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CHEVRA
Poslanie:
Potešujte, potešujte môj ľud... (Iz. 40:1)
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
Milí priatelia,
blíži sa nám termín konferencie, ktorú organizujeme v auguste tohto roku v Žiline. To, čo
ma najviac teší na každej konferencii je, že sa opäť stretnú ľudia, ktorí majú spoločný zámer - modlitba a žehnanie Izraelu, vzájomné spoločenstvo, spoznávanie Boha. A okrem
toho, je tu priestor pre chvály a uctievanie nášho Boha.
Prial by som si, aby tohtoročná konferencia bola výnimočná. Prečo? Pretože náš Boh je
výnimočný a vždy má pre nás prekvapenie. A každé také prekvapenie nás skutočne prekvapí, pretože sa to týka nášho „JA“ - moje postoje a hodnoty, návyky a zvyky, priority,
pohodlie, osobné a pracovné ambície, služba a atď.
Jedna z vecí, ktorú sa teraz učím je, že Boh nemá o mne ilúzie tzn., že ma dokonale pozná
a vie, čo môže odo mňa očakávať. A očakáva, že ho budem hľadať celým svojím srdcom,
dušou, silou a mysľou. Myslíte si, že je to možné? a vôbec, môžeme ho niečím prekvapiť?
Ak je niečo vo vašom srdci, ak máte slovo pre nás, ak je nejaké napomenutie alebo povzbudenie, napíšte nám na našu adresu, pošlite email alebo sa prihláste do nášho web
fóra na www.chevra.sk.
Nech vás sprevádza náš Boh na cestách a vyučí jeho prikázaniam.
Ty jsi vydal svá ustanovení, aby se přesně dodržovala. Kéž jsou moje cesty pevně zaměřeny k dodržování tvých nařízení. Nebudu zahanben tehdy, budu-li brát zřetel na všechna tvá
přikázání. Z přímého srdce ti vzdávám chválu, že se smím učit tvým spravedlivým soudům.
Chci tvá nařízení dodržovat, jen mě nikdy neopouštěj! Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova. Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych
zbloudil od tvých přikázání. Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit. Požehnán buď, Hospodine, vyučuj mě v tom, co nařizuješ. (Český ek. preklad:
Žalm 119:4-12)
Šalom
Jozef Janits
tím Chevra
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1 Král.10:6)

HRÝZŤ DO RÚK, KTORÉ ŤA LIEČIA
„Prečo hľadíš na neverných, a mlčíš, keď nešľachetník pohlcuje spravodlivejšieho, ako je on
sám?“ (Abakuk 1:13, Biblia)
Akoby na demonštrovanie tej nikam nezaradenej nenávisti mnohých Arabov voči Izraelu, sa
nedávno žena, ktorú liečili v nemocnici Soroka v Beršebe z popálenín, pokúsila o samovražedný
útok práve na tých lekárov a sestry, ktoré ju samu ošetrovali. V pondelok, dvadsiateho júna, chytili
Wafu Samir Ibrahim al-Biss pri prechode Erez z pásma Gazy nesúcu výbušniny prišité k jej
spodnému prádlu. Pri výsluchu priznala, že jej cieľom bolo zabiť desiatky ľudí v nemocnici vrátane
čo najviac detí.
Nemocnica Soroka je známa svojím príjemným prístupom so súcitom a ľútosťou, ktorú lekári
a ostatný personál preukazujú pri liečení svojich, aj palestínskych, pacientov. Faktom je, že práve
v ten deň, keď sa al-Biss chystala odpáliť svoju bombu, čakali v Gaze dvaja Palestínčania
v kritickom stave na prevoz do Soroky, aby mohli byť ošetrení. Doktor Izzeldin Abulaiš, gynekológ a
pôrodník z utečeneckého tábora Jabalya, ktorý pracuje v tej nemocnici, bol šokovaný a veľmi
sklamaný z jej správania sa. „Wafa bola poslaná, aby zabila práve tých Izraelčanov, ktorí liečia
Palestínčanov z pásma Gazy a Západného brehu” hovorí Abulaiš a pokračuje: „Čo keby sa teraz
Izraelské nemocnice rozhodli odmietať Palestínčanov, ktorí potrebujú ošetriť? Ako by sa cítili tí, ktorí
poslali Biss, keby ich vlastným príbuzným bola odopretá liečba?” (Jpost, 24.6.)
