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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
„...tajomstvo, skryté od vekov a od dávnych pokolení, ale teraz je
zjavené jeho svätým, ktorým Boh ráčil oznámiť, čo a aké je bohatstvo
slávy toho tajomstva medzi pohanmi, ktorým je Kristus vo vás, nádej
slávy.“ (Kol. 1:26-27)
Nádherné slová! Boh nám zjavil tajomstvo, ktorým je Kristus v nás, nádej
slávy. Toto je naše bohatstvo.
Pavol píše do zboru v Kolosách: „Lebo sa zaľúbilo Otcovi, aby v ňom prebývala všetka
plnosť...“ (Kol. 1:19) Potom v Kol. 2:9 je napísane: „...lebo v ňom prebýva všetka plnosť božstva
telesne...“. Otcovi sa zaľúbilo, aby sa prejavilo bohatstvo slávy Ježišovej v nás – „...Kristus v nás,
nádej slávy.“
Satan „...ukázal Ježišovi všetky kráľovstva sveta a ich slávu a povedal mu: Toto všetko ti dám, ak
padneš a pokloníš sa mi.“ (Mt. 4:8-9) Ježiš dobre vedel, komu to všetko patrí. Božie Slovo hovorí, že
„Hospodinova (Otcova) je zem a jej naplň, okruh zeme i tí, ktorí bývajú na ňom“ (Ž. 24:1). Ježiš
vedel, komu patrí poklona.
Ježišov príchod na túto zem sprevádzala veľká oslava. Pastieri dostali obrovskú milosť, že mohli byť
toho svedkami: „A hľa, razom sa postavil anjel Pánov vedľa nich, a sláva Pánova ich osvietila a báli
sa veľkou bázňou.“ (Lk. 2:9) Následne je napísané: „A zrazu sa zjavilo s anjelom množstvo
nebeského vojska chváliacich Boha a hovoriacich: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj
v ľuďoch zaľúbenie!“ (Lk. 2:13-14) Ježiš vo všetkom, čo robil, vyhľadával slávu Otcovu. Veľkňažská
modlitba je dôkazom nevyhnutnosti jednoty cirkvi. Jednotu však predchádza prebývanie v Božej
sláve: „A slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno - ja v nich a ty vo
mne, aby boli dokonalí v jedno, aby svet vedel, že si ma ty poslal a že si ich miloval, ako si mňa
miloval“ (J 17:22-23)
Biblia hovorí, „...že bol dom plný oblaku, dom Hospodinov, takže nemohli kňazi obstáť a sväto slúžiť
pre oblak, lebo sláva Hospodinova naplnila dom Boží.“ (2 Kron. 5:13 – 14) Hebrejské slovo pre
slávu je „KAVOD“, čo znamená bremeno. Presne toto sme zažili na modlitbách v januári, keď sme
nemohli chváliť Pána, lebo Jeho sláva nás tlačila smerom k zemi. Tam končí ľudská služba a začína
sa Božia. Božia sláva ťa tlačí na kolená, tvárou k zemi na miesto pokory pred Bohom: „...sláva
Hospodinova naplnila dom, takže nemohli kňazi vojsť do domu Hospodinovho, lebo sláva
Hospodinova naplnila dom Hospodinov. A všetci synovia Izraela hľadeli na to, keď zostupoval oheň
i sláva Hospodinova na dom a skloniac sa na kolená, padli tvárou k zemi na dlažbu, klaňali sa
a oslavovali Hospodina, že je dobrý, že jeho milosť trvá na veky.“ (2 Kron. 7:1-3). Boh nás chce mať
na mieste pokory, aby sme žili víťazný život: „Poddajte sa teda Bohu a sprotivte sa diablovi a utečie
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od vás...“ (Jk 4:8) Ježiš sa nedal oklamať diablom. Nevymenil slávu Otcovu za slávu tohto sveta.
A to sa potrebujeme naučiť aj my.
Pre Božiu slávu sa potrebujeme otvoriť. Dávid to vedel. V Žalme 24:7-10 hovorí: „Pozdvihnite brány
svoje hlavy! Pozdvihnite sa, vráta večnosti a vojde Kráľ slávy (kavod). Kto je ten Kráľ slávy (kavod)?
Hospodin (Adonai), preveľký v sile a hrdina, Hospodin (Adonai) vojenský hrdina. Pozdvihnite brány
svoje hlavy a pozdvihnite ich vráta večnosti, a vojde Kráľ slávy (kavod)! A ktože je to ten Kráľ slávy
(kavod)? Hospodin zástupov (Adonai Tzva´ot), on je Kráľom slávy (kavod).“
Ježiš hovorí:
„...Syn človeka príde v sláve svojho Otca, so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému
podľa jeho skutkov.“ (Mt 16:27)
„A vtedy sa ukáže znamenie Syna človeka na nebi, a vtedy budú plakať všetky pokolenia
zeme a uvidia Syna človeka, prichádzajúceho na nebeských oblakoch s mocou
a veľkou slávou .“ (Mt 24:30)
„A keď príde Syn človeka vo svojej sláve a všetci svätí anjeli s ním, vtedy sa posadí na
tróne svojej slávy.“ (Mt. 25:31)
„...ktokoľvek by sa hanbil za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť Syn človeka, keď
príde vo svojej sláve a v sláve Otca a svätých anjelov.“ (Lk. 9:26)

•
•

•
•

Ježiš prichádza s mocou a veľkou slávou !
Žiješ život na Jeho slávu? Očakávaš na Jeho príchod?
Šalom! Stanislaw Gawel
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)

