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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.
„Lebo ako sú vysoko nebesia nad zemou, tak veľká je jeho milosť nad tými,
ktorí sa ho boja. Ako je ďaleko východ od západu, tak ďaleko vzdialil od
nás naše prestúpenia.“ (Ž 103:11-12)
Žalmista Dávid tu popisuje nekonečnú Božiu lásku a Božiu milosť;
porovnáva ich k výške nebies. Dnes pravdepodobne vieme ešte viac
pochopiť hĺbku Dávidových slov, keďže súčasná astronómia nám ponúka výskumy, ktoré potvrdzujú
nespočetné množstvo galaxii, ktoré sú ešte väčšie ako galaxia, ktorej súčasťou je slnko.
Dozvedáme sa o číslach nebeských dimenzií, ktoré ľudská myseľ nie je schopná pochopiť. A predsa
Dávid hovorí, že „ako sú vysoko nebesia nad zemou, tak veľká je jeho milosť nad tými, ktorí sa Ho
boja.“
Ďalej sa píše o tom, ako Boh jedná s našimi prestúpeniami: „Ako je ďaleko východ od západu,
tak ďaleko vzdialil od nás naše prestúpenia.“ Či to nie je obrovské Božie požehnanie? Dávid mohol
spokojne povedať: „Ako je ďaleko sever od juhu.“ Šlo by však o určitú vzdialenosť. Vzdialenosť
od západu na východ sa nedá zmerať, lebo keď ideš k východu, nikdy sa na východ nedostaneš.
Vôbec nezáleží na tom, ako ďaleko pôjdeš na východ. Proste nikdy nedorazíš k východu. Tak isto,
keď pôjdeš na západ, nikdy sa tam nedostaneš. To znamená, že vôbec nezáleží, koľko snahy
a úsilia do toho vložíš. Isté je, že Boh vzdialil naše prestúpenia na miesto, kde ich nikdy nenájdeme.
Modlitba:
Sláva Ti Otče, že mi nepripomínaš moje neprávosti, ani nechceš, aby som ich vyhľadával. Ďakujem,
že si ich vzdialil ako východ od západu a už nikdy sa k ním nemusím vracať.

Šalom, Šalom - Stanislaw Gawel, Chevra
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)

