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CHEVRA
Poslanie:
Potešujte, potešujte môj ľud... (Iz. 40)
Vízia:
“Budovanie mostov medzi kresťanmi a židmi”
“...on je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr.”

(Ef. 2:14)

“...tých dvoje, Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného človeka činiac pokoj”. (Ef. 2:15)
“...skrze Neho máme prístup oboje v jednom Duchu k Otcovi”.

(Ef. 2:18)

Chevra je hebrejský výraz pre spoločenstvo, skupinu priateľov.
Úlohou a zároveň cieľom občianskeho združenia Chevra na Slovensku a v Českej republike
je šíriť Božie Slovo pre cirkev dnešných dní. Slovo je zamerané na poznanie Božích zámerov
pre cirkev a Izrael a vyučovanie o židovských koreňoch kresťanskej viery. Dôraz v tejto oblasti
dávame na osobné stretnutia so skupinami ľudí (cirkvi, organizácie, modlitebné tímy, a pod.),
ktorí majú túžbu po poznaní a vzdelávaní. Je samozrejmé, že nie je možné oddeliť teoretické
znalosti a vedomosti o Bohu, od praktickej aplikácie počnúc modlitbami až po vycestovanie
na misijnú cestu do Ukrajiny, Moldavska alebo inej krajiny bývalého Sovietskeho zväzu,
kde doteraz žije v diaspóre mnoho židov.

SLOVO NA ÚVOD
Drahí súrodenci!
Tu je slovo zo Slova pre vás
„Ale ja v množstve tvojej milosti vojdem do tvojho domu a budem sa
klaňať, obrátený k chrámu tvojej svätosti, v tvojej bázni.“ (Ž 5:8)
Len vďaka Božej milosti môžeme vstupovať do Jeho domu a klaňať sa Mu
(uctievať Ho). Je na každom jednotlivcovi, čo si donesie do cirkvi, ktorá je
chrámom Jeho svätosti. Tak ako v Jeruzalemskom chráme prebývala
Božia svätosť, tak si aj dnes Boh žiada, aby v Jeho cirkvi bolo miesto pre
Jeho svätosť. Božia bázeň otvára oči pre Božiu svätosť. Sú tu spomenuté štyri zložky, ktoré sú
veľmi dôležité v našom prístupe k Bohu: milosť, úcta, svätosť a bázeň. Keď strádame bázeň,
strádame všetko ostatné. Bez bázne pristupujeme k Bohu len zo zvyku, náboženského postoja
alebo povinnosti. Božia bázeň je veľmi dôležitým faktorom v našom chodení s Bohom.
„Počiatkom múdrosti je bázeň Hospodinova. Výborný rozum majú všetci, ktorí to robia. Jeho chvála
stoji na večnosť.“ (Ž 110:10) Skrze bázeň Hospodinovu sa otvárame pre Božiu múdrosť a chválu.
Taký život je požehnaný, lebo „Blahoslavený človek, ktorý sa bojí Hospodina a má veľkú záľubu
v Jeho prikázaniach. Jeho semeno bude mocné na zemi. Pokolenie priamych bude požehnané.
Hojnosť a bohatstvo v jeho dome a jeho spravodlivosť stoji na večnosť.“ (Ž 112:1-3) Podobné slovo
môžeme nájsť v Žalme 128:1-4: „Blahoslavený každý, kto sa boji Hospodina, kto chodí po Jeho
cestách. Istotne budeš jesť prácu svojich rúk, budeš blahoslavený a dobre ti bude. Tvoja žena bude
ako plodný vinič vo vnútri tvojho domu, tvoji synovia ako mladistvé olivy vôkol tvojho stola. Hľa, tak
bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Hospodina.“ Boh chce, aby si žil požehnaný život. Podmienkou
týchto zasľúbení je však bázeň Hospodinova.
Božia bázeň nás drží, aby sme neklesli do hriechu. Hriech poukazuje na nedostatok Božej bázne:
„Nepravá reč bezbožníka ma usvedčuje hlboko v mojom srdci o tom, že niet bázne Božej pred jeho
očami“ (Ž 36:1) Keď dal Boh ľudom na Sinaji Božie Slovo (prikázania) (2 M 20:1-17), celú udalosť
sprevádzali znamenia; „...všetok ľud videl hrmenie a blesky, počul zvuk trúby a videl vrch kúriť sa.
A keď to videl ľud, ustupovali trasúc sa od strachu a stáli z ďaleka. A povedali Mojžišovi: Hovor ty
s nami a budeme počúvať, a nech nehovorí s nami Boh, aby sme nezomreli. A Mojžiš povedal ľudu:
Nebojte sa, lebo preto, aby vás skúsil, prišiel Boh a preto, aby jeho bázeň bola pred vami, aby ste
nehrešili.“ (2 M 20:18-20) Božia bázeň je našou ochranou pred hriechom.
Nedostatok bázne vylučuje Božie karhanie. Bez karhania niet formovania. Bez formovania
neexistuje duchovný rast. Nedostatok karhania vedie k nedostatku pomazania a bez pomazania
Ducha Svätého nie sme schopní konať vôľu Otcovu. Presne tam chce nepriateľ dostať dnešnú
cirkev. Žalmista hovorí: „Ak ma spravodlivý bije, to je milosť; ak ma karhá, je to olej na moju hlavu;
tomu sa moja hlava nevzoprie...“ (Ž 141:5) V Prísloviach 1:22-23 je napísané: „Až dokedy hlúpi
budete milovať hlúposť, a posmievači dokedy budú obľubovať posmech a blázni nenávidieť
bratstvo

