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Fukušima
Asher Intrater
Následující článek je od našeho partnera, pastora Y.Ikarašiho z Iwaki, z Fukušimy v Japonsku. Jeho
centrum pro Globální misii funguje jako hlavní základna pro křesťanské a vládní pomocníky při
odstraňování následků katastrofy v této oblasti.
“ Momentálně fungujeme s 10-20 lidmi. Každý den proudí pomoc z mnoha okolních církví. Včera mi
bylo umožněno navštívit evakuační centrum, kde se nachází mnoho lidí postižených tsunami. Ve
spolupráci s obecními úřady organizujeme křesťanské dobrovolníky, abychom zjevili Kristovu lásku
hledáním pomoci a povzbuzováním lidí, kteří se nedostali do evakuačních center. Potřebujeme
zásoby, různé materiály…ale více než cokoliv jiného potřebujeme 24 hodinové modlitby. Stojíme
v mezeře a přimlouváme se za spasení Japonska. Je čas, ve kterém nemůžeme jen tak dát pryč ruce
z pluhu."
Vysíláme našeho služebníka Ariela, který působil 4 roky jako misionář v Japonsku a plynně mluví
jejich jazykem. Bude podporovat práci centra pro Globální misii v modlitbě, poradenství a praktickou
pomocí. Můžete ho sledovat a modlit se za něj na našem blogu Pray for Japan
(http://reviveisrael.org/japanblog/). Jestliže někdo z vás cítí zvláštní povolání k modlitbám a
přímluvám za něj (denně), prosím pošlete mu zprávu na email ariel.blumenthal@reviveisrael.org.
Zakládáme fond skrze naši kancelář v USA a detaily zveřejníme v následujících několika
dnech.

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.

Věrný až na smrt:
Po postu Ester jsme měli nádherné oslavy Esteřina svátku (Purim) – se zpěvy, tanci, hamanovými
koláčky a hrami pro děti. Náš syn Ami, který se tento týden zapsal do izraelské armády, nám poslal
zprávu. Bylo tam několik ještě nespasených izraelců. Jeden z nich se s námi modlil a dal svůj život
Ješuovi (Ježíši) a další byl uzdraven.
Postavy Mordechaje a Ester v knize Ester jsou pozoruhodné. Ve svých osobnostech byli docela
rozdílní. Mordechaj byl můž totální poslušnosti. Odmítal se poklonit Hamanovi (tak jako se Ješua odmítl
poklonit satanovi – Lukáš 4,7-8). Jeho postoj víry ho přenesl do opozice vůči světskému zřízení, on ale
neuhnul. Byl věrný, i kdyby to znamenalo jeho smrt.
Ester byla žena úplného vědomí milosti a přízně Boží. Čtyřikrát oslovila krále Achašvéroše řkouce
„Jestliže jsem získala tvou přízeň.“ Přesto její oslovení krále jí přivedlo do pozice, ve které musela být
věrná až na smrt (Ester 4,14-16).

Ješua vyzývá sbor ve Smyrně: „Buď věrný až na smrt“ – Zjevení 2,10. Přestože máme osobnost
Ester za úctyhodnou, nebo osobnost Mordechaje za spravedlivého proroka, jsme všichni povoláni
být věrnými až na smrt. Máme smlouvu s Ješuou. On ve smlouvě s námi byl věrný až na smrt na
kříži. Být věrný ve smluvním vztahu je velmi nákladné. My své smlouvě s ním musíme být rovněž
věrni – věrní na smrt Ješuovi a naším bratrům a sestrám v Pánu.