„Kiežby som mal peruť ako holubica, zaletel by som a býval inde! … Náhlil by som sa do
útočiska pred prudkým vetrom, povíchricou…” (Ž 55:6,8).
PREČO JE ANALÓGIA IZRAELA S APARTHEIDOM FALOŠNÁ
V posledných týždňoch sa na Izrael vzniesli obvinenia, že sa stal štátom apartheidu podobným
Juhoafrickej republike v rokoch 1948 – 1990. Apartheid je výraz označujúci najmä rasistickú politiku
takzvaného oddeleného spolužitia obyvateľov rôznych rás. Výraz pochádza z holandčiny a
znamená oddelenie, segregáciu alebo odlúčenie. Shelley Neese takéto obvinenia považuje za
absurdné. V článku „The Jerusalem Connection“ uvádza päť dôvodov, prečo je tak veľmi mylné
aplikovať analógiu apartheidu na Izrael.
1.) Prvý dôvod sa týka rovnocennosti. Za čias politiky apartheidu v Južnej Afrike belošská menšina
populácie utláčala a prenasledovala väčšinovú černošskú populáciu. Neese poukazuje na to, že
v Izraeli sú si všetci obyvatelia – vrátane arabských občanov, pred zákonom rovní bez ohľadu na ich
rasu, náboženstvo alebo menšinový status. Izrael je jedinou skutočnou demokraciou na Strednom
východe s úplnou slobodou pre všetkých svojich občanov.
2.) Občianstvo je druhá oblasť, v ktorej tieto dva štáty nemajú žiadnu podobnosť. V roku 1970 bolo
všetkým černochom žijúcim v Južnej Afrike odňaté občianstvo. V roku 1948 urobil Izrael presný
opak. Keď sa už „usadil prach“ po izraelskej vojne za nezávislosť, Izrael udelil plné občianstvo
Arabom, ktorí tu zostali žiť. V súčasnosti 20% izraelskej populácie tvoria Arabi. Vyjadrené v číslach,
jeden a pol milióna arabských občanov žijúcich v Izraeli si spokojne užívajú tie isté práva, aké majú
izraelskí Židia. Navyše len 4% palestínskych Arabov na „Západnom brehu“ (Judea a Samária) sú
pod izraelskou vládou. Zvyšok je pod vládou Palestínskej Samosprávy.
3.) V Južnej Afrike sa demokracia týkala len belochov. Obyvatelia iných rás nesmeli byť vo vláde,
ani nemohli voliť. Izraelskí Arabi majú od počiatku svoje zastúpenie v Knessete. Izraelskí Arabi volia
a boli volení na každej úrovni miestnych či štátnych úradov, vrátane pozícií na izraelskom
najvyššom súde a ministerských pozícií vlády.
4.) Sloboda. Vláda apartheidu v Južnej Afrike prísne riadila životy černochov s množstvom zákonov
o oddelení. Čierni Juhoafričania boli uväznení v Bantustans, alebo žili v rezerváciách, ktoré nesmeli
opustiť. Naproti tomu má Izrael rozsiahle zákony proti diskriminácii. Izraelskí Arabi pracujú vo
všetkých sektoroch, navštevujú univerzity a pôsobia v rôznych podnikoch. Je pravdou, že arabská
populácia žije v Izraeli v koncentrovaných arabských samosprávach, ide však o neformálnu
segregáciu, pre ktorú sa rozhodli samotní Arabi. Pre černochov v Južnej Afrike bola segregácia
otázkou násilia.
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5.) Bezpečnosť. Bezpečnostný plot oddeľujúci Izrael od Západného brehu sa niekedy nazýva
„múrom apartheidu.“ Izrael vystaval tento múr, aby posilnil hraničnú kontrolu na prechodoch
z Palestínskej samosprávy a ostatných nepriateľských palestínsko-arabských komunít. Avšak táto
opatrenie je adekvátne voči ich legitímnej bezpečnosti a nijako nesúvisí s rasizmom. Tento plot
výrazne zredukoval masové vražedné útoky, ktoré boli vykonané v Izraeli po dosiahnutí vrcholu
v Druhej intifáde. Rasizmus v Južnej Afrike vytvoril základ segregácie, nie terorizmu.
Na záver Neese predkladá najvypovedajúcejší dôkaz o tom, že Izrael nie je režimom apartheidu.
Ide o skutočnosť, že drvivá väčšina izraelských Arabov si chce ponechať svoje izraelské občianstvo!
Keď bývalý premiér Ehúd Olmert v roku 2007 navrhol, že vydá arabské susedské časti
vo Východnom Jeruzaleme do rúk Palestínskej samosprávy, Arabi v Jeruzaleme sa postavili na
protest. Arabský poslanec z jednej takejto štvrte povedal: „Ak by tu prebehlo referendum, nikto by
nehlasoval za pripojenie sa k Palestínskej samospráve. My to nebudeme akceptovať.” (Shelley
Neese, www.tjci.org).
PALESTÍNČANIA OSLAVUJÚ VRAHOV RODINY FOGELOVCOV
Jeden z dôkazov, prečo Izrael potreboval bezpečnostné oplotenie, bola brutálna vražda piatich
členov rodiny Fogelovcov v marci 2011. Musím poznamenať, že Fogelovci žili v Itamare mimo
bezpečnostného oplotenia. Šlo o odporný zločin. Odmietam používať jemný jazyk na jeho opis.
Takéto činy sú príznačné pre mentalitu, ktorá je ohavná a hnusná, ak nie úplne choromyseľná.
Takže, čo urobiť so skutočnosťou, že mnohí Palestínčania sa týmto brutálnym útokom chvália?
Židovské hroby neďaleko Šechemu boli zneuctené arabskými grafitmi oslavujúcimi vyvraždenie
rodiny Fogelovcov. Oslavovali najmä Hakima a Miada Awwada, ktorí si ruky pošpinili touto vraždou.
Podľa dohôd by mala miesto strážiť Palestínska samospráva. Vedúci náboženskej rady v Šomrone,
Gershon Mesika, poznamenal: „Ak by ešte niekto potreboval ďalší dôkaz o vražednom barbarstve
našich nepriateľov, nech sa príde pozrieť na osočujúce slogany a grafity na hrobe Elazara, ktoré
oslavujú vrahov zodpovedných za masaker v Itamare.“
Obidva incidenty – vražda ako aj grafity, ktoré ju oslavujú – dokazujú, prečo Izrael vybudoval
bezpečnostné oplotenie a taktiež, prečo majú židovskí Izraeliti niekedy problém vybudovať si vzťahy
so svojimi arabskými susedmi. Juhoafrická separačná politika bola príčinou rasovej predpojatosti,
zatiaľ čo izraelská politika separácie, ktorá by mohla existovať, je založená výlučne na problémoch
s bezpečnosťou, ako je uvedené vyššie. „Osadníci“, ktorí bývajú za hranicami bezpečnostného
oplotenia, sú si vedomí nebezpečenstva, ktoré im v oblasti hrozí.
NOVÝ PROBLÉM NA STAROM MIESTE
Je dobre známe, že väčšina podnecovania voči násilným činom proti Izraelu sa rodí na piatkových
kázňach, ktoré vychádzajú z úst radikálnych mullov a imámov v mešitách. Jedna z najznámejších
mešít, mešita Al-Aksá, leží na mieste, ktoré Izraeliti nazývajú Chrámová hora. Táto oblasť, pre
Arabov známa ako al-Haram aš-Šarí, je spravovaná moslimským Waqf, hoci je pod celkovou vládou