Izraelské nemocnice stále pokračujú v humanitárnej pomoci a ošetrovaní Palestínčanov z Gazy
a Západného brehu. Toto úsilie pokračuje aj keď počas poslednej Intifády sa všetka ďalšia
spolupráca medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi zastavila. Doktor Abulaiš hovorí: „Plánovať takýto
útok na nemocnicu je skutkom absolútneho zla. Cieľom boli deti, ženy, pacienti, doktori a sestričky.
Toto je odmena za milosť? Je to dobrá reklama pre Islam...? Toto je len agresia a nehumánne
násilie.“ (Jpost)
Doktor Abulaiš pokračuje poukázaním na fakt, že mnoho obyvateľov Gazy vyjadrilo svoj nesúhlas
s týmto „zlým a úplne nerozumným skutkom“. Aj keď je to pravdepodobne pravda, Wafino správanie
nie je ani zďaleka také neobvyklé. Taktiež nie je ťažké nájsť pre jej bezcitný čin dôvody.
Jej správanie je prirodzeným výsledkom (1) učenia nenávisti voči Izraelu, ktoré začína v Koráne,
(2) pocitu, ktorý často nájdeme medzi Arabmi, že byť milý znamená byť slabý, a (3) doktríny Islamu,
že izraelský národ musí byť za každú cenu odstránený, bez ohľadu na to, akou metódou.
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Možno nenávidieť „nepriateľa“ a pri tom rešpektovať jeho technologickú vyspelosť. V takom prípade
sa človek snaží získať od „nepriateľa“ čo najviac a popri tom plánovať jeho potenciálne zničenie.
To môžme vidieť medzi Islamskými militantmi v USA, ktorí sa snažia pomocou tej istej otvorenosti
a príjemnosti, ktorá ja typická pre Američanov, dostať do ich miest a inštitúcií, aby mohli plánovať
ich zničenie. Pritom láska, milé správanie a odpustenie sú tie najdôležitejšie zbrane v obrannom
arzenáli proti bezhlavému násiliu, ktoré zachvacuje svet. Ak láska a dobrosrdečnosť nefungujú,
potom už nezostáva žiadna ďalšia zbraň – okrem čakania na Boží trest, ktorý prinesie Mesiáš,
keď príde.

NA ČO SA ABBAS HRÁ?
Nedávno predseda PS Mahmud Abbas povedal pani Condoleze Rice, že PS prestalo so všetkými
„aktivitami podporujúcimi násilie“ namierenými proti Izraelu. V ten istý deň, keď sa stretol s C. Rice,
v oficiálnych správach PS sa objavila reportáž o tom, ako Izraelčania posielajú stáda divých svíň
do palestínskych dedín blízko Nabulusu, aby napádali dedinčanov a ničili ich úrodu (Jpost, 24.6.).
V správach bol dokonca aj rozhovor s jedným miestnym arabským starostom, ktorý vraj potvrdil
tento absurdný príbeh.
Carolyn Glick (JPost) poukazuje na to, že vôbec nie je prekvapujúce, že Abbas Condoleze Rice
klamal, pretože jej klamal už niekoľko krát predtým. Povedal jej napríklad, že je proti terorizmu,
aj keď v skutočnosti ho vášnivo podporuje. Tiež sa často sťažuje, že izraelská obrana proti
teroristom mu znemožňuje, aby on sám s terorizmom bojoval. Pritom, keby bol naozaj proti
terorizmu, podporoval by predsa izraelské protiteroristické akcie. A ďalej, ak je Abbas proti
terorizmu, nedávajú žiadny zmysel jeho požiadavky voči Izraelu. Chce, aby Izrael prepustil teroristov
zo svojich väzení, odstránil cestné zátarasy a kontroly, ktoré majú zadržať prípadných teroristov
na ceste k ich cieľu útoku, chce znovu ozbrojiť palestínsku bezpečnostnú službu a zastaviť
protiteroristické operácie namierené proti vodcom teroristov.