Victoria´s Secret:
V úterý 15. března elitní námořní jednotka izraelských sil, Shayetet 13, zajala nákladní loď „Victoria“ asi
200 kilometrů východně od Izraele mířící k Egyptu s cílem dodat zbraně Hamásu v Gaze. Zbraně byly
naloženy v Íránu a transportovány po zemi přes Sýrii a poslány lodí ze syrského přístavu Latkia do
tureckého přístavu Mersin. Loď převážela 50 tun zbraní ukrytých pod pytli s obilím.
Zbraně zahrnovaly rakety C-704 země-moře čínské výroby s dosahem 35 kilometrů. Naložit zbraně
s tímto kalibrem na lodě vyžadovalo spolupráci s vyššími vládními úředníky.
Dopadení zbraní není pouze vítězstvím pro Shayetet 13 ( která se dříve účastnila podobných incidentů
jako byla Marmara, Francop a Karina A), ale také odhaluje spolupráci mezi Íránem, Sýrií a Tureckem
v zásobování teroristů zbraněmi .

Teroristický útok na Itamar:
Vrazi rodiny Fogelových ještě stále nebyli dopadeni. Modlete se, aby Bůh vedl izraelskou policii
k dopadení zločinců. Zde jsou vyňatky z úvodníku od Caroline Glick z Jerusalem Post.
„ Ruth Fogelová byla v koupelně, když palestinští teroristé napadli jejího manžela Udiho a jejich 3 měsíce
starou holčičku Hadasu. Podřízli jejich hrdla, zatímco leželi v posteli v pátek v noci v Itamaru. Když Ruth
vyšla z koupelny, teroristé ji ubodali k smrti. Pak se přesunuli k dalším dětem do ložnice, kde našli spícího
Yoava (11) a Elada (4). Probodli jim srdce a podřízli jim hrdla.

Vrazi minuli ještě jeden pokoj, kde spali další Fogelovi synové Ro´i (8) a Yishai (2). Chlapce nalezla
nejstarší sestra Tamar (12), když se vracela domů od své kamarádky.
Jako nezvyklý akt, kancelář premiéra zveřejnila fotky
těl smáčených v krvi. Možná si Benjamin Netanjahu
myslel, že masakr tří malých dětí obměkčí něčí
postoj nenávisti vůči Izraeli. To bylo tématem jeho
sobotního projevu národu. Netanjahu hovořil
k světovým vůdcům, kteří bezmyšlenkovitě odsuzují
Izrael v Bezpečnostní radě OSN. Požadoval ať
stejně tak rychle a se stejným nadšením odsoudí
vraždy malých židovských dětí. Neměl se tím
obtěžovat. Vláda zveřejnila fotky v sobotu večer.
Webová stránka „My Israel“ dala na youtube krátké
video s těmito fotografiemi. Do dvou hodin youtube toto video odstranilo. Anti-židovská propaganda je tak
všudypřítomná a tak vražedná, že vražda Fogelových dětí byla brána jako čin hrdinství. Vražda
Fogelových byla přivítána v ulicích Gazy s oslavami a Hamás rozdával sladkosti.

Půst Ester:
Rose
V pátek od osmé rána do šesté večerní bylo okolo 40 lidí, kteří se k nám připojili, ať už v modlitební
místnosti, nebo mimo ní a modlili se a postili se za židovský národ, církev a ostatní národy. Byl to sen,
který se stal skutečností. Bralo to dech vidět tým Revive Israel v modlitební místnosti, jak celý den chválí a
spolupracuje v přímluvách v jednotě mysli a ducha. Postačí když řeknu, že tento den byl „pro takový čas,
jako je tento“.
To, co jsme udělali v tomto roce je jako semeno, které dále poroste, dokud nedosáhne plnosti zaslíbení.
Každým rokem máme v plánu svolávat věřící na celém světě k účasti v tomto
postu Ester. Tento rok přislíbily účast stovky tisíc věřících po celém světě v modlitebních domech,
církvích, mesiánských shromážděních. Potřebujeme miliony k zlomení moci, která přichází proti
Jeruzalému a návratu našeho milovaného Krále.
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.
Poznámka: Tyto články a aktualizace mohou být vytištěny pro osobní potřebu a pro přátele ale nesmí být zveřejněny na webu nebo v
tištěných publikacích s výjimkou výslovného písemného souhlasu z Revive Israel.
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