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Tento týden na Channel One běžel velmi známý pořad s novinářkou Karen Neubach, který představil
dokument o organizacích, které v Izraeli útočí na mesiánské židy. Zatímco tento program nebyl v
„přízni“ mesiánů, jasně ukazuje pronásledování vůči nám a neetické aktivity anti-mesiánských skupin.
Pořad dokumentoval aktivity Jeruzalémského právního institutu vedeným Calebem Meyersem.
Caleb se stal hlavním advokátem a mluvčím za občanská práva jak v Izraeli, tak mimo něj. V pořadu
také zazněly rozhovory s Itajem Meronem z Yad Hašmony, s Avnerem Boskeyem z Beer Ševy,
Peninou Conforti z Ašdodu a jinými.
Hlavní debata se točila okolo demokratických práv v Izraeli versus židovská náboženská identita.
Program byl velkým vítězstvím, co se týče náboženské svobody, ale nebyl schopen řešit více
komplexních témat týkajících se náboženské identity (duchovní bitva je stále před námi.)
Zatímco účelem tohoto programu nebylo evangelizovat, obsahoval určité šoty ze služby týmu Revive
Israel, chvály sboru Ahavat Yeshua a Ašerovo vyučování o Nové smlouvě z Jeremjáše 31. Ačkoliv
byl program v hebrejštině, můžete se na něj podívat na tomto odkazu:
http://www.youtube.com/watch?feature=iv&v=GvtxhvKs_WA
Osobní evangelizace
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Můžeme vidět spoustu příležitostí k osobní evangelizaci rodilým Izraelcům včetně obnovené
spolupráce mezi týmem Revive a Netanel House outreaches. Například Rachel, Ašer a členové
jejich týmu byli pozváni tento týden místní rodinou na slavnostní šabat večeři a sdíleli se s touto
rodinou o naší víře. Atmosféra byla krásná, s hodinami přátelství, srdečnou diskusí o Mesiáši
a Božím království. Naše sestra T, studentka university, byla požádána, aby se podělila svědectvím
o mesiánských židech v naší zemi. Po skončení této vyučovací hodiny zůstalo ještě dvacet studentů,
kteří se ptali na konkrétnější otázky a odpovědi. Toto je druh ovoce, který mohou místní izraelité
produkovat: opravdové, zjevné, osobní, milující, levnější a efektivnější, než zahraniční evangelizace.
Evangelium není sdíleno pouze slovy, ale je „upečeno“ opravdovým svědectvím života v integritě, morální
odvahou a službou. „Naše víra je demonstrována naší věrností.“

Titus nebo Filemon
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Je znatelný rozdíl v tom, jakým způsobem Saul (Pavel) psal dopis Titovi a Filemonovi (Filemonovi 89). Saul tráví hodně času osobním apelováním a milostivou prosbou ho žádá, aby spolupracoval
(uvolnění Onesima od trestního stíhání).Titovi (Titovi 1,5) zase Saul posílá dlouhý spis „akčních
nástrojů“. Saul mluví v autoritě aniž by musel jemně apelovat na Titovu citlivost. Saul více důvěřoval
Titovi. Věděl, že je schopen pracovat, pokořit se, poslouchat a spolupracovat. Titovo srdce už bylo
připraveno.

Budeš Titem nebo Filemonem? Hodně záleží na tvém postoji k autoritě. Učím své učedníky, že
se mají chovat k těm okolo a hlavně těm, kteří jsou pod jejich autoritou s jemností a citlivostí
vyjádřenou k Filemonovi. Nicméně když jsou v pozici, kde dostávají instrukce od druhých, mají
se chovat jako Titus. Mají zůstat uvědomělí a v podřízenosti, tak aby autorita, která je nad nimi
jim mohla věřit, že když k nim bude mluvit narovinu, nebudou se bránit.
Goldstone vyjadřuje lítost

SI
V pátek, 1.dubna, Washington Post uveřejnil dopis bývalého lidsko-právního žalobce OSN
Richarda Goldstonea vyjadřující lítost k závěrům v jeho zprávě, kde chybně obvinil Izrael
z útočení na civilisty při opeaci Lité olovo v roce 2008-2009.
Richard Goldstone je Jihoafrický soudce v důchodu, který vedl vyšetřování OSN proti Jugoslávii a
Rwandě pro válečné zločiny. Goldstone, žid, vyrůstající v nenáboženské rodině, přičítá svému
židovství roli ve formování své etiky, která ho vedla k veřejné aktivitě proti apartheidu v jižní Africe a
nakonec k jeho funkci mezinárodního žalobce.
V operaci „Lité olovo“ Izrael odpověděl na neustálé raketové útoky vedené Hamasem z Gazy
pozemním útokem. Mnoho obyvatel Gazy a také teroristů bylo při přestřelkách zabito. Goldstone byl
OSN jmenován, aby vedl misi, která měla zjistit fakta ohledně tohoto konfliktu.
Izrael odmítl s Goldstoneovou komisí spolupracovat, protože cíle a úmysly komise byly vůči Izraeli
předpojaté. Goldstoneova zpráva zmiňovala svědectví obětí z Gazy a ignorovala svědectví
izraelských obětí a vojáků. Tato zpráva způsobila vážnou a nevratnou škodu na reputaci státu Izrael.
Od této doby Goldstone kritizoval Radu bezpečnosti OSN že nebylo vzato v úvahu odstřelování
Izraele Gazou a že OSN nebyla schopna přijmout přiměřená opatření proti jiným národům v
případech porušování lidských práv a za schvalování selektivní části původní zprávy , která byla
cílena pouze proti Izraeli.
V článku Postu Goldstone uvádí, že byl znatelně neinformován, když se podílel na tvorbě původní
zprávy. Skrz na skrz článkem je tento bod mnohokrát opakován, ačkoliv Goldstone obviňuje Izrael,
že se to stalo z nedostatku spolupráce. Goldstone jako soudce uvádí, že mohl pouze vyvodit závěry
z důkazů, které před ním ležely.
Od toho času Izrael vyšetřil přes 400 případů údajného pochybení, zatímco Hamás nespolupracoval
vůbec. Goldstone uvádí, že kdyby před tím věděl, co teď ví, jeho původní zpráva by byla zcela jiná.

Goldstone byl neobjektivní a nespravedlivý a věřil v nepodložené výpovědi Hamásu, místo aby
počkal a obdržel výsledky oficiálního izraelského vyšetřování. Goldstoneovy předpoklady byly
nesprávné, když usuzoval, že Izraelská armáda útočila na civilisty. Ta se naopak tomuto chtěla
vyvarovat.
Goldstone věří, že následky této zprávy dají Radě bezpečnosti OSN šanci změnit závěry této
rezoluce a vzít zpět útoky vůči Izraeli a zaměřit se na zločiny spáchané Hamasem. Naneštěstí škoda,
která vznikla původní zprávou je nevratná a vzhledem k historii Rady Bezpečnosti OSN se to
zdá dosti nepravděpodobné. Goldstoneův článek si můžete přečíst na:
http://www.washingtonpost.com/opinions/reconsidering-the-goldstone-report-on-israel-and-warcrimes/2011/04/01/AFg111JC_story.html

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:

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.
www.reviveisrael.org

