Služba pro probuzení Izraele a ostatních
národů

12.06.2011
© 12/06/2011 Revive Israel Ministries

Vrahové rodiny Fogelových
Ašer Intrater

V pátek 11. března vyvraţdili dva mladí muslimové,
Amjad a Hakim (18 a 19 let), rodinu Fogelových v jejich
vlastním domě v ţidovské osadě Itamar. Tento týden
byli vrahové předvedení před soud.
V soudní síni se usmívali, předváděli a nevyjadřovali za
své činy ţádné výčitky svědomí. Otevřeně se k tomuto
zločinu přiznali: Uprostřed noci se vkradli do domu.
Amjad skočil na Joava (11), zakryl mu ústa a odvlekl ho
do postele, kde ho ubodal noţem. Hakim dal pokyn Eladovi (4) ať je zticha a otočil ho, aby neviděl
vraţdu svého bratra, přitiskl ho na podlahu a také ho noţem ubodal.
Rodiče dětí spali v jiném pokoji a u sebe v posteli měli nemluvně. Vrahové vstoupili do pokoje a
rozsvítili světlo. Amjad ubodal otce, Udiho. Ruti, matka, bojovala proti Hakimovi. Amjad přišel a
začal Ruti bodat. Ruti se nepřestávala bránit. Hakim ji pak střelil M16 do břicha.
Nemluvněte si nevšimli a opustili dům. Amjat se pak vrátil, aby se podíval, jestli tam nebyla nějaká
zbraň, kterou by mohli ukrást. A v tom si všiml nemluvněte Hadas ( jen 3 měsíce stará!) a tak ji také
ubodal. Tyto podrobné popisy jsou absurdní.
Bratr Ruti Jochaj řekl, ţe vrahové nebyli zaměřeni pouze na jejich rodinu, ale na všechny lidi Izraele,
protoţe Fogelovu rodinu ani neznali [Ma´ariv (p 20,6-6-11)]. Byli tito mladí lidé prostě vyšinutí
psychopati, nebo byli „normativními“ produkty islámského extrémismu?
To, ţe byli dva, ţe byli tak mladí, ţe nedávají najevo ţádné výčitky svědomí, a ţe se otevřeně přiznali
ke svým činům, ukazuje na jejich výchovu. Chovají se, jako by to, co udělali, bylo přijatelné, ne
nenormální. Jejich odpověď na otázku proč zavraţdili rodinu Fogelových byla prostá a očividná:
„ Zabili jsme je, protoţe to byli Ţidi.“
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Boží myšlenky, zjevení

Boţí myšlenky jsou nad rámec těch, které máme my ve své omezené mysli. (Izajáš 55,8). Boţí
myšlenky, které ještě neznáme, jsou tajemstvím. Avšak pro Boha není tajemstvím ani záhadou nic;
On uţ dávno ví o všem.
Kdyţ se některá z Boţích skrytých myšlenek přenese do našich myslí, do naší oblasti porozumění,
nazýváme to zjevení. Zjevení je Boţí myšlenka nebo úmysl, o kterém jsme před tím nevěděli, ale teď
uţ to víme. Ještě jednou, Bůh nepotřebuje ţádná zjevení, protoţe On uţ dávno všechno ví. My se
modlíme, aby nám Bůh dal ducha moudrosti a zjevení (Efezským 1,17), abychom mohli porozumět
Jeho způsobu myšlení.
Kdyţ se modlíme v jazycích, vyslovujeme Boţí tajemství (1. Korinstským 14,2), coţ znamená, ţe
nerozumíme tomu, co se modlíme. Výklad jazyků poskytuje porozumění této modlitby. Toto
porozumění je určitým druhem zjevení. Jazyky a jejich výklad vedou pak i k dalším různým zjevením
(1. Korintrým 14,6).
Opravdoví věřící v Jeţíše mají potenciál, mohou slyšet Boţí hlas. Jeţíš řekl, ţe Jeho ovce slyší Jeho
hlas (Jan 10,3-5,16,27). Tato schopnost tedy není pouze pro proroky a apoštoly, ale pro všechny
věřící. Je to právě ovce, která slyší jeho hlas. Lidé ze světa nemají přístup k takovýmto zvláštním
informacím, protoţe tato komunikace probíhá skrze Boţího ducha (1. Korinstkým 2,6-10).
Proroctví je, kdyţ slyšíme Boţí slova v našem vnitřním člověku. Zatímco výklad jazyků umoţní
osobě rozumět tomu, co bylo řečeno. Jazyky plus výklad jsou rovnocenným ekvivalentem proroctví
(1. Korintským 14,5).
Vize znamená vidět naším vnitřním člověkem obraz Boţího srdce. Kaţdý má schopnost vidět ve svém
srdci obraz. Většina obrazů v srdci není od Boha. Ale kdyţ tento obraz pochází od Boha, nazývá se
vizí (na nejjednodušší úrovni). Abychom to shrnuli:
- Tajemství: Boţí nezjevená myšlenka
- Zjevení: porozumění Boţího úmyslu, aniţ bychom ji znali předem
- Moudrost: Boţí způsob myšlení
- Proroctví: slyšení Boţích slov vnitřním člověkem
- Vize: vidění Boţího obrazu vnitřním člověkem
Všechna proroctví musí být podle Písma a ne podle naši vlastní vůle (2. Petrova 1,20). Musíme
rozlišovat co je od Boha a co je pouze z touhy naší duše (Matouš 26,39; 1. Korintským 14,14;
Ţidům 4,12).
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Modlitby Letnic
Betty Intrater

Naše celonoční modlitby byly velikým průlomem. Celkovým tématem modliteb bylo duchovní
probuzení v poslední době (Skutky 2,17). Hlídky se soustředily na témata jako: Jednota Těla Kristova
(Jan 17,21), Příchod Království (Matouš 6,10), Zasaţení národů (Skutky 1,8), Moc Ducha Svatého
(Skutky 4,30), Spasení Izraele (Římanům 11,26) a Příchod Jeţíše (Matouš 23,39). Setkání bylo
vedeno v hebrejštině, ale během hlídky za zasaţení národů, se vznesly modlitby v mnoha jiných
jazycích (Skutky 2,9-10).
Připojilo se k nám okolo 100 modlitebních válečníků, většinou mladí lidé, kteří reagovali na výzvu.
Někteří zůstali několik hodin, někteří celou noc. Mesiánští pastoři Eitan Šiškof, Hanah Lukas, Ari
Sorkoram, Šmuel Birnbaum, Simcha Davidov, Ofer Amitai, Jakim Figueras a Guy Cohen, nás kaţdý
poţehnali krátkým slovem z Písma. Týmy ze Sukkat Hallel, King of Kings, Dugit, Ohalei Rahamim a
z Domu Modlitby z Nazareta se společně připojili k pracovníkům Revive Israel.
Atmosféra byla elektrizující. I kdyţ někteří se cítili na pokraji fyzického vyčerpání, pomazání Ducha
svatého nás oţivovalo ke vzrušení a očekávání. Nakonec jsme modlitby ukončili s večeří
Páně a foukánín na šofary. Kaţdý cítil, ţe jsme zaţili historický zlom a začátek plnění proroctví Joele
o konci časů.

Modlitební témata:
Prosím MODLETE SE za naší probíhající sluţbu v Izraeli neustávajícím evangeliem, sadbou nových mesiánských sborů,
center učednických kurzů, prorockých chval, modlitebních stráţí 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.
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, mesiánské židovské Aliance Izraele a kázání ve sborech a konferencích po celém
Izraeli a národech světa.
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