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Esteřin půst
Holly Wallace
Reakce na naši žádost o účast v postu Ester ve dnech 16. - 19.3. byla obrovská.
Očekáváme průlom pro Boží království! (Podobně jako Ester 1,1, máme asi 127 zemí, které se
zapojily do této modlitební iniciativy.)
Jste srdečně zváni k účasti na Vámi zvoleném časovém úseku modliteb a postů, ať už na 24 hodin, od
západu slunce ve středu 16. března do západu slunce ve čtvrtek 17. března, nebo na celé tři dny.
Kniha Ester vypráví skutečné historické události, které se udály v pátém století před Ješuou (Ježíšem).
Slouží také jako podobenství obsahující proroctví o konci časů. Jako se svého času
Ester přimlouvala za spásu židovského národa, tak tuto iniciativu dnes přebírá mezinárodní církev
a nastupuje do její role jako přímluvce ke konci časů.
Zde jsou tři jednoduché pokyny pro účast na postu Ester, která Ašer již dříve zmiňoval:

Veřejné čtení Bible - přečíst nahlas tyto tři pasáže jako posvěcené a prorocké prohlášení:
Ester kapitoly 3 a 4 Zacharjáš 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.

Jim Maher

Rose
[Jim Maher byl vůdce izraelského mandátu v IHOP, Kansas City. Byl také zodpovědný za účast IHOP
v letošním postu Ester. Tento týden tragicky zahynul při nehodě na motorce a zanechal zde svou
drahou manželku, syna a dceru.]
Jim byl muž se srdcem otce, který miloval svou rodinu a přátele. Sledování Jima a Elizabeth při
komunikaci bylo jako sledovat dva školáky při jejich první lásce. Jim
pastoroval mnoho srdcí a vedl nás do sladkého uctívání a vášnivých přímluv.
Láska, která v něm hořela ho plně stravovala při jeho intenzivním budování vztahu s Bohem
a duchovní rodinou Izraele. Jeho přítomnost na Zemi bude draze chybět všem, kteří měli tu
čest poznat tohoto milého, velkého muže.

Japonsko po zemětřesení
a tsunami
Ariel Blumenthal
[ Ariel sloužil poslední 4 roky v Japonsku, a je v kontaktu s našimi partnery a spoluslužebníky v
blízkosti centra katastrofy.]
Naše srdce soucítí během této katastrofy s japonským lidem. Ješua nám o
zemětřesení a podobných tragédiích řekl v Matouši 24,7, kde se tyto události budou dít v posledních
dnech. Indonésie, Haiti, Čína, Nový Zéland, a nyní Japonsko, národ, který je nejvíce
připraven na takové události. Přesto jsme viděli, jak úžasná je síla přírody pod mocnou
rukou Boží, a jak malí a bezmocní jsme tváří v tvář takové síle. Vidíme také, že Bohem
daný charakter japonského lidu je sebeovládání, služba, obětavost a pořádek.
Modlete se za tělo Mesiáše v Japonsku, aby se sjednotilo v pomoci potřebným, zajištěním bezpečí a evangelia milionům
Japonců. Stejně tak jako se pohnul celý hlavní japonský ostrov o 2,4 metru, tak toužíme vidět v této zemi posun a dlouho
očekávaný průlom evangelia. Modlete se za naše bratry a sestry v Taira Christian Church v Iwaki , v protektuře Fukušima.
Nacházejí se v oblasti obrovských škod a blízko nebezpečných jaderných reaktorů.
Dostali jsme od nich sms zprávu, že jídlo, voda a benzín docházejí, a nevědí, jak se k nim tyto potřeby dostanou. Modlete
se za vedoucího pastora Moriho, bratra Ikarashiho a jejich rodiny.

Demonstrace v Aradu
[ Zpráva očitého svědka antimesiánské demonstrace, která se uskutečnila tento týden na jihu Izraele
v městě Arad. ]
Včera se v přední části domu Polly S. shromáždilo na 2,5 hodiny asi 250 ultra-ortodoxních
demonstrantů. Přičemž v zahradě jednoho ze sousedů, syna, který přežil holocaust, se shromáždilo asi
30 až 50 lidí a přišli projevit svůj nesouhlas s tím, co ultra-ortodoxové dělají a projevit nám podporu.
Demonstrace nebyla agresivní, jak jsme si mysleli, ale byla velmi hlasitá. 250 rabínů zpívalo " Am Israel
chai ", přednášely projevy a křičeli amen na vše, co rabíni přednesli. Rabíni podněcovali v protestujících
náboženské zanícení a vyzývali je k pokřiku "Bůh vládl, vládne a bude kralovat na věky věků", i přesto,
že vše co řekli nemělo nic společného se vztahem k Pánu a Jeho charakterem.
Jednu chvíli tam byla na obrazovce prezentace, připravená "anti-misionářskou" skupinou, kde ukazovali
tváře a jména asi 20 věřících v Aradu. Poselstvím bylo, že jsme nepřátelé židovského národa. Známe
člověka, který byl dříve studentem ješivy a stal se později věřícím.Uvedl, že za jeho studií v ješivě byl
svědkem návštěvy anti-misijní skupiny, která mladíky na základě filmu o mesiánských židech
podněcovala k zabíjení věřících.
Byl tam jeden z odpůrců demonstrace, který býval vysoce postaveným zástupcem vysoké školy v
Aradu a vyšel s velkou vlajkou Izraele křičíce v hněvu na ultra-ortodoxní. Vše se samozřejmě neobešlo
bez velké pozornosti novinářů, kteří k němu spěchali se svými fotoaparáty. Celou demonstraci
monitorovala izraelská televize.

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, spasitelské židovské Aliance Izraele a kázání ve sborech a konferencích po celém
Izraeli a národech světa.
Navštivte nás na : www.reviveisrael.org

Prosím MODLETE SE za naší probíhající službu v Izraeli neustávajícím evangeliem, sázením nových mesiánských
sborů, center učednických kurzů, prorockých chval a modlitebních stráží 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.

