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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.
„Nie mŕtvi budú chváliť Hospodina a nikto z tých, ktorí zostupujú na
miesto mlčania, ale my budeme dobrorečiť Hospodinovi odteraz až
na veky. Haleluja! (Ž 115:17-18)
Biblia vyzýva každé jedno stvorenie, všetko, čo žije, aby chválilo
Hospodina. Slovo Božie povzbudzuje nebesia, zem, lesy, skaly k chvále.
Neexistuje nič, čo by nemalo chváliť Pána.
Žalmista mal na mysli každý druh stvorenia – lietajúce tvory žijúce v mori, plazy, dobytok, divokú
zver, ľudí rôzneho veku a spoločenského postavania – kráľov, kniežatá, chlapcov, dievčatá i deti.
Všetkých povzbudzuje k jednej spoločnej veci - chváliť Hospodina.
Biblia sa zmieňuje len o jednej skupine, ktorá nechvália Hospodina. Vieš, o koho ide? O mŕtvoly.
Len mŕtvi nechvália Hospodina.
Nezáleží od tvojich pocitov, myšlienok, ani od toho, akými problémami je potláčaná tvoja vôľa.
V situáciách, v ktorých Dávid nemal na nič chuť a nebol dobre naladený, prikazoval svojej duši, aby
chválila Hospodina.
Chvála nie je vecou pocitov, ale našich rozhodnutí. Nejde tu len o nejaký ľudský názor, lebo Biblia
nie je knihou názorov, ale Božím Slovom, ktoré nás povzbudzuje chváliť Boha na každom mieste
a v každej situácii.
Drahý priateľu, či vieš, aký je tvoj problém, keď nechváliš Pána? Patríš do skupiny mŕtvych. Fyzicky
si živý, ale duchovne mŕtvy. Postav sa a ži. Začni chváliť Pána. Čím viac ho budeš chváliť, tým viac
radosti a duchovného života v tebe bude. Začni Ho chváliť práve teraz.
Modlitba:
Drahý Otče, ďakujem Ti, že ma Tvoje Slovo vedie a povzbudzuje ku chvále. Nech nie je nič,
čo by ma zastavilo, aby som Ťa chválil! Chválim Ťa za úžasný dar Tvojej milosti a za Tvoju
dobrotu, ktorú mi zjavuješ na každý deň.
Šalom
Stanislaw Gawel
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)

