do jeho charakteru. 
Toto je jeden z prvních principů, které Tóra rozvádí hned na začátku knihy 
Genesis:

„I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že 
každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli zlý.“ (Genesis 6:5)

„Prvotní hřích v ráji nebyl jen zločinem spáchaným požitím 
zakázaného ovoce. Když se na to zaměříme, nebyla to tak strašná věc, aby 
muselo dojít k vyhnání z ráje. Ale spíše to byla Adamova neposlušnost 
vůči jasnému příkazu Boha, která vyvolala tak velký božský hněv. Až 
do dnešních dnů všechny lidské hříchy nejsou ničím jiným než vzpourou 
a vzdorem proti Boží vůli. Kdykoli člověk dělá něco, co je v rozporu 
s Boží vůlí, hřeší. Od začátku do nynějška není na tváři země jediná duše, 
která by plnila Boží vůli nepřetržitě, aniž by někdy selhala a tak Písmo 
považuje lidskou rasu za hříšnou.“

Život těla spočívá v krvi
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„Víme, že Adam byl stvořen podle představy Boha, ale to platilo jen 
pro první lidský pár na zemi a to je pro stav v nevinnosti, ještě před tím než 
padli do hříchu. Tato představa Boha, podle níž byl první člověk stvořen, 
byla v důsledku hříchu hrozně zmarněna a znehodnocena k nepoznání.“

Nuže podle Mojžíšovy Tóry, kdykoli někdo chtěl nebo byl požádán, 
aby přinesl Bohu oběť, měl přinést čisté (košér) – rituálně vhodné – 
zvíře knězi. Potom položil své ruce na hlavu zvířete a vyznal své hříchy, 
přenášeje tak svůj hřích a vinu na zvíře bez hříchu. Teprve pak bylo zvíře 
zabito knězem a obětováno na oltáři. Život zvířete musel být ukončen kvůli 
záchraně člověka, který se provinil, ale od toho momentu byl považován 
Bohem za někoho, kdo nezhřešil – tedy až do příště samozřejmě.“

Zeptal jsem se: „Co udělalo to ubohé nevinné jehně nebo ten býk 
bez hříchu, že si zasloužili tak hrozný osud a byli zabiti místo mne, aby 
zaplatili za můj hřích? Proč bych neměl platit cenu za vlastní hřích sám?“

„Ale ty přece za hřích platíš! Uvědomuješ si vůbec, jaká cena za hřích 
je? Jednou někdo řekl, že hřích je jako krutý vychovatel, je nejhorším 
tyranem ze všech tyranů! Celé dny svého života mu otročíš a on tě využívá, 
vykořisťuje, vyvolává v tobě pocit viny, hanby, škody, neštěstí – a ty mu 
věrně sloužíš jako nevolník. Ale potom, ve tvůj poslední den, kdy si přijdeš 
pro svou mzdu, vysměje se ti do tváře a oplatí ti za tvou nepřetržitou službu 
smrtí, protože „mzdou hříchu je smrt!“ (Římanům 6:23)!“

„Řekni mi, jsi opravdu ochoten platit tak strašlivou mzdu za hřích, 
kterou je smrt, sám? Nejsi rád, že někdo jiný už za něj platí? Zaplatit 
za svůj hřích není jen tak!“

„Ale přece všichni nakonec zemřeme, je to tak? Proč je to tedy tak 
hrozné?“ požadoval jsem odpověď.

„Písmo mluví o dvou rozdílných druzích smrti,“ vysvětloval mi Jeff 
trpělivě. „Na jedné straně existuje to, co nazýváme tělesnou smrtí a o ní jsi 
právě mluvil. Je to ukončení všech tělesných aktivit v žijícím organismu. 
V tomto ohledu je podobnost mezi lidskou rasou a zbytku animálního 
života na této planetě. Ale na druhé straně je jiný druh smrti „druhá smrt“ 
(Zjevení 20:14), jak ji Bible nazývá, která je duchovní smrtí, věčným 
a konečným odloučením člověka od žijícího Boha, který je prapůvodním 
zdrojem života. Všichni lidé, hříšníci, jakými jsme, musí platit za své 
hříchy věčnou duchovní smrtí, pokud nepřijmou Boží prostředky spásy. 
Jeho zadostiučinění a odpuštění našich hříchů skrze oběť Ježíše, Mesiáše. 
Když Písmo popisuje tuto věčnou smrt, pisatelé užívají v textu velmi silné 
představy, jako je Gehena (peklo), jezero, kde „hoří oheň a síra“ (Zjevení 
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21:8) a (Izajáš 66:24), kde: „jejich červ neumírá, jejich oheň neuhasne“ 
a (Matouš 22:13), kde člověk bude vyhnán „ven do temnot, tam bude pláč 
a skřípění zubů“.

„Je sice pravda, že čisté zvíře nemůže za tvůj přečin“, pokračoval 
Jeff navazuje na místo, kde jsem mu skočil do řeči. „Ty jsi jediný, kdo 
má vinu. Ale Bůh ve svém nekonečném milosrdenství chce ukázat, jak 
je hřích v Jeho očích hrozný tím, že před tebe staví dokonalé krásné 
a nevinné zvíře, zrovna jako bys měl i ty být takový, kdybys nehřešil, 
které stojí na tvém místě a místo tebe umírá.“ Ale dnes už nemáme chrám 
a ani oběti,“ namítl jsem se vzdorem. „Naši rabíni nás učí, že od doby 
zničení chrámu, všechny oběti skončily a že Bůh změnil způsob odpykání. 
Od dob, kdy byl zničen druhý chrám je to: modlitba, kajícnost, dávání 
almužen – to vše vzdaluje od člověka Boží trest. Dnes verš (Ozeáš 14:2) 
se na nás vztahuje jako prostředek spásy: „Navrať se, Izraeli k Hospodinu, 
svému Bohu, neboť jsi upadl pro svou nepravost. Vezměte sebou tato slova, 
obraťte se k Hospodinu, řekněte mu: „Promiň nám všem tu nepravost, 
přijmi nás laskavě, když chceme oběti býčků nahradit svými rty.“

„Mýlíš se v dobrém i špatném smyslu,“ odpověděl Jeff. „Je pravda, 
že dnes nemáme chrámy ani oběti. Je také pravda, že oběti byly ukončeny 
zbořením chrámu v Jeruzalémě. Avšak je špatné myslet, že Bůh změnil svůj 
postoj a že dnešní půsty a modlitby jsou dostatečnými oběťmi za spásu. 

Kdyby tomu tak bylo, proč jsme potřebovali oběti na začátku? 
A kdyby modlitba a půst samy o sobě mohly zachránit duši člověka, proč 
by si Bůh dal práci s tím, aby požadoval ztrátu tolika nevinných zvířecích 
životů? Ne, Bůh se nezměnil a nikdy nezmění. Je věčný, nemá žádný 
alternativní plán pro spásu lidstva.“

„Opakuji ti, co jsem řekl předtím: to je přesně to, proč Bůh musel 
poslat Mesiáše. Ježíš je dokonalá a věčná oběť, který svou zástupnou 
smrtí učinil – jednou a navždy – konec všem zvířecím obětem.“

„Ale to nebyl Ješu, kdo učinil konec obětem!“ rozrušil jsem se. „Vy 
jste to byli, pohané, kdo ukončili oběti tím, že jste rozbili a zapálili chrám.“ 
Jeff se na mne zahleděl, jako by mohl číst moje myšlenky. „Skutečně si 
myslíš, že Všemohoucí Bůh je tak slabý a neschopný, že by tomu nebyl s to 
zabránit? Jinými slovy, kdyby Bůh nechtěl dovolit pohanským Římanům 
zničit chrám, mohli by Římané z něho odstranit byť i jen jeden kámen? 
Jistě znáš knihu Ámose, který nám říká, že Bůh nikdy nic neučinil, aniž 
by to neodhalil lidem prostřednictvím svých služebníků, proroků, kterým 
předem oznámil, co zamýšlí udělat.“

Život těla spočívá v krvi
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Souhlasil jsem. Uznal jsem to za správné. Ale měl jsem podivný 
pocit, že vše, co jsem věděl a čemu jsem věřil do této hodiny, se jaksi 
vznáší ve vzduchu bez solidních základů, kdežto Jeff má vše dobře 
uspořádané a zakotvené v pevném a stálém Božím slově. Také jsem si 
všiml, že jeho víra je založena jenom na Bibli. „I v tomto případě,“ řekl 
Jeff, „jako ve všech jiných, Bůh zjevil svým služebníkům, že Mesiášovým 
prvním a základním úkolem, bude pykat za hříchy lidské rasy. Ukončení 
obětního systému bylo svým způsobem jakýmsi vedlejším produktem 
tohoto všestranně důležitého úkolu.“

„Zapovídal jsem se, musím už jít,“ řekl Jeff, když se podíval 
na hodinky. „Ale zas brzy přijdu a přiblížím ti některá proroctví, která 
odhalují některé věci, týkající se Izraele a Ježíše takové povahy, o nichž 
jsi – a tím jsem si jist – nikdy ani nesnil!“

Musel jsem souhlasit, že jsem nic podobného ve svém životě neslyšel. 
Copak asi mi tento člověk bude schopen v Bibli ukázat! Zamknul jsem 
obchod a vyšel si na procházku podél pobřeží oceánu. Hlava se mi točila 
ze všech těch odporujících myšlenek. V noci jsem si nemohl pomoct, 
abych stále nevzpomínal na svého stárnoucího otce. Mohl jsem si ho 
přesně vybavit při provádění tradičních očistných rituálů u pramene, jak 
se symbolicky zbavoval všech svých hříchů v den nového roku Roš ha-
šana. Litoval jsem ho, protože to vskutku nebyl ten pravý způsob, jak 
se hříchů zbavit. Před očima se mi mihl obraz, jak otec zabijí obětního 
kohouta v předvečer na svátek Jom kipur. Sledoval jsem v duchu, jak 
s tím bílým, krvácejícím a vzpírajícím kohoutem točí nad hlavou. Pevně 
ho držel a kruhovými pohyby s ním točil i nad našimi hlavami a přitom 
šeptal tradiční popěvek: „Toto je mé pokání, toto je má náhrada, toto je 
mé zastoupení, tento kohout jde vstříc smrti a my vstoupíme do dobrého 
života a pokoje!“ Matka později využila zabitého kohouta k tomu, aby 
připravila tradiční polévku jako poslední jídlo před půstem svátku Jom 
kipur. Pomyslel jsem si, že kdyby všechny naše hříchy byly skutečně 
přeneseny na toto ubohé stvoření, netrvalo by dlouho, abychom je opět 
přijali zpět s tím, že jsme kohouta snědli.

Bylo toto skutečně míněno jako oběť? Kde je mimochodem o kohoutí 
oběti zmínka v Bibli? Tóra mluví o býcích, beranech, kozách, jehňátkách, 
holubicích a i ptácích, ale kde je zmínka o kohoutu či kuřatech v dané 
souvislosti? Mohu si stále vybavit v paměti, že ke konci Jom kipur, jsem 
si nikdy nebyl jist, zda moje hříchy byly či nebyly odpuštěny. Sice jsme si 
vzájemně přáli oním tradičním požehnáním Gemar hatimah tovah (Kéž je 
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tvé jméno zapsáno v knize života), ale i toto krásné požehnání není ničím 
víc než rutinou. Mohlo být pravdou, když Jeff říkal, že ústřední bod Dne 
pokání byla skutečně oběť a že od té doby, co nemáme žádného obětního 
beránka, nemůžeme mít žádnou jistotu, že jsou naše hříchy odpuštěny. 
Zaměřil jsem se na chvilku na talmudský příběh, týkající se Johanana Ben 
Zakkaiho, (rabína), který na svém úmrtním loži vyznal svým zarmouceným 
následníkům, že si vůbec není jist, zda ho andělé vedou do nebe nebo – 
bohužel – do pekla! Co kdyby měl Jeff pravdu v tom, že potřeba oběti byla 
„vestavěna“ do přirozenosti člověka a je proto stará tak, jako hřích sám 
o sobě?

Se svými zmatenými rozpaky jsem dospěl do takové situace, že 
jsem se téměř nemohl dočkat dalšího setkání s mým novým přítelem. Jeff 
miloval Boha, jako dítě miluje otce. Také Boha znal jakýmsi osobním 
a intimním způsobem, zatímco já jsem o Bohu toho moc nevěděl. Pro Jeffa 
nebyl Bůh jen nejvyšší moc, cizí a vzdálená, který pohání kola vesmíru. 
Bůh byl pro něho spíš Otcem lásky, který zná své děti skrz naskrz. A přece 
je miloval navzdory jejich lidským slabostem a pochybnostem. Zdálo se 
mi, že já znám Boha jen ze židovské tradice. Miloval jsem svátky Izraele 
a rád jsem příležitostně čítával ve Starém zákoně. On Starý zákon četl 
tak, jako kdyby měl před sebou milostný dopis od někoho velmi drahého 
a vzácného. Pro Jeffa byl Starý zákon živé slovo žijícího Boha.

Jeff měl naprostou důvěru v to, že jeho hříchy jsou odpuštěny, zatímco 
já jsem věděl, že celý můj život je plný smilstva. Jeff věděl, že kdyby 
přišel jeho čas, brána nebes se před ním široce otevře a on vejde, aby 
byl se svým Bohem navždy v nebi. Ve srovnání s ním jsem já neměl ani 
potuchy, kde bych mohl skončit. Jeff mluvil o tomto životě jako o cestě, 
která vede na hostinu věčného života. Nevím, jaké já bych mohl konat 
přípravy během této cesty. Bude však bez nich pro mne na věčnosti nějaká 
hostina? Kamkoli jsem se obrátil, uvědomoval jsem si, že Jeff má přede 
mnou jasnou přednost. On věděl, co já jsem předpokládal,že vím. Měl 
něco, o čem já jsem věděl, že to bylo původně mé, ale že jsem o to nějak 
mizerně přišel. Mohl bych dát všechny poklady světa za to, jen abych 
zjistil, co to „něco“ je. Ano, byl jsem k smrti vyděšen a vůbec si nebyl jist, 
zda chci hledat odpověď, protože jsem tušil, že ta odpověď je zahrnuta jak 
v odpovědnosti, tak v závazku, tedy v tom, co jsem v daném bodě života 
nebyl ochotný přijmout. 

Život těla spočívá v krvi
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Bratří, toužím z celého srdce a modlím se k Bohu, 
aby Izrael došel spásy. Vždyť jim mohu dosvědčit, 

že jsou plni horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání. 
Nevědí, že spravedlnost je od Boha, a chtějí uplatnit svou vlastní; 

proto se spravedlnosti Boží nepodřídili. 
Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý.

(Římanům 10:1–4).
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Kapitola 9

Kdo je potom oběť?

Několik dní přešlo, než jsem zas uviděl Jeffa za oknem svého krámku. 
Zdálo se, že přichází s novou municí, připraven na mne pustit několik 
nových bomb k tématu. Byl jsem předem srozuměn se vším souhlasit, 
přinejmenším aspoň v jednom bodě: současná církevní instituce nebyla 
ničím jiným než obrovským fíkovým listem, aby kryla nahotu politiky. 
Jeff mi neřekl nic nového, co bych nevěděl o existenci Boha. Znal jsem to 
všechno velmi dobře od dětství. 

Během svých potulek po světě jsem potkal všechny druhy lidí, ale 
nikdy jsem nenarazil na někoho, kdo by měl takový dobrý postoj k životu. 
Když jsem se sním setkal poprvé, všiml jsem si, že je obdarován zvláštním 
druhem moudrosti a opravdu jsem se těšil na způsob, kterým předkládal 
svou teorii. Také jsem oceňoval způsob, jak trpělivě snáší všechny mé 
mizerné útoky na jeho víru. Jeho podání mi bylo vzdálené tak jako východ 
od západu, ale byl jsem přesto šťastný, když jsem ho spatřil, protože jsem 
cítil, že má v záloze ledacos, čím by mě mohl poučit. Opravdu jsem 
toužil slyšet všechny ty jeho informace o Bibli, které jsem nikdy neslyšel 
ani v synagoze a ani doma u svých rodičů, či ve škole. Když Jeff vešel 
do obchodu, navázal na konverzaci přesně v tom bodě, kde minule skončil. 
Obdivoval jsem jeho vytrvalost a houževnatost. „Proroci předpovídali 
příchod Mesiáše, citoval Jeff svým typickým způsobem slova židovských 
mudrců. Slíbil jsem ti několik proroctví, týkajících se Ježíše, ukázat. 
Dovolíš mi, abych ti proroctví o Ježíši ukázal ve tvé vlastní Bibli nebo 
v mé?“ Když jsem navrhl svou Bibli, odpověděl: „Najdi Izajáše 52:13 
a čti až do konce kapitoly, ano?“

To byla neodolatelná výzva. Otevřel jsem svou Bibli, začal číst 
a nemohl jsem uvěřit vlastním očím!

„Hle, můj služebník bude mít úspěch, 
zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší. 
Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou! 
Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku, 
jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem. 
Avšak on kropí mnohé pronárody krví, 
před ním si králové zakrývají ústa, protože spatří, 
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co jim nebylo vyprávěno, a porozumí tomu, o čem neslyšeli.
Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? 
Vyrostl před ním jako proutek, 
jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. 
Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. B
yl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, 
muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, 
před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. 
Byly to však naše nemoci, které nesl, naše bolesti na sebe vzal, 
ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. 
Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. 
Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. 
Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej 
však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. 
Byl trápen, ale pokořil se, ústa neotevřel, jako beránek vedený 
na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. 
Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? 
Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. 
Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem našel smrt, 
ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. 
Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, 
aby položil svůj život v oběť za vinu. 
Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. 
Zbaven trápení, spatří světlo, nasytí se dny. 
Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým, 
jejich nepravosti on na sebe vezme. 
Proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist, 
za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky.“ 
On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných." 
(Izajáš 52:13–15, 53:1–12).

Přes vzdělání, kterého se mi dostalo a všechny nacionalisticko-
historické lekce, které jsem prostudoval ve škole, přes všechny předsudky, 
které jsem přijímal už s mateřským mlékem (podle nichž, ti všichni byli 
nevinní izraelští Židé bez hany, kteří museli snášet ukrutnosti z rukou 
zlých a nemravných pohanů) jsem musel připustit, že ta část, kterou jsem 
právě dočetl v hebrejské Bibli, jasně popisovala nevinného jedince, který 
vytrpěl strašlivé zacházení, dokonce smrt z rukou druhých, kteří se však 
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nazývali jeho lidmi, ačkoli on sám neučinil nic špatného. V tomto bodě 
jsem nemohl ignorovat Jeffovo vysvětlení. 

Jeff pokračoval: „Prorok začíná rétorickou otázkou: Kdo uvěřil 
našemu poselství?“ Věděl dobře, že lid Izraele by nikdy nepřijal, nebo 
by neuvěřil v krále, který je spravedlivý, obdařen milostí spasit člověka, 
skromný – jedoucí na oslu, vlastně jen na oslátku – „Hle, přichází k tobě 
tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, 
osličím mláděti“ Zachariáš 9:9).

„Prorok Izajáš si spíš všímá svým duchovním zrakem toho, jak 
Izraelité Mesiášem pohrdají a jak ho odmítnou, poněvadž nebude s to plnit 
jejich očekávání, požadující vítězného a militantního vůdce, který dobude 
všechna pohanská království, pokoří všechny národy a celý svět ovládne 
z Jeruzaléma. Naopak, Izajáš viděl, že byl v opovržení a kdekdo se ho 
zřekl: „tak opovržený, že jsme si ho nevážili.“

„Bůh nebyl překvapen tím, že Izrael Mesiáše odmítl. Naopak, 
dokonce to ústy Izajášovými předpověděl. Ale Hospodinovou vůlí bylo 
„zkrušit nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, 
bude dlouho žít a zdárně vykoná vůli Hospodinovu“. Jinými slovy Ježíš 
byl předurčen jako oběť za hříchy celého světa, takže... “zdárně vykoná 
vůli Hospodinovu.“

Ztratil jsem řeč, když jsem dočetl to, co nepotřebovalo žádného 
vysvětlení. „…jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech...“Tím, 
co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým, „jejich 
nepravost na sebe vezme.“

Navíc jsem poznal, že tento pohan Jeff, který podle našich židovských 
mudrců neměl žádnou duši (nešama) zde stojí rovně přede mnou s duší 
daleko čistší, než je duše má – byť já jsem Žid – protože já žiji ve hříchu. 
„Který z nás dvou by měl být ukamenován k smrti?“ pomyslel jsem si.

Vzápětí jsem Jeffovi položil další otázku a čekal běžnou odpověď: 
„Kdo potom zabil Ješu?“ Byla to zavádějící otázka, poněvadž jsem si byl 
jist, že nás, Židy, obviní Jeff za tento skrytý zločin, jako to činí všichni 
křesťané.

„Učinili to Římané a učinili to Židé, ty i já na tom máme svou vinu. 
Celé lidstvo má stejnou vinu,“ řekl Jeff.

To byla zvláštní odpověď! „Co tím míníš?“ žasl jsem. „Jak jsme ty 
a já mohli zabít Ješu? Nežil před dvěma tisíci roky?“

„Ano, žil. Z hlediska historického to byli Židé, kdo vydali Ježíše 
do rukou Římanů, protože Židé neměli dovoleno vynášet rozsudek 

Kdo je potom oběť?
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smrti, když se nacházeli v područí Římanů. Avšak Římané tuto popravu 
uskutečnili ukřižováním, protože to byl v těch dobách běžný způsob 
poprav odsouzených k smrti. Bůh předurčil tento způsob ,takže celý 
svět, Židé i pohané, jsou v očích Boha viníky a tím zároveň mají stejné 
podílnictví na Jeho spáse. Bůh všem určil díl viny, aby všem mohl udělit 
milost svého odpuštění. Dnes nemůže nikdo prohlásit, že se nepodílel 
na ukřižování Ježíše.

Obvinit jednu část lidstva by znamenalo projevit nespravedlnost vůči 
dějinné i duchovní pravdě.“

„A pak, kdyby Ježíš nebyl ukřižován, izraelští proroci by se mýlili, 
protože předpověděli Jeho smrt na kříži mnoho roků předtím. Ale na druhé 
straně, ani Židé, ani pohané nejsou těmi, kdo nesou odpovědnost za Ježíšovu 
smrt. Za tuto smrt je na vině lidský hřích. Ohlédneme-li od toho, že jsi Žid 
a já pohan, jsme oba hříšníci a jako takoví stojíme se stejným dílem viny 
před svatým a spravedlivým Bohem. Byl to hřích tvůj a můj, který poslal 
Ježíše na kříž. Důležitější je, že kdyby on nebyl srozuměn s tímto trestem 
smrti a svolný zemřít za tebe a za mne, žádná moc vesmíru by ho k tomu 
nemohla přimět! Byla to Jeho láska k hříšníkům, že zemřel jako věčná oběť, 
aby nám získal odpuštění hříchů. „O čem to tady mluvíš?“ naježil jsem se. 
Vždyť už žádné oběti nemáme. Vy pohané víte, že nemáme ani chrám a ani 
obětiny! A pak, lid Izraele ve své historii vykonal dost obětí, nemyslíš? 
Věřím, že tou obětí, o níž psal Izajáš, byl myšlen lid Izraele.“

„Třiapadesátá kapitola Izajáše se nemůže vztahovat na lid Izraele,“ 
odpověděl Jeff trpělivě. „Nevyznávají Židé dvakrát týdně, každé pondělí 
a čtvrtek v modlitbě (tachanun) prosebné toto: Bylo to pro naše hříchy, 
že jsme byli vyhnáni ze své země? Víš, lidé Izraele museli platit za své 
hříchy a žádným způsobem nemohli pykat za hříchy pohanů. V Písmu jsou 
opakovaně vyčísleny mnohonásobné hříchy Izraele, jeden po druhém. 
Přečti si například, co o tom řekl Izajáš v první kapitole jeho knihy: 

„Ach, pronárode hříšný, lide obtížený vinou, potomstvo zlovolníků, 
synové šířící zkázu! Opustili Hospodina Svatého, Boha Izraele, 
znevážili, odcizili se mu." (Izajáš 1:4).
A (Izajáš 1:6,9) „Od hlavy až k patě nic zdravého není.“... „A kdyby 
Hospodin zástupů nám neponechal hrstku těch, kdo přežili, byli 
bychom jako Sodoma, podobni Gomoře bychom byli.“

„Bylo by těžké říct, že Bůh v těchto verších svému lidu lichotí. Bůh 
nikdy nelichotil nebo neskládal komplimenty svým dětem, když je musel 
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napomínat, ukázňovat či kárat za hříchy. A lidé Izraele nemohli pykat 
za hříchy národů už proto, že národy nesly vinu za své vlastní hříchy. 
Proto musel Bůh na svět poslat Mesiáše.“

A opět jsem byl jednou překvapen tímto pohanem, který znal 
Bibli a který dokonce citoval z naší židovské modlitební knížky. Byl 
jsem zahanben tím, jak moc jsem zanedbal studium Bible, že jsem ani 
nemohl ze sebe vydat nějaký zvuk jako „židovskou“ odpověď na Jeffovy 
interpretace. Jeff si musel všimnout mého zmatku, protože rychle změnil 
předmět hovoru a pak zas zvolil další překvapující otázku: „Víš, kdy 
přesně měl Mesiáš přijít?“

„Jsem si jist, že je mnoho Židů, včetně rabína Lubaviče, kteří by byli 
ochotni dát spoustu peněz za tuto informaci,“ řekl jsem jakoby žertem. 
„A já jsem ochoten ukázat ti to zadarmo v tvé hebrejské Bibli,“ odsekl 
Jeff.

„Tento pohan získal mou pozornost,“ myslel jsem si, když jsem mu 
podával svou Bibli. Znalecky ji otevřel a znovu se opakovalo to ponižující 
srovnání: ačkoli jsem Bibli rád četl, mohl jsem si stěží zapamatovat 
seznam jejích jednotlivých knih.

Jeff rychle převracel stránky Bible, dokud nedošel k deváté kapitole 
Daniela a pak mě požádal, abych začal nahlas číst počínaje dvacátým 
čtvrtým veršem: 

"Sedmdesát týdnů let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, 
než bude skoncování s nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než 
dojde k zproštění viny, k uvedení věčné spravedlnosti, k zapečetění 
vidění a proroctví, k pomazání svatyně svatých. Věz a pochop! 
Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému 
vévodovi uplyne sedm týdnů. 
Za šedesát dva týdny bude opět vybudováno prostranství a příkop. 
Ale budou to svízelné doby. Po uplynutí šedesáti dvou týdnů bude 
pomazaný zahlazen a nebude již. Město a svatyni uvrhne do zkázy 
lid vévody, který přijde. Sám skončí v povodni, ale až do konce bude 
válka. Je rozhodnuto o pustošení. 
Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu v polovině toho týdne 
zastaví obětní hod i oběť přídavnou."
(Daniel 9:24–27)

„Připouštím, že jazyk této pasáže je zvlášť drsný,“ řekl Jeff. „Rozumíš 
tomu?“

Kdo je potom oběť?
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Přečetl jsem si to znovu od začátku do konce a musel jsem přiznat, že 
je to těžké k pochopení. Nikdy předtím jsem to nečetl, a abych se vyjádřil 
přesněji, stěží jsem věděl, že existuje kniha Daniel.“

Jedna pasáž mě zaujala nejvíc. Věděl jsem, že Mesiáš má přijít 
„ke konci časů, aby spasil a zachránil Izrael před všemi jejími protivníky“, 
aby přemohl všechny Boží nepřátele a nastolil svůj věčný a pravý pokoj. 
Během jeho vládnutí vlk bude žít spolu s beránkem a leopard s kůzletem 
(viz. Izajáš 11:6). A potom lidé Izraele budou žít své dny v naprostém 
bezpečí, „každý bude bydlet pod svou vinnou révou a svým fíkovníkem“ 
(Micheáš 4:4), se všemi pohany podrobenými u jeho nohou. Ale v této 
pasáži čtu, že „Mesiáš bude proklán“. Co slovo „proklán“ znamená? Vím, 
že hebrejské slovo „karet“ znamená „smrt z vůle nebes“. Máme marnit 
svůj čas čekáním na Mesiáše, který bude „proklán“? Myslel jsem na to, co 
jsem četl předtím „jako beránek, který je veden na porážku… Jeho hrob 
byl označen zlými lidmi...Protože on vydal sám sebe smrti.“ Skutečně 
Mesiáš musel přijít, aby zemřel? Bůh chraň. V tomto případě je možné, že 
křesťané mají pravdu, když připisují tu smrt jejich Ješu? Jeff ve snaze mi 
pomoct, řekl: „Nejdřív si ujasníme pozadí této části příběhu. Daniel byl 
mladík, když musel odejít do exilu za vlády Nebukadnezara z Jeruzaléma 
do Babylonu. Musel sloužit několika králům během svého dlouhého života, 
a to nejdřív v Babylonu a později, po perském vítězství v Persii. Jednoho 
dne narazil na starodávný svitek, ve kterém si přečetl staré Jeremiášovo 
proroctví. Podle tohoto proroctví exil v Babylonu trval sedmdesát let. 
Prostou kalkulací si ujasnil, že tato doba je právě u konce. Začal se postit 
a modlit a vyznávat hříchy svého lidu a snažil se pochopit, proč konec 
nenastává. Po modlitbách a půstu se mu zjevil anděl a ve vizi Daniel 
poznal, jaká budoucnost je pro jeho národ osudem připravena. „Vidím, že 
slovo Mesiáš se objevuje dvakrát v této pasáži, ale jak z toho člověk může 
vyvodit, kdy vlastně Mesiáš měl přijít?“ zeptal jsem se. Jeff odpověděl: 
„Tady musíš mít jistou znalost o lingvistice, historii, astronomii a také 
nepoškodí znát něco z matematiky. Jednou jsem četl dost obsažnou studii 
o tomto proroctví,a teď je chci s tebou probrat a vše ti vysvětlit. V každé 
z výše zmíněných disciplín máme nějaké velmi důležité klíčové údaje. 
Především si prozkoumáme tuto část z lingvistického hlediska. Dnes 
mluvíme o týdnu jako o časové jednotce, která má sedm čtyřiadvacet dnů. 
Ale v biblických dobách slovo týden mělo dodatkový význam. Například 
v knize Genesis čteme, že Lában, ten lstivý a vypočítavý strýc poté, co 
podvedl svého synovce Jákoba a Ráchel (a Leu) mu navrhl toto: „Zůstaň 
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u ní (mínil Leu) po celý svatební týden a dáme ti i tu mladší za službu, 
kterou si u mě odsloužíš v dalších sedmi letech.“ (Genesis 29:27).

Z hlediska historického týden může také znamenat dobu sedmi let. Zde 
v Danielovi máme skrytý plurál „šavuim“, který může být pojímán jako 
perioda – každých sedm roků, zatímco běžný plurál „šavuah“ je hebrejské 
slovo týden – Šavu̓ot, toto slovo naznačuje pravidelný sedmidenní týden.

Uvažujme teď z hlediska historického. Ze světské historie víme, že 
král Artaxerxes-Longimanus, Persie, nastoupil na trůn v roce 465 před 
Kristem. V Nehemiáši 2:1–5 čteme, že ve 20. roce své vlády tento král 
vydal dekret, kterým povoluje přestavbu Jeruzaléma. To znamená, že 
tento dekret, o němž mluví Daniel byl Artaxerxesem vydán v roce 445 
před Kristem – náš výchozí bod pro výpočet proroctví. Jak jsi na tom 
s matematikou?“ zeptal se Jeff. „Jsou to jen základní jednoduché počty. 
Tato kapitola mluví o sedmdesáti sedmičkách, či o 490 letech. Tato perioda 
je druhotně rozdělena na tři nestejná období: sedm „týdnů“, což činí jedno 
jubileum neboli 49 roků, 62 týdnů, tedy 434 roků a další „týden“, vše 
zase rozděleno do dvou „polotýdnů“. Podle této pasáže se předpokládá, že 
Mesiáš byl zabit někdy po těchto dvou obdobích. Když teď sečteme 434 
a 49, dostaneme 483 roky.“

„Ve starověku rok byl vypočítán podle lunárního roku o 360 dnech. 
Mesiáš musel být zabit krátce poté, co přešlo 173 880 dnů (483krát 360) 
od doby, kdy král Artaxerxes vydal dekret.“

„A Nehemjáš 2:1 též říká, že tento dekret byl vydán v měsíci Nisanu. 
První den v Nisanu byl (pro ty krále) židovský Nový rok, což znamená, že 
roky jejich panování byly počítány od Nisanu k Nisanu. Při této příležitosti 
se slavily různé oficiální události a svátky, což nás vede k odhadu, že tento 
královský dekret, byl také vydán prvního dne měsíce Nisanu.“

„A teď z pohledu astronomického. Podle Královského planetária 
v Greenwichi, Anglie, bylo určeno, že první Nisan v roce 445 před 
Kristem spadá na čtrnáctého března. Máme tak výchozí datum v běžných 
kalendářních termínech.“

„Z toho je možné vypočíst přesné datum, kdy Ježíš vstoupil 
do Jeruzaléma – jel na oslu – několik dnů před svým ukřižováním. 
Evangelium podle Lukáše nám říká, že Ježíšovo veřejné působení trvalo 
asi tři roky, což nás přivádí k roku třicet dva po Kristu – neboli k roku, 
v němž byl Ježíš ukřižován. „V Janu 12:1 se píše, že Ježíš přišel do Betánie 
šest dnů před Velikonocemi a ve verši dvanáctém, že do Jeruzaléma 
vstoupil následující den. Velikonoční svátky spadají vždy na čtrnáctý den 

Kdo je potom oběť?
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v Nisanu, což podle výpočtu Astronomického střediska spadá na desátý 
duben roku 32 po Kristu. Ježíš přišel do Betánie čtvrtého dubna, což bylo 
v pátek. Jídlo, které jedl, muselo už být sobotním pokrmem (šábes), kdežto 
„následující den“ nebyla sobota, kdy Ježíš a učedníci odpočívali, ale spíše 
neděle, šestého dubna roku 32 po Kristu.“

„Spadá šestý duben roku 32 po Kristu přesně 173 880 poté, co 
král Persie vydal dekret ke znovuvybudování Jeruzaléma jmenovitě 
na čtrnáctého března před Kristem? Podle Juliánského kalendáře1 je 
zřejmé, že mezi těmito dvěma daty je časové překlenutí 477 roků a 24 
dnů. Ale jak pravděpodobně víš, neexistuje něco takového jako „rok nula“ 
mezi prvním rokem před Kristem a prvním rokem po Kristu. Jeden rok by 
proto měl být vypuštěn a tak máme 476 roků a 24 dnů, což činí 173 764 
dnů (365krát 476 plus 24). K tomu musíme připočítat dalších 119 dnů, 
protože židovský kalendář má přestupný rok s jedním dodatečným dnem 
v průběhu každého čtvrtého roku (476 děleno čtyřmi se rovná 119) a tak 
se dostáváme k 173 883 dnům, velmi těsně k počtu dnů podle proroctví 
173 880!“

„Avšak není to dost přesné pro biblické proroctví – musíme být na sto 
procent přesní a získat přesný den. Víme, že Juliánský kalendář se lehce 
odchyluje od skutečného solárního roku: jeho rok je delší o 1/128 dne, 
než solární rok. Abychom opravili tuto deviaci, musíme odečíst jeden den 
každých 128 roků. Takto pro periodu 483 let (Danielových „69 týdnů“, 
musíme odečíst tři dny, což nám dává číslo 173 880 dnů.“

A teď jsem skutečně měl problém – komu bych měl věřit? V synagoze 
a podle židovské tradice, v níž jsem byl vychován, která popisovala 
ideálního Mesiáše pouze pro Izrael, nechávajícího zbytek světa bez 
povšimnutí? Nebo bych měl místo toho přijmout Bibli, která se doslova 
otevřela před mýma očima a v které se říká něco zcela odlišného: že 
Mesiáš měl přijít před zbořením druhého chrámu a byl „zabit“. Je-li Bible 
pravdivá, jak je možné, že oči našich rabínů byly tak slepé, že přehlédly 
takovou jasnou pravdu? Byl jsem si jist, že na tu hádanku musí existovat 
uspokojivá odpověď. Musel jsem najít vše, co jsem najít mohl.

1 Juliánský kalendář byl zaveden v Římě v roce 46 před Kristem a ustanovil dvanáct 
měsíců na rok, každý o 365 dnech – a s každým čtvrtým rokem, který měl 366 dnů, 
s měsícem o 31 dnech nebo 30 dnech – s výjimkou února, který měl 28 dnů a v pře-
stupném roce 29 dnů. Gregoriánský kalendář – modifikace pravidel přestupného 
roku (ten nepatří do daného výpočtu) byl zaveden v roce 1582 ve velké Británii 
a v amerických koloniích byl přijat v roce 1752.
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Zdálo se, že Jeff četl mé myšlenky, protože odpověděl na mou 
nevyslovenou otázku ještě předtím, než jsem měl příležitost ji vyslovit: 
„Četl jsi interpretace rabínů o tomto problému?“ „Ano, četl jsem je! 
Většina tradičních komentářů, týkajících se této pasáže, jakož i jiných 
mesianistických pasáží v Písmu je běžně rozdělena na dvě hlavní 
kategorie: starší kategorii, která má datum před prvním stoletím po Kristu 
a na pozdější kategorii, ve které jsou- ve většině případů – pokusy 
o vyvrácení tvrzení „minim“ (apostatů – odpadlíků) a také jsou šiframi 
hebrejské fráze, šlo-li o „vyznavače v Ježíše z Nazareta“. Většina starých 
komentářů, jako komentář Jonatana Ben Uzziela vztahuje toto proroctví 
ke králi Mesiáši, zatímco novější komentáře, například komentář Rashiův 
směřují k negaci takové možnosti, za užití dost nepodstatných alternativ, 
které podpírají velmi silné antimesiášské stanovisko. „Uvidíme, co Bible, 
ryzí Boží slovo, má co k tomu říct, jistě může mluvit za sebe! Mudrci 
Izraele jsou stále neschopni tyto věci vidět. Není to proto, že jsou prostě 
stupidní, protože to nejsou! Kvůli jejich hříchu jim Bůh zavřel oči, aby 
umožnil pohanům přijmout židovského Mesiáše a být spaseni. Prozatím 
Bůh vyřadil děti Izraele z dění a nechává je v klidu, ne že by je opustil. Ten 
den přijde brzy, kdy sejme závoj z jejich očí a potom budou litovat svého 
pochybení a vzhlížet k tomu, kterého probodli.“

„Co míníš tím „kterého probodli?“ „Mluví se také o tom ve Starém 
zákoně?“ ptal jsem se. Musel jsem dospět ke stádiu, kdy mě už nic 
nemohlo překvapit či šokovat. V této fázi jsem byl připraven a schopen, 
byť ne zrovna s ochotou, přijmout cokoli. Nějak jsem dospěl k bodu, že 
tato Bible má v sobě daleko víc, než jsem byl s to připustit. 

„Ano, je to verš z knihy Zachariáš,“ odpověděl Jeff věcně. Otevřel 
Bibli a nechal mi tu pasáž přečíst. Mluvilo se v ní o hrozné válce, která 
udeří na Judeu a Jeruzalém. Z obsahu jsem nemohl vyvodit, zda probíhala 
v minulosti nebo bude probíhat v budoucnosti – nebesa chraň! A pak jsem 
dočetl k místu:

„V onen den vyhledám všechny pronárody, 
které přitáhly na Jeruzalém a zahladím je. 
Ale na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyliji ducha 
milosti a proseb o smilování. 
Budou vyhlížet ke mně, kterého probodli. 
Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného, 
budou nad ním hořce lkát, 
jako se hořce lká nad prvorozeným.“ (Zachariáš 12:9–10).

Kdo je potom oběť?
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Líbila se mi představa, že Bůh plánuje zničit všechny národy, které 
povstaly proti Jeruzalému. Odpovídalo to tomu, jak já se představuji 
charakter Mesiáše. Avšak tady mi bylo řečeno, že Mesiáš nebyl zabit, 
ale podle tohoto verše byl „proklán“ a celý židovský národ ho spatří, až 
Bůh všem otevře jejich duchovní zrak a vylije na ně svého Ducha milosti 
a proseb o smilování! Nějak to odpovídalo dokonalé harmonii všeho 
v Písmu. 

„Ó můj Bože! Otvírá Bůh mé oči právě teď?“ Byl jsem k smrti tou 
myšlenkou poděšen.

Jeff přesně věděl, co říct a jak to říct: „Víš“, pokračoval, jako by 
považoval za danou věc, že vše vím, protože jsem Žid, „Izajáš mluvil 
o Beránku, který bude pykat svou smrtí za hříchy lidstva. Daniel předvídal 
dobu, přesně na den, kdy bude Mesiáš zabit. Zachariáš prorokoval, že 
přijde den, kdy celý izraelský národ bude hledět na toho, kdo byl proboden, 
což se vztahovalo ke způsobu jeho smrti a že všichni se budou nad tím 
rmoutit. A teď ti chci ještě ukázat jiné proroctví, které vrhne víc světla 
na den Ježíšova návratu.

„Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby 
Syn člověka: došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu 
dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé 
různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná moc, která 
nepomine a jeho království nebude zničeno.“ (Daniel 7:13–14).

„Vidíš?“ ukázal Jeff na mne. „Každý prorok nám odkázal jinou část 
neboli několik jiných částí téže velké hádanky, nebo mozaikového obrazu, 
jestli to chceš takhle, který Mesiáše portrétuje. Daniel popsal jeho příchod 
v oblacích, zatímco Zachariáš ho zosobnil jako někoho, kdo byl proboden. 
Budeš muset souhlasit s tím, že nebyl proboden na nebesích.“

„Chceš, abych ti ukázal, co Bible říká o místě, kde se Mesiáš 
musí narodit?“ To byla další omračující rána. A opět jsem byl udiven 
zevrubnou Jeffovou znalostí Písma. Otevřel Bibli a četl proroctví plynulou 
hebrejštinou, byť s americkým přízvukem: 

„A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe 
mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je od pradávna, 
ode dnů věčných.“ (Micheáš 5:1).

„Většina židovských komentátorů souhlasí, že vzhledem k tomuto 
verši by mělo rodiště Mesiáše být v Betlémě v Judsku, ve městě krále 
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Davida. Ale ten vládce, o kterém Micheáš mluví, musí být zvláštní 
osobou, jinak bychom mohli být v pokušení, že se tu mluví o nějakém 
králi z masa a krve, jako byl David, syn Jesseho, který se též narodil 
v Betlémě. Avšak Micheáš řekl slovy „z tebe mi vyjde ten“ ještě dlouho 
před dobou, „odpradávna, ode dnů věčných“ a Daniel také o něm mluvil 
jako o vládci věčně trvající říše. A toto je vskutku tak, protože Ježíš nebyl 
obyčejný člověk. Pouze Ježíš mohl pykat za naše hříchy a vdechnout nám 
nového Ducha.“

„Až se setkáme příště, rád ti ukážu v Písmu, že Bůh má skutečně Syna. 
Musíš si uvědomit, že bys nebyl nikdy schopen sám se k těmto věcem 
dostat a že Syn Boha může a chce ti tyto informace poskytnout. Není 
strašným marněním času a energie zbytečně pátrat po pravdivém 
významu života na místech, na kterých není nic k nalezení, v rozbitých 
cisternách, které vodu neudrží?“ (Jeremiáš 2:13)

Jeff tato slova pronášel s takovou autoritou, že to znělo, jako kdyby 
to rovnou přicházelo ke mně z nebe. Zdá se, že mě prohlédl skrz na skrz, 
včetně těch prázdných studní, které jsem často navštěvoval v mém marném 
hledání vody života!

Smál jsem se na něho od ucha k uchu, ale pořád jsem se ještě 
vysmíval tomu, co jsem měl ve svém srdci označeno nálepkou jako jeho 
„fanatismus“. Jak tvrdošíjné a zvrácené může být lidské srdce! Mluvili 
jsme ještě trochu o Izraeli, který jsme oba postrádali. Pak odešel. 

Zavřel jsem obchod a šel zas na své oblíbené místo na promenádě, 
z kterého se dal přehlédnout Atlantický oceán. Miloval jsem cestu dolů 
– k nábřeží, posadil jsem se tam na jednu ze skal, sledoval jsem rybáře 
veslující v dálce a zíral do prázdna horizontu s myšlenkami a plány na mé 
další přesuny. Oceán byl toho večera klidný, ale v mém srdci bylo plno 
zmatků. To vše, co jsem před chvílí četl v Bibli, mě trápilo. Kdesi hluboko 
jsem cítil, že vše se vztahuje skutečně k Ježíši. Náhle jsem si vybavil, 
že jsem kdysi v Manhattanu dostal nějaké pojednání o Ježíši. Vzpomněl 
jsem si, jak mě to tehdy „zvedlo“, ale když jsem se nad tím teď znovu 
zamyslel, udělal jsem to s jistým pocitem fascinace tématem! A když jsem 
se zahleděl na hvězdy na noční obloze a na pobřežní písek – dva typické 
biblické symboly mých dávných a milovaných lidí – nemohl jsem uniknout 
naléhavosti myšlenek, že Izrael zcela propásl znamení. Neobviňoval jsem 
za to judaismus rabínů a ani křesťanství. Vše co jsem chtěl najít, byla jen 
pravda o tom člověku.

Kdo je potom oběť?
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Chci tím říci, že 
Bůh zavrhl svůj lid? 
Naprosto ne! Vždyť 
i já jsem Izraelec, 
z potomstva 
Abrahamova, 
z pokolení 
Benjamínova! 
(Římanům 11:1)

Na pláži v Tel Avivu: 

Každé údolí ať je 
vyvýšeno, každá 
hora a pahorek 
sníženy.
(Izaiáš 40:4).
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Kapitola 10

Hlad po pravdě 

Přešlo několik dnů a Jeff nepřicházel. Poprvé jsem zalitoval, že jsem 
si od něho nevzal telefonní číslo, ale bouře, která se ve mně rozpoutala, 
pomalu začala ustupovat. Čas míjel a dlouhé filosofické debaty, které jsem 
s Jeffem vedl, se začaly z mysli vytrácet. Celý svět ležel přede mnou, vábil 
svými radovánkami a já jsem byl připraven se na nich podílet, pokud se 
náhodou něco nepřihodí. Zvlášť jsem měl rád noci v jistém nočním klubu 
v Asbury Park, New Jersey, zvaném Kamenný poník. V té době vstoupil 
na scénu ještě dost neznámý rockový zpěvák, aby se předvedl v aréně 
šoubysnysu. Předváděl svoji přitažlivou mužnost černými slunečními 
brýlemi, v kovbojském klobouku a hlavně svým vřelým drsným hlasem. 
Jmenoval se Bruce Springsteen. 

Zábava v takovém klubu nebyla pro mě něco nového. Jako teenager 
jsem byl častým návštěvníkem, spolu se svými kamarády, ve všech nočních 
klubech a diskotékách v Tel Avivu, kde jsme kouřili, pili a domlouvali 
si s děvčaty schůzky, protože to tak dělal každý. Tehda jsem byl ještě 
chlapec, ale teď jsem už muž – přinejmenším předvádím svou vizi, jak být 
mužem. Můj život se víc a víc točil kolem té osoby, která na mne každé 
ráno civěla ze zrcadla. Hřích se mi nabízel, takříkajíc jako jedovatá pilulka 
potažená silnou vrstvou cukru, abych neměl problém s polykáním, či spíš 
jsem byl jako ryba, která spolkla háček s návnadou. Čím hlouběji jsem 
klesal do bažin hříchu, tím méně jsem věnoval pozornost té stránce života, 
ke které se mě Jeff pokoušel přitáhnout jako k vysoké a pevné skále – 
k Ježíši Mesiáši. Ovšem nikdy jsem si nepovšiml svých zhoršujících se 
podmínek, protože to vše probíhalo hladce a příjemně. Jednou večer – 
opět před zavírací dobou, vešel Jeff do obchodu, jako by z něho nikdy 
neodešel. Zářil svým familiárním úsměvem a pokračoval v našem 
rozhovoru, jako by v něm žádná přetržka nebyla. Tou dobou jsem už 
k němu pociťoval smíšené city. Na jedné straně jsem rád poslouchal, co 
mi povídá o Bibli, na druhé straně se ve mně už tak moc zabydlel hřích, 
že jsem proti jeho slovům cítil odpor, jelikož vyjadřovaly skrytou hrozbu 
vůči mému způsobu života. Celým svým srdcem jsem se bránil účinkům 
jeho výuky, útočící na mou židovskou hrdost, jako i na můj vnitřní pocit 
marnosti. Přísahal jsem, že už nikdy nepřijmu myšlenku, že judaismus se 
minul cíle. Jak bych se mohl ukázat ve své zemi, kdybych přijal jeho slova 
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a pravdu a konvertoval bych? Bůh chraň! Dokonce jsem nebyl ochotný 
uvažovat o kajícnosti v tom smyslu, jak mi je předkládal Jeff a myšlenka, 
že bych na sebe vzal jeho Boží království, mě odpuzovala. 