„Sedáva na postriežke v dedinách a tajne vraždí nevinného, oči mu striehnu na nešťastného... húf nešťastníkov padá do jeho moci.…” (Žalm 10:8,10, NIV).
V MESTE POKOJA ZNIČENÝ DVOJROČNÝ POKOJ
Vo štvrtok večer, 6.marca, približne o 8:45, palestínsky ozbrojenec vstúpil do jeruzalemskej Mercaz
Harav ješivy a začal strieľať z automatickej zbrane. Zabil osem študentov a množstvo ďalších bolo
zranených. Ozbrojenec, z dediny Jebel Mukaber, bol vodičom ješivy a mnoho študentov ho poznalo.
Keď vstúpil do ješivy [seminár], niesol veľkú škatuľu od TV. Študenti sa ho s úsmevom pýtali, prečo
sem nesie televízor. Potom z nej vytiahol automatickú zbraň a vstúpil do knižnice, kde bolo približne
80 študentov, ktorí oslavovali začiatok hebrejského mesiaca Adar II. V tom momente nastalo peklo.
Ozbrojenec začal do študentov bez rozmyslu strieľať. Kričiaci študenti sa rozutekali na všetky strany, niektorí z nich povyskakovali z okien, aby unikli smrteľnej paľbe. Niektorí z nich spadli na zem
a stále zovierali svoje zošity a modlitebné šály.
Po tomto incidente sa v médiách objavili rozporuplné informácie. Podľa správy z JPost zo 6.marca,
polícia prišla na miesto činu po spustení paľby a ponáhľala sa do budovy, kde predpokladala zúrivú
paľbu. Toto však zjavne nebol tento prípad. Pravdou je, že len niekoľkí policajti bez zbraní sa priblížili k budove, ale nevstúpili do nej. Zdá sa, že polícia sa nesnaží zastaviť krviprelievanie.
Správa uverejnená v novinách Israel Insider sa tiež zdá byť klamlivou. Uvádza sa v nej, že „jednotka
špeciálnych ozbrojených síl vpálila do budovy, kde sa strieľalo. Približne 10 minút trvala prestrelka
v uliciach Jeruzalema. K bitke sa pridali i civilisti, ktorí vstúpili do ješivy...“
Pravdivá informácia je, že istý študent ješivy vyšiel na strechu vedľajšej budovy so zbraňou v ruke.
Keď ozbrojenec vychádzal z knižnice a stále okolo seba strieľal, tento študent ho dva krát zasiahol.
To spôsobilo, že sa ozbrojenec podľa uvedenej správy „potkol“. Ale vojak IDF, ktorý býval oproti
na tej istej ulici, poslúžil ranou z milosti, keď vbehol do budovy, ignoroval policajné príkazy,
aby zastal a teroristu zabil.
Yehud Zahav, vedúci záchrannej služby Zaka, opisuje miesto tragédie takto: „Celá budova vyzerala
ako bitúnok. Podlaha bola zaliata krvou. Študenti sa v čase útoku nachádzali v triede... podlahy boli
pokryté svätými knihami a zaliate krvou ” (Haaretz, 7.marca).
Ozbrojenec sa zrejme snažil pomstiť smrť arci-teroristu Mughnijeha, ktorého zabili vo februári
v Damasku. Podľa televíznej stanice teroristickej organizácie Hizballáh - Al-Manar; organizácia,
ktorá sa nazýva „Galilejské slobodné batalióny – Martýri Imada Mughnijeha“ prevzali zodpovednosť
za tento útok. Ako veľmi to všetko súhlasí s moslimským aforizmom: „My zvíťazíme, pretože kým vy
ste zamilovaní do života, my sme zamilovaní do smrti.“ Pravdepodobne by sme nenašli lepší komentár k opísaniu rozdielu medzi týmito dvomi náboženstvami: islamom a judaizmom.
bratstvo
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V mojej hrudi sa zdvihla vlna emócií, keď som sa dozvedel vek študentov (15 roční), keď som
si predstavil ich nevinnosť a vľúdnosť. Mám vnuka v tom istom veku. Ale zlo stále prenasleduje
nevinnosť. Veľmi často sú obeťou práve mladí, krásni ľudia, ktorých by mohla čakať dlhá budúcnosť. Je to ako parazit - zlo dokáže existovať len prostredníctvom zraňovania a ničenia nevinných.
V bezpečnostnom výbore OSN, Líbya zablokovala hnutie na odsúdenie zabíjania. Naproti tomu,
v Jordánsku úrady odmietli povoliť Palestínčanom, aby postavili stan smútku pre ich „martýra“.
V Izraeli bol povolený tichý smútok za teroristu, zatiaľ čo 7.marca tisíce ľudí zaplnili ulice Západného
Jeruzalema, aby sa zúčastnili pohrebu ôsmych mladých študentov.
ZÁZRAK NA ARIELOVEJ ULICI
Je zrejmé, že terorizmus je dobre živený a naďalej prebýva v malom štáte Izrael. Incidenty, ktoré
sa udiali za posledných pár mesiacov a rokov, vo veľkej miere povzbudili tú skupinu Arabov, ktorou
jediným cieľom je vyhnať Židov z územia a znovu nastoliť Islam. Avšak Arabi nie sú jediní, ktorí
sú schopní terorizmu. 20.marca došlo k explózii v „Ariel“ dome mesiášskeho pastora Davida Ortiza.
Vážne zranili jeho 16 ročného syna. V tomto prípade ešte stále nie je známe, či incident zorganizovali palestínski teroristi alebo židovskí, protimisionárski aktivisti, ktorí ostro nesúhlasia
s prítomnosťou veriacich v Ježiša. Polícia sa prikláňa k druhej variante.
Dňa 20.marca niekto zanechal košík pred dverami rodiny Ortizovcov. Zdanlivo vyzeral ako Purím
darčekový košík. Podľa niektorých správ, slúžka priniesla tento balík do domu. V každom prípade,
Ortizov syn, Ami, otvoril balík. Omylom odpálil silnú bombu, ktorá zničila celý byt a dokonca rozbila
okná áut, ktoré stáli zaparkované dole na ulici – o tri poschodia nižšie.
Podľa článku JPost uverejneného 23.marca, Amiho matka, Leah, bola v čase, keď bomba vybuchla,
vyhodiť odpadky. Keď videla plamene šľahajúce z okna ich bytu, bežala hore po schodoch do bytu.
Našla syna ležať na zemi s niekoľkými vážnymi zraneniami, vrátane 20cm reznej rany na krku. Využila svoje zdravotnícke vedomosti a vykonala tracheotómiu na jeho krku, aby mohol dýchať. Vodič
záchranky, ktorý prišiel krátko po tragédii, spravil všetko pre to, aby udržal chlapca na žive. Podľa
vyjadrenia otca, Davida Ortiza, päť miest chlapcovho tela bolo podrobené operačnému zákroku.
Istý človek povedal: „Keby ste videli Ortizov byt, neverili by ste, že tam niekto mohol prežiť.“ Každý
kus nábytku bol prakticky zničený. V stenách bytu sa nachádzalo množstvo črepín z bomby.
Opäť sa objavili rozporuplné správy o tejto udalosti a o chlapcových prognózach. Ošetrujúci lekár
najskôr rodine podal veľmi zlú správu – chlapcovu nohu budú musieť amputovať. Neskôr diagnózu
upravil a vyhlásil, že sa stal „zázrak“. Chlapec mal nespočetne veľa zranení. Okrem povrchových
zranení boli taktiež poškodené vnútorné orgány vrátane čriev, obličiek, jednej strany pľúc a iných
orgánov. Nebol poškodený mozog, ani hlavné tepny. Prognózy na úplné zotavenie sú vcelku dobré.
Ďakujeme Bohu za tento zázrak.
CYNICKÍ A NIE VEĽMI CYNICKÍ ARABI
Naďalej pokračuje každodenná paľba na Sderot, Aškelon a iné miesta, hoci sa mierne znížila
bratstvo
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jej intenzita. Teroristi tvrdia, že milujú smrť. Zdá sa, že ju želajú i svojim deťom. Podľa World Net
Daily z 13.marca, jedného z prominentných členov Hamasu zachytila kamera, ako sa chválil s tým,
že používajú ženy, deti a starších ľudí ako ľudské štíty pri svojich prestrelkách s IDF. Samozrejme,
už dávno je známe, že Hamas používa živé štíty, ale zatiaľ to otvorene nepriznáva.
Fathi Hammad (jeden z lídrov Hamasu a člen Palestínskej Legislatívnej Rady), sa nedávno chválil
použitím ľudských štítov. Povedal: „Nepriatelia Alaha nevedia, že palestínsky ľud má svoje metódy
smrti a spôsoby vyhľadávania smrti. Pre palestínsky ľud sa smrť stala priemyslom, v ktorom vynikajú ženy a všetci ľudia žijúci na tomto území.“ Ten istý hovorca ďalej uviedol: „Vynikajú aj starší ľudia.
Taktiež „Mujahideen“ a deti. Preto vytvárajú ľudské štíty zo žien, detí, starších ľudí, ... aby vyprovokovali sionistickú bombovú mašinériu.“
WND (denník - WorldNetDaily) uviedol prípad, v ktorom Hamas poslal 10 ročného chlapca na bojisko. Izraelské vojsko zreteľne videlo, ako chlapec berie zbraň padnutému teroristovi a podáva
ju inému teroristovi. Izraelský veliteľ na mieste činu prikázal svojim jednotkám, aby zastavili paľbu,
kým je chlapec pri teroristoch a podával im zbraň. V iných situáciách ostreľovači Hamasu použili
okná domov, kde bolo jasne vidieť prítomnosť žien a detí, aby z nich strieľali na svojich protivníkov.
Je isté, že ide o cynizmus hraničiaci s démonickým posadnutím.
Avšak nie všetkých Arabov možno hodiť do toho istého vreca. Niektorí odsúdili tento druh cynického
zneužitia žien, detí a starších ľudí. Niektorí z nich dokonca všeobecne odsúdili terorizmus, vrátane
marcového masakru v ješive Mercaz Harav. Egyptský prezident Husní Mubarak zjavne nejaví záujem o tieto udalosti. Prejavil isté úsilie (hoci je otázne, aké veľké), aby zastavil pašovanie zbraní cez
hranice Rafah do Gazy. Zdá sa, že v žiadnom prípade nie je priateľom Hamasu. Taktiež ním nie je
ani jordánsky kráľ Abdullah II.
Kráľ Saudskej Arábie, Abdullah II, je jedným z rozumnejších moslimských vodcov. Abdullah nedávno prejavil túžbu zvolať stretnutie židovských, kresťanských a moslimských náboženských spoločenstiev. „Pozývam zástupcov všetkých monoteistických náboženstiev na stretnutie s ich bratmi
vo viere,“ uviedol kráľ vo svojom vyhlásení. Témou tejto navrhovanej konferencie by mal byť
„rešpekt medzi náboženstvami.“
Novinárska agentúra Saudskej Arábie uviedla, že seniorskí moslimskí vodcovia schválili túto myšlienku, a že konzultácie budú prebiehať s islamskými náboženskými autoritami z ostatných krajín.
Kráľ ďalej uviedol: „S Božou pomocou sa stretneme so svojimi bratmi a sestrami z ostatných náboženských skupín, vrátane tých, ktorí veria v Tóru a Evanjelium. Cieľom stretnutia by bolo hľadanie
možností, ako chrániť ľudskosť.“
Niektorí z nás by mohli reagovať cynickým spôsobom, ale myslím, že by to bola chyba. Nie je nutné
podpaľovať islam. Napokon, vzájomný rešpekt medzi náboženstvami by mohol napomôcť umenšiť
prelievanie krvi, ktoré je pohromou po celej zemeguli. Potrebujeme si pamätať, že ľudia z iných
vierovyznaní sú tiež stvorení na Boží obraz a preto sa potrebujeme modliť za ich spásu.
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ÚRADNÍCI USA UZATVÁRAJÚ (DOČASNÚ) ALIJU
Za posledné týždne množstvo hodnostárov USA a nádejných zástupcov prezidentského postu smerovalo do Jeruzalema, aby sa tam stretli so zástupcami vlády. 30.marca sa Condoleezza Riceová
stretla s Olmertom a Gureiaom s nádejou, znovu posilniť ubrzdený mierový proces. Hoci to možno
myslí úprimne, jej jednostranný prístup prezrádza žalostný nedostatok porozumenia skutočnej situácie.
Istým spôsobom sú oveľa dôležitejšie návštevy nádejného prezidentského kandidáta Johna McCaina a viceprezidenta USA Dicka Cheneya. Zdá sa, že senátor McCain rozumie háklivej situácii Izraela na Strednom východe. Na adresu tvrdohlavého nepriateľa Izraela povedal, „Keď sa pozriete na
množstvo výziev a povahu nepriateľa, vrátane národa, ktorý vyvíja nukleárne zbrane a ktorý, je tak
zanietený zničiť Izrael, potom je z môjho pohľadu Izrael pravdepodobne vo väčšom nebezpečenstve
ako bol od roku 1947.” Je to vyjadrenie, s ktorým úplne súhlasím.
Viceprezident Cheney uskutočnil minimálne dve stretnutia za zatvorenými dvermi s premiérom Olmertom. Charakter týchto stretnutí však nebol zverejnený. Hovorca Mark Regev povedal,
že diskutovali o „širokej škále záležitostí“. Hlavný dôraz však kládli na to, ako zastaviť iránsky nukleárny program. Hoci Cheney sa verejne vyjadril, že počas jeho dvojdňovej návštevy Izraela pojednával s Olmertom hlavne o diplomatickom procese s Palestínčanmi, istý diplomatický zdroj povedal,
že „Irán bol hlavnou témou“ počas súkromných stretnutí Cheneyho a Olmerta. (JPost, 25.marca).
Je dobré mať takých spoľahlivých mužov na strane Izraela. Fakt je však ten, že nikto nevie naisto,
čo budúcnosť prinesie pre americkú politiku zahraničných vecí. Asi sa nepomýlim, keď poviem,
že prezidentský úrad Obamu rozhodne nebude proti teroristickým ohrozeniam, či už v USA alebo
v Izraeli.
KRÍZA S VODOU SA STUPŇUJE
Ak si myslíte, že vodná kríza dosiahla maximum, mýlite sa. Obdobie dažďov je už takmer za nami
a rieka Kinneret trpí stále nedostatkom vody. Údajne sa počasie mení na celom Strednom východe.
Pamätám si, že pred dvadsiatimi rokmi, keď som bol ešte študent, vodné zrážky v zime boli také
intenzívne a objemné, že som bol pravidelne premočený, kým so sa dostal zo školy domov. Bolo
neskutočne úžasné sledovať, ako vodné kvapky tancujú po terasových olivových sadoch v Beit Jale,
kde sme vtedy bývali. Zdá sa, že to bola minulosť.
A nielen to. Hladina Kinneretu je tak nízko, že sa úrady obávajú nezvratného znečistenia. „Prírodné
vodné zdroje Izraela do konca roka môžu tak nebezpečne klesnúť, že sa niektoré z nich nezvratne
znečistia a nebude možné ich využívať,“ povedal zástupca pre vodné zdroje (JPost, 21.marca).
Ďalej uviedol, že do konca roka hladina vody rozhodne klesne pod spodnú červenú značku
vo všetkých troch hlavných zdrojoch. Dva závody na odsoľovanie sú už v prevádzke, ale budeme
ich potrebovať viac.
Vy, ktorí milujete Izrael, modlite sa za riešenie tohto problému. Iné problémy sa nám možno zdajú
byť dôležitejšie, ale jedno si potrebujeme pamätať: človek dokáže žiť dosť dlho vo vojnovej situácii,
bratstvo
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ale bez vody dokáže prežiť len tri dni.
„Tí prichodia k cisternám, a nenachádzajú vodu; vracajú sa s prázdnymi nádobami, zahanbení sú a sklamaní, zahaľujú si hlavu. ...Či nebesá samy dávajú spŕšku? Ty si, Hospodine, Boh
náš, v ktorého dúfame! ...” (Jer 14:3-4, 22 NIV).
V Mesiášovi,
Lonnie C. Mings
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MÚR MODLITIEB
„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)