Ševat - Adar 5772

3

Slovo na úvod
známosť? Obráťte sa k môjmu karhaniu! Hľa, vydám vám zo seba svojho Ducha a oznámim vám
svoje Slovo!“
Nepriateľ sa hneď od začiatku snažil okradnúť cirkev z Božej bázne, aby do nej mohol nasťahovať
hriech. V prípade Ananiáša a Zafíry si použil telesnú žiadosť, lebo vedel, že „...žiadosť, keď počne,
rodí hriech, a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť.“ (Jak 1:15) Nedostatok Božej bázne v cirkvi
otvára dvere pre hriech a hriech otvára dvere pre smrť. Vtedy sa cirkev zo živého organizmu, ktorým
je telo Kristovo (Ef. 1:23-23), stáva inštitúciou, ktorá sa riadi podľa rady tela a nie Ducha. Satan je
zlodej a chce okradnúť cirkev z pomazania Ducha Svätého, aby jej znemožnil konať vôľu Otcovu.
Naše chodenie s Pánom mu v tom musí zabrániť. Keď Duch Svätý jednal s hriechom v prvej cirkvi
„...prišla veľká bázeň na celú cirkev a na všetkých, ktorí to počuli.“ (Sk. 5:11) Spolu s bázňou prišlo
Božie pomazanie a s Božím pomazaním prišla Božia moc „a skrze ruky apoštolov dialo sa mnoho
divov a zázrakov medzi ľudom...“ (v. 12) a potom verše 14 – 16. Cirkev, ktorá sa dala oklamať,
zbiera zásluhy pre seba. Cirkev, ktorá chodí v Božej bázni a pôsobí v moci Svätého Ducha, prináša
slávu Bohu! Tak ako urobil Ježiš poriadok v Jeruzalemskom chráme (Mt. 21:12-16), je pripravený
robiť poriadok aj v dnešnej cirkvi. Tak, aby bola čistou nevestou Baránkovou, v ktorej je priestor pre
pomazanie Svätého Ducha, priestor pre Božiu moc a ktorá oslavuje Boha.
„Hľa oko Hospodinovo hľadí na tých, ktorí sa Ho boja, na tých, ktorí očakávajú na Jeho milosť.“
(Ž 33:18)
Šalom! Stanislaw Gawel
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)

