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Var rømningen af Gaza Guds vilje eller ej?
Er Israels tilstedeværelse i landet i dag besættelse eller bebyggelse?

Hvorfor blev det jødiske folk sendt i EKSIL i 2000 år? Hvad har Bibelen at sige om anti-semitisme?
Er der en bibelsk baggrund for den moderne zionisme?
Vil konflikten i Mellemøsten føre til en global krig?

Mange konflikter i verden i dag hænger sammen med spørgsmålet om ejerskabet og besættelsen af landet
Israel. I denne bog giver forfatteren en balanceret opsummering af de grundlæggende bibelske spørgsmål om

emnet fra et jødisk-messiansk synspunkt.

Asher Intrater er grundlægger og leder af den jødisk-messianske organisation Revive Israel i Judæas bjerge
uden for Jerusalem. Han udgiver et ugentlig nyhedsbrev med bibelundervisning og artikler om

begivenhederne i verden med relation til Israel. Han er endvidere seniorleder af menighederne Ahavat Yeshua
og Tiferet Yeshua i henholdsvis Jerusalem og Tel Aviv.

Asher Intrater har skrevet en række bøger, bl.a. ´Covenant Relationships´ og ´Iraq to Armageddon´. Desuden
´Hvem spiste frokost med Abraham´ som er oversat til dansk og udgivet af forlaget Road to Zion i 2012 samt

´Hans øjesten. (The apple of his eye).
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