„Hľa, kladiem na Sione uholný kameň vyvolený, drahocenný, a ten, kto verí naň, nebude zahanbený.“ (1 P 2:6, Iz 28:16).
NAPADNUTIE ZÁKLADOV
Ešte pred niekoľkými rokmi žili traja členovia CFI (Kresťanskí priatelia Izraela) priamo na opačnej
strane ulice, kde sa nachádza škola Mercaz Harav ješiva pre ortodoxných židov, ktorá sa sústreďuje
na štúdium Talmudu. Na tejto ulici sa pred pár týždňami odohrala brutálna vražda, v ktorej prišlo
o život osem mladých židovských študentov. Spev študentov bol pre nás ako balzam na dušu. Vďaka veľkým oknám sme ich mohli vidieť i tancovať spolu s malými deťmi, ktoré im sedeli na pleciach.
Tancovali by celé hodiny. Počas týchto príležitostí šlo určite o najlepšiu klezmer muziku v krajine.
Smútime spolu s ostatnými ľuďmi z Ješivy. Smútime spolu s rodinami, ktoré prišli tak náhle
a brutálne o svojich mladých synov. Jeden z absolventov povedal, že tí, ktorí nasledujú islamské
učenie síce tvrdia, že rešpektujú ľud knihy, ale v konečnom dôsledku ich činy „dokazujú prázdnotu
svojich slov”.
•