„Vo svojom srdci blázon hovorí: Niet Boha! Konajú skazene ... niet nikoho, kto by robil
dobre!” (Žalm 14:1).
OSEMDESIAT PERCENT IZRAELITOV VERÍ V BOHA
V čase, keď sa v západnom svete dostáva do popredia ateizmus, (ktorého silným zástancom je
napríklad významný britský evolučný biológ Richard Dawkins) je osviežujúce počuť, že v ostatných
častiach sveta viera v pravého Boha získava svoju hybnú silu. Zaujímavú myšlienku voči
Dawkinsovi vyjadril umiernený ateista Michael Ruse: „V boji proti náboženstvu prehrávame“. Hoci
som bol sám zalarmovaný stabilne napredujúcou vlnou praktického ateizmu v mojej vlastnej krajine,
myslím si, že boj za vieru má ďaleko od prehry.
Počas života v Izraeli ma skľučovalo poznanie, že takmer 80 percent Židov nežije vierou
a nepraktizuje doktríny judaizmu. Nedávne svetové udalosti však pravdepodobne stiahli Židov späť
od beznádejnej priepasti ateizmu k hľadaniu živého Boha. Podľa zistení rozsiahlej štúdie, ktorú
vypracovalo Guttman Center Israel Democracy Institute, minimálne osemdesiat percent izraelských
Židov v istom zmysle verí v Boha. A nielen to. Počas posledných desiatich rokov narástol počet
tých, ktorí sa pripojili k tradičnému judaizmu alebo mesiášskemu judaizmu.
Do prieskumu sa zapojilo 2 083 izraelských Židov – reprezentačná vzorka izraelskej populácie. Hoci
prieskumu sa zúčastnilo vysoké percento tých, ktorí sa definovali ako „svetskí“ ľudia, zároveň sa
zistilo, že táto seba definícia nevylučuje presvedčenie o nadprirodzených silách pôsobiacich vo
svete a o vierohodnosti židovského náboženstva. 77% respondentov verí, že modlitba môže zlepšiť
situáciu človeka, 67% je presvedčených, že Židia sú vyvoleným národom a 65% si myslí, že Tóra
a micvot sú Božie prikázania. Na otázku týkajúcu sa dôsledkov morálneho správania v tomto živote
odpovedali nasledovne: 80% verí, že existuje odmena za dobré skutky, 74% verí, že zlé skutky
budú potrestané. Úžasné je, že 51% z opýtaných verí v budúci príchod Mesiáša.
Prieskum dokazuje dokonca viac než len všeobecnú vieru Židov v judaizmus. Veľmi vysoké
percento Židov vníma tradičné židovské obrady ako extrémne dôležité. 94% súhlasí s obriezkou,
92% je zástancami siedmich dňoch smútenia (šiva) po smrti príbuzného, 91% oslavuje slávnosť Bar
Micvah, 90% súhlasí s modlitbou Kaddiš za zosnulých rodičov... a tak ďalej (celý článok od autora
menom Kobi Nahšoni si môžete prečítať na Ynet News, 28.januára).
Niektorí čitatelia možno budú namietať: Veď to ešte neznamená, že sa Židia húfne začnú obracať
ku kresťanstvu. Rád by som však poukázal na to, že všeobecný návrat smerom k judaizmu je krok
správnym smerom. Boh pozná Svojich vlastných a Duch Svätý vedie ľudí aj dnes. Presne tak, ako
to robil aj za čias Nového Zákona.
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Mesačné správy z Izraela
NEPRIATELIA IZRAELA ÚTOČIA PO CELOM SVETE
Je všeobecne známe, že Irán a jeho zástupca Hizballáh sa snažia zničiť Izrael. Židov chcú zničiť
všade vo svete. Tajné nepriateľské jednotky pracujú napríklad v Thajsku, Indii a Argentíne. Nedávno
sa však ukázalo, že takéto jednotky nemôžu len tak beztrestne páchať zlo. Podľa zdrojov Debkafile
v januári argentínske bezpečnostné jednotky zajali trojčlennú iránsko-hizballácku bunku a po zvyšku
tejto siete ešte naďalej pátrajú. Vďaka tomuto zajatiu boli zmarené hlavné útoky proti židovským
cieľom v Argentíne. Útoky boli naplánované ako súčasť celosvetovej teroristickej ofenzívy proti
izraelským a židovským cieľom. Dva útoky boli tento mesiac zmarené i v Thajsku a Azerbajdžane.
Trojčlennú bunku chytili v argentínskom turistickom meste San Carlos de Bariloche. Ide o obľúbený
východiskový bod izraelských turistov prechádzajúcich po Andskom pohorí. Tip na zatknutie
teroristov podali tajné služby USA a Izraela. Teroristi mali u seba inkriminované dokumenty a mapy.
Pohostinské centrá Habad a iné židovské inštitúcie v krajine boli okamžite zatvorené. Izraelské
veľvyslanectvo v hlavnom meste malo mimoriadnu stráž.
Podľa Debkafile, argentínsky vyšetrovací orgán medzi iným pátra po tom, či zajatá iránskohizballácka bunka dostala konšpiračný byt, usmernenie a pomoc od rodinných členov nacistických
zločincov z Druhej svetovej vojny, ktorí dostali azyl v Argentíne. Počas bombardovania izraelského
veľvyslanectva pred dvadsiatimi rokmi boli hlavní podozriví práve agenti z Iránu a Hizballáhu
v spolupráci s miestnymi pro-nacistickými jednotkami.
Buenos Aires varovalo pred teroristickými útokmi Chile, Peru, Uruguaj a Mexiko pre prípad, žeby
ďalšie iránsko-hizballácke tímy mali namierené na židovské ciele v týchto lokalitách. Teroristi sú ako
„kobylky z pekla“ (Zj. 9). Sú všade. Nezastavia sa, kým nezničia Izrael, alebo kým nezistia, že to
nemôžu urobiť.
HĽADÁ SI HAMAS NOVÝ DOMOV?
Podľa nedávneho článku od Guya Bechora, Hamas údajne čelí problémom na viacerých frontoch.
Premiér Hamasu síce pred nedávnom v Gaze prehlásil, že dni Izraela sú už zrátané a volal po
založení arabskej armády džihádu pre oslobodenie Palestíny, avšak podľa článku Ynet sa za
veľkolepými sloganmi „skrýva krutá realita, ktorú Hamas už nedokáže ukrývať.”
Po prvé, spojenectvo Hamasu s Iránom údajne skončilo, pretože Hamas odmietol uposlúchnuť
iránsky príkaz, podporovať režim Bašara Assada. Teherán sa mu preto otočil chrbtom.
Ďalší neprehliadnuteľný fakt, ktorému Hamas čelí, je ten, že tok peňazí potrebných na zaplatenie
50 000 úradníkov a jednotiek v Gaze, vyschol. Preto sa naskytá veľmi praktická otázka. Odkiaľ
dostanú úradníci peniaze? Hamas tvrdí, že z fondov, ktoré im dlhuje Arabská liga a Palestínska
samospráva. Tí však nepustia ani cent. Postupne si Hamas sám vytvára okolo seba nepriateľov.
Hamas bol tiež nútený opustiť hlavné mesto externého veliteľstva v Damasku. Kam pôjde? Zjavne
dúfal, že Jordánsko by ho mohlo prijať, avšak nepočítal s tým, že táto krajina zavádza prísne
obmedzenia. Premiér Jordánska sa vyjadril jasne. Jordánsko bude hosťovať predstaviteľov Hamasu
a ich rodiny ako „jednotlivcov“, ale zakazuje im akúkoľvek politickú aktivitu.
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Tento článok poukazuje na to, že Hamasu zostáva už len „egyptská možnosť“. Avšak,
s Moslimským bratstvom a jeho cieľom prezentovať sa v očiach sveta ako pragmatické a realistické,
by presunutie veliteľstva teroristickej skupiny do Káhiry vyvolalo rozpaky. Sám Haniyeh nedávno
navštívil Egypt, aby hovoril o „skone“ Izraela, hoci predstavitelia Bratstva boli ticho. Haniyeha tento
postoj pravdepodobne znepokojil. Moslimské bratstvo má momentálne iné priority. Potrebuje sa
postarať o 88 miliónov ľudí. Ak vodcovia zlyhajú a ekonomika Egypta sa nezlepší,
je pravdepodobné, že v uliciach opäť zavládne hnev a napätie.
Nateraz je presúvanie politického veliteľstva Hamasu do Gazy vylúčené, pretože hlavní
predstavitelia sa obávajú izraelských útokov. Dilema Hamasu je niečo ako nepriamy ťah pre Izrael.
TURECKÁ VEREJNÁ TV VYSIELA FILM O HOLOKAUSTE
Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu – vzťahujúci sa k 27. januáru 1945, kedy bol
oslobodený koncentračný tábor Osvienčim-Březinka, ktorý sa stal symbolom holokaustu
a nacistickej vyhladzovacej mašinérie za druhej svetovej vojny – si po prvý krát v histórii oficiálne
pripomenula moslimská zem. Dokumentárny kanál tureckej štátnej televízie TRT uviedol prvú
epizódu Šoa (Shoah) od filmového producenta menom Claude Lanzmann vo štvrtok večer,
26.januára.
„Mali by sme uznať odvahu a rozhodnosť Turkov,” povedal Lanzmann, ktorý 11 rokov pracoval
na tomto dokumente. „Turecko je krajina, v ktorej ľudia o týchto udalostiach dokopy nič nevedia
a veľmi zle im rozumejú.“ Vysielanie tohto filmu je vyvrcholením práce parížskeho združenia pod
názvom „Projekt Aladin“, ktorá sa snaží vylepšiť židovsko-moslimské vzťahy.
Dokument tvoria predovšetkým výpovede ľudí, ktorí prežili holokaust. Vysielanie prichádza v citlivom
čase v rámci medzinárodných vzťahov Turecka. Ankara dúfa, že sa pripojí k Európskej únii a toto je
pravdepodobne snaha zlepšiť imidž Turecka v očiach západu. Vzťahy medzi dávnejšími
spojencami, Tureckom a Izraelom, sú dnes na bode mrazu. Viditeľný obrat k horšiemu nastal v roku
2009, kedy turecký premiér Erdogan ostro odsúdil vojenský zásah Izraela v Gaze. K skutočne veľkej
roztržke medzi oboma krajinami došlo však až po zákroku Izraela proti tureckej lodi Mavi Marmara,
ktorej posádka sa pokúšala v rámci medzinárodného konvoja preraziť blokádu Gazy.
SAUDSKÁ ARÁBIA MÁ VÄČŠIU LETECKÚ SILU AKO IZRAEL
Minulý mesiac Spojené štáty odsúhlasili predaj 84 pokrokových F-15SA bojových bombardérov pre
Saudskú Arábiu. Prvé dodávky sú nahlásené na rok 2015. Tento balík zahŕňal vylepšenie lietadiel
70 F-15 z flotily Saudskej Arábie, plus zakúpenie 72 moderných bojových bombardérov typu
Eurofighter Typhoon. Podľa vojenských zdrojov Debkafile, toto ropné kráľovstvo bude vlastniť
najväčšiu a najsofistikovanejšiu flotilu bojových bombardérov na Strednom východe.
Izrael nechce prekážať expanzii kráľovských leteckých síl Saudskej Arábie, kým sa Rijád pripravuje
dobehnúť Teherán. To by sa udialo, ak sa Irán odváži sabotovať exportérov ropy Saudskej Arábie
a ich ropnú produkciu, alebo sa uzavrie úžina Hormuz, ich hlavný exportný uzol. Izraelskí vodcovia
pri tejto príležitosti vláde USA pripomenuli americký záväzok, udržiavať vysokokvalitné vojenské
vybavenie Izraela.
bratstvo
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Izrael má však ešte dve ďalšie príčiny na obavu:
1. V budúcnosti by sa mohlo stať, že Saudská Arábia, ktorá nikdy nechcela dospieť k mierovým
vzťahom s Izraelom, zaútočí na židovský štát z leteckej základne v tesnej blízkosti izraelských
brehov. Táto poloha spolu s veľkosťou a kvalitou arabskej leteckej sily umožní, aby desiatky
bojových lietadiel prenikli cez izraelskú protileteckú obranu a zaútočili na ciele na juhu a v centre
Izraela.
2. Izrael sa tiež obáva toho, že by niekoľko pilotov Saudskej Arábie, alebo najatých islamských
letcov mohlo jedného dňa sformovať bunku Al-Káidy v rámci leteckých síl Saudskej Arábie a tak
skonšpirovať samovražedný útok na izraelské mestá podľa modelu útokov zo dňa 11.9. 2001.
V týchto teroristických útokoch boli zapojení zväčša občania Saudskej Arábie.
Pracovníci Izraelskej tajnej služby od Američanov zisťovali, či dostali od Saudskej Arábie garancie
ohľadne spoľahlivosti leteckých posádok, ktoré budú riadiť tieto nové lietadlá F-15SA. Nijaké
garancie tohto typu však Amerika od Saudskej Arábie nepožadovala.
Nateraz Izrael priniesol svoje obavy do pozornosti Obamovej vláde bez toho, aby robil špeciálne
požiadavky na zadržanie tejto dodávky. Izrael si je vedomý, že oblasť zálivu je napätá. Saudská
Arábia pracuje na dôsledných vojenských prípravách, aby potlačila potenciálne agresívne pohyby
Iránu pri vyvolaní embarga na ropu, ktoré schválili Spojené štáty a Európska únia proti nukleárnemu
programu Teheránu.
Jeruzalem berie tiež do úvahy dôležitosť indikácie americkej ekonomiky ohľadne veľkej transakcie
s bojovými lietadlami so Saudskou Arábiou, ktorá podporí 50 000 pracovných miest v leteckom
priemysle USA a 600 amerických dodávateľov leteckých dielov.
Keďže Obama pracuje na svojom znovuzvolení, bude pravdepodobne prístupný rokovaniam
s Izraelom. Avšak žiadna z týchto úvah nezmierni hlbokú úzkosť vojenského a leteckého velenia
Izraela nad radikálnym vylepšovaním, ktorého sa dostane Saudskej Arábii. To im poskytne možnosť
prevýšiť Izrael svojím počtom zbraní ako aj technickou triedou (prebraté z Debkafile, 25.januára).
ČO SI ČLOVEK MYSLÍ O IZRAELI
„Izrael je samotným stelesnením židovskej kontinuity: Je to jediný národ na zemi, ktorý obýva tú istú
zem, nesie to isté meno, hovorí tým istým jazykom a uctieva toho istého Boha, ako tomu bolo
aj pred 3 000 rokmi. Keď vykopete zem... nájdete hrnčiarske predmety z čias Dávida, mince z Bar
Kokhby a 2 000 rokov staré zvitky napísané písmom, ktoré je veľmi podobné tomu, ktoré
v súčasnosti používajú v reklame na zmrzlinu na rohu obchodu s cukrovinkami“ (Charles
Krauthammer – žurnalista vo Washington Post, ktorý získal cenu Pulitzer Prize).
„Lebo ty si Hospodinovi, svojmu Bohu, svätým ľudom. Teba si vyvolil Hospodin, tvoj Boh,
aby si Mu bol vlastným ľudom medzi všetkými národmi, ktoré sú na zemi.” (5M 7:6).
V Mesiášovi,
8
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
(Modlitebný zoznam z Jeruzalema, február 2012)
1.) Modlitby sme začali tým, že sme sa pozreli na dva finálne verše z prorockého
čítania na tento týždeň.
•

