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Potřebujeme další překladatele!
Aktuality Revive Israel jsou již překládány do 10 jazyků v pravidelných intervalech. Potřebujeme další
překladatele v jiných jazycích!
Mluvíte plynně nějakým cizím jazykem kromě angličtiny a češtiny?
Chtěli byste do těchto jazyků překládat?
Chtěli byste se stát součástí našeho týmu tím, že pomůžete rozesílat Boží slovo ze Siónu?
Prosím napište na anja.herzog@reviveisrael.org – Těšíme se, až se ozvete!

Ašer a Betty v Evropě
Prosím modlete se za Ašera a Betty Intraterovy a za jejich službu v Polsku a v České republice od 23.7
do 3.8. , kde se setkají s našimi drahými přáteli. Navíc budou i nějakou dobu odpočívat a relaxovat,
protože slaví už 30. výročí svatby!

Výjezd mladých Izraelců do
Itálie
SI

Za poslední rok jsme na našich setkáních mladých dospělých Tsruyah (v překladu: JAH je moje skála)
fungovali jako tým, který duchovně zrál a učil se službě. V tomto období jsme se setkávali s vedoucími,
měli jsme různé workshopy, které nám pomohly rozpoznat naše dary a rozvinout je. Naše vize učednictví
je spojena s hlásáním evangelia v různých národech! Modlili jsme se a cítili jsme, že nás Bůh vede,
abychom zasáhli Itálii. Připravujeme se a pustíme se do toho. Pojede nás tam 7, na 10 dní a navštívíme tam
3 místa, kde se spolu s místními věřícími budeme přimlouvat, chodit po ulicích, sdílet se s evangeliem a
modlit se s lidmi, které potkáme. Modlete se prosím za nás, za finanční podporu, kterou sháníme, a za naši
duchovní připravenost pro tuto práci.
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Zasahování Izraelců v Indii

Každý rok se tisíce Izraelců vydávají na cestu do Indie při hledání pravdy a za hledáním duchovních
zážitků. V Indii žije mnoho Izraelců a můžete najít i regiony, kde je mnoho věcí popsáno v hebrejštině, aby
se vyhovělo všem těm Izraelcům, kteří plánují Indii navštívit!
Před několika lety dal Bůh našim váženým přátelům vizi podat pomocnou ruku těmto Izraelcům a začaly se
pravidelně k těmto skupinám připojovat i izraelští věřící, kteří tyto své krajany evangelizují v hebrejštině.
Revive Izrael podporuje tuto službu jak finančně, tak tím, že posílá lidi, kteří jim pomáhají v jejich úsilí.
Minulý měsíc Haim, otec čtyř dětí, třicátník a člen našeho sboru Ahavat Ješua, mohl poprvé od doby kdy
emigroval opustit Izrael. S podporou Revive Israel se mohl přidat k týmu Reach Initiative Int’l , který
zasahuje mladé Izraelce, kteří cestují do severní Indie. Napsal nám:
"Náš denní režim se skládal z ranního uctívání, chval, přímluv, studia Bible, a rekapitulace
předešlého. Poté jsme se rozdělili do dvou až tří skupin a vyrazili do různých restaurací, kaváren, atd., kde
se nacházeli izraelští poutníci. Vysvětlili jsme, že jsme skupina mesiánských Židů, kteří
cestují společně, modlí se a hledají Boha a těší se na setkání s novými lidmi a sdílí svou víru s těmi, kteří
touží poslouchat. Bylo to velmi snadné mluvit o duchovních tématech, a zvlášť byli zvědaví, co hledáme na
těchto místech, pokud nás nezajímají drogy, divoké večírky a sexuální požitek. Lidé
byli velmi příjemní a otevření a bavilo je poslouchat osobní svědectví všech členů naší
skupiny. Jeden izraelský mladík, "T", a 3 místní Indové položili své životy Pánu: Prosím, modlete se se
mnou, když budu udržovat kontakt s tímto učedníkem a těmito lidmi přes internet. Celkově to byl pro mě
úžasný zážitek návrat ke své "první lásce", Ježíši a obnovu nadšení pro tuto práci. Děkuji vám!

Ježíšův pochod v Tokiju
16.července
Náš partner a přítel Ikapi nám pomohl shromáždit téměř 1000 Japonců a mezinárodních věřících na
„Ježíšův pochod“ v centru Tokia. I v parném horku se lidé shromáždili na 2,5 hodinové chvály a
modlitby, které vyůstily v 1,5 hodinový pochod na trase z Meiji do parků Yoyogi. Účastnili se ho
reprezentanti okolo 10 národů a přátelé z RI: David (Olive Tree Ranch) a Avišalom (Tents of Mercy).
Přimlouvali se, modlili se a žehnali shromáždění kněžským požehnáním (Numeri 6,22-26). Cítili jsme
tam velkého ducha jednoty a radosti- také i určitou úlevu od horka, díky nesezónnímu vánku uprostřed
téhle Tokijské „džungle“. Prosíme, neustávejte v modlitbách za práci Ikapiho v Global Mission Center
v Iwaki ve Fukušimě. Každý den navštíví jejich centrum na 100 lidí a mnoho z nich přichází k víře.
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Narodil se syn, byla uzavřena smlouva!

Jonathan M.

Dítě se jmenuje Rafael. Smlouvou je obřízka, která se konala v úterý 21.července. Jednalo se o závazek
Bohu ze strany rodiny a komunity věřících v Jeruzalémě. Je to závazek, který učinili už Židé před 4000
léty. Řekli „Budeme tvým lidem a Ty budeš našim Bohem.“
Tato událost měla dokonce mnohem větší význam pro zúčastněné, protože chlapec, který byl obřezán, je
sedmým vnoučkem Dana Justera (Dan Juster je proslulým mezinárodním vedoucím Mesiánského hnutí), a
obřad vedl Ašer Intrater. Tento moment měl hluboký význam. Vidět fyzické ovoce 30tiletého smluvního
vztahu mezi Ašerem a Danem – obřízka třetí generace mesiánských Židů!
V komunitě židovských věřících najdeme v obřízce zvláštní význam. V nás to vyvolává realitu posledního
Syna Smlouvy, Ješuy. Toho, který jakožto Žid byl osmý den obřezán, který zemřel a měl nad hlavou nápis
„Král Židů“, a který bude jednou vládnout nad celou zemí z Jeruzaléma…kde byl právě můj syn obřezán!

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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