Modlite sa, aby si Boh použil túto tragédiu k tomu, aby priviedol židovský ľud k pravde,
že neuctievame toho istého Boha, v ktorého veria i Arabi. Ak je Alah ten istý Boh, ktorého
i my uctievame, potom je schizofrenik, dvojitej mysle.

Mesiánski sionisti z ješivy vnímajú tento incident ako prorocké posolstvo z Izaiáša 59:20: „A príde
Sionu vykupiteľ a tým, ktorí sa obrátili od prestúpenia v Jakobovi, hovorí Hospodin.“ (JPost,
9 March 2008).
Otázka znie: „Kde bol Boh? Ako je možné, že sa to stalo práve študentom Tóry?!“ Rabíni nemajú
odpoveď okrem názoru, že vykúpenie je dlhý a pomalý proces, dva kroky vpred, jeden vzad.
(IsraelNN, 17 March 2008).
Písmo hovorí:
„Neodkladá Pán váhajúc so zasľúbením, ako ho niektorí majú za takého, ktorý váha
a odkladá; ale zhovieva vzhľadom na nás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli ku pokániu. ” (2 Peter 3:9).
„Lebo ešte bude videnie na určený čas,... čakaj naň...“ (Ab 2:3)
„Lebo Hospodin je Bohom súdu. Blahoslavení sú všetci, ktorí očakávajú na neho.” (Iz 30:18b).
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PODNECOVANIE K NÁSILNOSTIAM
„Ale ty, Bože, spôsobíš to, aby zostúpili do jamy skazy, krvaví ľudia a ľstiví, ktorí nedožijú
polovice svojich dní; ale ja sa budem nádejať na Teba.“ (Ž 55:24).
Na samite Organizácie islamskej konferencie Abbás obvinil Izrael z etnických čistiek v súvislosti
s izraelskou výstavbou bytov v už existujúcich oblastiach. (Ynetnews, 13 March 2008).
Denník Palestínskej samosprávy, Al Hayat Al Jadida, nazval vraha ôsmych ješiva študentov “svätým
mučeníkom.” A to nejde o publikáciu Hamasu! (Israel Today, 10 March 2008).
Abbás pritvrdzoval v popudzovaní voči Izraelu. Zásahy IDF v Betleheme, pri ktorých zahynuli štyria
dobre známi teroristi, označil za „barbarské zločiny, vraždy a exekúcie proti nášmu ľudu“.
(Ynetnews, 12 March 2008).
Neznámemu mužovi sa podarilo nepozorovane prekĺznuť do batožinového priestoru lietadla El-Al,
kde na nákladný priestor lietadla v arabčine napísal rasistické heslo „smrť židom“. (Ynetnews,
11 March 2008).
Nielen Arabi nesú vinu za poburovanie voči Izraelu, ale tiež izraelskí „priatelia“. Francúzsky prezident Nicolas Sarkózy povedal izraelskému prezidentovi Šimonovi Peresovi, že izraelská bezpečnosť
závisí na ukončení „kolonizácii“ Západného brehu. (JPost, 10 March 2008).
Nita Lowey, kongresmanka amerického domu, vyjadrila pochybnosti o zasielaní ďalších finančných
prostriedkov do PS, pokiaľ bude pokračovať násilie a raketové útoky. Americká ministerka zahraničných vecí, Condoleezza Riceová, jej priamo povedala: “Môžem ti povedať iba toľko, že Abbás
už mnohé roky odmieta násilie ako prostriedok pre vznik štátu ...Izraelčania potrebujú pochopiť,
že aktívna pomoc Arabom je časťou tohto značného snaženia“. Účty v pošte hovoria o sume
100 milónov dolárov, následne 50 miliónov. Prečo sa uspokojiť s mierom, keď zabíjanie Židov je tak
veľmi lukratívne – a nemá nijaké následky? (JPost, 13 March 2008).
•

Modlite sa, aby tých, ktorí sú múdri vo vlastných očiach, zasiahol a usvedčil Duch Svätý,
a aby oľutovali svoju bezbožnosť.