•
•
•
•
•
•

„Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho
meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. Veľká bude jeho
vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní prá
vom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí.“ (Iz.9:6-7)
„Hoden je Baránok zabitý…“ (zj.6:12a)
Vďaka Ti Pane, že si nám poslal Ješuu (Mat. 10:40; J 3:17).
Vďaka Ti Ješua, že si nám poslal Ducha Svätého (J 15:26).
Náš Boh vládne na nebi aj na zemi (Ž. 93:1; 96:10; 97:1; 99:1)!
Ďakujeme Ti za nádhernú modlitebnú konferenciu a modlitebnú okružnú cestu.
Pane, daj nám milosť, silu a múdrosť, aby sme pokračovali v príhovoroch za Izrael aj tento
rok – kvôli Tvojmu svätému menu. (Ž. 115:1-3).

2.) V poslednom období padlo na Izrael mnoho zrážok. Január lámal rekordy v množstve
padnutých zrážok, za čo sme Bohu veľmi vďační. Avšak, táto krajina ešte stále potrebuje viac
dažďa.
•
•
•
•
•
•

Ďakujeme Ti za všetok dážď a sneh, ktorý si zoslal tieto týždne na Izrael.
Pane, ty vieš, koľko vody ešte Izrael potrebuje. Prosíme Ťa, zabezpeč toľko vody, koľko táto
krajina potrebuje.
Daj Izraelu veľmi mokrý koniec zimy a mokrú jar.
Vďaka Ti, že Izrael vybudoval závody na odsoľovanie morskej vody, ktorá slúži ako náhrada
pri nedostatku dažďovej vody.
Nauč Izraelitov, ako šetriť s vodou.
Pane, tento národ je vyčerpaný zo všetkých interných i externých tlakov, ktorým musí den
nodenne čeliť. Preto Ťa prosíme, aby si strážil toto slovo: „triasla sa zem a nebo vydávalo
rosu pred Bohom, pred Bohom Izraela chvel si Sinaj.“ (Ž 68:9)

3.) Na základe výzvy v 1. liste Timotejovi 2:1-3, sme sa prihovárali za izraelského premiéra
Benjamína Netanjahua.
•
•
•
•

Abba, Vďaka Ti za to, že si dal Izraelu takého vodcu, ako je Netanjahu.
„On mení časy i doby, zosadzuje a nastoľuje kráľov, múdrosť dáva múdrym a rozumnosť
rozumným.“ (Dan.2:21)
Vylej na neho Tvoju múdrosť, aby vedel, ako viesť v týchto dňoch Izrael. (Pr. 21:1).
Obklop ho múdrymi radcami. (Pr. 15:22).
bratstvo
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Chráň a bráň Bibiho, jeho ženu Sáru, ich synov Jaira a Avnera.
Zjav Bibimu aj celej jeho rodine Tvojho Syna a Mesiáša Ješuu. (Ž. 80:3,7,19).
Udržuj Bibiho v zdraví a v pohode.
Ochraňuj ho pred akýmkoľvek zastrašovaním, ktoré sa ho pokúša zničiť.
Hovor k Netanjahuovi skrze Tvoje Slovo. Daj mu uši, ktoré by počuli, čo hovoríš.
Chráň ho pred manipuláciami medzinárodnej komunity a pred manipuláciou zo strany médií.
(Num. 23:23).

