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Přátelé ze všech zemí, kmenů a kaţdého jazyka. Rádi bychom, abyste se k nám
připojili v den modliteb, půstu a přímluv v souladu s postem Ester. Můţete se modlit sami,
iniciovat modlitební setkání, nebo mobilizovat svou církev (mesiánské shromáţdění), aby tak
vznikla modlitební síť.
Biblický půst trval tři dny. Tradiční ţidovský půst je letos jen jeden den, od západu slunce ve
středu 16.března do západu slunce ve čtvrtek 17. Března.
Vaše účast bude zahrnovat tři aspekty:
Veřejné čtení Bible - přečíst nahlas tyto tři pasáţe jako posvěcené a prorocké prohlášení:
Ester kapitoly 3 a 4
Zachariáš 12,2-3, 60-10, 13:1, 8-9; 14:1-9
Římanům 9:1-5, 10:1-2; 11:1-29
Půst - nejméně 24 hodin od západu slunce do západu slunce jen s pitím vody (výjimka
samozřejmě pro ty, kteří mají speciální potřeby). Pro ty, kteří mají touhu a schopnost
zveme k třídennímu postu, podle Ester 4:16.
Modlitba - Přimlouvat se podle témat knihy Ester, a zdůraznit alespoň těchto 7 hlavních
modlitebních směrnic:
- Spásu muslimských národů
- Spásu židovského národa
- Usmíření mezi Židy a Araby skrze Ježíše Krista
- Svázání ducha celosvětového antisemitismu
- Posílení místní mesiánské aktivity tady v Izraeli
- Moudrost v jednání pro vládní představitele Izraele a dalších národů
- Připravte církev, aby stála vítězně v událostech na konci časů, které povedou ke druhému
příchodu Mesiáše.
Pokud máte modlitební skupinku, sbor, nebo mesiánské shromáţdění, a chtěli byste
se podílet na tomto dni přímluv Ester, obratem nám dejte vědět, aby jsme s vámi mohli být v
kontaktu.

Čtení Bible:
Bible byla napsána člověkem pod inspirací Ducha
svatého (II Timoteovi 3:16, II Petrova 1:20). Proto obsahuje dvě úrovně, na kterých ji
můţeme číst. V kontextu historie lidstva a v kontextu duchovního poselství.
Lidé, kteří psali Bibli měli různé osobnosti a ţili v různých generacích. Kdyţ člověk čte
Bibli sám z lidského pohledu, vidí pouze rozdíly a pasáţe se mu zdají protichůdné.
Sekulární akademický svět se dívá jen na lidskou stránku, a proto dochází k závěru, ţe si
Bible protiřečí. Některé univerzity učí, ţe byly čtyři různé
dokumenty, které obsahuje Tóra a tři různé dokumenty v Izaijáši.
Nicméně, čím více chápeme inspiraci Ducha svatého, tím více se nám zdá zřejmé
jednotné téma Písma. Meditoval jsem o písmech denně po dobu více neţ třiceti
let. Kaţdý rok jsem si víc a víc uvědomoval, jak do sebe zapadají, a ţe obsahují
jeden konzistentní Boţí plán, který je od začátku aţ do konce.
Ve skutečnosti měl Bůh celý plán v mysli ještě před tím, neţ byl napsán první verš Bible.
Spisovatelé moderních akčních novel často rozvíjejí v příběhu mnoho zápletek, kde nakonec
však všechny detaily zapadají do jednoho v jeden vzrušující překvapivý konec.
V rámci plánu Boţího království je mnoho zápletek, které se táhnou z jednoho konce Bible
na druhý. Kdyţ konečně spatříme celý plán, budou všechny kousky do sebe zapadat.
Konečné fáze Boţího království také na konci obsahují vzrušující překvapení.
Tam bude dokonalý soulad Staré a Nové smlouvy. Uţ od prvních řádků knihy Genesis měl
Bůh na mysli konečný výsledek, který vidíme v knize Zjevení. Pasáţe v zákoně a prorocích,
historii Izraele, kněţství, a Davidova království jsou napsané v Bibli za určitým
účelem. Ty všechny dohromady odráţejí celkový duchovní plán, i kdyţ to na první pohled
není zřejmé.
Pasáţe Staré smlouvy připravily cestu pro evangelium. Střípky z poselství evangelia lze
nalézt v celém Zákoně i Prorocích. To je jasné kaţdému, kdo čte jak evangelia, tak Starou
smlouvu. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, ţe to co je v Zákoně i Prorocích se jiţ naplnilo
a proběhlo. Nicméně Ješua přijde dvakrát. Naplnění pasáţí Staré smlouvy v druhý
příchod není zřejmé jak křesťanům, tak ţidům.V naší generaci začínáme vidět, jak historie
starověkého Izraele, jeho proroctví, a kněţství obsahuje střípky z konce časů a
druhého příchodu Ješuy.
Pronásledování svatých (zejména mesiánů náboţenskými Ţidy) můţe být viděno
v útocích krále Saula na budoucího krále Davida. Království Milénia je naznačeno v
království Šalamouna. Antisemitismus a zlá vládě antikrista můţe být viděna v práci
Hamana v knize Ester. Svátky starého Izraele obsahují znaky ukazující na druhý příchod.

Náš Esteřin postní den je plánován částečně na základě zjevení,
ţe kniha Ester popisuje nejen historické události v pátém století před naším letopočtem, ale
obsahuje také prorocké podobenství o konci časů. Jak čteme v Bibli v těchto posledních
dnech, nechť je nám povzbuzením znát, ţe všechno, co se událo, děje a je plánováno je
psáno v Písmu.

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

Krátka žádost o modlitby:

Televizní program - dokument o mesiánských ţidech bude jiţ brzy vysílán, ale přesto se
dostane pod útok. Prosím, modlete se, aby mohl být uveden.
HayaTV – naši milí přátelé, kteří se dotýkají celosvětovým evangeliem muslimů. Modlete
se za ochranu ředitele kanálu.
Jad Hašmona – Naši přátelé z jediného mesiánského kibucu na úpatí Judských hor.Modlete
se za úspěch pro všechny jejich projekty: biblické zahrady, hotel, projekt bytové
výstavby, průmyslový park, a partnerství s námi.
Prosím MODLETE SE za naší probíhající sluţbu v Izraeli neustávajícím evangeliem, sázením nových
mesiánských sborů, center učednických kurzů, prorockých chval a modlitebních stráţí v hebrejštině a
finanční pomoc pro potřebné.
Prosím POŠLETE tyto aktualizace těm, kteří by z toho 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.

Navštivte nás: www.reviveisrael.org