„Lebo zármutok podľa Boha pôsobí pokánie na spasenie, ktorého zármutku nikdy neoľutuje
človek; ale zármutok sveta pôsobí smrť.” (2 K 7:10).
„Lebo sami dôkladne viete, že deň Pánov príde tak, ako zlodej, v noci. Lebo keď budú hovoriť: Pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle príde na nich zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu,
a neujdú.” (1Tes 5:2,3)
STUPŇOVANIE NÁSILNOSTÍ
„Hospodin skúša spravodlivého, ale bezbožníka a toho, kto miluje násilie, nenávidí jeho duša. ” (Ž 11:5).
bratstvo
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Nasledovné incidenty sa udiali počas prvých marcových týždňov. Útoky Arabov, ktorí hádžu
na Židov kamene, sa stali v Galilei celkom bežné. Štrnásť ročný arabský chlapec, inak už „známa
tvár“ pre židovskú políciu, bol zatknutý za to, že hodil kamene na prechádzajúci autobus a zranil tak
dve deti. (IsraelNN, 16 March 2008).
Polícia zasahovala i na významnej hlavnej ceste blízko arabských dedín v severnej oblasti. Skupina
mladých ľudí tu hádzala kamene na okoloidúce autá. Hoci nikto nebol zranení, veľa ľudí utrpelo šok
a mnohí sa museli spamätať z materiálnych škôd na zničených autách. Desať mladíkov vzali
do väzby. (Ynetnews, 9 March 2008).
Deti v Nazarete kameňovali autobus. Arabskí mladí výtržníci boli zatknutí po tom, čo kameňmi napadli auto v Akko. (Ynetnews, 12 March 2008). Arabi hádzali zapálené bomby na rozmiestnené
jednotky IDF blízko židovského cintorína v Hebrone. (IsraelNN, 16 March 2008). Arabi vyhodili horiace bomby na auto s izraelskou poznávacou značkou na ceste v Judey. (IsraelNN, 16 March
2008). Raketové útoky v mestečku Sderot stále pokračujú. V pravidelných intervaloch ich vypúšťajú
z pobrežia v blízkosti Aškelonu. Za posledné roky ich v Sderote zhorelo viac ako 7 700.
•

Modlite sa za obyvateľov krajiny, ktorých zasiahla krížová paľba teroristov, či už prostredníctvom zbraní alebo kamennými útokmi, a tak sa z nich stali mrzáci.

„Povstaň Hospodine, silný Bože, pozdvihni svoju ruku; nezabudni na ponížených!” (Ž 10:12).
TEN PRAVÝ JE ĽAVÝ
“A vaša zmluva so smrťou bude zrušená, ani váš dohovor s peklom neobstojí, a keď pôjde
bič, ktorý sa bude valiť ako záplava, ten vás zašliape;” (Iz 28:18).
Vicepremiér, Haim Ramon, sa evidentne viac zaujíma o to, ako byť „pravý“ v očiach USA
a Palestínčanov, než o vlastných krajanov – tých, ktorí sa nazývajú pravicovým krídlom. Dobre vie,
že premiér Olmert a minister obrany Barak pracujú s usadlíkmi na mierovej dohode, aby odstránili
ilegálne základne. “Každý deň, ktorý prejde bez zásahu, poškodzuje izraelské postavenie
v medzinárodnom spoločenstve a jeho vzťah s USA“ ,povedal Ramon. „Izrael musí rýchlo jednať...dokonca i za cenu násilnej konfrontácie (s usadlíkmi)” (JPost, 15 March 2008).
•

Modlite sa, aby sa vodcovia Izraela, ktorí sú odhodlaní realizovať svoje vlastné plány pre
nastolenie mieru, stretli tvárou v tvár s Princom Mieru.

„Ja som ten Živý. A bol som mŕtvy, ale hľa, som živý na veky vekov. Amen. A mám kľúče
pekla i smrti. ” (Zj 1:18).
SPRAVODLIVÝ „SUDCA“
„Hľadieť na osobu v súde nie je dobré... Ale tým, ktorí karhajú, to bude krásnym, a príde na
nich požehnanie dobrého.” (Pr 24:23-25)
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Nový štátny prokurátor, Moše Lador, počas svojho prejavu na ústavnom výbore Knessetu poukázal
na to, že politický systém Izraela je „zamorený korupciou“. Povedal, že žiadna spoločnosť, ktorá
vyjadrila nedôveru zvoleným vedúcim činiteľom “sa kvôli tomu nedostala do záhuby“ ”Je vážne,
že organizovaný zločin má tak silnú základňu, a že kvôli praktikám verejných vzťahov obvinených,
musí advokát jednať s vecami, ktoré nemajú nič, čo dočinenia s aktuálnymi dôkazmi. To postupne
berie viac a viac času na každý prípad, aby sa v konečnom dôsledku uzavrel. Spravodlivý súd
je zaplavený týmito prípadmi vládnych vodcov, ktorých podozrievajú z korupcie. (JPost,
10 Marec 2008).
•

Modlite sa za nového štátneho prokurátora, aby bol pevný v svojich presvedčeniach
a zmenil právny systém v Izraeli na spravodlivý.

„Odstráň bezbožníka pred kráľom, a jeho trón bude stáť pevne v spravodlivosti.” (Pr 25:5).
DOSTAŤ SA NA KOREŇ VECI
[Výňatok zo správy, ktorá sa objavila v Liste modlitebného strážcu vo februári 2007].
Konferencia, ktorá sa konala na hebrejskej univerzite, sa zaoberala témou: „Kúzla, záhady
a čarodejníctvo“. Objavili sa na nej témy ako: „Čarodejník Ježiš”, „New Age”, „Tajomstvo úspechu
Harry Pottera“ a „Politika a kúzla.”
Bývalý minister vnútra, ktorý sa hlási k ultra-ortodoxnej strane Šaas povedal, že „kúzelné prvky“,
ako napríklad modlitba a preklínanie, sa používajú počas volieb už odvtedy, čo strana existuje.
Nie iba nábožensky založení politici, ale tiež sekulárni politici sa zaoberajú kúzlami v každodenných
rozhodovacích procesoch. Podľa jedného profesora hebrejskej univerzity, ktorý otvoril panelovú
diskusiu na tému: „Politici a mágia“, stovky politikov a mnoho ministerských predsedov po celom
svete vyhľadávajú rady u astrológa. (JPost, 12 January 2007).
•

Modlite sa, aby bol židovský ľud usvedčený z toho, ako ďaleko odišiel od svojho živého
Boha.