Izraela. Vzťahy medzi Židmi a Arabmi boli na Chrámovej hore v poslednom období relatívne dobré.
Avšak po okolí sa rozšírila fáma, že isté židovské radikálne skupiny plánujú zničiť Skalný dóm ako aj
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Tretí chrám na tomto území. Dňa 24.februára sa tieto chýry zosilnili do takej miery, že skupina Židov
pod vedením Mošeho Feiglina (bývalý aktivista strany Likud) plánovala vystúpiť na Chrámovú horu
en masse/vo veľkom počte. To vyústilo do nepokojov, pri ktorých utrpelo zranenia 11 izraelských
policajtov a množstvo výtržníkov bolo zatknutých.
Problém sa údajne začal pri Maghrebskej bráne. Výtržníci, ktorí uverili chýrom o židovskom zabratí
Haramu, začali hádzať kamene. Policajti urobili raziu na Aqsa Mosque Plaza. Použili pritom
omračujúce granáty. O dva dni neskôr prepukol ďalší nepokoj, keď približne 50 štrajkujúcich
hádzalo kamene po turistoch ako aj policajtoch. Polícia zabránila Feiglinovi a jeho nasledovníkom
vstúpiť na územie Chrámovej hory. Aktivisti držali v rukách transparent, na ktorom bolo okrem iného
napísané aj toto: „Očistite územie od nepriateľov Izraela, ktorí ukradli túto zem a vystavajte Tretí
chrám na ruinách mešít.“
IZRAELITI SYMPATIZUJÚ SO SPUSTOŠENOU CIRKVOU
Izraeliti pomaly nadobúdajú dôveru voči kresťanským priateľom. Väčšina Židov, pochopiteľne, len
sťažka uznáva zásluhy kresťanského sionizmu. Pomaly však začínajú veriť, že kresťania, ktorí sa
nazývajú priateľmi Izraela, sú skutočnými a reálnymi priateľmi, ktorí s nimi stoja bez ohľadu na to, čo
sa deje. Pred nedávnom skupina ultra ortodoxných Židov zničila budovu zboru Narkiss Street
Baptist Church. Hebrejské grafity nasprejované na múroch kostola začínali slovami: „Ješua, syn
_____” po ktorých nasledovali hanlivé pomenovania Márie z čias Nového zákona.
Potom, ako sa na múroch kostola objavili proti kresťanské heslá, zástupca izraelskej vlády na znak
solidarity a sympatie voči kresťanskej komunite navštívil vodcov baptistického domu. Denník Israel
Today uvádza: „Stretnutie bolo jednoznačným prejavom súdržnosti izraelského štátu voči
kresťanskej komunite. Zároveň šlo o niečo, čo možno nazvať oslavou silného priateľstva medzi
Izraelom a kresťanmi...“
Keď sa rabín a kantor z neďalekej synagógy dozvedeli o vandalizme na cirkevnej budove, navštívili
pastora baptistickej kongregácie Chucka Koppa s veľkou kyticou kvetov a krátkym listom solidarity.
Rabín však nebol jediný, ktorý daroval cirkvi kvety. S kyticou povzbudenia a solidarity zašla do cirkvi
aj istá izraelská dáma. Kopp s prekvapením hovorí: „Zo strany Izraelitov došlo k veľkému prejavu
solidarity a priateľstva.“
Zástupca Južnej baptistickej konvencie Herbby Geer poznamenal: „Extrémistov nájdete všade.
Izrael sa pevne postavil za svoje menšiny. My platíme cenu za to, čomu veríme. Ale vieme i to, že
väčšina Izraelitov chce, aby sme boli tým, kým sme.“ Dr. Moti Zaken, špeciálny poradca pre ministra
vnútornej bezpečnosti v záležitostiach menšín, ho podporil slovami: „V mene Izraela sa
ospravedlňujem. Máte solidaritu a podporu väčšiny Izraelitov, ktorí sa pozerajú na takéto útoky
s odporom. Vinníkov predvedieme pred súd. Ešte raz opakujem to, čo je dôležité v tejto záležitosti
vedieť. Väčšina Izraelitov takýto vandalizmus odmieta. Obzvlášť ak je páchaný na našich
kresťanských priateľoch.“
Na stretnutí sa zúčastnil aj arménsky kresťanský právnik zo Starého mesta. Povzbudil kresťanov,
aby na takéto extrémistické činy nereagovali horkosťou a kritikou, ale práve naopak – úprimnou
bratstvo
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láskou. „Keď vidíme takúto krivdu, nie je to vždy jednoduché, nemyslieť na odplatu,“ povedal
Nalbandian, svedok viacerých útokov na kresťanov v Starom meste. „Ak sme však skutočnými
priateľmi, aké posolstvo chceme vyslať? Ako by sme mali reagovať? Keby ste videli vandala, ktorý
urobil tento zločin, čo by ste mu povedali? Boli by ste zahorknutí a nahnevaní? Alebo by ste
povedali: „Buďme priatelia,“ a tak by ste preukázali kresťanskú lásku?“ (Israel Today, 21.februára).
Väčšina kresťanov, najmä tí, ktorí žijú v Izraeli, by srdečne súhlasilo s vyjadrením Nalbandiana.
„IRÁN NECHCE BOMBU; TO MI POVEDAL MILÝ PREZIDENT IRÁNU“
V polo humornom článku v britskom časopise Telegraph, Dan Hodges opisuje klamné reči bývalého
zbrojného inšpektora OSN Hansa Blixa. Pán Blix vraj „vie“, že Irán nevyvíja jadrové zbrane. Odkiaľ
berie tú istotu? Pretože mu to Ahmadinedžád povedal. „Napriek zúrivým populistickým vyhláseniam
Mahmúda Ahmadinedžáda, že Izrael vymaže z mapy sveta, Blix tvrdí, že neexistuje žiadna
bezprostredná iránska hrozba, kvôli ktorej by mala byť obhájená preventívna akcia proti Iránu.“
Takže podľa Blixa žiadna hrozba neexistuje. Hodges na to reaguje: „Keď niekto v pozícii
významného vplyvu na adresu nejakej krajiny prehlási, že nemá právo na existenciu, a že má
záujem vymazať ju z mapy sveta, aj hlupák by pochopil, že ide o hrozbu.“
Irán to popiera. Hodges ironicky pokračuje: „Úplne s vami súhlasím pán prezident Ahmadinedžád.
Prepáčte mi, ešte otázočku. Vyvíjate v súčasnosti vojenské jadrové zbrane proti štátu Izrael?“
Ahmadinedžád odpovedá: „Nie.“
„Ďakujem. Prepáčte, že som vás obťažoval. Príjemný deň pán prezident.“
Toto je trochu pritiahnuté za vlasy, ale zdá sa, že mnohí svetoví lídri sú v problematike iránskej
hrozby podobne naivní a ľahkoverní. Buď tomu neveria, alebo je im to jedno. Podľa môjho názoru je
jadrová otázka Iránu oveľa závažnejšia, ako si mnohí myslia. Súdiac podľa Ahmadinedžádových
verejných výrokoch, je viac ako pravdepodobné, že chce židovský štát zlikvidovať jadrovou zbraňou.
Čo by mal Izrael robiť? Čakať? Však veď sa uvidí? Hrozba možnosti ďalšieho holokaustu je tak
reálna ako skutočnosť, že Izrael je na Strednom východe takmer univerzálne nenávidený .Prosím
o modlitby za Izrael. Nech sú jeho vodcovia vedení Bohom, aby vedeli, čo majú urobiť a kedy majú
konať.