„Broj, Hospodine, proti tým, čo broja proti mne! Bojuj proti tým, čo proti mne bojujú! Uchop
štít a pavézu, povstaň mi na pomoc! Vytiahni oštep a zataras cestu tým, čo ma prenasledujú!
Povedz mojej duši: Som tvoja spása.” (Ž 35:1-3)
OPERÁCIA „LIATE OLOVO“ BOLA LEGÁLNA
Bez ohľadu na to, aké kroky Izrael podnikne, vždy ho v konečnom dôsledku odsúdia. „Ak niečo urobí, odsúdia ho. Ak niečo neurobí, tiež ho odsúdia.“ Špeciálne sa to týka problematiky jeho obrany.
Po celom svete sa v januári tohto roku zdvihla vlna protestu proti jednotkám IDF, ktoré zaútočili
na Gazu so snahou ukončiť doslova roky trvajúce raketové nálety z pásma Gazy. Kritika uvalená
na Izrael takmer vždy obsahuje obvinenia z „vojnových zločinov“... a ani tento krát to nebolo inak.
Na základe vyšetrovania správania sa IDF počas operácie Liate olovo, zástupca náčelníka generálmajor Dan Harel nedávno povedal, že jednotky IDF konali v pásme Gazy v súlade s medzinárodným
zákonom a udržali si vysokú úroveň profesionality a morálky. Urobili tak napriek skutočnosti,
že bojovali proti nepriateľovi, ktorý cynicky používa civilistov ako ľudské štíty, vrátane žien a detí.
Tieto zistenia boli výsledkom piatich rozličných prešetrení z viacerých obvinení, ktoré boli vznesené
voči IDF.
Ku koncu 22- dňovej vojenskej operácie Liate olovo náčelník generálneho štábu Izraelských obranných síl Gabi Aškenazi poveril piatich plukovníkov, aby viedli vyšetrovania ohľadne otázok, ktoré sa
vznikli počas tejto operácie.
Jedno z vyšetrovaní bolo zamerané na tvrdenia, že IDF mierili na budovy Spojených národov a ich
vozidlá. Ďalšie vyšetrovanie sa zameralo na údajné útoky proti palestínskym zdravotníckym zariadeniam, zdravotníckym tímom a ich vozidlám. Tretí typ vyšetrovania sa sústredil na niekoľko údajných
útokov proti nevinným Palestínčanom. Štvrté vyšetrovanie skúmalo, či IDF použili biely fosfor
a posledné sa týkalo škôd, ktoré spôsobili pozemné jednotky na infraštruktúre a palestínskych domoch.
Záver, ktorý Harel vyvodil z týchto vyšetrení, znel: „Jednotky IDF konali v súlade
s medzinárodnými zákonmi a vyvinuli veľké úsilie, aby minimalizovali zranenia civilistov.“
Tieto vyšetrenia odkryli množstvo prípadov, v ktorých jednotky IDF urobili „spravodajské a operačné
chyby“ uprostred boja, ktorý viedol k smrti niekoľkých nevinných ľudí – vrátane niektorých takzvaných „priateľských palebných“ incidentov. Neexistuje dôkaz o tom, že by Izrael schválne mieril
na nebojujúcich ľudí. Harel uviedol: „Toto sú nešťastné, ale nevyhnutné prípady, ktoré sa v konflikte
stávajú, hlavne v takom type boja, aký si vynútil Hamas voči IDF, keď si vybral útočisko a boj uprostred populácie civilistov.“
Zásahy jednotiek IDF v operácii Liate olovo vyšetruje približne 70 tímov. (JPost, 22.apríla) „Zatiaľ
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sme nenašli jediný prípad, v ktorom by vojak počas operácie zámerne mieril na nevinných civilistov.
Vyšetrovania pokračujú a ak by sme na taký prípad natrafili, bude tvrdo potrestaný,“ povedal Harel.
„Ó, ale tu Izraelčania vyšetrujú Izraelčanov! Čo je to za imitáciu vyšetrovania?“, by mohol niekto
namietať. Skutočnosť je ale taká, že izraelský štát koná na vysokej úrovni spravodlivosti a zákona
a dokonca aj premiér môže byť obvinený, ak porušil zákon. Ktorá iná krajina trestá svojich vojakov,
ak sú porušované medzinárodné zmluvy počas boja s nepriateľom? Možno by sa našla jedna alebo
dve západné krajiny, ale aj to pochybujem.
JORDÁNSKY KRÁĽ: „PALESTÍNČANIA POTREBUJÚ ŠTÁT, NIE PRÁCU“
V piatok 24.apríla jordánsky kráľ Abdulláh varoval novú izraelskú vládu, že zameranie sa na palestínsky ekonomický rast viac ako na jeho štátnosť, je recept na katastrofu. Pobádal amerického prezidenta Baracka Obamu, aby vyvinul nátlak na Izrael a donútil ho vytvoriť palestínsky štát. Jordánsky
kráľ reagoval na prejav premiéra Netanjahua, ktorý kládol dôraz na potrebu vylepšenia palestínskej
ekonomiky a nie na potrebu zmeny politického stavu Palestínčanov.
„Úsilie Izraela vymeniť palestínsky rozvoj za palestínsku nezávislosť, nemôže priniesť pokoj
a stabilitu pre daný región,“ uviedol kráľ počas svojej reči v Centre pre stratégiu a medzinárodné
štúdie. „Izrael musí pochopiť, že snahy pribrzdiť vznik palestínskeho štátu, budú mať vážne a ničivé
dôsledky pre jeho vlastnú budúcnosť ako aj pre budúcnosť Palestínčanov.“
Jordánsky vládca ďalej varoval, že židovský štát zostane „opevneným izolovaným Izraelom, ktorý
bude celý región držať ako rukojemníka v neustálej konfrontácii“ ak neurobí rozhodnutie „integrovať
sa“ do regiónu. Vyzýval Izrael, aby podporil mierový plán Arabskej ligy.
Vyzerá to tak, akoby kráľ Abdulláh nepoznal svojich vlastných ľudí. On sám je osvietený monarcha,
ktorý si zvolil, že bude žiť v mieri s Izraelom. Ale rozumie tomu, že Palestínčania nenasledovali príklad? Palestínčania sa medzi sebou handrkujú a zabíjajú aj bez spoločného štátu. Kráľ si naivne
myslí, že po vytvorení palestínskeho štátu sa jeho obyvatelia zrazu usadia a budú žiť v pokoji
a demokracii? On, ako vládnuci monarcha, by mal vedieť, že až na pár výnimiek, arabský svet zastáva názor, že masy majú byť ovládané silným mužom à la Saddamom Husainom.
Mám veľké obavy z toho, čo sa stane, ak Palestínčania dostanú svoj vlastný štát. Je dosť možné,
že v tomto štáte prepukne vražedný zápas, ktorý bude pokračovať, kým sa nevynorí nejaký diktátor,
či už z vetvy Hamasu alebo Fatahu, a potlačí všetku opozíciu.
PRIATEĽU, KDEŽE IDEŠ?
Niekedy je ťažké povedať, či priatelia Izraela sú skutočne jeho „priatelia“, alebo ide iba
o zamaskovaných nepriateľov. V minulosti by sme Turecko mohli zaradiť do kategórie priateľov.
Predsa len, medzi týmto osvieteným moslimským štátom a Izraelom doteraz prebiehala celkom
dobrá spolupráca. Avšak, táto kooperácia sa dostala do ohrozenia nedávnym rozhodnutím Turecka,
ktoré sa rozhodlo, že bude viesť trojdňové vojenské cvičenie so Sýriou. Izraelský minister obrany
Ehud Barak to považuje za „znepokojivé“.
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Vojenské manévre budú sprevádzané podpísaním predbežnej zmluvy medzi tureckým ministrom
obrany Vecdim Gönülom a jeho sýrskym partnerom Hassanom Turkmanim. Pôjde o spoluprácu
v oblasti obrany. Turecko vie, že Sýria je nepriateľom Izraela. O čo Turecku ide?
