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Proces a dokonalost (7x7)
Ašer Intrater

Obvykle nevyučuji na téma biblické numerologie, protoţe osobně raději zdůrazňuji osobu Ješuy (Jeţíše)
principy víry, integrity a vztahů. Tento týden porce Tóry mluví, jak počítat Omer a Jubilejní rok [Počítání
omeru (hebrejsky: העומר ספירת, Sfirat ha-Omer) je židovský náboženský obřad, jehož hlavní náplň spočívá v
počítání dnů, které uběhly od prvního dne svátku Pesach až do předvečer svátku Šavu'ot. Jedná se celkem o
49 dnů.]. Je těţké vyhnout se opakování čísla 7. Číslo 7 v celé
Bibli představuje čas procesu a dokončení tohoto procesu do dokonalosti.
1. 1. Stvoření - Bůh stvořil svět za 7 dní.
2. Šabat – den odpočinku je přikázán na 7 den.
3. Omer - K dispozici je 7 krát 7 týdnů od Pesachu do Letnic (Šavuot).
4. Rok volna (Sh'mitah) – dluhy jsou kaţdý 7 rok odpuštěny.
5. Jubilejní rok - po 7 krát 7 letech je země obnovena a je hlásána svoboda.
6. Roš ha-šana (svátek troubení) - 7 měsíců od velikonočního beránka do podzimního svátku.
7. Tisíciletí - Mesiáš vládne na zemi 1.000 let v 7. Miléniu (viz ţidovské počítání let) …

Ješua učil, ţe Boţí království přichází průběţně (Marek 4,26-29). Číslo 7 nás učí porozumět Boţím
procesům a jednáním. To také ukazuje, ţe to co se stane na konci je jiţ od začátku naplánované. Rabíni
poukazují na skutečnost, ţe sobota je posledním dnem týdne jako důkaz principu, ţe „to co je poslední,
bylo naplánováno jako první“. Co se stane v 7. etapě je cílem toho, co se stalo v 1. fázi.
Sedmá a konečná fáze nám také ukazuje, ţe všechno bude fungovat perfektně do konce. Různé prvky z
různých etap se nezdají být během procesu propojeny. Dosud se vţdy na 7. fázi všechny spojily.

Modlitby Letnic
Prosím, pokračujte v přípravách jak s námi, tak s mesiánskými pastory a modlitebními skupinami v
Izraeli, a s modlitební síti po celém světě v předvečer svátku Letnic (Šavuot), 7.6 – 8. 6. od 21:00 hodin
do 9:00, v přímluvách za celosvětové probuzení podle Skutků 2,17. Další podrobnosti budou následovat
v příštích týdnech.

Modlitby za Pákistán
Od našeho pákistánského partnera evangelisty „A“.

V poslední době islámské organizace vyvinuly velké úsilí monopolizovat pákistánskou vládu. Křesťané se
obávají intenzivnějšího pronásledování. Je nezákonné říct cokoliv proti Mohammedovi.
Kdyţ muslimové mají problémy v práci, tak se ze svého neúspěchu často snaţí obvinit křesťany. I v
případě, ţe křesťan je nevinný, můţe muslim tvrdit, ţe se rouhal proti Mohammedovi.
Během posledních 6 měsíců, bylo jiţ několik lidí dokonce popraveno za „rouhání“. Dva
ministři, jeden křesťan a jeden umírněný muslim, byli nedávno zavraţděni Islámským
dţihádem za pouhé oponování proti zákonu o rouhání.
Vzhledem k tomu, ţe Usáma bin Ládin byl prohlášen mrtvým, křesťané v Pákistánu se cítí být
ohroţeni islámskými bojovníky moţná ještě více neţ dříve, a to kvůli pomstě za bin Ládina. Minulý měsíc
byl jeden kostel a misijní škola obviněna ze špinění Koránu. Mnoho křesťanů opustilo město, protoţe
se obávají o své ţivoty. Bezpečnostním sílám se je nedaří ochránit.
Muslimové v Pákistánu velice agresivně nutí křesťany ke konverzi k islámu. Těm, kteří konverzi odmítají,
je vyhroţováno smrtí. Prosím modlete se za ochranu pro mou rodinu, pro všechny křesťany v Pákistánu,
pro zrušení zákona o rouhání, za jednotu křesťanů, za mír, a za to, aby pákistánští muslimové poznali
Pravdu a Jeţíše Krista.