„Vzpomínáš si, jak ses rozzlobil, když jsem ti poprvé řekl, že Bůh má 
syna?“ nechal Jeff zaznít svou nejvnitřnější myšlenku?

Přikývl jsem na souhlas. 
„Bůh ví, že žádný padlý člověk si není s to pomoct a že pokání na tento 

účel je nezbytné. Zvíře, byť sebečistší, nemůže být člověku rovnocenné. 
Jen člověk může být druhému člověku rovnocenný. Proto Bůh rozhodl, 
že vstoupí do tohoto světa v těle muže, aby nesl trest za lidský hřích. 
A aby sám za hříchy světa zemřel. „Ježíš, Bůh v lidském těle, je jediným 
člověkem, který kdy žil na této zemi, aniž by upadl do hříchu. On sám se 
mohl stát nevinným a čistým Beránkem, dokonalou obětí! Víš, že Ježíš 
nebyl obyčejný člověk, byl to vtělený Bůh, božstvo, které přišlo na svět. 
Jak se to mohlo stát? Na to by mohl odpovědět jen Všemohoucí Bůh sám, 
protože On stojí mimo cyklus lidské hříšnosti, miloval nás, hříšníky tak, že 
jeho spravedlnost se neprojeví v plné míře a ani tak nebude praktikována 
– skrze Jeho milost pro spásu padlé lidské rasy. Pro tento účel seslal Bůh 
svého Syna na svět, takže každý, kdo v něho věří, nezahyne, ale bude žít 
navěky. (Jan 3:16). A tento Boží Syn je Mesiáš!“

„Co to má společného s Mesiášem?“ ptal jsem se. Vím, že křesťané 
ctí Ježíše a udělali si z něho Boha, ale to je hotové rouhání. Žádný Žid by 
nikdy nevěřil, že Bůh má Syna!“

„Opět špatně,“ smál se Jeff. „Křesťané mu nezachovali lidský život 
a ani ho neučinili Bohem. Bylo to vše úplně jinak – Bůh to byl, který 
na sebe pokorně vzal lidské tělo, aby zachránil hříšníky a přivedl je zpět 
k sobě. A proč by Bůh nemohl mít Syna? Bible mluví mnohokrát o Synu 
Boha. Vyhledejme si třebas řádky ve Starém zákoně:

 „Proč se pronárody bouří, proč národy kují marné plány? 
Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu 
a Pomazaném Jeho." 
„Přednesu Hospodinovo rozhodnutí: 'Ty jsi můj syn, já jsem tě zplodil." 
Požádej a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy 
země…'"
„Nuže, králové, mějte rozum, dejte na výstrahu, soudcové země!...
Vzdávejte poctu Synu, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže 
jen málo vzplane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají." 
(Žalm 2:1–2, 7–8, 10,12)
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„Kdo si nabral vítr do hrsti? Kdo svázal vody do pláště? Kdo vytyčil 
všechny dálavy země? Jaké je jeho jméno a jaké je jméno jeho Syna? 
Vždyť je znáš." (Přísloví 30:4)

„Tu král Nebúkadnesar užasl a chvatně vstal. Otázal se královské 
rady: „Což jsme nehodili do ohně tři svázané muže?“ Odpověděli 
králi: „Jistěže, králi.“ Král volal: „Vidím čtyři muže, jsou rozvázáni 
a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoli úhony. Ten čtvrtý se svým 
zjevem podobá božímu synu.“ (Daniel 3:24–25)

Jeff dál vysvětloval: „Víš, že Bible nemá žádné problémy s termínem 
„Syn Boha“. Kontroverze rabínů začaly mnohem později. Začalo to 
teologickými debatami, které rabíni vedli s mesiášskými Židy. Židé užívali 
totéž Písmo na podporu svého přesvědčení, že Ježíš je skutečně Syn Boží. 
Také proto musel být Ježíš narozen z Panny.“

„Nech mě vydechnout,“ odsekl jsem. „Každé dítě ví, že dítě se 
nenarodí pannám. Křesťané mluví o panenském početí Ježíše a očekávají, 
že jim ve dvacátém století lidé tuto pověru spolknou. To je vulgární útok 
na náš rozum.“

Jeff se na mne usmál s úšklebkem, kterým říkal: „Čekal jsem, že 
na mne s tímto argumentem vyrukuješ.“

„Přesně takovou reakci jsem očekával!“ Trpělivě čekal, až se uklidním 
a potom řekl: „Připadá mi to legrační, že takoví slabomyslní a neschopní 
lidé, jako jsme my, se odváží diktovat Bohu, co může a nemůže dělat. 
Bůh je stvořitel. Stvořil vesmír pouhým slovem svých úst. Nepotřeboval 
mít sexuální styk s někým, aby stvořil Adama a jeho ženu, či ano!? 
Abrahámovi a Sáře dal syna, když už byli oba dva staří na to, aby mohli 
mít děti přirozeným způsobem: dal jim Izáka nadpřirozeně, aby jim a nám 
též ukázal, že je na této zemi všemocný. Řekni mi, Jacobe, je Všemohoucí 
Bůh, stvořitel nebe a země, neschopen vložit nový život do dělohy panny, 
aniž by k tomu užil spermií?“

V šoku a naprosto neschopen nějaké reakce na tuto otázku, která se 
stavěla proti každému tradičnímu pojetí, kterého jsem se ze zvyku držel. 

„Dovol mi upřímně říct, že otázka, týkající se Boží schopnosti či 
neschopnosti vložit semeno života do panny, není relevantní. Je fakt, že 
Mesiáš musel být zrozen z panny a Ducha svatého. Jak jinak by mohl být 
„od pradávna, ode dnů věčných?“ Jak by jinak mohl být podle Daniela 7:9 
„věkovitý“? A podle Micheáše 5:2 viz výše? A ještě mi dovol říct něco 
navíc: ani tato myšlenka o zrození z panny není zcela cizí Bibli. 

Hlad po pravdě 
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Izajáš udělal narážku na takovou možnost, když řekl: 
„Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, což je 
‚s námi Bůh‘“ (Izajáš 7:14)

Izajáš napsal o tom zvláštním dítěti toto: 
„Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, 
na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno Otec věčnosti, 
Vládce pokoje.
Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově 
a na jeho království. 
Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až na věky. 
Horlivost Hospodina zástupů to učiní.“ (Izajáš 9:6–7). 

„Mesiáš, toto zázračné dítě, který se zrodil z Panny, ten, který má 
posvátné tituly a království věčné, musel být zrozen mimo hříšnou lidskou 
dynastii, která začíná Adamem. Musel přijít do tohoto světa osvobozen 
od dědičného hříchu, aby byl čistý, posvěcený Beránek Boží a mohl být 
nabídnut jako oběť za hříchy lidstva“. 

„Řekl jsi mi dříve, že pohané přijali Ježíše a učinili z něho Boha. 
Ale jak můžeš dnes vidět, opak je pravdou. Ježíš nebyl ten, který se stal 
Bohem, ale spíše byl Bohem, který na tento svět přišel v lidské podobě 
na krátkou dobu, a pak odtud odešel skrze svou dočasnou smrt. O tři dny 
později vstal z mrtvých, aby pokořil posledního nepřítele, jímž je druhá 
smrt. „Pouze takhle mohl splatit cenu za naše hříchy a uspokojit Boží 
svatost a požadavky jeho spravedlnosti. Když to učinil, splnil všechny 
ty nároky Tóry a překonal smrt a to jednou a navždy pro celé lidské 
pokolení.“

„Ale,“ pokoušel jsem se o porozumění. „Jestliže Mesiáš opravdu přišel 
na svět, aby zachránil a spasil lidstvo svou prolitou krví, proč to s námi 
dopadá dnes tak, jak to dopadá? Nepřišel Mesiáš nastolit království pokoje 
zde na zemi, království, ve kterém lev bude žít pokojně vedle beránka?“

„On je opravdu nastolil,“ souhlasil Jeff. „Kdyby býval nastolil to 
království pokoje a spravedlnosti ve světě, aniž by nejdřív nepřipravil 
srdce hříšných lidí k přijetí takového světa, hned by vše hned pokazili 
a zkorumpovali právě tak, jak to učinili Adam a Eva v rajské zahradě. 
Takže Bůh si pro sebe představuje malé stádce svatých – to jest těch, 
kteří ho znají a milují a kteří chtějí plnit především Jeho přikázání. To 
je jeho kongregace, složená jak ze Židů tak pohanů. Až Ježíš dokoná své 
dílo, vrátí se na tuto zem se všemi svými svatými, aby nastolili to slavné 
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království, o němž Izajáš ve svém skvělém proroctví mluvil.“
„To dává smysl,“ odvážil jsem se připustit, „ ačkoli uvěřit tomu 

považuji za obtížné. Uvědomuji si však, že jsem hříšník. A také vím, že 
se nemohu sám dostat z toho bahna, ale zároveň se mi nedaří přijmout 
myšlenku, že někdo druhý musel za mne umřít a že za to ode mne nic 
nechce. Zní to pro mne moc lacině.“

„Rozumím ti dobře, jak se cítíš. My všichni máme přirozenou touhu 
pykat za své hříchy, buď sebemučením, půstem nebo sebe poškozováním, 
abychom utišili své úzkostlivé svědomí. Židé se doslova přetížili 
pozitivními i negativními zákony, se všemi těmi „ano „ a „ne“, daleko nad 
prostými instrukcemi podle Tóry. Trvají na tom, že čím víc člověk Tóru 
studuje, tím je lepší i přes skutečnost, že nejsou s to řádně zachovat ani 
jedno přikázání.“

„Co tím míníš?“ ohradil jsem se. „Máme tolik svatých a spravedlivých 
rabínů, mužů božích. Jak můžeš říct, že nejsou úspěšní v tom, aby potěšili 
Boha? Copak nedodržují všechna Boží přikázání?“

„Ne, Jacobe, ne, Bohužel. Ani se neřídí podle Tóry, ne že by nechtěli, 
jsem si jist, že by chtěli! Nemohli by ji prostě zachovávat, protože Tóra 
nebyla daná v tom řádu, aby přikázání mohli dodržet!“

Byl jsem zas jedna velká hádanka. „Ty asi žertuješ,“ křičel jsem. 
„Chceš mi říct, že nám Bůh dal Tóru, když od začátku věděl, že není 
možné podle ní se řídit?“

„Tak proč ji udělal?“ 
„Udělal to, aby nám ukázal své normy a dokázal nám, že kvůli hříchu, 

který nad námi vládne, nebudeme nikdy schopni dodržet jeho přikázání. 
Bůh nám dal Tóru pro nás, abychom v jejím světle se kontrolovali 
a uvědomili si, jak jsme nedostateční a jak zoufale potřebujeme Jeho 
pomoc. To je také důvod, proč nám dal obětní předpisy, jejichž středem 
je Tóra.“

„Dovol, abych uvedl příklad. Běžný člověk může skočit do dálky, 
dejme tomu tak dva metry. Dobře vytrénovaný atlet skočí až do vzdálenosti 
pěti metrů. A jde-li o olympionika, může dosáhnout rekordu kolem devíti 
metrů. Ale toto je největší vzdálenost, kterou lidská bytost naší generace 
může zdolat. Mezi námi není nikdo, kdo by mohl skočit „na druhou 
stranu“, či ano?“

„Nuže, zvažme tento příklad z hlediska podobenství – že Bůh je 
na druhé straně propasti, které říkáme “hřích“. Bůh na nás hleděl jako 
na ubohé kobylky a měl s námi slitování. Věděl, že jsme naprosto 
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neschopni Ho dosáhnout svými silami. Proto nám poslal svého Syna 
Ježíše jako nebeský most. Ježíš je prostředník mezi člověkem a Bohem. 
Můžeme s ním jít bezpečně, protože on je, podle jeho vlastních slov 
„cesta, pravda a život“ (Jan 14:6). Vím, že je mnoho lidí, kteří odmítají 
posvátné řešení s odůvodněním, že je to snadné. Raději by dělali něco 
sami svými vlastními silami ke své záchraně. Ale lidské úsilí nás nikdy 
k Bohu nepřiblíží, nanejvýš do hlubin pekla.“

„Líbí se mi tvůj výklad,“ řekl jsem, ale co dělat s těmi lidmi, kteří 
se snaží zachovat Tóru podle svých nejlepších schopností? Co se všemi 
mučedníky, kteří zemřeli pro Boží jméno? Jak může milující a spravedlivý 
Bůh nechat zahynout milióny lidí jen proto, že nevěří v Ježíše?“

„Teď jsi se dotkl velmi citlivého bodu. Žijeme ve věku humanismu, 
ve kterém je člověk idealizován a stává se středobodem zájmu. V běžně 
zaměřené mysli se dnes vše točí kolem člověka, jeho přiměřeného práva 
na sebevyjádření, lidské výdobytky, na dobývání vesmíru a krocení 
přírodních sil a na velikost a divy úžasné lidské mysli. Ale ať už tento 
přístup k člověku zní sebe vznešeněji, je v rozporu s Písmem, protože 
Bible je bohocentrická a ne soustředěna na člověka. Jinými slovy je to 
Bůh, Stvořitel, který je středobodem vesmíru a ne člověk, Boží stvoření. 
My jsme si nevytvořili Boha ve své představivosti, jak mnozí moderní 
teologové nám předkládají k věření a ani jsme nestvořili sami sebe. Ale 
Bůh nás stvořil pro svou slávu!“

„Pro Boha nebyl žádný problém zničit potopou celý svět se všemi lidmi 
a zvířaty, žijícími tehdy na tváři země. Bůh zachránil pouze osm lidských 
bytostí a po jednom páru zvířat pouze proto, že lidé chybovali a ničili sami 
sebe před jeho očima. Bůh si mohl vystačit sám bez hříšného a padlého 
člověka. Zůstává skutečností, že každý člověk, který odmítne Boží spásu, 
musí jednou odevzdat počet svých hříchů před svým Stvořitelem a zaplatit 
za vše věčnou smrtí. Není to Bůh, kdo číhá za rohem, aby chytil člověka 
při činu, jen proto, aby ho mohl potrestat. Je to hříšník, který je stále 
na útěku, pořád unikající před milujícím a soucitným Bohem v divoké 
honbě za hříšnými radovánkami, protože mu poskytují nějaké dočasné 
rozptýlení. Nakonec každá osoba bude žádána, aby vydala počet ze svých 
zlých a dobrých činů v průběhu svého života.“

„Jsou lidé, kteří obviňují Boha, že je krutý, když dovoluje tolika 
miliónům lidí jít do pekel jen proto, že nikdy neměli příležitost slyšet 
o Mesiáši a přijmout ho. Ale věř mi, Bůh je spravedlivý a věrný. Nestvořil 
peklo, to strašné jezero s neuhasitelným ohněm a sírou – a to vůbec ne 
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pro člověka. Bylo vytvořeno pro věčné potrestání Satana a jeho padlých 
andělů démonů. Ti lidé, kteří nebudou litovat vlastního pochybení a nevrátí 
se k Bohu, ti, kteří dají přednost vlastní rozkoši a hříšným touhám, místo 
aby plnili Boží vůli – ti všichni budou připojeni k Satanovi a jeho padlým 
andělům a budou se podílet na jejich věčném údělu.“ 

„Ale i když přicházíme k Bohu, přijímáme ho, avšak přitom si myslíme, 
jak jsme dobří! A kolik podmínek před něho pokládáme: jestli učiníš pro 
mne to či ono – potom snad zvážím možnost, že tě přijmu! Máme tendenci 
zapomínat, že Bůh je suverénní pán, který stvořil nebe a zemi, a že je to 
on, který nás zve, abychom k němu přišli bezpodmínečně a přijali jeho dar 
spásy. Dává nám tento dar svobodně, ne proto, že by ten dar byl tak laciný, 
ale spíš skrze milost, své milosrdenství, které je tak cenné a vzácné, že 
žádný člověk na světě by si nemohl dovolit za ně zaplatit. Ten dar Boha 
nestál méně, než krev jeho milovaného Syna! Pouze když přijmeme tuto 
oběť skrze víru, je Bůh ochotný nás přijmout tak, jako kdybychom nikdy 
nehřešili. Bůh vyplácí mzdu za hřích člověka krví Ježíše.“

„Už vám teď, křesťanům, rozumím,“ vyjel jsem. „Je to tak snadné 
a jasné pro mne. Vše, co musíte udělat je pouze požádat Boha o odpuštění 
a jste z toho venku, abych tak řekl. Tímto způsobem může každý zas znovu 
hřešit a brát to tak, že bude znovu rozhřešen. Tato teologie vám umožňuje 
hřešit, kdy se vám namane. Pokud chodíte do kostela a vyznáváte své 
hříchy knězi, máte zaručeno zproštění viny.“

Jeff potřásl smutně hlavou. „Bohužel je mnoho lidí, kteří si to takhle 
vysvětlují, nebo aspoň v tom duchu jednají. Avšak tak to Bible neučí. Ježíš 
Mesiáš nepřišel na svět, aby nám dal právo hřešit a potom být automaticky 
rozhřešen. Přišel, aby hřích přemohl a dal nám nový život – ne už život 
zotročené bytosti hříchem. 

Zareagoval jsem s hněvem: „Chceš říct, že všichni křesťané, kteří 
zabíjeli mé lidi v posledních dvou tisíciletích byli nevinní lidé, kteří nebyli 
zotročeni hříchem – anebo není vražda Židů v tvých očích dost vážným 
kriminálním činem?“

„Ale je, Jacobe. Nejsem oprávněn ani zmocněn rozhřešit skryté 
krutosti jakýchkoli zločinů, ať už ze strany křesťanů nebo těch druhých, 
spáchaných ve jménu náboženství, nebo z kteréhokoli jiného důvodu. 
Bůh sám je neospravedlňuje! Víš, hodně pohanů přijalo vnější projevy 
křesťanství, ale nedaří se jim kát se. Sami sebe nazývají křesťany, ale jejich 
nekajícné a bezbožné chování ukazuje na to, že nejsou těmi, za koho se 
mají. Přesto hlavní pramen křesťanské církve, dokonce i v raném stádiu 
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své existence rozvinul silné antisemitistické cítění, které ještě nabylo 
na intensitě, když v jejích řadách poklesl počet Mesiášských Židů. Potřeba 
obětního beránka, který mohl být obviněn za hříchy ze strany církve, neslo 
s sebou zneužití Židů, kteří byli obviňováni z nejhoršího zločinu ze všech 
zločinů – bohovraždy neboli vraždy Boha. „Pamatuj si však, že Ježíš a ani 
apoštolové nezamýšleli založit nové náboženství, které by vystoupilo 
proti židovským kořenům. Žili a působili v rámci prostředí judaismu 
v prvním století. Navíc Ježíš nepřišel jen odpustit hříchy lidstva, ale také 
nám dát nový začátek a rozbít moc hříchu. Starý zákon, který nám sliboval 
všechny tyto věci, požadoval proměnu osoby, která ji přijala jako takovou 
dramatickou revoluci uskutečněnou v jejím životě. Písmo ji popisuje 
silnými výrazy jako je „nové srdce“, nový Duch od Boha (viz Ezechiel 
36:26). Ježíš nám dává věčný duchovní život, který začíná ve chvíli této 
obnovy, neboli znovuzrozením, které nikdy nekončí.“

„A co je vlastně znovuzrození?“ ptal jsem se. „Co tím míníš?“
„Na tom tak nezáleží, co tím míním,“ Jeff se na mne zašklebil. Raději 

se podívejme, co tím míní Starý zákon. Jak Jeremiáš, tak Ezechiel mluvili 
o velké revoluční události v lidském životě. Přečtěme si, co napsali 
o budoucnosti Izraele jako národa, i proto, že se to vztahuje ke každému 
z nás:

„Řekni proto izraelskému domu: 
Toto praví Panovník Hospodin: Nečiním to kvůli vám, 
izraelský dome, nýbrž kvůli svému svatému jménu, 
které jste znesvětili mezi pronárody, kamkoli jste přišli. 
Opět posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi pronárody, 
jméno, které jste vy, uprostřed nich znesvětili. 
I poznají pronárody, že já jsem Hospodin, 
je výrok Panovníka Hospodina, až na vás ukáži před jejich očima 
svou svatost. Vezmu vás z pronárodů, 
shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás do vaší země. 
Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni: 
očistím vás od všech vašich nečistot 
a od všech vašich hnusných model. 
A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. 
Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. 
Vložím vám do nitra svého ducha, 
učiním, že se budete řídit mými nadřízenými, 
zachovávat moje řády a jednat podle nich." (Ezechiel 36:22–27)
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„Zde vidíme ten neschůdný jícen, tu propast, která odděluje pravou 
víru a náboženství: jinými slovy propast mezi pravdou a lží, životem 
a smrtí.“

„A co to vše znamená?“ podivil jsem se.
„Čisté požadavky víry a to, že Bůh sám může vyjít k člověku, očistit 

ho a dát mu nové srdce a nového ducha. A podle Ezechiela je na Bohu, aby 
dosáhl k padlému člověku a sám učinil první krok k jeho záchraně. Někde 
na začátku v Písmu, a to podle Mojžíše, Bůh nám nejen káže „Obřežte své 
srdce a nezatvrzujte svou šíji“, (Deuteronomium 10:16) ale také se dává 
do zástavy. 

„Hospodin, tvůj Bůh, obřeže tvé srdce i srdce tvého potomstva 
a budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou 
duší a budeš živ." (Deuteronomium 30:6).

„Všechna náboženství světa požadují, aby člověk zlepšil sebe sám 
podle svých schopností, a přidávají přikázání za přikázáním, práci za prací 
a vyžadují, pokud možno, zdržet se od hříchu. To je jediný způsob, který 
všechna náboženství mohou nabídnout bytosti, aby se mohla očistit 
a potěšit Boha. Že každá denominace má svá vlastní pravidla, vysvětluje, 
proč je na světě tolik náboženských společenství.“

„Člověk si ve svém životě nepřeje podřízenost a ani si nepřeje konat 
Boží vůli. Člověk vždy dával přednost tomu, aby byl sám sobě Bohem 
a bere na sebe autoritu i slávu, ačkoli ne vždy odpovědnost. Proto si stvořil 
bohy podle svých představ.“

„Židé byli jediným národem na světě, který přijímal posvátnou pravdu 
přímo od Boha skrze jeho zjevení, ale i oni mnohé překroutili v „man-
made“ náboženství se svými mnohými ANO a NE, což je vzdálený hlas 
boží pravdy. Víš, i posvátná pravda se může snadno zvrtnout, pokud 
do ní člověk vloží lidské myšlenky, které v ní původně nebyly – a pak 
všemu připíše posvátnou autoritu. V tomto smyslu si přečteme proroctví 
Jeremiáše:

 „Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, 
kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu: 
Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, 
kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. 
Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, 
je výrok Hospodinův. 

Hlad po pravdě 
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Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, 
je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej 
do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. 
Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra: 
„Poznejte Hospodina!“ 
Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, 
je výrok Hospodinův. 
Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat." 
(Jeremiáš 31:31–34)“ 

„Jacobe, musel sis všimnout,“ vysvětloval Jeff, „že Bůh mluví v těchto 
verších o něčem, co sám zamýšlí udělat se svými izraelskými lidmi, očistit 
je od hříchů, vložit jim nová něžná srdce do jejich hrudi a naplnit je jeho 
svatým Duchem. Jinými slovy učiní s nimi novou smlouvu o odpuštění 
poté, až je přivede zpět do jejich země.“

„Ano, počkej chvilku,“ křičel jsem triumfálně: „Co když vyjmeš 
všechna tato místa z kontextu Písma a přisuzuješ jim falešný výklad, který 
odpovídá tvé filosofii? V Bibli můžeš vyčíst prakticky vše, co chceš. Vím, 
že většina kultů a nepravých náboženství zakládá ledacos ze svých tvrzení 
na Bibli, ale překroutí a vysvětlují vše tak, jak si sami přejí – a jak já mohu 
potom vědět, že všechny tyto pasáže skutečně mluví o Ješu?“

„Promiň Jacobe,“ řekl Jeff jako kdyby měnil téma hovoru. „Mohl bys 
mi prosím dát svou adresu domu v Izraeli?“

„Skutečně ji chceš?“ zaváhal jsem na moment. 
„Ano, jistě!“ řekl s jistotou.
Poddal jsem: „Má adresa: Jacob Damkani, 42 Hanevi̓im Street, 

Holon, Izrael.
Jeff si mou adresu napsal v hebrejštině, a pak se otázal: „Všiml sis, 

jak moc identifikačních detailů zde máš?“
Zíral jsem na napsanou adresu a neměl jsem sebemenší tušení, kam 

tím míří. 
„Předpokládejme, že já žiji tady v Americe a chci ti napsat dopis a ty 

žiješ v Izraeli. Kdybych tvou adresu napsal na obálku, nalepil známku 
a poslal to, bylo by to nejdříve roztříděno na Americkém centrálním 
poštovním úřadě, a pak vloženo do poštovního pytle, který je určen 
do letadla, letícího do Izraele. Tímto způsobem jsou ostatní země světa 
vyloučeny. V Izraeli pak, v dalších třídícím středisku bude ten dopis dán 
do pytle, který má jít do Holonu a tam ho dostane poštovní doručovatel, 
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určený pro vaši oblast. Na ulici je sice mnoho domů, ale doručovatel dá 
dopis do domu s číslem 42, rovnou do vaší poštovní schránky. Vidíš? Vše, 
co člověk potřebuje je mít čtyři nebo pět identifikačních znaků, aby mohl 
najít osobu mezi pěti miliardami lidí, žijících dnes na zemi.“

„A víš, kolik identifikačních údajů o Mesiáši je v Bibli? Někdo kdysi 
spočítal, že to činí 333 rozdílných klíčů, narážek a odkazů jen ve Starém 
zákoně – některé z nich už jsou splněné, další se mají splnit v budoucnosti! 
I kdyby se člověk zmýlil ve výkladu jednoho nebo dvou z nich –a třebas 
i v deseti případech, což je nemožné, když jde o spolehlivé slovo Boží – 
je skutečně nemožné selhat v identifikaci této bytosti. Už také proto, že 
existuje tolik určujících znaků vztahujících se k němu. A teď vezmeme 
v úvahu jiný aspekt. Předpokládejme, že sis domluvil schůzku s někým, 
s kterým ses nikdy dřív nesetkal, a to, že se setkáte na určitém místě 
ve městě. Řekneš dotyčnému, že budeš mít modré sako, bílý klobouk, 
černé boty a že jsi vysoký asi šest stop, máš hnědou bradku, vlnité vlasy 
a nosíš brýle. Nepředpokládám, že by na místě se ocitlo víc lidí, na které by 
se hodil detailní popis. A Bible nám poskytuje identifikační kartu člověka 
s 333 znaky, které ho popisují do posledního detailu. Udávají místo jeho 
narození, způsob jeho zrodu, důvod jeho příchodu a vše to, co má činit 
v průběhu svého života, jak bude zrazen, mučen, zabit, pohřben a nakonec 
jak vstane z mrtvých a je pak vzat na nebesa. Dokonce se objasňuje i to, 
že se vrátí na zem jako vítězný král a soudce živých a mrtvých. Jak moc 
lidí podle tebe může s těmito popisy tady žít?“

Krátce jsem se poškrábal na hlavě z rozpaků a nevěděl jsem, co na to 
říct. 

Prostá logika jeho odpovědi mě nechala beze slov. Po chvíli váhání 
jsem se zeptal: „Předpokládejme, že Ježíš všechna tato proroctví znal, 
nemohl přizpůsobit svůj život v souladu s nimi? Je v nich například údaj 
o tom, že Mesiáš musí přijet na bílém oslu a píše se také o tom proroctví 
v Zachariáši, pokud se nemýlím? Ježíš mohl mít povědomí, že Mesiáš by 
měl vstoupit do Jeruzaléma tímto způsobem a mohl splnit toto proroctví.“

„V tomto případě máš absolutní pravdu, ale ne v dalších. Toto 
proroctví je jedno z těch, které bylo závislé na Ježíšově vůli. Většina jich 
však nemohla být splněna tak, aby se na nich posílila jeho vůle. I s tou 
nejmocnější volní stránkou by si žádný člověk nemohl naplánovat, kde se 
má narodit, přesné datum svého narození, a což vůbec ne – detaily o své 
popravě, svém pohřbu a svém vzkříšení.“ 

„Už Daniel předpověděl, že se Ježíš objeví a bude zabit před zbořením 
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druhého chrámu v Jeruzalémě. Micheáš nám řekl, že se má Ježíš narodit 
v Betlémě a mít božskou přirozenost. Izajáš, který je znám jako „Mesiášův 
prorok“, mluví o zrození z panny, o jeho službě, jeho smrti a o jeho 
nastávajícím království. Všechny tyto události a mnoho dalších nebyly 
na Ježíšově vůli vůbec závislé. Ale i kdyby byly doslova splněny, člověk 
by musel být slepý, aby neviděl, že on je vskutku ten jediný, za kterého 
se vydával!“

„Ale je těžké to připustit,“ namítl jsem tvrdohlavě. „Všichni mudrci 
Izraele po dva tisíce let čtou Bibli a stále nedocházejí k pochopení jejího 
smyslu, zatímco ty, který nejsi Žid a jsi mnohem mladší a méně zkušený, 
než jsou oni, může vidět všechny věci jasně.“

Jeff byl trochu zaskočen touto poznámkou. Chvíli váhal, pak vzal 
Bibli, otevřel ji a podal mi ji. Ačkoliv mi v ní už ukázal mnoho úžasných 
pasáží, znovu mě překvapil:

„To Hospodin vylil na vás ducha mrákoty, zavřel vaše oči, totiž 
proroky, zahalil vaše hlavy, totiž vidoucí. Vidění toho všeho vám 
bude jako slova zapečetěné knihy. Dají ji tomu, kdo umí číst se slovy: 
„Přečti to.“ A on odpoví: „Nemohu, je zapečetěná.“ I bude kniha 
předána tomu, kdo neumí číst se slovy: „Přečti to.“ A on odpoví: 
„Neumím číst.“ Panovník praví: „Protože se tento lid přibližuje 
ke mně ústy a ctí mně svými rty, ale svým srdcem se ode mě vzdaluje 
a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem, 
proto i já budu dále podivuhodně jednat s tímto lidem, divně, předivně. 
Zanikne moudrost jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných bude 
zakryta." (Izajáš 29:10–14).

Byl jsem zničen a šokován. Cítil jsem, jako by sám Bůh mě nutil 
položit se na jeho operační stůl, uspat mě – smím-li to tak říct a snažil 
se na mne provést operaci, aby odstranil mé kamenné srdce a nahradil 
je srdcem z masa, ale přesto jsem odolával celou svou myslí: „Co by se 
mnou bylo, kdybych…? Oba jsme mlčeli. Jeff mi poskytl mnoho látky 
k přemýšlení. Zvedl se mi žaludek při pomyšlení, že celý izraelský národ 
je na zcestí a já jsem až dotud žil v hrozném omylu. Je možné, že se 
všichni rabíni a mudrci mýlí a že pouze Jeff, tento chlapík, zná pravdu? 
Ta myšlenka mě jitřila. Bylo mi jasné, že je-li Bůh, o čemž jsem ani 
na moment nezapochyboval, potom musí být nějaká svatá absolutní 
pravda, která není závislá na žádném náboženství nebo způsobu lidského 
myšlení. Ale stále pro mne bylo nemožné přijmout to, že jak Židé, tak 
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křesťan Jeff neboli „mesiášský Jeff“, jak se s oblibou o sobě vyjadřoval, 
měli svoji absolutní pravdu: to byla pro mne protimluva, nesrovnalost. 
A já, jako Žid, jsem nemohl přijmout myšlenku, že můj lid je na zcestí se 
svým falešným učením, zatímco nemilovaní a krvežízniví křesťané mají 
pravdu. Jeff vnímal můj vnitřní zmatek. Poznal, že slova by mě v této 
situaci nepomohla – že by to mohl učinit jen Duch svatý. Přicházejí chvíle, 
kdy se člověk musí potýkat s pravdou sám a bojovat s Božím andělem 
u Jabboku, jak kdysi učinil historický Jákob a vyšel z bitvy vítězně. Místo 
zápasu nazval Peniel, což je tvář Boží. (viz Genesis 32:22–30)

Jeff musel cítit, že jsem se dostal až k tomuto bodu. Sklonil svou 
hlavu v tiché modlitbě. Pak měkce řekl: „Jestli zjistíš, že vše, co jsem ti 
do této chvíle řekl, je pravda, budeš schopen to přiznat a vyvodit z toho 
závěr? Kdybys někdy nabyl přesvědčení, že Ježíš je vskutku zaslíbený 
Mesiáš Izraele, přijal bys ho jako svého Pána a Spasitele?“

Odvrátil jsem se v hrůze, jako by mě uštknul jedovatý had. Jak 
proboha mohl vědět, co se děje v mé mysli a v hloubi mého srdce? Podíval 
jsem se na něho beze slov. 

On na mne hleděl soucitně a řekl: „Budu se za tebe modlit, aby 
Bůh Izraele otevřel tvůj duchovní zrak a ukázal ti pravdu. Nestačí jen 
porozumět mým slovům, přijmout je jako pravdu a dát jim svůj duchovní 
souhlas – musíš je přijmout do srdce. Modlím se i za to, aby ti Bůh nedal 
žádný klid, dokud to neučiníš. Dovolíš mi, abych se s tebou pomodlil?“

Předpokládal jsem, že Jeff vytáhne modlitební knížku ze své kapsy, 
ale nestalo se tak. Jen se posadil, vzal mé obě ruce do svých, zavřel oči 
a sklonil hlavu. Hleděl jsem na něho v údivu a nevěděl jsem, co mám 
v příštím okamžiku udělat. A Jeff pak mluvil k Bohu jako ten, kdo mluví 
se svým přítelem, který stojí před ním. Jeho modlitba vycházela ze srdce 
a dotkla se mě. 

Otče na nebesích, prosím pohlédni na Jákoba a otevři jeho duchovní 
oči, aby uviděl pravdu, kterou už začal svou myslí chápat. Ať tvůj 
svatý duch promluví k jeho srdci a ukáže mu, jak zoufale potřebuje 
odpustit hříchy, což mu ze svého milosrdenství a skrze oběť Ježíše 
Mesiáše poskytuješ. Rozněť touhu v jeho srdci přijmout od tebe 
srdce nové a nového ducha. Svěřuji ti ho do tvých rukou. Prosím, 
učiň s ním to, co sám chceš. Žádám tě ve jménu Ježíše Hamašiacha2 
(Pomazaného) Amen. 

2 Ješua Hamašiach, doslova z hebrejštiny „Spása, ten Pomazaný“ běžněji 
překládáno pod Spasitel, Mesiáš

Hlad po pravdě 
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Jeff se na mne podíval s láskou jako otec na syna a zeptal se: 
„Nevadilo by ti pomodlit se znova? Povedu tě v krátké modlitbě a jestli 
slova proniknou k tvému srdci, připoj se a opakuj je. „Než jsem mohl něco 
namítnout, sklonil hlavu, zavřel oči a znovu se modlil:

Bože Abrahamův, Izákův a Jákobův,
věřím, že jsi dal Ježíše, svého Syna
jako zadostiučinění za mé hříchy.
Děkuji ti, Ježíši, že jsi přišel,
abys mne probudil k novému životu.
K životu svatému a ke slávě Boha. Amen

Do dnešního dne nevím, proč jsem tu modlitbu po něm opakoval. 
Nevěřil jsem slovům, která z mých úst vycházela. A neměla ani odezvu 
v mém srdci. Ale Jeff byl šťastný, že jsem se s ním modlil a řekl mi: 
„Dovolíš mi, abych ti tady nechal tuto kopii hebrejského Berit Chadaša 
(Nového zákona/? Čti si v ní a požádej Boha, aby ti odhalil pravdu…

Jsem si jist, že v ní najdeš odpovědi na mnohé tvé otázky, na ty, 
o které už žádals, ale i na ty, o které jsi nežádal.“

Jeff mi řekl sbohem a šel pryč. Obchod potemněl a to znamenalo, že 
je čas zavřít a odejít. Když jsem vyšel, měl jsem v sobě tíhu s hlubokým 
očekáváním něčeho ohromujícího, jako by mělo nastat něco velkého 
a nádherného – něco rozhodujícího, co by změnilo můj život. Zároveň 
jsem měl podivný pocit, že nějak tato nádherná tucha má něco společného 
s Ježíšem, a že dar od Jeffa, je klíčem k tomuto tajemství. Co je v té knize 
skryto?

Hluboké 
rozhovory o 
evangeliu.
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Kapitola 11

Co je skrytého v této knize?

Když jsem přišel domů, vyndal jsem tu malou modrou knížku z kapsy 
kabátu a otevřel ji. Byl jsem překvapen, že na první straně jsem našel 
modlitbu:

Bože Abrahamův, Izákův a Jákobův,
ukaž mi pravdu při četbě této knihy
a pomoz mi následovat to světlo,
které mi odhaluješ. Amen.

Dočetl jsem krátkou modlitbu a přešel k první kapitole. Už první verš 
mě omráčil jako elektrické výboje.

„Kniha původu Ježíše Krista, Syna Davidova, Syna Abrahámova..." 
(Matouš 1:1)

Jeff měl pravdu, že Ježíš byl skutečně Žid! Také měl pravdu, že 
ti, které jsem ukvapeně označoval za křesťany, nic o Kristu Mesiášovi 
nevěděli. Jak mohli křesťané prohlašovat, že milují Ježíše a zároveň 
nenávidět Židy? Ježíšovo vlastní tělo a krev? Pokračoval jsem ve čtení. 
A hned po tomto prohlášení byl dlouhý výčet mnoha biblických hrdinů, 
které jsem dobře znal ze školních let. Abrahám, Izák a Jákob, Juda a jeho 
bratři, král David a králové Judska, kteří přišli po něm a všichni to byli 
dobří, košer Židé. Rozumí křesťané, kteří čtou tuto knihu všemu, co 
v ní je? Najednou ve mně vzrostlo strašné podezření: jak mnoho těchto 
„křesťanů“ Bibli čte? Jestliže odpověď na tuto otázku odpovídá procentně 
počtu Židů, tak křesťané jsou vychováni tradicemi, které jsou lidským 
dílem a které falsifikují a překrucují pravdu nad poznání. Jak jsem 
ve čtení pokračoval, cítil jsem jako bych vstoupil na stránky knihy a byl 
zase zpět ve své milované Izraeli. Spolu s Janem Křtitelem jsem bloudil 
tmavými jeskyněmi Judské pouště a procházel jsem se s ním po březích 
řeky Jordánu. Připojil jsem se k Ježíši a jeho učedníkům na jejich cestách 
kolem Genezaretského jezera a po horách Galileje. Procházeli jsem 
společně úzkými uličkami Jeruzaléma. Vše tady bylo jako kdysi: chrám 
a synagoga, farizeové a saducejové, lidé spravedliví i lidé farizejští. Viděl 
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jsem pastýře vodící svá stáda po polích kolem Betléma a sledoval jsem 
staré učitele Tóry, sklánějící se nad svými svitky v rabínských školách. 
Viděl jsem zlaté lány pšenice, která už zbělela ke žním. Viděl jsem polní 
kvítka a sledoval jsem ptáčky – dva se prodávali za halíř. A pět za dva 
halíře. Nějaký čas jsem strávil s rybáři při jejich těžké práci na mořském 
pobřeží. Cítil jsem opojnou vůni ovocných sadů a vůni čistého olivového 
oleje. Měl jsem pocit, jako bych tam byl skutečně.

Ale co to vše mělo dělat s tím, co jsem považoval za křesťanství? 
Neslyšel jsem vyzvánět žádné kostelní zvony, ani jsem neviděl mnichy 
v hnědých kutnách, kteří dělali znamení kříže na svých prsou a líbali 
ikony. Nikdo neuctíval kříže ze zlata a stříbra v obrovských katedrálách, 
sahajících až do výšky varhanních píšťal. 

Vše bylo tak izraelské, že mi do očí vstoupily slzy. Nikdy jsem ve svém 
životě nezažil takovou touhu po domově! Spojené státy s blikajícími 
neony, jejich široké dálnice a odstrašující mrakodrapy byly najednou ty 
tam. Byl jsem opět v mé dobře známé venkovské krajině Izraele, která 
byla v mé představě tak svěží a projasněná. Náhle jsem se podivil, že je 
možné modlit se k Ježíši v angličtině nebo v nějakém jiném jazyku, vyjma 
hebrejského. Ježíš byl „jeden z nás“. To byl pro mne velký objev. 

Pokračoval jsem ve čtení a nemohl uvěřit svým očím: 
„...On odpověděl: 
Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.“ 
(Matouš 15:24).

Řekl Ježíš tato slova skutečně? Co si pohané myslí, když je čtou? 
A na druhé straně, proč ho Židé nevyznávají? Je slepota lidské rasy skutečně 
tak velká? Pak jsem pochopil, jak se Jeff snažil dostat se do mého nitra, 
ale s malým úspěchem: to dělá rozdíl mezi náboženstvím vytvořeným 
člověkem a mezi vírou, kterou dal člověku Bůh, mezi antisemitským 
„církevnictvím“ a pravou mesiášskou vírou. Uvědomil jsem si, že všichni 
ti nenávistníci Židů, kteří v celé historii pronásledovali náš lid, brali jméno 
Ježíše nadarmo a zabíjeli jeho vlastní lid – Židy, neznali Nový zákon, 
který jsem držel ve svých rukou a ani neslyšeli a neposlouchali svého 
Pána a Mistra. Varovná Ježíšova slova náhle osvítila mou mysl jako blesk 
a celou ji pronikla:

„Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do království nebeského, 
ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. 
Mnozí mi řeknou v onen den: 
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„Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a nevymítali zlé duchy 
a nečinili mnoho mocných činů?“ 
A tehdy jim řeknu: „Nikdy jsem vás neznal, jděte ode mne, 
kdo se dopouštíte nepravosti.“ (Matouš 7:21–23)

Jak jsem dál četl, mohl jsem konečně pochopit, proč rabíni zavrhli 
Ježíše a proč ho nenáviděli s tak velkým záštím. Slovy svých úst, která 
byla ostřejší než dvojsečný meč, prorazil Ježíš skrze jejich nábožensko-
obřadnické těžiště a jejich nacionalistickou pýchu. Vytýkal jim ostře jejich 
morální přetvářku a úpadek, byť nikdy nezpochybnil jejich duchovní 
autoritu. Odpovídal jim moudře a veřejně je zahanboval pro jejich 
sebeospravedlňující nároky. Kdyby tentýž Ježíš, který je popsán v Novém 
zákoně, dnes navštívil židovskou synagogu nebo křesťanský chrám, byl 
by v nich poznán a přijat? Myslel jsem na náboženské symboly, které 
jsem spatřoval v mnoha katolických svatyních, představy Ježíše – dítěte 
v náručí jeho matky, Panny Marie, jakož i představy Ježíše visícího na kříži 
a pochopil jsem, že skutečný Ježíš byl zcela jiný, než jak ho evropští 
umělci ve své představivosti ztvárňovali – se světlými vlasy a modrýma 
očima. To nebyl syn skromného tesaře, který se narodil v Betlémě, vyrostl 
v Nazaretě a který chodil křížem krážem po zemi, uzdravoval nemocné, 
malomocné, slepé a hluché a vyzvedával je živé z jejich hrobů. 

Ne, oni neportrétovali skromného židovského učitele, který učil, že 
nejdůležitější přikázání ze všech je:

On mu řekl: „Miluj Hospodina, Boha svého celým svým srdcem, celou 
svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu 
podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních 
spočívá celý Zákon a Proroci.“ (Matouš 22:37–40)

Byl jsem opravdu v rozpacích, protože až do té doby mě Jeff nepřiměl 
– i přes své snahy – nazývat Ježíše skutečným jménem. Vysvětlil mi 
význam Jeho jména, odvozeného od kořene slova Ješua, což znamená 
spásu. Ješu je degradující prokleté slovo, složené z počátečních písmen 
hebrejské fráze: „AŤ JEHO PAMĚŤ A JMÉNO JSOU VYMAZÁNY!“

„Což by jiný člověk mohl plnit všechny úkoly, které Ježíš plnil, 
aniž by v něčem pochybil?“ přemýšlel jsem s úžasem. Byla kdy na této 
zemi nějaká bytost kromě Ježíše, která by tak dokonale vyplnila všechny 
předpovědi, týkající se Mesiáše? Shledal jsem, že Nový zákon je plný 
citací se Starého zákona, které dokazovaly že to, co proroci předpovídali, 

Co je skrytého v této knize?
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bylo Ježíšem naplněno. Ježíš nebyl obyčejný člověk. Moudrost a dobrota, 
které z něho vyzařovaly, nebyly z tohoto světa. Všichni hrdinové z mého 
dětství – Mojžíš, král David, Izajáš a další tu a tam zhřešili, Bible se nikdy 
nepokouší utajit jejich pochybení a přestupky. Jedině Ježíš nikdy neupadl 
do hříchu a jen Bůh skrze něho mohl mluvit s takovou autoritou. Není 
divu, že farizejové, učitelé Tóry, ho tehda považovali za stálou hrozbu pro 
jejich samozvanou spravedlnost!

Navzdory svému vnitřnímu odporu, jsem naráz pocítil vnitřní puzení 
obrátit se v modlitbě k Bohu. Pamatoval jsem si něco z toho, co mi Jeff 
řekl při jednom našem setkání: „Bůh je žijící Pán, a jak se ukázal různým 
jedincům ve Starém zákoně, může se ukázat i tobě. Vždy to nečiní v tělesné 
podobě s užitím slyšitelného hlasu nebo vidění. A ujišťuji tě, že když Bůh 
jednou otevře tvůj duchovní zrak, uvidíš ho! Nepochybuji o tom.“ 

Když mi jednou Jeff řekl, že se mu Bůh ukázal při několika 
příležitostech, díval jsem se na něho, jako by ztratil zdravý rozum. Mohl 
jsem pochopit, že se Bůh mohl ukázat několika spravedlivým Izraelitům 
jako Abrahámovi či Mojžíšovi, ale proč by se Bůh Izraele obtěžoval 
komunikací s chlapíkem, jako je Jeff? Musím se dnes vyznat z toho, že ač 
jsem si Jeffa cenil a obdivoval ho pro jeho lásku k Bibli a vůbec oddanost 
vůči Bohu, někdy jsem myslel, že by potřeboval vzít do blázince!

Ale teď, když jsem poprvé četl Nový zákon, poznal jsem, že bych nic 
neztratil, kdybych se obrátil k Bohu a požádal ho o zjevení, přinejmenším 
takové, jak se v něm projevil Jeffovi. Začal jsem se modlit:

Bože Izraele, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův, jestli jsi vskutku 
Bůh a Ježíš je opravdu Mesiáš, chci to poznat s jistotou. Jestliže 
vše to, co mi Jeff o tobě řekl, je pravda, chci to přijmout, i kdyby se 
celý svět mýlil. Slibuji, že tě budu následovat a že budu tvůj věrný 
služebník. Znáš mě dobře a víš, že jsem byl vychován od svého 
dětství tak, abych Ježíše celým svým srdcem odmítal. Ale je-li Ježíš 
skutečně „cesta, pravda a život“ jak mi Jeff z Písma citoval, pak jsem 
ochotný zapomenout na svůj odpor a jít ve tvých stopách, i kdybych 
byl jediným Židem na této zemi, který to učiní!

