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Krveprolití v Sýrii
Ašer Intrater

Syrské bezpečnostní síly tento týden při střelbě do demonstrantů zabily dalších 120 lidí, čímž se celkový
stav zavražděných demonstrantů za minulý měsíc zvedl na 300.
Syrský prezident Bašár Asad již mnoho let tvoří alianci s íránským prezidentem Ahmadenížádem a
Hizballáhem z Libanonu – takzvaný pojem „osa zla“ je používán pro strategickou polohu Sýrie mezi
Íránem a Libanonem, kde již mnoho let funguje pozemní most pro dodávky zbraní a teroristů z Íránu do
zbytku Středního východu.
Vyjma Izraele nejsou na Středním východě žádné další vlády s demokratickými hodnotami, natož
s židovsko-křesťanskými. Všude okolo jsou jen muslimské diktatury, ve kterých za poslední rok došlo
k lidovým povstáním, a která byla velice krvavě potlačena. Tyto povstání byly motivovány touhou lidí po
svobodě. Bohužel tato touha byla zneužita muslimskými extrémisty, kteří v mnoha případech představují
větší hrozbu než samotní diktátoři. Svržení současného režimu bude pravděpodobně provázeno ještě větším
krveprolitím, které bude předznamenávat vznik ještě více extrémních islámských režimů.
V muslimském světě existují dva hlavní proudy: šíitský – který se identifikuje s Íránem a sunnitský –ten
se identifikuje se Saúdskou Arábií. Oba proudy mají své extremisty: Al-Kajdu, Muslimské
bratrstvo, a El Wahabi jsou sunnité. Ahmadínežád, Hizballah a
Hamás jsou šíitové. Někteří komentátoři předpovídají, že pokud režim Assada padne, převezme vládu
sunnitská koalice. Proto Írán maximálně podporuje vládu Assada.
Nenávist k Izraeli je mezi muslimy jednotícím faktorem - ať už sunnitské či šíitské. Pokud jde
o otázku, který výsledek bude lepší, odpověď není jasná. Během této doby nepokojů všechny strany
posílily masovou rétoriku proti Izraeli. Na druhé straně, zatímco tyto frakce bojují samy mezi
sebou, nemohou se sjednotit pro ofenzívu proti Izraeli (Modleme se za tato rozdělení viz. Lukáš 11,17).
Mezinárodní společenství i nadále tlačí na Izrael, aby projevil ústupky vůči Palestincům. Premiér
Netanjahu zastává názor, že jakákoliv dohoda by za současných okolností byla neplatná, protože další
islámské povstání by prostě zrušilo podmínky smlouvy.

Třetí intifáda?
Některé skupiny mezi Palestinci spojené s Hamásem a Islámským džihádem volají po třetí intrádě proti
Izraeli, která by teoreticky měla vypuknout 15. Května. Na facebooku bylo pro na 300.000
kliknutí. Jeden z vůdců, Muhamad Hatib, byl v médiích citován: „Je tady skupina, která prosazuje intrádu.
Bohužel palestinská samospráva neprojevila žádný zájem. Příštích několik měsíců bude opravdu
kritických.“
Hatib také zmiňoval, že dle jeho názoru by se intráda nemohla uskutečnit dříve než v září. Lidé, kteří bojují
za intrádu si vzali inspiraci z povstání v Lybii a Egypta. Palestinský prezident Abbás a premiér Fajád jsou
proti násilnému povstání.

Seder Paschy
Napříč Izraelem se mesiánští věřící zúčastnili oslavy Sederu (Sederová večeře neboli Seder (hebrejsky: סדר,
pořádek) je slavnostní večeře sloužící jako připomínka vyvedení Izraele z egyptského otroctví. Seder má přesně stanovený
průběh a pořadí úkonů (odtud jeho název). Kromě pojídání symbolických pokrmů se předčítají texty z Pesachové Hagady. Seder
se koná o prvním večeru (v diaspoře o prvních dvou večerech) svátku Pesach. Základem sederu je biblické nařízení učit děti o

buď v rodinném společenství nebo ve sboru. Naše
komunita hostila mnoho účastníků. Jedním z nejúspěšnějších sederů byl organizován Idanem a Avichajem
v sousední osadě, kde se v beduínském stanu sešlo na 120 lidí.
Bůh předurčil velikonočního beránka jako biblické nastavení pro ukřižování a vzkříšení.
Ortodoxní Židé odmítají tyto souvislosti, ale mesiánští Židé přinášejí tento historický kontext zpět do
podvědomí izraelské společnosti. Tento týden proběhla televizní show, kde světští učenci diskutovali na
židovsko-křesťanské téma velikonočního
beránka. http://www.iba.org.il/?autoStartOnFirstElement=true&defaultSearchTerm=7199441&filterTyp
e=CM
Znění tradičního sederu pochází z talmudistické Mišny - Pesachim. Tento trakt byl kodifikován již
ve 3. století, asi 150 let po Nové smlouvě. V evangeliích je zachycena většina prvků velikonočního
(pascha) Sederu. Proto by měla být evangelia považována za původní
židovské literární zdroje pro tradiční seder.
I když existuje mnoho spojení mezi Paschou a Ješuou, v mé mysli mi jasně vyvstávají tyto tři biblické
prvky:
Anděl Jehovah - V kapitolách Exodus 3, 14, 24 a v celém příběhu Paschy, najdeme
vzhled anděla Jehovah. Tento anděl je posel od Boha, a přesto mluví v první osobě jako
Bůh sám. Odkazuje se jak na Elohim, tak na Jehovah. Skrze své božství to nemohl být obyčejný anděl.
Nemohl to být ani Bůh Otec, protože On je poslán od Boha. Duální charakter Mesiáše Ješuy
(Ježíše) je nám zjevován skrze tohoto anděla.
významu vysvobození židovského národa z egyptského otroctví) a to

Obětní beránek – V knize Exodus je 12 lidí instruováno, jak porazit a jíst velikonočního beránka.
Krev je umístěna na dveře a průčelí ve tvaru kříže. Lidé jsou vykoupeni skrze krev. To
není čarodějnictví, ale biblické symbolika. Jaký je význam krve beránka? Je to Mesiáš, který byl za nás
obětován. To je Jeho krev na dřevě dveří, která nám dává spasení.
Mojžíš prostředníkem - v Exodu 19, 24, 32 a celé Tóře je líčen Mojžíš jako prostředník mezi
Bohem a lidmi. Vystupuje na horu k Bohu a přichází dolů z hory k lidem. Ničí smlouvu, usmiřuje lid
s Bohem, dává přikázání a soudí lid jménem Boha. Mojžíš je předobrazem Mesiáše, prostředníka mezi
Bohem a lidmi. (1 Timoteovi 2,5 a Deuteronomium 18,15)

Den vzkříšení
Několik stovek arabských křesťanů a mesiánských Židů se v sobotu večer shromáždilo v zahradě
prázdného hrobu Ješuy ve východním Jeruzalémě (Garden tomb). Naším cílem bylo poděkovat Bohu
za vzkříšení, a prokázat naději na mír mezi Izraelci a Palestinci skrze Ježíše Krista. Tato služba byla
vedena převážně v arabštině. Pro hebrejsky mluvící židovskou skupinu vedl Chaim
některá uctívání a Youval předal krátkou zprávu. Oba byli mocně pomazaní. Sláva Bohu!

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