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Den Holokaustu
Ašer Intrater

Pondělí 2. května, den památky obětí holokaustu, je vzpomínkou na 6 miliónů Ţidů, kteří byli popraveni ve
druhé světové válce. Holokaust je jednou z nejvíce formativních událostí v dějinách ţidovského národu.
Staví se na roveň s Exodem z Egypta, se zničením Druhého Chrámu, a zaloţením státu Izrael.
Holokaust je pro ţidovský lid tím, čím je utrpení Ješuy (Jeţíše) pro křesťanský svět. (Klasickou rabínskou
interpretací Izajáše 53 je, ţe představuje utrpení ţidovského národa.) V Izraeli ţije dnes pouze 208.000
přeţivších. Holokaust stále ovlivňuje mentalitu ţidovského národa. Jedním z důvodů, proč Izrael udrţuje
silnou armádu, je obava, ţe by se taková masová genocida mohla znovu opakovat. Podle proroctví je
pravděpodobné, ţe se tak stane (Zacharjáš 13,8). Podle současných trendů diplomacie a prezentace dţihádu
se to zdá nevyhnutelné.
Dnes v Izraeli ţije více neţ 6 miliónů Ţidů a to je číslo, které stojí v kontrastu k obětem holocaustu. Celý
náš národ bude stát dvě minuty ticha na všem velice známý zvuk sirén, zvuk války. Vzhledem k tomu,
kolik sekulárních a náboţenských Ţidů bylo zabito, holokaust představuje určitý sjednocující faktor mezi
ţidovským lidem (většina z početné rodiny Intraterů - bratranci a příbuzní mého dědečka. – všichni byli
zavraţděni).
[Někteří ortodoxní Ţidé tvrdí, ţe mesiánští Ţidé nejsou Ţidy. Přesto ti, kteří si přejí smrt našich lidí, nevidí
v tomto případě mezi námi a jimi ţádný rozdíl.]
Dojemným a srdce dotýkajícím je příběh Branka Lustiga (78), dvojnásobného drţitele Oskara za produkci
filmů „Schindlerův seznam“ a „Gladiátor“, který v Osvětimi na Den Holokaustu oslaví svou bar micvu
v přední části baráku číslo 24. Velice se mu stýskalo po tomto obřadu, protoţe jiţ jako desetiletý vězeň
chorvatského tábora smrti v tomto baráku „oslavil“ své třinácté narozeniny.
(Bar micva (hebrejsky: המצו בר, doslova „syn přikázání“), je ţidovský náboţenský obřad, během kterého se ze ţidovského chlapce stává náboţensky dospělý
muţ, který na sebe přijímá odpovědnost za dodrţování micvot - přikázání. Můţe být součástí minjanu, (kvórum 10 osob (v ortodoxních kongregacích pouze
muţů) potřebných k modlitbě. Mimo to je téţ teoreticky dost starý aby se mohl dle ţidovského práva oţenit. Symbolickému přijetí mezi dospělé předchází
nejméně jednoleté studium při němţ se hoch učí hebrejsky, studuje Tanach a učí se náboţenským povinnostem dospělých. Zvykem je, ţe nejbliţší šabat po
chlapcových 13. narozeninách se koná obřad v synagoze. Chlapec je poprvé vyvolán k Tóře aby z ní přečetl příslušný týdenní oddíl (parašu), popřípadě také
pasáţ z prorockých knih (tzv. haftara.) Sefardští ţidé oslavují Bar Micvu aţ po té co chlapec dosáhne 14 let.)

