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Jsme připraveni na první noc modliteb, která proběhne z úterý na středu 7. -8. června od 21:00 do 9:00.
Přímluvy budou zaměřené na obecné téma: Mezinárodní probuzení v poslední době, tak jak je napsáno ve
Skutcích 2,17: `A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi. (Podívejte se
na přehled témat modliteb a verše k nim připojené).
V Izraeli budou spolupracovat na této události: Revive Israel, Ohalei Rahamim, Mesiánsko-ţidovská
aliance, pět místních modlitebních domů, pastoři a chválící týmy. Přidají se k nám i další křesťané a
mesiáni v mnoha národech. Prosím pozvěte své přátele a modlete se spolu usilovně (Jakub 5,17), s lkáním
(Římanům 8,26), s porodními bolestmi (Galatským 4,19) a se slzami a voláním (Ţidům 5,7) za průlom a
vylití Ducha Svatého.

Povstání v Sýrii
Tento víkend vyšlo do ulic na 20 000 obyvatel Syrie, aby demonstrovalo proti Assadové vládě, i přes
přísný zákaz vycházení. Bylo nahlášeno 73 mrtvých demonstrantů, kteří byli zabiti Syrskou armádou,
z toho 53 bylo zabito ve městě Hamath a 20 v ostatních městech.

Liberman
V novinách Ma´ariv (Musafshabbat, p. 4) byl izraelský ministr zahraničí Avigdor Liberman citován:
Existuje pouze jeden ţidovský stát a proti tomu 57 států islámských. V kaţdém mezinárodním tribunálu
přebírají řízení. Například Kanadě, jednomu ze států, které nás podporují, bylo zabráněno stát se členem
Rady bezpečnosti OSN, jen proto, ţe nás podporuje. V Izraeli ţije 7 milionů obyvatel na 21 tisících
kilometrech čtverečních. Islámské národy mají 1½ milliard obyvatel ţijících na 63 milionech kilometrech
čtverečních.

Věznitelé Gilada Šalita:
Před pěti léty, ve 4:45 ráno, 25. června, roku 2006, přešla skupina osmi teroristů z Gazy přes vykopaný
tunel do Izraele. Tato operace byla měsíce plánovaná veliteli „vojenského křídla“ Hamásu. Zastavili
izraelskou hlídku a zabili dva vojáky. Třetí, Gilad Šalit, byl unesen. Dva z teroristů byli zabiti v přestřelce.
Kolem 05:21 ráno byl uţ unesený Šalit v Gaze. Ostatních šest teroristů bylo následně nalezeno a zabito
izraelskou armádou. Jeden z těch, co tuto akci naplánovali, byl zajat, avšak stále ještě dva nejvyšší velitelé
jsou stále v Gaze naţivu. Izraelská vojenská rozvědka tvrdí, ţe Izrael neví, kde Šalit přesně je, a ţe to neví
ani nejvyšší političtí představitelé Hamasu v Gaze. Tato opatření byla přijatá Hamásem záměrně, aby se
zabránilo úniku informací.

Skutky Apoštolů:
Kniha Skutků má v srdcích nás mesiánských Ţidů zvláštní místo. Nemáme ţádnou křesťanskou
„denominaci“, na kterou bychom se mohli obrátit. Proto přirozeně hledáme vzor, jak má vypadat
společenství věřících, u mesiánských Ţidů v prvním století. Jedná se o radikální pohled na knihu Skutků.
„Skutky“ nejsou jen dokumentem minulých činů, ale jsou vzorem pro naše dnešní působení. Chceme kázat
to, co kázali oni, ţít ţivot, jaký ţili oni, vidět výsledky, jaké viděli oni, a mít vztah k ţidovské komunitě,
jaký měli oni.
Důleţitý element, který se objevuje v knize Skutků, je nadpřirozená zázračná intervence. Podívejme se na
pár příkladů:
Skutky 1,9 – Jeţíš je před jejich zraky vzat do nebe,
Skutky 2,3 – Ohnivé jazyky sestoupily v den Letnic,
Skutky 3,7 – Ochrnutý muţ v Chrámu byl okamţitě uzdraven,
Skutky 4,31 – Zemětřesení během modliteb ve shromáţdění,
Skutky 5,5 – Ananiáš padl mrtev ve shromáţdění, kdyţ lhal o darovaných penězích,
Skutky 5,19 – Anděl otvírá dveře vězení a vysvobozuje apoštoly z vězení,
Skutky 6,15 – Štěpánová tvář září slávou, kdyţ je před radou,
Skutky 7,55 – Otevřená nebesa nad Štěpánovou hlavou, kdyţ je kamenován,

Skutky 8,39 – Filip je nadpřirozeně přenesen z cesty do Gazy do Ašdódu,
… a tento seznam pokračuje celou knihou Skutků. Další element, který zde můţeme vidět, je růst počtu
spasených lidí:
Skutky 2,41 – 3,000 spasených v den Letnic,
Skutky 2,47 – denně noví spasení lidé,
Skutky 4,4 – 5,000 spasených poté, co byl uzdraven chromý muţ,
Skutky 5,14 – další spasení navzdory pronásledování,
Skutky 6,1 – tak moc nových spasených, ţe vznikly administrativní problémy mezi těmi, kdo mluvili
hebrejsky, a těmi, kdo mluvili řecky,
Skutky 6,7 – počet věřících v Jeruzalémě nebývale vzrostl a to včetně mnoha kněţí v Chrámu,
Skutky 8,6 – téměř celé Samařské město přichází k víře, skrze Filipovu sluţbu,
Skutky 11,21; 24 – mnoho obyvatel Antiochie přichází k Pánu a s nimi i Barnabáš,
Skutky 16,5 – v městech po celém Řecku rostl počet věřících skrze Pavla (Saula),
Skutky 21,20 – desítky tisíc náboţenských ţidů uvěřilo v Jeruzalémě skrze Jakuba,
… a seznam pokračuje. Kombinace nadpřirozené moci a růstu evangelizací je ústřední částí toho, za co se
společně budeme modlit v noci přímluv o Letnicích.
Letnice:

Rozvrh modliteb na celou noc
Téma: Skutky 2,17 – "A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha
na všechny lidi."
Stáţ 1 – Jednota Mesiášova těla
Jan 17,21 – "aby všichni byli jedno…“ (rovněţ i Skutky 1,14)
21:00-22:00 – Chvály, 22:00-23:00 – Modlitby

Stráţ 2 – Příchod Boţího království
Matouš 6,10 – "Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi."
(rovněţ i Zjevení 11,15)
23:00-00:00 – Chvály, 00:00 – 1:00 – Modlitby
Stráţ 3 – Zasaţení národů
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)
1:00 – 2:00 – Chvály, 2:00 – 3:00 – Modlitby
Stráţ 4 – Zázračná moc Ducha Svatého
Skutky 4,30 – "… a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze
jméno svého svatého sluţebníka Jeţíše." (rovněţ i Izajáš 61,1)
3:00 – 4:00 – Chvály, 4:00 – 5:00 – Modlitby
Stráţ 5 – Spasení Izraele
Římanům 11,26 – " Pak bude spasen všechen Izrael," (rovněţ i Římanům 9,1; 10,1)
5:00 – 6:00 – Chvály, 6:00 – 7:00 – Modlitby
Stráţ 6 – Jeţíšův příchod
Matouš 23,39 – " Poţehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově." (rovněţ Zjevení
21,20)
7:00 – 8:00 – Chvály, 8:00 – 9:00 – Modlitby

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
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