•
•
•
•
•
•

4.) Izraelská severná hranica potrebuje našu modlitebnú stráž. Sýria kolabuje, vládne v nej
zmätok, nebezpečenstvo, strach...a svet v podstate vôbec nereaguje. Existuje hrozba,
že z oslabujúcou pozíciou sa Assad pokúsi zaútočiť na Izrael, aby odvrátil pozornosť
od vnútropolitickej situácie v svojej krajine. Celú situáciu komplikuje fakt, že Sýria má jednu
z najväčších zásob biologických a chemických zbraní na svete.
Pane, zmiluj sa nad všetkými nevinnými Sýrčanmi.
Nech zástupy Sýrčanov uniknú z pasce Alaha rovno do náruče Ješuu
Pane, chráň a používaj si všetkých našich sýrskych bratov a sestry v tejto ťažkej situácii.
Abba, chráň a zachráň sýrskych Kurdov a drúzov.
Ty, ktorý pozdvihuješ a zosadzuješ lídrov (Dan.2:20), jednaj rýchlo s Assadom.
Povstať Pane a rozrieš sýrsku situáciu spôsobom, ktorý Tebe prinesie chválu a slávu. .

•
•
•
•
•
•

5.) Potom sme sa modlili, aby Izrael vedel, ako sa pripraviť a jednať so situáciou v Sýrii.
Pane, pozdvihni ďalšieho Elizea v izraelskej armáde, ktorý by presne vedel, čo Sýria plánuje
vykonať. (2 Kr. 6:8-12).
Dodaj Mossadu a tajnej vojenskej službe v IDF aktuálne a pravdivé informácie.
Daj izraelským vodcom múdrosť a schopnosť, aby vedeli, ako spracovať tieto tajné správy.
(1 Kron. 12:32).
Ak má Izrael zabrániť nejakému vážnemu útoku, daj mu odvahu urobiť tak!
Veď sýrskych vodcov do vážnych chýb a zlyhaní, vlož do ich srdca paniku.
Nech zlyhajú všetky útoky cielené na Izrael. (Iz. 54:17).
Pane nebeských zástupov, chráň tento národ – kvôli Tvojmu svätému menu. (Ž. 115:1-3).
„A keď vstal skoro ráno sluha muža Božieho a vyšiel, tu hľa, vojsko obkľučovalo mesto,
kone i vozy. Vtedy mu povedal jeho služobník: Ach, môj pane, čo budeme robiť?! A on od
povedal: Neboj sa, lebo je viacej tých, ktorí sú s nami, ako je tých, ktorí sú s nimi. A Elizeus
sa modlil a riekol: Hospodine, prosím, otvor jeho oči, aby videl! Vtedy otvoril Hospodin oči
služobníka, a videl a hľa, vrch bol plný koní a ohnivých vozov okolo Elizea.“ (2 Kin. 6:15-17)

•
•
•
•
•
•
•
•

6.) Ďalej sme sa modlili za IDF, aby vedelo, ako reagovať v tomto horúcom kotly Stredného
východu. Izrael je obkľúčený krutými nepriateľmi, ktorí ho chcú zničiť.
„Teraz sa zhromaždili proti tebe mnohé národy, ktoré hovoria: Nech je znesvätená a nech
sa naše oko napasie pohľadom na Sion. Oni však nepoznajú myšlienky Hospodinove

•
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•
•
•
•
•
•
•
•

a nechápu Jeho zámer, že ich zhromaždil ako snopy na holohumnici. Vstaň a mláť, dcéra
Sion, lebo ti spravím železné rohy a bronzové kopytá, takže mnohé národy rozdrvíš, pre
Hospodina ich korisť podrobíš kliatbe a ich bohatstvo Pánovi celej zeme.“ (Mich. 4:11-13)
Abba, tak ako si to povedal i v týchto veršoch a ako to nachádzame aj v iných častiach
Písma, použi si IDF pre svoju chválu. (Jer. 51:20-24).
Daj izraelským ozbrojeným silám - armáde, námorníctvu a vzdušnej obrane nadprirodzenú
bdelosť.
Pane, udržuj vojenskú morálku a pozdvihni mocných bojovníkov ako za biblických čias.
Použi si mesiánskych veriacich v IDF. Dovoľ, aby dary Ducha Svätého prúdili skrze nich
v každom čase - špeciálne v časoch krízy. (1 Kor. 12:7).
Pane, priveď vodcov krajiny vo vláde a armádnych generálov k jednotnej dohode, ako brániť
tento národ v roku 2012.
Zjav skutočné ohniská konfliktu a stratégie, ako s nimi jednať.
Odstráň od izraelských lídrov všetky politicky korektné úvahy, ktoré prekážajú ochrane tohto
národa a jeho obyvateľov.
Koniec koncov, my Ti dôverujeme že chrániš tento národ. .„Títo vozy, tamtí kone, ale my
meno nášho Boha Hospodina máme v pamäti. Oni klesnú a padnú, ale my vstaneme
a budeme sa držať. Hospodine, pomáhaj kráľovi, vyslyš nás, keď voláme!“ (Ž. 20:8-10)

7.) Irán je stále na titulných stránkach novín po celom svete. Je významnou hrozbou nielen pre
Izrael, ale aj pre zvyšok sveta. Séria útokov proti izraelským záujmom sa odohrala vo viacerých
krajinách (India, Thailand, Georgia a Singapur), pričom stopy páchateľov viedli až do Iránu. Vďaka
Bohu, nikto neprišiel o život. Jedna izraelská žena a jeden okoloidúci boli hospitalizovaní na ľahšie
zranenia. Irán naďalej napreduje vo vývoji nukleárnych zbraní. Ako sme sa modlili aj na poslednej
modlitebnej konferencii, prosili sme Pána, aby iránski vodcovia urobili významné chyby vo vedení.
•
•
•
•
•
•
•