Vojenské zdroje uvádzajú, že cvičenie a podpísanie zmluvy sú hlavné míľniky na ceste k zužovaniu
vojenských a obchodných pút medzi Tureckom a Izraelom. Už v roku 2009 Ankara orezala obchody
s Izraelom na 2,2 miliárd USD a rozšírila svoj obchod so Sýriou na 2,6 miliárd USD. Izrael sa dostal
do pozície, kedy musí ukončiť svoje vojenské obchody s Tureckom, aby predišiel unikaniu vojenských tajomstiev k otvorenému arabskému nepriateľovi.
Tiež sa uvádza, že Ankara mešká s platbami za vojenské nákupy a ostatné zmluvy s Izraelom. Vytvorila tým dlh vo výške niekoľko miliónov dolárov voči izraelskej armáde a leteckému priemyslu
v platbe za 5 miliárd USD na vybudovanie závodu na výrobu tankov Mark 3 v Turecku. Výroba mala
začať na začiatku roku 2009. Stavba sa však prerušila.
Izrael taktiež preruší predaj svojich svetovo uznávaných bez-pilotných lietadiel a ostro zredukuje
svoje vojenské vzťahy s Tureckom, ktoré sa začali v období okolo roku 1960.
PIRÁTI V 21. STOROČÍ
Či už somálskych pirátov inšpiroval úspešný film Piráti z Karibiku, alebo niečo iné, nie je pre nás
v tomto momentne podstatné. Fakt je ten, že pirátom sa podarilo vrátiť svet o niekoľko storočí
do minulosti. Ešte pred narodením Ježiša sa snažil rímsky generál Gnaeus Pompey vyčistiť vody
Stredozemného mora od pirátov. V skutočnosti Pompey dosiahol svoj krátkodobý cieľ, ale jeho úspech neurobil bodku za pirátstvom.
Títo malí piráti 21.storočia, ktorí disponujú len malými lodičkami a ľahkými zbraňami, sa snažia neočakávane ohroziť lode. Tento rok zajali už niekoľko veľkých lodí a podľa odhadov si nahromadili
približne 30 miliónov dolárov. Kým „politicky korektné“ vlády moderných národov váhajú nad tým, čo
robiť, piráti naďalej pokračujú vo svojom vysoko ziskovom teroristicko-zlodejskom kurze.
Nedávno námorná flotila USA zachránila kapitána lode použitím ostreľovačov, ktorí zabili troch pirátov. Ďalší úspešný príbeh sa odohral na palube talianskej výletnej lode MSC Melody. Tá sa plavila
asi 800 kilometrov od pobrežia Somálska, neďaleko ústia do Červeného mora, keď na ňu zaútočilo
šesť pirátov. Útočníci použitím automatických zbraní zahájili paľbu a pokúsili sa položiť rebrík na
loď. Aká odvaha! Mohlo by to zahanbiť aj Jacka Sparrowa. Piráti však dostali viac, ako sa snažili
vyjednať. Melody mala na palube izraelskú ochranku! Tieto stráže však nestrážili palubu s M16-kami
prehodenými cez plece. Ich zbrane, obyčajné pištole, boli podľa správ uzamknuté v trezore. Izraelská ochranka sa k ním však pohotovo dostala a úspešne zahnala pirátov.
Nanešťastie, ale to sa dalo predpokladať, mnohé novinárske zdroje ani len slovkom nespomenuli,
že taliansku výletnú loď zachránila práve izraelská ochranka.
ŽIADNY ÚTOK, ŽIADNY IRÁN – LIEBERMAN
Podľa izraelského ministra zahraničných vecí Avigdora Liebermana, Izrael nezaútočí na Irán dokon6
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ca ani vtedy, ak sa ani medzinárodným sankciám proti Teheránu nepodarí presvedčiť Mahmúda
Ahmadinedžáda vzdať sa svojho nukleárneho programu. V interview, ktoré bolo uverejnené
26.apríla, dostal Lieberman otázku, či Izrael plánuje zaútočiť na Irán a tak využiť poslednú šancu.
„Nehovoríme o vojenskom útoku. Izrael nemôže vojenskou cestou vyriešiť všetky problémy sveta.
Predpokladám, že Spojené štáty, ako najväčšia moc na svete, prevezmú zodpovednosť za riešenie
otázky s Iránom,“ uviedol Lieberman. „Najlepší spôsob, ako zastaviť iránsky nukleárny program, je
použiť tvrdé sankcie. Veľmi tvrdé sankcie. Riešenia Bezpečnostnej rady OSN nie sú dostatočné.
Irán musí dostať tvrdšie a efektívnejšie sankcie. Fungovalo to voči Líbyi. Musíme Irán izolovať; len
tak dosiahneme výsledky.“
Problém je v tom, že Irán nie je Líbya. Líbya nevnímala božie povolanie produkovať celosvetový
chaos, z ktorého by mohol vystúpiť Mahdi. Irán, so svojím povestne prehnaným sebavedomím, sa
len tak ľahko nestiahne ani v prípade tvrdých sankcií. Najnebezpečnejší smer pre Izrael je začať
„pochybovať“ o tom, že Ahmadinedžád naozaj vykoná to, čo hovorí - zničí Izrael. Postoj voči Hitlerovým ambíciám typu „počkajme a uvidíme“ zapríčinil holokaust. Jediná vec, ktorá by mohla zatieniť
holokaust, by bol nukleárny útok na Izrael. Izrael, ktorý sa nemôže spoliehať na svet, musí urobiť
všetko, čo je v jeho silách, aby sa tak nestalo.
IZRAEL OSLAVUJE 61 ROKOV
29.apríl si Izrael pripomenul svoje 61.narodeniny. Tento drobný štát, o ktorom sa okolité štáty domnievali, že ho vymažú zo sveta ešte v prvý týždeň svojej existencie, prekonal všetko, čo na neho
jeho nepriatelia pripravili, a je stále tu. Nielen že stále existuje, ale jeho originálna, hoci malá, populácia dosiahla číslo 7 411 000 obyvateľov. Z nich približne 5 593 000 sú Židia a 1 498 000 tvoria
izraelskí Arabi. Od Dňa nezávislosti minulého roka sa narodilo približne 154 000 detí a pricestovalo
12 000 imigrantov.
Deň pred Dňom nezávislosti Izrael slávi Yom Hazikaron, alebo Spomienkový deň, počas ktorého si
jeho obyvatelia pripomínajú tých, ktorí padli pri obrane štátu a počas teroristických útokov. Od roku
1860 bolo pri obrane svojej izraelskej krajiny zabitých 22 570 mužov a žien. Bol to rok, kedy prví
židovskí usadlíci opustili bezpečné múry Jeruzalema, aby budovali židovské mestá.
Spomienkový deň, ktorý sa začal tento rok v pondelok večer 27.apríla, je dňom kolektívneho
a osobného smútku spojeného s úžasom a úctou voči padlým. Oficiálne udalosti začali o 20:00 momentom národného ticha ohláseného minútovou sirénou.
Len v minulom roku bolo zabitých 133 členov bezpečnostných síl vo výkone služby za štát. Išlo
o členov nasledovných inštitúcií - polícia, IDF, hraničná polícia, Izraelská bezpečnostná agentúra
a iné organizácie. V januári bol zabitý kapitán Jehonatan Netanel, zástupca veliteľa parašutistickej
brigády, počas operácie Liate olovo v pásme Gazy.
Naďalej sa modlíme za tento národ, ktorý bude Boh stále ochraňovať, ale zároveň bude prekvitať
a prosperovať, aby skutočne mohol byť svetlom pre národy.
„Nech očakáva Izrael Pána. Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. On sám vykúpi
Izraela zo všetkých jeho neprávostí.” (Ž 130:7-8)
In Messiah, Lonnie C. Mings
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
PIATKOVÝ MODLITEBNÝ ZOZNAM (máj, 2009, Jeruzalem)

