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Modlitby letnic - šavuot
Ašer Intrater

Je to tak jednoduché. Je to tak hluboké. Otřásá to celou zemí. Je to tak vzrušující.
Skutky 2,17 – "A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi,"
Ještě se to nestalo. Opravdu se to stane. Stane se to velmi brzy.
Kdy se to stane? – V posledních dnech.
Co se stane? – Vylití Ducha Svatého.
Komu se to stane? – Všem lidem.
Jsou to tři hlavní prvky:
1. V posledních dnech,
2. Bůh vylije svého Ducha,
3. Na všechny národy.
Jakýkoliv jedinec nebo shromáţdění můţe obdrţet Ducha Svatého kdykoliv. Přesto se toto proroctví týká
celosvětového probuzení. Mezi mladou generací se znásobí dar proroctví (Skutky 2,17-18). K tomuto
všemu dojde během událostí týkajících se poslední doby a období souţení (Skutky 2,19-20). Toto bude
doprovázet Ješuův (Jeţíšův) druhý příchod, veliký a hrozný den Páně (Skutky 2,20). Bude to také spojeno
s masivní vlnou evangelia (Skutky 2,21).
Je to stejný druh probuzení jaké zaţili učedníci ve Skutcích 2. Přesto je to vše ještě před námi. Zahrnuje to
totiţ všechny národy. Dojde k tomu přesně před Druhým příchodem na místo hned po Prvním příchodu.
Tato událost bude doprovázena ohněm – ne jen ohněm probuzení, ale také ohněm soudu. Oheň prvních
Letnic započal šíření evangelia a zakládání Církví po celém světě, které vyšlo z Izraele. Druhé Letnice
přivedou Jeţíše zpět do Izraele, kde ustanoví Boţí království na této zemi.

Před vylitím Ducha v prvním století se první mesiánští věřící společně modlili v jednotě a očekávání celou
noc (Skutky 1,14; Skutky 2,1). Dnes ve 21. století je to na nás, křesťanech na celém světě a mesiánských
Ţidech v Izraeli, abychom se společně modlili v jednotě celou noc v očekávání na vylití Ducha
v posledních dnech. A protoţe se na tuto událost připravujeme stejně jako oni kdysi, budeme se těšit na
podobné a ještě větší výsledky.
Šimon Petr citoval proroctví z Joele. Joel uvádí, ţe katalyzátorem modliteb vedoucím k probuzení po
celém světě bude obnovený zbytek mesiánských věřících v Izraeli (Jóel 3). To se stane paralelně k době,
kdy se budou shromaţďovat národy proti Izraeli a proti státu Izrael. (Jóel 3). Všechny předpoklady směřují
do místa, kde ještě nikdy v historii nebyly.
Chceme být této nebeské vizi poslušní. Připojte se prosím s námi v modlitbách a přímluvách. Pastoři,
modlitební domy a mládeţnické skupinky v Izraeli se budou modlit celou noc. Ať uţ jste kdekoliv, jste
zváni k modlitbám společně s nimi. V příloze vám zasíláme anglický překlad oznámení těchto modliteb,
zaslané mesiánskou komunitou. Také zasíláme jednoduchý nástin pro uctívací a modlitební stráţe po celou
noc. Prosím pozvěte také své přátelé, kontakty na Facebooku, církve, emailové kontakty a modlitební
skupinky.
Netanjahuova řeč
Izraelský premiér Binyamin Netanyahu obdrţel minulý týden za svou řeč v americkém kongresu 53
potlesků včetně 29 ovací ve stoje. V Izraeli byl kritizován levicí za to, ţe neudělal více ústupků, a pravicí
za to, ţe jich udělal příliš mnoho. Pravděpodobně je to dobrý znak vyváţenosti jeho slov.
Věřím, ţe Netanyahu mluvil ve svém úřadu premiéra pod Boţí autoritou a pomazáním. Rovněţ věřím, ţe
jako věřící v Ješuu (Jeţíše) bychom ho měli podpořit, kdyţ čelí celosvětovému tlaku ze všech stran. Jestliţe
se chcete podívat na jeho řeč v anglickém znění, navštivte tuto webovou stránku:
http://www.americanrhetoric.com/speeches/benjaminnetanyahujointsession2011.htm

Absolutní relativismus,
guvernér a bankéř.
Mati Šošani

Poselstvím liberálních humanistů je „morální relativismus“. Není ţádné „správně“ a „špatně“. Kaţdý
pohled na věc je přijatelný a neexistuje absolutní pravda. Morální hodnoty jsou teď pouhými odstíny šedi.
Jsme například vedeni k tomu věřit, ţe něčí osobní morální charakter nemá dopad na jeho veřejný civilní
úřad. Avšak nedávné události nám ukazují opak.