Chvíli jsem váhal a potom jsem modlitbu stvrdil slovem Amen. Cítil 
jsem, že jsem učinil věčnou smlouvu s Bohem Izraele, jak to učinili naši 
předkové přede mnou. Byla to opravdu svatá hodina. potom jsem každý 
den, když jsem se vrátil z práce, přečetl několik kapitol z Nového zákona 
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a obdivoval jsem Ježíšovu lásku a moudrost. Klekával jsem a modlil 
se k Bohu, aby se mi zjevil. Dva týdny uplynuly a očekávané zjevení 
nepřicházelo. Setrvával jsem však dál a nevzdával jsem se každodenního 
čtení Písma a ani svých modliteb, zamiloval jsem se do Ježíše a četl jsem 
jeho slova, jako by ta slova byla pro mne v podobě milostných dopisů. Ale 
ještě jsem nebyl srdcem přesvědčen, že se musím vzdát sebe a odevzdat 
mu celý svůj život. Nový zákon se stal mou oblíbenou knihou ke čtení – 
ale ničím víc.

A pak, jedné noci, kolem třetí hodiny ráno, jsem naráz procitl 
z hlubokého spánku s pocitem, že je někdo se mnou v mém pokoji. Strach 
jsem neměl a necítil jsem napětí. Naopak, byl to příjemný pocit. Cítil jsem, 
jako by z mého nitra vytrysknul pramen čisté, živé vody, protékal mnou 
a omýval mne pečlivě a vléval a vyléval se v srdci a duši. Pak zaplavil celý 
svět a opět se vrátil a celého mě znovu naplnil. Nevěděl jsem, jak si ten 
zážitek vysvětlit. Silné, ale příjemné chvění sestupovalo dolů podél páteře 
a celým tělem. Pomyslel jsem si, že kdyby to vše se mohlo zviditelnit, 
nebyl bych s to to unést, ale padl bych před tím mrtvý k zemi. Ten pramen 
mě naráz omyl a očistil uvnitř i vně. Posadil jsem se na posteli a řekl jsem, 
jak mě to učil Jeff: „Pane, mluv ke mně. Tu jsem.“ Nic jsem neviděl a nic 
jsem neslyšel. Ale příjemné pocity naplnily mé srdce a smysly a omyly 
mne jakoby vodou proudící do mne a ze mne a zaplavující celou mou 
bytost svou mocí. Trvalo to jen několik minut, ale mně se zdálo, že to trvá 
celou věčnost. Potom vše postupně ustupovalo a já jsem naráz byl zase 
sám sebou. Věděl jsem, že jsem prožil něco nádherného, ale nemohl jsem 
to definovat, ani přesně říct, o co šlo. Ležel jsem bdělý, podivoval jsem se 
tomuto nádhernému prožitku – a pak jsem zase usnul. 

Když jsem se ráno vzbudil, automaticky jsem natáhl ruku k pravému 
rohu okenního parapetu. Každý večer, než jsem šel spát, odkládal jsem 
tam Nový zákon. Listy, u kterých jsem skončil čtení, byly směrem dolů, 
vždy otevřené na té straně, ke které jsem dočetl. Ale to ráno jsem tápal 
podél parapetu k levé straně, kde kniha ležela – sice otevřená, ale na úplně 
jiném místě, spíš blíže ke konci knihy. Zvláštní, viděl jsem, že to bylo 
na místě mezi čtvrtou a pátou kapitolou 1. listu Jana – a tak jsem tam začal 
se zaujetím číst: 

Slova mi vnikala do srdce jako ostrý meč. Cítil jsem jako by 
Všemohoucí Bůh odněkud shůry ke mně mluvil. Bůh, který mě znal tak 
dobře, také dobře věděl, co bych asi v to zvláštní ráno rád přečetl. Propukl 
jsem v pláč, když se Boží světlo rozlilo v mém srdci. Pořád jsem plakal 
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a plakal a plakal. Dokud břemeno všech mých hříchů, které na mě těžce 
doléhalo (ačkoliv jsem o něm do té chvíle vůbec nevěděl) nebylo ode mne 
odňato.

Cítil jsem se jako právě narozené dítě, lehký jako pírko, nadnášené 
větrem. Bible, která do toho dne byla nádherná, ale pro mne ještě 
zapečetěná kniha, se mi najednou zdála úplně jasná jako polední slunce. 
Teď jsem už chápal, proč Ježíš přišel na tento hříšný svět. Věčná dokonalá 
pravda Pána a Boha Izraele vynesla mě z otroctví ke svobodě, z temnot 
hříchů k velkému světlu Božího odpuštění. Naráz jsem prohlédl a litoval 
toho, jak jsem proplýtval, marnil a zanedbával svých nejlepších pětadvacet 
let svého života, honil jsem se za klamnými iluzemi tohoto světa, zatímco 
poklady nebes jsem měl po celý ten čas k dispozici. Uvědomil jsem si, 
že Bůh zachovává svůj podíl na smlouvě s člověkem a že mi dokázal 
svou existenci a svou autoritu tím nejjasnějším způsobem. A teď bylo 
na mně, abych já dodržel svůj podíl na smlouvě. Později jsem skutečně 
nabyl jistoty, že tato zkušenost, kterou jsem prožil, se skutečně nazývá 
„znovuzrozením, o němž Ježíš s takovým důrazem mluvil.:

„Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo
z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího.“ (Jan 3:5)

Bylo to poprvé v mém životě, že jsem dostal odpověď na svou 
modlitbu. Teď už konečně chápu, co se mi Jeff pokoušel vysvětlit o novém 
srdci, novém duchu a o slibu nové smlouvy. A tak jsem poprvé v životě 
byl naplněn radostí, že jsem byl zcela nezávislý na vnějších okolnostech. 
Cítil jsem se jako ten, který dostal milion dolarů z dědictví neznámého 
příbuzného. Najednou jsem jasně viděl, jak skutečná je představa 
znovuzrození. Bylo to nepředstavitelné štěstí. Snad takové, o kterém 
mluvil král David, ten sladký pěvec Izraele, když napsal:

„Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt.
Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepřičítá, v jehož duchu 
není záludnosti." (Žalm 32:1–2)

Slzy radosti mi stékaly z očí, omývaly všechnu špínu a kal mého 
života. Pak jsem si uvědomil, že Bůh opravdu mluví. Neslyšel jsem jeho 
hlas svým sluchem, ale tušil jsem, že to byl jeho hlas volající mě domů, 
do mé a jeho domoviny, a navíc ještě k mým vlastním soukmenovcům. 
Připomněl jsem si svůj minulý vnitřní závazek, že už nikdy víc nevstoupím 
na půdu Izraele a byl jsem moc šťastný, že už to neplatí. 
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Bůh mě volal a já musím jít předávat jeho evangelium „ztraceným 
ovcím z domu Izraele“ (Matouš 10:6). Židům je nutno ukázat rozdíl mezi 
překrouceným Ješu a pravdivým Ježíšem – mezi man-made denominacemi 
a vírou danou Bohem. 

V té době jsem si myslel, že jsem jediný Žid na světě, který věří, 
že Ježíš je Mesiáš Izraele. Neuměl jsem si představit, že je nějaký jiný 
mesiášský Žid na světě, v jehož srdci je touha spatřit spásu Izraele. Měl 
jsem silné přesvědčení, že šíření nového evangelia je důvod, pro který 
jsem byl stvořen. S tímto přesvědčením jsem šel v to ráno do práce, 
vyzbrojen silným a vznešeným rozhodnutím sloužit Bohu za každou cenu. 

Co je skrytého v této knize?

Stříbro ani 
zlato nemám, 
ale co mám, 
to ti dám: ... 
(Skutky 
apoštolů 3:6)

Na pláži. Naplněni 
láskou a poslušností 
se dostáváme k lidem 
přesně tam, kde jsou.
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" Proč mi nikdo nikdy neřekl, 
že Izraeli byla zaslíbena Nová 
smlouva?"

Náboženství nemůže 
poskytnout odpovědi na 
skutečné potřeby lidského 
srdce. 

Rádi rozdáváme knihy na 
plážích v Izraeli, kde mají 
lidé spoustu času na čtení.
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Kapitola 12

Stupňování bolestí

Během těch prvních šťastných dnů svého pobláznění jsem si nebyl 
vědom toho, že skutečný boj teprve začne. Byl jsem si jist, že od toho dne 
už nikdy nebudu hřešit, že Bůh, který žil ve mně, bude nade mnou bdít, 
a že se mne už nedotkne žádné pokušení. Jinými slovy, žil jsem se svým 
Spasitelem v nebesích, vysoko nad mraky. Pokud šlo o mne, svět mohl 
jít se svou marností rovnou do pekel. Až později jsem pochopil, jak moc 
jsem se mýlil.

Rychle jsem pochopil co pro mne znamená být Židem a co takový 
život obnáší. Před znovuzrozením jsem byl ochotný podstoupit jakékoli 
riziko, abych odhalil, co se znovuzrozením míní. Především jsem si 
myslel, že až si zajistím dost peněz na dobu trvání svého života, začnu 
konečně žít. Romantické plány a dobrodružství mě už neuspokojovaly. 
Dříve jsem si umanul dosáhnout každého cíle, který jsem si předurčil, 
byť jsem pro to měl jen malou šanci. A teď u mne nastal úplný zvrat – vše 
to, co jsem dříve doufal najít ve svých nejrůžovějších snech, jsem našel 
v Ježíši. V něm jsem našel naplnění svého života. 

Teologické otázky jako např. ty o existenci Satana, či hříchu s jeho 
souvislostmi, pro mne nebyly dost srozumitelné, spíš jsem je proto 
přehlížel. Žihadlo hříchu bylo v mém životě dost oslabeno v důsledku 
blízkosti, kterou jsem začal pociťovat vůči Ježíši, ale zůstalo v mém těle 
a čekalo jen na příležitost zvednout opět svou hadí hlavu. 

Během tohoto období jsem chtěl jenom jedno, sdílet s každým vše 
to, co se týkalo Mesiáše, jehož jsem potkal: Ježíše Hamašiacha (Ježíše 
Pomazaného). Mluvil jsem o Ježíši před Michaelem a jinými mými 
židovskými přáteli z Brooklynu, ale oni se mnou jednali tak, jako bych 
pozbyl rozum. Rychle jsem zapomněl na všechny otázky a argumenty, 
které jsem v sobě nosil, než se mi otevřely oči a já spatřil pravdu. Nemohl 
jsem pochopit, jak je možné, že moji přátelé nejsou schopni vidět něco 
tak zřejmého a jasného. Byl jsem jako člověk, jehož oči se otevřely, 
aby spatřily světlo světa – a jako ten, kdo se potom snažil svým slepým 
přátelům zprostředkovat to, co sám uviděl. A právě proto jsem nemohl 
pochopit jejich neschopnost prohlédnout. 

I další lidé mezi mými známostmi „podle narození křesťané“, kteří 
příležitostně chodili do kostela, nebyli příliš ochotni poslouchat mé řeči 
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o Ježíši. Nemohli pochopit tu obrovskou změnu, která se se mnou stala 
a nechápali můj nový způsob myšlení. Mohl jsem si vzpomenout na Jeffova 
slova, že ne každý, kdo chodí do kostela, je mesiášský znovuzrozenec a že 
se člověk může stát věřícím jen skrze svou osobní volbu se znovu zrodit. 
To byl důvod, proč se Ježíš nazval živým chlebem: „Já jsem ten chléb 
živý, který sestoupil z nebe“ (Jan 6:51). Poněvadž jsem byl znovuzrozen, 
cítil jsem hluboký a stále vzrůstající hlad po Slově Božím. Četl jsem 
v Písmu a meditoval ve dne v noci a nemohl jsem se nasytit. Pomalu se 
Slovo stávalo integrální částí mne samotného, podobně jako se potrava, 
která je strávena a absorbována našimi těly, stává naší součástí. Písmo už 
pro mne nebylo mrtvými slovy, tištěnými černě na bílém papíře, Bible se 
mi spíše stala Slovem žijícího Boha, Boha živého a činného v mém životě. 

Ještě jiná proměna se ve mně uskutečnila. Kdykoli jsem potřeboval 
láskyplnou péči nebeského Otce n    ebo jeho ochranu, začal jsem k němu 
volat a hledat ho v modlitbě. Mé nové modlitby nebyly vůbec takové, 
které jsem recitoval dříve v synagoze. Chápal jsem, že Bůh chce slyšet 
o úzkostech mé duše a o vděčnosti mého ducha nejen třikrát denně, ale 
každou minutu. Také jsem věděl, že můj milující Otec naslouchá mým 
modlitbám, i když jsou tak prosté a vůbec ne na intelektuální úrovni – něco 
jako dětské žvatlání, které tak obšťastňuje každou matku. Jeden z větších 
problémů, s nimiž jsem se střetl jako nový věřící, bylo poznání a přijetí 
skutečnosti, že jsem jako novorozené dítě zcela bezmocný a nezpůsobilý 
něco činit sám o sobě a že nemohu nic učinit ani pro druhé. A tak vše 
ponechávám Bohu. Později jsem přišel k poznání, že to nebyl pouze můj 
stav jako nového vyznavače, ale že je to zkušenost každého věřícího, a to 
po celý jeho život. Jak řekl Ježíš: „...neboť beze mne nemůžete činit nic.“ 
(Jan 15:5)

V moderní společnosti je hřích tak široce přijímán, že člověk, který se 
snaží zachovat se čistý a bez poskvrny, se považuje za excentrického nebo 
nepřirozeného. Avšak, když jsem se znovuzrodil, duch Boží do mne vešel, 
aby ve mně přebýval a proměnil mé tělo v chrám. Duch mě očistil a dal 
mi bdělejší citlivost vůči hříchu. Dokonce věci, které se mi dříve jevily 
jako normální, přijatelné a nevinné jsem naráz začal vnímat jako hnijící, 
zapáchající mrtvoly, kterých jsem se snažil, pokud možno, co nejrychleji 
zbavit. Kdybych věděl předem, že všechno opustím, až se znovuzrodím 
z ducha svatého, kdoví, zda bych vůbec kdy přijal tu „cestu, pravdu a ži-
vot“ (Jan 14:6). Ale poněvadž mě ta Pravda neboli Ježíš odhalil sám sebe 
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v celé své slávě, cítil jsem silné puzení vzdát se všech věcí, které do té 
doby hrály v mém životě podstatnou roli. Začal jsem objevovat, jak marné 
jsou věci tohoto světa: peníze, majetek, úspěch – a ten nečistý život v hří-
chu, v kterém jsem se válel jako prase v blátě. Snažil jsem se setřást ze 
sebe to, co se mi dříve zdálo být kořením života. 

Sice jsem každé ráno otevíral svůj obchod, ale brzy jsem o něj ztratil 
zájem. Držet se peněz a žen se mi zdálo pošetilé a bez vkusu. Vzdal jsem 
se návštěv nočního klubu Stone Pony (Kamenný poník), poněvadž jsem už 
nic nepostrádal, když jsem poznal, že zdroj všeho štěstí a radosti spočívá 
v Bohu. Ve stejnou dobu jsem pozbyl velikou sumu peněz na burze. Divil 
jsem se sám sobě, jak mi to bylo úplně jedno, byť předtím bych snad kvůli 
tomu spáchal sebevraždu! 

Už jsem sám sebe nepoznával. Ježíšova slova pro mne znamenala 
všechno: „Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez, a kde 
je zloději vykopávají a kradou. Neboť, kde je tvůj poklad, tam bude i tvé 
srdce." (Matouš 6:19–21)

Byl jsem skutečně šťastný, nevadil mi můj neočekávaný nezájem 
o materiální věci a ani to, že jsem vůbec neměl pocit úzkosti. Vše to mě 
přesvědčovalo, že jsem na dobré cestě. Peníze pro mne ztratily všechnu 
hodnotu. Předtím byly mým krutým pánem, ale teď se staly mým sluhou. 
Měl jsem nad nimi kontrolu, ale ne tak jako dříve. Můj domov a vše okolo, 
kde jsem žil, mě začalo tížit jako zdi vězení. Ten umělý život, kterým 
jsem donedávna žil, pro mne ztratil své kouzlo a půvab. Pyšná bezbožnost 
mých dřívějších přátel a společníků nad skleničkami, se všemi jejich 
tanečnicemi a záletnými ženami – to vše stálo přede mnou v naprostém 
kontrastu k planoucí lásce a snaze dosáhnout Boha, který se mi ve svém 
milosrdenství zjevil. Pro stálé pocity nespokojenosti a nepokoj jsem 
poznal, že se potřebuji pohnout dál. Takže jednoho dne jsem beze stopy 
lítosti nechal jisté cenné věci u Michaela k úschově. (Mezitím jsem se 
odstěhoval z asfaltové džungle Brooklynu na venkov v New Jersey.) 
Zabalil jsem si všechny své osobní věci do středně velkého kufru, vzal 
všechny peníze, které mi říkaly pane a zamířil ve svém autě směrem 
na západ. Zdálo se mi, že to bylo včera, co jsem stál se svým vztyčeným 
palcem na krajnici silnice při své cestě stopem – tenkrát ve směru na sever 
– do New Yorku, nebo že mezitím uběhla už celá věčnost. Teď se role 
vyměnily a já jsem byl ten, kdo bral stopaře do svého vozu a sdílel s nimi 
nejnádhernější okamžiky, které se v mém životě udály. 

Stupňování bolestí
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Bratří, toužím z celého srdce a 
modlím se k Bohu, aby Izrael 
došel spásy.

… Ale jak mohou vzývat toho, 
v něhož neuvěřili? A jak mohou 
uvěřit v toho, o kom neslyšeli? 
A jak mohou uslyšet, není-li tu 
nikdo, kdo by ho zvěstoval? A 
jak mohou zvěstovat, nejsou-li 
posláni? Je přece psáno: „Jak 
vítaný je příchod těch, kteří 
zvěstují dobré věci!“

Víra je tedy ze zvěstování a 
zvěstování z pověření Kristova. 
(Římanům 10)

Jaká obrovská změna se se mnou stala, od doby, kdy jsem do tohoto 
města přijel poprvé. Tentokrát jsem odjížděl s dobrou zprávou o Ježíši 
Mesiáši v mých ústech – a nejkrásnější na tom bylo, že jsem za tu změ-
nu nenesl odpovědnost. Hospodinovi, Bohu Izraele, patří všechna sláva, 
chvála a čest!
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Kapitola 13

Hlavní směr: západ

Bylo horké léto, když jsem vyrazil na cestu ven z metropolitní oblasti, 
rozprostírající se do ohromných dálek. Zastavil jsem u benzinové čerpací 
stanice a koupil jsem si detailní silniční mapu. Překročil jsem státní hranice 
New Jersey. Jízda po dálničním tahu ve Spojených státech byla pro mne 
jako nováčka z Izraele nezapomenutelnou zkušeností. Zvolil jsem US 95 
a poprvé v životě jsem dojel k mýtným závorám. Byl jsem překvapen, že 
člověk musí zaplatit mýtné za právo užít silnice. 

Během cesty směrem k jihozápadu jsem přejel hory s nekonečnými 
lesy a po celé míle jsem jel kolem pšeničných polí, zelených luk 
a dobytkářských farem. U každé mimoúrovňové křižovatky byly mosty, 
které se stáčely a navinovaly jeden do druhého. Když jsem pomyslel 
na naši uboze dlážděnou silnici v Izraeli, na agresivní a netrpělivé izraelské 
řidiče, skutečně jsem pocítil obdiv k praktikám při řešení tak nádherných 
amerických silnic. Člověk může řídit vůz po dálnicích po celé dny, aniž by 
musel zastavit, bez vnitřního napětí a nervozity. Ve srovnání s Izraelity jsou 
Američané víc uvolnění, trpěliví a pohotoví pomoct druhému a také laskaví 
– či to byl jen první zavádějící dojem naivního izraelského chlapíka?

Po několik hodinách jízdy jsem dojel do Washingtonu, D.C. (oblast 
na řece Potomacu), a zajel jsem na návštěvu k Rebece, k dívce, kterou jsem 
poznal před rokem. Byla to studentka a představila mě svým přátelům 
a kolegům. Ve školské, důstojné atmosféře, která tam převažovala, jsem se 
cítil stísněně. Věděl jsem, že mám moudrost daleko přesnější a cennější, 
než mnozí z těchto studentů a profesorů se svými různě specializovanými 
obory. Neimponoval mě nespoutaný trend praktikovat sex a drogy. Mohl 
jsem tam pociťovat tu perverzní nemorální ovzduší a světský materialismus 
a ateismus. 

Rebeca a já jsem brzy zjistili, že nemáme spolu nic společného. 
Nebylo o čem mluvit, poněvadž když jsem začal mluvit o Ježíši, ona 
o něm nechtěla slyšet ani slovo! Po týdnu jsem uznal, že je čas odejít. 

Nemohl jsem odejít, aniž bych se – se studem – zmínil o problémech, 
které mě v těch dnech trápily a o jizvách, které v sobě dodnes nosím a to 
se jmenovitě týká vztahů s opačným pohlavím. Už od svých jinošských 
let jsem byl naučen jednat se ženami jako objekty pro legraci, lidskými 
bytostmi, které jsou předurčeny, při nejlepším, k tomu, aby otěhotněly 
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a rodily děti. Před chlapci v našem chudobném sousedství jsem se chvástal 
se svými dobyvatelskými úspěchy, jak skutečnými tak vybájenými. Každý 
chtěl být poblíž mne, když šlo o „nabalení“ děvčete, protože věřili, že 
o tom vím něco víc, než druzí. Takže jsem tomu začal věřit i já sám. Proto 
jsem nabyl jistotu, že skutečný muž musí jednat se ženou v tom smyslu, 
jak jsem to praktikoval já. Jako můj rebelský postoj vůči „autoritám 
a zákonům“ i toto – jak jsem věřil – dokazovalo mou mužnost. Bohužel 
to byl překroucený pohled na realitu, který jsem si sám o sobě stvořil pod 
vlivem kultury a okolností – jak jsem byl vychován. 

Když jsem se stal vyznavačem Ježíše a oči se mi otevřely, uviděl jsem 
vše ve správném světle. Napsal jsem dopis jako zpověď, v němž jsem 
prosil o odpuštění dívku, které jsem vážně ublížil. 

Drahá…
musíš být překvapena, že se ozývám po tak dlouhé době. Možná není 
správný čas a místo, abych zacházel do detailů a vyprávěl o tom, co se 
mi stalo v uplynulých letech. Chci ti teď říct o své zkušenosti – velmi 
zvláštní – kterou jsem prožil. Doufám, že jednou budu mít příležitost 
povědět ti o tom víc, a pohovořit si s tebou tváří v tvář, až se vrátím 
zpět domů do své země. 
Ve světle toho všeho, co se mi nedávno přihodilo, se cítím povinen 
požádat tě o odpuštění za to strašné bezpráví, které jsem ti učinil, 
když jsi mou vinou otěhotněla a byla nucena jít na potrat. Nebylo to 
jen proto, že jsem tě využil jako nástroj své rozkoše, ale přidal jsem 
k tomu hříchu zločin tím, že jsem připustil vraždu dítěte, které jinak 
mohlo být dnes naživu. Mohu teď vše vidět v jiném světle a jsem proti 
potratům všeho druhu, z jakéhokoli důvodu. Nedáváme život našim 
dětem, ani nemáme právo jim život brát. Modlím se z hloubi svého 
srdce, aby ti potrat, který jsi musela podstoupit kvůli mně, neuškodil 
v budoucnosti, až se jednou budeš chtít vdát a mít děti. 
Vím, že se ti to bude zdát divné, ale od toho výjimečného zážitku, 
který jsem výše nastínil, jsem se narodil znovu. Nejsem už tentýž 
Jacob, kterého jsi znala. Teď cítím, že všechno zlé musím napravit, 
jak to jen půjde. Prosím tě o odpuštění za ten kriminální čin, který 
jsem na tobě spáchal. Slova jsou nedostatečná k tomu, abych ti jimi 
pověděl, jak moc bolí to, že si uvědomuji, jak strašně jsem ti ublížil. 
Chci doufat, že v sobě najdeš sílu a milosrdenství mi odpustit. 
                            Srdečně tvůj J. Damkani
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Opustil jsem Washington a jel jižně do Floridy. Nemohu si už 
vzpomenout, jak moc stopařů jsem vzal, ale jedna věc je jistá: nikdo z nich 
neopustil můj vůz, aniž by neuslyšel o Ježíši Mesiáši. Většina lidí, kteří 
jeli se mnou, byli dlouhovlasí hipísáci v roztrhaných hadrách, odporně 
páchli a byli zdrogovaní. Někteří z nich sem tam pracovali, aby se mohli 
o svůj příjem podělit se svými kumpány.

Mohl jsem se přesvědčit, že mnozí pocházeli z bohatých rodin, ale 
postavili se proti svým rodičům, opustili své pohodlné domovy na protest 
proti „materialistickému kapitalismu, který korumpoval společnost“ – 
abych užil jejich vlastních slov. Chtěli se odlišovat, být jiní, jedineční 
individualisté, a z toho důvodu vypadali tak, jak vypadali. Jiní protestovali 
proti „zákonnému zřízení utiskovatelů“ a nebyli s to naslouchat o Ježíši 
a evangeliu Nového zákona, protože tohle všechno slýchávali v nedělní 
škole v době svého dětství. Žasli, jak je možné, že chlápek v jejich věku 
a k tomu navíc Žid, může být tak bigotní a omezený, že věří tomu všemu 
náboženskému tlachání. 

Několik z nich mi řeklo, že se zapletli s okultismem, hinduistickým 
mysticismem, který se v tu dobu začal ve Spojených státech projevovat 
a svým vlivem podporoval zavedení světově rozšířeného učení NEW AGE. 
Byli okouzleni různými duchovními učiteli z Indie a následovali jejich 
ezoterické doktríny, praktikovali čarodějnictví, jógu, transcendentální 
meditaci, vúdú, spiritismus a studovali astrologické tabulky a horoskopy. 
Stručně řečeno věřili, že věk křesťanství, symbolizovaný v astrologii 
znamením Ryb je téměř u konce a měli za to, že doba je zralá na nový 
světový řád okultismu, zvaný věk Vodnáře. Četli si osud z dlaní, tarotových 
karet a usazenin z čaje (či kávy). Na svých seancích navazovali duchovní 
spojení s duchovními bytostmi a s duchy zemřelých, kteří nebyli nic 
jiného než zamaskovaní démoni. Já jsem byl věřící krátkou dobu a bez 
zkušeností a nevěděl jsem, jak se jim přiblížit, ale jejich přítomnost 
ve mně vyvolávala zvláštní ledové vlny strachu, které jsem cítil, jak mi 
proudí kolem páteře a vážně jsem se obával o jejich osud na věčnosti. 

Na jihu jsem projížděl strašidelnými městy, které jako by byly ze 
starých černobílých filmů. Po mnoha mílích stále stejně se opakující 
scenérie, které jsem dosud nikde jinde nespatřil, jsem dojel do New 
Orleans, domovského města Blues – hudebního stylu, který mi vždy 
připadal tak, že hudebníkům vychází z hlubokého smutku srdce. A taky 
jsem zas mohl dýchat dobře známou svěží vůni oceánu. 

Při dalším pokračování v jízdě, kdy jsem v sobě pociťoval tu intenzivní 

Hlavní směr: západ
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radost ze zázraku, že jsem znovuzrozen, jsem dojel do Houstonu v Texasu. 
Tady jsem navštívil jednoho izraelského známého, jmenoval se Uri. Byl 
přítelem mého bratra, když byli oba v armádě. Uri byl pak na hebrejské 
univerzitě v Jeruzalémě. V Uriho bytě jsem si začal vést svůj diář, kam 
jsem si zapisoval všechny své zážitky v tajné naději, že je jednou vydám 
jako knihu, takže moji známí, děti Izraele, si ji budou moci přečíst a dojít 
k poznání Mesiáše, kterého jsem si tak zamiloval. Neměl jsem pojetí 
o tom, kolik času uteče, než si budu moci svůj sen splnit. Později jsem 
se vydal na cestu severním směrem do Dallasu, Texas. Byl jsem pozván, 
abych navštívil kampus, univerzitní půdu slavné Mesiášské biblické školy 
– Kristus pro národy. Pro žáky školy bylo ohromně vzrušující, že se setkají 
s mladým mesiášským vyznavačem židovským z Izraele. Ne každý měl 
příležitost potkat takovou raritu! Pozvali mě, abych vydal svědectví před 
velkým zástupem věřících, kteří se shromáždili v obřím auditoriu. Bylo 
to pro mne poprvé v životě, že jsem stál před takovým množstvím lidí 
a veřejně mluvil o svém oblíbeném tématu hovoru – o skvělém Mesiáši, 
který mě tak miluje!

Potkal jsem tady mesiášské vyznavače, bývalé pohany, kteří – jako 
Jeff – milovali Izrael celým srdcem a kteří se denně modlili za jeho bezpečí 
tak, jak stojí v Písmu: „Vyprošujte Jeruzalému: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě 
milují!“ (Žalm 122:6). Tito lidé se postili a modlili, kdykoli něco Izraeli 
hrozilo. Do této chvíle jsem nevěděl, že existují pohané, kteří milují Izrael 
a jeho lid z celého srdce. Od té doby jsem však potkával takové krásné lidi, 
vyznavače Ježíše, za které děkuji věčnosti. Na půdě biblické školy zvané 
Kristus pro národy jsem potkal mladého muže z Indie, který ve Spojených 
státech studoval. Právě, kdy jsem tam pobýval já, připojil se k němu jeden 
jeho známý (už starší člověk, který žil předtím v malé vesničce kdesi 
v horách severní Indie). Oba měli plány, že Vánoce oslaví v Oklahomě 
a tito lidé mě pozvali, abych se k nim připojil. Nikdy nezapomenu, jak 
ten milý stařec stál beze slova v úžasu před technickými divy západu. 
Obdivoval zázraky velkého města. Když jsme přijeli do Oklahoma City 
a náš bohatý hostitel nás pozval do svého sídla, ten starý muž ani nemohl 
zavřít svá ústa údivem. Zvlášť ho zajímaly věci, které byly ovládány 
na dálku, třebas okna Cadillacu, která se sama otevírala a zavírala nebo 
garážové dveře, které se otevíraly Jacoby neviditelným sluhou. Když 
spatřil velký mrazící box, který plnil jeho skleničky kostkami ledu, musel 
jsem se smát při vzpomínce na jednoho chlapce z Kiryat Shmonahu, který 
poprvé přišel do dvou a půl pokojového luxusního bytu v Holonu a uviděl 
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vnitřní zařízení koupelny. 
Tady v Oklahoma City jsem měl příležitost, vyjádřit svou poslušnost 

vůči Mesiáši tím, že jsem dodržoval jeho přikázání ponoření se do vody. 
Oproti převládajícímu židovskému přesvědčení o tomto přikázání, není 
ponoření do vody neboli křest vodou až pohanská praxe. Naopak zvyk 
ponoření je velmi obecný jev mezi ortodoxními Židy a je míněn jako rituální 
očista. Žádná zbožná Židovka by se neodvážila obnovit sexuální styky se 
svým mužem po menstruaci, před očistěním se v rituální koupeli – mikve. 
Každý páteční večer někteří ultra ortodoxní Židé chodí do mikve očistit svá 
těla ponořením. I ta nejčistší a nejvoňavější koupel je nedostatečná oproti 
ponoření se do mikve. Rituál byl odvozen přímo z Písma. Časem byla 
ke křtu ještě přidána jedna tradice: byl učiněn nezbytný krok v procesu 
proselytizace, čili konverze k judaismu – a to platí dodnes – že konvertita 
vystupuje z vody už jako „nový“ člověk, z něhož byl starý pohanský život 
vodou smyt. 

Pro Židy je křest vodou historicky symbolizován skutečnou kajícností 
a očištěním se z nečistoty hříchu. Je to zřejmé z činů židovského proroka 
Jana Křtitele, který kázal židovskému lidu: ...„Čiňte pokání a dejte se 
pokřtít na odpuštění hříchů.“ (Marek 1:4) A potom následoval křest v řece 
Jordánu... „vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít.“ 
(Matouš 3:6)

Po Mesiášově smrti a vzkříšení byl k tomu přidán další význam: 
ztotožněním se se smrtí Spasitele a s jeho zmrtvýchvstáním. Věřící tímto 
ponořením do vody dosvědčuje, že také on zemřel hříchu spolu s Mesiášem 
a vstal s ním k novému životu. 

 „Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Ježíše Krista, byli 
jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni 
ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí 
svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života. Jestliže jsme s ním 
sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast 
na jeho zmrtvýchvstání. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu 
s ním ukřižován, aby tělo, ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my 
už hříchu neotročili." (Římanům 6:3–7).

Ponořování do vody byla vždy židovská praxe, byl to symbol 
i ve svém nejvýznamnějším mesiášském obsahu. 

Když se mě pastor kongregace v Oklahomě City při modlitebním 
setkání uprostřed týdne otázal, zda jsem byl či nebyl pokřtěn vodou, 

Hlavní směr: západ
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odpověděl jsem negativně. Vysvětlil mi pak, co křest je a požádal mě, zda 
bych chtěl poslechnout Pána ztotožněním se s jeho smrtí a jeho vzkříšením 
skrze křest vodou. Odpověděl jsem bez váhání kladně. 

Bylo ujednáno, že budu ponořen do vody příští neděli. Za přítomnosti 
celé kongregace jsme – pastor a já – ve speciální róbě sestoupili do mikve 
naplněné vodou, která byla uprostřed pódia. Když pastor vyslechl mé 
prohlášení víry v Ježíše, pronesl tato slova: „Já tě křtím ve jménu Otce, 
ve jménu Syna Ježíše Krista a ve jménu Ducha svatého. Amen.“ Pokládali 
mne dozadu, takže jsem byl celý ponořen do vody. Byl jsem tak šťastný 
a povznesený, že jsem ten akt opakoval třikrát. Bylo to nádherné setkání. 
Sbor, zpěv chvalozpěvů, modlitby, kázání a obřad sám – to vše ve mně 
nechalo obrovský dojem. Jak je požehnaný způsob sloužit Pánu uprostřed 
jeho světců. Jak potěšitelné bylo uctívat Boha spolu s ostatními bratry 
a sestrami, kteří milují Spasitele a sebe navzájem. Ale jak všechny dobré 
věci i toto setkání mělo svůj konec. 

Po dvou nezapomenutelných týdnech se mí indičtí přátelé a já vrátili 
do Dallasu. Odtud jsem pak vjel na dálnici a zamířil západním směrem. 
Opět jsem jel dlouhé vzdálenosti a ledacos zajímavého prožil. Celým svým 
srdcem děkuji za způsob, jímž mě Pán vede. Budu tak pořád pokračovat, 
dokud znovu nepřijde. 

V jedné indiánské rezervaci jsem potkal rodilého Američana, 
od kterého jsem se naučil něco o postojích bílého muže vůči členům jeho 
kmene a rasy. Také jsem potkal Doris, starší mesiášskou vyznavačku z Las 
Vegas, která vedla biblickou školu pro mladé věřící, učila je,co to znamení 
jít ve stopách Mesiáše. Tito nádherní lidé a další – nejmenovaní – učinili 
mé cesty zajímavější – a cesty, pokud jde o čas, zabraly několik měsíců. 

Po zdánlivě nekonečné cestě pouští, sužované horkem, jsem dorazil 
do Los Angeles. Než jsem odjel z New Yorku, Jeff mi dal adresu na Gideona 
Millera, mesiášského vyznavače, který v tomto městě žil a Jeff mě přiměl 
ke slibu, že se u něho stavím, dojedu-li kdy k západnímu pobřeží. Zavolal 
jsem mu a dostal jsem ideální instrukce, jak se k němu dostanu. Vyčerpán 
a na konci svých sil jsem zaparkoval své zaprášené auto před jeho vraty.
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Kapitola 14

V Kalifornii u Greenů

Gideon mě přijal s radostí a pozval mě, abych u něho několik dnů 
pobyl. Byl to šedesátník, který jako Jeff, znal trochu hebrejsky, pochytil 
z té řeči něco, když žil v Jeruzalémě. Navrhl mi, abych se připojil k jisté 
mesiášské organizaci nazvané Služba posledních dnů, kterou vedl 
nejpozoruhodnější muž Keith Green. Čím víc mi Gideon o něm povídal, 
tím víc jsem byl na něho zvědav. O dva dny později mne Gideon vzal 
do Greenovy komunity na předměstí Los Angeles. 

Keith Green začínal slibnou hudební kariéru v barech v Los Angeles, 
ale když se stal vyznavačem Ježíše, jeho život se celkově změnil. Jako 
opětovně zrozený mesiášský Žid bloudil ulicemi metropole a vyprávěl 
každému koho potkal o nově nalezeném Spasiteli. Obracel se na lidi, žijící 
na okraji společnosti, mluvíval s lidmi závislými na drogách, zvrhlíky, 
prostitutkami a všemi těmi lidmi, které Ježíš kdysi sám oslovoval 
a k smrti miloval. Keith tyto lidi zvával k sobě do svého domova, kde 
se mohli najíst a vyspat. V některých případech zjistil, že zmizely jisté 
cennosti, peníze a jiné věci, ale to ho neodradilo. Jeho dům byl brzy dost 
malý pro stále rostoucí počet hostů, kteří s něm zůstávali, a tak byl nucen 
najmout vedlejší budovu. V době, kdy jsme se setkali, už měl pronajatých 
takových budov šest, v kterých se všechny, kdo zůstali, pokoušel zařadit 
zpět do společnosti. Museli jen projevovat zájem o evangelium. 

Keith byl vysoký muž s bradkou, kudrnatými vlasy a modrýma očima, 
které neuhýbaly při pohledu. Jeho žena Melody podporovala manželův 
životní styl celým svým srdcem. Řídila provoz domácnosti, nakupovala, 
dohlížela na úklid všech nemovitostí a ještě si našla čas na to, aby pomohla 
svému muži při komponování písní, které ho později proslavily. Tato 
dvojice měla několik dětí. 

Keith nás přijal ve své skromné rezidenci a poté, co mě Gideon 
představil, obrátil se ke mně a pronesl: „Jacobe, řekni mi něco o sobě. 
Kdo jsi?“

Začal jsem mu povídat o svém životě a úmyslně jsem vynechal 
detaily, které jsem se rozhodl přehlédnout. Nakonec nikdo nechce poprvé 
udělat špatný dojem. „Jestli si přeješ přidat se k nám, musíš vědět, že 
nevedeme líný život. Máme každodenní pevný rozvrh a ne každý, kdo 
k nám přijde je schopen anebo svolný se podle toho zařídit, přinejmenším 
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ne hned od začátku. Chceš se pokusit?“ otázal se Keith.
„Řekni mi, prosím, co tady děláte?“ odpověděl jsem otázkou.
„Nuže, vstáváme v šest ráno, následuje tichá chvilka pro osobní 

modlitbu, a pak čteme z Písma do sedmi hodin. Přesně v sedm začíná 
společná snídaně a v osm jde každý po své práci. V jednu hodinu po poledni 
máme oběd, potom jdeme do ulic a hlásáme evangelium Mesiáše a lidem 
vyprávíme o Pánu Ježíši. Někdy chodíváme po dvou – dům od domu, 
nebo na pláže, do ulic, nákupních středisek či na jiná veřejná místa.“

„Jindy se ke mně připojí v nahrávacím studiu a modlí se za mne, 
zatímco já nahrávám své písně. Vracíme se domů k večeři, kolem půl osmé, 
pak je chvíle pro studium Bible, zpěv a společnou modlitbu. Do postele se 
chodí přesně v jedenáct. Co myslíš, budeš to schopen zachovávat?“

„Bez problému,“ řekl jsem. „Byl jsem zvyklý tvrdě pracovat od dětství 
a už ve čtrnácti jsem podporoval svou troškou naši rodinu v Izraeli.“

„To je dobré“, řekl Keith. „Mám tendenci přehnaně zdůrazňovat 
potíže, protože mladí, kteří tu žijí, přišli sem se špatnými návyky ze 
svých bohatých domovů nebo když opustili své rodiny a dali se z protestu 
na drogy. Nikdy ve svém životě ani den nepracovali a jestliže se jim 
dovolí něco málo, pak se prostě ráno obrátí na svých postelích na druhý 
bok a nedělají nic. Nemají pracovní návyky a zpravidla zastávají jediné 
přesvědčení, které mají – a to, že je chceme k něčemu dokopat. Snažíme 
se je vychovat, učíme je co je disciplína a obracíme je k produktivním 
občanům, tedy kromě evangelijní práce, která je však hlavní náplní našeho 
denního rozvrhu.“

„Jak mnoho lidí žije v každém pokoji? A jak spolu vycházejí?“ ptal 
jsem se. „Je to jak život v klášteře.“

„V klášteře,“ smál se Keith pobaveně. „Naopak. Musíme chodit 
do klášterů a kázat kněžím a mnichům a ukazovat jim, že se musí obrátit 
a znovuzrodit!“

„V každém bytě žije šest lidí, po dvou v jednom pokoji,“ vysvětluje 
Keith. „Uvidíš sám, že nejsou příliš pořádní, ale čistota a pořádek v tvém 
pokoji závisí především na tobě. Nebudeme tě hýčkat a ani neuděláme nic, 
co si můžeš udělat sám.“

„Učíme každého, jaký život má vést, aby směřoval k Bohu podle 
Písma, ale je na každém, jak vše, co se tady naučil, dál využije. Jestliže 
budeš mít nějaký problém se svými spolubratry, musíš jít za nimi a vše 
jim rovnou říct.“

Pro sebe jsem si pomyslel: „Proč bych se o to neměl pokusit, uvidím, 
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zda mi to bude vyhovovat.“ Nahlas jsem řekl: „Víš, já jsem věřící krátce – 
necelý rok. Hledám takové místo, kde bych se mohl učit z Písma řádným 
způsobem a žít životem víry s ostatními, kteří jsou v obdobné situaci. 
Myslím, že by to v tomto mém stádiu mělo být dobré a chci se o to pokusit, 
ačkoliv bez jakéhokoli závazku.

„Ne! Naléhám na to, aby ses k tomu zavázal! Nejsi-li s to připojit 
se k nám nejméně po dobu tří měsíců, raději bys to vůbec neměl dělat. 
Skutečný duchovní růst chce čas a jistý závazek.“

„Nuže, vidím, že je to vážná věc,“ řekl jsem. „Jsem svolný zůstat 
po tři měsíce a potom uvidíme.“

Abych byl poctivý, byl jsem trochu v rozpacích, byť jsem se to 
neodvážil říct nahlas. Věděl jsem, co je život v kibucu a také jsme věděl, 
že ne každý je schopen se přizpůsobit. Já osobně jsem pro tento způsob 
života nebyl vůbec!

„Je pravda, že když jsem jako teenager žil na pobřeží v Eilatu, poučil 
jsem se trochu, co takový společný život obnáší, ale tam vládla naprostá 
anarchie, kde „každý dělal to, co právě uznal za vhodné.“ (Soudců 21:25)

Ale tady to bylo naopak, museli jsme se řídit daným rozvrhem 
a dodržovat ustanovená pravidla. Já jsem neposlouchal žádné příkazy 
a nedodržoval jsem pravidla soužití s jinými lidmi od té doby, co jsem ze 
vzdoru opustil rodičovský dům. Tohle však pro mne byla vážná výzva. 

Soužití s druhými mě vytříbilo. Stálý kontakt s bratry a sestrami, 
hluboké duchovní společenství, společná studia a společné modlitby, 
práce a aktivní evangelium, to vše ve mně rozvinulo disciplínu a vyvolalo 
závazek vůči Pánu i vůči lidem, kteří mi pomáhali růst ve víře takovým 
způsobem, že jsem si ani jiný neuměl představit. Časem jsme sami 
sebe nacházeli v situaci, že jsme druhým stlali postele a střídali se při 
ranním úklidu podle momentálních situací, což nás naučilo spolupracovat 
a vzájemně si pomáhat. Ježíš byl živým příkladem.

Každý večer se nás sešlo v místnosti asi třicet, mnozí seděli na zemi 
a studovali jsme slovo Boží. Tyhle lekce jsem velmi miloval, protože mi 
poskytly možnost vyjádřit svůj názor na ledacos. Poněvadž jsem znal 
dobře Starý zákon, nebylo pro mne těžké porozumět Novému zákonu. 
Každým dnem jsem rostl ve svatosti a lásce a Bůh mě pomalu přetvářel 
ke svému obrazu. Vyučování, které vedl Keith mi pomáhalo pochopit – 
poprvé v životě – pravdivé poselství kříže. Věděl jsem, že tento křesťanský 
symbol mým lidem v minulosti způsobil mnohé trápení a vyvolal mnohé 
pronásledování. Ale až teď jsem pochopil, že kříž nejsou jen dvě dřeva 
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na sebe položená a vystavována v kostelích, aby jej křesťané uctívali 
a líbali, a také ne jen šperkem, který pohané často nosí. Kříž je spíše – jak 
teď vím – způsob života. Ježíš svým životem dal příklad sebezáporu – 
ukřižováním těla se všemi jeho touhami a rozkošemi. Ježíš vyzval všechny 
své vyznavače, aby na sebe vzali své kříže a následovali ho (Matouš 
6:24). Hříšná přirozenost je v opozici vůči vůli Boha, ale člověk, který se 
znovuzrodí, hledá způsob, jak žít a jednat v souladu s Bohem. Ale abych 
měl žít podle Boží vůle, znamená to, že člověk musí ukřižovat své tělo, 
což značí vzdát se své vlastní vůle,svých tužeb, svých přání a nebýt jimi 
ovlivňován – a také se neprotivit Božím záměrům. Tento proces se může 
uskutečnit pouze v životě toho člověka, jehož způsob myšlení změnil 
sám Bůh. „Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými 
vášněmi a sklony.“ (Galatským 5:24)

„Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. 
A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne 
zamiloval a vydal sebe samého za mne." (Galatským 2:20)
Byl jsem rád, že Ježíš, který nyní žije ve mně, změnil mé sobecké 

postoje vůči ženám a pomohl mi je ctít jako lidské bytosti, odpovídající 
jejich vlastní rovnosti. Začal jsem je považovat za své sestry a nádherná 
stvoření Boží. Toho jsem skutečně dosáhl a jsem za to vděčný celým svým 
srdcem. Opět jsem nabyl přesvědčení, že už to nejsem já, kdo žije, ale že 
skrze mne (můj život) žije Ježíš. 

Oblíbil jsem si sobotní večery. Mívali jsme venku, na předním dvoře, 
šábesové pokrmy a obvykle jsme přizvali některé lidi, aby se k nám připojili 
jako naši hosté. Kázali jsme jim evangelium vztahující se k průběhu 
minulého týdne. Také k nám chodívali další věřící ze sousedství, protože 
pověst o nás se rychle šířila jako požár. Všichni tito hosté na naše potlachy 
přinášeli různé pochoutky, takže jsme měli mnohá rozmanitá jídla. Jedli 
jsem víc než obvykle – to byla naše víkendová kratochvíle. Zpívali jsme, 
Keith hrál na kytaru. Ačkoliv byl celosvětově známý pianista, vyhýbal se 
všemu, čím by k sobě přitahoval pozornost. Po hostině míval kázání, skrze 
která přiváděl nevěřící k Mesiáši. 

Při jednom z těchto šábesových večerů k nám přišel muž – jmenoval 
se Martin. Jako syn bohatého letce měl život – jak se říká – jako na růžích 
ustlán. Odešel ze studií na univerzitě, když poznal, že jednoho dne bude 
stát před trůnem Boha a bude Mu skládat účet ze svého života v tomto 
světě. Řekl: „Je důležité, že vše, co děláme je konáno s vírou, protože 
cokoli z víry není, je hřích." (Římanům 14:23).
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A já nevěřím, že mě Bůh chce mít na této univerzitě.“
Martin už byl mesiášský vyznavač, když k nám přišel. Já jsem v něm 

nacházel skutečnou skromnost a zvláštní rozměr Boží lásky. Pracoval 
s něm Duch svatý a ukazoval mu, že je v životě něco víc, než spousty 
peněz a vznešené společenské postavení.

