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Zprávy ze sboru Ahavat Ješua
Eddie a Jackie Santorovi

Jsme velice šťastní, když se podíváme na to všechno, co zde Bůh dělá: dopoledne plná mocných
modliteb a přímluv, Boží slovo a Dobrá zpráva, která je sdílena s mnoha Izraelci. Rozvíjíme nové
vztahy s věřícími celého světa a prohlubujeme je, společenství roste a mladí Izraelci vyučují na hlavních
setkáních a domácích skupinkách, další a další páry se zasnubují – celoročně se pořádá hodně svateb a
rovněž se rodí i hodně dětí!

Noví pokřtění

Duch svatý se dotkl jedné naší známé Izraelky, když navštěvovala jednu z našich domácích skupinek
v Jeruzalémě. Věnovalo se jí několik rodin z našeho sboru a zahrnuli ji láskou. Ona je pak požádala,
jestli by mohla být pokřtěna.
Když Daniel, nový věřící Izraelec v našem učednickém kurzu, uslyšel o nadcházejícím křtu, chtěl být
pokřtěn také. Když jsme to tedy vyhlásili ve sboru, přišli rodiče tří dětí ve věku 16,11 a 8 let. Řekli, že
věří, že nadešel čas, aby i jejich děti byly pokřtěny.
Takže se minulý týden sešlo 25 z nás na kopci, kde odpočívala Schrána úmluvy, když král David
usiloval o to, aby se vrátila do Jeruzaléma. Od chvíle, kdy jsme tam přijeli, bylo nad námi Boží
pomazání. Seděli jsme všichni společně pod stromy a dívali se na hory obklopující Jeruzalém. Zpívali
jsme písně chval. Pak jsem se sdílel o významu křtu pomocí smrti a vzkříšení Mesiáše. Modlili jsme se
a pokládali ruce na těch pět, kteří potvrzovali svou víru v Ješuu, a pak jsme šli k vodě.
Křest se konal v otevřené jeskyni, která se nachází v těchto starověkých kopcích. Nikdo nedokáže
popsat tu radost, kterou jsme cítili, když já a ještě jeden bratr jsme vstoupili do vody a křtili ty vzácné
věřící do nového života v Ješuovi. Skoro jako bych slyšel stromy a skály křičet radostí na svědectví
nového života, který se uprostřed nich zrodil. Oni vstoupili do vody, my jsme se za ně modlili, byli
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pokřtěni a pronesli jsme nad nimi prorocká slova. Pak každý z nich vystoupil z vody s mocným Božím
povoláním, které pro ně Bůh připravil.
Když nastal čas pokřtít ty tři děti, jejich otec skočil do vody i s oblečením a pomohl je pokřtít. Modlil se
nad svými překrásnými dětmi a každé z nich pak vyšlo zářící radostí a Mesiášovou láskou. Zakončili
jsme dalšími chválami a pak jsme si užívali společný čas u jídla.
Jsme svědky počátku zaslíbeného spasení Izraele. Připomeňme si tedy Pavlova slova v Římanům 11,12
– „Jestliže jejich provinění znamená bohatství pro svět a jejich porážka bohatství pro pohany, oč
více bude znamenat jejich plnost!“ Dále se pak ve stejné kapitole píše: „Neboť jestliže jejich
zavržení znamenalo smíření světa, co jiného bude znamenat jejich přijetí než život po
zmrtvýchvstání?“ (Římanům 11,15).
Povstává armáda židovských věřících, která bude jednoho dne volat: „Požehnaný, který přichází ve
jménu Pána!“ (Matouš 23,39). Výsledkem spasení Izraele bude celosvětové probuzení (viz. Římanům
11,12) a „vzkříšení z mrtvých“ (viz. Římanům 11,15), jasná zmínka o návratu Ješuy a vzkříšení
z mrtvých.

Mezinárodní pomoc

V těchto dnech zakoušíme Izajášovo proroctví o posledních časech: „I stane se v posledních dnech, že se
hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní
proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: "Pojďte, vystupme na horu
Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme
chodit." Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. On bude soudit pronárody, on
ztrestá národy mnohé. I překují své meče na radlice svá kopí na vinařské nože. Pronárod
nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji.“ (Izajáš 2:2-4)
Již po několik týdnů nás navštěvují na našich každodenních modlitbách a chválách na základně Revive
Israel skupiny z Koreje a Číny a zástupci církví z Evropy a Jižní Ameriky.
Je to úžasné poznávat věřící z celého světa být svědky jejich velikého hladu po spojení s tělem
mesiánských Židů v Izraeli. Často když se za ně modlíme, cítíme hluboké dílo smlouvy, které se mezi námi
zrodilo. Bůh buduje mosty, které budou sloužit jako dálnice v Jeho posledních časech, za účelem
shromáždit své tělo jako „jednoho nového člověka“.
Toto spojení „spaseného“ Izraele a věřících z různých národů obvykle doprovází svěží a mocné pomazání
těch, kteří nás navštívili. Naší vírou je, že toto pomazání je naplněním Božího zaslíbení, že bude žehnat
národy světa skrze Izrael (Genesis 12 a Římanům 11).
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Tento týden se rovněž modlíme za dvě misijní skupiny v zahraničí. Bůh naplňuje své slovo a spasení
Izraelci jsou teď v posledních dnech posílání k ostatním národům. Skupina šesti mladých lidí, kteří zde
slouží, odjíždí na desetidenní cestu do Itálie. Setkají se tam s místními věřícími a budou se sdílet
s evangeliem v ulicích Itálie.
Dále jiná mladá a věrná sestra z našeho sboru bude vyslána již na svou druhou cestu do Konga.
Izraelci vycházejí do vzdálených koutů Země, aby přinesli zaslíbené požehnání do všech národů.
Skutečně, je to jako bychom dnes ve 21. století znovu žili v době knihy Skutků.

Modlitby za vlády USA a Izraele

Americká vláda v několika dnech promešká svůj závazek, což může mít obrovský dopad na světový
finanční systém. Také zde v Izraeli čelí premiér Netanjahu velkým demonstracím z různých sektorů
společnosti kvůli finančním tlakům. Prosím modleme se za moudrost pro naše vůdce podle 1. Timoteovi
2,1-2!

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)
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.
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