Vďaka Ti Pane, že útoky na Židov v menovaných krajinách neboli úspešné.
„Naplň ich tvár hanbou, aby hľadali tvoje meno, Hospodine!“ (Ž 83:17)
Nech sa svet konečne preberie a začne jednať s nehanebnosťou súčasného iránskeho
vedenia.
Nech duch paniky a strachu prenikne do iránskeho vedenia.
Ak je to tvoja vôľa, zatlač na Irán, aby uzavrel Hormuzský prieliv.
Spôsob, aby sa v iránskom nukleárnom zariadení objavila významná chyba, ktorá by zapríči
nila nepoužiteľnosť tohto zariadenia.
„Budú sa hanbiť a uhnú späť všetci, ktorí nenávidia Siona.“ (Ž 129:5, 55:9)

Modlitby sme ukončili prosbami za zvýšenie alije - imigrácia Židov z exilu späť do Izraela.
Ďakujeme vám za všetky vaše modlitby a podporu tohto národa. Nezabudnite, že Boh sa teší
z vašich modlitieb, špeciálne ak sú v súlade s Jeho vôľou a Jeho slovom. (Pr. 15:8b, 29b; 1 J 5:1415 ).
Šalom
IFI Tím
bratstvo
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„Na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú noc
nebudú nikdy mlčať. Vy teda, ktorí pripomínate Hospodina, nemajte pokoja!“ (Iz 62:6)

Ak „ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár
a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu
vyliečim.” (2 Kron.7:14).
IZRAEL – OSAMOTENÝ NÁROD...
„Čo mám ja preklínať, keď Boh nepreklína; čo mám ja zlorečiť, keď Hospodin nezlorečí? Lebo
z vrcholu skál ho vidím, a z pahorkov sa naň dívam. Hľa, ľud bude osobitne bývať a nebude sa
počítať k pohanom.…” (4 M 23:8-9)
Hoci tieto slová odzneli z úst záhadného a zdráhavého proroka Bileáma približne pred 3500 rokmi,
je v nich veľa múdrosti i pre dnešné dni. I v roku 2012 sú Židia a Izrael tŕňom v oku pre tento svet,
rovnako ako to bolo za čias kráľa Baláka. Správanie Izraela ako zvrchovaného národa je svojimi
črtami sotva odlišné od ktoréhokoľvek iného člena Spojených národov. Napriek tomu, že Izrael
dosahuje mnohé úspechy a je výnimočným prínosom pre dobro ľudstva, márnosť je neustálym
spoločníkom jeho snáh. Každý človek s istou dávkou inteligencie by mal spozornieť a všimnúť si to!
Ako je však možné, že OSN ignoruje krutosti páchané v Sudáne či Nigérii, nehovoriac
o krviprelievaní v Sýrii a neprimerané množstvo svojho času stráca v diskusiách o bytovej výstavbe
v Jeruzaleme?
Rozumiem tomu, že bezbožný svet sa správa voči Izraelu ľahostajne až nepriateľsky. Ale ak
kresťanský svet ignoruje Izrael, potom čelíme úplne odlišnému problému. Kľúč k riešeniu k nám
prichádza už v prvej vete Bileámovho prehlásenia. „Čo mám ja preklínať, keď Boh nepreklína?”
Kresťania majú Biblie, ktoré jasne vyučujú opak. Boh opakovane hovorí, že máme Izraelu žehnať,
a že prinavráti svoj ľud na zem ich otcov (3 M 26:40-46); že ich uzdraví a očistí od všetkej
neprávosti (Ez. 36:22-38). Takže, Všemohúci nepreklial svoj ľud!
Teória náhrady tvrdí, že Boh už so židovským národom skončil a platí opak toho, čo prisľúbil.
Na základe písiem z Nového Zákona sa vás pýtame: Mal by byť Izrael v tomto čase skutočne
osamotený? Aby Izrael nebol sám, vyžaduje si to viac ako len slovné uistenia či kresťanské
návštevy Svätej zeme.
Strategická chvála a modlitebné predmety:
Prosím, modlite sa, aby kresťanský svet povstal a podporil Izrael v tejto politickej aréne.
Prosím, modlite sa, aby sa cirkevní vodcovia navzájom povzbudzovali v podpore Izraela.
Prosím, modlite sa, aby Boh čoskoro obnovil svoj starobylý národ (Jer. 31:1-6).

•
•
•
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SINAT HINAM – NEOPRÁVNENÁ NENÁVISŤ
„Neprechovávaj v srdci nenávisť voči svojmu bratovi; vážne napomeň svojho súkmeňovca, aby si za
neho neniesol hriech. Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom nášho ľudu, ale miluj
blížneho ako seba samého; ja som Hospodin.” (3M 19:17-18)
Nenávisť je asi najodpornejšia ľudská vlastnosť. Je zdrojom väčšiny problémov medzi ľuďmi.
A nájdeme ju aj medzi Božím ľudom.
Politické a náboženské problémy v Izraeli začali do veľkej miery rozdeľovať Židov do viacerých
frakcii. Nazačiatku sa proti osadníkom veriacich v Ješuu (Judea a Samária) postavili iba ľavičiari.
Neskôr sa do brutálnych akcií voči Židom, ktorí sa dožadovali práva znovu sa usadiť na území, ktoré
im dal Boh, zapojila IDF i pohraničná polícia. Smutné je to, že dokonca i premiér uprednostňuje
medzinárodných politikov pred rozhodnutiami, ktoré by posilnili jeho národ.
Za čias Antiocha IV Epiphanes (2.storočie pred n.l.) záležalo len na impériu a helenistickí Židia
neváhali použiť násilie, aby donútili Židov dodržiavať Tóru. Čo sa zmenilo? Pripomína to obdobie
pred zničením druhého chrámu, keď nenávisť jedného Žida voči druhému dosahovala katastrofické
rozmery, pretože mnohí chceli prijať rímske spôsoby.
V súčasnosti prichádzajú na Izrael tlaky z medzinárodného spoločenstva, ktoré nalieha, aby sa mu
Izrael podriadil. Na jednej strane stoja tí, ktorí sa chcú páčiť Európe a Amerike, pričom ignorujú
islamskú hrozbu, sú ľahostajní a ignorujú izraelský Boží mandát. Na druhej strane sú tí, ktorí trvajú
na tom, že celý Izrael od mora po rieku je ich dedičstvom, ktoré dostali od Všemohúceho
prostredníctvom Abraháma.
Opäť si pri tom kladiem starú otázku: „Kde je svetová cirkev, ktorá by obránila pozíciu Izraela?”
Pokladáme za správne, aby bola cirkev kritická voči Izraelu, ak porušuje biblické hodnoty.
Ale v Božích očiach je neprípustné, aby svetová cirkev zostala ticho pri pohľade
na klamstvá, prekrúcanie a dvojaké štandardy.
Strategická chvála a modlitebné predmety:
•
•

Modlite sa, aby cirkev iniciovala vzdelávacie programy na výučbu pravdy o Izraeli pre
budúce generácie.
Prosím, modlite sa za cirkevných vodcov, aby sa postavili za pravdu o Izraeli a vyučovali
svoje ovečky o presných faktoch ohľadne Izraela a Palestínčanov. Mnohí kresťania, ktorí
podporujú palestínsku kauzu sú oklamaní. (Ž 69).