„Počuj, Izraelu, Hospodin, náš Boh, je jeden Hospodin. Milovať budeš Hospodina, svojho
Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou!“ (5M 6:4-5).
V Mesiášovi,
Carolyn Jacobson

Projekt MÚR MODLITIEB organizuje 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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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
PIATKOVÝ MODLITEBNÝ ZOZNAM
1.„Hallelujah! Chváľte meno Hospodinovo, chváľte, služobníci Hospodinovi, ktorí
stojíte v dome Hospodinovom, vo dvoroch domu nášho Boha! Chváľte Hospodina,
lebo je dobrý Hospodin! Spievajte jeho menu žalmy, lebo je to krásne. Lebo Jakoba
si vyvolil Hospodin, Izraela za svoje zvláštne vlastníctvo.“ (Ž 135:1-4)
2. Súčasná situácia vodnej hladiny v Izraeli je kritická. Potrebujeme zázračné doplnenie vodných
zásob.
•
Abba, hoci si to nezaslúžime, ale kvôli Tvojej nekonečnej milosti, daj nám vlahu, ktorú potrebujeme.
•
Pripomíname si prehlásenie Tvojho Syna, „že Ty posielaš dážď na spravodlivých
aj nespravodlivých“ (Mat 5:45). Preto máme odvahu, žiadať Ťa o dážď.
•
Pane, stráž slovo, ktoré si povedal: „Ó, Bože, dažďom svojej štedrosti si kropil svoje dedičstvo, a keď zomdlievalo, ty si ho posilňoval.“ (Ž 68:9)
•
Bože, v tohto týždňovej prorockej časti z Ezekiela 36:16-38 sa píše, že táto krajina bude
ako záhrada Eden. (36:34-35). To si vyžaduje vodu. Prosím, poskytni jej toľko, koľko Izrael
potrebuje.
3. Americká ministerka zahraničných vecí, C. Riceová, opäť prichádza do Izraela napomôcť
mierovému procesu. Z biblického pohľadu Izrael opäť čaká nátlak, aby rozdelil Božiu krajinu. Riceová
nevedomky vedie nielen Izrael, ale i Ameriku do „údolia jeho súdu“. (Joel 3:1-2). Ministerka často prichádza s duchom manipulácie a spôsobuje, že Izrael robí veci, ktoré nie sú práve v jeho najlepšom
záujme.
•
Pane, pomôž tento týždeň izraelskej vláde odolávať všetkým Riceovej nebiblickým a príliš
často pre izraelskú bezpečnostnú situáciu nelogickým požiadavkám.
•
Obmedz ju. Ak je Riceová Tvoje dieťa – ako prehlasuje – jednaj s Tvojou dcérou, aby viac
neškodila svojimi bezbožnými nátlakmi a plánmi ani Izraelu ani Amerike.
•
Zjav jej skutočný dôvod, prečo neexistuje mier medzi Izraelom a jeho arabskými susedmi .
Nech pochopí, že Arabi jednoducho úplne odmietajú existenciu Izraela ako židovského štátu
na tomto území.
•
Podľa Ezekiela 36 kapitoly, je to Tvoja vôľa, aby Izrael existoval na tomto mieste. A Ty ho
obnovuješ pre Tvoje sväté meno. Modlíme sa, aby si spravil presne tak, ako si zasľúbil
vo svojom Slove!
•
„Silný Boh nie je človek, aby klamal, ani syn človeka, aby ľutoval. Či azda on povie
a nevykoná? A keď hovoril, či neučiní tak, aby to stálo?“ (4M 23:19)
•
Boh Jákobov nás neustále ochraňuje pred plánmi nepriateľov, ktorí chcú zničiť tento národ.
(Ž 83:1-18).
4. Existenčná hrozba z Iránu rastie každým dňom. Irán zásobuje Hamas v Gaze a Hizballáh
v Libanone s kvalitnými raketami, ktoré môžu v súčasnosti zasiahnuť celý Izrael. Irán financuje rovna-
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ko obe skupiny a neustále pracuje na rozvoji nukleárnych zbraní.
•
Pane, daj Izraelu múdrosť, ako jednať s Gazou.
•
Ešte pred tým, ako vstúpi IDF do boja, zaobstaraj pre nich dobrého radcu. „Lebo múdrym riadením budeš viesť vojnu, a záchrana je v množstve radcov.“ (Pr 24:6)
•
Pane, Ty vieš, akými zápasmi prechádza izraelská armáda v snahe bojovať proti hrozbe teroristov uprostred svojej krajiny. Zároveň však musí neustále čeliť hrozbám rôzneho druhu, ktoré
sa valia na Izrael z vonku. Prosíme ťa, nech je IDF nástrojom v Tvojich rukách. Nech
je efektívne v tejto ťažkej úlohe.
•
„Ty si mi kladivom, vojennými nástrojmi; tebou rozbíjam národy a tebou kazím kráľovstvá, tebou rozrážam koňa i jeho jazdca a tebou rozrážam voz...a tebou rozrážam vojvodov i
kniežatá. A odplatím Babylonu a všetkým obyvateľom Chaldejov všetko ich zlé, ktoré robili na
Sione, pred vašimi očami, hovorí Hospodin.“ (Jer 51:20-24)
•
Abba, preruš všetky prepojenia medzi Iránom, Hamasom a Hizballáhom, špeciálne
v duchovnej oblasti.
•
„Len sa hnevajte, národy, a buďte zdrtené! A pozorujte ušami, všetky ďaleké kraje zeme! Prepášte sa a buďte zdrtené...Dajte radu, poradiac sa, ale bude zrušená; hovorte slovo, avšak
nebude stáť, lebo: S nami je silný Boh.“ (Iz 8:9-10)
•
„Kôň je pripravený ku dňu boja; ale záchrana je Hospodinova.“ (Pr 21:31)
5. Jeden z dôvodov, prečo sa Irán i naďalej vychvaľuje sankciami Bezpečnostnej rady OSN je,
že mnoho krajín, špeciálne v Európe, i naďalej spolupracuje s Iránom. Nemecko zásobuje Irán
s množstvom špičkovej technológie a inžinierskeho vybavenia, ktoré sa môže použiť na rozvoj atómových zbraní. Nemecká kancelárka, Merkelová, počas nedávnej návštevy v Izraeli povedala niekoľko
nádherných a povzbudivých slov. Teraz však nastal čas, aby „kráčala v týchto prehláseniach“ a tiež
jednala v EU s iránskou hrozbou.
•
Pane, prosím povzbuď Merkelovú s jej vládou, aby zaviedli v EU sankcie voči Iránu.
•
Ďakujeme ti za ňu. Je odpoveďou na modlitbu. Teraz, nech za jej dobrými slovami nasledujú
i dobré skutky.
•
Nech zavládne v srdci a mysli Merkelovej, Sarkózymu, Brownovi a ďalším významným vodcom
EU strach z hrozby, že teroristi vyvíjajú nukleárne zbrane.
•
Abba, povstaň a rozožeň ducha Perzie, ktorý vládne nad Iránom (Ž 68:1).
6. V Ezekielovi 36 kapitole Boh hovorí, že obnoví Izrael kvôli Jeho sláve, pre Jeho meno. Súčasťou tohto prorockého procesu je alija – imigrácia židov do Izraela.
•
„Preto povedz domu Izraelovmu: Takto hovorí Pán Hospodin: Nie pre vás to činím, dome Izraelov, ale pre meno svojej svätosti, ktoré ste poškvrnili medzi národmi, kam ste prišli. Ale posvätím svoje veľké meno... a poznajú národy, že ja som Hospodin...keď sa posvätím vo vás
(Izrael) pred ich očami. Lebo vás poberiem z národov a zhromaždím vás zo všetkých
zemí a dovediem vás do vašej zeme.“ (Ez 36:22-24)
•
Pane, použi si výsledky nastávajúcich volieb amerického prezidenta k tomu, aby sa zvýšil počet amerických židov, ktorí sa túžia vrátiť späť do Izraela.
•
Vďaka za organizáciu Nefeš b'Nefeš, ktorá napomáha židom Severnej Ameriky vrátiť sa domov.
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•
•
•
•
•
•
•