Ten den jsem u večeře seděl vedle něho a podal jsem mu kousek 
melounu už bez kůry, jak je to zvykem v Izraeli. Později mi řekl, že to byla 
tato malá úsluha, která našla v jeho srdci odezvu a přesvědčila ho, aby se 
k nám přidal. Pro ten či jiný důvod to bylo pro něho podstatné. 

Martin se od toho okamžiku stal mým nejbližším přítelem. Byli jsme 
zvláštní modlitební dvojka, Bůh mu odhalil potřebu modlit se za Izrael 
a tohle břemeno jsme nesli spolu. Vylili jsme řeky slz za blaho a bezpečí 
Izraele a také za jeho spásu. V těch dnech jsem mohl cítit přítomnost Boha 
takovým způsobem, že se to slovy nedá popsat. 

Postupně se ve mně probouzela touha založit v Izraeli kibuc, kde 
bychom po ránu pracovali na farmě a po večerech zajížděli do měst 
a mluvili k lidem o Boží moci změnit lidské životy. „Je to nejvyšší čas pro 
Boha, aby obřezal srdce Izraelitů.“, řekl jsem a moc jsem si přál, abych se 
na tomto dění mohl aktivně podílet. Řekl jsem to Keithovi – a ne jednou. 
Líbila se mu ta myšlenka, ale říkával mi: „Trpělivost, Jacobe, trpělivost! 
V Bibli se píše, že srdce Izraelitů budou přeměněna, ale musíš Bohu 
dovolit, aby to učinil, kdy sám chce!“

Jednoho dne mě Martin po modlitbách pozval k sobě domů. Měl 
ve svém pokoji obrovskou sbírku asi tři sta kusů rokenrolových nahrávek, 
blues a celé sbírky populárních skladeb, které po celé roky shromažďoval. 
Tato kolekce, kterou vlastnil, mohla jednou být velmi vzácná, ale on se 
nemohl dočkat, aby se toho všeho zbavil, když poznal, že to nebyl Duch 
svatý, který inspiroval tvůrce a zpěváky songů, ale že inspirace přicházela 
ze satanistických zdrojů. Věděl, že by na těchto základech nemohl 
vybudovat skutečný a pevný duchovní život. A že by nemohl sloužit Bohu 
celým srdcem s tímto druhem hudby v pozadí. Až do nedávna se této 
světské hudbě věnoval, ale teď měl v srdci jedinou touhu – sloužit svému 
Pánu Ježíši jen jemu samému. Jeho mladší bratr ho prosil, aby mu tu 
vynikající sbírku dal, ale Martin ho vůbec neslyšel. S pocitem naléhavosti 
a odhodlanosti jsme vzali tuto kolekci na smetiště a tam jsme ji rozdupali 
a rozbili na padrť. S každou nově rozbitou deskou Martinova tvář zjasněla 
nevyslovitelnou radostí, jako by mu ze srdce kámen spadl. Mohl jsem ho 
jen obdivovat za tuto oběť a jsem si jist, že se Ježíš musel na Martina dívat 
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s pochopením. 
Po šesti měsících pobytu u Keith a Melody jsem věděl, že už musím 

dál. Keith měl za to, že bych u nich měl být ještě déle, ale já jsme tvrdohlavě 
trval na svém. Rozloučili jsme se s rozladěním. Po několika měsících jsem 
od něho dostal dopis, ve kterém se mi omlouval, že se na mne hněval. Při 
pohledu zpět jsem ho mohl pochopit, protože se zasazoval o mé duchovní 
blaho – i když jsem si to původně vysvětloval jinak. Lituji, že jsem měl 
vůči němu arogantní postoje, ale bohužel už není způsob, jak to napravit, 
protože krátce potom zemřel při leteckém neštěstí. 

Když jsem z komunity odešel, rozhodl jsem se navštívit svého přítele 
Billa v Topanga Canyonu. Seznámili jsme se při jednom šábesovém 
potlachu u Greenů. Bill pásl stádo asi třiceti koz a jeho prostředí mi 
připomínalo horu Karmel v Izraeli. Ten kus země tam patřil jednomu 
velmi známému sochaři, který rozestavěl po svém celém rozléhajícím 
pozemku zvláštně vypadající sochy. Ve velké krajině, mezi kovovými 
výtvory, rašila tráva a bujel plevel. 

Krása oceánu, vonící vzduch, vinice plné hroznů, kozy pasoucí se 
na polích a obloha plná hvězd – to vše mě vedlo k pocitu, jako kdybych 
byl v Izraeli nebo v rajské zahradě. Na vrcholku tohoto kopcovitého 
pozemku jsem intenzivně procítil svou zamilovanost do nového života 
v Kristu. Na silné základové desce z betonu byl umístěn svatostánek. 
Nad ním byl rám s mřížováním, které bylo porostlé šlahouny vinné révy. 
Často jsme na tomto místě jídávali. Nedaleko od této naší otevřené jídelny 
bylo místo, kde se dojily kozy. Miloval jsem chvíle, když jsem při svítání 
kozy sám dojil a potom jsem je pásával na polích. Když jsem chodíval 
za stádem, hrál jsem na harmoniku a komponoval hudbu, kterou bych uctil 
Pána. Jak jsem se slunil v Božím Slově a ve světle Božího Syna, snažil 
jsem se vmyslit se do představ krále Davida v době jeho mládí. Během 
těchto požehnaných dnů jsem vzdával Bohu své díky také za to, že tady se 
mnou nikdo nebyl, protože ne každý mohl poslouchat můj zpěv a nadto se 
z něho ještě těšit. Po třech měsících života v této končině jsem pocítil silné 
nutkání vrátit se do Oklahomy ke kongregaci, kde jsem byl pokřtěn. Jako 
by mne tajný hlas volal zpět domů. Jaksi jsem považoval tuto kongregaci 
za svůj duchovní domov, ačkoli jsem tu pobýval velmi krátce. Stačil však 
tento jeden popud, abych vše naložil do auta a rozjel se opět na východ.
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Kapitola 15

Zpět na východ

Na obzoru je ARIZONA – 120 stupňů Fahrenheit (asi 50̊ C) ve stínu. 
Zvolil jsem neudržovanou silnici v horách, abych mohl navštívit skupinu 
Mesiášských vyznavačů, která se sama pojmenovala „Hallelujah“. Dojel 
jsem tam po dlouhé jízdě, cestou spálenou žárem rozpálené divočiny. 

Toto místo k sobě váže moc zvláštní vzpomínky. Krátce po příjezdu 
jsem zažil něco nezapomenutelného. Jedna z dřevěných budov, která tady 
sloužila jako ložnice pro děti, začala náhle hořet. Jeden z mužů skočil 
do plamenů a po několika vteřinách se vynořil s třemi dětmi v náručí. Tři 
další děti ( z nichž dva bratři) tam zůstaly. Oheň se rychle rozšířil a zničil 
celou budovu, jako kdyby byla z papíru. 

Neumím popsat hrůzu tohoto neštěstí slovy. Muži a ženy volali 
o pomoc, ale neexistoval způsob, jak ty tři malé uvnitř zachránit. Tragédie 
trvala pouze několik minut. My všichni jsme zkameněli šokem a hrůzou, 
neschopni se pohnout nebo reagovat. Byl jsem na sebe v duchu velmi 
rozhořčen, že jsem se neodvážil pomoct v tak rozhodujícím okamžiku, 
že jsem neskočil do plamenů a nesnažil se děti vynést, když to ještě bylo 
možné. Avšak během několika vteřin síla ohně nikomu nedovolila, aby se 
vůbec jen přiblížil. Když plameny ustaly, nezůstalo na místě nic, kromě 
hromady doutnajících uhlíků. V minulosti jsem byl schopen odvážných 
činů bez mrknutí oka, ale tady, když se naskytla taková jedna životní 
příležitost zachránit malé děti od jisté smrti, jsem neudělal nic, než že jsem 
myslel na své vlastní bezpečí. Nezůstal ve mně sebemenší pocit hrdiny. 

Z celého okolí přicházeli známí, aby se setkali s truchlícími rodinami 
a vyjádřili svůj soucit. Nikdy, co budu žít, nezapomenu na pohřební obřad. 
Nad otevřeným hrobem mluvila matka těch dvou bratrů: 

„Všichni víme, že tento život nám dal Bůh. Přijala jsem tyto dvě 
vzácné děti, které mi Bůh dal do opatrování a teď je chce zpátky. 
Ježíš řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně, neboť takovým patří 
království nebeské.“ (Matouš 19:14).
Věřím, že Bůh, jehož láska k nám je silnější než smrt a který ze své 
vůle zemřel za naši spásu, vidí smrt jinýma očima než my. V jeho 
očích smrt malých dětí není vůbec tak strašná tragédie. 
Ten, který ví předem, jak se tento zlý svět bude stále zhoršovat, zvolil 
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ve své nekonečné moudrosti a lásce záchranu těchto tří dětí, které 
v něho věřily z celého svého srdce, před hrozným soužením, které má 
na tento svět přijít – a vzít je rovnou do svého království. 
Bolí mě to. Tak moc své malé děti postrádám, ale nejsem zahořklá 
a ani se na Boha nehněvám, že mi mé drahé vzal. Miluji Boha 
a nepřestávám ho milovat navzdory všemu a bez spojitosti s mým 
žalem. On ví, co je pro ně a pro nás všechny nejlepší – a právě to 
nejlepší zvolil pro mé děti. 
Jestli je mezi vámi někdo, kdo nevěří v Ježíše Mesiáše, který pro nás 
vytrpěl nejstrašnější smrt na kříži, věřím, že vás k němu má tragédie 
přitáhne.“
Po této řeči se truchlící matka obrátila a mluvila k otevřenému hrobu: 
'Mé drahé děti, čekejte na mne s trpělivostí. Přijde den, kdy se opět 
uvidíme. A pak se už nikdy nerozejdeme – slibuji. Řekl mi to Ježíš, 
a ten má vždycky pravdu.'“ 
Ke konci pohřebních obřadů všichni shromáždění stáli – vzrušeni 

a rozbolavění – a zpívali chvalozpěv Bohu za jeho lásku a milost. Nemohl 
jsem uvěřit svým vlastním uším. Jak mocný musí být tento Mesiáš, který 
porazil smrt a setřel všechny slzy opuštěných matek nad otevřenými hroby 
jejich drahých. 

Byl jsem ve svém životě na mnoha pohřbech. Viděl jsem pohřby 
s velkou citovou odezvou Židů, obyvatel Seferedu, s výkřiky žalu a nářků 
v agonii, s hořkými lamentacemi, s obličejem, který si drásali nehty 
a vytrhávali si vlasy. Také jsem byl na pohřbech aškenázských Židů, kteří 
drželi bolest hluboko v sobě. Viděl jsem vojenské pohřby, při kterých silní 
a houževnatí vojáci kolabovali v slzách nad hroby svých kamarádů, kteří 
padli při výkonu služby vlasti. Ale nikdy v životě jsem neslyšel žalostnou 
matku truchlit takovým způsobem nad svými dětmi, které ležely bez 
života u jejích nohou. Svět už takový posvátný pokoj nezná!

Pak ještě matka třetího dítěte, které zahynulo při požáru, zpívala píseň, 
chválící Boha. Její jasný hlas se vznesl do výše jako skřivan, vysoko nad 
slepé slunce pouště a rozdrobil se do nesčetných diamantů u nohou Tvůrce 
slávy. Takový zpěv zaslechne člověk jen jednou v životě. Matka vylila 
veřejně své srdce bolestí naplněné před Pána.

Po pohřbu pak všichni, co přišli, spolu mluvili volně a přirozeně, jako 
by nepřišli na pohřeb, ale jen proto, že dávají sbohem svým přátelům, kteří 
od nich na chvíli odešli s vědomím, že se brzy zas všichni setkají u nohou 
milovaného Spasitele. 
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Po několika dnech pobytu na tomto zvláštním místě, vědom si toho, 
že jsem tu prožil něco skutečně nezapomenutelného, jsem sedl do auta 
a zamířil do Oklahomy. Cesta proběhla bez nehody, dojel jsem bezpečně. 
A v Oklahomě jsem zůstal tři roky. Žil jsem v komplexu církevních budov 
a navštěvoval jsem pravidelné mítinky věřících. Zdálo se, že žiji život – 
viděno zvenčí – takový, jaký by měl opravdový vyznavač vést. Ale, aniž 
bych si to zpočátku připustil, má první láska k Ježíši se začala zvolna 
vytrácet. Ne, nedělal jsem žádné neplechy, něco opovrženíhodného, 
ale upadal jsem do samolibé rutiny. Nezdálo se, že bych se nějak lišil 
od ostatních. 

Jen jsem si myslel, že pro mne nastal čas, abych se usadil a finančně 
se zajistil. Na jednom setkání věřících jsem potkal Woodyho, který koupil 
nějaké budovy za babku, zrenovoval je a pak s dobrým ziskem prodal. 
Souhlasil s tím, že mě zaměstná. Začali jsem přestavovat staré ruiny 
a nehleděli na čas. 

Později mě Woody představil svému bratru Keithovi, který ke své 
advokátské praxi si přibral farmu, kde se vyráběly koberce trávníku. Keith 
mi navrhl, abych se stal správcem této farmy. Nabídka se mi líbila, protože 
jsem rád tvrdě pracoval. Ošetřoval jsem trávníky od úsvitu do západu 
slunce a z vypěstovaného trávníku jsem řezal dlouhé pásy, stáčel je, 
nakládal na nákladní auta, rozvážel klientům a tam jsem je pokládal 
na zem. Časem jsem si koupil domek a vlastní nákladní auto a dobře se mi 
dařilo – prosperoval jsem. 

Brzy jsem do toho všeho vkládal víc a víc času a energie, zároveň 
jsem se méně a méně věnoval Bohu a jeho království, modlitbám a čtení 
Písma. Těsné spojení s Ježíšem, na které jsem navykl, se pozvolna ze 
mne vytrácelo. Před lidmi jsem stále udržoval zdání svátosti, ne už kvůli 
blízkému Pánu, ale spíše proto, že jsem chtěl dělat to, co bylo – podle mne 
– v očích Boha správné. Ale dělal jsem to vlastním nasazením a vlastní 
silou. Tento způsob byl přesně v kontrastu s tím, o čem jsem věděl, že bylo 
správné na začátku mých prvních kroků s Pánem. Tenkrát to byl on, který 
ve mně pracoval a já jsem ho následoval s poslušností, štěstím a vnitřní 
radostí. Teď jsem se stal zbožný, nábožensky založený „mesiášský Žid“, 
usilující přemoct vše tělesné tělesnými prostředky. 

Nový duch, který Bůh vdechl do mého života mě sice neopustil, ale 
byl jaksi uspán, protože jsem zanedbával čtení Písma a modlitbu – dokonce 
i Ježíše – chléb života. I to nové srdce, které do mne vložil, začalo rezavět 
a rozkládat se. Zachoval jsem zvyk zpívat Bohu při práci, ale to nestačilo, 

Zpět na východ
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poznal jsem, že neštěstí už stojí na prahu mých dveří. 
Jednou z rána jsem procitl bolestí zubů. Nebyl jsem už dlouho 

u zubaře a teď jsem měl víc kazů než zubů. Mary, sladká zubní asistentka, 
přitáhla mou pozornost více, než bylo třeba. Brzy poté jsem si uvědomil, 
že jsem se s ní zapletl. Pokušení a hřích mě zastihly zcela nepřipraveného. 

V těch dnech jsem renovoval dům, který jsem si koupil pro sebe, 
a tak jsem měl dobrou výmluvu sám před sebou, proč jsem se přestěhoval 
k Mary – samozřejmě dočasně. Ačkoliv jsem žil v hříchu, nepovažoval 
jsem za nutné, abych před ní skrýval své náboženské přesvědčení. Ale, 
když jsem jí řekl o Mesiáši, realita mi hned vlepila facku do tváře. Jak bych 
proboha mohl, tak nečistý a žijící v hříchu, kázat druhým a vyprávět jim 
o Mesiáši, který přišel, aby je spasil a očistil od hříchu! Byl jsem naráz tak 
zmatený, beze cti, nečistý ve svých vlastních očích, když jsem se přistihl 
takhle přímo při činu. Poznal jsem, že skrze touhu po ženě jsem přišel o tu 
nádhernou lásku nejlepšího přítele, Ježíše Hamašiacha (Pomazaného).

Když jsem padl, ztratil jsem tím vše – bezpečí jeho věčně trvající 
lásky, hluboký vnitřní pokoj, z kterého jsem se tak těšíval, vnitřní radost 
ze spásy, důvěru, že on je vždy se mnou a já jsem v něm. Zkrátka pozbyl 
jsem jeho stálou přítomnost. Abych byl přesný, neodňal mi svou milost 
ani na jedinou chvilku. Nepřestal mě milovat. Jen mi odepřel pocit, že 
mne miluje. Dal mi najevo, že ho mé hříchy od něho vzdálily. Byl jsem 
zničen, osamělý, ztracený a ubohý, jako kdyby celý svět ležel přede 
mnou v troskách. Rovnou jsem s hořkými slzami, plný výčitek svědomí 
padl na kolena a prosil Boha o odpuštění – a On mi odpustil! Kál jsem 
se, litoval jsem, že jsem zhřešil a až potom jsem o tom všem promluvil 
s Mary. Opravdově a vážně jsem před ní vyznal svůj hřích, který vzešel ze 
slabosti těla a požádal jsem ji o odpuštění. Výsledek byl velmi působivý. 
Po několika dnech jsem zjistil, že Mary přijala Pána za svého osobního 
Spasitele. Já jsem se odstěhoval zpět do svého nedokončeného domu a žil 
jsem tam i v průběhu posledních dodělávek. S Mary jsme dodnes přátelé 
a chválíme Boha za její odevzdání se Ježíši. Mary slouží Ježíši různými 
způsoby a vede druhé ve svých vlastních stopách. 

Můj narušený vztah s Pánem, ztráta jeho přítomnosti, pocitu pokoje 
a vědomí jeho lásky ke mně se znovu obnovilo. Zároveň jsem si uvědomil, 
jak je důležité, aby člověk s Bohem žil, ale dostalo se mi i jistého 
prohlédnutí. Poznal jsem, že nic na této zemi nestojí za to, děje-li se to 
na úkor Boží vůle. 

Ten dům, který jsem si zbudoval pro sebe na malém pozemku, měl 
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v mém srdci důležité místo a o zbytek mého srdce se dělily nákladní auto, 
vůz a vzrůstající bankovní vklad. Můj život probíhal pokojně – realizace 
mého amerického snu: zdálo se mi, že na dítě z jedno a půl pokojového 
bytu v Kiryat Shmonahu je to slušný kus cesty k tomuto luxusnímu sídlu. 
Tentokrát jsem toho dosáhl poctivou, tvrdou prací. Neměl jsem úmysly se 
toho mého malého štěstí za poctivě vydělané peníze vzdát. Eretz Yisrael 
(země Izrael) se mi zdála tak vzdálená, jak je východ od západu!

Sem tam mi přicházelo na mysl Boží volání, abych se vrátil k svému 
lidu. Toto volání, včetně modliteb a horkých slzí, které jsme spolu 
s Martinem prolili za spásu Izraele, pomalu v mé paměti bledly. Odstrčil 
jsem je od sebe jednoduše tím, že jsem si slíbil, že někdy – jednou – 
se ke svému lidu vrátím, ale teď mám cosi důležitějšího na práci tady 
ve Spojených státech. Stal jsem se člověkem světa a náramně mě to těšilo. 
Postupně má ochota naslouchat naléhání ducha se dočista rozplynula. 

Pak jedno nedělní ráno, uprostřed bohoslužby, jsem uslyšel Boží hlas 
přísně a naléhavě mne kárající: „Jacobe, můj synu, kde jsi? Zapomněl jsi 
na mé pověření jít a kázat spásu mému lidu v Izraeli? Co se s tebou děje, 
že sedíš u plných hrnců egyptských, místo abys šel do země Zaslíbené? 
Vstaň a jdi hned!“

Nevzpomínám, o čem toho rána kněz kázal, ale vím, že Slova Pána 
pronikla mé srdce jako ostrý meč. Bůh mě opět ohromil svou láskou 
takovým majestátním způsobem, že mé oči se staly jako fontány plné slz. 
Jak jsem jen mohl vést tak snadný a pohodlný život v cizí zemi, zatímco 
posvátná pravda o Ježíši byla stále skryta před očima mého vlastního lidu? 

Následující ráno jsem učinil všechna opatření k tomu, abych mohl 
vše opustit a vrátit se domů.

Zlikvidoval jsem firmu, pronajal dům, který jsem právě dokončil. Pán 
musí mít zvláštní smysl pro humor. Tři roky jsem pracoval jako otrok 
a investoval všechny své peníze a energii do vybudování domu snů. 
Když přišel čas, kdy bych si konečně mohl sednout a těšit se z plodů své 
práce, Bůh mi káže, abych vše dobrovolně opustil, pronajal dům pouze 
za hypoteční cenu a následoval ho do Izraele. Ti, kdo poznali vnitřní radost 
a štěstí, které mohou být nalezeny jen poslušností vůči Bohu, porozumí, 
co tím míním. Ještě tentýž týden jsem odjel do New Yorku s myšlenkou, 
že si zajistím let do Izraele, pokud možno, co nejdříve. Ale to jsem ještě 
neznal všechny triky Satana a všechny jeho lstivé, vypracované metody, 
které užívá, aby rozprostřel síť kolem věřícího a chytil ho do tenat hříchu. 

Zpět na východ
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„Teď, když jsem na východě,“ myslel jsem si, proč bych neměl na skok 
zajít k Michaelovi, Aryshovi a Yisraelovi, mým starým kamarádům, které 
jsem neviděl od doby, co jsem odjel na západ? Jak říká staré přísloví: 
„Cesta do pekla je dlážděná dobrými úmysly.“ Bez velkého přemýšlení 
jsem odložil původní plán vrátit se do Izraele hned poté, co řeknu ahoj 
a sbohem starým přátelům.

V těch dnech jsem neznal ani biblické pravidlo, že volá-li někoho 
Bůh, aby splnil jistý úkol, musí dotyčný všeho nechat a udělat to bez 
jakéhokoli prodlení. Každé opoždění může být neblahé. 

Když jsem dojel do New Yorku, moji přátelé mě představili nějakým 
jejich známým, kteří právě koupili letní sídlo v Catshill Mountains, 
v severní části území New Yorku. Když se dozvěděli o mé zručnosti při 
renovacích starých domů, požádali mě, abych jim pomohl opravit základy 
budov v kempu. Přijal jsem jejich nabídku hned na místě. A zas jednou 
odložil Boží volání. S mými zákazníky jsme se dohodli na mzdě a já hned 
odjel za prací. „Nakonec, nemám co ztratit,“ myslel jsem si. „Naopak, 
vrátím se do Izraele s velkou sumou peněz, abych postavil kibuc svých 
snů a kázal tam evangelium.“

Má práce spočívala v obnažení základů budov, prohloubení a zpevnění 
podloží. „Ale, řekl jsem si, „proč se obtěžovat s výkopem do hloubky 
jednoho metru, když stačí půl metru?“ Byla to ode mne kalkulace – tímto 
způsobem se dalo ušetřit i na materiálu. Jediný problém byl, že jsem 
se neobtěžoval pozměněný plán oznámit svým zaměstnavatelům. Ale 
nakonec budovy pevně stály, základové desky byly dokonale horizontální 
a vypadaly jako každá dokonalá stavba a nikdo by si nepomyslil, že 
hloubka jejich základů není dostatečně hluboká. 

Tady se opět objevil na scéně ten starý, nepoctivý Jacob, který ve mně 
ještě žije a který s Ježíšem na kříži stále ještě nezemřel. Byl celou dobu 
v jakémsi polospánku, ležící a čekající, aby ho Duch svatý přiměl upadnout 
do hříchu. Práce se zdála dokonalá a moji zaměstnavatelé byli spokojeni. 
Dostal jsem peníze v plné výši a pak jsem, potěšen výsledkem, odjel. 

Ale tentokrát to bylo jinak než v minulosti. Duch svatý mi nepopřál 
žádný odpočinek. „Proklet buď, kdo koná Hospodinovo dílo nespolehlivě.“ 
(Jeremiáš 48:10)

Mé svědomí, nové srdce a duch, které jsem dostal od Ježíše, když 
jsem se znovuzrodil, mi způsobily takové bolesti za to, že jsem zklamal 
důvěru svých zaměstnavatelů. Výčitky svědomí mě přiměly cítit se tak 
hanebně, že jsem otočil auto a jel zpět, s pocitem velkého zahanbení. 
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Vrátil jsem jim úplně všechny peníze, omluvil se za své selhání a prosil 
oba za odpuštění. Dokonce jsem odmítl přijmout jistou sumu, kterou mi 
nabízeli za dlouhodobou a únavnou práci na jejich majetku. 

Co jsem z toho získal? Moje aktiva se nezvýšila a čas odletu do Izraele 
podle Božího řádu byl pryč, takže jsem promarnil čas pro nic za nic. Ale 
jedno vím, udělal jsem jedinou správnou věc tím, že jsem vrátil všechny 
peníze. Ta tíha, co spočívala na mém srdci zmizela a já se mohl cítit opět 
volný, připraven konat vůli Boží. Ne, nevím, zda se prorok Jonáš cítil jako 
já, když ho ta velká ryba vyvrhla na břeh. (Jonáš 2:10).

Zpět na východ

Náš dům ve městě Jaffa - kde svatí z Izraele a národy studují Slovo 
a jdou ven k Izraeli s Dobrou zprávou .
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Křest: " Kdo je v Kristu, je nové stvoření. 
Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!." (2 Korintským 5:17)

“Vyřiďte dceři sijónské: Hle, přichází tvá spása.” (Izajáš 62:11) 
Značka říká: „Dal jsem ti nové srdce a nového ducha."
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Kapitola 16

U otevřeného hrobu svého bratra

Ačkoli čas plynul a já jsem v tom období zažil nejedno volání tichého 
hlasu Božího, abych se vrátil do Izraele, nešel jsem si koupit nikdy letenku. 
Ale Bůh nestrpí výsměch. 

Nikdy nezapomenu, jak jsem se dověděl, že pohřeb mého staršího 
bratra, který zemřel za tragických okolností, se bude konat v srpnu 
šestnáctého v Holonu. Shmuel, který žil po mnoho roků v Copenhagenu, 
se chtěl vrátit do Izraele už delší dobu. Ale tvrdý odpor jeho ženy ho 
zastavil v uskutečnění jeho plánu, avšak odneslo to jeho srdce.

Teď jsem neměl na vybranou. Zdálo se, že Bůh mě uchopil a přímo 
dotlačil do letadla. Víc než čímkoliv jiným jsem byl rozrušen skutečností, 
že bratr odešel, aniž bychom mezi sebou ledacos urovnali a že jsme byli 
od sebe odloučeni a já se nemohl pokusit o změnu jeho nepřátelského 
postoje vůči Ježíši. Vzpomínal jsem si na jeho drsné dopisy, které mi 
psával jako odezvu na moje zprávy, týkající se mého duchovního zaměření. 
„Zradil jsi judaismus a konvertoval ke křesťanství,“ psal mi s hněvem. 
„Zapomněl jsi na inkvizici a na vše, co křesťané udělali Židům ve jménu 
Ježíše? Jak ses odvážil konvertovat jako ti všichni, kteří zničili své duše!“

Ačkoliv mě jeho odezva hluboce zraňovala, rozuměl jsem tomu. 
Jak může někdo žádat slepého člověka, aby mu popsal barvu duhy? 
Všichni ostatní členové mé rodiny, přes svou bolest a nechuť nad mým 
„pochybením“, nereagovali tak silnými slovy. Způsobily to vše ty dlouhé 
roky, které Shmuel trávil v cizině, že otázka naší židovské identity se 
v něm tak vyostřila? Bylo to právě toto, že jeho postoj vůči křesťanským 
pohanům zašel až do extrému?

Po přijetí Ježíše, Pomazaného Páně, jako svého Spasitele, jsem napsal 
mnoho dlouhých dopisů příbuzným a přátelům, kde jsem uvedl mnoho 
citací ze Starého zákona a různých detailních vysvětlivek. Rozesílal jsem 
ty dopisy s celou svou láskou a modlitbami a snažil jsem se o nejlepší 
možné vysvětlení, že Bůh očekává od lidí, aby uvěřili v Mesiáše, kterého 
On poslal. Ale bohužel, má slova padla na neobřezané uši a srdce, které 
nepoznaly rozdíl mezi man-made náboženstvím a vírou Bohem danou. 
Ve svých dopisech jsem vypsal všechno své přemítání nad svým životem. 
Vyjádřil jsem hluboké výčitky svědomí a svou lítost nad hříchy, které jsem 
spáchal, především proti svým rodičům – a obzvláště pak proti své matce. 
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Z celého srdce jsem ji prosil o odpuštění, že jsem ji zlomil srdce tím, když 
jsem tenkrát utekl a zmizel v Eilatu. Také bratra jsem prosil o odpuštění – 
zajímal se o mou budoucnost, ale já jsem ho nebral nikdy dost vážně. Když 
se ohlížím, je mi líto svého postoje vůči němu, zvlášť pro to gaunerství 
ve mně, s kterým jsem se vysmíval jeho konvencionalismu, protože on 
pohlížel na své postoje tak, že sledují účel a cíl jeho života, kdežto já 
si myslel, že vím, co je skutečný život, jelikož jsem se nikdy nepodřídil 
žádné autoritě. Jak ošklivé překroucení pravdy ve mně bylo!

Při pohledu do minulosti jsem nikdy nezapochyboval, že Bůh mě 
na základě všech mých životních zážitků dovedl tam, kde jsem. Přijal jsem 
Boží spásu skrze jeho milost a nevyužívám ji pro nějaký svůj společenský 
prospěch. Vše, co chci, je konat celým srdcem vůli svého Stvořitele. Jen 
pro tento důvod jsem se narodil a přišel na tento svět. Mám život v celé 
jeho plnosti na tomto světě a svědectví Ducha svatého v sobě, že jsem 
vstal z mrtvých k věčnému životu tam, kam jednou přijdu. 

Psal jsem své sestře, která je o dva roky starší než já a prosil jsem 
ji o odpuštění, že jsem ji kdysi udeřil pěstí a rozbil jí čelist. A nakonec 
jsem se omluvil i svým mladším sestrám Carmelah a Friedě, že jsem jim 
poroučel, aby stlaly mou postel, skládaly mé šaty, umývaly po mně nádobí 
a leštily mé boty. Každé jsem tu a tam zaplatil něco málo za služby, ale 
dělal jsem jim to, co jsem nechtěl, aby ony dělaly mně. Vykořisťoval 
jsem je pro sebe. I je jsem prosil o odpuštění poté, co jsem se stal věřícím 
a ony mi opravdu odpustily, ačkoliv nemohly porozumět tomu, co se mi 
skutečně přihodilo. Byl jsem velmi rozrušen návratem domů po devíti 
letech svého chtěného vyhnanství. Málem jsem padl na betonovou plochu 
Ben-Gurion Airport, v touze políbit tu vzácnou půdu země, ve které jsem 
se narodil a ke které jsem se znovu cítil být vázán. Teď jsem byl připraven 
a ochotný následovat svého milovaného pána a Mistra, cele se rozdat 
svým lidem, aby i oni byli ti privilegovaní uzřít slávu Boha a najít cestu 
domů k věčnému Otci. 

Nikdo nepochopil, proč se z mých očí hrnou slzy. Lidé, kteří mě 
sledovali, si myslili, že jsou to slzy štěstí a touhy po domově nebo po své 
zemi. Ale mé myšlenky se upínaly k prorokům a apoštolům. S výjimkou 
několika krátkých časových úseků za dnů Jozua, Davida a Nehemiáše, 
duchovní život mého lidu vždy degeneroval do modlářství a nemorálností. 
Bůh na nás vylil svůj spravedlivý soud, zatímco my jsme ukazovali 
prstem na pohany kolem nás a vinili je za všechno zlo, které nás postihlo, 
místo abychom se vrátili k Bohu. Bůh ví, proč přivedl na nás válečníky 
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Ammonu a Moábu, Asýrie a Babylonu, Řecka a Říma. Čím víc jsme se 
mu vzdalovali, tím tvrdší byly války proti nám. A kdo ví, co ještě skrývá 
budoucnost pro Izrael?

Prolil jsem slzy jak smutku, tak radosti . Zármutek za zoufalý 
duchovní stav našeho lidu a hlubší štěstí pramenící z víry, že můj lid došel 
k historickému okamžiku, kdy je připraven přijmout Ježíše jako Pána. Měl 
jsem velký sen – nebo to mohu nazvat vizí od Boha – že založím kibuc 
a vytvořím velkou armádu evangelistů.

Mezi těmito vznešenými myšlenkami jsem stále měl před očima 
svého mrtvého bratra. Ptal jsem se sebe, jestli by zemřel, kdybych nebyl 
tak dlouho ve Spojených státech?

Konečně jsem doma – ale za jakou cenu! Tentokrát to nebyl návrat 
na veselou svatbu. Ale na smutný pohřeb a pro obřad šiva, což je tradiční 
sedmidenní údobí zármutku za mrtvého, které se v židovských domech 
dodnes zachovává. Když jsme přijeli do domu smutku, už tam byla velká 
skupina truchlících. Poté, co mrtvé tělo bylo identifikováno a ceremoniálně 
očištěno, nastal čas skutečného pohřbu. Jakmile bylo jméno mého 
zesnulého bratra hlasitě oznámeno mikrofonem – matka strašně zaúpěla. 
Všichni ji následovali, prolévali slzy a hlasitě plakali. Dámy vzlykaly 
a muži stěží zadržovali slzy. Tělo bratra Shmuela bylo vyneseno z domu 
smutku, naloženo na zvláštní vůz, překrytý náhrobním suknem a tělo pak 
bylo přikryto talitem (modlitebním šálem). Šli jsme ve smutečním procesí 
k otevřenému přístřešku, kde rabín přečetl Žalm 91, který začíná slovy: 
„Kdo v úkrytu nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.“

Smuteční procesí pak pokračovalo k právě vykopanému hrobu. Čtyři 
muži nesli nosítka na svých ramenou a my všichni jsme obklopili tělo 
připravené k věčnému odpočinku. Pláč mé truchlící matky, která si trhala 
vlasy, bila se do hrudi sevřenými pěstmi a drásala si žalem sevřenou tvář 
se rozléval v tichu hřbitova. Otec se marně snažil potlačit v sobě hrozný 
smutek. Byl šokován a ve stresu a nekontrolovatelně plakal. Další můj 
bratr, o pár roků starší, než já, byl jako pevný sloup a všechny uklidňoval, 
zvlášť naše rodiče. Šel jsem vedle otce a snažil jsem se ho utěšit, kdežto 
mé sestry obklopily matku, ale vše bylo marné. Matka plakala s hlavou 
zdviženou k nebesům, ale obloha byla jako z jednolité mosazi. Odkud by 
mohla dostat „...místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, 
závoj chvály místo beznaděje…“ (Izajáš 61:3).

Mohla by moje matka vůbec být někým utěšena? Byla by vůbec 
ochotna někomu naslouchat?

U otevřeného hrobu svého bratra
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„A v pravici toho, který sedí na trůnu, spatřil jsem knihu úplně 
popsanou, zapečetěnou sedmi pečetěmi. Tu jeden uviděl mocného 
anděla, který vyhlásil velikým hlasem: „Kdo je hoden otevřít tu knihu 
a rozlomit její pečetě? Ale nikdo na nebi a ani na zemi, ani pod zemí 
nemohl tu knihu otevřít a podívat se do ní. Velmi jsem plakal, že se 
nenašel nikdo, kdo by byl hoden tu knihu otevřít a podívat se do ní. Ale 
jeden ze starců mi řekl: „Neplač. Hle zvítězil lev z pokolení Judova, 
potomek Davidův, on otevře tu knihu sedmkrát zapečetěnou.“ 
(Zjevení 5:1–5).
„A zpívali novou píseň: „Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její 
pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze 
všech kmenů, jazyků, národů a ras a učinil je královským kněžstvem 
našeho Boha a ujmou se vlády nad zemí...slyšel jsem je mocným 
hlasem volat: Hoden jest Beránek, ten obětovaný přijmout moc, 
bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení.“ 
(Zjevení 5:9, 10, 12).
Stál jsem tiše u otevřeného hrobu svého nejstaršího bratra a rozhlížel 

se kolem. Má matka vyjadřovala svůj zármutek bolestným pláčem, 
můj otec byl na pokraji kolapsu, mé sestry hořce plakaly, a všichni naši 
příbuzní, kteří přišli na pohřeb, aby naposledy vzdali poctu zesnulému, 
tonuli v slzách.

Hrozné otázky vyvstaly v mé mysli. Jak mohu těmto milovaným 
lidem říct, kteří se modlí za odloučenou duši zesnulého, aby odpočinula 
v nebesích, když neexistuje žádná šance na to, aby jejich modlitby byly 
vyslyšeny? Jak jim mohu vysvětlit, že ten, kdo nepřijme Boží odpuštění 
svých hříchů skrze oběť Ježíše, umírá ve hříších a bude v den posledního 
soudu navěky shledán provinilým?

A pak v mysli se mísily myšlenky s otázkami typu: jaký druh Boha je 
ten, který může poslat hodného, poctivého člověka do pekla jen proto, že 
neuspěl ve víře v Ježíše? Co ty nesčetné davy nevinných lidí, kteří nikdy 
neměli příležitost slyšet evangelium spásy, a tak dojít k spasení? Mohl 
by spravedlivý Bůh skutečně všechny tyto bytosti odsoudit k věčnému 
zatracení? 

Najednou mě osvítila pravda jako blesk přímo od trůnu Boha. Protože 
Bůh je svatý a spravedlivý, nemůže strpět, aby do jeho přítomnosti vešel 
hříšník a poskvrnil ji. Boží oči jsou natolik čisté, že nemohou pohlédnout 
na zlo. Z toho důvodu vyhnal Adama a Evu z ráje poté, co zhřešili. Každý, 
kdo nebude s to přijmout boží spásu z jakéhokoli důvodu, bude muset 
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platit za své hříchy a mzdou za hřích je smrt a věčné oddělení od Boha.
Je-li tomu skutečně tak, pomyslel jsem si, „pak ten, kdo zemře 

bez přijetí Boží spásy, je navždy ztracen.“ Bůh nám dává spásu volně 
a nemluví v neurčitých termínech. „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal 
svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život 
věčný.“ (Jan 3:16)

Bůh dal každému z nás svobodnou vůli buď přijmout jeho spásu nebo 
ji odmítnout. Můžeme se přirovnat k osobě, která se topí v bažině. Nemůže 
dělat nic jiného, než se dostat z bahna: ve skutečnosti každý pohyb, který 
dělá, působí tak, že stále hlouběji a rychleji klesá. Ale je tu někdo, kdo 
stojí na pevné skále, nepříliš daleko, který hodí té osobě lano a křikne: 
„Chyť se!“ A je na osobě, zda se rozhodne lana se chytit a pevně se ho 
držet a tak být zachráněn nebo odmítnout nabízenou pomoc a klesnout 
na dno bažiny. Nehraje roli to, zda osoba viděla záchranné lano anebo si 
jej nevšimla, v obou případech utone! Ale jestli takový člověk odmítne 
Boží spásu vědomě, spáchá tím duchovní sebevraždu.

„Předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo…
Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země, 
předložil jsem ti život i smrt, 
požehnání i zlořečení, vyvol si tedy život, 
abys byl živ ty i tvé potomstvo.“ (Deuteronomium 30:15, 19)

Zvedl jsem oči plné slz. Obloha byla jasná a modrá a myšlenky 
mě nesly dál, daleko odtud. Myslel jsem na Boha a rmoutil jsem se pro 
jeho milovaný lid, který se od něho vzdálil a zaplétá se do pověr a tradic 
vytvořených člověkem. Mohl jsem si představit Boha Izraele, sedícího 
majestátně na svém trůnu a sledujícího svůj lid, jak proměňuje jeho svaté 
Slovo v nekonečnou sérii zákonů a předpisů, které nebudou s to nikdy 
zachovávat, i přes své nejlepší úmysly – a to vše ve jménu náboženství. 
Byl čas na kadiš (modlitbu za mrtvé). Tato modlitba, která byla napsaná 
v araméjštině, se nevztahovala na mrtvé či na smrt. Je to modlitba chvály 
a uctívání Všemohoucího Boha:

Nechť se Jeho veliké jméno vyvýší a posvětí. Amen. Ve světě, který 
stvořil podle své vůle. Ať je upevněna jeho vláda za vašich dnů a za vašich 
životů a za života celé Izraele, rychle a brzy. A řekněte: „Amen!“ Buď 
požehnáno Jeho veliké jméno navěky věků. Ať je posvěceno, pochváleno, 
oslaveno, vyvýšeno, zmocněno, vyneseno a velebeno jméno Svatého, 
budiž požehnán. Nad každé požehnání a píseň, chválu a útěchu, kterou je 

U otevřeného hrobu svého bratra
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možné vyjádřit v tomto světě a řekněte: „Amen!“ Kéž jsou přijaty modlitby 
a prosby celého domu Izraele před jejich nebeským Otcem. A řekněte: 
„Amen!“ Ať je seslán z nebes hojný mír a život na nás a na celý lid Izraele 
a řekněte: „Amen!“ Ten, jenž zjednává mír na svých výšinách, ať zjedná 
mír i nám a celému Izraeli a řekněte: „Amen!“

Očima jsem bloudil kolem a sledoval ty ubohé lidi, kteří uvěřili 
v Boha, kterého si sami vynalezli. Dobře jsem jim rozuměl. Byli tak 
k politování, tak beznadějní, tak zoufalí, že jsem jim celým svým srdcem 
šel vstříc. V duchu jsem každého z nich objímal a hledal způsob, jak 
je přivést k Bohu a Mesiáši. Skutečně věří tomu, když opakují kadiš 
několikrát po sobě, nebo když přečtou verše ze Žalmu 119?

Netušil jsem, co můj otec a bratři cítí hluboko ve svých srdcích, 
když zvedají svůj hlas při recitování kadiše. Jsou skutečně přesvědčeni, 
že spása Shmuelovy duše závisí na jejich věrnosti odříkávat kadiš každý 
den, každý měsíc a později každý rok při příležitosti výročí smrti? Kde je 
židovská víra narušena? A v co vůbec Židé věří?

Považoval jsem za zcela obtížné si zachovat vnitřní pokoj a přitom 
mít zavřená ústa. Chtěl jsem křičet v agonii a volat tento patetický zástup 
lidí, aby se vrátili srdcem k Bohu svých praotců a nesetrvávali u uměle 
udržovaného náboženství Izraele – ale jak by reagovali? Co by má rodina 
a všichni tito nábožensky cítící lidé, kteří se tady sešli, si asi pomysleli 
a co by řekli? Tady jsou – tito jednotlivci by měli reprezentovat Boha! 
Zdálo se mi, že mé oči pronikají skrze jejich vnějšek a že mohu spatřit 
jejich ubohá, hříchem ponížená srdce pod černými šaty, které si oblékli. 

Věděl jsem, že takhle je vidí Bůh ze svého trůnu na výsostech, ale oni 
stále ještě odmítají přijmout jeho spásu. Mé srdce bylo sevřeno soucitem 
nad nimi. Kdyby Bůh ve svém nekonečném milosrdenství neposlal ke mně 
Jeffa, stál bych tu zrovna tak slepý a ztracen ve svém přeludu, jako tu stojí 
oni. 

Náhle jsem si vzpomněl na jiný pohřeb, na ten bázeň budící 
a překvapující pohřební obřad. Bylo to v poušti Arizony. Tam také 
stály truchlící matky nad otevřenými hroby svých milovaných dětí – 
ale ten kontrast! Jak jiná je bolest člověka, který ví, že existuje naděje 
na budoucnost – a že Bůh bere ze světa ty, které miluje ve své nekonečné 
moudrosti a lásce! Jak hořká je bolest těch, kteří tuhle požehnanou naději 
nemají a jejichž cesta je skryta před jejich zraky. 

Nemohl jsem si pomoct, abych ty matky nesrovnával. Moje matka 
byla téměř ztracena v žalu, drásala se a bila v neschopnosti propustit svého 
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syna a dovolit, aby jeho tělo bylo odevzdáno hrobu. Ty dvě druhé matky 
v Arizoně zpívaly píseň chvály svému milovanému Bohu s vědomím 
a důvěrou, že jejich drazí žijí s Pánem a že je to jen otázka času, než se 
zase všichni spojí navěky. 

Když byl pohřeb u konce, všichni jsme se vrátili domů a posadili se 
na zem pro šiva – jídlo útěchy sedm dnů po pohřbu. Všechna zrcadla, skla 
v oknech a také televize, to vše musí být překryto přikrývkou, protože 
podle židovské kabalistické tradice by odrazy světla mohly rušit duši 
mrtvého člověka, která stále ještě bloudí po domě, neschopna nalézt klid. 
Rodina sedí na zemi na matracích po dobu sedmi dnů. Sousedé a přátelé 
přicházejí a odcházejí, aniž by klepali na dveře a přinášejí různé druhy 
pokrmů a nápojů. 

Rabín, který pohřební obřad vedl a chvalořečil mého bratra dojemnými 
slovy, která četl z listu papíru, seděl přesně naproti mně. Znovu a znovu 
se četly žalmy, aby duše byla vedena vzhůru do nebes. Rabín viděl, že 
všechny modlitby byly řádně odříkány a že kadiš se několikrát opakoval, 
aby byla jistota, že duše mrtvého muže najde cestu do ráje. Dokonce se 
snažil utěšovat všechny naříkající citacemi z Tóry, podle vlastní volby. 

Nemarnil jsem časem. Protože jsem povahou přístupný argumentům, 
odpovídal jsem na každou jeho poznámku. Brzy se mezi námi rozvinula 
debata a skoro nezbylo nic, co bychom nepřetřásli. Probrali jsme otázku 
spásy, života a smrti, jednotu trojjedinosti Boha, slovo živého Boha, 
zrození Mesiáše z Panny – ve srovnání s lidskou tradicí a ortodoxní 
židovský způsob života v kontrastu se způsoby mesiášského judaismu. 

Nemohl jsem ignorovat jeden prominentní rys. Kdykoliv jsem 
citoval něco z Bible, rabín mi čelil citacemi Proroků a Talmudu (doslovné 
instrukce, židovská tradice, která byla kodifikována). Má rodina nevěřila 
svým vlastním uším a zůstala prakticky němá z bázně před rabínem. To už 
nebyl starý Jacob, kterého dobře znali, který kdysi přišel zcela nečekaně 
na svatbu své sestry, ale který se tehda nemohl dočkat chvíle, až zase 
odletí do Spojených států. 

Teď je to úplně jiný člověk, který seděl před nimi a mluvil s ryzím 
přesvědčením a autoritou, vycházející ze Slova Božího, vyvracející 
postupně každé tvrzení rabína z Izraele. Samozřejmě, že mě chtěli tu a tam 
umlčet, aby byl zachován respekt k rabínově cti, ale já se umlčet nedal. 
Byl jsem jak pramen vody, citující Písmo: „Hlásej slovo Boží, ať přijdeš 
vhod a nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.“ 
(2. Timoteovi 4:2), dokud rabín nevaroval rodinu před čtením Nového 

U otevřeného hrobu svého bratra
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zákona, aby nikdy o tyto věci neusilovali, a pokud možno, aby se mnou 
neargumentovali o těchto teologických otázkách.

 Značka kterou neseme:
" Požehnaný buď ten, který přichází ve jménu Páně!"

"Dám vám nové srdce a nového ducha",
"Pán nechal všechny naše viny padnout na něj."
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Kapitola 17

První kroky doma

Ze střetnutí s rabínem jsem došel k názoru, že se potřebuji poučit 
o ultra ortodoxním židovském způsobu myšlení a životě vůbec. Nikdy 
jsem nebyl úspěšný, když jsem neznal dobře tématiku protivníka. Nechal 
jsem si narůst dlouhé vousy a připojil se ke slavné ješivě (rabínské 
škole) v Jeruzalémě. Po několik měsíců jsem sedával s ostatními v lavici 
a naslouchal jsem nekonečným debatám a sofistikovaným pilpul (metoda 
studia talmudu) o starověkých, skrytých a v podstatě bezvýznamných 
talmudských tématech. Ani rabínští studenti neshledávali, že probírané 
materiály mají nějakou velkou důležitost ve vztahu k životu, který žili. 
Ale ti přišli do této školy proto, aby v ní studovali Tóru a Talmud, prostě 
jen proto, že je studovali pro studium jako takové.

