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Den připomínky a Den
nezávislosti
Mati Šošani

V úterý 10. Května 2011 stát Izrael slaví 63. Výročí nezávislosti. Radost z nezávislosti je spojená se
vzpomínkou na ty, kteří padli v boji o nezávislost. V židovské tradici jsou radostné okamžiky doprovázeny
se smutkem a bolestí z minulých událostí. Například na svatbách si rozbíjením sklenic připomínáme
zničení chrámu.
Dnes (v neděli) budeme jako Izraelci stát dvě minuty ticha ve vzpomínce na 25.310 padlých bratří, kteří
padli při obraně naší vlasti. Pro mnoho z nás je tato vzpomínka osobní záležitostí, protože téměř všichni
Izraelci ztratili přítele, nebo člena rodiny.
V pondělí večer se nářek přemění v radost, když začínáme oslavovat Den nezávislosti. Když si
připomínáme tyto události, je korelace mezi smrtí a svobodou více než zřejmá. Uvědomujeme si křehkost
naší existence, a jak blízko jsme byli k tomu ji ztratit a to ne jen jednou ale už několikrát. Tento čas velice
sjednocuje národ a uvědomujeme si cenu, kterou jsme zaplatili za život, který žijeme dnes.
Tak jako si uvědomujeme oběti minulosti, měli bychom si připomínat i křehkost existence státu Izrael.
Možná nečelíme okamžitému vojenskému útoku, ale jsme uprostřed bitvy o srdce a mysl světa a
potřebujeme vaši modlitbu a podporu.
Obama a Usáma
Ašer Intrater

Cílené odstranění Usámy Bin Ládina, zodpovědného za smrt 3.000 lidí při útoku na dvojčata 11. září 2001,
byla činem morální spravedlnosti a byla učiněna správně a s odvahou. Barak Obama a jednotka Navy Seals
si zaslouží pochvalu za vedení této operace. Pro každého Izraelce to byla velkorysá laskavost.
Několik komentářů:
Několik vedoucích Hamásu uctívalo Bin Ládina jako mučedníka a hrdinu. Uvidí teď USA jako
bezpředmětné nutit Izrael k mírovým jednáním s Hamásem, který je duchovně stejný jako Al Kaida?
Bin Ládin žil ve vile v Pakistánu. Bude teď USA dále podporovat Pakistán nebo ostatní islámské vlády
které se angažují ve skrývání teroristických aktivit?
Za zabití jiných potvrzených teroristických vůdců Izrael obdržel celosvětovou kritiku. Porozumí teď svět,
že nebyla jiná možnost jak se s nimi vypořádat?

Konference izraelského mandátu
Modlete se za konferenci izraelského mandátu v IHOP, která proběhne tento víkend v Kansas City. Jako
mluvčí vystoupí mezi jinými i David Pawson, Mike Bickle a Dan Juster.

Modlitby Letnic
Před dvěma tisíci lety byl v Jeruzalémě na první mesiánskou komunitu vylit Duch Svatý (Skutky 2,1-4).
Tato událost byla důležitým bodem v historii Božího království. Tehdy Petr (Šimon Kéfas) povstal a kázal
jeho všem známou řeč. Popsal toto vylití jako „Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele“ (Skutky
2,16). Běžně se tato pasáž vykládala jako konečné naplnění toho, co Jóel prorokoval. Avšak bližší
prozkoumání textu nám ukazuje, že existuje větší naplnění, které má přijít.
„A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi..“ – Skutky 2,17.
Vylití Ducha v prvním století nebylo ani „na všechny lidi“ ani „v posledních dnech“…před tím, než přijde
velký den Páně (Skutky 2,17-21). Obsah této zkušenosti vylití byl správný, ale množství a načasování ještě
nebylo naplněno.
To znamená, že přijdou ještě „jiné, druhé Letnice“. Bude to celosvětové duchovní vylití. Toto probuzení
nastane těsně před Druhým příchodem a ve skutečnosti bude součástí potřebného procesu, který přinese
samotný Druhý příchod.
Mohli bychom říci, že „Druhé Letnice vyústí v Druhý příchod“. Tak jako první Letnice nastaly hned po
prvním příchodu, druhé Letnice nastanou před druhým příchodem. Tak jako první Letnice vyšly
z Jeruzaléma, i druhé vyjdou z Jeruzaléma (Jóel 2,32; 3,2).
Proto sponzorujeme noční přímluvy, a to jak v Izraeli, tak celosvětové, aby se přimlouvali za brzký
příchod této prorokované události. Budeme se modlit a postit za toto téma:Celosvětové probuzení
v posledních dnech.
Tyto celonoční modlitby zahrnují spolupráci s Mesiánsko-židovskou aliancí v Izraeli, s místními pastory a
místními modlitebními domy. Zveme Vás k těmto 12 hodinám modliteb na svátek Šavuot (Letnice), v noci
z úterý na středu 7. až 8. Června od 22:00 do 10:00 místního izraelského času (v ČR od 21:00 do 9:00).
Modlitební skupinky, domy modliteb, sbory a církve jsou všichni Mesiánskou komunitou v Izraeli pozvaní
k této prorockým modlitbám. Pošleme Vám v příštích několika týdnech ještě bližší organizační informace a
modlitební průvodce. Prosím, rezervujte si toto datum ve Vašich kalendářích a dejte o těchto modlitbách
vědět všem svým přátelům.

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

Navštivte nás na. . . www.reviveisrael.org
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