James Jacob Prasch

James Jacob Prasch jest dyrektorem służby Moriel.

Jacob urodził się niedaleko Nowego Jorku w USA. W mieście tym, w trakcie swoich studiów naukowych
na uniwersytecie, po wielu nieudanych próbach obalenia wiarygodności Biblii za pomocą nauki, historii i
archeologii został chrześcijaninem. Stało się to w lutym 1972 roku. Znalazł tak wiele dowodów na
poparcie twierdzeń Jezusa oraz Biblii, że odrzucenie ich wymagałoby więcej wiary niż uwierzenie.
Na tym etapie, sfrustrowany niepowodzeniem pokolenia hippisów, które miało zbudować lepszy świat
oraz pozbawiony złudzeń przez marksizm, w który się zaangażował, jak również w kulturę narkotykową,
która pochłonęła życie wielu jego przyjaciół i niemalże jego samego, złożył swoją ufność w Jezusie.
Rodzina Jacoba stanowi mieszankę rzymskich katolików i Żydów. W swojej młodości był przymuszany do
uczęszczania do katolickiej szkoły, ale również uczęszczał do Centrum Społeczności Żydowskiej. Jego
żona Pavia, również ze środowiska naukowego, jest urodzoną w Rumunii Izraelką, wierzącą żydówką,
która jest córką ocalałych z Holokaustu. Pavia była ateistką, a Jacob był agnostykiem. Po uwierzeniu w
Mesjasza oboje zmienili kierunek studiów z naukowych na teologiczne w Izraelu i Wielkiej Brytanii. Mają
dwójkę dzieci, które urodziły się w Galilei.
Jacob jest władającym językiem hebrajskim ewangelistą wśród Żydów i nauczycielem Biblii pracującym
na oryginalnym tle judeochrześcijańskim oraz hermeneutyce Nowego Testamentu, szczególny nacisk
kładzie na zakładanie kościołów i misji. Zarówno on jak i służba Moriel wyrażają bardzo konserwatywny
głos rozeznania opartego na Biblii wśród umiarkowanych zielonoświątkowców i charyzmatyków,
przeciwstawiając się takim pokusom jak ekumenizm, głoszenie ewangelii zorientowanej na pieniądze i
super artyzm, „charyzmania” oraz psycho-bełkot powszechne w dzisiejszym Kościele.
Jacob i służba Moriel wyrażają przekonanie, że żyjemy w dniach ostatecznych przed powrotem
Chrystusa a obecne wydarzenia na Bliskim Wschodzie, pogorszenie moralności społeczeństwa,
zniszczenie środowiska, globalizacja światowej ekonomii, powstanie pseudo-demokratycznej federalnej
Europy i przede wszystkim, odstępstwo we współczesnym Kościele, to wszystkie wydarzenia o
proroczym znaczeniu eschatologicznym.
Nauczania Jacoba są nagrywane na CD oraz DVD, wydawane w formie książek i nagrań wideo, które są
dostępne w oddziałach Moriel, a które można odnaleźć w sklepie na stronie internetowej
www.moriel.org
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