Také jsme si všímal těchto nábožensky založených mužů, vážících si 
mudrců více, než obsahu Písma. Ten nejvíce vynikající rys zde spočíval 
v naprosté absenci cokoliv důležitého. Je pravda, že tito mužové hladověli 
a žíznili po pravdě a hledali ji den co den, ale jejich hlad a žízeň se spíš 
stupňovaly, protože neměli Vodu života, aby svou žízeň uhasili. Připadali 
mi jako ti, kdo bloudí pouští v horkém letním dni, podráženi fatou 
morganou a mařící svoji energii stíháním tohoto klamného jevu a končící 
nakonec vyčerpáním – žíznivější, než byli na začátku.

Pozoroval jsem, jak jsou jejich životy svázány zaplétáním se 
do tradičních pravidel učenců (halacha), diktujícím jim každý detail jejich 
života. Jak rozdílný je duch těchto pravidel vycházejících z Ducha Bible. 
Jak se odlišuje těžké a nesnesitelné jho „halacha“ od světla lehkého jha 
Mesiáše, pravdy Boha, která osvobozuje zajaté!

Každé náboženství, v kontrastu se skutečnou vírou, je samý rituál 
a samé návyky. Náboženští představitelé zastírají posvátnou pravdu tím, 
že ji oblékají do těchto náboženských převleků. Stávají se mistry vnějších 
příkazů a totálně ignorují všechny sliby dané Bohem, který požaduje 
pokání – to jediné, co člověk musí mít, když přichází k Bohu, aby byl 
spasen. 

Jak odlišný je život víry a skutečná blízkost ke Stvořiteli od vázanosti, 
která má obřadné řetězy. Nikdy nezapomenu na výročí smrti jednoho 
svatého rabína. Všichni jeho následovníci vyšli na Olivovou horu, aby se 
pomodlili u jeho hrobky. Já jsem byl kdysi tímto obřadem poděšen, ale 
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od chvíle, kdy jsem přijal Ježíše, se mi to jeví jako vyložené modlářství. 
Moderní židovské pojetí svatosti mrtvých stojí v naprostém protikladu 
ke slovům Tóry, kde se mluví o zesnulých a o hrobu jako o něčem nečistém, 
které poskvrní každého, kdo přijde s nimi do kontaktu. Tóra mluví jasně: 

„Kdo by se dotkl kteréhokoli mrtvého člověka, bude nečistý po sedm 
dnů… Toto je řád: Když někdo zemře ve stanu, každý, kdo do toho 
stanu vstoupí a každý, kdo v tom stanu je, bude nečistý po sedm dní… 
Každý, kdo se na poli dotkne skoleného mečem nebo mrtvého, anebo 
lidských kostí či hrobu, bude nečistý po sedm dní.“ 
(Numeri 19:11, 14, 16)
V kontrastu k těmto veršům členové židovské sekty, kteří se věnují 

přísnému zachovávání rituálního zákona (chasidé) přičítají nejvyšší svatost 
náhrobkům spravedlivých a jsou ochotni dělat téměř vše, aby zachovali 
onen důležitý „micva“) přikázání židovského zákona, záslužný čin či 
skutek) tím, že pořádají k těmto náhrobkům poutě. My, mesiáští Židé, 
jsme možná ještě víc k tomuto zvyku citlivější, protože uctíváme Pána, 
který vstal z mrtvých, Mesiáše, který zvítězil nad smrtí, nechávajícího 
prázdnou hrobku za sebou. 

Když přišel čas, abych rabínskou školu opustil, každý žasl nad mým 
neočekávaným krokem, který jsem podnikl. Obvykle mají rabínští studenti 
mnohá privilegia, ať už po právu či ne, kterých se tak lehce nevzdávají. 
A tady byl student, který přišel nedávno – a ještě ani neměl dost času na to, 
aby se nabažil sladké vůně Tóry – ale který se rozhodl ze studií odejít.

Když se mě tázali proč, nemohl jsem vše držet v tajnosti a tak 
jsem jim řekl: „Vy studujete a meditujete nad stránkami Talmudu jako 
ti, kdo hledají ztracený poklad pravdy. Ale pravda nemůže být nalezena 
v Talmudu, protože je pouze v Bibli, která mluví o pravdě vtělené – o Ježíši 
Pomazaném Páně.“

Nedostalo se mi žádné odpovědi, jen oceánu pohrdání. 
Krátce po této události jsem se vrátil do kanceláře Izraelské armády, 

ale teď jsem měl opačný důvod než při své první návštěvě před dvanácti 
roky. Hluboce jsem litoval svého špatného jednání vůči armádě a chtěl 
jsem věci uvést na správnou míru. A proto jsem nejdřív přišel do armádní 
registrační kanceláře a požádal jsem, abych byl znovu vyšetřen zdravotní 
komisí, která by mi potvrdila schopnost vykonávat aktivní službu. 
„Ve vašem dotazníku stojí, že jste byl povolán k armádě v roce 1970, ale 
po půl roce jste byl uvolněn kvůli neschopnosti. Co vás přimělo k tomu, 
abyste si myslel, že teď to bude lepší?“
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„Když mi bylo šestnáct, byl jsem na prvních psychometrických 
zkouškách,“ odpověděl jsem. „Jsem stále vlastenec a chtěl bych jako 
dobrovolník nastoupit k parašutistům nebo k velící jednotce, jak stojí 
v mých záznamech. Ale brzy potom jsem utekl z domova a pobýval 
v Eiletu. Způsob mého života pak však změnil můj celkový pohled na věc, 
takže jsem začal přemýšlet o tom, jak se vyhnout vojenské službě. Když 
jsem poprvé dostal lékařské osvědčení a obdržel nejvyšší stupeň ocenění, 
byl jsem rád. Později jsem však přebral od jiných mladých mužů z mého 
sousedství různé manýry, jak armádu podvést. Tyto moje postoje nakonec 
vedly k uvolnění z armády po šesti měsících služby. Pak jsem vycestoval 
ze země.“

„A kde jste byl?“ otázal se jeden příslušník komise.
„Ve Spojených státech,“ odpověděl jsem.
„A co vás přimělo změnit svůj názor?“
„V době, kdy jsem začal žít v USA, jsem uvěřil v Ježíše, Mesiáše 

Izraele, který ve mně změnil Žida ve zcela kompletním smyslu slova. 
Naplnil mě láskou a pochopením týkajícího se všeho, co má co dělat 
s ultimativním osudem mé země, takže jsem se vrátil domů a chci přispět 
své zemi tak, jak jsem to dosud neudělal a sloužit někde v jednotce, kde 
bych mohl být nejlépe využit. 

Jeden z členů komise, ten který nosil jarmulku, si vzal moji 
dokumentaci a zabral se do ní. Potom zvedl oči, změřil si mě od hlavy 
k patě a zeptal se: „Jak se to stalo s tím příběhem kolem Ješu?“

„To je, pane, dlouhá historie a nerad bych šel do detailů. Je fakt, 
že když jsem četl Písmo, přišel jsem k pasážím, které jsem si nemohl 
vysvětlit jinak, než že se vztahují k Ježíši. Na začátku jsem si myslel, že 
je to náhodná shoda, ale později jsem došel k dalším a dalším pasážím 
a každá z nich přidávala něco ke skládance. Samozřejmě, že jsem hloubal 
nad naší historií, historií bolavou, jako vyvoleného lidu a nakonec jsem 
dál nemohl zavírat oči. Fakty mluvily za sebe a byly hlasitější než všechny 
mé původní argumenty.“ 

„Měl jste nějaké vize?“ projevil zájem psychiatr patřící ke komisi.
„Ano, stalo se mi něco nadpřirozeného, což jsem považoval 

za zázraky,“ řekl jsem. „Víte, Bůh Bible se nikdy nemění. Je živý a dobrý 
a činí v naší době vše to, co činil kdysi v minulosti.“

„Stalo se někdy, že jste v něčem selhal?“ zeptal se náboženský 
inkvizitor. 

„Před chvílí jste řekl, že jste vlastenec. Pak jste změnil názor a způsob 

První kroky doma
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myšlení a stal se radikálem. Přestoupil jste na křesťanství – další změna. 
Jak můžete být jistý, že opět nezměníte svůj způsob uvažování a neobjevíte 
se – řekněme – na straně nepřítele?“

„To poprvé, pane, byl náhodný, pomíjivý vrtoch nedospělého dítěte, 
které nebylo dost bystré a bylo ovlivněno negativními prvky tlaku okolí, 
ve kterém jsem žil. Ale předtím, než jsem uvěřil v Ježíše, jsem měl těžké 
vnitřní boje. Byl jsem si moc dobře vědom toho, kdo je Žid, pocházím 
z tradičního domu, ze skupina Sefardů. Jako dítě jsem chodil s otcem často 
do synagogy a učil se poznávat Starý zákon, jako každé dítě v této zemi. 
Můj žaludek se obracel při pouhé myšlence, že by Ježíš mohl být pravým 
Mesiášem Izraele. Velmi dobře vím, že Izrael – jako celek – ho odmítl 
a toto odmítnutí trvá dodnes. A také jsem byl obeznámen s tím, co se nám 
stalo v průběhu dvou tisící let krvavé historie. Četbou v židovském Písmu, 
ve které věřím, jsem našel otázky, na které jsem musel hledat odpovědi. 
Různé události v mém životě mně ujasnily, že pravda je nevyhnutelná 
a nezrušitelná. Bůh sám položil přede mne volbu – a já jsem zvolil život.“

„Věřte mi,“ pokračoval jsem, „nebyl to snadný boj, ale to, co se mi 
přihodilo, nebylo konverzí z jednoho náboženství do druhého. Není to 
ani změna dogmat. Přijal jsem nový život a naše hebrejská Bible slibuje 
všem, kdo uvěří, že je to neoddělitelná část toho, co Bůh chce dát svému 
Izraelskému lidu.“

„Konzultoval jste s mudrci a rabíny vaši konverzi předtím, než jste si 
zvolil uvěřit v Ješu?“ otázal se mě náboženský žid.

„Nuže, abych byl vůči vám poctivý, pak ne, nekonzultoval! S nikým 
jsem to nekonzultoval, protože jsem pro to necítil žádnou vnitřní potřebu. 
S rabíny jsem to neprobíral, protože ještě dlouho předtím jsem si uvědomil, 
že mi neposkytnou adekvátní a uspokojující odpovědi. Od té doby jsem 
měl příležitost mluvit s mnohými ortodoxními Židy, ale každý z nich 
se mě pokoušel přesvědčit, abych změnil názor a vrátil se k hlavnímu 
myšlenkovému proudu judaismu. A vlastně se to snaží udělat i dnes.“

„Avšak, když jsem prověřoval pečlivě jejich argumenty, poznal 
jsem, jak jsou bezvýznamné. Všichni vycházejí ze stejného bodu: že 
„Ješu byl kriminálník Izraele“ nebo „bastard nečistoty“ a že praktikoval 
čarodějnictví, aby zlákal Izrael magickými průpovídkami (nebo svatým 
jménem Boha), které on vložil pod jeho kůži, a že byl pověšen v pašijový 
podvečer a byl odsouzen k tomu, aby jeho tělo bylo ponořeno do vařících 
exkrementů.“ Všechny tyto hnusné, nechutné výmysly byly pomíchány 
dohromady zbožnými jedinci, kteří chtěli jediné: učinit, aby Ježíšovo 
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jméno bylo znenáviděno obyčejným, nevědomým Židem.
„Ale když je Žid požádán, aby se podíval do Nového zákona, který 

je jediný spolehlivý historický zdroj o životě a působení Ježíše, kroutí se 
jako jedovatý had. Žid zakazuje sobě sám a svým příslušníkům v Novém 
zákoně vůbec cokoli číst a být v jakémkoli vztahu s Ježíšem, ať už 
v pozitivním nebo negativním smyslu.“ 

„Oddaný Žid se vyhýbá Ježíše pojmenovat jeho vlastním jménem 
a nazývá ho zkratkou „Ješu“, což znamená toto: Ať jeho jméno a památka 
jsou vymazány! Ješua – Ježíš – v hebrejštině znamená „spása“…..Ale 
věřte, to mne tak netrápí, protože mnozí Židé vyslovují špatně posvátné 
jméno Boha úmyslně a říkají mu „Elekim“ namísto Elohim, nebo Adoshem 
namísto Adenai jen proto, aby se vyhnuli brát Boží jméno nadarmo. 
A proto považuji špatné vyslovení Ježíšova jména za tajné přijetí Jeho 
posvátnosti!“

„Židé jsou k smrti poděšeni, když mají překlenout pravdu a já proto 
teď jasně mluvím o Ježíši Mesiáši. Oni se pokoušejí je potlačit, obejít 
je a vyhnout se jakékoli konfrontaci. A také proto bych nemohl dostat 
nějakou dobře míněnou radu či odpověď na mé otázky z řad rabínského 
sdružení.“

Člen náboženské komise pak řekl: „Mám dojem, že jste docela 
zahořklý, pokud jde o rabínské sdružení. Co tím míníte?“

„Přišel jsem k vám přímo z ortodoxní rabínské školy v Jeruzalémě, 
kde jsem strávil posledních šest měsíců. Studoval jsem tam Tóru a Talmud 
tak pečlivě, dokud jsem si vše neuspořádal ve své mysli.

Ať mi teď špatně nerozumíte, prosím: nemám žádné námitky vůči 
judaismu Tóry. Naopak! Jsem pyšný Žid, takový jsem se narodil a takový 
umřu. Ale to, co mě popuzuje – a já s tím zápasím v sobě – jsou negativní 
jevy, které se v rabínském judaismu objevily. Především protestuji proti 
prokletým a nepřátelským postojům nábožensky založených Židů proti 
Ježíši a jeho následovníkům!“

Ten zbožný muž na mne opět vypálil své otázky zcela nenávistné: 
„Nevidíte, že čtení té knihy způsobilo to, že jste zradil vlastní lid 
a náboženství? Jak se odvážíte myslet si, že všichni rabíni chybují a vy 
máte pravdu? Je každý slepý a jen vy jediný vidíte?“

„Nuže, pane, za prvé odmítám vaše tvrzení, že čtením této knihy 
zrazuji svůj lid a své náboženství. 

Pokud jste tu knihu někdy četl, musel jste poznat na vlastní oči, 
že v ní není nic, co by se dalo nazvat návodem ke zradě či opuštěním 

První kroky doma
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židovského lidu. Bůh uchovej! Nepřišel jsem proto, abych požadoval 
uvolnění z armády a uniknout plnění své odpovědnosti vůči své zemi a jet 
do zahraničí a tam studovat Nový zákon. Je to přesně naopak. Přišel jsem 
k vám, abych se připojil k armádě a nabídl sebe.

To nazýváte zradou? Jsem toho názoru, že skuteční zrádci jsou ti, kdo 
zneužívají své náboženství k tomu, aby odmítli službu v armádě nebo ti, 
kteří okrádají a vykořisťují naši chudou zemi všemi možnými způsoby, 
skrze „unikátní příděly“ z veřejných fondů a skrze další neplechy!“

„Pokud jde o vaši druhou otázku, má odpověď zní: ano, rabíni se 
všichni mýlí. Už se to stalo víckrát, že většina se mýlila a že několik 
věrných jedinců bylo vyvoleno k tomu, aby upozornili na jejich chyby. 
V Bibli je o tom mnoho důkazů, kdy Bůh vyvolil malý zbytek. V době 
Jeremiášově byla jen hrstka lidí, která věrně následovala Boha. Nevím, 
proč Bůh vybral mě z rodiny a z Izraele, abych se stal „světlem národů“ 
(Izajáš 42:6), avšak, kdo jsem já, abych se mohl ptát na Boží moudrost 
a výběr? Nejsem však určitě zahanben kvůli tomu, že jsem přijal 
evangelium Ježíše Mesiáše.“

„Děkujeme,“ hrubě mě přerušil psychiatr vpisující cosi do mé 
dokumentace, která ležela před ním. „Odpověď dostanete brzy!“

Odcházel jsem odtud s dobrým pocitem a velkou nadějí. Věděl jsem, 
že jsem vydal svědectví o své víře v Mesiáše a že jsem projevil dobrou 
vůli a připravenost sloužit své zemi. To vysvětluje, jak moc jsem byl 
vzrušen, když jsem o dva týdny později dostal hnědou vojenskou obálku. 
Po přečtení těch několika málo řádků napsaných na bílém úředním 
formuláři, přeloženým v půli, mé oči náhle potemněly.

Jacob Damkani, šalom,
S lítostí oznamujeme, že lékařská komise, která přešetřovala Váš 
případ a znovu zkoumala Vaši žádost o přijetí do vojenské služby, 
došla k závěru, že pro tuto službu nejste připraven. 
Vložil jsem vše do Božích rukou a on naplnil moje srdce pokojem. 

Nemohl jsem pochopit jak a proč lékařská komise přišla k danému závěru. 
Soudil jsem, že Bůh musí mít se mnou jiné plány a že mě potřebuje víc 
ve své vlastní armádě. Litoval jsem toho a dodnes lituji, že právo sloužit 
jako voják své vlasti mi bylo odepřeno. Bohužel ani vláda a ani armáda 
nejsou s to v tomto stádiu porozumět, jakou velkou a hlubokou změnu 
umí Ježíš učinit v lidském srdci. Kdyby nebylo mé víry, zůstal bych dál 
v zahraničí a žil šťastně i pak, jak mnoho jiných Izraelců.
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Kapitola 18

Zkušenosti s perzekucí

Protože mě armáda nechtěla a dala mi o tom vyrozumění, začal jsem 
pracovat jako zahradník. Ve srovnání s tím, co jsem vydělal v Americe, se 
mi zdálo, že jsem se vrátil do dětství. Ale přijal jsem to s klidem. Nyní, když 
jsem dosáhl třiceti let, moji rodiče očekávali, že se ožením a umožním jim, 
aby se mohli těšit s vnoučátky. Já jsem měl však jiné plány. Rozhodl jsem 
se, že nebudu mařit čas nepodstatnými věcmi, ale raději se budu věnovat 
šíření evangelia. Lidé z Izraele se měli dovědět, jaký je rozdíl mezi jmény 
Ješu a Ješua, mezi prostým křesťanstvím a mesianismem, který dodržuje 
novou a finální smlouvu mezi lidmi a Bohem.

Koupil jsem si dodávkový vůz a zahradní náčiní a hledal jsem práci. 
Dvakrát za týden jsem zahradničil a vykonával všeobecnou údržbu 
v Holonu a v Ramat Hasharonu, což mi přinášelo příjem, který byl pro mne 
dostatečný. Všichni moji sourozenci – s výjimkou jednoho – dokončili svá 
studia a odešli z domu. Rodiče a má sestra, která působila jako učitelka 
v zahradnické škole a já, jsme zůstali doma. Jak jsem to dělal v době, kdy 
mi bylo čtrnáct let, tak i teď jsem dával matce každý týden peníze, abych 
přispěl na úhradu výdajů pro zbývající členy rodiny. 

Po tak dlouhé nepřítomnosti doma, jsem si uvědomil, že se u nás žije 
pořád stejně. Matka, které bylo kolem šedesáti v té době, však vypadala 
na osmdesát. Ale přesto byla dost silná na to, aby stačila všechny domácí 
práce. Otec dal výpověď u stavební firmy a začal pracovat v armádním 
skladišti. 

Většina mých starých kamarádů se oženila a měli už své vlastní děti. 
S mnohými jsem mluvil o Mesiáši a bolelo mně, že je vidím klesat ke dnu, 
protože odmítali chytit se napřažené ruky posvátného Strážce života. 
Všichni tito přátelé se podíleli na utváření mého charakteru – někdy 
k horšímu, někdy k lepšímu. Byl to charakter, který Bůh později přetvářel, 
posvěcoval, očisťoval a užíval jej podle své vůle. 

V sousedství vyrůstala nová generace gangsterů a vše bylo po starém, 
až na několik nových přistavěných vilek. Já jsem opravil střechu na domě 
svých rodičů a vyměnil střešní tašky, které už prosakovaly – a pomalu se 
propracovával ke každodenní rutině života v Izraeli. 

K mému překvapení jsem zjistil, že je v zemi založena mesiášská 
kongregace. Je to skupina lidí, kteří mají jednu věc společnou: věří 
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ve Starý a Nový zákon jako ve skutečné slovo Boha. V této kongregaci 
jsou věřící Židé tradicionalisté, anebo bezvěrci. Mezi nimi jsou i jedinci 
z jiných národů, také skupina věřících Arabů, kteří byli vychováni 
v islámu nebo tradičním křesťanství (římští katolíci, řečtí ortodoxní či 
ti, kteří se původně pohybovali mezi budhisty či hinduisté. Jiní pak jsou 
bývalí Svědci Jehovovi, či jen prostě socialisté nebo komunisté).

Každý je v kongregaci vítán k návštěvě společných mítinků. Dveře 
kongregace jsou otevřeny všem, ale členství je pouze pro ty, co přijali 
Boží odpuštění hříchů, jak je Bůh uděluje v Ježíši Mesiáši podle Písma 
svatého. Nezáleží na tom, jaké bylo náboženské přesvědčení osoby před 
její spásou nebo ke které církvi patřila po svém narození. Hlavní věc je 
ta, že v určitém úseku života člověk přišel k závěru, že Bůh Izraele slíbil 
svému lidu nové srdce a nového ducha skrze víru v Ježíše. Takový člověk 
může pravdivě vyznat, že přijal Boží odpuštění a že se znovuzrodil. Nikdo 
tuto víru nemůže přenést na druhého, ani ji koupit, ani ji prodat za všechno 
zlato a stříbro světa. 

Dnes je přinejmenším čtyřicet pět kongregací v Izraeli a počet věřících 
pořád stoupá. Izraelité stále více docházejí k přesvědčení, že Ježíš je 
opravdový Mesiáš. Bůh volá lidi Izraele a lidstvo jako celek, aby všichni 
přijali odpuštění, které Bůh uděluje skrze Mesiáše a káli se a obraceli 
k němu. Postupné zjevení Boha dosáhlo svého vrcholu v prvním zjevení 
Ježíše. To neznamená, že se Bůh pak odvrátil od světa. Bůh dnes volá 
k sobě Židy a pohany – děje se to prostřednictvím mesiášských vyznavačů. 

Nikdy nezapomenu na vřavu, kterou Židé vyvolali na protest proti 
činnosti jedné z těchto kongregací. Stovky zuřivých ortodoxních Židů 
z rabínské školy demonstrovaly jedno sobotní ráno před halou, kde se 
konalo setkání kongregace. Mnozí z nich se vedrali dovnitř a házeli Bible 
a kancionály po zemi. Nenávist v jejich očích byla vyzývavá. „Nacisté! 
Nacisté!“ křičeli na nás zlostně. „Nacisté pálili naše těla a vy sem 
přicházíte, abyste pálili naše duše! Misionáři! Zrádci! Konvertité!“

Bylo to hrozné. Policie uspěla až po dlouhém boji – evakuovali „Boží 
průvodce“, jak se sami nazvali a zajistili jim ochranu. V ten den nám Bůh 
dal příležitost identifikovat se s Ježíšem zvláštním způsobem – perzekucí, 
kterou nám dal pocítit a strpět. Zpívali jsme k Boží chvále, naslouchali 
kázání, modlili se za naše pronásledovatele a vyprošovali požehnání těm, 
kdo nás nenávidí a proklínají. Každý z nás prožíval svůj vnitřní boj, ale 
tam jsem poznal – ledacos viděl a uvědomil si – že živý Mesiáš může 
s námi a skrze nás mnohé vykonat. Jak jsem přál tomu rabínovi z rabínské 
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školy, který rozněcoval kolem sebe plameny nenávisti, aby mohl v tu 
chvíli nahlédnout do mého nitra a zažít tu zkušenost, ten prožitek moci 
Mesiáše, přebývajícího v mém srdci. 

Město bylo plné nepřátelských poutačů a plakátů, demonstrace se víc 
organizovala a každý den se dělo něco nového. Zdálo se, že pronásledování 
nemá konce. Nenávist protivníků vzrostla tak, že vyústila v pokus o vraždu. 
Zbožní Židé vyvinuli tlak na majitele budovy, kde se setkání konala, tak 
že byl přinucen nám vypovědět pronájem. Protože jsem byl v zemi krátce, 
považoval jsem za obtížné zvládnout davy silou náboženského tlaku, 
kterému byl vystaven starosta města. Ale od té doby však všichni z nás 
měli příležitost poznat čeho všeho je schopna tato hlučná menšina. 

Budova pro nás nebyla tak podstatná. Začali jsme pořádat mítinky 
v sadech a zahradách a lesích, setkávali jsem se v soukromých domech 
členů kongregace.

A rostli jsme v lásce k Bohu a k našim soukmenovcům.
Ten výše zmíněný incident byl pouze jeden z mnohých. Jiné kongregace 

trpěly pronásledováním také. Při jednom takovém modlitebním setkání, 
kterého jsem se účastnil s Penielskou kongregací v Tiberiasu jsem viděl, 
jak létají kameny okny přímo do haly – a to dokonce o šábesu v sobotu! 
Okna byla rozbita a bylo štěstí, že nikdo nebyl zraněn. V Jeruzalémě 
kongregační hala v Narkis Street Church byla spálena na popel. To bylo 
jen několik hrozných věcí, které ortodoxní Židé byli schopni udělat 
druhým Židům. 

Náboženské násilí znovu roste a není jen zaměřeno na mesiášské 
skupiny, ale dotýká se také světských Židů, členů kibuců a dokonce 
i těch, kteří se ve svých tradicích chovají odlišně, či jsou smýšlením 
světští. Je čas, aby mudrci Tóry (nejvyšší autority sefardické komunity 
židovské) a Velcí zástupci Tóry (neboli aškenázské autority Židů) spolu 
prodiskutovali učení rabína Gamaliela, který žil v prvním století a který 
pronesl tato slova, týkající se Mesiášských Židů:

„Dobře si rozmyslete Izraelci, co s těmi lidmi chcete udělat… Proto 
vám teď radím: Nechte ty lidi a propusťte je. Pochází-li tento záměr 
a toto dílo z lidí, rozpadne se samo, pochází-li z Boha, nebudete moci 
ty lidi vyhubit – nechcete přece bojovat proti Bohu!“
(Skutky 5:35, 38–39)
V průběhu těch dnů střetů a nepořádků, kdy nás ve všech médiích 

propírali, jako bychom byli nějaká mystická sekta, neubránil jsem se 
myšlenkám na pronásledování Ježíšových učedníků před dvěma tisíci 

Zkušenosti s perzekucí
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lety. Po Mistrově ukřižování se učedníci stáhli za uzamčená vrata domu 
v Jeruzalémě. Jak víme, Ježíš byl popraven v pašijový podvečer a všechny 
aspirace na vojenskou a politickou záchranu Izraele se vypařily. Ale On 
– o tři dny později, jak sám slíbil, vstal z mrtvých. V průběhu dnů – 
mezi vzkříšením a nanebevstoupením – se ukázal svým učedníkům a to 
nejednou! Jedl s nimi, dovolil jim, aby se ho dotýkali a dal jim tento příkaz:

Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: 
„Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. 
Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne 
těchto několik dnů. (Skutky 1:4–5)

Ježíš byl ukřižován v předvečer pašijí a učedníky to naplnilo 
zoufalstvím. Avšak o Šavu‘otu (Židovské letnice) se okolnosti obrátily: 
naplnil se Otcův slib a učedníci dostali dar Ducha svatého, spolu s odvahou 
a mocí seslanými shůry. 

Například jen několik hodin před ukřižováním, Petr třikrát zapřel 
svého Pána, protože měl strach z druhých lidí, zvlášť z kněží Sanhendrinu 
(viz Jan 18:15–27).

Avšak v den Letnic tentýž galilejský rybář náhle povstal před 
dalšími učedníky a před všemi židovskými poutníky, kteří toho času byli 
v Jeruzalémě a pronesl mocné kázání (viz Skutky 2:5,14–40), v němž 
statečně svědčil, že to, co se právě stalo, bylo předpověděno už ve Starém 
zákoně. Ježíš musel zemřít, aby za nás zaplatil dluhy a zbavil nás jha hříchu.

Následkem Petrova kázání se tři tisíce Židů rozhodlo přijmout Ježíše 
– a tak první mesiášská kongregace byla založena. Tato kongregace byla 
integrální částí hlavního proudu judaismu. Mnoho Židů v Ježíše uvěřilo – 
a vládnoucí židovský náboženský establišment se začal strachovat o svou 
autoritu. 

Válka na život a smrt pak vypukla mezi man-made náboženstvím 
a pravdou Boha. Byla to nová fáze boje mezi Bohem a silami tmy. Ta 
válka začala už v ráji a pak se přenesla na zemi a dnes se rozšířila v této 
naší době. Podobně kdysi vypukl konflikt mezi Božským prorokem 
Samuelem a syny kněze Eliho ve Starém zákoně a stejná válka byla 
vedena v Jeruzalémě mezi věřícími v Ježíše, kterého Bůh naplnil svým 
Duchem a mezi tehdejšími konzervativními skupinkami duchovních 
vůdců, držících se křečovitě své samozvané autority.

Tentýž Svatý Duch, který naplnil učedníky posvátnou mocí 
a dal jim sílu stát pevně proti nejtvrdší perzekuci, dává stále každému 
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individuálnímu věřícímu a každé opravdové mesiášské kongregaci tutéž 
sílu konat to, co je v očích Boha správné a držet se spravedlnosti a pravdy 
plynoucí z čisté lásky k Bohu a bližnímu. Když jsem sledoval všechny ty 
útoky a demonstrace proti kongregaci, cítil jsem, jak si stoupám před ně 
a křičím na ty mladé bouřliváky, kteří by byli s to překrýt nebo zastavit 
působení Ducha a kteří totéž dělali před několika tisíci roky. Petrova slova 
na ten dávný den Letnic mi přišla na mysl:

„Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil 
před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi 
skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán 
a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho 
vzkřísil, vytrhl jej z bolesti smrti a smrt ho nemohla udržet ve své 
moci. David o něm praví: „Viděl jsem Pána stále před sebou, je 
mi po pravici, abych nezakolísal, proto se mé srdce zaradovalo 
a jazyk můj se rozjásal, nadto i tělo mé odpočine v naději, neboť 
mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj Svatý rozpadl 
v prach. Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne zaplní 
radostí.“ Bratři, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel 
a byl pohřben: jeho hrob tu máme až dodnes. Byl to však prorok 
a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka nastolí 
na jeho trůn: viděl do budoucnosti a mluvil tedy o vzkříšení Kristově, 
když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach. 
Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Byl 
vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil, 
nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte. David nevstoupil na nebe, 
ale sám říká: „Řekl Hospodin mému Pánu: „Usedni po mé pravici, 
dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy.“ Ať tedy všechen Izrael 
s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh 
Pánem a Mesiášem.“ (Skutky apoštolů 2:22-36)
Nevím, zda by učedníci tohoto nového rabína se káli a nenechávali 

se pokřtít ve velkém počtu, kdyby dnes slyšeli Petrovo poselství. Jsem si 
ale jist jednou věcí: čím je tvrdší perzekuce, tím je mesiášská kongregace 
silnější a víc naplněna láskou. Byť kritizuji moderní náboženské sdružení, 
neodhaduji dostatečně jeho obrovský přínos k formaci židovské tradice 
v průběhu dvou tisíci let našeho rozptýlení. Bůh dobře věděl, jaké potřeby 
jsme měli po dobu trvání našeho exilu a když jsme žili v diaspoře (tj. 
jakákoli oblast mimo Palestinu nebo moderní Izrael, kde se Židé usídlili) 
jako ví i dnes, co je pro nás nejlepší. Teď, když se Židé vrací na Sion, 

Zkušenosti s perzekucí
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tedy domů, poté, co evangelium bylo pohanům kázáno po celém světě 
– je kruh uzavřen. Bůh nám ukázal, že „všichni jsme bloudili jako ovce“ 
(Izajáš 53:6) – Židé a pohané stejně – a zrovna tak stejně potřebujeme Jeho 
milost. „Bůh totiž všechny uzavřel, aby se nad nimi slitoval.“ (Římanům 
11:32) Při odvolávce speciálně na Židy si musíme pamatovat především 
toto: „Jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa s Bohem, co jiného 
bude znamenat jejich přijetí než vzkříšení mrtvých" (Římanům 11:15).

Nechci vzbudit dojem, že mesiášští věřící jsou napadáni a kamenováni 
každou sobotu (o šabatu) v Izraeli. Ani nezamýšlím označovat ortodoxní 
Židy jako špatné a prokleté. Uvádím to vše jen kvůli poctivosti a aby vynikla 
pravda, takže když tvoje vlastní oči, drahý čtenáři, budou z milosti Boha 
otevřeny a ty uzříš toho, kdo je Pravda, a rozhodneš se následovat Ježíše, 
vše už bude dostatečně pochopeno a dokonale jasné. Nechci tě ani dovést 
k myšlence, že když přijmeš Mesiáše, bude tvůj život jedna báseň. Ježíš 
sám předpověděl, že ti, kdo ho budou následovat a volit zbožný způsob 
života, budou trpět pronásledováním. (Viz Jan 15:20 a 2. Timoteovi 3:12)

V té době se tlak ze strany mých rodičů zvětšoval. Nemohli prostě 
pochopit, proč se nesnažím víc pracovat a vydělávat peníze, koupit si 
dům, oženit se s židovskou dívkou a chovat se jako normální civilizovaný 
člověk. Nemohl jsem se zbavit pocitu, že jak má rodina, tak přátelé 
ze sousedství by dali přednost starému Jacobovi – tedy tomu, který se 
honí v košilích a má zálusk někoho zpohlavkovat, než tomuto Jacobovi, 
zvěstovateli Mesiáše.

Začal jsem tisknout materiály, založené na biblických proroctvích 
a chodil jsem po ulicích a rozdával letáky. Poněvadž jsem kázal evangelium 
beze strachu, poznal jsem, že to má velkou důležitost pro židovský lid 
a slávu Boha. Kdekoli jsem byl, s jakoukoli osobou, kterou jsme potkal, 
touha mého srdce ze zvětšovala a zdůrazňoval jsem Ježíše „...kámen, jejž 
zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným.“ (Žalm 118:22)

Jsme-li věrni tím, že kážeme evangelium, uvidíme, že padlý 
svatostánek Davidův bude opět obnoven.

Rodiče si všimli, že trávím hodně času čtením Písma a trváním 
na modlitbách a jejich srdce se postupně obměkčila. Začali rozumět tomu, 
že jsem nekonvertoval k nějakému jinému náboženství, ale že jsem se 
stal lepším Židem. Pak už to netrvalo dlouho a oni začali číst v Nové 
smlouvě (Nový zákon) v perštině, kterou jsem jim přinesl jako dar. To 
mělo za následek, že jsem tak učinil vše pro šíření evangelia a nehleděl 
na to, že to nebylo bez jistého utrpení – stálo mi to za to.
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Kapitola 19

Od Josefa k Josefovi

Skutečně mám radost, že vyprávím tomu, kdo chce slyšet o Ježíši, což 
se stalo, když jsem se seznámil s Josefem. Pocházel ze světského prostředí 
a považoval – jak mnoho světsky zaměřených lidí, rodilých Izraelitů 
(sabra) – Starý zákon pouze za historický dokument, popisující dějiny 
izraelského lidu. Věděl také něco málo o moderním přístupu k Bibli, ale 
nebyl ochoten přijímat slova tak, jak byla napsána. Dohadoval se se mnou 
velmi hlasitě o všem, co jsem mu řekl, takže celá ulice mohla slyšet naše 
diskuze.

„Nemůžeš mě přesvědčit,“ křičel vášnivě,“že o tomto Ježíši je zmínka 
ve Starém zákoně! To není nic, než křesťanská vynalézavost. Starý zákon 
je čistě izraelská kniha, naprosto nedotčena křesťanskou doktrínou!“

„Samozřejmě, že je to židovská kniha,“ odpověděl jsem. „Každý 
pohan, který chce být spasen, musí tuto židovskou knihu přijmout a s ní 
i prorocká slova o Ježíši Mesiáši. Neřekl jsem ti snad, že jsem judaismus 
neopustil a že to ani nemám v úmyslu?“

„Vždy jsem věřil tomu, že nic není tak podivného jako myšlenka, 
že Žid musí konvertovat, aby uvěřil v židovského Mesiáše Izraele! Ne, 
pohané to jsou, kteří se rozhodli následovat Ježíše tím, že přijali Tóru, 
která je přísně židovská.“

Josef pohotově definoval křesťanství tak, jak to sám viděl a slyšel: 
náboženská roucha, kříže a varhany. Jinak neznal Ježíše a Novou smlouvu 
– ten jediný prostředek, skrze něhož Židé a celý svět může být spasen. 

„Pokračuj,“ řekl, „ty mi tu míníš tvrdit, že tihle křesťané, uctívající 
své idoly ve fantastických katedrálách, za zvuků varhan jsou skuteční 
Židé, věřící v židovské náboženství? Jestli tak uvažuješ, pak nemám co 
dodat, leda že nemáš ponětí o tom, co to je být židem a také to, že nevíš 
nic o křesťanství. Tato dvě náboženství jsou od sebe vzdálena, že takový 
most není, který by překryl mezeru mezi nimi!“

„V tomto bodě s tebou musím souhlasit, Josefe. Tato dvě náboženství 
nejsou jen odlišná, ale obě se vzájemně nenávidí a to vášnivě a jsou 
spolu ochotny bojovat až na smrt. Už povahou je každé toto náboženství 
rivalem tomu druhému, protože každé se snaží považovat sebe za jediného 
opatrovníka posvátných obřadů Božích. Ale já s tebou nemluvím 
o judaismu nebo křesťanství. Ježíš nepřišel z nebe a ani nešel celou tu 
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svou cestu ke kříži jen proto, aby zavedl nové náboženství, které by mohlo 
dokonce povstat proti svému základu! Ježíš sám zavrhl náboženské rituály, 
které by nepostihovaly vnitřní význam – ať už židovský či nežidovský.

Místo toho nás učil, že „Bůh je Duch a kdo uctívá Boha, musí to činit 
v Duchu a pravdě.“ (Jan 4:23,24)

„Řekni mi,“ změnil Josef téma hovoru, „nosíš tfilin (modlitební 
řemínky) nebo něco jiného? Dodržuješ šábes? Jaký jsi ty vlastně Žid?“ 

„Nech mě odpovědět po židovsku – tedy otázkou: „Dodržuješ ty tyhle 
věci? Ne, nedodržuješ, ale to ti nebrání v tom, aby ses za Žida považoval, 
je to tak? Jsi Žid, protože ses narodil ze židovské matky, ano? Byl jsem 
na tom podobně. Ale židovské rituály z nás nečiní Židy anebo nežidy, ani 
nám neposkytují kulturní odkaz získaný zrodem. Byli jsme obřezáni, když 
nám bylo osm dní. I vrchní rabín byl obřezán, když mu bylo osm dní – 
dlouho předtím, než byl s to zachovat byť jediné přikázání. Nikdo se nás 
neptal, zda skrze obřezání věříme či nevěříme v židovské náboženství, 
ano?“

„Řekl jsi mi, že Starý zákon mluví o Ježíši,“ spustil Josef, který 
změnil téma řeči.“ Můžeš mi prosím ukázat, kde? A udělej mi laskavost: 
nezačínej Izajášem 53.“

„Ve skutečnosti jsem opravdu chtěl mluvit o tomto krajně důležitém 
proroctví, ale pohovořme si o něčem jiném, chceš-li. Jsi asi dobře 
obeznámen s příběhem Josefa, syna Jákobova a Ráchel.

„Ovšem! Josef je má oblíbená osoba. Moji rodiče se jmenovali Jákob 
a Ráchel, proto mi dali jméno Josef.“

„Tak se podíváme na Josefův příběh a věřím, že uslyšíš něco, z čeho 
ti budou vstávat vlasy na hlavě,“ varoval jsem ho. 

„Josef byl milovaný syn Jákoba a jeho oblíbené ženy Ráchel a narodil 
se, když už Jákob byl stařec. Jákob svému synu ve všem dával přednost 
před druhými syny, a proto mu dal zhotovit kabát, z mnoha barev: jinými 
slovy, považoval tohoto syna za někoho většího, než jeho starší bratry, 
kteří si dobře tohoto otcova postoje povšimli a začali bratra nenávidět. 
Ježíš byl také narozen „můj milovaný syn“ (Matouš 3:17) svým Otcem. 
Byl nenáviděn svými židovskými bratry, a to trvá do dnešních dnů.“

„To je pouze shoda!“ smál se Josef. „Nic jiného to není.“
Smál jsem se též. Josefova zvědavost byla setřena a on přestal 

argumentovat. To mi dalo příležitost k pokračování. „Josef byl znám jako 
snílek. Měl prorocké sny, které odhalily Židům – jeho bratrům a pohanům 
(faraonovi a jeho sluhům), co se s nimi stane v budoucnosti. Ježíš byl také 
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prorok, které své generaci předpověděl, co se stane.“
„Jákob, Josefův otec, poslal Josefa k bratrům, aby je navštívil a popřál 

jim pokoj. Byť Josef věděl o nepřátelství bratrů vůči němu, poslechl svého 
otce a dodržel jeho příkazy. Nová smlouva říká, že Bůh Otec poslal svého 
milovaného Syna na tento svět, aby zachránil své soukmenovce, Židy. 
Ježíš znal všechny souvislosti s tím spojené – že bude vydán do rukou 
pohanů a bude ukřižován, ale poslechl svého nebeského Otce, dobrovolně 
a s láskou. Josefovi bratři se chopili příležitosti a rozhodli se Josefa 
zabít. Ale potom změnili svůj úmysl a místo toho jej prodali pohanským 
Medianitsům za dvacet šekelů stříbra (Genesis 37:28) Židovští předáci 
také hledali způsob, jak Ježíše zabít a když ho jeden z učedníků zradil 
za 30 šekelů stříbra, předali ho Římanům.“

„Bratři Josefa svlékli ze šatů, které symbolizovaly autoritu a vládu 
a hodili ho do jámy. Před ukřižováním byl Ježíš také zbaven šatů a potom 
byl pohřben v hrobce.“

„To se mi líbí!“ řekl Josef. „Nikdy jsem takovou verzi neslyšel, jak ji 
tu podáváš ty.“

„Počkej. Tos toho ještě neslyšel,“ sliboval jsem.
„Brzy po příjezdu do Egypta, Josef čelil velkému pokušení, ale 

obstál. V Písmu je psáno, že na počátku svého veřejného působení, byl 
Ježíš pokoušen Satanem, ale všechna pokušení zvládl.“

„Putifarova žena zuřila, když ji Josef odmítl. Dokonce ho neprávem 
obvinila, ačkoliv se ničím neprovinil. Ježíš byl také potrestán nevinně 
za naše hříchy, které sám nikdy nespáchal..“

„Josef prožil přes dva roky ve vězení, než byl faraonem povýšen 
na druhého nejmocnějšího muže v království.“

„Ježíš byl tři dny a dvě noci v hrobě, než ho Bůh pozvedl k slávě.“
„Josef byl ustanoven za druhého vládce po faraonovi nad Egyptem. 

Ježíš byl stanoven králem nad národy a usedl na trůn po pravici Boha 
v nebesích, jak je psáno: Výrok Hospodinův mému Pánu: „Zasedni po mé 
pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám.“ (Žalm 110:1).

„Josef byl jmenován správcem, který rozděloval obilí ne jen 
Egypťanům, ale celé zemi, která trpěla hladem. Ježíš, jako „chléb života“ 
(Jan 6:48) udržuje celý svět svou milostí a milosrdnou láskou.“

„Josefovi bratři přišli do Egypta, aby nakoupili nějaké potraviny, 
protože v celém Kanaánu byl velký hlad, a tak se objevili před Josefem. 
Děti Izraele dnes hladoví duchovně a ti z nich, kteří přicházejí k Ježíši, 
dostanou od něho Chléb života...“

Od Josefa k Josefovi
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„Josef své bratry poznal, ale oni ho nepoznali. Ježíš dobře znal své 
židovské soukmenovce, ačkoliv jejich oči jsou dodnes slepé a nepoznávají 
ho.“ 

„Josefovi bratři ho zaměnili za Egypťana a mluvili s ním 
prostřednictvím tlumočníka. Židovský lid má Ježíše dodnes za pohana, 
odmítají ho nazývat židovským jménem a uznat za svého bratra.“

„Josef prověřoval své bratry dostatečně a ke své naprosté spokojenosti, 
když shledal, že ze srdce litují svého pochybení.“

„Ježíš stále čeká, až se jeho vlastní rozhodnou ho přijmout a přestanou 
ho obviňovat za svá neštěstí.“

„Josef se dal svým bratrům poznat a řekl jim: „Přistupte ke mně.“ 
Když přistoupili, řekl jim: „Já jsem váš bratr Josef, kterého jste prodali 
do Egypta“ (Genesis 45:4). Ježíš brzy odhalí svou skutečnou identitu 
domu Davidova, až ho, po vylití Ducha svatého na ně, budou prosit. Oni 
pak na něho pohlédnou... „na toho, kterého probodli“ (Zachariáš 12:10) 
a uznají, že prodali svého bratra, své vlastní tělo a svou vlastní krev 
pohanům.“

Josef řekl svým bratrům, aby se netrápili tím, že ho prodali, protože 
Bůh mu život zachoval. „Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel 
dobro… a zachoval naživu četný lid.“ (Genesis 50:20). A podobně děti 
Izraele si nebyly vědomy toho, co dělají, když vydaly Ježíše Římanům, aby 
byl popraven. Ježíš ještě na kříži volal: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, 
co činí.“ (Lukáš 23:34). Bůh z toho vybral to lepší a využil odmítnutí 
Ježíše Židy k tomu, že přinesl spásu pohanům.“

„Josef pozval své bratry, aby přišli a žili v zemi Gošen kvůli tomu 
hladu v zemi. Ježíš také nechává místo ve svém království pro svůj lid.“ 

Josef zavřel své oči a tiše přemýšlel. Viděl jsem, že si dává práci 
s pochopením. Po několika chvílích ticha řekl: „Je to zajímavé. Četl jsem 
ten příběh mnohokrát, ale nikdy mě nenapadla nějaká souvislost mezi 
životem Ježíše a Josefa. Je však pravda, že teď bych si vše mohl těžko 
vysvětlovat jako pouhou shodu okolností. Mohl bych to jen v případě, že 
by si vzájemně odpovídaly jeden nebo dva detaily, ale tak, jak jsi mi to 
podal, se mi celá historie jeví jako reflexe Ježíše vůči jeho vlastnímu lidu.“ 

V té chvíli do mého pokoje vstoupila matka a přinesla nám čaj 
a talířek zákusků. Náš rozhovor byl u konce. Sestoupili jsme z nebeských 
výšin a vrátili se zpět na zemi. Po krátkém rozhovoru o běžných věcech 
Josef odešel – a už jsem ho nikdy nespatřil. Často jsem se za něho modlil 
a odevzdal ho do Pánových věrných rukou. V Bibli se říká, že Slovo Boha, 
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které hlásáme druhým, není marné, ale splní svůj účel.

„Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud 
je blízko. Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem 
svoje úmysly, nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu 
našemu, vždyť odpouští mnoho. Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše 
cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší 
než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše. 
Spustí-li se lijavec, nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž 
zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, 
kdo rozsévá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které 
vychází z mých úst. Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co 
chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.“ (Izajáš 55:6–11)

Věřím, že přijde den, kdy Josef pozná Ježíše. Lidé Izraele jsou Bohem 
vyvolení, ať si toho jsou či nejsou vědomi. Zůstávají vyvolenými, i kdyby 
to odmítli a neplnili to, pro co vyvoleni jsou. Přijde den, kdy se Ježíš 
objeví před svým lidem. Pak ho přijmou s lítostí a pokáním: „V onen den 
vytryskne pro dům Davidův i pro obyvatele Jeruzaléma pramen k omytí 
hříchů a nečistoty.“ (Zachariáš 13:1) 

To je v ten den, o kterém mluvil Pavel:

„Pak bude spasen celý Izrael, jak je psáno: přijde ze Siona 
vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost. To bude má smlouva s nimi, 
až sejmu jejich hříchy.“ (Římanům 11:26–27)

Jaký slavný a požehnaný den nás čeká. Je to právě ten den, který Bůh 
jmenuje, kdy jeho lid bude královstvím kněží a svatým národem a nebude 
se uzavírat a marnit čas přemýšlením o minulosti, ale bude světlem pro 
celý svět, takže celá země bude plná poznání... „neboť zemi naplní poznání 
Hospodina jako vody pokrývají moře“ (Izajáš 11:9). Modlím se k Bohu, 
aby mnoho dětí Izraele zatoužilo po věrnosti Hospodinovi a po službě 
Mesiáši ještě dříve, než přijde jako řvoucí „Lev Judey a „bude soudit živé 
i mrtvé.“ (Timoteovi 4:1). 

Přijď rychle, Pane Ježíši.

Od Josefa k Josefovi
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Potěšte, potěšte můj lid,“ praví váš Bůh. 
Mluvte k srdci Jeruzaléma: Čas jeho služby se naplnil, 

odpykal si své provinění. 
Vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy. 

(Izajáš 40:1-2)



147

Kapitola 20

Můj lid je váš lid a váš Bůh je můj Bůh

Dvě tisíciletí židovské historie jsou plny hrozných příběhů 
o ničemnostech, které tak zvaní křesťané a jiní antisemité páchali 
na židovském lidu. Začalo to v prvních dobách křesťanství, když učení 
Krista začalo pouštět kořeny a šířilo se mezi pohany. Do té doby pohané 
neměli vůbec žádnou monoteistickou koncepci, ani nevěděli, kdo je Bůh 
Izraele a Mesiáš.

Ve Skutcích 10 a 11 (kapitoly) se říká, že když Ježíš dal Petru Šimonovi 
ve vizi pokyn, aby odešel do Cesareje a kázal evangelium v pohanské 
rodině, Petr považoval za nesnadný úkol už jenom uvěřit tomu, co dobře 
slyšel a že právě toto je skutečně Boží vůle. Pro něho bylo nemyslitelné 
vejít do pohanského domu – navíc Římana – a dokonce s ním jíst. Později 
byl přísně kritizován ostatními apoštoly, že se odvážil přinést evangelium 
o Boží spáse neobřezaným pohanům. Jak je dnes situace odlišná, když 
pohanští křesťané se podivují každému Židu, který hledá cestu k Mesiáši. 

Naše hrozná dějinná chyba jako Židů je ta, že jsme prohlašovali, že 
máme monopol na Boha, což je totéž, jako si myslet: On patří jenom nám. 
Později tutéž chybu pohané opakovali, když přijali Mesiáše Izraele skrze 
víru a snažili se – úmyslně či neúmyslně oddělit nás od Něho a zcela Ho 
odtrhnout od židovství. Tím, že to činili, prohloubili trhlinu, která vznikla 
už v raném stádiu mezi rabínským a mesiášským judaismem. 

Navíc mnoho modlářských pohanů přijalo pouze vnější rituály z toho, 
co považovali za nové náboženství a často smísili staré pohanské zvyky 
s nově vytvořenými křesťanskými rituály. Například uctívání svatých 
v římskokatolické církvi není nic jiného, než uctívání pohanských božstev 
starými Řeky a Římany v „křesťanském převleku“.

Římská bohyně Venuše se stala Pannou Marií a zbytek pohanských 
bohů zastoupili apoštolové, svatí andělé a patroni. Jejich sochy jsou 
umístěny v katedrálách k uctívání nesčetnými nevzdělanými jedinci, 
kteří jsou k tomu vedeni svými kněžími a biskupy. Každý svatý má 
v kalendáři svůj den a církev je oslavuje. To také vedlo k oslavám tradic 
Vánoc a Velikonoc, které mají jen malé nebo žádné opodstatnění v Písmu. 
Postoje některých církevních otců vůči Židům byly zneucťující. Nazývali 
Židy „syny Satana“ a „vrahy Krista“ a „nenávistníky všech dobrých věcí“. 
Kněží kázávali o vyvražďování Židů proto, aby se „utišil hněv Boha 

!!!
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a usmířili se svatí“,což vše bylo vypůjčeno z dob pohanských.
Za těchto okolností a v této atmosféře se sami křesťané snažili 

odtáhnout se od judaismu. Samozřejmě že tato inklinace byla vzájemná. 
Víc než 1500 roků přešlo v nenávisti křesťanů vůči Židům. Ani 

reformace v 16. století situaci nenapravila nějakým podstatným způsobem. 
Jména velkých reformátorů včetně Martina Luthera, jsou v židovské 
komunitě spojeny s hrubými antisemitskými odezvami. Mnoho věřících 
protestantů zdědilo od katolíků nepřátelský postoj vůči Židům. Ačkoliv 
prohlašovali, že Bible je jediným zdrojem teologie – a i navzdory tomu, 
že došlo k mnohým zlepšením, protestanté si drží svůj odstup od Židů, 
protože oni, zrovna jako jejich předchůdci, věří, že Bůh se svého lidu 
vzdal a vyvolil si nové lidi – církev křesťanů. Tato hereze, známá jako 
„teologie náhrady“, tj., že podle Nové smlouvy křesťanská církev zdědila ta 
požehnání, slíbená Židům ve Starém zákoně, pro svou věrnost a poslušnost 
vůči Bohu, zatímco odbojné Izraeli bylo ponecháno jen prokletí Zákona. 
Dokonce někteří z křesťanů, kteří poznali pravdu vyplývající z Písma, 
váhali považovat Židy za vyvolený národ Boha prostě jen na základě 
Boží věrnosti vůči patriarchům. Ale byli natolik poctiví, aby připustili, že 
slavný osud stále na Židy čeká v nějaké době v budoucnosti a že dosud 
Židé mají důležitou roli v království Božím, ale jen tehdy, když budou 
konvertovat ke křesťanství.

Bezpochyby tato falešná nauka má v sobě velkou míru arogance 
a troufalosti ze strany pohanských křesťanů, kteří se považují 
za spravedlivější a věrnější a poslušnější vůči Bohu než svévolní Židé. 
Není třeba dodávat, že tyto postoje nadřazenosti se nenacházejí ani v Bibli 
a ani ve skutečnosti. 

V této souvislosti a kvůli ilustraci tady uvádím případ Thanuse, 
mladého arabského katolíka, kterého jsem potkal v Jaffě. Dlouhé rozhovory 
s ním mohly být docela zábavné, kdyby nebyly tak smutné. Jednou jsem 
navštívil jeho dům. Všechny stěny byly pokryty „svatými“ obrázky Panny 
Marie s Ježíškem v náručí, svatým Jiřím, který bojoval s drakem a byla 
tam reprodukce Poslední večeře od Leonarda da Vinciho a stál tam stříbrný 
krucifix. Nemohl jsem si pomoct, abych nepomyslel na židovské zbožné 
protějšky, kteří věší na své zdi obrázky rabínů a židovských „svatých“. 
Thanus měl pod polštářem v posteli malý křížek jako kouzlo proti „zlému 
oku“ a pro štěstí, podobně jako Židé, kteří mají ve svých domech podobné 
posvěcené předměty. Zaprášený Nový zákon, který nikdo neotevírá, leží 
na polici v jeho pokoji. 
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Když jsem s Thanusem mluvil o Mesiáši, namítl mi, že Židé musí 
přestoupit ke křesťanství, aby mohli být spaseni. Zeptal jsem se ho, co 
myslí tím „přestoupit na křesťanství a „být spasen“. (Lidé mohou užívat 
stejná slova a na mysli mít něco zcela jiného, takže jsem se chtěl ujistit, 
zda si rozumíme). Pro něho tyhle výrazy znamenaly vlastně i to, že se musí 
stát dobrými katolíky, nechat se pokřtít knězem a navštěvovat pravidelně 
mše a praktikovat všechny rituály.

„Skutečně od Žida očekáváš, že by se stal katolíkem, aby byl spasen?“
ptal jsem se. „Ježíš byl Žid, či ne? Můžeš mi, Thanusi, vysvětlit, proč 

Žid musí změnit náboženství, aby mohl přijmout židovského Mesiáše?“
„Je pravda, že byl Ježíš Žid,“ souhlasil se mnou. „Ale stal se 

křesťanem, když byl pokřtěn v řece Jordánu..“
„Co je ten kříž, který nosíš na krku? Proč ho nosíš?“
„To je hloupá otázka! Jsem křesťan a kříž je emblém mého 

náboženství.“
„Víš, že jestli člověk nosí křížek pouze na krku jako klenot či ozdobu, 

místo aby jej nesl ve svém životě každý den tím, že ukřižuje všechny své 
touhy a rozkoše, podle pokynů Ježíše, kříž mu způsobí smrt a život mu 
nepřinese?“

„Bůh chraň,“ Thanus se pokřižoval podle katolického zvyku. „Nosím 
křížek jako jej nosí moji rodiče a také kněz. Všichni křesťané to tak dělají 
a nepřemýšlejí o tom. Ale co přimělo tebe jako Žida, abys byl našim 
křesťanským křížkem tak fascinován?“

„Thanusi, mnoho Židů mi pokládá takovou otázku. Též nemohou 
pochopit, proč Žid jako já věří v Ježíše, muže, který byl pověšen na kříž 
a zemřel. Považovali by to za správné, kdyby býval zůstal v hrobě. 
Vzpomínáš si, co přihodilo třetího dne po ukřižování?“

„Samozřejmě, Ježíš vstal z mrtvých.“ chlubil se Thanus svými 
vědomostmi.

„A co to znamená pro tebe?“, ptal jsem se. „Víš jistě, že máš 
věčný život, protože Ježíš, který vstal z mrtvých, žije v tobě? Byl jsi 
znovuzrozen?“

„Ovšem, byl jsem pokřtěn v kostele.“
„Ne, Thanusi, ptal jsem se, jestli ses znovuzrodil? Věříš, že smrt 

a vzkříšení Ježíše jsou tvojí vlastní smrtí a také tvým vzkříšením a že 
Ježíš sám – ne církev, ani kněz a ani papež – tě spasit nemohou a udělit ti 
skutečné odpuštění hříchu?“

Thanus stál zmaten. Nemohl říct, zda to, co jsem mu řekl, je nějaká 

Můj lid je váš lid a váš Bůh je můj Bůh
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hereze či pravda živého Boha. „Náš kněz s námi o tom nikdy nemluvil,“ 
vyznal nakonec. 

„My v to nevěříme. To, co říkáš, je čemu „mudžahedín“ (arabské 
slovo pro znovuzrozence) věří?“

„Může být, že to tak církev říká, ale co o tom říká Bůh? Četl jsi někdy 
Nový zákon?“ ptal jsem se.

„Ne, kněz to nedovoluje, abychom Nový zákon četli sami. Říká, že 
náboženství je pro teology a že pouze ten, kdo navštěvoval teologický 
seminář tomu může řádně rozumět. Každou neděli nám vysvětluje, co je 
v zákoně a čte nám z Nového zákona latinsky.“

„Musíte znát latinsky dobře, je to tak? Víš, co kněz čte?“
„Nevím. Nejsem tak moc nábožensky založen. Chodím na mši 

jen o svátcích a od matčiny smrti jsem nebyl v kostele ani o Vánocích 
a Velikonocích. Nejsem tak zbožný, jsem obyčejný člověk.“

„Chceš mi říct, že podle svých vlastních zásad neděláš vše nejlépe? 
Je-li pravda, jak víš, kam půjdeš, až zemřeš?“

„Nikdo to neví,“ řekl uvážlivě. „Když člověk dobře žije, modlí se 
každý den, je pokřtěn a navštěvuje pravidelně mše, má šanci přijít do nebe 
a církev ho může dokonce kanonizovat za svatého – po jeho smrti. Když je 
špatný přijde do pekla. Ale když není ani dobrý a ani zlý, přijde do očistce. 
(Římští katolíci věří – bez opory v Písmu, že očistec je dočasný stav, kde 
duše mrtvých jsou očisťovány tak dlouho, dokud nejsou hodny přijít 
do nebe).

„Víš, Thanusi, co Nový zákon říká o znovuzrození?“
Thanus to nevěděl a tak jsem měl možnost vysvětlit mu tu dobrou 

zvěst o Boží spáse skrze Ježíše Mesiáše. Je to smutné, ale jeho předsudky, 
uzavřenost a přirozené zábrany mu nedovolily odevzdat svůj život Ježíši 
a přijmout ho za Pána svého bytí. Mohl bych ho pouze litovat, protože 
tento vitální vztah s Bohem, by mohl vysvětlit a vyřešit mnoho problémů 
v jeho životě. Zjistil jsem, že je těžké vstoupit do nebeského království jak 
pro nominálního křesťana tak pro Žida. Oba dva musí přijmout Ježíšovu 
milost a Jeho nárok na jejich životy.

Na jedné zahraniční cestě jsem měl příležitost sedět mezi izraelským 
obchodníkem a františkánským mnichem v hnědé kutně. Vzpomínám si 
na to dobře, protože z lásky k mým vlastním lidem, jakož i z poslušnosti 
vůči Písmu o tom, že kázat evangelium se má „nejprve Židům“ (Římanům 
1:16) jsem začal mluvit k Izraelitovi – představil jsem mu Mesiáše. Nějak 
jsem cítil, že mnich není znovuzrozenec. 
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Poněvadž Izraelita projevoval dost zájmu o to, co jsem říkal, rozhodl 
jsem se svá slova doprovodit příklady, proč nestačí být „křesťanem“, 
aby člověk mohl vstoupit do nebeského království. Pak jsem se seznámil 
s mnichem a položil mu otázku:

„Pane, máte důvěru v to, že přijdete do nebe?“
Jeho odpověď se podobala odpovědi Thanuse: „Doufám v to.“
Pak jsem se tázal: „Předpokládejme, že stojíte u bran nebes a Pán 

vám položí otázku: „Co tě přimělo myslet si, že můžeš vejít?“ „Co mu 
odpovíte?“

Odpověděl typicky: „Dělal jsem vše nejlépe, jak jsem mohl.“
„Proč ale musel Ježíš přijít jako oběť, jestli je pro vás dost „dělat vše 

nejlépe?“ Šel jsem na něho tvrdě. 
Zrovna jako Thanus. Zdálo se, že se nikdy sám sebe neptal. Otevřel 

jsem Písmo a požádal ho, aby četl:

„I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili 
podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha 
působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme 
k nim kdysi patřili, žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést 
svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak 
jako ostatní. Ale Bůh bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás 
zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví 
pro své hříchy. Milostí jste spaseni! Spolu s ním nás vzkřísil a spolu 
s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím 
věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milostí je v jeho dobrotě 
k nám v Kristu Ježíši. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení 
není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže 
chlubit.“ (Efezským 2:1–9)

Ukázal jsem na osmý verš „milostí tedy jste byli spaseni skrze víru...“ 
Mnich se velmi podivil – asi tuto pasáž viděl poprvé v životě. Využil jsem 
příležitosti ukázat mu z Písma ještě víc, jako je tato pasáž:

„A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho
Synu. Kdo má syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.
Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli,
že máte věčný život.“ (1. Jan 5:11–13)

Izraelský obchodník, který náš rozhovor sledoval, vypadal pobaveně. 

Můj lid je váš lid a váš Bůh je můj Bůh
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Otevřel jsem Bibli a ukázal Izraelitovi proroctví Jeremiáše 31 a Ezechiela 
36, v nichž Hospodin slibuje Novou smlouvu, odpuštění, nové srdce 
a nového Ducha. Ujasnil jsem mu, že celá mesiášská víra je založena 
na Starém zákoně, a že ten, který tomu špatně porozumí, nezná ani Ježíše 
a ani Nový zákon. Mnich posloužil jako živá ilustrace této pravdy.

Tváří v tvář všemu antisemitismu, buď utajenému nebo výslovnému, 
je fenomén křesťanů, kteří věří v sionismus něco jako osvěžující vánek 
v horoucím vedru pouště. Už jsem se zmiňoval o mesiášských pohanech, 
kteří milují Izrael celým srdcem a kteří se stále modlí za pokoj a prosperitu 
Izraele a Jeruzaléma. Poznali, že nejsou na žádný pád lepší nebo nadřízení 
jiným hříšníkům na světě, ať Židům či pohanům a přijali slova apoštola 
Pavla k tomuto bodu:

„Vám z pohanských národů říkám, že právě já, apoštol pohanů… Je-
li první chléb zasvěcen, je svatý všechen chléb, je-li kořen svatý, jsou 
svaté i větve...Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá 
oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé 
olivy, nevynášej se nad ty větve. Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, 
že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe. Řekneš snad: Ty větve 
byly vylomeny, abych já byl naroubován. Dobře. Byly vylomeny pro 
svou nevěru, ty však stojíš vírou. Nepovyšuj se, ale boj se. Jestliže 
Bůh neušetřil přirozených větví, tím spíše neušetří tebe. Považ 
dobrotu i přísnost Boží: přísnost těm, kteří odpadli, avšak dobrotu 
Boží tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak i ty budeš vyťat, oni 
však, nesetrvají-li v nevěře, budou naroubováni, neboť Bůh má moc 
naroubovat je znovu. Jestliže tys byl vyťat ze své plané olivy a proti 
přírodě naroubován na ušlechtilou olivu, tím spíše budou na svou 
vlastní olivu naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří.“ 
(Římanům 11:13,16–24) 

Také máme tuto explicitní pasáž:

„Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané, a kterým ti, kdo 
jsou obřezáni na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té 
době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společnosti Izraele, bez 
účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. 
Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdáleni, stali blízkými pro 
Kristovu prolitou krev. V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když 
zbořil zeď, která rozděluje a působí svár…
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Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte 
k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci 
a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.“ (Efezským 2:11–14, 19–20) 

Člověk může hledat krajní dedikaci kauze Izrael mezi těmito 
mesiášskými pohany, kteří porozuměli mínění poselství Nové smlouvy. 
Mnozí z nich navštěvují Izrael často a věnují peníze a čas a energii pro 
rozvoj země. Posílají své děti, aby pracovaly v kibucích, nemocnicích, 
domovech pro přestárlé a aby sloužily v armádě. Též Izraeli slouží 
ve svých vlastních zemích tím, že působí jako lobisté proizraelského 
smýšlení. Například musí vyvíjet tlak za současnou vládu bývalého 
Sovětského svazu, aby uvolnila židovské „odmítnuté“ a vězně. Mnoho 
lidí dluží za svůj návrat do Izraele právě takovým tlakům.

Sionističtí křesťané vždy nesouhlasí se všemi výsledky jednání. 
Zastávají sporné body v jistých podstatných věcech. Avšak jsou jednotní 
v podpoře izraelských práv existence Židů uvnitř hranice státu. Aktivně 
protestují proti všem druhům mezinárodních rezolucí, které poškozují 
Izrael. Avšak mnozí z náboženského establišmentu v Izraeli neschvalují 
činnosti některých sionistických křesťanů a jejich podporu a to buď 
kvůli tomu, že sami jsou antisionisté, nebo protože předpokládají, že tito 
křesťané mají skrytější motivy či misionářské úmysly. Fakt, je, že někteří 
lidé, kteří mají klíčové pozice ve vládě, dělají co mohou, aby jim zabránili 
v činnosti. Upírají mesiášským věřícím možnost usadit se v zemi, jakož 
i zamítají prodloužit jim víza, což omezuje jejich působení a život v Izraeli.

Je to smutné, ale dělají to tak vládní lídři, kteří se tím odřezávají 
od větve, na které sedí. Jak všichni víme, izolovaný Izrael nemá dost 
příznivců a advokátů na světě, kteří by ho podporovali a milovali, jako 
to činí sionističtí křesťané. Jsem si jist, že kdyby izraelský premiér si byl 
vědom tohoto způsobu jednání ze strany imigračních úřadů, zasadil by se 
o změnu v politickém přístupu pro ty příznivce, takže jejich působení by 
v zemi posílil.

Ze srdce věřím, že se blíží doba, kdy se naplní Izajášovo proroctví, 
týkající se sionistických křesťanů:

„K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou 
vzejde. Až to spatříš, rozzáříš se, tvé ustrašené srdce se radostně 
rozbuší, neboť hučící moře tě zahrne svými dary, přijde k tobě 
bohatství pronárodů ...přijdou zvěstovat Hospodinovu chválu... 

Můj lid je váš lid a váš Bůh je můj Bůh
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Cizinci vystavějí tvé hradby a jejich králové tu budou k službám. Bil 
jsem tě ve svém rozlícení, se zalíbením se však nad tebou slitovávám. 
Tvé brány budou neustále otevřené, nebudou zavírány ve dne ani 
v noci, aby k tobě mohly přijít pronárody se svým bohatstvím a přivést 
i své krále. Pronárod a království, jež by ti nesloužily, zhynou. Takové 
pronárody propadnou úplné zkáze... Zkroušeni přijdou k tobě synové 
těch, kdo tě ujařmovali, u tvých nohou se budou kořit všichni, kteří 
tě znevažovali, nazvou tě 'Město Hospodinovo', 'Sijón Svatého, Boha 
Izraele.'“ (Izajáš 60:3,5,6,10–12,14) 

Scéna z filmu 
o mém životě
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Kapitola 21 

Odměna za práci

Po několika letech v rodičovském domě mi Pán zázračným způsobem 
poskytl arabský dům ve městě Jaffa, nedaleko od moře a od věže s hodinami 
a také od místa vzdáleného asi čtyři minuty, kde se Petrovi dostalo vize 
o sjednocení mezi pohany a Židy (viz desátá kapitola Skutků). Nikdy 
jsem nesnil o tom, že by Bůh mohl něco podobného pro mne učinit, ale 
on zná potřeby svých dětí a je schopen poskytnout jim vše, co potřebují, 
aby jim umožnil činit jeho vůli a odpovídat na jeho volání. Stále to není 
kibuc, o kterém jsem snil, ale slouží to k ilustraci principu Písma, kde se 
praví: „Člověk má v srdci mnoho pánů, ale úradek Hospodinův obstojí." 
(Přísloví 19:21)

Jednoho rána zazvonil telefon. Na lince byl Johan, drahý přítel 
z Holandska. „Jacobe,“ pronesl se svým typickým entusiasmem. „Jsem 
na letišti v Ben-Gurion se skupinou dvaceti pěti přátel ze zahraničí. Mohli 
bychom tě přijít navštívit?“

Za chvíli jsem byl obklopen vzácnými přáteli. Po krátkém 
představování se jsme začali zpívat chvály Pánu – a radost byla veliká! 
Modlili jsme se a četli povzbudivé části Písma a vysvětlovali si izraelský 
způsob uvažování a jak spojit evangelia s židovskou perspektivou – 
a to od Starého zákona, obzvláště Tóry. Potom jsme připravili brašny 
s evangelickými traktáty, které jsme chtěli rozdávat lidem v ulicích. Stáli 
jsme na spojce Allenby Street a Rothchild Boulevard, když jsme poblíž 
uslyšeli rozzuřené hlasy. Starší ortodoxní Žid, jehož bílá brada povlávala 
ve větru, se celý třásl vzrušením, rozhazoval rukama a pištivě vykřikoval:

„Oy, vey, Yeeden! (Židé!) Pomoc! Misionáři! Oplzlost!“
Do pár minut se kolem jedné ženy z naší skupiny srotil dav 

rozhněvaných lidí. Byla to Skandinávka a znala hebrejsky jen jedno slovo: 
šalom. Neměla ponětí o tom, co vyvolala a proč. Nepřátelský zástup ji 
obklopoval se zaťatými pěstmi, oči plné nenávisti. 

„Vy špinaví misionáři! – Jdi domů, ta nacistické prase! Jste horší než 
nacisté. Ti pálili těla, ale vy spalujete naše duše!“

„To jsme tady ještě potřebovali! Misionáře!“
Zdálky jsem viděl, že ji byli s to zlynčovat, proto jsem se rozběhl přes 

ulici a snažil se tu bouři strhnout na sebe.
„Židé,“ křičel jsem v rozčilení. Co to k čertu děláte? Nevidíte, že vám 
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nerozumí ani slovo? Nechte ji, ať odejde!“
Naráz se všichni nahrnuli kolem mne. „Ona je křesťanka. Misionářka! 

Přináší nám Ježíše!“ stěžovali si.
„Tak co?“ hrál jsem si na nevinného. „Je to protizákonné? 

Ospravedlňuje to takové násilí? To neslouží Židům ke cti!“
„Ale ona nám kázala o Ješu a vyzývala nás, abychom v něho věřili!“ 

starý muž se třásl pohoršením.
„Sire, uklidněte se. Nevím, o čem mluvíte. Ona tady nemluvila o Ješu. 

Mluvila o Ježíši, který je Spasitel Izraele.“
Vřava se zvyšovala a rozčilený zástup začal vykřikovat své oplzlosti 

na mne. Pro mě to bylo jasné. Ježíš patří k pohanům a ne k Židům. Tohle 
je vyučovali rabíni a teď je to jejich způsob myšlení, jak to má správně 
být. Když křik ještě zmohutněl, začal jsem taky křičet: „Děláte přesně to, 
co dělali vaši praotcové prorokům dávných dob. Kamenovali je k smrti. 
A dnes vy, jejich děti, vůbec nevěnujete žádnou pozornost Božímu slovu. 
I dnes si vytváříte svého Boha podle svých představ a zálib. Váš bůh vám 
dovoluje lhát, páchat cizoložství, krást a vraždit. Ale to není pravý Bůh 
Izraele! Bůh Abrahámův, Izákův a Jákobův chce ve vás přebývat v podobě 
svého svatého Ducha, a proto poslal Ježíše, aby vám odpustil vaše hříchy 
– pokud v něho uvěříte a budete se kát!“

Řev k nám přitáhl pozornost dalších lidí. Mnozí přišli ze zvědavosti, 
aby zjistili, o co jde. Ale jádro davu to ještě víc rozlítilo.

„Do pekla s vámi a s vašimi proroky! Ten váš Ježíš Kristus vás 
i s vašimi proroky proklíná,“ křičel kdosi a hlas se mu třásl, když na nás 
svolával kletby.

„My věříme jenom v Boha, slyšíte! Jenom v Boha!“
„Ano, ano, jenom v Boha,“ přizvukoval dav a každý přidával své 

palivo slov do tohoto ohně. Nepotřebujeme vás tady, smraďoši! Jděte si 
do své země! Běžte vykládat pohanům o Ježíšovi.“

Ta vřava se strhla mezi mnou a asi padesátkou zuřivých lidí, kteří 
křičeli jeden přes druhého a pořád ve stejné intenzitě. Když jsem poznal, 
že je nemožné se spoléhat, že zvítězí logika a zdravý rozum u těch 
všech horkokrevných hlav, snažil jsem se uniknout. Ale někteří mne 
pronásledovali a na mne vykřikovali sprosťárny, což se široko daleko 
rozléhalo. 

„Ty zrádče, izraelský potížisto! Prodal svou duši pohanům… „Ti, kdo 
tě bořili a ničili, od tebe odtáhnou.“ (Izajáš 49:17)

Několik zbožných mladých mužů, povzbuzeni prvním útočníkem, mě 
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začalo mlátit a snažili se mi z ruky vytrhnout brašnu s letáky. Snažil jsem 
se ji držet ze všech svých sil. Tři mladí muži mě strhli na zem, zatímco 
nad nimi stál stařec a dával jim pokyny. „Tu brašnu mu vytrhněte z ruky, 
obsah musí shořet!“

Svinul jsem se na zemi a chránil si hlavu a kryl si ji brašnou, kterou 
jsem křečovitě svíral. Vysypali celý její obsah na chodník. Někdo vytáhl 
zapalovač a tak v několika vteřinách všechny letáky se proměnily v popel.

Potom ještě našli na dlažbě Nový zákon. Jeden z těch tří knížku zvedl 
a potřásal jí vítězně nad hlavou a ječel: „Hleďme co mám – to je ono, co 
nám chce přinést!“ a hodil zákon do ohně. Nesnažil jsem se je zastavit. 
Věděl jsem, že kdyby spálili všechny knihy, které mluví o Ježíši, nejsou 
s to zničit pravdu o Bohu. Když se cítili spokojeni tím, že spálili letáky 
a uvolnili všechnu svou zuřivost, nechali mě odejít. Vstal jsem, plný 
modráků a šrámů. Někdo asi volal policii, ale když přijela, zástup byl 
už pryč. Pouze jeden muž, který měl jarmulku zůstal na místě a těšil se 
z výsledků. Po krátkém šetření nás policie odvezla na stanici.

Byli jsme tam oba vyslechnuti, a když se policista ujistil, že ten mladý 
muž byl v šarvátce aktivní, přijal moji stížnost a založil svazek, obviňující 
ho, že rušil veřejný pořádek, a také z ublížení na těle.

„Ale tento člověk je misionář! Kázal lidem o Ježíši,“ namítl mladý 
muž.

„Ve státě Izrael není žádný zákon, který by to zakazoval. A distribuce 
tiskovin a reklamních materiálů není protizákonná, pokud nejde 
o pornografii či nemravné tisky. Jak mohu sám vidět, tyto letáky nepatří 
do žádné z uvedených kategorií.“

„A jestli si myslíte, že došlo k útoku,“ řekl policista trpělivě, měl jste 
zvednout telefon a zavolat na policii. Za žádných okolností nesmíte brát 
zákon do svých rukou a jednat násilně.“

„Ale já jsem nebyl sám!“ snažil se mladý muž ospravedlnit. Bylo tam 
asi padesát lidí a všichni křičeli. Ani nevím, o co vše šlo!“

„To vás nezbavuje odpovědnosti. Očekáváte ode mne, že vám uvěřím, 
že jste fyzicky napadl člověka, aniž byste věděl, co udělal a proč na něho 
útočíte? Očekával bych od vás víc soudnosti.“

Bylo mi ho skutečně líto. Otočil jsem se k policistovi a řekl jsem: 
„Poslyšte, jsem ochotný zvolit kompromis. Jestli se mi ten mladý muž 
omluví a přizná svou vinu a požádá mě o prominutí, jsem svolný na vše 
zapomenout a zapomenout a zaplatit poplatky.“

Oba se na mne zadívali s překvapením. Policista ode mne 

Odměna za práci
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nepředpokládal takovou reakci a ten druhý stěží věřil svým uším. První se 
na mne zadíval tázavě a ten druhý se začervenal a pokýval hlavou. Podíval 
jsem se mu do očí a napřáhl jsem k němu ruku. Váhal, ale pak mi ji podal. 

Opustili jsme místnost a on se ke mně otočil a řekl: „Opravdu oceňuji, 
co jste udělal. Mohl jsem mít potíže. Je mi líto celé té věci!“

„Už to nevzpomínejte, odpustil jsem vám už předtím, než jste mi o to 
řekl. Nezlobil jsem se na vás. Myslím si, že kdybych byl na vašem místě, 
asi bych jednal stejně. Jen jsem chtěl, abyste si uvědomil, jak vážný tento 
útok byl. Bůh také nezanedbá a nepřehlédne naše hříchy. 

Ví, že my všichni zasloužíme trest smrti za hřích. Ale on vás a mne 
miluje tak, že zaplatil za nás a trest za naše hříchy nesl sám. Proto poslal 
na zem Ježíše. Můžete se teď těšit ze svého propuštění, ale stále ještě 
nevíte, co je skutečné štěstí. Počkejte až dostanete odpuštění svých hříchů 
skrze Mesiáše.“ Muž se usmál, zamával rukou a zmizel v ulicích. 

Když jsem začínal s evangelizováním, zažil jsem mnohé násilné 
příhody, ale s léty postupně ustávaly. Donedávna mnoho Židů bylo 
přesvědčeno, že musí být nějaká tajemná jsoucnost, která rozprostírá svá 
chobotnicová ramena po celém světě, zvlášť ve svaté zemi a prosperuje 
na lidských duších. Mysleli si, že jediný důvod pro její existenci je chytat 
nevinné, neinformované Židy a nutit je ke konverzi na křesťanství.

Ale tyto metody přinucovací jsou v podstatě proti základním 
principům evangelia. Naštěstí hodně Izraelitů si začíná uvědomovat, že 
my, mesiáští Židé, nejsme v něčí službě a nemáme zájem na tom, abychom 
kdekoho postrkovali do křesťanství. V naší zemi je mnoho lidí, jako jsem 
já a skupina nadšenců pod hlavičkou Trumpet of Salvation pro Izrael – 
pevně věřících, že šíření pravdy o Ježíši Mesiáši je krajně důležité, ale 
nechávají druhé poznat pravou skutečnost proto, aby sami mohli učinit 
vlastní volbu. Mesiášská víra je věc osobní volby pro každého jednotlivce. 
Člověk nemůže být znovuzrozen bez vlastní vůle a nikdo ho nemůže 
k tomu přinutit. Slovo misionář znamená osobu, která byla někam vyslána, 
aby dovršila jistý zadaný úkol. Vzhledem ke smutným zkušenostem má 
slovo misionář zápornou konotaci pro židovský lid.

K mé velké lítosti rabínská vrstva pokračuje ve využívání všech 
možných prostředků, včetně masových médií, aby sváděly lid na scestí 
a vytvářely v nich strach vůči všemu, co má co do činění s Ježíšem, synem 
Davidovým. Ale Bůh jim řekl: „Dohodněte se, dohoda bude zmařena, 
mluvte si, ani slovo neobstojí, neboť s námi je Bůh – Immanuel.“ (Izajáš 
8:10). Pán ve své věrnosti otevírá oči lidu, aby ozřejmil rozdíl mezi 
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rabínským náboženstvím a židovskou mesiášskou vírou. Svědčí o tom 
vzrůstající počet Izraelitů, přicházejících k Ježíši skrze víru a nárůst 
mesiášských kongregací, šířících se po celé zemi. 

Pravda je, že za každou osobu, která nás proklíná a útočí na nás s nadějí, 
že nás odstraní a naši činnost zamezí, je tisíc Izraelitů, kteří jsou ochotni 
naslouchat „slovům věčného života.“ (viz Jan 6:68). V Deuteronomiu 
13:5–9 bylo lidem Izraele Bohem doporučeno, aby zabili každého, kdo by 
do jejich středu přinesl jiné bohy. Musíme porozumět původnímu zdroji 
nenávisti našich útočníků a mít s nimi soucit pro jejich slepou důvěru, že 
Ježíš je falešný Bůh a také pro jejich překroucené pokusy, jak poslechnout 
Boží příkazy. 

Zdá se, že kruh se uzavírá. Evangelium začalo u židovského lidu 
v zemi zvané Izrael a šíří se odtud až po nejzazší mez částí světa. Když 
jsme se vrátili do naší domoviny, vrací se také evangelium. Z našeho 
místa Jaffa (či Joppa) vyšlo evangelium k prvním pohanům – k římskému 
setníkovi Corneliovi, který žil v Césareji (viz Skutky 10)

A teď, o dva tisíce let později, se tady, v Jaffě, evangelium opět káže. 
Při jiné akci jsem byl napaden čtyřmi ultraortodoxními studenty 

z rabínské školy na hlavní ulici dolního města Jeruzaléma. Moc toho 
nenamluvili, ve skutečnosti neřekli ani slovo. Začali mě bít do hlavy 
pěstmi, což způsobilo, že jsem pustil brašnu a pak mě mlátili přímo 
do obličeje. Vyhrnula se mi z nosu krev a kapala mi na oděv. Začal jsem 
křičet: „Policie, policie!“ Ti čtyři útočníci zmizeli, jako by je země spolkla. 
Vstal jsem a tápavě přešel ulici, frustrován a rozčilen na sebe, protože 
jsem nevyužil vzácné příležitosti splnit Ježíšovo přikázání:

„Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí 
a vymaží vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka. Veselte se v ten 
den a jásejte radostí, hle, máte hojnou odměnu v nebi. Vždyť právě 
tak jednali jejich otcové s proroky.“ (Lukáš 6:22–23) 
„Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti 
v synagogách, budete stát před vládci a králi kvůli mně, abyste před 
nimi vydali svědectví.“ (Marek 13:9) 

Zde jsem měl nádhernou příležitost postavit se – zraněný a zbitý – 
a svědčit před davem o Ježíši, já to však neučinil. Stalo se to tak rychle, 
že lidé kolem ani nevěděli, co se děje. Kdybych býval využil tuto šanci 
stát tam a mluvit o poselství spásy se zakrvácenou tváří! Tak to kdysi 
bylo, když se začalo šířit evangelium v ulicích Jeruzaléma před dávnými 

Odměna za práci
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roky. Proroci, apoštolové a první následovníci platili svou krví za přednost 
být nositelem Slova Božího a je pravděpodobné, že tímto způsobem se 
kruh uzavře v posledních dnech. Často jsem byl zvědav na to, kdo bude 
tím privilegovaným, aby vytrpěl útrapy jako doslovná oběť na oltáři 
izraelského duchovního vzkříšení. Kdykoli si vzpomenu na takové případy, 
mám srdce plné bázně a údivu před velkolepou pravdou našeho Pána.

„...ale radujte se, když máte podíl na Kristovu utrpení, abyste se ještě 
více radovali, až se zjeví jeho sláva. Jestliže jste hanobeni pro jméno 
Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá duch slávy, Duch Boží.“ 
(1. Petr 4:13–14)

Byl jsem požehnán nad všechna slova tím nádherným dnem, cítil jsem 
plnost štěstí a blaženosti v bouři. Zatímco jsem tam postával a krvácel, 
přemohl mě nádherný pocit pokoje – stál jsem bez snahy vrátit rány. 
Cítil jsem se v náručí milujícího a všemocného Boha Otce. Byl to pokoj, 
který nebyl závislý na vnějších okolnostech, druh klidu, který svět nezná 
a nikdy nezažil. Ten neobyčejný vnitřní mír, štěstí a posvátný odpočinek, 
obklopující mého ducha – to vše bylo naprosto nad moje chápání. Během 
let jsem poznal, že Bůh má jedinečného ducha slávy a odpočinutí v zásobě 
pro ty, kteří jsou pronásledováni. Tohoto ducha jsem nezažil při svých 
modlitbách, při čtení Písma a ani při uctívání – ale pouze uprostřed boje.

Šel jsem pěšky k nejbližší nemocnici, kde jsem byl ošetřen. Byl to 
zvláštní zážitek vypadat takhle poraženecky, uboze se plahočit a přitom se 
cítit triumfálně vítězstvím, kterého si je vědom jen člověk niterný – nebýt 
schopen oplácet, ale mít spíše vědomí, že zlo je dobyto dobrem. Vpravdě 
to byla moc Mesiáše, který působí v duchu lidí spasených. 

Tu noc, která přišla, mě zavalila spousta myšlenek. Modlil jsem se 
za ty, kdo mě napadli, slovy Ježíšovými: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, 
co činí.“ (Lukáš 23:34)

Nezlobil jsem se na ně, ani jsem je nezačal nenávidět. Mohl jsem si 
vybavit jejich tváře, pokřivené zlostí a dovedl jsem si představit, jak se 
pyšně vrací do rabínské školy a chlubí se přátelům a rabínovi, jak chytili 
misionáře a pěkně ho zmalovali. Mohl jsem si představit rabína chválícího 
jejich odvahu a povzbuzujícího další studenty, aby také vyšli do ulic 
a vedli „svatou válku“ proti misionářům. 

Bůh nejlépe věděl, jak mě má utěšit – vrátil mě ke vzpomínce 
na mesiášskou konferenci, které jsem se nedávno zúčastnil, a která spojila 
dohromady židovské a arabské věřící. Myslel jsem si tenkrát: Tvoje činy, 
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„Hospodine, jsou tak velkolepé, tvoje záměry jsou přehluboké! Tupec o tom 
neví, hlupák tomu nerozumí.“ (Žalm 92:6–7) Arabové a Židé, kteří vedle 
sebe po mnohá dlouhá léta žili ve vzájemných nepřátelství a nedůvěře, 
jsou dnes znovuzrozeni ve víře, milují se a odpouštějí si navzájem 
a pořádají konference, které by vlády světa měly sponzorovat. V bázni 
jsem sledoval, jak se Židé vyznávali ze špatného chování vůči Arabům 
během služby v armádě a prosili Araby o odpuštění. Podobně se Arabové 
přiznávali k propastné nenávisti vůči Židům, a ke svému přirozenému 
bažení po pomstě a odplatě a žádali židovské věřící o odpuštění.

Arabové se modlili a prosili Boha o ukončení terorismu a násilí 
a usilovali o nastolení pokoje v Jeruzalémě a vyprošovali spásu Izraeli. 
My, Židé, jsme se modlili za Araby, protože víme, že žijí na dně. Prosili 
jsme Boha, aby změnil srdce svého lidu tak, aby mohli pochopit a poznat, 
jak jednat s cizinci s laskavostí a milosrdenstvím. Tak jsme si všichni vylili 
srdce v modlitbách a prosbách a zazpívali pak hymnus chvály našemu 
Pánu – Bohu Izraele. Arabové věděli velice dobře, že se klaní Bohu, 
který si vyvolil Židy za svůj lid mezi všemi národy. Ležel jsem v posteli, 
obličej oteklý a oči lemované nafialovělými kruhy. Modlil jsem se: „Jak 
ještě dlouho, Hospodine?“ Vrátili jsme se do naší země, jako bychom 
unikli před ohněm. „A kdyby Hospodin zástupů nám neponechal hrstku 
těch, kdo přežili, byli bychom jako Sodoma, podobni Gomoře bychom 
byli!“ (Izajáš 1:9) Přiměli jsme poušť, že rozkvetla jako růže. Obnovili 
jsme a přestěhovali zničená města – ale co naše srdce? Naše duše jsou 
stále suché a žíznivé jako prázdná pustina a my toužíme hladově po tvé 
přítomnosti, ó Pane! Prosíme, Bože, odpusť nám naše hříchy a odejmi 
od nás slepotu, ten závoj, který působí tak, že klopýtáme a stále padáme. 
Kde je to světlo, o němž se předpokládá, že svítí jasně v našich životech? 
Netoužíme po světle ramp, ani ne po světle svící při chanuce (svátek 
světel) – ta světla nejsou nic než krásná tradice. My toužíme po světle 
tvé přítomnosti, Pane! Chceme být tvými svědky nesoucími tvůj odkaz 
– ne pouze svými slovy a naší pouhou existencí, ale také tak, jak žijeme. 
Ať tvá tvář, Pane, na nás září – a také na ty útočníky. Učiň, aby ti padli 
k nohám v opravdové kajícnosti, skrze víru v Ježíše Mesiáše, takže i jejich 
chrám se stane „...můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny 
národy…" (Izajáš 56:7)

Usnul jsem s touto modlitbou na rtech a věděl jsem, že dlouho 
očekávaný den vykoupení jistě přijde a s jistotou, že požehnání tohoto dne 
bude má věčná odměna.

Odměna za práci
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Pokropím vás čistou vodou 
a budete očištěni; 
očistím vás ode všech 
vašich nečistot a ode všech 
vašich hnusných model. 
(Ezechiel 36:25)
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Kapitola 22

Svátky a smlouvy

„Slavíte, jako mesiášští Židé, svátky Izraele?“ Lidé nám často 
pokládají tuto otázku, která nás stále jaksi odsouvá do obranné pozice, 
jako bychom se odřízli od judaismu.

My, mesiášští Židé, jsme integrální částí izraelské populace. Někteří 
z nás přicházejí ze světského prostředí, jiní jsou ze zbožných, ba dokonce 
ultraortodoxních rodin. Mezi námi jsou ti, co žijí ve městech, v kibucích 
a některých mošavech (usedlosti vzájemně spolupracující v podobě 
malých farem). Další slouží v izraelské armádě a ještě další bez vymezení.

Tatáž rozličnost se vztahuje na izraelské festivaly. Některé se zaměřují 
na pesachové pokrmy tradiční přípravy, kdežto jiné k základu přidávají 
symboly mesiášství.

Pokud jde o mesiášské Židy, jako o homogenní entitu, odpověď by tedy 
mohla být více než kladná: ano, slavíme svátky Izraele. Nepovažujeme je 
za starodávné a nemoderní rituály, ale Ježíš, Pomazaný Páně, je dle naší 
víry konečným cílem Tóry a proto máme na zřeteli, že On je ohniskem 
každého svátku. Všechny svátky tak ukazují k němu, my jen otevíráme 
svůj vnitřní zrak, abychom prohlédli. 

Pesach – to je pointa. Když teď zůstávám v zemi, dodržuji se svou 
rodinou Pesach. Avšak když má matka zemřela, jídlo už není takové jako 
bývalo v dobách, kdy žila – a tak jsem poprvé navštívil mesiášský židovský 
Pesach. Setkání bylo v jedné ze židovských kongregací uprostřed Izraele. 
Byl jsem plný očekávání, když jsem přišel do mítinkové haly, která 
byla pečlivě čistá, vše bylo uklizeno a ozdobeno květinami. Stoly byly 
prostřeny a na nich ležely stříbrné příbory, porcelánové talíře a misky, 
křišťálové pohárky na víno a košíky plné čtvercových macesů (oplatků 
z nekvašených chlebů), které jsou jídlem speciálně na svátky Pesach. 
Hosté přicházeli do místnosti a sedali si na svá místa u nazdobených stolů. 
Vedoucí sederu a jeho žena seděli v čele stolu a před každého hosta byla 
položena hagada (kniha zaznamenávající řád domácích bohoslužeb při 
sederu během svátku Pesach).

Vedoucí vstal a promluvil: „Pesach je svátek našeho osvobození, 
připomínka našeho vyjití z otroctví Egyptu na svobodu Božího lidu. 
V každé domácnosti si v tento čas, v tuto hodinu, lidé připomínají první 
Pesach v Egyptě. Pro mesiášské Židy je dvojnásobný důvod radovat se 
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a slavit: náš věčný velikonoční Beránek Pán Ježíš, byl za nás obětován 
a my jsme spaseni jeho krví a osvobozeni z otroctví hříchu, těla a ďábla 
a on nás pozvedá triumfálně do svého království, abychom v něm věčně 
žili. „Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.“ (Jan 8:36).

To jídlo samo o sobě bylo připraveno tak, jak se to dělá v každé 
židovské domácnosti. Vedoucí občas přerušil hostinu, aby poukázal 
na ten či onen bod ve světle Nové smlouvy. Místo rituálního omývání 
rukou před čtením hagady, jak je to běžné, jsme četli příběhy o Ježíši, 
jak myl nohy svým apoštolům před poslední večeří, právě v tu dobu, 
kdy se jídá nekvašený chléb. Když vedoucí pronášel tradiční požehnání 
nad nekvašeným chlebem, všem vysvětlil, že se toto požehnání vztahuje 
k samotnému Ježíši, neboť: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe, 
kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky.“ (Jan 6:51) A ještě následoval 
Žalm 104:14.

Když vedoucí pronesl požehnání nad vínem, poukázal na to, že toto 
požehnání mluví o nás, moderních apoštolech Ježíšových, kteří jsme 
„plodem“ vinné révy, s tímto dovětkem. Týkalo se to Ježíšových slov, 
které řekl apoštolům: „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává 
ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce.“ (Jan 15:5)... Takže my, kteří 
jsme jeho apoštolové dnes, jsme „požehnaný plod vinné révy“.

Byl jsem hluboce dotčen tradičním afikomanem (afikoman –poslední 
sousto při sederové večeři), který se děti zpravidla snaží „ukrást“, schovat 
a na konci sederu za něj dostanou „výkupné“ (většinou různé sladkosti 
apod.) Když jsem ještě sedával u otcovského stolu, chtěl jsem vědět, jaký 
tento podivný zvyk s nemožným jménem má původ a význam. Teprve teď, 
u mesiášského sederu, jsem si to ujasnil. Tři macesy (oplatky nekvašeného 
chleba), které byly položeny na sederovém stole reprezentovaly tři stupně 
v izraelském národě – kněží, levité a izraelité – nebo tři patriarchy – 
Abrahám, Izák a Jákob – a také tři božské osoby – Otec, Syn a Duch svatý.