Zabezpeč pre Nefeš b'Nefeš dostatok finančných prostriedkov k tomu, aby vzali tisíce židov,
ktorí sú na čakacej listine a zvýšili počet tých, ktorí sa zapíšu.
Abba, zmeň nejakým spôsobom bydlisko aj 350 000 Židom, ktorí sa usadili v Nemecku. Zjav
nemeckej cirkvi, ako napomôcť tomuto procesu.
Pane, prosíme ťa o to isté aj pre viac ako 600 000 Židov, žijúcich vo Francúzsku.
Pane, otvor oči staŽidom v Spojenom kráľovstve, nech vidia islamské nápisy na stenách. Motivuj ich vrátiť sa domov.
Pane, hovor k tej časti Tvojej nevesty, ktorá je židovská. Daj im ochotné srdce počuť tvoj hlas
– alija
Spôsob, aby Tvoja cirkev po celom svete stála s Tebou a videla, že obnovenie Izraela je dôverne spojené so zjavením Tvojej slávy, a že sa to už teraz deje.
„Takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, zodvihnem svoju ruku oproti národom a oproti ľuďom vyzdvihnem svoj prápor, a donesú tvojich synov vo svojom lone, a tvoje dcéry sa ponesú na
pleciach.“ (Iz 49:22)

7. Golanské výšiny sú opäť medzi novinkami. Túto oblasť, biblický Bázan, dobil ešte Mojžiš.
Je teda časťou Božej zeme, ktorú Hospodin navždy zasľúbil Abrahámovi a jeho potomstvu. V tejto
časti územia Izraela Boh zasľúbil, že zjaví SEBA svojmu ľudu.
•
„A dovediem Izraela späť do jeho príbytku, a bude sa pásť na Karmele a v Bázane, a na
vrchu Efraimovom a v Gileáde sa bude sýtiť jeho duša. V tých dňoch a v tom čase, hovorí
Hospodin, bude sa hľadať neprávosť Izraelova, a nebude jej; budú sa hľadať hriechy Júdove,
ale sa nenájdu, lebo odpustím tým, ktorých ponechám žiť." (Jer 50:19-20)
•
Abba, vďaka Ti za tých pár veriacich na Golanských výšinách. Prosíme ťa, pridaj k tomuto
počtu ďalších ľudí.
•
Obmedz túto vládu a odstráň fantastickú víziu, že ak Sýrii „vrátime“ iba Golanské výšiny, potom vypukne mier po celom svete. To je totálny klam ! Ale mnohí „brilantní politici“ si myslia,
že sa to stane.
Modlitebné stretnutie sme ukončili prehlasovaním veršov z Matúša 16,13-17:
„A keď prišiel Ježiš do okolia Cezáree Filipovej (originálne Paneas – pri vrchu Hermon
v Golanských výšinách) opýtal sa svojich učeníkov a riekol: Čo hovoria ľudia o mne, že kto som ja,
Syn človeka? A oni povedali: Jedni hovoria, že si ty Ján Krstiteľ, iní, že Eliáš, a zase iní, že Jeremiáš,
alebo niektorý z prorokov. Povedal im: A vy čo hovoríte, že kto som ja? (Ješua sa pýta túto otázku aj
dnes.) A Šimon Peter odpovedal a riekol: Ty si Kristus, Syn živého Boha! A Ježiš odpovedal a riekol
mu: Blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavili, ale môj Otec, ktorý je
v nebesiach.“
Ješua, vyhlasujeme, že TY si Mesiáš, Syn žijúceho Boha. A tiež proklamujeme, že Ty, Ješua,
si Pánom Golanských výšin. Amen.
Šabat šalom a požehnanie zo Siona praje, IFI tím
Iz 66,10-13

bratstvo
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PUBLIKÁCIE - AUDIO, VIDEO ...
40 dôležitých faktov
z histórie
Izraela
Clarence H. Wagner
(formát A5)

... brožúrky o Jeruzaleme, proroctvách, o histórii Izraela, o
židovských sviatkoch...
Autor: Clarence H. Wagner (formát A5)
1. 40 dôležitých faktov z histórie Izraela .......... 40,- Sk (35,-Kč)
2. 12 kľúčov k pochopeniu Izraela v Biblii

...... 30,- Sk (25,-Kč)

3. 12 kľúčov k Izraelu v proroctvách dneška ..... 35,- Sk (30,-Kč)
4. 15 kľúčov k pochopeniu jedinečného Jeruzalema ........................................... 35,- Sk (30,-Kč)
5. „Práve pre túto chvílu„ - porozumenie Purimu ................................................. 30,- Sk (25,-Kč)
6. Vianoce ........................... 30,- Sk (25,-Kč)