„Zbav ma, ó Hospodine, zlého človeka a zachráň ma pred násilníkom. Myslia len na zlé v
srdci, každý deň vyvolávajú boje.” (Ž 140:1).
V Mesiášovi
Lonnie C. Mings
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
(Piatkový modlitebný zoznam z Jeruzalema, marec 2012)
„Čuj, Pastier Izraela, ktorý vodíš Jozefa ako ovce; Ty, ktorý tróniš nad cherubmi,
zjav sa pred Efrajimom, Benjamínom a Menaššem! Vzbuď svoju silu a príď nám na
pomoc! Obnov nás, Bože, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení!“ (Ž 80:1-3)
Ďakovali sme Pánovi, že je pravým pastierom Izraela a modlili sme sa, aby bolo Jeho meno
oslávené skrze Jeho ľud!
1.) Modlili sme sa za situáciu týkajúcu sa konfliktu s Hamasom. Len za minulý týždeň bolo
z Gazy na Izrael odpálených viac ako 300 rakiet. Izraelské obranné sily na útoky reagujú presnými
údermi letectva na odpaľovacie miesta teroristov. Hamas však s paľbou neprestal. Pred pár dňami
Egypt vyhlásil, že dohodne s Gazou prímerie. I napriek „dohodnutému prímeriu“ Palestínčania
neprestali ostreľovať židovský štát. Obyvatelia južného Izraela sú daným stavom frustrovaní,
pretože žijú v neustálom napätí. Táto situácia má potenciál skĺznuť do vážneho vojnového konfliktu.
Modlili sme sa:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Daj vodcom Izraela múdrosť, aby vedeli, kedy a ako reagovať.
Ukáž im, ako ochrániť obyvateľov južného Izraela pred spŕškou rakiet.
Nech je armáda pripravená na čokoľvek, čo ešte príde.
Nech vládne medzi vodcami jednota. Najmä v otázke, ako reagovať.
Dodaj IDF skrze tajnú službu pravdivé informácie o tom, odkiaľ sa rakety odpaľujú a ako ich
zneškodniť.
Nech je odpoveď IDF rýchla a operatívna.
Prosíme Ťa, aby si bol ochranným štítom Izraela. „Hospodin moja skala, hrad môj a môj
vysloboditeľ; môj Boh je moje bralo, v Neho dúfam; môj štít, roh mojej spásy, moja
pevnosť.“ (Ž 18:3)
Prosíme Ťa o ochranu oblastí, ktoré sú pod neustálym atakom.
Potešuj ľud, ktorý žije v tieni tejto hrozby. Udeľ im pokoj.
Nech deti, ktoré vyrastajú na juhu Izraela v realite neustálych bombových útokov, vedia, že
majú nádej a budúcnosť v Bohu Izraela. „Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami - znie
výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť
a nádej.“ (Jer. 29:11)
Nech je telo Kristovo na juhu Izraela uprostred tejto temnoty svetlom.