Princ a princezna
Na 2 miliardy lidí sledovalo svatbu Williama a Kate. Svět je fascinován královskou hodností, princi a
princeznami. Jejich image má fenomenální vliv na masy lidí, jak v Anglii, tak po celém světě. Nechávají se
ovlivňovat Williamem, protoţe je synem králů a královen, a Kate, jednoduše proto, ţe se za něho provdala.
Bible nám říká, ţe jsme synové a dcery Boţí skrze víru v Jeţíše Krista, a ţe jsme s Ním v manţelství a ve
smlouvě. Je-li Bůh král, a my jsme Jeho děti, co to z nás dělá? Ano je to pravda: princi a princezno! Je
směšné, aby se syn prince Charlese porovnával s naší bytostí syna \ dcery kníţete Ješuy. William a Charles
jsou princové fyzickým narozením. My jsme Boţími dětmi prostřednictvím duchovního znovuzrození.
„Jsi mezi námi jako kníže Boží“ – Genesis 23,6. „Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli
jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi.“ – 1 Janova 3,1.
Jak Kate nemá právo na svou královskou hodnost bez jejího manţelství, tak nemáme právo na boţství
jinak, neţ skrze smlouvu s Jeţíšem. Přesto je smlouva prospěšná a to jak pro ni, tak pro nás. Pokud budeme
chápat naši identitu jako princové a princezny Boţí, očištěni od světa, a chápat význam smlouvy, budeme
mít daleko větší vliv neţ princové a princezny Anglie.

Modlitby Letnic
S potvrzením mesiánské ţidovské Aliance Izraele, a ve spolupráci s místními pastory a modlitebnami v
Izraeli, Vás zveme, abyste se k nám připojili na 12 hodinovou mezinárodní modlitební stráţ v předvečer
svátku Šavuot (Letnice). Tentokrát je přímluva a půst naplánován na úterý a středu, 7. 6. a 8. 6., od 22:00
do 10:00, místního izraelského času. Ústředním tématem bude podpora celosvětového vylití Ducha svatého
tak, jak bylo prorokováno ve Skutcích 2,17 a 2,28 v knize Joel.
"A stane se na konci časů, že vyliji svého Ducha na každé tělo..."
Modlitební skupiny, modlitebny, sbory a církve - Evropané, Arabové, Afričané, Asiaté a Američané - ti
všichni jsou přizváni, aby se spojili s mesiánskou ţidovskou komunitou v Izraeli k této modlitební prorocké
iniciativě. Budeme v příštích několika týdnech posílat organizační informace a pokyny k modlitbám. Pro
tuto chvíli prosím, abyste dali svým přátelům vědět o tomto datu a přizvali je k těmto modlitbám.

Dohoda mezi Fatahem a Hamasem
Mati Šošani

Čtyřletý rozkol mezi organizacemi Hamas a Fatah, který začal krvavým převzetím pásma Gazy Hamasem
se moţná chýlí ke konci, protoţe projevili snahu spojit své síly.
Hamas a Fatah má v úmyslu uspořádat všeobecné volby, jak v Gaze, tak na Západním břehu, kdy budou
volit společnou palestinskou vládu. Velení Hamasu uvádí, ţe neexistuje jiné řešení palestinského problému
krom dţihádu, takţe jakákoliv jednání s Izraelem se zdají absurdní.
Tyto poslední kroky jsou součástí mezinárodního tahu pro jednostranné palestinské prohlášení nezávislosti
v září, která je koordinována s proti-izraelskou UNHRC (Rada pro lidská práva) při příleţitosti „týdne antirasismu“.
Izraelští představitelé mluví o "diplomatické bleskové válce" proti Izraeli a vyzývají vládu, aby na poslední
chvíli vůči Palestincům učinila gesto.
Palestinská samospráva diplomatickou izolací nadále ignoruje izraelské pokroky v úsilí o dohodu. Tyto
tendence mají za cíl znemoţnit izraelskou diplomacii, izolovat ji a znemoţnit ji před zbytkem spojenců.
Prosím, stůjte dále s námi na modlitbách proti tomuto pokrytectví, protože jsme v době, kdy proti
Izraeli stojí stovka národů a svrchovanost státu Izrael klesá v očích veřejnosti.

Modlitební témata:
Prosím MODLETE SE za naší probíhající sluţbu v Izraeli neustávajícím evangeliem, sadbou nových mesiánských sborů,
center učednických kurzů, prorockých chval, modlitebních stráţí v hebrejštině a finanční pomoc pro potřebné.
Prosím POŠLETE tyto aktualizace těm, kteří by z nich mohli čerpat.
Prosím PODPOŘTE nás finančně, abychom posílili mesiášovo tělo v Izraeli, podpořili zdejší probuzení a šíření poselství o
Izraeli, církvi a posledních časech všem národům světa. (http://www.revive-israel.org/giving.php)
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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