Den Nakba
Mati Šošani

Neděle 15. května, Palestinci označovaný jako „Den Nakba“ (katastrofa), je dnem vzpomínky na vysídlení
obyvatelstva, které se konalo v návaznosti na události v roce 1948 v izraelské válce za nezávislost.
Na konci druhé světové války došlo k mnoha změnám a masivnímu populačnímu vyhošťování. Desítky
milionů lidí uprchli ze svých domovů, nebo byli nuceni odejít. Vysídleni byli
Poláci, Indové, Pákistánci, Ukrajinci, Rumuni, Němci, Ţidé a Arabové. Mezi lety 1945 – 1951 bylo
z Evropy vysídleno více neţ 20 miliónů lidí. Do konce roku 1960 byli všichni uprchlíci z druhé světové
války plně absorbováni vyjma Palestinců samotných.
Odhaduje se, ţe 610.000 Palestinců bylo nuceno uprchnout ze svých domovů, zato zase 850.000 Ţidů
muselo opustit své domovy v arabských zemích („ţidovská Nakba“).
Odmítnutí arabských národů absorbovat palestinské uprchlíky bylo nejen anti-humanitární pomocí, byla to
také plánovaná strategie, jak dlouhodobě těţit z jejich neutěšené situace, aby se i nadále dala vést
válka proti ţidovskému státu. V roce 1959, Liga arabských států přijala rezoluci 1457, říkající ţe:
„arabské státy odmítají udělit občanství ţadatelům palestinského původu, aby
se zabránilo jejich absorpci do hostitelské země." Toto neskutečné a bizarní řešení bylo v

rozporu s mezinárodním právem a proti všem normám pro podobné situace uprchlíků. [Viz BenDror Yemini, "Arabapartheidu," 5/13/11, Maariv.]
Izraelské úřady zavedly takzvanou směrnici „nulových obětí“ pro všechny ozbrojené síly, ve
snaze zachovat minimální násilí na obou stranách. Události „Dne Nakby“, které v letošním roce přitahují
více pozornosti široké veřejnosti neţ v minulosti, vyvolávají mezinárodní kritiku Izraele, která je za
poslední dobu opravdu vysoká. Izrael jako stát byl obviněn z apartheidu. Zde je zajímavé zobrazení
fotografií znázorňující co-existenci Arabů a Izraelců týkající se obvinění z apartheidu.

Walid Badir, izraelská fotbalová hvězda
kapitán HaPoel Tel Aviv, Arab.

Apartheid?

Ţidé a Arabové plavou spolu v Mrtvém moři

Apartheid?

Mira Awad, herečka, zpěvačka, textařka. Reprezentovala Izrael
V roce 2009 na Eurovisi, Arabka.

Apartheid?

Rana Raslan, loňská Miss Israel, Arabka.

Apartheid?

Majalli Wahabi, bývalý předseda Knessetu,
úřadující prezident Izraele v únoru 2007
Drúz

Apartheid?

Reda Mansour, izraelský historik, básník, ex-velvyslanec na Ekvádoru
Drúz

Apartheid?

Salim Joubran, soudce Nejvyššího soudu
Arab

Apartheid?

Palestinská samospráva říká, ţe kaţdý Arab,
který prodá půdu Ţidovi, by měl být zabit.

Toto je teď apartheid!

„Nikdy nedovolím,
aby na palestinské půdě mezi námi ţil jediný Izraelec.“
Mahmúd Abbás, 28. Červenec 2010 pro egyptská média.

Toto je teď apartheid!

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

Navštivte nás na. . . www.reviveisrael.org
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