2.) Modlitby sme pokračovali hrozbou číslo dva: Iránom. Za posledné týždne sa na tému iránsky
jadrový program povedalo toľko prázdnych rečí, že dnes nikto nevie, aké plány sa naozaj zrealizujú,
a kedy sa tak stane. Pokračovali sme v modlitbách za Boží zásah a pripravenosť Izraela konať, keď
dá Pán povel. Modlili sme sa:
•

Posilni vládu židovského štátu, aby urobila rozhodnutia, ktoré potrebuje spraviť ohľadom
bratstvo
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Príhovorcovia za Izrael
Iránu.
Ochráň nás, Pane, pred hrozbou nukleárneho útoku!
Použi si akýkoľvek nástroj na likvidáciu týchto podlých plánov.
Celý Izrael priprav na možnosť, že sa môže stať nástrojom na zničenie iránskej hrozby pod
Tvojou mocnou Božou rukou.
„Nech vzdávajú česť Hospodinovi, nech hlásajú Jeho chválu na ostrovoch. Hospodin vyjde
ako bohatier, rozhorlí sa ako hrdina; hlasno zvolá, spustí vojnový pokrik, víťazne vystúpi
proti svojim nepriateľom.“ (Iz. 42:12-13)
Prosíme Ťa, Pane, aby si vyšiel do boja proti Tvojim nepriateľom a proti nepriateľom Tvojho
ľudu.
Zmäť ich a znič ich, Pane!
„Bože, nalož s nimi ako s chumáčom buriny, ako s plevami vo vetre. Ako oheň spaľuje les
a plameň vrchy zažíha, tak ich svojou búrkou prenasleduj a svojou povíchricou predes!
Naplň im tváre potupou, aby hľadali Tvoje meno, Hospodine! Nech sa hanbia a desia na
večité veky, nech sa červenajú a zhynú. Nech zvedia, že Ty, čo máš meno Hospodin, na
celej zemi sám si Najvyšší!“ (Ž. 83:13-18)
Nech Izrael príjme pomoc z neočakávaných radov.
Prosíme Ťa, nech vlny spasenia zasiahnu tento národ a nech mnohí spoznajú Ješuu!
„Postavím svoj trón v Éláme a vykynožím tam kráľov i kniežatá - znie výrok
Hospodinov.“ (Jer. 49:38)

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

3.) Po konferencii evanjelikálnych protestantov „Christ at the checkpoint“ (Kristus na kontrolnom
stanovišti), ktorá sa konala v Betleheme, sme prežívali, že je kľúčový čas, modliť sa za telo
Kristovo. Mnohí z nás prežívali zmätok a nejednotu po tejto konferencii. Telo Kristovo sa potrebuje
naučiť rozlišovať a mať jasno, ako reagovať na vplyvy, ktoré vyšli z tejto konferencie. Modlili sme sa:
Daj vodcom nadprirodzené rozpoznanie, aby vedeli, ako reagovať na to, čo sa konalo
v Betleheme.
Prosíme Ťa, aby bola vyzdvihnutá pravda Tvojho Slova a nie sociálna agenda nejakého
človeka.
Žiadame Ťa, aby sa nešírilo z konferencie nič, čo by malo potenciál priniesť rozdelenie
a klam do tela Kristovho.
Osloboď telo Kristovo od teológie náhrady!
Odkry všetko, čo by sa pokúšalo zmariť autoritu Tvojho Slova.
Dovoľ nám vidieť samotné korene toho, čo sa komunikovalo a charizmatický spôsob
prejavu.
Udeľ nám milosť a vysloboď nás zo zmätku.
Daj nám jasnosť a zjavenie o tom, čo hovorí Tvoje Slovo.
Nech akékoľvek škodiace duchovné vlny nejdú ďalej ako po strop budovy, v ktorej sa
konferencia konala.
„Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí mu uverili: Keď vy zostanete v mojom slove, v pravde ste
mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.“ (J 8:31-32)
Vysloboď nás z klamstiev a dovoľ nám kráčať v pravde tvojho syna Ješua!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
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Príhovorcovia za Izrael
4.) Ďakovali sme Pánovi za dážď a za množstvo zrážok, ktoré dopadlo na Izrael túto zimu.
Hladina vody v Galilejskom jazere má 1,25 metra nad červenou čiarou! Už niekoľko rokov v ňom
nebolo tak veľa vody, ako je tomu dnes. I keď sme chválili Pána za dážď, ktorý poslal na Izrael,
pokračovali sme i v modlitbách za to, aby dážď doplnil zostávajúce tri metre v jazere. Modlili sme sa:
•

•
•
•

„...On dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na
nespravodlivých“.(Mt.5:45b) Naďalej maj milosť nad týmto národom, Pane, a zošli dážď, aby
sa doplnili všetky zdroje pitnej vody.
Ďakujeme, že si odpovedal na naše modlitby a zoslal si na Izrael mokrú zimu!
Nech sme vždy vďační za dážď, ktorý zosielaš.
Nauč nás šetriť s vodou! Nech nás dostatok zrážok nevedie k plytvaniu.

