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Fukušima:
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Ariel Blumenthal
Pán otevírá duchovní okno skrze Iwaki ve Fukušimě. Kvůli radiaci jindy dobře organizovaná
pomoc a odklízení trosek vypadají teď velmi zmateně a nikdo neví co dělat. I přes to vše je zde
radiace pozoruhodně nízká, ba dokonce nižší než v Tokiu, které je 160 km dále na jih (Iwaki je
největší město v blízkosti reaktorů, jen 50 km na jih.) To vše staví sbor Taira-Iwaki do jedinečné
pozice, která mi připomíná vrak Pavla ve skutcích 27.
Pavel byl na lodi jediným ze stovky nevěřících pohanů - to je více než poměr křesťanů v
Japonsku v poměru k celkové populaci. Přesto Pánova ruka byla s ním a skrze jeho přímluvu
byli všichni zachráněni, i když byla loď zničena. Jsme v této církvi svědky dotyků Pána skrze
pastory Moriho a Ikarashiho. Nákladní automobily křesťanských dobrovolníků dorážejí na denní
směnu, a dělají práci, kterou vláda není schopna dělat. Pastor Ikarashi pozorně naslouchá
potřebách a reaguje na ně. Ve středu bouře, jsou zde stavěny mosty lásky dotýkající se
tisíců lidí.
Věříme, že dalším krokem je začít denní probuzenecká setkání v církvi. Obvykle velmi
zaneprázdněným Japoncům teď nezbývá nic jiného než čekat. Modlete se za duchovní
průlom v Japonsku!
Konečně lékařský tým 60 Izraelců spolu s 60 tunovým materiálem dorazí dnes večer do
oblasti Sendai. Mám svolení je na pár dní doprovázet na sever jako překladatel.
Ariela Blumenthala můžete 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.

Spravedlnost:
Mati Shoshani
Bombový útok v Jeruzalémě.
Ve středu odpoledne byl mír a bezpečnost, kterým se Jeruzalém těšil od roku 2004 ukončen
výbuchem bomby uprostřed přeplněného autobusového nádraží. Při útoku zemřel člověk a
desítky dalších byly zraněny. Jedinou obětí tohoto útoku byla Mary Gardner, křesťanská
překladatelka Bible. Na tom samém místě bylo také několik mesiánských dětí.
Kromě toho bylo zahájeno minulý týden 50 minometných útoků z pásma Gazy, a několik
vypuštěných raket zaměřených na větší města v jižním Izraeli.
Stojíme v naší zemi v intenzivním duchovním boji, který se projevil po posledních pár útocích.
Existuje mnoho mesiánských věřících v bezpečnostních složkách. Modlete,aby teroristé byli
postaveni před soud.
Pozdvižení v Sýrii.
Sýrie se nedávno připojila k seznamu arabských národů, jejichž obyvatelstvo povstalo proti
zkorumpovanému režimu ve volání za svobodu a demokracii.
Syrský prezident, Bašár El Assad reagoval na demonstrace násilím a brutalitou. Odstřelovači,
kteří byli použiti proti demonstrantům způsobili vysoké ztráty. Assad si je
vědom křehkosti svého režimu a učinil několik ústupků směrem k
disidentům, jako je propuštění politických vězňů a zvyšování platů pro státní zaměstnance.
Katsav odsouzen.
V úterý byl Moshe Katzav, bývalý izraelský prezident, odsouzen k sedmi letům vězení na základě
obvinění ze znásilnění, sexuálního obtěžování, a bránění spravedlnosti. Ke spáchání těchto
trestných činů došlo v období jeho působení ve funkci ministra cestovního ruchu a později ve
funkci prezidenta. Kancelář prezidenta je nejvyšší non-politická ceremoniální kancelář v Izraeli.
Tento případ vyvolal obrovský veřejný zájem, protože lidé diskutovali, zda osoba s tak
vysokou funkcí (Katzav byl nucen odstoupit v průběhu soudního řízení) by měl být souzena
jako běžný občan. Zákon rozhodl o potrestání, které je pro daný druh trestného činu adekvátní.
Propojení souvislostí.
Základním poselstvím nedávných událostí na Blízkém východě byla spravedlnost. Bible
mluví o těchto událostech v posledních dnech, zejména ve vztahu k Izraeli, jak je psáno v
knize Izajáš 1,26-27, 4,2-3 a v Micheáši. Určitá Boží bázeň prochází celou izraelskou
společností, kterou způsobují i současné tvrdé výroky proti politickým vůdcům.
V minulých týdnech jsme byli očitými svědky světa, který se obrátil směrem k Izraeli a který
čekal, jak zareaguje vůči sobě samotnému. Všude kolem Izraele mnohé arabské národy volají po
tomto druhu spravedlnosti, kdy touží po stejném řešení, jako v jejich vlastních zemích.

Rodinné společenství:
Asher Intrater
Bible popisuje místní společenství víry jako početnou rodinu. Kvalifikace pro starší sboru jsou tedy
založeny na rodinných hodnotách, nikoli na administrativní kapacitě.
I Timoteovi 3,5 – Neumí-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev?
Jako jsme se zavázali k budování vztahů v rodině, tak bychom měli být zavázáni k budování vztahů ve
sboru. Shromáždění je naše druhá rodina. Jako je v rodině autorita rodičů, tak je v církvi autorita
starších. Starším znamená mít autoritu v duchovní rodině.
Radím mladým dámám, aby si vzali muže, který se nedopustil ničeho ke shromáždění, protože
zadní strana 1 Timoteovi 3 je také pravda. Pokud muž není věrný sborové rodině, jak bude věrný své
vlastní?

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.

Modlitební témata:
Sarah Palinová – tento týden navštívila se svým manželem Todem křesťanská místa v Izraeli a setkala
se s premiérem Netanjahuem. Je opravdovou věřící, citlivou a pokornou ženou.
Televize - pořad o pronásledování mesiánských věřících, který byl odložen, je nyní přeložen na tuto
středu.
Místní evangelizace - Modlete se za Ilana, Yossi, Geulah, Šaul, Vered, Zilpah, Tanya, a mnoho dalších.
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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