KDE SÚ KLAMSTVÁ NORMOU…
„Vystri svoje ruky z výšin, zachráň ma a vytrhni z veľkých vôd, z rúk cudzincov, ktorých ústa
márnosť vravia, ktorých pravica je klamná pravica....” (Ž 144:7-8)
Každý deň nás média a medzinárodné spoločenstvo presviedčajú, že predseda Palestínskej
bratstvo
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samosprávy Mahmúd Abbás, je skutočne umiernený človek, rozhodnutý dosiahnuť mierové
urovnanie s Izraelom. Dokonca i niektorí Izraeliti si to myslia.
Abbás a jeho hovorca Saeb Erekat tento názor podporujú chlácholivými vyjadreniami v angličtine,
v ktorých pred dôverčivou medzinárodnou komunitou presadzujú mier. Avšak, v arabčine pred
svojím vlastným ľudom popierajú právo Izraela na jeho existenciu a presadzujú zlovestnú nenávisť
voči Židom. Abbás na jednej strane odsúdil násilie, na druhej strane nikdy nepripustil, žeby bol
terorizmus nemorálny. Jednoducho vyvodil záver, že ich ciele by sa najlepšie mohli presadiť
dočasným pozastavením terorizmu, aby získali podporu zo Západu.
Skutočné ciele Palestínskej samosprávy sa odzrkadľujú v jedovatej nenávisti voči Židom a Izraelu.
Nenávisť voči Hebrejom šíria v národe skrze široké pásmo inštitúcií, ktoré riadia. Prenikajú
do každej úrovne ich spoločnosti – od materskej až po vysoké školy.
Palestínska samospráva okrem toho, že popiera židovskú suverenitu, démonizuje Izrael a opisuje
Židov ako potomkov opíc a prasiat. Taktiež Izraelitov obvinila, že kradnú časti tiel Palestínčanov,
používajú ľudskú krv počas Paschy a šíria AIDS. Palestínčania nakydali na Židov nespočetné
množstvo neslýchaných urážok.
Isi Leibler na internetovej stránke (http://wordfromjerusalem.com/?p=3873) poukazuje na to,
že každé palestínske dieťa počas dňa prechádza ulicami, ktoré sú pomenované po masových
vrahoch, navštevuje školu, ktorá hrdo nesie meno po zakladateľovi Hamasu, študuje učebnice
naplnené nenávisťou voči Židom, popoludnie strávi na futbalovom zápase, kde sa skandujú mená
samovražedných útočníkov, večer ide do centra komunity Abu lyad (pomenovanom
po organizátorovi masakry izraelských atlétov v roku 1972 v Mníchove počas Olympijských hier)
a napokon sa vráti domov a pred spaním si pozrie antisemitskú kreslenú rozprávku.
Je nevyhnutné, aby: 1) civilizovaný svet neprehliadol kultúru smrti a nenávisti, ktorá preniká
do palestínskej spoločnosti a 2) kresťanský svet činil pokánie zo svojej ľahostajnosti.
Je záhadou, že prezident Obama a západné krajiny dokážu obhájiť svoje opakované tvrdé útoky
voči izraelskej výstavbe v židovských predmestiach Jeruzalema, a pritom nemajú čo povedať
na spoločnosť, ktorá vštepuje svojim deťom takýto barbarský svetonázor. Ako môžu kresťania robiť
pútnické cesty do „svätej zeme“ a zároveň podporovať takúto surovú kultúru džihádu?
Ak sú deti vychovávané v takejto kolíske nenávisti, aký to bude mať následok? Ako môže národ
žiadať, v skutočnosti sa dokonca dožadovať vierohodnosti, keď jeden sektor vypaľuje rakety
na Izrael, zatiaľ čo ten druhý predstiera, že chce diskutovať o mieri?
Tento článok je vo veľkej miere založený na materiáli z web stránky Isiho Leiblera.

14

Február 2012

bratstvo

List modlitebného strážcu
Strategická chvála a modlitebné predmety:
•
•
•
•
•

Prosím, modlite sa, aby Boh urýchlil deň, kedy pravda vyrazí zo zeme a spravodlivosť sa
pozrie z neba (Ž 85:11)
Prosím, modlite sa, aby Boh urýchlil príchod Mesiáša Ješuu, keď bude spravodlivosť kráčať
pred Ním a Jeho stopy sa stanú našou cestou.
Prosím, modlite sa, aby Boh odstránil slepotu z očí cirkvi, čo sa týka obnovy Izraela.
Prosím, modlite sa za všetkých zástupcov CFI po celom svete.
Prosím, modlite sa za konferenciu CFI v júni 2012.
„Sion bude vykúpený súdom...” (Iz. 1:27)

V Mesiášovi
Frank & Karen Selch

List modlitebného strážcu zasiela medzinárodná organizácia Kresťanskí priatelia Izraela (CFI) so sídlom
v Jeruzaleme: CFI, P.O.Box 1813, Jerusalem 910 15, ISRAEL, e-mail: cfi@cfijerusalem.org; www.cfijerusalem.org
Na Slovensku a v Českej republike zabezpečuje tento projekt občianske združenie Chevra.
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Ševat - Adar 5772
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SPRÁVY Z DIASPÓRY
Zoja (1922) musela ako mnohí iní odísť do evakuácie. Jej dočasným domovom sa stal
Kazachstan a potom mesto Šakerinsk. V evakuácii bola úplne sama, lebo sa tam dostala
v čase, keď bola na návšteve svojej priateľky v Nikopole. „Odišla som tam len v letných
šatách. Nič iné som nemala. Bola mi tam zima a pracovala som v kolchoze. Viazala som
snopy, ale potom som išla robiť do vojenského závodu na zbrane. V evakuácii som, aj bez
vzdelania, učila na večernej škole ruštinu. Vzdelanie som si doplnila neskôr. Môj otec
bojoval na fronte, ale dostal rakovinu žalúdka a v roku 1944 zomrel. Pracovala som
41 rokov 4 mesiace a jeden deň. Za to mi dali penziu 1000 UAH. Všetko je veľmi drahé,
hlavne lieky. Nikdy som sa nevydala, som jednorázovo zamilovaná. Bol to jediný muž
môjho života. Odišiel do iného mesta a ja som ostala sama. Nik iný ma ničím už neoslovil.
Som veľmi vďačná za tento váš pravidelný potravinový balík a modlím sa za vás, aby ste
boli zdraví a úspešní“.
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Správy z diaspóry