1. VZDÁVANIE CHVÁLY A VĎAKY
Hospodin kraľuje. Obliekol velebnosť. Hospodin sa obliekol a opásal sa silou. Áno,
upevnil aj okruh sveta, aby sa nepohol. Tvoj trón stojí pevne od pradávna, od večnosti si Ty. Rieky
pozdvihujú, Hospodine, rieky pozdvihujú svoj hukot; rieky pozdvihujú svoje vlnobitie. Nad hukot
mnohých vôd, nad silné vlny morské silnejší je na výsosti Hospodin. Tvoje svedectvá sú preveľmi
isté. Tvojmu domu sluší svätosť, Hospodine, na večné časy. (Ž 93)
•
•

Hoci národy pozdvihujú svoje hlasy proti Izraelu, Pán, Boh Izraela, je mocnejší. On vládne
na výsostiach. Vzdaj Bohu vďaku, pretože vládne nezávisiac od toho, čo národy hovoria
alebo robia. Jeho svedectvá sú neprehliadnuteľné.
Vzdávame Ti chválu a vďaku, ó Pane, Bože náš, lebo Ty vládneš a strážiš Izrael.

2. BIBLICKÁ SILA A PRESVEDČENIE PRE IZRAELSKÝCH VLÁDNUCICH VODCOV
Izraelská vláda sa dostáva pod obrovský tlak ostatných národov, ktoré ju nútia robiť nebiblické rozhodnutia. Vzdať sa požiadaviek za územné ústupky a vzdať sa svojho dedičstva. 18.mája sa ministerský predseda Izraela Benjamín Netanjahu stretol s americkým prezidentom Obamom, aby diskutovali o palestínsko-izraelskej situácii a záležitostiach týkajúcich sa Stredného východu. Palestínsky
prezident Mahmúd Abbas sa mal zúčastniť rokovania. Abbas a Hamas, teroristická vláda Palestínskej samosprávy, naďalej popierajú a odmietajú akceptovať existenciu štátu Izrael.
•

Modlite sa, aby izraelskí vládni lídri mali biblickú múdrosť, ako stáť pevne uprostred tlakov
prichádzajúcich od iných národov, a aby mali silu a presvedčenie stáť pevne a nedali sa
zmanipulovať do bezbožnej aliancie.
•
Vďaka Ti Pane, že Ty vládneš. I napriek tomu, že národy kujú úklady a intrigy proti Tvojmu
ľudu a Tvojej krajine, máš všetko pod kontrolou.
•
Prosíme Ťa, aby bola Tvoja moc demonštrovaná skrze vládnych vodcov Izraela.
•
Modlíme sa, aby sa premiér a tí, ktorí ho obklopujú, nedali zastrašiť a prinútiť robiť veci,
ktoré nie sú v súlade s Tvojou vôľou.
•
Daj im múdrosť, aby premýšľali Tvojimi myšlienkami a boli poslušní Tvojmu Slovu.
•
Izrael je malý národ, ľahko podliehajúci a premožiteľný mnohými inými národmi. ALE Ty si
mocný Boh a to, čo si založil, sa bez Tvojho súhlasu nepohne.
(pozn. redakcie - Izraelský premiér Binjamin Netanjahu a prezident USA Barack Obama sa
18.5.2009 stretli, aby prerokovali naliehavé medzinárodné problémy. Obidvaja politici vydali spoločné prehlásenie pre médiá.
Analytici uviedli, že obidvaja predstavitelia prišli na jednanie s rôznymi cieľmi. Netanjahu
dúfal, že získa Obamovu podporu pre dôraznú akciu proti Iránu. Obama sa zameriaval na úsilie
o vytvorenie arabského Palestínskeho štátu v Judsku, Samárii, Gaze a v Jeruzaleme.
Po skončení stretnutia, nedal ani jeden z politikov najavo, že zmenil svoj postoj. „Nechceme
bratstvo
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vládnuť Palestínčanom. Chcem, aby si vládli sami,“ povedal Netanjahu. Dal najavo, že je ochotný
jednať s Palestínskou samosprávou, ale trval na tom, aby uznala Izrael ako židovský štát.
Obama uviedol, že s Netanjahuom diskutovali o „znovuotvorení serióznych rokovaní medzi
Izraelom a Palestínčanmi“. Prezident opäť vyzval k „dvojštátnemu riešeniu“, ako to už prehlásil
aj v minulosti. Obama na tlačovej konferencii prehlásil, že sa Izrael zaväzuje nestavať nové domy
pre Židov v Judsku a Samárii v súlade s mierovým plánom z roku 2003 (tzv. Cestovná mapa) zdroj:
Arutz Sheva – Israel National News )
3. DUCHOVNÉ SILY NAD PREMIÉROVOU KANCELÁRIOU
Kancelária premiéra je vystavená neuveriteľným duchovným silám temnoty. Niekoľko bývalých ministrov sa v minulosti odklonilo o 180 stupňov od biblických zásad, pretože sa dostali pod zlý vplyv
týchto síl a boli nimi zmanipulovaní. Ariel Šaron sa posadil do kresla premiéra pre svoje silné biblické zásady – udržať územie a osídliť ho. Jeho činy však boli nakoniec pre Izrael smrteľné a nákladné
– vzdal sa územia, vyhostil 9000 usadlíkov a zničil 21 usadlostí v Gaze. Potrebujeme sa modliť proti
mocnostiam temnoty a duchu manipulácie nad touto kanceláriou.
•
•
•
•