7. Chanuka ........................... 30,- Sk (25,-Kč)

8. Lekcie zo Šavuótu (z Letníc) .............................................................................. 30,- Sk (25,-Kč)
Pri zakúpení všetkých 8ks brožúrok je zľava 40,- Sk. Spolu je to 220,- SK (180,- Kč)

Video VHS:
Fakt alebo ilúzia?
100,- Sk (80,- Kč)

Video VHS:
Anatómia sebaobetovania detí
100,- Sk (80,- Kč)

CD - Michaela Záhorská
KADOSH
190,- Sk (150,- Kč)
- židovské piesne
Chuck a Karen Cohen: KORENE NAŠEJ VIERY

60,- Sk (50,-Kč)

Všetky základné učenia Nového zákona majú korene hlboko v Tanachu, preto
je pre plné pochopenie týchto učení podstatné, aby sme sa zahĺbili do ich hebrejskej pôdy. Ich biblický základ prenikal srdcia a mysle Ježiša a pisateľov Nového zákona. Len budovaním na týchto základoch mohol Duch Boží použiť
týchto mužov pre vysvetlenie skutočného významu alebo pre „naplnenie“ Božieho prikázania.
K cene pripočítavame poštovné a balné.
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Publikácie
Clarence H. Wagner: Lekcie z biblickej zeme
250,- Sk (200,- Kč)
V krátkom zábere táto kniha poukazuje na Božie posolstvo o zemi Izraela a jej ľudí. Ak milujete Bibliu, budete
mat potešenie z týchto lekcií, ktoré odhaľujú Hebrejské
korene Novej zmluvy, Zem Izraela, Biblické proroctvá
a vzťah cirkvi k židovskému ľudu počas minulých 2000 rokov. Každá lekcia nás vedie bližšie
k Božiemu srdcu, k obnoveniu zjednotenia cirkvi a Izraela, a to nám pomáha lepšie pochopiť Božie
Slovo a Jeho prorocký plán pre tento svet, robiac nás lepšími učeníkmi Ježiša.

AUDIO A VIDEO NAHRÁVKY Z KONFERENCII PRIATEĽOV IZRAELA (KPI)
KPI 2007
MP3 - Audio nahrávky
celej konferencie s chválami
MP3 na 2CD
spolu 320,- Sk/ 250,- Kč

•

KPI 2006 - MP3 na 2CD .......250,- Sk (200,-Kč)

•

KPI 2005 - MP3 na 2CD .......250,- Sk (200,-Kč)

•

KPI 2004 - MP3 na 1CD .......140,- Sk (110,-Kč)

•

KPI 2003 - MP3 na 1CD .......140,- Sk (110,-Kč)

AUDIO NAHRÁVKY Z MODLITEBNÝCH STRETNUTÍ (MOS)

MoS 2006 - MP3 na 1 CD
100,- Sk (80,- Kč)

MoS 2007 - MP3 na 1 CD
bratstvo

180,- Sk (150,- Kč)

K cene pripočítavame poštovné a balné.
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Publikácie
DEREK PRINCE (1915 - 2003) je medzinárodne uznávaný ako jeden z hlavných vykladačov Biblie našej doby. Cez každodenné rádiové vysielanie "Dnes s Derekom Princom"
zasahoval viac ako polovicu planéty v 13 rečiach vrátane čínštiny, ruštiny, arabčiny
a španielčiny. Je autorom viac ako 45 kníh, z ktorých mnoho bolo preložených a publikovaných do viac ako 78 cudzích jazykov.
Svoje celoživotné zameranie vyjadril v nasledovnej vete: „Zasiahnuť nezasiahnutých
a vyučiť nevyučených“ Derek Prince sa zaviazal poskytnúť zdravé a vyvážené biblické
vyučovanie pre každého veriaceho za účelom „... zdokonalenia svätých ku dielu služby,
na budovanie Tela Kristovho, aby sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania
Syna Božieho, v dokonalého muža, k miere dospelosti plnosti Kristovej.“

Oni budú vyhánať démonov
295,- Sk (236,-Kč)

Výnimočná
Božia láska
70,- Sk (56,-Kč)

Zasľúbená
zem
195,- Sk (156,-Kč)

Životný
cieľ
60,- Sk (48,-Kč)

Boží plán pre
tvoje peniaze
110,- Sk (88,-Kč)

Požehnanie
alebo kliatba

Rozruch
v cirkvi
45,- Sk (36,-Kč)

Spravodlivý
bude žiť vierou
165,- Sk (132,-Kč)
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280,- Sk (224,-Kč)
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Zmierenie
200,- Sk (160,-Kč)

Uzdravujúca moc
Božieho slova

45,- Sk (36,-Kč)

Publikácie

Duchovný boj

Formovanie histórie
prostredníctvom
modlitby a pôstu

Pôst a ako sa
úspešne postiť
120,- Sk (96,-Kč)

Boží liek na
odmietnutie
70,- Sk (56,-Kč)

Svätý Duch
v tebe
70,- Sk (56,-Kč)

135,- Sk (110,-Kč)

175,- Sk (140,-Kč)

Horké hlbiny
života
70,- Sk (56,-Kč)

Jazyk - kormidlo
tvojho života
60,- Sk (48,-Kč)

Krst v Duchu
Svätom
75,- Sk (60,-Kč)

Kto je Duch
Svätý?
100,- Sk (80,-Kč)

Kto sa stará o
siroty, vdovy ...
45,- Sk (36,-Kč)

Manželia
a otcovia
175,- Sk (140,-Kč)

Manželská
zmluva
125,- Sk (100,-Kč)

Milosť
poddania sa
80,- Sk (64,-Kč)

Moc
proklamácie
100,- Sk (80,-Kč)

Modlitby
za vládu
35,- Sk (28,-Kč)

bratstvo
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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.
(Zápis do centr. reg. určených právnických osôb: 30.10.2007 pod sp. zn. NCRpo 734/2007)

Srdečne vás pozývame na 12. ročník

Konf erencie
Priateľov
Izr aela

Ó, keby ma počúval môj ľud
uskutoční sa v dňoch

14. až 17. augusta/srpna 2008
v Žiline na Slovensku