Bylo odhaleno, ţe guvernér Kalifornie, Arnold Schwarzenegger, má 13 letého syna, který je výsledkem
jeho aféry s hospodyní. Do hotelů kde byl ubytován, si nechával ţeny přiváţet dokonce státními policisty.
Zjevně zneuţíval svou moc, aby skryl svou morální zkaţenost.
Dominique Strauss-Kahn, ředitel Mezinárodního měnového fondu, byl obţalován ze znásilnění pokojské
v New Yorském hotelu. Pro Kahna je to jen poslední z mnoha obvinění týkajícího se jeho pochybného
sexuálního chování. Kdyţ zmínili jeho chování v minulosti, říkal, ţe je to jeho osobní ţivot a jeho věc.
Toto nemravné chování si vybralo svou daň na obou muţích. Způsobilo to více škod ve společnostech, ve
kterých měli ve svém úřadu pomáhat. Společnost, jejíţ představitelé nejsou povinni dokázat svůl morální
charakter, je společnost zbloudilá.
Kdyţ představitel nevštěpuje do společnosti dobré hodnoty, pak společnost jako celek ztácí své morální
ukotvení.
Boţí slovo nám říká, ţe nemůţeme jen tak překroutit pravdu, nebo morální zásady ustanovené Bohem
(Izajáš 5,20). Některé chování je v Jeho očích přijatelné a jiné ne. Zlo je zlo a dobro je dobro.
My, komunita věřících, jsme povoláni objasnit nejasnosti mravního relativismu. Máme poslání vyhlásit
morální dokonalost uprostřed společnosti, která nevěří ve správné a špatné

Modlitby letnic:

Šavuot-Letnice
Celonoční modlitby a uctívání
Celosvětové probuzení v posledních dnech
Skutky 2,17 – "A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi,"
Stráž 1 – téma: Jednota Mesiášova těla
Verš: Jan 17,21 – "aby všichni byli jedno…" (rovněţ i Skutky 1,14)
22:00 – 23:00 – Chvály a uctívání
23:00 – 24:00 – Modlitby a přímluvy
Stráž 2 – Téma: Příchod Božího království
Verš: Matouš 6,10 – "Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi." (rovněţ i Zjevení
11,15)

24:00 – 1:00 – Chvály a uctívání
1:00 – 2:00 – Modlitby a přímluvy
Stráž 3 – Téma: Zasažení národů
Verš: Skutky 1,8 – " a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a aţ na sám konec
země." (rovněţ i Matouš 24,14; Ţalm 2,8)
2:00 – 3:00 – Chvály a uctívání
3:00 – 4:00 – Modlitby a přímluvy
Stráž 4 – Téma: Zázračná moc Ducha Svatého
Verš: Skutky 4,30 – "… a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého
svatého sluţebníka Jeţíše." (rovněţ i Izajáš 61,1)
4:00 – 5:00 – Chvály a uctívání
5:00 – 6:00 – Modlitby a přímluvy
Stráž 5 – Téma: Spasení Izraele
Verš: Římanům 11,26 – " Pak bude spasen všechen Izrael," (rovněţ i Římanům 9,1; 10,1)
6:00 – 7:00 – Chvály a uctívání
7:00 – 8:00 – Modlitby a přímluvy
Stráž 6 – Téma: Ježíšův příchod
Verš: Matouš 23,39 – " Poţehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově." (rovněţ Zjevení 21,20)
8:00 – 9:00 – Chvály a uctívání
9:00 – 10:00 – Modlitby a přímluvy

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

Ašer a Betty Intraterovi jsou ředitelé Revive Israel ministries, apoštolové věnující se
probuzení v Izraeli. Jejich práce zahrnovala založení sboru El Shadaj (Frederick,
Maryland), Netivyah ministries v Jeruzalémě s Josephem Shulamem, sbor Tiferet Yeshuah v Tel Avivu
s Ari Sorkoramem, mesiánské židovské Aliance Izraele a kázání ve sborech a konferencích po celém Izraeli a národech
světa.