Otec, modlíme sa, aby duchovné sily temnoty, ktoré pôsobia nad kanceláriou premiéra, boli
zvrhnuté a stali sa úplne bezmocné.
Prosíme Ťa, aby si ochraňoval kanceláriu ministerského predsedu spolu s tými, ktorí sú v jej
blízkosti a majú na ňu vplyv, pred duchom temnoty, ktorý sa ich pokúša kontrolovať
a manipulovať.
Obdar premiéra Netanjahua Duchom Pravdy, udržuj ho v pravdivom biblickom postoji
a ochraňuj jeho jasnú víziu, aby ju nepriateľ nerozmazal.
Pane Bože, sme uprostred duchovného boja, kde zúri vojna medzi mocnosťami temnoty
a svetla. Čelíme silnému odporu voči záchrane Izraela a jeho dedičstvu, ktoré si prisľúbil dať
izraelskému ľudu. Nech sa kancelária premiéra stane pevnosťou, kde sa bude diať Tvoja
vôľa a vykonávať Tvoje slovo..

4. IZRAELSKÉ OBRANNÉ SILY
Izraelskí nepriatelia, Hamas a Hizzballáh, podporovaní Iránom, vystupňovali hromadenie armádnej
výzbroje. Irán samotný, ako je všeobecne dobre známe, zvyšuje svoje vojenské vybavenie rozvojom
nukleárnej bomby. Jeho zámer nie je žiadnym tajomstvom. Celý svet vie, že Irán chce vyhladiť Izrael z mapy sveta.
•
•
•
•
•

Modlite sa, aby IDF vedelo, ako zakročiť proti nepriateľom.
Aby Izrael v predstihu poznal plány nepriateľa. Aby vedel, čo ide nepriateľ vykonať a ako to
ide vykonať.
Modlite sa za generála IDF Gabiho Aškenaziho a za ministra obrany Ehuda Baraka, aby
mali Božiu múdrosť a poznali Jeho stratégiu proti nepriateľom Izraela.
Vďaka Otec, že strážiš túto krajinu!! Proti tvojmu ľudu sa dvíha veľká vlna odporu. Prosíme
Ťa kvôli Tvojmu menu, aby obhajcovia Izraela stáli pevne na jeho strane.
Prosíme Ťa, znič vojenské zbrane nášho nepriateľa. Ty si povedal v svojom slove: „žiadna
bratstvo
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zbraň namierená proti tebe (Izrael) neobstojí (nebude mať úspech).“
Ukáž svoju silu uprostred protivníka v záujme Izraela.
Modlíme sa, aby bol Ehud Barak ako Dávid – aby ťa hľadal a riadil sa tvojimi inštrukciami ako
a kedy útočiť.
Veď IDF s mocným Duchom Boha Jákoba.
Modlíme sa, aby si zasiahol a poslal anjelov, ktorí spôsobia, že zbrane nepriateľa zlyhajú
a nepriatelia sa rozdelia v názorovej nezhode.

•
•
•
•

5. ZÁCHRANA IZRAELA
Bremä slova Hospodinovho na Izraela. Hovorí Hospodin, ktorý roztiahol nebesia a založil zem
a utvoril ducha človeka v jeho vnútornosti. Hľa, ja učiním Jeruzalem čašou potácania všetkým národom na okolo, a bude aj na Júdu v obležení, na Jeruzalem. A stane sa toho dňa, že učiním Jeruzalem kameňom veľkej ťarchy všetkým národom; všetci, ktorí ho budú dvíhať, porania sa do krvi, a
zhromaždia sa proti nemu všetky národy zeme... A júdski vodcovia povedia si vo svojom srdci: Obyvatelia Jeruzalema sú silný v Hospodinovi Zástupov, svojom Bohu. Toho dňa učiním júdskych
vodcov ako nádobu s ohňom medzi drevom a ako horiacu fakľu medzi snopmi slamy, a budú
žrať napravo i naľavo všetky tie národy naokolo, a Jeruzalem bude zase len bývať na svojom
mieste, v Jeruzaleme.
A Hospodin zachráni stany Júdove najprv, aby sa nevelebila ozdoba domu Dávidovho a ozdoba
obyvateľa Jeruzalema nad Júdu. Toho dňa bude Hospodin štítom obyvateľom Jeruzalema;
a klesajúci medzi nimi bude toho dňa ako Dávid a dom Dávidov bude ako božská bytosť, ako
anjel Hospodinov pred nimi. A stane sa toho dňa, že sa budem snažiť zahladiť všetky tie národy, ktoré prídu na Jeruzalem.
A vylejem na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzalema Ducha milosti a pokorných prosieb, a obrátia
svoj zreteľ ku mne, ku tomu, ktorého prebodli, a budú nariekať nad ním, ako niekto narieka nad svojím jediným, a budú horko žalostiť nad ním, ako niekto žalostí nad svojím prvorodeným. (Zach 12: 13; 5-10)
Tieto verše hovoria o tom, ako sa národy zhromaždia proti Jeruzalemu - nerozdelenému, celému,
večnému hlavnému mestu Izraela. Toho dňa obyvatelia Jeruzalema budú poznať svojho Boha –
Boha Izraela. On bude ich štítom. Klesajúci bude medzi nimi ako Dávid a dom Dávidov bude ako
Boh, ako anjel Hospodinov pred nimi. A Boh vyleje na obyvateľov Jeruzalema Ducha milosti
a pokorných prosieb a budú nariekať nad tým, ktorý bol prebodnutý pre ich hriechy.
•

Modlite sa za záchranu Izraela, špeciálne však za vládu a IDF, aby boli silní a odvážni
v Duchu Pána, ich Všemohúceho Boha.
Otče, prosíme Ťa za duchovné prebudenie medzi obyvateľmi krajiny a tiež medzi členmi IDF.
Modlíme sa, aby slabý bol medzi nimi ako Dávid a dom Izraelov bol ako Boh, ako anjel Hospodinov pred nimi.
Otvor ich mysle a srdcia pre Tvojho Ducha, aby sa obrátili k Tebe.