Modlitby sme ukončili príhovorom za našich vodcov - Chucka a Eliyah. Eliyah sa už vrátil
z konferencie v Štátoch. Modlili sme sa, aby nabral nové sily. Chuck bude v Štátoch do apríla. Prosili
sme Pána, aby ho viedol a ochraňoval a mohol zdieľať pravdy Božieho Slova.
Šabbat šalom z Jeruzalema!
IFI tím

bratstvo
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LIST MODLITEBNÉHO STRÁŽCU
„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)

IZRAEL A DHAR AL HARB
„Bože, nedopraj si pokoja, nemlč a neodpočívaj, ó Bože! Lebo, hľa, zúria Tvoji nepriatelia
a hlavu dvíhajú tí, čo Ťa nenávidia. Proti Tvojmu ľudu chystajú ľstivé plány, radia sa proti
Tvojim chránencom. Hovoria: Poďte, vyhubme ich, aby neboli národom, aby sa nespomínalo
viac meno Izraela!…’” Ž 83:2-5)
Slová z hore uvedeného žalmu boli napísané pred viac ako 2500 rokmi. Avšak ich obsah je aktuálny
aj dnes. V skutočnosti tento žalm prorokuje o najdlhšie trvajúcej nenávisti v histórii našej planéty.
Rušivým faktorom je, že nejde len o nenávisť voči jednému národu, t.j. Izraelu, ale ide o plán
na zničenie všetkého, čo nie je islamské. Prosím, venujte mimoriadnu pozornosť tomu, čo sa deje
na Strednom východe. Kým sektory nášho sveta čakajú a nádejajú sa na trvalú mierovú zmluvu
medzi Izraelom a Palestínčanmi a evolúciu riešenia dvoch štátov s citátom: „dovoliť Izraelu
a Palestínčanom, aby žili bok po boku v mieri a bezpečí...“, Palestínčania sa presunuli cez toto
„dočasné štádium“ a už dávno pracujú na „finálnej verzii“, t.j. na trvalom zániku „sionistického štátu.“
Dňa 14.augusta 2009 Abbás uzavrel šiestu schôdzu Fatahu ratifikáciou platformy, ktorá vyzýva
do neustáleho boja s Izraelom skrze mierové ako aj ozbrojené prostriedky, s cieľom vyhubiť
židovský štát. Stratégia Fatahu je založená na presadzovaní návratu arabských utečencov z roka
1948, na vytvorení nezávislého štátu a 10-bodovom postupnom pláne PLO (http://bit.ly/y2zkfZ),
ktorý sformuloval Palestínsky národný výbor PLO v júni 1974. Napríklad, druhý bod presadzuje
založenie nezávislej národnej samosprávy nad „každou časťou palestínskeho územia, ktorá
je oslobodená.“ Tretí bod uvádza, že „PLO nebude brať do úvahy dočasnú dohodu, ktorá sa zrieka
konečného cieľa – t.j. Palestíny rozliehajúcej sa od Jordánska po Stredozemné more.“ Štvrtý bod
uvádza, že „každý krok je fázou oslobodzovania celej Palestíny.“ Ôsmy bod Palestínsku
samosprávu zaväzuje, aby bojovala za oslobodenie celého palestínskeho územia.
Zmýšľanie Západu míňa pointu v tom, že úplne nesprávne chápe islamskú terminológiu a jej
koncepty. Islam vníma svet v dvoch sférach: v islamskej a neveriacej. Svet nevercov je Dhar al
Harb alebo Dom vojny. Technicky to znamená, že moslimovia sú vo vojne s takmer
sedemdesiatimi piatimi percentami sveta; keďže len 55 národov je úplne islamských. Izrael bol
kedysi islamským územím a predstavuje preto odpor voči moslimom. Žiadny Žid alebo neverec
nemôže vládnuť nad moslimom. Ak islam nezmení svoje sväté knihy, nikdy nemôže dôjsť k mieru so
židovským štátom bez ohľadu na to, čo Izrael môže, alebo nemôže robiť, alebo kto je pri moci na
Západe!
Strategické modlitebné predmety:
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List modlitebného strážcu
•

Prosím, modlite sa za to, aby kresťanský svet začal vyučovať pravdu o skutočnom islame.

•

Prosím, modlite sa za vedenie veľkých univerzít západného sveta, aby si ich riaditelia
uvedomili mieru očkovania islamských a anti-izraelských názorov, ktoré sa presadzujú v ich
inštitúciách.
Modlite sa slovami Dávida, aby Boh povstal a Jeho nepriatelia boli rozprášení (Ž. 68:1).
Modlite sa, aby Boh zahanbil nepriateľov Izraela, aby hľadali Jeho meno (Ž. 83:16).
Prihovárajte sa za spásu a vyslobodenie ľudí, ktorí sú zajatí v duchovnom klame islamu.
Ješua zomieral, aby „všetci mohli mať život.“ Nasledovníkom Mohameda musia byť
otvorené duchovné oči. A to sa deje len skrze „modlitbu a pôst”. (Mt. 17:21).