Volf (1941) a jeho žena Asa (1945). Nemali deti. Žijú úplne sami. Jej sestra žije v Haife, v Izraeli,
ale za celých 10 rokov ako odišla, iba pár krát telefonoval, inak nemajú žiaden kontakt. Žena je po
troch operáciách a 5-tich chemoterapiách. Okrem ženskej onkologickej operácie si zlomila nohu
v predkolení a pol roka chodila o barlách. Keď sa ako tak vystrábila zo zlomeniny nohy, dostala pruh
a opäť musela byť operovaná. Jej penzia je 706 UAH.
Volf je posledný Žid, ktorý ostal v Christinovke a je aj predsedom ŽNO. Narodil sa v evakuácii, do
ktorej jeho mama odišla tehotná. Bolo to v meste Magnetogorsk, kde boli s jeho babkou, mamou
a staršou sestrou. Pracoval 21 rokov ako vodič autobusu a potom ako skladník až do penzie. Trpí
hluchotou, vysokým krvným tlakom, tak isto ako aj jeho žena a posledne prešiel ťažkým zápalom
pľúc. „U lekára treba platiť za každé písmeno!“ – vraví. „Stále vravia: Viete akú máme výplatu, dajte
nám peniaze a my vás budeme liečiť.“
Potrebu tlakomeru dokazovali predvádzaním starého tlakomeru, ktorý musí Volf každú chvíľku
opravovať.
Pred pár rokmi chceli odísť do Izraela, ale vtedy sa na nich začali hrnúť choroby a úrazy. Teraz, keď
sa situácia trochu ustálila, stále uvažujú, že pôjdu.
Modlite sa za otvorenie sŕdc pre evanjelium, milosť pokánia a spasenia. Chevra tím.
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VÝZVA „CHUST PICKUP“ POKRAČUJE
Naďalej predkladáme túto potrebu, ako prosbu v modlitbe pred Pánom a ako výzvu pre nás
všetkých. Veríme, že sa môžete aj vy stať Božím nástrojom k naplneniu tejto potreby. Zároveň vás
prosíme o modlitby, aby sa Boh v tom oslávil, a aby Voloďa spolu s ďalšími z obce spoznali Ješuu,
aký je dobrý a nezabúda na
svoj ľud.
Chevra tím
Informácie o účtoch nájdete na
predposlednej stránke alebo
na www.chevra.sk.
Pre tento projekt s názvom
„Chust pickup“ použite
var. symbol 1077

AKTUÁLNE POTREBY!
Opäť predkladáme túto prosbu, o ktorej sme vás informovali predchádzajúcich číslach.
Ide o hygienické a zdravotnícke potreby pre ľudí, ktorí si to nemôžu kúpiť. Je tu opäť priestor pre
praktické naplnenie Jeho Slova a tak byť požehnaním pre Jeho ľud.
ZUBNÉ PASTY, ZUBNÉ KEFKY, VITAMÍNY
(obrázky sú ilustratívne)

Projekt
„Čerkasy“
Informácie o účtoch nájdete na predposlednej strane časopisu
alebo na www.chevra.sk.
Pre projekt s názvom „Čerkasy“ použite var. symbol 1020
Viac informácií na tel: +421 5640536 alebo email: chevra@chevra.sk
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AKO SA MÔŽEM ZAPOJIŤ DO PROJEKTOV?
Práve sústredenie pomoci v diaspóre Izraela (hlavne v krajinách bývalého Sovietskeho
zväzu a krajinách s nízkou životnou úrovňou) cez sieť organizácií Chevra načrtáva
možnosti zapojenia sa do financovania projektov modlitieb a pomoci pre širokú vrstvu
donorov. Vytvárame podmienky zapojenia sa tak pre jednotlivcov, skupiny ľudí alebo
príležitostné zhromaždenia ako aj pre organizácie, podniky a podnikateľov, cirkvi
a náboženské obce.
Podmienky pre poukázanie príspevkov na projekty sú zabezpečené tak, aby sa čo najviac
priblížili vašim možnostiam. Využívame mnohé zo spôsobov prevodu alebo vkladu
financií na území Slovenskej a Českej republiky a taktiež zo zahraničia. Vklady realizujte
v pobočkách ČSOB, a.s. na Slovensku a v Čechách na čísla bankových účtov
prislúchajúce danej krajine, ktoré sú uvedené nižšie. Ďalej je možnosť zaslania poštových
poukážok zvlášť pre Slovenskú a Českú republiku
Aktuálne potreby:
Projekt „Chust pickup“
Projekt „Čerkasy“

variabilný symbol 1077
variabilný symbol 1020

Projekt Nádej (Tikvah) - projekty pomoci na Ukrajine
Projekt Múr Modlitieb

variabilný symbol 777
variabilný symbol 333

Číslo bankového účtu
pre Slovenskú republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.,
číslo účtu: 107656253 / 7500
IBAN: SK28 7500 0000 0001 0765 6253
Číslo bankovního účtu
pro Českou republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.
číslo účtu: 180773659 / 0300
IBAN: CZ32 0300 0000 0001 8077 3659

Kontaktná adresa:
CHEVRA, Národná 10, 010 01 Žilina, SR
www.chevra.sk
e-mail: chevra@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536

Určite viete o možnosti podporiť neziskové organizácie dvoma percentami vami zaplatenej
dane. Týka sa to všetkých ľudí, ktorí dane platia, to sú zamestnanci aj živnostníci,
ale aj firmy teda právnické osoby. Každý môže rozhodnúť komu svoje dve percentá
z už zaplatenej dane venuje.

VENUJTE ICH NÁM
a podporte naše projekty a aktivity.
Ďakujeme.
Všetky informácie a postupy ako to celé prebieha nájdete na našich internetových stránkach

www.chevra.sk
V prípade, že nemáte prístup k internetu alebo možnosť získať tieto informácie,
prosím ozvite sa nám a pošleme vám všetky informácie spolu s formulármi.

Srdečne vás pozývame na 16. ročník

Konf er encie
Priateľov
Izr aela
MÔJ DOM SA BUDE VOLAŤ
VOLAŤ
DOMOM MODLITBY
U VŠETKÝCH NÁRODOV
uskutoční sa v dňoch

23 až 26. augusta/srpna 2012
v Žiline na Slovensku