•
•
10
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•
•

Tvojou túžbou je, aby všetci prišli k spaseniu a nikto nezahynul. Privádzaš si svoj ľud do
krajiny, aby si ich očistil a zachránil. Nech čoskoro príde tento deň, ó Bože.
Vylej Tvojho Svätého Ducha na izraelský ľud, aby ich usvedčil z hriechu. Prihovárame sa za
ortodoxnú komunitu, ukáž im Tvoju milosť a milosrdenstvo. Nech vstúpia do pravej spravodlivosti skrze Ješuu.

6. TELO KRISTOVO
•
•
•
•
•
•

Modlite sa, aby telo Kristovo v krajine neustále hľadalo Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Ješua povedal: „Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť."
Modlite sa za rozmach Božieho kráľovstva skrze telo Kristovo, aby sme sa rozhodne približovali k Božiemu kráľovstvu v Jeho láske a moci.
Otče, pomôž nám hovoriť a používať Tvoje Slovo bez kompromisov. Pomôž nám byť pevní,
silní a pomazaní.
Posväť nás Tvojim Duchom Svätým, aby sme boli pripravení na žatvu.
Zjednoť nás a pomôž nám udržiavať jednotu v Duchu.
Nech povstaneme a žiarime, lebo sme svetlom sveta.

7. HROZBA Z PANDÉMIE (PRASACIA CHRÍPKA)
•
•
•
•
•
•

Pane, ochraňuj Izrael pred potenciálnou pandémiou.
Otče, modlíme sa, aby si odkryl doktorom, sestričkám, zdravotníckym pracovníkom a vláde,
ako úspešne zabrániť a eliminovať šíriacu sa prasaciu chrípku v Izraeli a ďalších národoch.
Modlíme sa za vedúcich zdravotníckych pracovníkov, aby objavili liek na prasaciu chrípku.
Prihovárame sa za tých, ktorí ochoreli týmto typom vírusu. Prosím zachráň ich a úplne obnov
ich zdravotný stav.
Pane, vystavaj bariéru proti šíreniu sa tejto choroby v Izraeli. Ochraňuj nás pred možnou
panikou a strachom.
Otče, žiadame Ťa, aby si zastavil tých, ktorí by sa pokúšali použiť vírus ako biologickú zbraň
proti Izraelu. Zmar ich zámery a plány.

S poďakovaním a požehnaním,
Šalom,
IFI tím

bratstvo
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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)

“… a keby počul niekto zvuk trúby a nedal by sa napomenúť, a meč by prišiel a vzal by ho,
jeho krv bude na jeho hlavu.” (Ez 33:4)
“Hanbiť sa budú a zdesení súc budú sa veľmi triasť všetci moji nepriatelia. Naspäť sa obrátia a budú sa hanbiť razom.” (Ž 6:11)
PESACH
“Preto hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že nepovedia už viacej: Akože žije Hospodin, ktorý vyviedol
synov Izraelových hore z Egyptskej zeme, ale: Akože žije Hospodin, ktorý vyviedol hore a ktorý
doviedol potomstvo domu Izraelovho zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, kam som ich
bol zahnal, a budú bývať na svojej pôde.“ (Jer 23:7-8)
Pesach je v židovskom kalendári sviatkom slobody. Jeremiáš v citovanom verši deklaruje
a dosvedčuje, že nijaký exil nebude pre židovský ľud prekážkou, aby nakoniec prebýval vo svojej
krajine. Avšak, posolstvo tohto prehlásenia ďaleko presahuje reorganizáciu historických skutočností.
Naznačuje finálnu udalosť, čiže definitívne obnovenie nielen židovského ľudu, ale celej ľudskej rasy.
Nielen Pesach, ale aj obnovenie predznamenáva obdobie, kedy...“aj samo stvorenstvo bude oslobodené od služby porušenia v slobodu slávy detí Božích – ako Židov, tak i pohanov.“ (R 8:21)
V súčasnosti žije židovský národ v neskutočne tmavých časoch prenasledovania a obmedzovania
pohanským svetom. My však máme to privilégium byť svedkami mocného zápasu ich pretrvávajúceho boja o návrat do zasľúbenej zeme po 2000 ročnom exile.
Keď sa vážne zamyslíme nad prebiehajúcimi celosvetovými udalosťami a zhodnotím ich, na um
nám prichádza vážna otázka. Nežijeme už v časoch napĺňania sa Jeremiášovho proroctva
a evidentne sa dokazujúceho Božieho kráľovstva? Nežijeme v časoch, o ktorých apoštol Pavol hovorí: „....ak ich previnia (proti Bohu, ktoré ich dostali až do exilu) priniesli bohatstvo pohanom, o čo
viac ich plnosť (v obnovení)?“ (Rim 11:11-18)
Prosím horlivo sa modlite…
•

za prebudenie medzi svetským izraelským ľudom, aby prišli k plnému pochopeniu Božej
vernosti a oddanosti.

