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Osobní úvahy o soudním procesu
Ašer Intrater

Uplynulý rok nabídl nebývalé příleţitosti, kdy jsme mohli v izraelských médiích diskutovat o naší
víře. Týkalo se to médií jako třeba: vzdělávací televize, televizní kanál1, největší Hebrejské noviny a
noviny Jediot.
Během této doby jsem rovněţ navštěvoval místní Sefaradskou ortodoxní synagogu, protoţe rád
studuji, modlím se a rád mám s nimi společenství. Před několika týdny mě však jeden ze členů poznal
v televizi. Potvrdil jsem mu, ţe jsem Mesiánský ţid. Netrvalo to dlouho a tato zpráva se rozšířila mezi
všemi v synagoze.
Rabín si se mnou sjednal schůzku. Je to milý člověk, kterého si váţím. Přes hodinu jsme mluvili o víře
a náboţenství. Ačkoli byl zdvořilý, řekl mi, ţe jeruzalémští rabíni organizují proti mně „krutou“
opozici, a ţe on bude stát při nich. Další Šabat mě odmítli pustit do synagogy. Uvědomil jsem si, ţe
neodmítají mě, ale odmítají Jeţíše. Jeţíše, který je miluje mnohem více, neţ si uvědomují. A tak jsme
On a já smutně odešli.
V neděli se pak u našich dveří ukázala policie. Měli pro mě předvolání k soudu (spolu s jedním párem
z našeho sboru). Předvolání obsahovalo 19 stránek nepodloţených tvrzení. Ţaloba byla vznesena ve
jménu rodičů náctileté dívky, která se spřátelila s párem z našeho sboru.
V Izraeli je nelegální obrátit nezletilého na jinou víru, bez svolení rodičů. Za ţádných okolností
bychom to neporušili. A v tomto případě jsme uvědomili rodiče písemně, ţe náctiletí mohou
navštěvovat náš sbor pouze s povolením rodičů. Proto byla ţaloba na prvním místě bezdůvodná.
Kdyţ jsme přijeli k soudu, byl tam náboţenský právník a představitel „anti-misijní“ skupiny. [To, ţe
většina izraelské veřejnosti a vládních činitelů nejsou „anti-mesiánští“, neznamená nic. Opozice
přichází především ze strany extrémistických náboţenských skupin.]
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Namísto toho, aby se zabývali ţalobou rodičů, právník začal jednoduše na nás útočit, jako na sektu.
Opakovaně mě nazýval „vůdcem sekty mesiánských Ţidů (Skutky 24,4-5).“ Ačkoli to bylo poniţující,
nemělo to s případem ţádný právní vztah. Ţaloba byla záminkou k tomu, aby nás hanobili. Mělo to
málo co do činění s péčí o potřeby té mladé dámy.
Nakonec se soudce rozzlobil a zeptal se, co všechny ty náboţenské řeči mají společného s tímto
případem (Lukáš 23,4; Skutky 18,14-15; Skutky 19,38). Kdyţ jsme přednesli jako důkaz naše dopisy
rodině, kde poţadujeme dovolení rodičů, soudce tento případ uzavřel. Je to škoda, ţe tito rodiče byli
zneuţiti těmi, kteří se nás snaţili zdiskreditovat. Můţeme jen doufat v to nejlepší pro tuto dívku a její
rodinu.
Kdyţ jsme se vrátili domů, našli jsme další „vlnu“ opozice: článek, který chtěli uveřejnit v místních
novinách, kde nás napadali jako „misionářský“ kult. Zjevně případ u soudu byl jen součástí „víru“
k tomu, aby nás pomluvili v novinách. Prosím modlete se ohnivě za to, aby všechno zlé se obrátilo
k dobrému. Chtěl bych poděkovat našemu právníkovi a drahému příteli Kalebu Myersovi
z Jeruzalémského institutu pro spravedlnost, který nás zastupoval u tohoto případu.
Duchovní útok náboţenského pronásledování má tři sloţky: Odmítnutí, zastrašování a pomlouvání.
Dalo by se říct, ţe se nás chtějí ZBAVIT. Díky vašim modlitbám jsme však byli pod ochranou Boţí
milosti a podpíráni velkým pokojem v mysli.
Celá situace byla podobná scéně z knihy Skutků. Seděli jsme tam v soudní síni v Jeruzalémě,
obviněni z toho, ţe jsme sektou, vypovězeni ze synagogy, Farizeové na nás osnovali spiknutí.
Myslím, ţe to byla čest. Pomluvy namířené proti nám jsou jen odklonem od skutečného tématu: Jestli
je Jeţíš Mesiášem, nebo není (Skutky 17,3).
Po desetiletí učím, ţe bychom měli být jako apoštolové. Apoštolské probuzení ale není bez
pronásledování. „Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým sluţebníkům, aby s odvahou a
odhodlaně mluvili tvé slovo; a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky…“ – Skutky
4,29-30. Očekávali jsme snad znamení a divy bez hrozeb?
Získáváme čistší pohled na biblické příběhy.
1. Náboţenští vůdcové budou podněcovat obyčejné lidi, aby byli naštvaní (Skutky 6,12; 14,2; 14,19;
13,50; 17,5; 17,13).
2. Budou si najímat právní a forenzní specialisty k tomu, aby nás obvinili (Skutky 24,1)
3. Proto Jeţíš nařídil, aby se oddělil stát a náboţenství ("Dejte císařovi…" - Matouš 22,21), a
Saul/Pavel se obrátil na státní moc ("Stojím před císařským soudem…" - Skutky 25,10).
4. Budeme obviněni z toho, ţe jsme sekta (Skutky 24,5; 14; 28,22).
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5. Namísto toho, aby se jednalo o problému, obrátí téma k útokům na náš charakter. To vše skrze lţi a
pomluvy (Lukáš 23,1-2; Skutky 16,20; 17,6; 18,13; 21,28; 22,22).
6. Budou hledat, jen aby nás chytli za jediné slovíčko, a aby nás z něčeho obvinili (Lukáš 11,54; 14,1;
20,20).
7. Jestli se budeme dostatečně usilovně modlit, dnešní apoštolové budou vyvedeni z vězení (Skutky
12,5). A pokud ne, tak vyvedeni nebudou (Skutky 12,2).
8. Myslet si, ţe probuzení přijde bez pronásledování, je omyl (Skutky 14,22).
9. Vše bude přijatelné, aţ na jednu věc: Jeţíšovo jméno (Skutky 4,17-18; 5,28; 5,40).
Stojí to vše za to? Ano. Z jakého důvodu? – LÁSKA. Jestliţe milujeme lidi svého národa, pak bolest a
pronásledování jsou jen malou cenou za to, jak jim ukázat Mesiášovu lásku. V ţádném případě se
necítím uraţený nebo zraněný. Prostě milujeme své lidi a jsme ochotni za ně i poloţit naše ţivoty
(Skutky 7,60; 20,24; 21,13). Oni teď prostě ještě nechápou (Lukáš 23,46). Zatím.

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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