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Policie
Ašer Intrater

Ašer a S… a N… byli tento týden znovu předvoláni na policejní stanici. Otevřeli totiž novou složku
obvinění z porušování „anti-misionářských“ zákonů. Děkujeme vám za vaše neustálé modlitby a
moudrost.
Náš právní zástupce v těchto věcech byl Jeruzalémský institut spravedlnosti v čele s Kálebem
Meyersem. Jsou to velice plodní průkopníci mesiášova těla v oblasti právních záležitostí, médií a
vlády zde v Izraeli. Chcete-li se dovědět více o jejich práci, podívejte se na stránku: www.jij.org.il

Beck
24. srpna plánuje Glen Beck udělat velký mítink na Teddyho stadióně v Jeruzalémě. Mítink bude mít
téma „Obnova odvahy“ a bude se zastávat mezinárodní podpory pro Izrael a opozice vůči terorismu.
Prosím modlete se za úspěšnost tohoto mítinku, za větší uvědomění si důležitosti spolupráce
s věřícími křesťany po celém světě.

Katzir
Na severu Izraele dnes začala 10 denní mládežnická konference „sklizně“ v čele s Eitanem Šiškofem.
Prosím modlete se za duchovní průlom pro všechny zúčastněné.
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Hlásání evangelia
Aktivní pomoc společenství zahrnovala tento týden hluboké duchovní rozhovory s přibližně 20
novými místními Izraelci. Prosím modlete se za spasení a učednictví pro Jicáka, Judit, Matana, Irit,
Orit, Josi, Davida, Idit, Jaira a další. Modlete se také za neustálé pomazání evangelia pro naši sestru
Ráchel Netanel.

Ahavat Ješua
Jsme svědky průlomu v našem sboru v Jeruzalémě: do sboru přichází více lidí, obnovení vize,
přítomnost Ducha Svatého, přátelství, mladí vedoucí. Prosím modlete se za pastora Ediho Santora a
Kantora Chaimeho. Modlete se za hlubší význam společenství, věrnosti všech a za průlom ve službě
dětem

Finanční integrita
V historii se v Izraeli udál konflikt týkající se peněz darovaných mesiášovu tělu (církvi). Tento
konflikt se udál za dnů první církve. Skutky 6,1 V těch dnech, kdy přibývalo učedníků, nastalo
reptání Helénistů proti Hebrejům, že při každodenní službě jsou jejich vdovy zanedbávány.
Tento konflikt pokračuje až do dnešních dnů. Konflikt se dělí částečně podle jazykového seskupení a
etnického původu. Býval velký tlak týkající se rozdělení finančních prostředků mezi místní Izraelce a
ty z ostatních národů. Jednota a strategická moudrost týkající se darovaných peněz pro službu v Izraeli
je dnes kritickým tématem.
Šimon Kéfa (Petr) a ostatní učedníci byli rybáři z Galileje, kteří se vzdali všeho, aby následovali
Ježíše. V knize Skutků se však nacházejí na místě zodpovědnosti za obrovské sumy peněz. Lidé
dokonce prodávali domy a pokládali peníze k jejich nohám (Skutky 4,34-35). Prosím modlete se za
spravedlnost v této oblasti, aby se zde v zemi mohlo rozšířit probuzení.
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„Flotila“ a „nálety“
Mati Šošani

Minulý týden se Izrael ubránil dvěma mezinárodním útokům. První byla naplánovaná flotila, což bylo
pokračováním události z května. Po velikém diplomatickém úsilí se pobřežní země Evropy dohodly,
že zabrání lodím, které plují do Izraele, v plavbě. V jednom případě se dokonce nalodilo na americkou
loď řecké komando, což bylo proti směrnicím vládnoucích orgánů.
Celý minulý týden se izraelské úřady připravovaly na „nálety“ několika set levicových aktivistů, kteří
plánovali přiletět do Izraele. Izrael úspěšně zabránil plánované provokaci tím, že umístil spoustu
známých aktivistů na seznam „neletících“ a dal ho aerolinkám. Na letišti v Tel-Avivu také připravili
velké pozemní síly, které byly schopny snadno zvládnout těch několik demonstrantů, kteří se do země
přece jen dostali.
Izraelská vláda se poučila z fiaska v médiích, které způsobila první flotila. Tentokráte anti-izraelské
aktivisty přechytračila, což bylo lepší než splnění jejich požadavků.

Atentát na Harririho
Zvláštní tribunál v Haagu pro Libanon vydal žalobu na čtyři členy Hizbaláhu, kteří jsou hledaní za
atentát na bývalého Libanonského premiéra Rafika El Haririho v roce 2005. Hariri byl zabit bombou
v autě. Tímto obviněním Haagský tribunál zabránil pokusům Hizbaláhu uniknout spravedlnosti.
V reakci na obvinění vydal Interpol na tyto čtyři zatykač.
Hizbaláh nedávno ovládl libanonskou vládu, svrhl Haririho syna Saida, který uprchl do Evropy ze
strachu, že bude zavražděn jako jeho otec. V historii měl Libanon křesťanskou většinu. Avšak
důsledkem muslimsko-křesťanské občanské války v roce 1980 většina křesťanské populace opustila
zemi. A toto je poprvé v moderní historii, kdy je Libanon ovládán muslimskou vládou.
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Modlitební témata:
Prosím MODLETE SE za naší probíhající službu v Izraeli neustávajícím evangeliem, sadbou nových mesiánských sborů,
center učednických kurzů, prorockých chval, modlitebních stráží 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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