•

za prebudenie medzi kresťanmi, aby si uvedomili, čo Boh vykonal v minulých rokoch, a čo
robí medzi židovským ľudom aj dnes, aby prišli k poznaniu, že mocná Božia ruka na Stred12
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nom východe neustále pracuje.
KVÔLI SIONU
“Pre Sion nebudem mlčať, pre Jeruzalem nebudem ticho, dokiaľ nevyjde jeho spravodlivosť
ako blesk...” (Iz 62:1a)
Toto sú Božie Slová, ktoré sa k nám dostali skrze proroka Izaiáša. Aj Ješuovi nasledovníci sú mocou Ducha Božieho povolaní byť prorockým ľudom. Preto by sme ani my nemali byť ticho a nemali
by sme odpočívať až do času, kým sa toto proroctvo nenaplní.
Vodcovia izraelského štátu sa značne usilujú udržať maličkú loďku s menom Izrael nad vodou
v ohromne rozbúrenom oceáne nenávisti voči čomukoľvek, čo je židovské. Príslovie 14:34 hovorí:
“Spravodlivosť vyvyšuje národ; ale hriech je potupou národom.” Za normálnych okolností by bolo
celkom pochopiteľné, že politickí lídri v medzinárodnej diplomacii prijali pragmatické prístupy, obzvlášť, ak sú nepriaznivo zmanipulovaný voči Izraelu. Avšak, rozdiel je v tom, že Izrael nie je iba
hocijaký národ. Krajinu Izrael s jeho ľudom si vybral samotný Tvorca vesmíru pre svoje vlastné zámery.
Tým z nás, ktorí sme boli vštepení do spoločenstva s Izraelom skrze Ješuu, bolo dané ohromné
privilégium a príležitosť, stáť v solidarite s Izraelom. Kráľovstvo príde nezáležiac na tom, ako veľmi
sa búria národy (Ž 2:1-6) a židovský Boží syn bude vládnuť zo židovského Jeruzalema.
Strategické modlitby:
•

Prosím, modlite sa za novú izraelskú vládu vedenú Benjamínom Netanjahuom, aby hľadala
spravodlivosť Božieho kráľovstva vo vykonávaní záležitostí týkajúcich sa územia Izraela
(Eretz Izrael) podľa Tóry.

•

Modlite sa za vodcov Izraela, aby sa učili stáť v Božej moci, keď čelia nepriateľom svojho
ľudu.

VYRIEŠILO BY MENEJ VLÁDNEJ BYROKRACIE IZRAELSKÚ VODNÚ KRÍZU?
Pred nedávnom, 30.marca, bol v jeruzalemských novinách Haaretz zverejnený zaujímavý článok
o nedostatku vody v Izraeli a možných riešeniach tohto problému, nazvaný „Kvapky vo vedre“.
Článok pojednával o tom, že obyvatelia Izraela môžu v blízkej budúcnosti očakávať zavedenie prídelu vody a rastúce poplatky za vodu tak, ako je to i na Cypre alebo v Jordánsku, a to v prípade, ak
vláda bude i naďalej robiť rozhodnutia, ktoré posilnia dĺžkou byrokracie a formalizmu v rozhodovaní.
Tento druh úvahy by bol v poriadku pre akýkoľvek iný národ, nie však pre Izrael!
Izrael je jedinou krajinou na svete, ktorej Boh prisľúbil, že On sám sa o ňu bude starať a svojmu
ľudu zabezpečí neustálu prosperitu, “…je to zem, o ktorú sa stará Hospodin, tvoj Boh; oči Hospodibratstvo

Ijar - Sivan 5769

13

List modlitebného strážcu
na, tvojho Boha, sú ustavične obrátené na ňu od začiatku roka až do konca roka.” (5M 11:12). Mojžiš poukazoval na neobvyklú prírodu v krajine, ktorú išli Izraeliti zaujať do vlastníctva. “Lebo zem, do
ktorej ty ideš, aby si ju zaujal do dedičstva, nie je ako Egyptská zem, z ktorej ste vyšli, kde si sial
svoje semeno a polieval si svojou nohou ako zeleninovú záhradu. Ale zem, do ktorej idete, aby ste
ju zaujali do dedičstva, je zem, v ktorej sú vrchy a doliny, ktorá pije vodu, keď prší dážď z neba…” (5M 11:10-11). Skutočne nádherné zasľúbenie. Je tu však jedna nenápadná, ale dôležitá
podmienka. Zostať v Jeho vôli. “Ak budete chodiť v mojich ustanoveniach a budete ostríhať moje
prikázania a budete ich činiť, dám vám vaše dažde v ich čas…” (3M 26:3 )
Strategický modlitebný bod:
•

Prosím, modlite sa, aby Izrael ako národ prišiel k plnému pochopeniu poznania, že je unikátnym národom žijúcim v jedinečnej krajine a začal hľadať Boha s celým svojim srdcom.
(Jer 29:13-14)

KEĎ SA ZLÉ STÁVA DOBRÝM...A DOBRÉ DOKONCA NESTOJÍ ANI LEN ZA ZMIENKU!
Prorok Izaiáš pred skoro 3000 rokmi veľmi kriticky vyčítal Izraelitom ich výstrednosti: “Beda tým,
ktorí hovoria zlému dobré a dobrému zlé, ktorí kladú tmu za svetlo a svetlo za
tmu…” (Iz 5:20) Hoci posolstvo Izaiáša je aktuálne pre akékoľvek historické obdobie, zdá sa, že je
obzvlášť výstižné pre dnešné dni, keď sme pod vplyvom prinajmenšom dvoch vyhlásení, ktoré vyšli
z úst amerického prezidenta Baraka Obamu v záverečnom prejave, ktorý bol adresovaný predovšetkým moslimskému Turecku:
1.

"…dovoľte mi povedať tak jasne, ako len viem, jednu vec: USA nevedie a nikdy viesť
nebude vojnu proti islamu...“

Toto prehlásenie by vo všeobecnej rovine mohlo byť správne, ale zdá sa, že pán Obama ignoruje
realitu toho, že islam vedie vojnu s nemoslimským svetom - Dar al Harb (islam delí svet na dve
časti, Dar al Islam (dom podriadenia) a Dar al Harb (dom vojny). Všetky krajiny sveta, v ktorých
islam nevládne, tvoria Dar al Harb. – pozn.prekladateľa), čo zahŕňa tiež USA!
1.

“…počas mnohých storočí islamská viera formovala svet, vrátane mojej vlastnej krajiny!”