•
•
•

GLOBÁLNY PRAGMATIZMUS
„Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. On bude súdiť mnohé
národy, vynášať výrok mocným kmeňom, a to i vzdialeným. Prekujú svoje meče na pluhové
radlice a svoje oštepy na vinárske nože; národ nepozdvihne proti národu meč a už sa
nebudú učiť vojne.” (Mich. 4:2b-3; nasl. Iz. 2:4b.)
Nedávno nás svetové média informovali, že Izrael pripravuje v najbližších mesiacoch útok na Irán.
Táto správa vyvolala vo svete vlnu nespokojnosti. Svetoví vodcovia s takýmto „drastickým krokom“
Izraela nesúhlasia. Japonský premiér Jošihiko Noda pobádal ministra obrany Ehúda Baraka počas
návštevy v Japonsku (Haaretz, 16.februára) k tomu, aby „sa neuchýlil k vojenskej akcii proti Iránu
kvôli jeho nukleárnym ambíciám.“ Noda povedal, že takáto vojenská akcia by bola „extrémne
nebezpečná“ a „vyhrotila“ by situáciu v oblasti Stredného východu. Vyzval Izrael, aby vyriešil túto
problematiku diplomatickou a mierovou cestou. Nemecký minister zahraničných vecí svoj nesúhlas
vyjadril tým, že poukázal na potenciálne závažné problémy, ktoré by mohli vyvstať v mnohých
častiach sveta ako následok takéhoto útoku.
Naproti tomu, iránskemu prezidentovi Ahmadinedžádovi vôbec nezáleží na tom, čo si myslí zvyšok
sveta. Do kariet mu nahrávajú národy, ktoré nedokážu dovidieť za hranice vlastných globálnych
cieľov a svojej potreby ropy. Rusko, Čína, Južná Kórea, Japonsko a India – všetky tieto krajiny majú
rovnaké ambície, a preto nie sú ochotné pripojiť sa k Západu, v snahe uvaliť tvrdé sankcie na Irán.
Sankcie západných krajín sa tak stávajú neefektívne.
Irán sa reálne vyhráža, že úplne vyhladí Izrael z mapy sveta. K tomuto cieľu sa bez problémov
približuje, pretože sa zatiaľ nenašiel nikto, kto by mu v tom chcel zabrániť. Ahmadinedžád pokračuje
s vývojom svojej nukleárnej kapacity na výrobu bomby schopnej vymazať židovský štát. Zdá sa, že
iránsky prezident nie je vôbec rozrušený chabými sankciami a hrozbami Západu. Vie, že niektoré
národy jednoducho ustúpia pre ich závislosť na rope. Svet stratil odvahu konfrontovať tulácke
národy, ktoré zastrašujú iných. Ďalší problém tkvie v tom, že pán Ahmadinedžád sa upísal kultúre
smrti. Z toho dôvodu je Irán pre západný svet ťažkým a komplikovaným partnerom na vyjednávanie.
Pána Ahmadinedžáda netrápi možný globálny chaos. Práve naopak. Svetový chaos je pre
iránskeho prezidenta predzvesťou toho, že sa blíži príchod islamského Mahdího a začína nová,
odlišná éra v porovnaní s tou, ktorú predpovedali izraelskí proroci v židovských Písmach.
bratstvo
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List modlitebného strážcu
Každý z nás by si mal položiť otázku: Aká je naša globálna zodpovednosť?
Strategická chvála a modlitebné predmety:
Prosím, modlite sa za svetových vodcov a za OSN. Nech im Pán otvorí oči, aby im bola
odkrytá pravda iránskej hrozby.
Prosím, modlite sa za múdrosť a rozpoznanie (rozsudzovanie) pre izraelskú vládu, aby
urobila správne rozhodnutia ohľadne Iránu. Potrebuje Božie vedenie vo všetkom, čo sa
práve deje.
Prosím, modlite sa, aby priatelia Izraela neopustili Izrael v tomto ťažkom čase.
Prihovárajte sa za prebudenie v cirkvi. Nech jej Pán otvorí oči, aby videla a chápala
prorockým znameniam, ktoré sú všade okolo nás, a aby „bdela a modlila sa“. (Mk. 13:33;
Luk. 21:36).

•
•

•
•

KRÍZA SIONIZMU
„Zmením údel môjho ľudu, Izraela: oni vystavajú spustošené mestá a v nich budú bývať,
vysadia vinice a z nich budú piť víno, spravia si záhrady a jesť budú ovocie z nich. Zasadím
ich do ich pôdy, a nebudú už vytrhnutí z pôdy, ktorú som im dal, vraví tvoj Boh,
Hospodin.“ (Amos 9:14-15)
Pred rokom 1967 bol Izrael v očiach sveta zázračným národom, ktorý povstal z prachu Šoa ako aj
z vražedných polí a zajateckých táborov v Sovietskom zväze. Väčšina židovského ľudu sa
neprisťahovala do Izraela z idealistického modelu liberálneho sionizmu – mnohí z nich prišli pred sto
rokmi ako utečenci a takí prichádzajú z mnohých krajín aj dnes. Keď niektorí z prvých
prisťahovalcov prišli do Distribučného centra CFI začiatkom deväťdesiatych rokov, opýtali sme sa
ich, prečo prišli. Odpovedali zdvihnutím rúk k nebu. Jednoducho prišli na popud Všemohúceho.
Vtedy to sami ani nedokázali vysvetliť. Prežili, že sa majú vrátiť domov, do krajiny svojich otcov.
Po Šesťdňovej vojne v roku 1967 sa zdalo, že Izrael je krajinou, ktorú každý obdivuje. V súčasnosti
je opak pravdou. Takmer zo všetkého negatívneho, čo sa vo svete udeje, obvinia Izrael. Ako sa volá
tento jav? Predsa anti-sionizmus!
A aký je rozdiel medzi anti-sionizmom a antisemitizmom? Antisemitizmus individuálne alebo
kolektívne prenasleduje židovský národ. Antisionizmus démonizuje Izrael a odopiera židovskému
národu Bohom dané právo na svoju zem. Prenikol do každého vlákna spoločnosti a veľmi sa
udomácnil medzi intelektuálmi svetových univerzít. Avšak rovnako je udomácnený medzi ultraortodoxnými Židmi v Izraeli a medzi ľavicovými Židmi v Izraeli a diaspóre, ktorí vyhľadávajú prijatie
od okolitého sveta.
Anti-sionizmus prichádza pod rúškom boja za ľudské práva palestínskeho ľudu. V takejto podobe
má moc prenikať do každého kúta spoločnosti. Avšak pravdou tohto príbehu, ktorá sa nikdy
nerozpráva, je skutočnosť, že odopiera právo šiestim miliónom židovských utečencov na ich vlastnú
krajinu - právo, ktoré je dané každej inej národnostnej skupine na tejto planéte. Anti-sionizmus
a antisemitizmus sa stavia proti Bohu! (Iz. 58:8; 60:1).
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Strategická chvála a modlitebné predmety:
•
•

