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Misionáři
Ašer Intrater

Nejsprostší slovo v Hebrejštině není to na 4 písmena (v angl.). Bohuţel nejsprostším slovem je
„misionář“. Kulturní důsledky jsou komplexní. Existuje 5 základních úrovní významu tohoto
slova. Počínaje nejhorším:
1. Zloději duší – jako v laciném sci-fi filmu, náboţenští extrémisté vzbuzují dojmy, ţe
misionáři kradou duše nevinným Ţidům. Jedna obecná fráze říká: Nacisti zabíjeli naše těla
a vy (misionáři) dnes zabíjíte naše duše. Tato slova vţdy vykřikují na demonstracích proti
mesiánům s intenzivními emocemi.
2. Kriminálnici – V Izraeli existuje anti-misionářský zákon. Tento zákon NENÍ proti
evangelizování. Obsahuje dvě klauzule: Je zakázáno podplatit osobu, aby změnila své
náboţenské vyznání; a obrátit mladistvého k jiné víře bez souhlasu rodičů. Právě z těchto
dvou věcí nás obviňují a manipulativně pouţívají tyto věci proti nám.
3. Neetické metody – obraz psychologického tlaku na lidi, lovení nic netušících mladistvých,
vykořisťování lidí v tísni, atd. Znovu, absurdní obvinění, které však, kdyţ se dostatečně
dlouho opakuje, vytváří prostředí nedůvěry při sdílení se o naší víře.
4. Konverze z židovské identity – Nevěří v duchovní víru ke spasení, ale berou to jako
chybné pojetí konverze, ve smyslu změny etnické identity, zrady vlastních lidí, stát se
pohanem, změny náboţenského vyznání a porušení Boţích smluv s praotci.
5. Nabízení evangelizačních materiálů – Legitimní distribuce Biblí, nebo evangelizačních
materiálů často doprovází první 4 kategorie. První 4 kategorie nemají nic společného s tím,
kdo doopravdy jsme, nebo co doopravdy děláme. Ale č.5 je pravdou. Kdyţ se nás
v hebrejštině zeptají, zda jsme „misionáři“, v odpovědi se plně stavíme proti všem
negativním definicím, a pak se sdílíme s naší vírou s kýmkoli, v souladu se zákonem.
Tento týden anti-mesiánské skupiny pokračovaly ve svých kampaních zaměřených proti nám.
Demonstrace před domy S… a N… nebyla úspěšná. Ukázalo se jen okolo 30 náboţenských
extrémistů (většina ze synagogy, do které jsem chodil, neţ jsem musel odejít). Vyhrocená řeč byla
namířená proti 3 cílům: Mesiánským Ţidům obecně, proti mně, proti rodině S… a N… Navíc vyšel
v novinách další obviňující článek.
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Čím více studujeme knihu Skutků, tím více si uvědomujeme, ţe pronásledování je nedílnou součástí
skutečného apoštolského ţivota. Tento týden jsme zaznamenali 3 elementy: podněcování davu,
falešní svědkové a obvinění z anti-ţidovství. To samé se stalo Štěpánovi a Pavlovi.
Náboţenští vůdcové podněcovali dav proti Štěpánovi (Skutky 6,12) a Pavlovi (Skutky 21,27). Aby
vzniklo pronásledování, lidé se musí stát více emocionální a nadšení, pak se budou chovat
iracionálně.
Falešní svědkové povstali proti Štěpánovi (Skutky 6,13) a obvinili Pavla z toho, ţe přivedl do
chrámu pohana (Skutky 21,29). Kdyţ je předneseno falešné svědectví v prostředí, které nedovolí
prezentaci faktů a důkazů, pak není ţádná moţnost tato tvrzení vyvrátit. Hněv davu je podněcován
falešným svědectvím
Jak Štěpán (Skutky 6,13) tak Pavel (Skutky 21,28) byli obvinění z toho, ţe jsou proti Tóře, proti
chrámu, proti Ţidům, nebo jejich tradicím. My, mesiánští Ţidé, projevujeme vůči svým lidem, naši
zemi a našim zaslíbením ohnivou loajalitu. Dokonce Pavel šel do chrámu a vzal na sebe slib, aby
dokázal svou loajálnost (Skutky 21,21-24). Ačkoli to vypadalo, ţe to nepomůţe, tak to bylo velice
důleţité pro něj samotného ve vztahu vůči lidem a Bohu. Tím, ţe jsem navštěvoval synagogu, cítil
jsem se stejně, i kdyţ pak ti, co přišli protestovat, byli členové právě té synagogy.
Čelíme neustálým hrozbám dalších demonstrací, zpráv v médiích, falešných svědků a náboţenských
vůdců. Vyhroţují S… a N…, ţe je vyhodí z domu. A přesto v tom všem jsme více neţ vítězové
(Římanům 8,37). Většina pronásledování vede ke svědectví o Jeţíši (Marek 13,9). Přesto se
radujeme, ţe jsme účastni tohoto pronásledování pro Jeho jméno (Matouš 5,11-12).
Hlavním cílem těchto útoků je zastrašování. Jan popisuje tohoto ducha jako „strach z Ţidů“. Nikodém
Jeţíše navštívil v noci (Jan 3,1). Hodně náboţenských Ţidů věřilo v Jeţíše, ale skrývali to (Jan 7,13).
Byl to strach z vyloučení z komunity (Jan 9,22). I mezi rabíny bylo mnoho tajných věřících (Jan
12,42). I Josef z Arimatie přišel ve skrytu (Jan 19,38). Dokonce i učedníci se schovávali za
zavřenými dveřmi (Jan 20,19).
Avšak nebyl to strach ze Ţidů, ale démonický duch zastrašování skrze pohoršené náboţenské vůdce.
Jeden americký reportér byl tento týden přítomen na našich setkáních. Má hodně zkušeností s psaním
reportáţí o pronásledování v muslimském světě. Zavolal nám a řekl: „Chci se omluvit. Myslel jsem,
ţe vaše pronásledování není skutečné. Zaţil jsem tady strach, jaký jsem doposud neviděl ani ve
tvářích Dţihádských radikalistů.“
Dobrou zprávou však je, ţe toto pronásledování vlastně přitahuje lidi k nám. Spousta lidí vidí tuto
nespravedlnost. Zatímco pokračujeme dál v lásce a pokoře, Pán se dotýká srdcí našich lidí.
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Musab
Zde můţete shlédnout 8 minutové video, kde Musab popisuje svou víru v Jeţíše a svůj vztah k Islámu
a Izraeli.
http://www.katsomo.fi/?progId=71943
Prosím neustávejte v modlitbách za něj a naše arabské křesťanské bratry a sestry.
Samek Janaj
Mému drahému bratru a synovi ve víře Juvalu Janajovi se v pátek narodila 4,5kg holčička Širel. V neděli
však jeho otec Samek Janaj odešel ve věku 91. Samek byl jedním ze zakladatelů izraelského
námořnictva a byl také jedním z osobních poradců Ben Guriona. Na jeho pohřbu bylo 5 generálů a velký
počet vedoucích. Herec Chaim Topol zazpíval oslavnou řeč. Byl to vzácný moment, kdy jsme vzdali
hold jednomu ze zakládajících otců naší země.

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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