A právě střední část macesu, tedy část, která představuje Syna, je 
památka na to, že bylo tělo Mesiáše za nás ukřižováno. (Viz 1 Korintským 
11:24).

Ta část macesu je zabalena do látky a ukrytá do chvíle, kdy slavnostní 
jídlo končí a zatímco ty dva kusy zůstávají na místě, ten třetí, schovaný, 
se pak mezi ty dva kusy vloží stejně, jako to bylo s Ježíšovým tělem: to 
bylo zabaleno v plátně a dáno do hrobu, a pak, v tutéž chvíli, kdy se vrátil 
na posvátné místo, neboli po bok Otce a Ducha svatého jako vzkříšený. 
Po jídle ten třetí kousek obvykle hledají děti a když jej najdou, předají 
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jej vedoucímu, aby jej „spasil“. Dítě je pak odměněno nějakým slíbeným 
dárkem, který mu musí být dán ne později než o Šavu̓otu (židovské letnice), 
tj. právě ve chvíli, kdy Ježíš Mesiáš vítězně vstává z hrobu a přijímá Ducha 
svatého od nebeského Otce s novým srdcem a novým Duchem. 

Té noci jsem pochopil, že tento příběh o spáse je symbolicky propojen 
s dávným zvykem Pesachu, který většina Židů slaví rok co rok, aniž by 
měli tušení, o jaké spojitosti jde.

Také jsem měl rád modlitební formulku, která se mnohokrát během 
oslav opakovala: „Jsem připraven splnit přikázání….za sjednocení jména 
toho Svatého, blahoslaven buď, a Jeho Šekina (přítomnost Ducha) skrze 
Něho, ten, který je skrytý a utajen ve jménu celé Izraele!“

Touto modlitbou se celá domácnost Izraele posvěcuje a propojuje 
jméno Otce, zde zvaného Ten Svatý, buď blahoslaven, a Duch svatý 
„Šekina“, skrze něho On je skryt a ztajen – není to nikdo jiný, než Pán 
Ježíš Mesiáš, jenž je zatím skryt před jejich zrakem. 

Ten kousek pesachového sederu byl tak pro mne působivý, protože 
jsem zjistil, že z tradičního sederu chybí něco podstatného – Sám Beránek 
Páně.

Dnes Židé slaví pouze svátek nekvašených chlebů, protože neznají 
Pesach vůbec.

Ve skutečnosti je moderní ceremonie sederu o tom, že se doplní hlavní 
část, která chyběla. Pouze člověk, který zná Ježíše, Božího Beránka bez 
hříchu, poznává, že skutečný Beránek Pesachu byl již obětován a to, co 
dnes děláme je vzpomínka na toho, který řekl: 

Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. 
Stejně vzal po večeři kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, 
zpečetěná mou krví, to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku.“ 
„Kdykoli teď jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, 
dokud on nepřijde.“ (1 Korintským 11:25–26) 

Omezený prostor mi nedovoluje zajít do detailů, týkajících se 
významu té noci Pesachu v myslích mesiášských Židů. Jedna věc je jistá: 
Mojžíš nás osvobodil z tělesného otroctví a připravil nám cestu do Země 
zaslíbené, ve srovnání s ním nás Ježíš zachránil od duchovního otroctví 
hříchu a přivedl nás ke svobodě Božího lidu. Ježíš připravil cestu, abychom 
po ní bezpečně přešli do věčného Království Boha. 

Šavu̓ot (židovské letnice) je svátek, v jehož průběhu jsou přinášeny 
první plody do chrámu po ukončení padesáti dnů představujících „omer“, 
což je doba očekávání mezi Pesachem a letnicemi. Podle rabínské tradice 

Svátky a smlouvy
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letnice připomínají den, kdy lidé přijali Tóru na hoře Sinaj. V Nové 
smlouvě je, že v tento den vstoupil Duch svatý na první apoštoly Ježíše 
v Jeruzalémě. V ten den se jistě zrodila raná mesiášská kongregace a došlo 
k naplnění slibu: „Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového 
Ducha... Vložím vám do nitra svého ducha.“ (Ezechiel 36:26–27)

O letnicích byly Bohu předloženy v chrámě dva bochníky chleba. 
Tato oběť symbolizovala mesiášskou komunitu, která je složena jak ze 
Židů, tak pohanů.

Na svátek Sukot (svátek stánků či sklizně) se shromažďuje všechna 
úroda do stodol a farmář slaví. Jako svátky Pesach a Šavu̓ot, tak i Sukot 
nebyly plně realizovány. Konečné naplnění nastane, až se Ježíš vrátí 
za zvuku trubky, aby shromáždil své vyvolené kolem sebe a vzal je 
na nebesa. (Bude to poslední šofar – trubka z beraního rohu), na kterou se 
zaduje ke konci Jom kipur? (Potom bude opravdu svátek sklizně. Všechny 
národy, které přežijí poslední velkou válku a zůstanou po ní naživu, 
budou každý rok přicházet do Jeruzaléma, aby uctívaly Boha zástupů 
a oslavovaly svátek Sukot podle proroctví Zachariáše – viz kapitola 14.

V tomto kontextu se musím zmínit o Jom kipur (den Pokání) 
s detailním popisem v Leviticus 16. Je velký rozdíl, mezi Jom kipur, jak 
se slaví dnes – podle sekce Joma v Talmudu – a biblickým dnem pokání. 
Dnes nemáme chrám a ani obětiny a proto nemají lidé Izraele žádné 
pokání, protože pokání nemůže existovat bez prolití krve. (Židům 9:22). 
Náhrada, ve které rabíni promíchají vše, modlitby, lítost a dávání almužen, 
čímž se podle nich odstraní nějaké zlo – vyjadřuje jejich velkou frustraci.

Pouze ten člověk, který zná Ježíše, si uvědomuje, že dokonalé pokání 
už učiněno bylo – jednou a provždy. Protože Ježíš, skrze svou oběť (smrt, 
navždy roztrhl závoj, který nás odděloval od Svatého, tedy od přítomnosti 
Boha a navěky zajistil nekončící spásu pro všechny, kteří v něho věří. 
Mesiášští Židé jsou jistí, že jejich jména jsou zapsaná a zapečetěná navěky 
v Beránkově knize života – zatímco zbytek Židů si navzájem přeje „Gemar 
hatimah tovah“ – což znamená: Ať je tvé jméno zapsáno v Knize života. 
Vkládají všechnu svou důvěru ve své modlitby a v zachovávání půstu, což 
však, podle Tóry, hřích odstranit nemůže.

Jsem často tázán na Šabat (židovská sobota) a na to, zda mesiášští 
Židé zachovávají šábes podle Halachy (židovského práva). Odpověď 
může být současně pozitivní i negativní. Zachováváme svatý šábes pro 
Pána, ale nepovažujeme tradiční zákazy za zavazující. Ježíš se sám nazval 
„Pánem soboty“ (Matouš 12:8), takže sám nebyl zotročen tradičními 
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šábesovými pravidly a to my nejsme též. Je pravda, že máme v tento den 
odpočívat a těšit se z Pána Boha – ale vztahuje se to na cestování? Jsem 
si jist, že kdyby dnes Mojžíš žil, jezdil by autem do míst, kde se konají 
mítinky a zpět domů. Ale když lidé poskytnou nocleh návštěvníkům 
přicházejícím zdaleka, dělají to ochotně pro Pána. A každý z nás má vydat 
počet ze svých činů a chyb jedině Pánu. Konec konců „Tyto (slavnosti) 
jsou Hospodinovy slavnosti, které budete svolávat jako bohoslužebná 
shromáždění…“ (Leviticus 23:37). Naše nejsou!

Já hluboce toužím, aby kostel byl vždy stranou od všech vánočních 
santaklausů a velikonočních vajíček a pojmul jen to, co se vztahuje přímo 
k Bohu. Tolik jiného by se dalo říct o těchto nádherných symbolických 
svatých dnech. Ty svátky, které nám Bůh káže zachovávat, ukazují jasně 
k Mesiáši, takže máme tři smlouvy, které s námi Bůh uzavřel. Když se 
nad každou zamyslíme, ve všech můžeme spatřovat Ježíše. Podívejme se 
na první z nich, kterou Bůh uzavřel s Abrahámem.

Smlouva s Abrahámem

„I řekl Hospodin Abrahámovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště 
a domu svého otce, do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým 
národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! 
Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě 
dojdou požehnání veškeré čeledi země.“ (Genesis 12:1–3)

Je důležité vědět, že tyto pasáže obsahují tři nepodmíněné sliby:
1.  Slib, týkající se země. Bůh slíbil ukázat Abrahámovi zemi, kterou 

slíbil dát jeho potomkům jako věčné vlastnictví.
2.  Slib, týkající se semene: Bůh slíbil Abrahámovi potomka.
3.  Slib týkající se požehnání. Bůh slíbil, že všichni Abrahámovi 

potomci budou požehnáni na zemi.

V Ježíši Mesiáši se duchovní děti Abraháma – všichni věřící – jak 
Židé, tak pohané stávají se požehnáním pro všechny rodiny země. Ale co 
je to smlouva? Je to závazná domluva mezi dvěma či více stranami. Poté, 
co Bůh dal Abrahámovi své sliby, pojistil je dvěma smlouvami, smlouvou 
mezi stranami (Genesis 15) a smlouvou o obřezání (Genesis 17). 

Svátky a smlouvy
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V obou případech dal Abrahámovi několik nepodmíněných slibů. 
Abrahám nemusel nic dělat, aby tyto sliby dostal, s výjimkou přinést 
zvířecí oběti a nechat obřezat všechny muže v rodině. V obou případech 
musela být prolita krev. 

V biblických dobách byly mezi lidmi uzavírány mírové smlouvy, 
dohody o obraně, bratrské pakty. Každá smlouva zahrnovala oslavu 
a hostinu, které byly nedělitelné části smlouvy. Každá strana předkládala 
své podmínky a při podpisu smlouvy musela téct krev, což smlouvu činilo 
závaznou pro obě strany. Z toho důvodu, když obřezaný muž konvertoval 
k judaismu, musela být od něho vzata „smluvní krev“.

Sinajská smlouva

Mojžíš učinil smlouvu s Bohem za Izrael. Čteme o tom:

„Pak pověřil izraelské mládence, aby přinesli oběti zápalné 
a obětovali Hospodinu býčky k hodům oběti pokojné. Mojžíš vzal 
polovinu krve a vlil ji do mís a druhou polovinou pokropil oltář. 
Potom vzal knihu smlouvy a předčítal lidu. Prohlásili: poslušně 
budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil. Mojžíš vzal krev, 
pokropil lid a řekl: „Hle, krev smlouvy, kterou s vámi uzavírá 
Hospodin na základě těchto slov.“ 
(Exodus 24:5–8)

Bůh učinil nepodmíněnou smlouvu s Abrahámem, který byl žádán, 
aby prokázal víru, protože Abrahám „věřil v Pána a On mu to uznal 
za spravedlnost“. (Genesis 15:6) V protikladu smlouva uzavřená na Sinaji 
měla velmi důležitou podmínku: naprostou poslušnost vůči Tóře. 

„Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha 
a pečlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, vyvýší 
tě Hospodin, tvůj Bůh, nad všechny pronárody země. 
Jestliže však nebudeš Hospodina, svého Boha poslouchat a nebudeš 
bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy a nařízení, která ti dnes 
udílím, dopadnou na tebe všechna tato zlořečení. Prokletý budeš 
ve městě a prokletý budeš na poli.“ (Deuteronomium 28:1,15)
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Podmínka, kterou Bůh předložil v Sinajské smlouvě, byla proto 
o celkové poslušnosti vůči Tóře až do posledního písmene, ne jen části, 
která se nám zdá přitažlivá nebo lehce splnitelná, ne jen vůči částem, které 
se zdají logické a mají pro nás smysl, ale naprosto vše, každá řádka. Bůh 
řekl, že by byla prokleta každá osoba, která by nedodržela jeho přikázání 
až do sebemenšího detailu.

„Buď proklet, kdo nebude plnit slova tohoto zákona a dodržovat je. 
A všechen lid řekne: Amen.“ (Deuteronomium 27:26)

A teď: je na světě jedna, jediná osoba, která by mohla o sobě říct, že 
dodrží každý detail Tóry, doslovně, bez pochybení či prohřešení byť jen 
jednou za její život? Jestli je, potom ta osoba činí z Boha lháře, protože 
Písmo prohlašuje, „neboť není člověka, který by nehřešil“. (1. Královská 
8:46) A „není na zemi člověka spravedlivého, aby konal dobro a nehřešil.“ 
(Kazatel 7:20) Jinými slovy, každá osoba selhala v dodržování Tóry.

Lidé Izraele se stále považují svázání s Bohem skrze tuto Sinajskou 
smlouvu. Ale v očích Boha tato smlouva byla porušena dřív, než byla 
učiněna. Mojžíš byl ještě na cestě z hory dolů a nesl desky smlouvy 
ve svých rukou, zatímco lid divoce křepčil kolem zlatého telete, když 
požádali Árona, aby jim tu sochu zhotovil, poněvadž ztratili trpělivost 
s Mojžíšem. A tak porušili první přikázání, zakazující jim modlářství. 

Bylo to pouze jedno selhání, výjimečné pochybení v historii 
izraelského lidu? Nebo byla vůbec kdy doba v historii našich předchůdců, 
abychom nepadli do uctívání model, bůžků udělaných ze dřeva a kamene, 
zlata a stříbra, materialismu a náboženství, dokud jsme nebyli přinuceni 
odejít do exilu pryč ze země kvůli „modlářství, incestu a krveprolití“?

Člověk může být mylně přesvědčen, že Bůh se úmyslně dostal 
do problémů, které zdánlivě neměly řešení. Na jedné straně ve smlouvě, 
kterou učinil s našim praotcem Abrahámem, nám slíbil, že nás učiní 
požehnáním pro všechny rodiny na této zemi a nazval nás, že jsme světlem 
pohanů. Na druhé straně nám dal Tóru spravedlnosti a pravdy, kterou nikdo 
z nás nemůže dodržovat a tak jsme pod jeho prokletím. Avšak z tohoto 
dilematu je cesta, protože Bůh nás nikdy nezamýšlel proklet.

Nikdy neopustil svůj smluvní lid Izraele. I když nás vyhnal ze země 
a ještě předtím, než dovolil, aby byl první chrám zničen, slíbil nám skrze 
proroka Jeremiáše, že s námi učiní novou smlouvu. 

Svátky a smlouvy
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Nová smlouva

Jak můžeme poznat, nová smlouva vůbec není křesťanský vynález. Je 
to slib, že Bůh ji uzavře se svým lidem, protože lidé to byli a ne Bůh, 
kdo rozbil Sinajskou smlouvu. 

„Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s lidem 
izraelským a domem judským novou smlouvu. Ne takovou smlouvu, 
jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, 
abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já 
jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův. 
A to je smlouva, kterou zavřu s domem izraelským po oněch dnech, 
je výrok Hospodinův: svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim, jej 
do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. 
Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra: „Poznávejte 
Hospodina!“ Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího 
z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich 
hřích už nebudu připomínat.“ 
(Jeremiáš 31:31–34)

Zřejmě Bůh slíbil, že hodlá učinit novou smlouvu a zpečetit ji mezi 
sebou a svým lidem, domem izraelským a judským, aby nahradil tu 
smlouvu ze Sinaje, která byla zničena. Bůh prohlásil velmi jasně, že to byl 
lid izraelský, který Jeho smlouvu rozbil, ačkoliv Bůh nepřestal být tomu 
lidu „věrným manželem“. Avšak když jedna ze stran poruší smlouvu, 
druhá je zproštěna od povinností ji dodržovat. A proto Bůh neslíbil Izraeli, 
že starou smlouvu obnoví. Místo toho slíbil, že učiní novou smlouvu 
z věrnosti a lásky. 

Sinajská smlouva byla vytvořena na základě, který byl nejen vratký, 
ale ve skutečnosti nemožný. Žádný člověk by nemohl dodržet Tóru 
celkově a bez opomenutí. To byl také důvod, proč Bůh poskytl způsob, 
jak upravit obětní systém. Všechny nároky moderního Žida, že se může 
přiblížit Bohu sám bez prostředníka, jsou naprosto falešné a ukazují 
na nedostatek základního porozumění, vztahujícího se na úřad kněžství. 
Všimněte si Božího slibu v Jeremiáši: „Odpustím jim jejich nepravost 
a jejich hřích už nebudu připomínat.“

Jak nám mohl Bůh slíbit odpuštění a zapomenutí hříchů bez poskytnutí 
oběti? Podle Písma musí být oběť, aby očistila hříšníky:
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„Mojžíš vzal krev, pokropil lid a řekl: „Hle, krev smlouvy, kterou 
s vámi uzavírá Hospodin na základě všech těchto slov.“ (Exodus 24:8)

„Proto ani první smlouva nebyla uzavřena bez vylití krve, když 
Mojžíš všemu lidu oznámil všecka přikázání podle zákona, vzal krev telat 
a kozlů, vodu, červenou vlnu s yzopem a pokropil knihu zákona a všechen 
lid. A řekl jim: „Toto je krev smlouvy, kterou s vámi uzavřel Bůh. Podobně 
pokropil krví i stánek a všecko bohoslužebné nářadí. Podle Zákona se 
skoro vše očisťuje krví a bez vylití krve není odpuštění.“ (Židům 9:18–22)

„Pro krev smlouvy s tebou, propustím tvé vězně z cisterny, v níž není 
vody.“ (Zachariáš 9:11)

A toto je, proč se naši lidé modlí a žádají Boha, aby vzal v úvahu jejich 
požadavky a prosby tak, jako by nabídli své oběti podle Tóry. Bůh nás 
nežádá, abychom své oběti nahradili modlitbami, protože takové náhrady 
nejsou pro něho přijatelné. Vše, co po nás žádá, je přijmout jeho smlouvu, 
která je zpečetěna krví věčného Beránka Božího, který je bez poskvrny, 
navěky dostačující oběť. Bůh od nás nepožaduje nic, s výjimkou, že 
s vírou přijmeme, co on nám milostivě skrze novou smlouvu dává – nové 
srdce a nového ducha, které nás povedou k tomu, abychom Ho následovali 
z lásky, která pramení z jeho lásky a z jeho odpuštění našich hříchů. 
Všechna tato požehnání jsou splněna v této nové smlouvě, skrze smrt 
a vzkříšení Ježíše Mesiáše, protože jeho krev byla „a prolévá se za mnohé 
na odpuštění hříchů“ (Matouš 26:28)

Tragédie lidu Izraele přes milénia jeho existence, může být 
vystopována zpět podle tohoto principu. Považ ovali jsme přijetí Tóry 
za znamení jednoty jako národa před Bohem, ale opomenuli jsme 
přihlédnout k tomu, že jsme opravdu voláni do vojska evangelistů 
„království kněží a svatého národa.“ (Exodus 19:6)

„Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým,“ abychom 
přinášeli svědectví o Bohu celému světu. V Ježíši Mesiáši splnil Bůh 
svůj slib, že lid Izraele se stane požehnáním pro všechny rodiny na zemi 
a světlem pohanům. Skutečnost, že mnoho pohanů překroutilo slovo 
Boha neznamená, že tím neguje jeho vyplnění, jenom to ukazuje k hříšné 
povaze člověka. Nezvrátili jsme, my Židé, pravdy Mojžíše a proroků, že 
jsme je zaměnili za rabínské školy, ultraortodoxní společenství a přiřkli 
jim speciální privilegia?

Svátky a smlouvy
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Bůh není omezen lidskými způsoby. Dal světu novou smlouvu, 
zpečetil ji krví Mesiáše, tak jak slíbil. My Židé jsme ji nechali pohanům, 
aby za nás vykonali práci, která byla původně zamýšlená pro nás, protože 
to byli pohané, kteří přeložili hebrejskou Bibli do více než čtyři sta jazyků 
a dialektů a učinili ji přístupnou prakticky pro každého člověka na této 
zeměkouli. Musíme si uvědomit, že nás Bůh nevyvolil kvůli tomu, že 
bychom byli lepší či svatější než druzí. Bylo by pro nás dobré, kdybychom 
přestali věřit, že je jedna pravda pro Židy a jiní pravda pro zbytek lidí 
na světě nebo, že jsou rozdílné plány spásy pro Židy a pro pohany. Naopak 
Boží pravda je jedna, je věrná a absolutní a platí pro všechny lidi na této 
zemi bez výjimek. 

Bůh nás stvořil podle své představy a své libosti a chce spasit všechny. 
Ježíš je Cesta, Pravda a Život. Místo, abychom nutili pohany projít celým 
komplikovaným procesem judaismu ke konverzi, měli bychom je učit, 
co Bůh učil nás skrze Abraháma: „Abram Hospodinovi uvěřil a On mu 
to připočetl jako spravedlnost.“ (Genesis 15:6) Musíme si vzpomenout, 
že Bůh prvně učinil smlouvu s Abramem, ještě když byl neobřezán, a že 
pro Boha byl vždy důležitý stav lidského srdce a ne jeho vnější vzezření.

Nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium; 
nemohu jinak, běda mně, kdybych nekázal.  (1 Korintským 9:16)
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Kapitola 23

Michaeli, Michaeli!

Jednoho rána, bez předchozího ohlášení, Michael zazvonil u mých 
dveří. Neslyšel jsem o něm od té doby, co jsem opustil Ameriku a byl jsem 
zcela překvapen, kdo se to u mne objevil. Přímo přede mnou stál mladý 
muž, kterého kdysi rodiče poslali do Jeruzaléma, aby se z něho stal rabín, 
ale který dával přednost sladkým rozmařilostem nočních klubů a hospod. 
Byl to tentýž člověk, který kdysi praktikoval karate se svým přítelem 
v Brooklynu, aby se mohli postavit proti agresi pohanů. Michael, který 
plným právem zbohatl, mě překvapil tím samým způsobem jako já jeho, 
když jsem před patnácti roky zaklepal u jeho dveří. Ale teď přijel můj 
drahý přítel do Izraele za jedním účelem: pokusit se se mnou promluvit 
o mém zdravém rozumu a přesvědčit mě, abych opustil všechny ty 
nesmysly o Ježíši a mesiášství a přivedl mě zpět na vřelou hruď rabínského 
judaismu – přinejmenším k tomu, jak mu sám rozuměl. 

„Chci, abys se mnou šel do jisté rabínské školy v Jeruzalémě. Půjdeš 
tam si popovídat s učeným rabínem, vysvětlíš mu, proč věříš, že Ježíš je 
Mesiáš. Otevřeš před ním Bibli a ukážeš mu všechna ta proroctví, která 
jsi kdysi ukazoval mně. Chci slyšet všechny jeho reakce na všechny 
tvé nároky. Chci poznat, jak zareaguje na tvé argumenty, ve kterých 
předkládáš mesiášský judaismus za judaismus pravý.“ Vzpomněl jsem si 
na všechny ty ohnivé řeči, do kterých jsme se zaplétali. Michael, který 
dobře znal starého Jacoba, byl dotčen hlubokou změnou, která se ve mně 
odehrála, ale ještě stále si odmítal připustit, že to přišlo v důsledku nově 
nalezené víry v Ježíše. Bylo pro něho obtížné uvěřit tomu, že jsem našel 
pokoj a vnitřní radost nad každý popis ve věčném dědictví Pána Boha 
Izraele skrze Mesiáše – a to před klaněním se před rabíny, o nichž Michael 
slýchával ve dne v noci od svých zbožných rodičů. 

Od těch debat uplynulo mnoho roků, ale Michael zřejmě nezapomněl 
na vše, co ode mne slyšel o víře. Mohlo se stát, že mé svědectví tenkrát 
nechalo něco v jeho usouženém srdci? Možná chtěl ulevit svému svědomí 
a dokázat si – prostřednictvím vzdělaného rabína, že se mýlím.

„Chceš, abych se střetl s rabínem?“ ptal jsem se se zápalem. „Jaká 
zajímavá myšlenka!“ Michael vypadal vyděšeně. Očekával, že budu 
reagovat jinak: že couvnu ze svého stanoviska, když uslyším jiné názory. 

„Jestliže tě rabín úspěšně přesvědčí, aby ses vrátil k judaismu, 



174 Proč já?

kterému tady v Izraeli všichni rozumí, budeš ochotný upustit od víry 
v Ježíše a přiznat, žes chyboval? Připustil bys, že celá věc s Ježíšem byla 
jen taková hloupost?“ ptal se znepokojeně. 

Odpověděl jsem: „Zaprvé ti chci připomenout, že ne všichni lidé 
v Izraeli přijímají judaismus tak, jak jej přijímají rabíni. Avšak slibuji ti 
– můžeš to vzít do písmene – že když mě rabín přesvědčí stoprocentně, 
že rabínský judaismus je správný a mesiášský špatný, jistě svůj omyl 
přiznám. Nadto také zveřejním otevřený dopis v denním tisku a vyznám 
svou chybu, ke které jsem mnohé svedl. Takže tito Izraelité, kteří k víře 
přišli mým přičiněním, se jí zřeknou, a vrátí se k rabínskému judaismu. 
Myslím si, že to bude férové, co říkáš?“

Michael, který se bál, abych nezměnil rozhodnutí, řekl: „Tak 
nemarněme čas. Jedeme do školy teď hned.“

Sedli jsme do elegantního mercedesu, který si Michael tady pronajal 
a za chvíli jsme byli po dálnici v Jeruzalémě. Michael zaparkoval vůz 
blízko školy, která byla kousek od Meah Shaarim, nejultraortodoxním 
místě v Jeruzalémě. Stěny či zdi zanedbaných budov byly pokryty 
vrstvami různých tištěných poutačů a plakátů, které varovaly veřejnost 
před porušováním šabatu, proti „nemorálním“ ženám, ukazujících své 
kotníky anebo šíje, či proti sousednímu rabínovi a jeho domu. Jiné plakáty 
povzbuzovaly věrné, aby přišli ve větším počtu na oživovací mítinky, 
nebo vést slovní svatou válku proti korumpovaným volbám představitelů 
Knesetu (izraelský parlament), proti zprzněné televizi, proti misionářům, 
lapajícím duše – a cokoli jiného, co někdo považuje za nečisté.

Michael a já jsme cestou prohodili pár slov. Nemohl jsem pochopit, 
co ho přimělo k tomu, aby mě vzal k rabínovi. Zajímal se skutečně o úděl 
mé duše nebo slyšel ten tichý jemný hlas Boha, který volá: „Můj synu, 
kde jsi?“

Naráz Michael vytáhl z kapsy dvě jarmulky, jednu si dal na hlavu 
a druhou mi podal. 

Řekl mi: „Doufám, že ti nevadí si to vzít, či ano?“
Podíval jsem se mu do očí a odpověděl jsem: „Michaeli, jestli věříš, 

že to vše je k tomu, aby člověk byl košer Žid, posadil bych si na hlavu 
„štrejml“ (kožešinový klobouk ultraortodoxních Židů). „Je mi líto, ale 
nejsem ochotný předstírat a vzít si masku.“

Zcela překvapen a zklamán mým odporem spolupracovat, nacpal 
jarmulku zpět do kapsy a omluvně se otázal: „Co musíme udělat, abychom 
se odlišili od pohanů?“
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Mlčel jsem a můj pohled řekl vše. Porozuměl tomu. 
Vešli jsme velkými kovovými vraty, na kterých byl nápis: „Toto je 

Hospodinova brána, skrze ni vcházejí spravedliví.“ (Žalm 118:20).
Venku, na dvorku, byla malá skupina studentů, kteří byli zaneprázdněni 

planými hovory. Michael, který měl na sobě oblek z tří jednotlivých kusů 
podle poslední newyorské módy a elegantní jarmulku, do školy vešel, 
jako kdyby to byl jeho vlastní majetek. Strávil sice dětství v Brooklynu, 
ale ješivy mu pomáhaly cítit se zde jako doma.

Ačkoliv v mládí z náboženského stanoviska odstoupil, zůstalo mu 
dost důvěry v to, že od doby, kdy jsem já litoval svých hříchů a uvěřil 
v Boha a také se odvrátil od marností světa, najdu své pravé místo ve zdech 
rabínské školy zcela bez problémů. Michael nepochopil skutečnost, že 
jsem žil v sekulárním světě a připodobnil jsem se mu – a přece pořád 
udržuji způsob života lišící se od světských zvyklostí. A s čím si vůbec 
nevěděl rady, jak člověk jako já může odolávat všem pokušením čekajících 
na každém rohu, aniž by se musel stáhnout někam do ústraní. Mnichové 
a poustevníci se uzavírají do svých klášterů a pousteven a ortodoxní 
Židé se skrývají před nepřátelským světem v ješivách a komunitách jim 
vlastních. Michael by rád věděl, jak je možné, že muž, který byl zvyklý 
těšit se ze světa, se mohl kát a přitom vůbec nic nezměnil na svém vnějším 
vzezření. 

Pomalu jsme přešli širokou halou ješivy. Studenti seděli v párech 
a tváří v tvář se rytmicky kolébali a nakláněli se nad svými výklady 
Talmudu. Každá látka byla pečlivě zkoumána ze všech možných úhlů 
a když konečně dospěli k řešení, byli si jisti, že zásluhou rabínů a také 
jejich žáků je to, že tento svět stále ještě existuje. 

Michael se cítil stísněný, když jsme došli ke dveřím rabínovy kanceláře. 
Usmál se na mne a jemně zaklepal. Za dveřmi jsme uslyšeli rabínův hlas, 
který nás zval dovnitř. Vstoupili jsme s vážnými výrazy na tvářích. Rabín 
byl velmi dvorný, když se k nám otočil a širokým gestem nám ukázal, že 
se máme posadit. Jeho stůl byl plný papírů a stěny byly skryté za plnými 
regály obsahujícími stovky svazků posvátné literatury. Michael a já jsme 
si sedli naproti rabínovi a vyměnili si pobavené pohledy. Uplynulo dvacet 
let, co jsme se otočili zády ke všem židovským spolkům a najednou se 
spolu ocitáme v Jeruzalémě, v rabínské škole za tak zvláštních okolností. 
Upřímně řečeno, nevěděl jsem, co mohu očekávat. Představoval jsem 
si, že se rozvine živá debata. Mohlo se stát i to, že rabín, až mě poučí, 
shromáždí všechny své studenty, aby mě zatratili a pak shodili ze schodů. 

Michaeli, Michaeli!
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Byl jsem připraven na nejhorší.
„Ctihodný rabíne,“ začal Michael plynulou hebrejštinou 

s newyorským akcentem. „Jacob je můj milý přítel, ale uvěřil v Ježíše 
Krista. Přivedl jsem ho, abyste ho přiměl ke zdravému rozumu. Snad ho 
můžete přivést zpět k judaismu.“

„Zajisté! Je to velmi velký micva (správný čin) vrátit chybujícího 
Žida k jeho původním kořenům.“ Pokoj byl tísnivě tichý. Rabín pozvedl 
oči a podíval se na mne se sympatiemi a porozuměním. A potom s jistou 
autoritou, jako kdyby znal mé srdce a mé přesvědčení a dokonce lépe než 
je znám já sám, řekl: „Řekněte mi, co vás přimělo, že pohanský Nový 
zákon říká pravdu a náš Starý zákon ne?“

„Ctihodný rabíne,“ odpověděl jsem skromně, dovolte mi prosím, 
abych opravil vaše tvrzení. Předně nevěřím, že Nový zákon, jak to říkáte 
vy, je pohanský nebo že patří výlučně pohanům. Věřím, že Nová smlouva 
je posvátná židovská stejně jako je Starý zákon. Proč je musíme stavět 
proti sobě? Jsou to doplňující texty posvátné literatury, zvláště inspirované 
jako slovo živého Boha!“

Byla to vskutku provokace a reakce rabína tomu odpovídala. Jeho oči 
ztvrdly a způsob jeho řeči se změnil: „Jak se odvažujete srovnávat naši 
svatou Tóru, kterou dostal Mojžíš na hoře Sinaj s tím nečistým a ohavným 
Novým zákonem?

A jak můžete prohlašovat, že je to židovská kniha? Slyší vaše uši, co 
říkají vaše ústa?“

„Je mi líto, Sire,“ odpověděl jsem. „Souhlasím s vámi, že Mojžíš dostal 
svatou Tóru na hoře Sinaj a nepopírám z toho ani jediné písmeno. Ale 
prosím, dovolte mi obhájit Novou smlouvu. Není ani nečistá a ani ohavná. 
Možná byla napsána jednodušším jazykem než Starý zákon (Tenach), ale 
Bůh užil této metody, aby učinil své poselství jasné a pochopitelné pro 
každého na tomto světě. Avšak Nová smlouva nebyla dána proto, aby 
změnila Starý zákon nebo ho nahradila – Bůh nedej – ale spíš proto, aby 
dokázala věrnost našeho Pána Boha Izraele, který nám přislíbil Mesiáše 
a který také svůj slib splnil.“

„Dovolte mi, rabíne, položit vám otázku. Podíval jste se někdy do této 
Nové smlouvy? Máte ponětí, co se v ní píše?“

„Samozřejmě, že ne!“ Rabín byl pohoršen, jako kdybych mu nabídl 
pojíst sendvič se šunkou a sýrem na svátek Jom kipur, který navíc připadl 
na sobotu. „Nikdy bych se neznečistil takovou nečistotou. Je to ohavná 
kniha, která byla napsána, aby poučila pohany, jak hrozný a strašný byl 



177

zločin Židů, kteří odmítli Ježíše, jejich Mesiáše. Ježíš a ta kniha, kterou 
napsal, jsou příčinou všech našich nesnází a našeho utrpení v tomto světě. 
Ve jménu toho člověka, nás pohané vraždili v posledních dvou tisíciletích. 
Každý Žid, kdo čte tu knihu, to činí na své vlastní nebezpečí a riskuje tím 
svůj život!“

Únavná konverzace pokračovala dál. Nevzpomínám si na všechny 
detaily, ale naše argumentace byly stále divočejší. Vzpomínám si na citaci 
dlouhé řady proroků, odkazujících na Mesiáše, který měl přijít nejprve 
jako Beránek Boží, který snímá hříchy světa a později se má vrátit jako 
Lev z Judy. Ale jak je běžné u ultraortodoxního Žida, člověk může stěží 
užít Starý zákon proti spiskům mudrců, protože moc a autorita rabínských 
předáků jsou ceněny mnohem výš, než jsou ceněny texty Starého zákona. 
Mohli jsme odsouhlasit, že některé biblické pasáže opravdu mluví 
o utrpení Mesiáše, ale podle tohoto rabína dnes nemůžeme vědět, kdo 
tento Mashiach3 Ben Yosef (syn Josefův) vlastně je. 

Ptal jsem se: „Ale jak pak poznáme, až přijde?“ Rabín měl i na tuto 
otázku odpověď připravenou. Maimonides (též známý jako Rambam) 
– židovský filozof dvanáctého století je jediná a konečná autorita – 
přinejmenším pro rabína – v záležitosti identifikace Mesiáše. Rabín vzal 
z poličky působivý svazek Rambamovy Mišne Tora (někdy uváděna taky 
jako Jad chazaka – hebrejsky „Silná ruka“), obratně jej otevřel u příslušné 
kapitoly a začal odříkávat nahlas z Pravidel králů:

A když král z dvoru Davidova povstane a bude meditovat nad Tórou 
a činit dílo spravedlnosti jako David, Otec jeho podle psané a ústně 
podávané Tóry, a donutí všecek izraelský lid, aby jí procházel a držel se jí 
pevně a bojoval v bitvách Pána – pak ten je – potenciálně – Mesiáš. A jestli 
on ukončí všechny tyto události úspěšně a postaví chrám na stanoveném 
místě a vrátí všechny vyhnané do Izraele – potom on je jistě Mesiáš. 

Snažil jsem se přesvědčivě vysvětlit rabínovi obrovský rozdíl mezi 
popisem Rambama a skutečným Mesiášem, jak je uveden v Písmu. Teorie 
mudrců je rozdělena mezi dvěma Mesiáši. Jeden je Maschiach Ben Josef, 
který přijde první a zemře ve válce a pak je Maschiach Ben David, jenž 
přijde vítězně jako dobyvatel, král. Podle této teorie musí být dva Mesiáši, 
zatímco Starý zákon mluví jen o jednom Mesiáši, který přijde dvakrát – 
nejprve přijde, aby se kál s lidmi skrze svou smrt, čímž je spasí od věčného 
3 Maschiach hebrejsky Mesiáš

Michaeli, Michaeli!
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zatracení a otevře širokou bránu spásy pro pohany svým zmrtvýchvstáním 
a později přijde podruhé jako vítězný král králů. Starý zákon nezahrnuje 
možnost dvou Mesiášů a právě tak není žádné biblické svědectví, že 
Mesiáš přijde tehdy, když všechen lid Izraele řádně zachová dvě soboty!

„Naopak, ctihodný rabíne,“ prohlašoval jsem, „Ježíš sám je odpovědí 
na všechny biblické požadavky, týkající se Maschiach Ben Josefa, protože 
manžel Myriam (Marie), Ježíšovy matky, se jmenoval Josef a také proto, 
že se podobal spravedlivému Josefovi, synu Jákoba, našeho otce, v celém 
jeho životopisu. Od něho se očekává, že splní všechna proroctví, týkající 
se Maschiach Ben Davida, až se vrátí v oblacích nebeských s velkou 
slávou a ctí, aby nastolil Boží království na zemi.“

Všiml jsem si, že když jsem vysvětloval proroctví o Mesiáši, rabínův 
zájem se zvýšil a naslouchal mé řeči pozorněji. Postupně však hrubě 
přerušil mou řeč.

Nakonec se mne optal, zda chci či nechci se zúčastnit semináře pro 
nové kajícníky (jedince, kteří se chtějí stát ortodoxními), kde bych mohl 
dostat odpovědi na všechny mé otázky. Opomněl si však všimnout, že 
jsem mu sám nepoložil ani jednu otázku.

„Jistě, rabíne,“ řekl jsem, „ale jen za jedné podmínky, že ješiva za mne 
uhradí všechny výdaje, protože já nejsem ochotný dát za takový seminář 
ani halíř (agoru – izraelská mince).

Rabín se na mne podíval trochu s pobouřením, ale ta šance, že mě má 
přivést ke zdravému rozumu, ho přiměla k tomu, že mou podmínku přijal. 
A tak jsem šel do hotelu Netanya, kde se seminář konal.

Seminář byl klasickým příkladem metod intenzivního vymývání 
mozků těmi, kdo se snažili přesvědčovat ubohé nevědomé oběti. Asi 
dvě stě lidí – mnozí z nich nevěděli o náboženství téměř nic, zvláště 
ne o judaismu. Naslouchali pozorně maratonu přednášek od rána pozdě 
do noci. Armádní piloti, umělci, lékaři a univerzitní profesoři, všichni 
s „ex“ přicházeli na pódium a vyprávěli lehkověrným posluchačům, jak 
zachovávat přikázání Tóry, aby to změnilo jejich životy. Další mluvili 
o vzrušujících zážitcích, které se děly při seancích a spiritistických jevech. 
Zdálo se, že jsou fascinováni okultismem, takže si ani nebyli vědomi toho, 
že jednají s démonickými silami. Čím hlouběji pronikali do ezoteriky, 
tím větší sympatie si od posluchačů získávali. Mnohé přednášky nebyly 
nic víc, než kampaně ze zastrašování a hrozeb z hovorů o pekle, které ti, 
co pokračují ve svých nečistých životech mohou očekávat. S mnohými 
tématy jsem mohl celým svým srdcem souhlasit, proto mi nikdo nemusel 
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dokazovat existenci Boha a Satana, neboli nebe a pekla. Ale pořád jsem se 
vnitřně stavěl proti všem tlakům, zde užívaných metod vymývání mozků. 
V průběhu celého semináře nebyla otevřena Bible ani jednou a nikdo se 
na ni neodvolával, byť nepřímo. 

Psychologický tlak na posluchače byl stálý. Na chodbách se prodávaly 
náboženské předměty, jako například „svatá voda“ z kohoutku Baba Sali 
(sefardický rabín byl pověstný zázračnými silami), dále posvátné portréty 
velkých rabínů, hudba a nahrávky zbožných sólistů a chórů, sametové 
černé jarmulky, modlitební šály a střapce. Posluchači vykoupili všechno!

O posledním večeru dlouhého týdne přicházela většina návštěvníků 
semináře na pódium a mluvila o svých zážitcích. V slzách se zaručovali, 
že budou dodržovat přikázání a zvlášť to, které se týkalo šabatu a kašrutu 
(židovské zákony o košer dietě). Ke konci zůstal v přednáškové hale jeden 
člověk z kibucu a já. Seděl jsem tam a přemýšlel, co s těmi lidmi bude 
v blízké budoucnosti. Mnozí z nich se budou snažit ze všech sil dodržovat 
rabínské přikázání a tradice, ale dost brzy poznají, že je nemožné Boha 
uspokojit svou prací, svým úsilím. Při mých evangelizačních akcích, 
jsem se s mnohými absolventy semináře setkával a poznal jsem, že jsou 
frustrovaní a rozčarovaní a nevědí, kde učinili chybu v tom, že opomenuli 
zachovat to či ono přikázání – a nakonec ani nevěděli, proč je vlastně 
zachovávat mají. Samozřejmě, že se jim v průběhu semináře zdůrazňovalo, 
že nemají vyjadřovat své pochybnosti a zdržet se otázek. Některým 
bylo doporučeno, aby se se svými ženami rozvedli jen proto, že se ženy 
nepřidaly k jejich aktu kajícnosti. Jiní rozbili všechny vztahy se svými 
dětmi a přestali navštěvovat své rodiče a jíst u jejich poskvrněných stolů 
a tak porušili Boží přikázání: „Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ 
na zemi, kterou ti dává Hospodin.“ (Exodus 20:12)

A pak za mnou přišel vedoucí semináře rabín Peretz a ptal se mne, 
proč jsem nešel na pódium a nevyznal veřejně své hříchy a nekál se. 
Nereagoval jsem. Jak jsem mohl říct, co se děje v mém srdci?

Rabín se na mne díval, Jacoby uměl číst mé myšlenky a zeptal se: 
„Proč si nepromluvíte s rabínem Yitzakem Amnonem?“

„Rabín Amnon, „Velký Lev“ si na mne mohl udělat čas až ve dvě 
hodiny v noci. 

Seděli jsme pak spolu ještě s několika jinými rabíny a na jejich 
žádost jsem začal vysvětlovat zásady mesiášské víry, založené na Tóře 
a Prorocích, která odpovídá potřebám lidského srdce najít odpuštění 
hříchů a smíření z Ducha svatého. Potud se mnou souhlasili a byli dokonce 

Michaeli, Michaeli!
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povzbuzeni. Ale ve chvíli, kdy jsem začal citovat z Písma tu část, která se 
týkala Mesiáše, nálada naráz poklesla a stala se nedýchatelná. Netřeba 
říkat, že rozhodnými slovy odmítli Novou smlouvu.

„Já to číst nemusím“! řekl rabín Amnon. Moji praotcové se rozhodli 
tomu nevěřit a to mi stačí. Navíc předci dostali Tóru na hoře Sinaj a ta 
přechází z generace na generaci až do dneška. Od koho máte tu novou 
smlouvu? Od vašich otců či od pohanů?“

„Nová smlouva byla napsána našimi židovskými předky,“ odpověděl 
jsem. „Oni také roznesli poselství o Boží spáse do čtyř koutů světa. Je 
pravda, že Jeff, který mi o tomto poselství řekl prvně, nebyl Žid, ale 
od něho jsem nepřijal nové srdce a Ducha a ani od mých otců a ani 
od mých praotců, ale od samého Pána Boha Izraele.“

Připomínám si i to, že naši židovští předci byli hříšní lidé, lidé 
omylní, jako jsme my. V biblických dobách, víckrát než jednou, se minuli 
cíle a svedli všechen lid, aby žil v omylu. Totéž dělají dodnes. Toto 
praví Panovník Hospodin: „Což se musíte poskvrňovat a smilnit s jejich 
ohyzdnými modlami?“ (Ezechiel 20:30)

Pokračoval jsem: „Co ode mne, pánové očekáváte, že teď udělám: 
mám nakládat s mými praotci a dávnými rabíny s uctivostí jen proto, že 
mě v čase předešli? Chcete, abych vyvýšil jejich slova nad Slovo žijícího 
Boha? Zbožní a duchovní vůdci Izraele odmítli skutečné proroky, pokaždé 
když přinesli posvátná poselství Boha. Není nemožné, že když Ježíš přišel, 
Ten, o němž bylo pověděno: „Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý 
a zachráněný, pokořený jede na oslu, na oslátku, na osličím mláděti…“ 
(Zachariáš 9:9) že ho též odvrhli, protože neodpovídal jejich očekávání?“ 
Podíval jsem se jim přímo do očí a zeptal se: „Co je s Ježíšem, že ho 
odmítáte? Jaký hřích spáchal, že si zaslouží takovou velkou nenávist 
od vás? Kdy se ho konečně naučíte vidět v pravém světle?“

„Teď – jako tenkrát – náboženští lídři očekávají nějakého imaginárního 
židovského Mesiáše, o kterém se předpokládá, že osvobodí izraelský lid 
od servilnosti vůči nečistým pohanům, zatímco Bůh osvětlil to, že touží 
zachránit svůj lid od jejich nečistých, hříšných srdcí? Komu bych pak měl 
věřit?“

„Mám poslouchat své praotce a mudrce nebo svaté Slovo Boha?“
„Kdy nastane ten slavný den, v němž rabíni konečně poznají posvátnou 

pravdu a položí svou vlastní slávu a marnou prestiž u Mesiášova kříže? 
Kdy zvoláte nahlas s celým domem Izraele: „Požehnaný, jenž přichází 
v Hospodinově jménu.“ (Žalm 118:26)
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Byla to vzrušující, ale smutná noc. Při úsvitu jsme se rozloučili a vydali 
se každý po svém. Rabíni namítali, že moje interpretace nebyla platná, 
protože jsem odmítl ústní tradice židovských mudrců a rabínská pravidla, 
které oni považují za posvátná. Takže se pevně přidrželi přesvědčení, že 
jsem přijal křesťanství, které je – podle nich – náboženstvím pohanů. Já 
jsem zase přesvědčen, že jsou to oni, kdo zaprodali původní víru v Bibli 
za nepravé náboženství, vytvořené z lidských pravidel. Ale přes všechny 
ohnivé disputace, byla atmosféra celkově civilizovaná a důstojná. Musím 
připustit, že takovou konfrontaci s rabíny jsme měl poprvé a že navíc mé 
stanoviska respektovali a dokonce mi v závěru naší konverzace popřáli 
vše dobré. Avšak touha mého srdce je ta, aby Slovo Boha, které ode mne 
uslyšeli v takové hojnosti, pravdivě promluvilo k jejich srdcím!

Michaeli, Michaeli!

Cítím se totiž dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i nevzdělaných. 
Odtud moje touha zvěstovat evangelium i vám, kteří jste v Římě. 

Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo 
věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. 

Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k 
víře; stojí přece psáno: ‚Spravedlivý z víry bude živ.‘ (Římanům 1:14-17)
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Dům v Jaffě, základna pro organizaci Trumpet of Salvation's.

Příprava brožur k rozdaní v ulicích.
Uctívání a modlitba.
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Kapitola 24

Lev z kamene, Lev z Judy

Když se ohlížím nazpět na mnohé roky služby pro Boží království 
a jeho vzrůstající vinohrad, mohu se jenom divit, jak dlouhá cesta to byla 
pro chlapce z Kiryat Shmonahu. Vyrostl z pomstychtivosti a zlobě proti 
pohanům a vrátil se do přístavu v Tel-haiském monumentu řvoucího lva, 
stal se z něho muž se slovy útěchy a spásy vůči Izraelitům především – 
a také vůči pohanům. 