Tak ako, pán prezident? Akým spôsobom prispela islamská viera k dobru sveta alebo k dobru USA,
v porovnaní s judeo/kresťanskou vierou? Tak napríklad, na celom svete žije približne 12 miliónov
Židov, ktorí dosiaľ získali 184 Nobelových cien. Porovnajme to s 1,4 miliardou moslimov, ktorých je
117 krát viac ako Židov! Islam má len 9 ... a jeden z nich (Arafat) bol iniciátorom medzinárodného
teroru a vraždy! (Haaretz 1.9.2008)
V skutočnosti islam naozaj tvaruje svet! Vďaka útokom 11.septembra, útokom v Madride, Bali,
14
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Londýne a mnohým iným sme vybudovali kontrolné bezpečnostné stanoviská po celom svete, aby
sme chránili obyvateľstvo pred teroristami, ktorí sú mimochodom väčšinou moslimovia! Ľudia
po celom svete trúchlia nad stratami, ktoré utrpeli vďaka islamskej agresii a teroristickým nariadeniam. Čím sa teda islamský svet môže chváliť? Tak predovšetkým skľúčenosťou a spustošenosťou
vlastných krajín, náboženským útlakom, neľútostivým vyvražďovaním disidentov, chudobou, nenávisťou, strachom a hladom!
Je naozaj zlo v očiach svetových vodcov považované za dobro?
Strategické modlitebné body:
•

Modlite sa za prezidenta Obamu a ďalších svetových vodcov, aby im Boh Izraela vo svojej
Božskej milosti odhalil pravdu, že v čele všetkých národov stojí Izrael a nie islam.

•

Modlite sa, aby na kresťanský svet zostúpil „pretekársky“ duch, ktorý ich poženie do modlitieb za to, aby pravda a nie podvod vychádzala z úst najmocnejšieho muža sveta!

•

Modlite sa za kresťanský svet, aby veriaci neboli podvedení starostlivo naaranžovanou celosvetovou diplomaciou najvyšších politických činiteľov sveta.

•

Modlite sa za moslimský ľud roztrúsený po celom svete, ktorý je uväznený temnotou
a klamom islamu.

V Mesiášovi,
Frank and Karen Selch

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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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
9,80 € (295,23 Sk)
265,- Kč

Výnimočná
Božia láska
2,40 € (72,30 Sk)
65,- Kč

Zasľúbená
zem
6,50 € (195,82 Sk)
176,- Kč

Životný
cieľ
2,- € (60,25 Sk)
54,- Kč

Zmierenie
6,70 € (201,84 Sk)
181,- Kč

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SKK

Boží plán pre
tvoje peniaze
3,70 € (111,47 Sk)
100,- Kč
16

Požehnanie
alebo kliatba
9,30 € (280,17 Sk)
252,- Kč

Máj 2009

Rozruch
v cirkvi
1,50 € (45,19 Sk)
41,- Kč

Spravodlivý
bude žiť vierou
5,50 € (165,69 Sk)
149,- Kč
bratstvo

Uzdravujúca moc
Božieho slova

1,50 € (45,19 Sk)
41,- Kč

Publikácie

Boží liek na
odmietnutie
2,40 € (72,30 Sk)
65,- Kč

Svätý Duch
v tebe
2,40 € (72,30 Sk)
65,- Kč

4,50 € (135,57 Sk)
122,- Kč

5,80 € (174,73 Sk)
157,- Kč

Horké hlbiny
života
2,40 € (72,30 Sk)
65,- Kč

Jazyk - kormidlo
tvojho života
2,- € (60,25 Sk)
54,- Kč

Krst v Duchu
Svätom
2,50 € (75,31 Sk)
68,- Kč

Kto je Duch
Svätý?
3,40 € (102,43 Sk)
92,- Kč

Kto sa stará o
siroty, vdovy ...
1,50 € (45,19 Sk)
41,- Kč

Manželia
a otcovia
5,80 € (174,73 Sk)
157,- Kč

Manželská
zmluva
4,20 € (126,53 Sk)
114,- Kč

Milosť
poddania sa
2,70 € (81,34 Sk)
73,- Kč

Moc
proklamácie
3,40 € (102,43 Sk)
92,- Kč

Modlitby
za vládu
1,20 € (36,15 Sk)
33,- Kč

bratstvo

Duchovný boj

Formovanie histórie
prostredníctvom
modlitby a pôstu

Pôst a ako sa
úspešne postiť
4,- € (120,50 Sk)
108,- Kč
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Pozývame
vás na
13. ročník
Téma konferencie:

Ty, Bože, si mojim Kráľom
Rečníci:

13. - 16. august/srpen 2009
Žilina, Slovensko

Aviva E. Benjamin (Izrael)

David Adeola
(Veľká Británia)

Don van den Brandt (Holandsko)

George E. Markakis (Grécko)

18

Máj 2009
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Helena Iedema (Izrael)

Howard Morgan (USA)

Cheryl Hauer (Izrael)

Stanislaw Gawel (Slovensko)

Werner Oder (Veľká Británia)

Informácie a prihlášky:
Chevra SR, Hollého 40, 010 01 Žilina,
Slovenská republika

bratstvo

Online info a prihláška:
www.chevra.sk, e-mail: chevra@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536
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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
V tomto čase je možné prispieť na štyri projekty. Rozhoduje pritom na aký účet sú financie zaslané
a variabilný symbol na platbe. Podľa neho zaraďujeme príspevky pre jednotlivé projekty:
Projekt Nádej (Tikvah) - projekty pomoci na Ukrajine
Projekt Múr Modlitieb
Projekt Chevra Centrum

variabilný symbol 777
variabilný symbol 333
má samostatný účet

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
Číslo bankového účtu Chevra Centrum
Československá Obchodní Banka, a.s.
Číslo účtu: 307945033 / 7500
SWIFT kód: CEKOSKBX účel platby: DAR
Kontaktná adresa:
Chevra SR, Hollého 40, 010 01 Žilina, Slovenská republika
www.chevra.sk, e-mail: chevra@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536