•

Modlite sa, aby sa Izrael stal „svetlom národov”, ako mu to bolo predurčené.
Prosím, modlite sa za rôzne židovské denominácie v Izraeli, najmä za ultra-ortodoxné
hnutie, aby im Duch Svätý nadprirodzeným spôsobom zjavil pravdu. Títo ľudia nenasledujú
prikázania Všemohúceho, ale sú zajatí v tradícii a praktikách.
Prosím, modlite sa za zjavenie pravdy v súvislosti s Izraelom a sionizmom, najmä v našich
sekulárnych vzdelávacích inštitúciách. „Nech sa odstráni závoj z národov a nech príde
uzdravenie od Hospodina v Jeho čase.“ „... a lístie stromu na uzdravenie národov ”.
(Zj. 22:2).
„Sion bude vykúpený súdom a spravodlivosťou...” (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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SPRÁVY Z DIASPÓRY
TRESKÚCA ZIMA NÁS NEZASTAVILA
Vo februári sme opäť vyrazili na misiu na Ukrajinu. Za treskúcej zimy (-17 °C cez deň) sme
docestovali do Žitomirskej oblasti a potom sme išli ďalej do Čerkazského regiónu. V noci
sme mali okolo –30 °C. I napriek tejto zime sme vedeli, že naša cesta bude pod Božou
ochranou a naplníme Jeho plán v potešovaní Jeho ľudu (Iz. 40).

Navštívili sme niekoľko ľudí v ich príbytkoch a doniesli sme im potravinový balíček. Boli
veľmi - veľmi vďační, nielen za to, že sme im priniesli jedlo, ale hlavne za to, že sme na
nich nezabudli.
V Žitomire sme opäť navštívili našich mesiánskych bratov a spolu s nimi sme trávili čas na
modlitbách. Sme vďační Bohu za nich, že slúžia svojim bratom a sestrám a pomáhajú im
nájsť cestu k Spasiteľovi – Ješuu.
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Správy z diaspóry

Brat Boris bol veľmi nadšený za dar, ktorý sme mu priniesli – mikrofón. Vďaka rodine, ktorá
reagovala na výzvu v Bratstve a zakúpila tento mikrofón. Boris sa tešil, že sme ho už
priniesli teraz. Na poslednej návšteve v minulom roku, v novembri, nás prosil o zakúpenie
elektrónkového mikrofónu. Ani my sme neočakávali také rýchle naplnenie tejto prosby.
Sláva patrí nášmu Všemohúcemu a vďaka ľuďom, ktorí reagovali na Jeho hlas.
Ďakujeme nášmu Bohu, že nás počas celej cesty (3000 km) ochraňoval a nemali sme
žiadne problémy na cestách. Najhoršie sa išlo večer, keď už bola tma a cesta bola
zasnežená a zľadovatená. Hospodin je naším štítom, našou skalou. Jemu vďačíme za
milosť a predivnú lásku aj v takýchto situáciách.
Modlite sa za milosť pokánia a spasenia pre ľudí z Jeho ľudu. Nech sa im otvoria oči, aby
videli a poznali, aký dobrý je Hospodin (Žalm 34:9 – „JHVH“).
Šalom
Chevra tím
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AKTUÁLNA VÝZVA!
LIEČEBNÝ POBYT
V Čerkaskej oblasti pracujeme už skoro 3 roky. Sú to potravinárske balíčky, jedáleň v Smelej,
zdravotnícka a jednorazová pomoc. V tejto oblasti je vyše 40 židovských obcí, v ktorých ľudia
zápasia s každodenným prežitím. Sú to malé osady, ktoré sa volali shtetl; v jazyku Yiddish shtot
(jazyk európských Židov), v ktorých celý čas žije ešte niekoľko tisíc Židov. Nedostatok
jedla, oblečenia a počas poslednej cesty vo februári sme zistili v niektorých domácnostiach
aj nedostatok vody, keďže studne boli zamrznuté. Peter s Inou koordinujú prácu v tejto oblasti a nie
sú ľahostajní voči osudom ľudí.
Zorganizovali sme šabatový večer približne pre okolo 40 ľudí v Korsuni odkiaľ pochádza Peter
s Inou. Prišli všetci. Ľudia si veľmi cenia čas strávený spolu. Po skončení večere manželia, ktorí
sedeli oproti, upchávali si jedlo do igelitových tašiek, ktoré zostalo na stole, aby mali čo jesť
nasledujúci deň. Spomenutí manželia sú na dôchodku a boli predtým učiteľmi na škole. Navštívili
sme ich; žijú naozaj biedne. Vďaka Bohu za každého z vás, ktorí prispievate na tieto projekty.
Peter, ktorý je predsedom pre židovské obce v Čerkaskej oblasti, jeho manželka Svetlana a Ina jeho
sekretárka, radi by si dali svoje zdravie do poriadku a preto chceme ich doviezť na Slovensko. Je to
ďalší medicínsky projekt, s ktorým sú spojené určité náklady; letenky z Kijeva a späť, ubytovanie,
strava, vyšetrenia u doktorov atd. Návšteva Petra, jeho manželky a Iny môže posilniť ešte viac naše
vzťahy. Je to ďalšia príležitosť k budovaniu mostov medzi Židmi a kresťanmi; milovať ich skutkom,
ako povedal milovaný učeník Pána: „Moje dieťatka, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom
a pravdou.“ (I Ján 3:18)
Predpokladané náklady na celý projekt - 2000,- €
Prosíme vás o finančná pomoc na tento projekt! Je to praktické svedectvo všetkých nás!

Informácie o účtoch nájdete na predposlednej stránke alebo na www.chevra.sk.
Pre tento projekt s názvom „Liečebný pobyt“ použite var. symbol 1033
Viac informácií na tel: +421 5640536 alebo email: chevra@chevra.sk

Finančne podporiť projekty „Chust pickup“ a „Čerkasy“
je možné do konca apríla.
Ďakujeme.
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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“
Projekt „Liečebný pobyt“

variabilný symbol 1077
variabilný symbol 1020
variabilný symbol 1033

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
Priat eľov
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