Tento hluboký smysl konání nevyšel ode mne. Nežádal jsem 
o něj a nehledal jsem službu evangelisty. Také to nebylo ovoce mých 
horečnatých představ. Je pravda, že bych si nic z toho nepodržel ani 
jeden den, kdybych býval neprožil plně uspokojující život u nohou „LVA 
Z JUDY“, Pána Ježíše , mého Spasitele. (Zjevení 5:5)

Dny míjejí, tak tomu je
od útlého dětství.
Vyšel jsem nahoru k Tel-Hai,
abych tam hledal své dětství?
Jsem tady sám – v mé rodné zemi?
Ne, můj bratře, nejsi tu vůbec sám
v tom židovském zápasu o přežití.

V ten vzpomínkový den
přicházejí oni, všichni z nich,
aby pozvedli své vlajky.
Nejprve na půl žerdi a potom vzhůru.
Kdosi mluvil o krvi padlých
a každý si stíral slzy.
Leč potom, když smutek povolil, 
tanečníci vířili v kruhu.

A pak se vše vrací k normálu
a my, jako všechny ostatní národy
stále ještě sloužíme svým vlastním bohům:
Ne už Baalovi a Ashtarothovi
neboli modlám lidskou rukou zhotoveným.
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Ale spíše člověku a Božímu stvoření
a své vzácné, rodné zemi.
Protože to byl Pán,
který nám tuto zemi dal –
Už dávno stala se nám mýtem.

U nohou kamenného lva
otcové připravují své děti,
aby své života položily za vlast–.
Padnout a zemřít – oběti války!
Ne, můj bratře, nejsi sám
v židovském zápasu o přežití.

Krví a ohněm Juda padla:
tak to bylo předurčeno Bohem.
Ale On je to, kdo nás přivádí zpět –
rok co rok.
Avšak lid Izraele není s to prohlédnout.
Bůh nás volá nepřetržitě.
Ale my neodpovídáme.
Od svého útlého dětství jsem byl vychováván,
abych miloval hrdinu Trumpeldora.
Připravil jsem svou krev
a oheň své duše
za bytí židovského lidu.

Leč Bůh skryl svou tvář přede mnou
a jako každý jiný jsem se ptal:
„Co to znamená být Židem?“
Odpověď, kterou jsem dostal,
bylo poselství shůry:
Krev byla prolita, úmluva neplatí.
Je zpečetěn vnitřní pokoj s Bohem.
Kamenný lev už není bez života.
Lev z Judy stále žije!
A v něm je věčný život.
Jemu buď čest, chvála a sláva!

Jacob Damkani
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Cesta byla dlouhá a plná trampot, překážek, chyb, utrpení, klopýtání, 
hříchů i vítězství. Můj život není snadný ani v současnosti. Mesiáš nám 
neslíbil zahradu plnou růží, či ano? Kdokoli, kdo si myslí, že Ježíš nám 
dal Tóru, jejíž učení je lehčí a snadnější dodržet než učení Mojžíšovo, 
prostě nemá pravdu. Ale já bych ji nezaměnil ani za celý svět. Jste-li 
znovuzrozeni, víte, o čem mluvím.

Ve víru a bouřích světa, kdy se brodím hlubokými záplavami nebo 
procházím ohněm trápení, mám pevný slib od Boha, že mě nikdy neopustí 
a nezřekne se mě: „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu!“ (Židům 
13:5) Bůh bude vždy se mnou až do konce tohoto světa. „A hle, já jsem 
s vámi po všechny dny, až do skonání tohoto věku.“ (Matouš 28:20) Jestli 
klopýtnu a padnu, On je vždy tady, aby mi podal svou silnou, mocnou paži 
a postavil mou nohu opět na pevnou skálu. Bůh vždy věrně zachovává své 
sliby, ačkoliv já jsme selhal nejednou. (Viz Židům 10:23)

V těch chvílích, kdy jsem zavřel oči a meditoval, mohl jsem před svým 
vnitřním zrakem spatřit jakoby připlouvající obrazy z daleké minulosti 
a odněkud z jiného světa – obraz mého otce a mne, jeho syna. Viděl 
jsem dvanáctiletého chlapce, stojícího vedle otce v synagoze perských 
a iráckých Židů v Kiryat Shmonahu. Viděl jsem , jak se otec nad svým 
synem sklání a ukazuje mu s láskou místo v modlitební knize, z které 
předčítá předzpěvák. Chlapec považuje za obtížné sledovat čtení věřících, 
ale hned se podrobuje kázni, aby nezahanbil svého otce. Bůh nedopusť. 
Naučil se od svého otce, co to znamená být Žid a je na své židovství stále 
pyšný. 

Potom se scéna změnila. Je krásný jarní den a probíhají oslavy velké 
mesiášské konference v klášterní hale na hoře Karmel. A opět sleduji téhož 
chlapce, jenže o mnoho let staršího, jak stojí po boku svého stárnoucího 
otce. Kazatel stojí u pultíku a čte z Písma do mikrofonu. Syn drží knihu 
ve své ruce – není to sefardická sidur (modlitební kniha), ale je to Bible, 
Slovo žijícího Boha a sleduje předčitatele tak, že ukazuje na místo v textu 
svému otci, aby poznal, co to znamená být mesiášským Židem a přitom 
být pyšný na své židovství.

Izrael, jako každý jiný národ, je vázán ke svému náboženství, které 
se snaží ozdravět, obnovit svou identitu, tu, která už není jasná a je třeba 
obnovit definici toho, co znamená být Židem. Do dnešního dne izraelská 
vláda není schopna definovat toho, kdo má být zván Židem. Takže většina 
Židů má pouze pocit národní hrdosti a to, co spojuje lidi dohromady je 
pouze dědictví, protože Bůh Písma je stále pomíjen a zapomínán, zatímco 

Lev z kamene, Lev z Judy
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na lidské tradice se pohlíží s úctou.
Muž, kterým jsem se stal, s novým srdcem a duchem a který byl 

přetvořen Bohem, se už neptá: „Proč já, Pane? Proč jsem se narodil jako 
Žid?“

Teď už vím, že Boží volba pro můj život je daleko dokonalejší než 
cokoli, co bych si mohl pro sebe představit já sám. Sním o dni, kdy všichni 
moji lidé a všichni lidé světa najdou své židovské kořeny, jako jsem je 
našel já. K tomuto závěru rád nabízím svůj život jako žijící oběť. (Viz 
Římanům 12:1)

Má modlitba je, aby Židé všech konfesí – ortodoxní a konzervativní, 
reformovaní a světští, chasidičtí a mesiášští byli s to zpívat a tancovat 
společně a s radostí čerpali živou vodu z věčné studnice spásy!

To neznamená, že bychom měli zhasnout šábesové svíčky nebo 
přestat recitovat kiduš (modlitba zasvěcení) nad vínem a chlebem nebo už 
nestavět suky („stany“– přístřešky, ve kterém jsou Židé povinni přebývat 
po celou dobu svátku Sukot). Ani nelze říct, že nyní můžete jíst nekvašený 
chléb v době Pesachu, porušit šabat na veřejnosti či přestat se postit 
na svátek Jom kipur. Naopak, i nadále bychom měli čerpat z pramenů 
judaismu. Měli bychom slavit svátky podle zasvěcené tradice našich otců, 
pokud nejsou v rozporu se Slovem Božím a pokud víme, že to není něco, 
co se dotýká otázky naší spásy. Bůh sám je náš Spasitel a dal nám svou 
spásu, ne založenou na lidské tradici, ale skrze kajícnou smrt a vzkříšení 
svého Syna Ježíše Mesiáše. 

Jestli se mi podařilo předložit zde věrný a přesný výčet, svědčící 
o všech těch úžasných věcech, které Král králů a Pán pánů učinil v mém 
životě – už to je má odměna. Všechna chvála a sláva ať patří Bohu a jeho 
Mesiáši jednou provždy. Amen.
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Epilog

Předně Židům

Drazí čtenáři, zvlášť mí rodáci, bez ohledu na to, ke které ideologii 
lnete, chci vám ujasnit, že vše psané v této knize, bylo psáno s velkou 
láskou a zájmem o pravdivé vylíčení. 

Učinil jsem, co jsem mohl, abych podpořil mesiášskou víru citacemi 
ze Slova Božího, z Písma:

„Nestydím se za evangelium: 
je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, 
předně pro Žida, ale také pro Řeka.“ 
(Římanům 1:16)

Všechno toto svědectví zde předkládané je kapička odčerpaná ze 
širého oceánu Božího Slova. Každý velký nebo malý je zván, aby se napil 
čerstvé a živé vody života a pil tak dlouho, dokud neukojí svou velkou 
žízeň po pravdě, protože toto není určeno jen pro moudré a učené, ani pro 
přívržence ezoteriky – je to pro vás a pro mne především.

Nemám iluze, milí čtenáři, že čtení této knihy z vás činí mesiášského 
věřícího. Nechci podcenit vaši inteligenci a vím, že je třeba mnohem víc, 
než je má troška. Při psaní této knihy bylo mým cílem vám představit 
osobu, kterou nejvíce miluji – Mesiáše Izraele, Ježíše z Nazareta. 
Osvobodil mě z otroctví hříchu a přinesl mi svobodu nádherného dítěte 
Boha. Prostě jsem chtěl přinést svědectví o tom, co Bůh vložil do mého 
života. Nepředstírám, že mám všechny odpovědi na otázky. Ale jednu 
věc znám: Bůh zná odpovědi velmi dobře! Máte-li otázky, pochybnosti 
a myšlenky, které vám nedají pokoje (a já jsem jist, že máte) chci vás 
povzbudit, abyste se obrátili k Božímu slovu – ke Starému i Novému 
zákonu. Určitě tam najdete vše! A dojdete k většímu poznání Boha a jeho 
spásy. Ježíš Mesiáš řekl:

„Pojďte ke mně všichni, 
kdo se namáháte s jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinout. 
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý 
a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. 
Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ (Matouš 11:28–30) 
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Obraťte se k Bohu se vším, obzvláště s břemenem svých hříchů. On 
vás zná zevrubně, vaše záminky, hříchy, nedostatky a potřeby. Neovlivňuje 
nikoho. Můžete být synem krále nebo bezprizorním dítětem – miluje vás 
stejně. Nedbá, že váš otec je rabín, či křesťan, generální ředitel podniku či 
nezaměstnaný alkoholik, profesor či vězeň. Bůh vás stvořil a touží – skrze 
slib znovuzrození – být vaším nebeským otcem. Poslal svého jediného 
Syna na svět, abyste byli zachráněni. Zná vás líp než vy znáte sami sebe 
a miluje vás víc, než kdokoli jiný ve vesmíru.

Právě teď byste mohli na chvíli zavřít oči a zamyslet se nad řádky, 
které tu čtete. A třebas se pomodlit. Pomyslete na zázraky, které byl Ježíš 
schopen činit v životě každého, bez ohledu na to, kdo je. Mohl to být velký 
a mocný král David.

Nebo přehlížený výběrčí daní (celník) Matouš Ben Lévi, apoštol. 
Pomyslete, co Bůh chce a může činit v životech lidí, ať jsme jací jsme – 
ne příliš spravedliví, ne příliš bystří – jestliže ho necháme, ať převezme 
péči o naše životy a využije je podle své svaté vůle. 

Vím dobře, jak je pro člověka těžké rozhodnutí kapitulovat a vzdát 
se posvátné pravdě. Bude vám stát v cestě také váš dosavadní náboženský 
život, nebo spíš váš světský a hedonistický životní styl. 

Bůh se nestará o vaše náboženské přesvědčení, ať je jakékoli – nebo 
o tradice, v nichž jste byli vychováni. Bůh touží mít vaše srdce – a nic víc. 
Co myslíte, že Bůh učiní s vaším srdcem, až mu je odevzdáte? Podívá se 
na ně, vyzkouší a dojde k závěru, že:

„Nejúskočnější ze všeho je srdce (člověka) působící zkázu. Kdopak 
je zná?/Jeremiáš 17:9) Pak odstraní to shnilé, hříšné srdce a nahradí je 
novým, jak slíbil slovy proroka Ezechiela.:

„A dám vám nové srdce 
a do nitra vám vložím nového ducha. 
Odstraním z vašeho těla srdce kamenné 
a dám vám srdce z masa.“ (Ezechiel 36:26)

To je znovuzrození, o němž jsem v této knize psal. Je to nabídnuto 
vám jako dar z milosti Boží – oproti požádání. Může to být nový začátek, 
otevření nové stránky ve vašem životě. 

Může to být vaše první konfrontace s Ježíšem pomazaným Páně. 
Ale možná už vám ho někdo přiblížil, mohli jste o něm číst a někoho 
potkat, kdo o něm svědčil. Je-li tomu tak, navrhl bych modlitbu – třebas 
i vlastními slovy:
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Bože a Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův, 
do dnešního dne jsem nevěděl nic o pravdě tvé Tóry, ani si nebyl 
vědom tvé velké lásky ke mně. Ve světle tvého slova se mi otevírá 
tvá pravda. Jsi svatý a já jsme nečistý. Nemohu se nijak ospravedlnit. 
Chci přijmout skrze víru tvé odpuštění hříchů, které jsi mi slíbil. 
Ale zjišťuji, že je to obtížné a ty víš, proč. Znáš dobře, jak jsem 
byl vychován a jak jsem byl poučen o Ježíši. Pane, chci být lidskou 
bytostí – takovou jakou chceš, abych byl. Pomoz mi skrze Ducha 
svatého, abych konal to, co nemohu konat svou vlastní silou. Odhal 
přede mnou pravdu věčné oběti Ježíše Mesiáše, který zemřel za mé 
hříchy a vstal z mrtvých, aby mě před tebou ospravedlnil. Pomoz mi 
přijmout Ho jako Mesiáše skrze víru. Učiň tuto změnu v mém srdci. 
Amen. 

Možná, že jste nebyli vystaveni působení žádných nepřátelských 
doktrín o Ježíši. Třebas jste přišli do styku s hnutím mesiášských věřících 
v minulosti prostřednictvím nějakého letáku, nebo této knihy, která se 
rozdává, a věci, které v ní nacházíte, jsou jasné a dostačující. 

Souhlasíte s posvátnou pravdou a jste ochotni přijmout ji bez 
předsudků a předpojatosti. Je vám jasné, že Bůh má jediný způsob spásy 
pro celý svět, pro Židy a pohany a je vám jasné, proč musel Ježíš přijít 
prvně jako Beránek Boží, aby odňal hříchy světa, ale že se vrátí jako Lev 
z Judy v blízké budoucnosti a potom Jeho noha spočine na hoře Olivové 
v Jeruzalémě. Můžete z Písma vědět, že v očích Boha je každý jedinec 
ztracen jako hříšník, který zoufale potřebuje odpuštění a vy jste přitom 
schopni požádat Ho o ně a za znovuzrození skrze upřímnou lítost. Je-li to 
váš případ, pak se modlete:

Bože Izraele, 
přicházím teď k tobě, tak jak jsem a přijímám víru v oběť Ježíše, 
který vstal třetího dne z mrtvých a je o něm psáno v Tóře, Prorocích 
a Žalmech, že se mohl stát pokáním za mé hříchy. Věřím celým svým 
srdcem, že jeho krví jsi odstranil všechny mé hříchy, že jsi mě očistil 
a dal mi čisté srdce a nového ducha. Děkuji ti, Pane, za tvé láskyplné 
dary věčného života skrze Ježíše a skrze vedení Ducha svatého. 
Pomoz mi teď jít ve stopách Ježíše a být jeho věrný následovník, 
takže i já ponesu ovoce pro tvou slávu. 
Amen!

Předně Židům
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I když se nebudete cítit připraveni na modlitbu, nevadí. Přijde den, 
kdy změníte svůj názor, protože jsem si jist, že budete opravdu jenom chtít 
komunikovat se svým Stvořitelem – a o tom je vlastně každá modlitba. 

Jestli vám bude spíš vyhovovat první modlitba, doporučil bych vám 
čtení Nového zákona a návštěvu některé mesiášské kongregace, která je 
poblíž vašeho bydliště. Najdete tam vstřícné věřící, kteří vám pomohou 
ledacos ujasnit. 

Vyberete-li si druhou modlitbu, můžete si být jisti, teď a zde, že vaše 
hříchy jsou odpuštěny a že těžké břemeno, které nosíte na svém srdci 
bůhví jak dlouho (byť ne vědomě) je odvaleno a nikdy už nezatíží vaše 
svědomí. Vychutnejte nádherný život, který vám Pán dává skrze novou 
smlouvu, kterou s vámi učinil. Jeden z největších důkazů znovuzrození 
je vnitřní radost a pocit štěstí, které zaplavují vaše srdce. Pokoj Boha, 
který překračuje všechno chápání, vás zaplaví – a to dokonce i uprostřed 
vnitřních bouří. Zažijete Boží lásku ve svém srdci skrze Ducha svatého. 
Prameny živé vody vytrysknou z vašeho srdce v písních chval a uctívání 
živého Boha, změníte se v chrám, ve svatyni Ducha svatého. Najdete 
v sobě touhu konat dobro, přijatelné v očích Pána a začnete vidět svět 
a život jinýma očima.

Jiné známky v životě nově zrozeného Božího dítěte je nesmírný hlad 
po Božím slově a nabytí zvláštní citlivosti, vztahující se na věci, které 
Boha netěší a kterým je třeba se vyhnout. Také objevíte, že Duch svatý 
ukazuje na to, co musí být uděláno. Jestliže dodržujeme pravidlo nečinit 
druhým to, co nechceme, aby oni činili nám, tak už v sobě nenajdeme 
příležitost k tomu, abychom dělali něco zlého. 

Budete mít touhu potkat se a družit s novými bratry a sestrami ve víře, 
byť vás jejich vnější vzhled vůbec nemusí přitahovat. Jsem si jist, že 
najdete aspoň některé věci společné: sdílení přání uctívat Pána a svěřit se 
mu do služby. Tito lidé vás jistě v tom smyslu povzbudí. Budou se modlit 
s vámi a za vás, s láskou budou poukazovat na vaše chyby a na to, co 
vás „láká“ a vést vás bezpečně po úzké cestě, která vede ke vzájemnosti 
s nebeským Otcem.

Jako skutečný věřící budete mít touhu sdílet víru s druhými. Můžete 
očekávat, že vaši přátelé vám neporozumí a vysvětlí si vaše kroky jako akt 
náboženské konverze. Když začínáte žít jako následovník Ježíše, může se 
objevit někdo, kdo vás odmítne a odvrátí se od vás s nechutí. Je to bolestné 
a urážlivé, to ano, ale nedejte se odmítnutím zlomit a nenechte se okrást 
o radost ze spásy.
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Nedovolte těmto tlakům vás znejistit na cestě následování Krista, 
anebo nezměňte dokonce své smýšlení. Pamatujte si, že jste učinili nejlepší 
možné rozhodnutí. Rozhodli jste se následovat jedinou pravdu a živého 
Boha, Stvořitele vesmíru, který stojí na vaší straně proti všem rozdílům. 

Vítejte v univerzální mesiášské kongregaci, která objímá všechny 
rodiny na světě a která odráží Boží světlo po světě. Teď můžete vidět, co 
znamená být pravý sjednocený Žid či pohan. Blahoslavený je každý, kdo 
není proti Ježíši. 

Děkuji, že jste mi věnovali čas ke čtení této knihy. Jestli si přejete číst 
Nový zákon či jiné materiály na dané téma, rád vás vybavím vhodnými 
tiskovinami. A chcete-li se zúčastnit nebo připojit k nějaké místní 
mesiášské kongregaci nebo se setkat s věřícími, budu víc než šťastný, 
budu-li moci vás s nimi seznámit. 

V každém případě chci slyšet vaši odezvu a váš názor – a také vaše 
výhrady k této knize. Nejlepší způsob, jak se se mnou zkontaktovat je 
přes izraelskou adresu, telefonem, prostřednictvím faxu, e-mailu – vše je 
uvedeno na předních stránkách knihy. Život s Mesiášem je nevyčerpatelný 
zdroj vnitřní radosti a já bych ocenil příležitost sdílet onen život v hojnosti 
spolu s vámi.

Předně Židům

...ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, 
a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, 

Samařsku a až na sám konec země. (Skutky apoštolů 1:8)
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Slovo věřícím

Do roku 1948 jsme mohli říkat: „Holubice má své hnízdo, lišky své 
doupě, člověk svou zem, Izrael jen hrob“. Izrael se vrátil od hrobu a popela 
z Německa do své domoviny – ale jen jako suché kosti.

Izraelci, víc než jakýkoli jiný národ, jsou vázáni na své náboženství. 
Byť se snaží obnovit svou identitu, to jediné, co se nezdá jasné, je 
stanovení definice, co to vlastně znamená být Židem. Do současnosti se 
izraelská vláda nedopracovala přesné definice, pokud jde o to, kdo má 
vlastně být zván Židem. Takže většina Izraelitů/Izraelců) má pouze pocit 
národní hrdosti a spojuje je jedna obecná hrozba vůči národní bezpečnosti 
– což všechny pevně stmeluje. 

Dnes Izrael má – jak už v celé jeho historii – mnoho lidmi vytvořených 
zákonů a tradic, které jsou ctěny a zbožňovány, kdežto Písmo je pomíjeno. 
Avšak jako lidé věřící bychom nikdy neměli zapomínat, že vše, co je drahé 
našemu srdci – vše, za co jsme ochotni zemřít, a pro co tady žijeme, je 
Slovo Boží, Starý a Nový zákon, proroci a apoštolové, náš Pán a Spasitel 
– to vše k nám/myšleno ke všem) přichází skrze židovský lid. Neměli 
bychom také zapomenout to, že před dvěma tisíci lety, to byl Izrael, který 
dal bolestně vzniknout církvi!

Teď po dvou tisíci letech jsou židovští lidé nepřátelé či přátelé? Pro 
církev a tudíž pro mnohé křesťany je tato otázka bod velmi ožehavý. Ačkoli 
Slovo Boží jasně říká, že: „Pokud jde o evangelium, stali se nepřáteli, ale 
vám to přineslo prospěch, pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro 
své otce. Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná.“ (Římanům 
11:28–29) „Chci tím říct, že Bůh zavrhl svůj lid? Naprosto ne!“ (Římanům 
11:1).

Vše v celé Bibli jasně dokazuje, že Boží srdce je k izraelskému lidu 
plno lásky a soucitu. Byť mu tento lid byl nevěrný, On zůstal věrný své 
věčné smlouvě, kterou uzavřel s praotci:

„Toto praví Hospodin zástupů: Horlím pro Sion velkou horlivostí
horlím pro něj velmi rozhořčeně. Toto praví Hospodin: Vrátím se
na Sion a budu bydlet uprostřed Jeruzaléma.“ (Zachariáš 8:2–3) 

Existuje taková tragédie, že většina věřících si neuvědomuje, že i druhý 
příchod Páně je těsně spjat s Izraelem, zrovna tak jako byl první příchod. 
Ježíš, milován Bohem, nepřišel neočekávaně, byl Izraeli slíben do detailů. 
V Písmu je 660 proroctví. Z nich je 330 o Ježíši. Z toho 109 je o jeho 



193

prvním příchodu a 221 o jeho druhém příchodu. Ježíš sám mluvil o svém 
druhém příchodu jedenadvacetkrát a jsme vyzýváni víc než padesátkrát, 
abychom se na jeho druhý příchod připravovali. O Božím království se 
Bible zmiňuje stokrát. 

Když se apoštolové tázali Pána:... „Pane, už v tomto čase chceš 
obnovit království pro Izrael?“ Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, 
kterou si Otec ponechal ve své moci.“ (Skutky apoštolů 1:6–7) Nejprve 
si uvědomme, že Bůh neodňal království od Izraele, ale chtěl přitáhnout 
pozornost apoštolů ke skutečnosti, že čas a doba toho království, které má 
přijít, je věcí Otce.

Jako znovuzrozený – opětovně – setkal jste se v Bibli s tím, že 
všechny ty sliby se vztahují k Izraeli? Prosím vás, abyste přijali každý 
slib Boha s radostí, opřeli se o něj, začlenili ho do vašeho života, ať vaše 
duše si v něm odpočine, ale prosím, položte jej potom na jeho místo, 
poněvadž patří Izraeli jako národu. Pomysleli jste kdy na konečnou boží 
spásu a na slíbená nová nebesa a novou zemi? Uvědomujete si, že to má 
spojitost s Izraelem, jehož lid si Bůh vybral pro sebe? Bůh ten lid svázal 
s jejich Zemí Zaslíbenou – a až se vrátí, vrátí se na Sion. „Neboť vám 
pravím, že mě neuzříte od nynějška až do chvíle, kdy řeknete: Požehnaný, 
který vychází ve jménu Hospodinově.“ (Matouš 23:39)

Pro nás nastal čas, abychom si uvědomili, že nikdo nezná ten den, ani 
hodinu příchodu Pána, ale je nám dáno rozpoznat znamení toho času, kdy 
má Pán přijít. Bůh nepřivedl židovský lid do jeho Země Zaslíbené právě 
v době jen proto, aby si vyvolil jiný národ na tváři země. Pán připravuje 
půdu pro svůj druhý příchod. Izrael je fíkový strom Boží, který musíme 
sledovat kvůli znamením času. Návrat židovského lidu do jeho země je 
jedním jasným signálem, který jsme povoláni uznat za znamení. „V onen 
den učiním Jeruzalém vzpěračským (kamenem) balvanem pro všechny 
národy. Všichni, kteří jej budou chtít vzepřít, zraní se až do krve. Všechny 
pronárody země se proti němu srotí.“ (Zachariáš 12:3)

Říká se, že Spojené státy tráví dvě třetiny svého času, aby jednaly 
s Izraelem. Ano, Jeruzalém je jako „trn v boku“ světa. Snad jedna 
z nejmocnějších znamení času je skutečnost, že poprvé od doby, kdy 
vznikaly Skutky apoštolů (Bible) je dnes 150 000 Židů po celém světě, 
kteří se stali znovuzrozenci a jsou voláni jménem Ježíše. 

K mé velké lítosti mnozí věřící, myslící to dobře, upadají do pasti 
dvou hlavních proudů chybného učení. 

Slovo věřícím
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1. Náhradní teologie: doktrína, která učí, že Bůh Izraele opustil 
Izrael a nahradil ho církví, jako kdyby Izrael už nebyl Božím lidem 
a v budoucnu už pro něj nezbyl plán a účel existence. Kdyby to byla 
pravda, všichni proroci a apoštolové by lhali. Kdyby to byla pravda, Slovo 
Boží by byla jedna velká lež. Bůh nedopusť. Kdyby Bůh nebyl pravdivý 
ve své smlouvě, navěky trvající, mezi Abrahámem, Izákem, Jákobem 
a Davidem, potom jakou naději nebo jistotu by mohli mít křesťanští 
věřící v takovém nestálém Bohu? Kdyby Bůh porušil svou navěky trvající 
smlouvu s lidem Izraele, co by vás mohlo ujistit, že tentýž Bůh zachová 
smlouvu a sliby, které dal vám?

2. Druhá velká lež, kterou Satan, otec všech lží, rozšířil v církvi 
je spojena s listem Římanům: „Pak bude spasen všechen Izrael (izraelský 
lid), jak je psáno… (Římanům 11:26)

Kvůli tomuto slibu, mnozí věřící s dobrým míněním věří té lži, která 
vnikla do srdce církve, protože nakonec „bude všechen Izrael spasen“. 
Avšak tento velký slib je pouze pro ty židovské lidi, kteří zůstanou naživu 
při příchodu Páně. 

Tento slib se vztahuje na tři hlavní kapitoly v celé Bibli a to v kapitolách 
Římanům 9, 10 a 11, ve kterých spatřujeme Pavlovo srdce, které pláče, 
aby byl s to vytvořit důvěru ve svá slova v srdci čtenáře. Apoštol chce 
přinést čtenáři pochopení toho, že Bůh neopustil svůj lid, Izrael. Bůh je 
Bůh věrohodný, jistě splní své sliby a proto, vy jako věřící, můžete svěřit 
celý svůj život do jeho láskyplných a věrných rukou. A tak, jestli jíte či 
pijete, žijete nebo umíráte, měli byste poslouchat Boha Izraele a dělat vše 
k Jeho slávě.

Pavel chce čtenáře ujistit, že Bůh ve svém časovém plánu jistě nastolí 
své království v Izraeli. Pavel tak hájí Boží věrnost vůči lidu jeho smlouvy. 
„ ...Nepochybujte, že Bůh Izraele v pravý čas splní sliby svému lidu… 
Přijde ze Sióna vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost…“ (Římanům 
11:26) Pavel prostě vztahuje svá slova ke dni příchodu Pána, viz Daniel 
7, Zachariáš 12 a 14, kdy Izrael jako národ, pohlédne na toho, který byl 
proklán a kdy se projeví velká národní kajícnost – a takto bude Izrael 
spasen.

„Přestože je lid izraelský vyvolený národ, nicméně, když jde o spásu“ 
viz (Římanům 10:12) „není rozdílu mezi Židem a Řekem“...Vždyť je 
jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Jediný způsob, jak 
být spasen je pro Židy a pro pohany ve jménu Ježíše.
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Ale zde musíme zvážit otázku z Písma (viz Římanům 10:14): „Ale jak 
mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom 
neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval?“

Jako znovuzrození věřící máme přikázáno šířit evangelijní poselství 
celému světu (Marek 16:15) – nejdřív Židům a také pohanům. „Nestydím 
se za evangelium, je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně 
pro Žida, ale také pro Řeka.“ (Římanům 1:16). Pavel poznal důležitost 
židovského lidu v očích Boha tak, že kázal evangelium nejdřív Židům, 
ne proto, že jsou lepší, svatější a krásnější, ale protože.. „Jestliže jejich 
zavržení znamenalo smíření světa s Bohem, co jiného bude znamenat 
jejich přijetí než vzkříšení mrtvých?“ (Římanům 11:15).

Milovaní v Bohu, důvěřuji v Ducha svatého, že čas Boží má přijít pro 
věřící od národů, které jsou nástroje v rukou Božích a pravdivá odpověď 
na pláč srdce Pána, který volá pohany – nové věřící – aby provokovali 
Izrael k žárlivosti.

Prvně promluvil Pán skrze Mojžíše – Římanům 10 a 11. V citaci 
Římanům 10:19 je psáno: „Vzbudím ve vás žárlivost na národ, který není 
národem, proti národu pošetilému vás popudím k hněvu“. Pak Pán mluvil 
skrze Pavla: „Chci tedy snad říci, že klopýtli tak, aby nadobro padli? 
Naprosto ne! Ale jejich selhání přineslo pohanům spásu, aby to vzbudilo 
žárlivost Židů.“ (Římanům 11:11). Jak toužím po dni, ve kterém všichni 
praví věřící přijdou k poznání, že je to pouze proto, že Izrael klopýtl 
o kámen, který Bůh položil na Siónu (Izajáš 28:16), o ten kámen (viz Žalm 
118:22), že spása přišla k pohanům, aby provokovali Izrael k žárlivosti. 
A tak se Pavel ptá: „Klopýtl Izrael o kámen, který Bůh položil na Sión 
jen proto, aby padl?“ A odpověď zní: NE. „Izrael klopýtl o kámen, aby 
pohané byli požehnáni a vešli do slíbené spásy. Jako vy jste kdysi Boha 
neposlechli, nyní jste došli slitování pro jejich neposlušnost, aby také 
došli k slitování jakého se dostalo vám. Bůh totiž všechny uzavřel pod 
neposlušnost, aby se nade všemi slitoval.“ (Římanům 11:30–32).

Drahý věřící, uvaž nyní tuto pravdu: Bůh nás pověřil hlásat evangelium 
do všech koutů světa. A nyní, když evangelium dosáhlo všech čtyř koutů 
světa a Bůh volá svůj lid smlouvy do Země Zaslíbené jako suché kosti, Bůh 
se táže Syna člověka: „Tu mi řekl: Prorokuj nad těmi kostmi a řekni jim: 
„Slyšte, suché kosti Hospodinovo Slovo! ...Toto praví Panovník Hospodin 
těmto kostem: „Hle, já do vás uvedu ducha a oživnete.“ (Ezechiel 37:4–5)

Židovští lidé jsou dosud mrtví ve svých hříších a Bůh je postrkuje 
do rohu, jak to činil za dnů Soudců – tentokrát ne s Ammonity, Edomity 

Slovo věřícím
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a Moabity, ale se sousedy mohamedánskými. Nyní stojí většina světa proti 
Izraeli a ten se cítí osamělý, je zoufalý a ztrácí naději. Jak se Izrael blíží 
ke konci svého stylu žití, mohlo by se stát, že dnes to nebude Gideon, 
Debora nebo Samson, kteří kdysi byli mluvčími Boha, ale vy, pohané, 
kteří jste vybízeni k tomu, abyste provokovali Židy k žárlivosti. Mohlo by 
to být tak, že po dvou tisící letech přišel váš čas, abyste měli účast na tom, 
co Bůh tak moc chce, dovést k cíli?

Mohlo by to být tak, že Bůh vás volá, pohanští věřící, abyste přišli 
ze stran čtyř větrů, dýchli na tyto mrtvé, aby mohli nabýt víru a důvěru 
ve skálu své spásy a vstali k životu? Mohlo by to být i tak, že přichází 
čas pro pohanské věřící, aby začali provokovat Izrael k žárlivosti a tímto 
způsobem vdechli slíbeného ducha do suchých kostí skrze naplňování 
evangelia a slibu, že prvně pro Židy... Můžeme pochopit i to, že jestliže 
popřeme potřebu konverze Izraele, podkopáme si základy své vlastní 
spásy?

Milování Boží, Izrael jako národ stojí na křižovatce. Pokud se bude 
točit zády k Ježíši, bude to špatný obrat a špatný tah. Přišel pro nás čas, 
abychom povstali společně, Židé a pohané! My, kteří jsme s Bohem, 
můžeme přispět Izraeli na pomoc. 

Bůh už nemá Mojžíše, Samuela, Jeremiáše, Pavla, Petra nebo Jana, ale 
má vás, znovuzrození z jeho Ducha, ať jste kde jste a kdo jste. Z milosti, 
milosrdenství a volání Božího jsem založil TRUMPET OF SALVATION 
(volně přeloženo hlas spásy). Tato služba je společným dílem věřících 
Židů a pohanů, kteří našli propojení svých srdcí a ducha, aby pozvedli svůj 
hlas na Siónu. Bůh využívá toto společenství lidí k tomu, aby vyučovali, 
povzbuzovali, vyzývali a mobilizovali Židy i pohany k dílu: přinášet 
a předkládat židovské evangelium židovskému lidu židovským způsobem: 
a to už po dobu delší než dvacet roků. Z Boží milosti jsme získali mnoho 
Izraelitů pro víru, učíme je pravidlům zasvěceného života a upevňujeme 
je v jejich důvěře v Boží pravdu. Pomáháme jim pochopit, že jejich život 
je teď doslova Bůh a jeho království. Povzbuzujeme a pomáháme jim 
vydržet tlak ze strany rodinných příslušníků a ortodoxních věřících. 

Pomáháme jim hledat mesiášskou kongregaci, která jim vyhovuje, co 
do místa a zakládáme nové mesiášské komunity v Izraeli. 

Po více než dvaceti letech služby Hlasu spásy dochází k novému 
propojování mezi námi a mezi lidmi jeho smlouvy. Nyní víc, než kdy 
předtím, potřebujeme vaše partnerství. Prosíme, připojte se k modlitbám, 
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meditacím a myslete na to, co čtete. Prosíme, zapamatujte si Jeho příběh, 
který chce On završit – pro nás je to velká příležitost zúčastnit se při 
naplňování Jeho vůle na zemi. Milovaní Boha, Izrael vás potřebuje, aby 
se mohl vydat ze Sinaje na Sión – a vejít tak v lepší smlouvu s Bohem – 
ve smlouvu Novou. I Hlas spásy vás potřebuje, abychom všichni pomohli 
dokončit dílo touhy Božího srdce. Je to povolání Boha k vám. Pomozte 
provokovat Židy k žárlivosti, tím je přivoláte zpět k Bohu Všemohoucímu 
a k Ježíši v jeho vlastním židovském prostředí.

Rozloučil bych se s vámi citací Charlese Spurgeona, který shrnul 
motivace mého srdce pro službu, ke které volá Bůh jednotlivě – každého 
z nás. „Jste-li zaujati, zapáleni vnitřní radostí tak, že ji můžete celou 
promyslet a celou prosnít, jsem přesvědčen, že žádná jiná radost třeba 
ze vzrůstajícího bohatství, žádná radost ze zvyšujícího se poznání, žádná 
radost z vlivu vašich přátel a žádná radost jakéhokoli druhu nemůže být 
přirovnána k radosti za záchranu duše před smrtí a k pomoci přivést celé 
naše ztracené lidstvo do velkého Otcova domu.“

Ve jménu Pána Ježíše vás vyzývám, abyste se modlili a nebáli se 
zúčastnit dokonání Boží vůle v této vrcholně důležité době v dějinách 
Izraele. Prosím, pište či volejte, rádi vás uslyšíme. Další informace o naší 
společnosti Hlas spásy či připomínky ke knížce, kterou jste právě dočetli, 
nám zasílejte na naši adresu – zmíněna výše.

Chvalte Boha navěky! Klaňte se mu! Uctívejte Ho! A poslouchejte 
Ho!

Se vší jeho láskou, věrností a milostí, které jsou ve vás, učiňte další 
krok v lásce a víře kdekoli jste, a žijte svůj život k Jeho slávě. Modlím se, 
abyste mohli prohlásit s Ježíšem. Řekl jim: „Což jste nevěděli, že musím 
být tam, kde jde o věc mého Otce?“ (Lukáš 2:49)

Protože on žije!
     Jacob Damkani

Slovo věřícím
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Obsah

Adon Olam – Pán vesmíru
Afikoman - poslední sousto při sederové večeři, který se děti 
zpravidla snaží „ukrást“, schovat a na konci sederu za něj dostanou 
„výkupné“(většinou různé sladkosti apod.) 
Agorah – haléř
Aleynu leshabei’ach - povinnost chválit Boha, židovská modlitba 
nacházející se v siduru
Amidah – Modlitba, která se přednáší ve stoje, také nazývaná Shmone 
Esre (osmnáct), odkazující na původní počet požehnání, které jí tvoří. Nyní 
je jich celkem devatenáct. Jedná se o ústřední modlitbu židovské liturgie. 
Aron Hakodesh – archa úmluvy
Ashkenazim – evropští Židé
Baba Sali – sfaradi rabín o kterém se říkalo, že měl nadpřirozené 
schopnosti
Bamah – pódium
Bar Mitzvah – zahajovací obřad uznávající židovského chlapce za bar 
Mitzvah: syna božského zákona
Brit Hadashah – Nový zákon 
Challah, challot – specifický chléb, podávající se na Shabat
Chutzpah – sobec, nervák
Cocosine – bílá, mastná forma margarínu, vytvořena z kokosového oleje
Counting of the Omer or Sefirat HaOmer – důležité slovní počítání každého 
z čtyřiceti devíti dnů mezi židovskými svátky Pesach a Šavuot, jak je 
uvedeno v Leviticus 23: 15–16 
Diaspora – území mimo Palestiny či moderního Izraele kde se se Židé 
usadili
Eretz Yisrael – země Izrael
Falafel – v těstě obalované kuličky s mletou zeleninou z hrášku nebo fazolí
Ganuvin – jidiš slovo pro zloděje
Gehenna or Gehenom – peklo
Gemar hatimah tovah – kéž je tvé jméno zapsáno v knize života
Goy, Goyim – pohan
Haftarah – týdenní čtení z Proroků
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Hagadah – večerní čtení na svátek Pesach

Halachah, Halakhoth – kolektivní skupina židovských náboženských 
zákonů odvozená od Písemné a ústní Tóry
Hanoar HaOved – pracující mládež, v současnosti je toto hnutí sdružené s 
Labour Party (strana práce)

Hashomer HaTzair – Mladá stráž, levicově zaměřené hnutí mladých.

Hasidim – členové židovské sekty oddaní dodržování rituálních zákonů

HaTikvah – Naděje, židovská báseň Naftali Herz Imber 1878 a národní 
hymna Izraele. Téma romantické hymny odráží 2 000 letou naději Židů, že 
se vrátí do země Izrael, obnoví ji a vrátí ji jako suverénní národ. Báseň byla 
přijata jako hymna v 1897.

Hazan – hlavní chválič v synagoze
Jahrzeit – výročí úmrtí smrti
Julian calendar – představen v Římě v 46 př. n. l. stanovující 
dvanáctiměsíční rok 365 dní, přičemž každý čtvrtý rok má 366 dní a 
každý měsíc má 31 nebo 30 dnů, s výjimkou února, která má 28 nebo v 
přestupných letech 29 dnů. Gregoriánský kalendář, malá změna pravidel 
pro přestupný rok Juliánského kalendáře (což se netýká tohoto výpočtu), 
byl představen v roce 1582 a přijat ve Velké Británii a amerických 
koloniích v roce 1752.
Kabbalah – mystická židovská filozofie 
Kaddish – chvalozpěv Bohu nalezený v židovských modlitebních službách. 
Ústředním tématem je zvětšování a posvěcení Božího jména. Termín 
„Kaddish“ se často používá zejména k označení „Truchlící Kaddish“, který 
je součástí smutečních rituálů na pohřbu 11 měsíců po smrti blízkého 
příbuzného. Když je zmínka o „rčení Kaddish“, toto rčení odkazuje na ritual 
truchlení. Truchlící citují Kaddish, aby ukázali, že navzdory ztrátě blízkého 
stále chválí Boha.
Karet – smrt z vůle nebes
Kashruth – židovské zákony týkající se košer stravování
Katyusha – rakety vystřelené na Izrael z hranic Libanonu

Kibbutz, kibbutzim – zemědělská a také průmyslová osada v Izraeli, která 
hospodaří formou kolektivního vlastnictví
Kiddush – tradiční modlitba zasvěcení yay’in a challah, vína a 
sabatového chleba
Kippah, yarmulke – pokrývka, zakrývající temeno hlavy

Obsah
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Kiryat Shmonah – město Osmi
Knesset – izraelský parliament
Kosher – rituálně vhodné k použití
Lag b’Omer – svátek slavící se 33. den Počítání Omerů
Tefillin – rituální omotání paží a hlavy modlitební řemínky
Magen Avraham – Abrahámův obránce
Maimonides – Moses ben Maimon, též známý jako Rambam 
Mashiach Ben Yosef – Mesiáš syn Josefův
Mashiach Ben David – Mesiáš syn Davidův
Matzah, matzoth – oplatky z nekvašeného chleba, podávající se 
speciálně na svátek Pesach
Messiah – Spasitel, nebo osvoboditel určití skupiny lidí, často nazýván 
jako „Mesiánský Král“. Má to být lidský velitel či vedoucí z linie potomstva 
krále Davida a krále Šalamouna. V křesťanství je mesiáš nazván Kristus, 
překladem do hebrejštiny má slovo stejný význam jako mesiáš
Messianic Jew – Mesiánský Judaismus věří že, Ježíš je židovským Mesiášem 
a Božím Synem. Bible mesiánských židů se skládá jak ze Starého zákona, 
tak z Nového zákona. Věří, že oboje má stejnou autoritu.
Mikveh – rituální koupel 
Minim – odpadlík od židovské víry, a také fráze používající se pro „věřící v 
Ježíše Nazaretského“
Mishnah – jde o první hlavní písemný záznam židovských ústavních tradic 
známých, jako Oral Torah, sestavil jí rabi Jehuda ha-Nasi na začátku 3. 
století, kdy podle Talmudu probíhalo pronásledování Židů, rabi nechtěl, 
aby detaily z ústní tradice farizeů z období druhého chrámu (536 př. n. l. – 
70 n. l.)  byly zapomenuty. 
Missionary – osoba poslaná, aby šířila evangelium. V Izraeli je taková 
osoba považováno za nemorální.
Mitzvah, mitzvahs, mizvoth – náboženský skutek, přikázání židovského 
zákona; záslužný čin nebo charitativní akt.
Moshav – zemědělské osídlení
Mujadedin – arabská fráze pro lidi, kteří jsou “znovuzrozeni” 
Neshamah – může znamenat „duši“ nebo „ducha“.
Sefirat HaOmer – počítání od svátku Omer je důležité slovní počítání 
každého z čtyřiceti devíti dnů mezi židovskými svátky Pasacha a Šavuota, 
jak je uvedeno v Leviticus 23: 15–16



201

Oseh Shalom – Tvůrce míru

Passover Seder – pořádek, specifické uspořádání jídla na svátek Pesach

Pesach – Svátek nekvašených chlebů 

Pilpul – metoda studia talmudu

Rambam -– Moses ben Maimon, také známý pod jménem Maimonides, 
byl slavný židovksý filozof 12. Století.
Rambam’s Mishnah Torah—Hayad Hahazakah
Rosh Hashanah – židovský Nový rok, dnes oslavovaný v době svátku 
troubení

Sabbath – sedmý den v týdnu

Sabra, Sabras – rodilí Izraelec 

Sephardim – Židé ze Středomoří a Středního východu

Shabbat – svatá Sobota

Shalom – mír

Shavuah, Shavuot, shavuim – týden, týdny

Shavuot – Letnice

Shekinah – Božská přítomnost

Shir Hakavod – hymna slávy

Shivah – tradiční sedmidenní období smutku za mrtvé, které se koná v 
židovských domovech
Shofar – dutý, beraní roh

Siddur – Židovská modlitební kniha

Streimel – kožešinový klobouk ultraortodoxních židů

Sukkot – Svátek svatostánků
Tachanun – petiční modlitba 
Tallit – modlitební šál

Talmud – doslovné instrukce, židovská tradice, která byla kodifikovány
Tanach – Starý Zákon
Tashlich – symbolické vyhazování našich hříchů do vody
Tefillin – phylacteries nebo amulety, malé kožené krabičky obsahující lístky 
s biblickými pasážemi. Tradičně nošené na paži a hlavě židovskými muži 
během ranních modliteb
Tel-Hai – vyvýšené místo na severu Izraele

Obsah
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The Last Supper – poslední jídlo, které Ježíš sdílel se svými apoštoly v 
Jeruzalémě před jeho ukřižováním
Torah – svitky Pentateuchu, pět Mojžíšových knih

Tzitzith, tzitsiyot – speciálně vázané rituální třásně nebo střapce, nošené 
ve starověku Izraelity a dnes náboženskými Židy a Samaritány. Tzitzit 
jsou připevněny ke čtyřem rohům tallitu (modlitební šál) a tallitu katanu 
(každodenní spodní prádlo).
Yamim Noraim – deset „dnů úcty“ před  svátkem Yom Kippur
Yay’in – víno
Yeeden – Židé, jidiš
Yehoshua Ben Nun – Joshua, syn Nunův
Yeshiva – rabínská škola
Yeshu – „hra“na správné jméno Yeshua (Ježíš), zkratka pro Yimmacha 
Shemo Ve-zikra – kéž je jeho jméno vymazáno na věky.
Yeshu’ah – spása
Yeshua Ben David – Ješua syn Davidův 

Yeshua HaMashiach – Ježíš Mesiáš; doslova z hebrejštiny, „Spasení, 
Pomazaný“; nebo také se překládá jako, “Spasitel, Mesiáš”
Yeshua – Ježíš
Yom Kippur – Den usmíření
Yored – emigrant
Zohar – mystická židovská filozofie
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Od mladého, svéhlavého a hrdého Žida v Izraeli, přes dosažení 
amerického snu, až nakonec k vítěznému odevzdání se Bohu. 
„Proč já?“ Je kniha sledující cestu Jacob Damkani.
Skrz starověké, avšak živé slovo Boží, Jakob pochopil Boží plán - pro 
sebe, pro Izrael a jak za použití Božích vyvolených všechny národy 
na zemi budou požehnány. Fascinující příběh o tom, co to ve 
skutečnosti znamená být Židem a o naplnění Božího slibu, předně 
Židům a také Pohanům.  
Je vůbec možné, že nejsme sami na naše skryté trápení?
Můžeme se vůbec odvážit věřit, že sám Všemohoucí Bůh připravil 
cestu pro každého z nas zpět k Němu?
Když slyšíme jemný, všemohoucí hlas Boží, jak odpovíme? 
Skrz víru, nadeji, lásku, milost a pokoj přesahující lidské chápání, kéž 
naleznete krásu z osobního vztahu s Bohem, který není náboženství, 
ale láska. 
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