O čo teda Abbasovi ide? Na čo sa to hrá? Podľa C. Glick sa hovorí najmä o dvoch teóriách. Prvá
z nich je, že Abbas je príliš slabý na to, aby urobil čokoľvek, čo by prispelo k ukončeniu terorizmu
a to je dôvodom toho, že začal akceptovať rôzne militantné skupiny, aby sa vyhol atentátu. Druhá
teória tvrdí, že Abbas svoju slabosť len predstiera, aby ospravedlnil nedostatok svojej aktivity proti
teroristom, ktorých skryto podporuje. V každom prípade pravdou je, že Abbas urobil veľmi málo,
ak vôbec niečo, aby potlačil teroristické správanie medzi Palestínčanmi.
Ľahko možno odhadnúť, že sú hlavne dve veci, ktoré ovplyvňujú Abassovo správanie: (1) jeho túžba
kráčať v šľapajách svojho veľmi populárneho predchodcu Arafata a byť vnímaný ako islamský vodca
a hrdina a (2) pud sebazáchovy, ktorý ho núti vyhýbať sa likvidácii zo strany militantov, ktorí majú
v rukách skutočnú moc. V oboch prípadoch on nie je „riešením“ pre arabsko-izraelský konflikt. Tiež
nie je ani „umiernený“ zástupca, s ktorým by mohli Spojené štáty spolupracovať. Je škoda,
že Americké a Európske porozumenie Stredného východu je natoľko obmedzené.
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NAJOBĽÚBENEJŠIA FARBA ROKA
Najobľúbenejšou farbou v Izraeli tento rok – hlavne v posledných týždňoch a mesiacoch – je
oranžová. Oranžové stužky, zástavky, tričká, náramky atd. sa denne množia. Prednedávnom boli
oranžové stužky na autách ojedinelé, dnes, keď hnutie proti plánu odsunu sa získava silu, ich
možno vidieť na mnohých. Demonštrácie a protestné zhromaždenia konané na rôznych miestach
často zapríčiňujú uzavretia ulíc a ciest. Polícia sa sťažuje, že nemajú dosť mužov na to, aby sa
vysporiadali s nepokojmi predpovedanými na august, keď bude po Tiša B’Av (židovský smútočný
sviatok - pozn. prekl.) spomínané vysťahovanie uskutočnené. V súčasnosti sa predpokladá,
že polícia vyhlási celonárodný výnimočný stav, kedy bude pre obyvateľov platiť zákaz vychádzania
počas samotného evakuovania osadníkov.
Medzitým bola zverejnená správa, že okolo 38 rodín z Elej Sinai a Nissanitu v severnej Gaze
plánujú koncom júla v pokoji opustiť svoje domovy, čo je dva týždne predtým, ako ich usadlosti
zaberú vojaci. Aj keď viacero rodín už individuálne odišlo, skupiny z Elei Sinai a Nissanitu sú prvé,
ktoré ohlásili masový odchod. Vodca skupiny z Elei Sinai David Sa’adon hovorí: „Vždy som bol
pragmatikom. Vždy som hovoril, že som pripravený odísť.” (JPost, 26.6.) A dodáva: „Teraz, keď
vláda uzákonila plán odsunu, už nie je niečo, čo by sa dalo zastaviť.”
Akokoľvek, nie všetci osadníci sa rozhodli podrobiť. Približne 30 rodín a jednotlivcov (nie pôvodní
osadníci) sa ukrýva v hoteli Palm Beach v Gush Katife čím protestujú proti vysťahovaniu.
V očakávaní policajného zásahu začali zhromažďovať potraviny a iné zásoby. Až do sobotnej noci,
dvadsiateho piateho júna, sa sťahovali k hotelu ďalší pravicový aktivisti, čím zvyšovali silu tých,
čo tam už boli.
Situáciu ešte zhoršilo, keď niekoľkí obyvatelia hotela zaútočili streľbou na skupinu Palestínčanov
zo susednej štvrťe Musai, pričom štyroch z nich zranili. Tiež vyšlo najavo, že v hoteli zhromaždili
zbrane a že plánujú niekoľko akcií proti vysťahovaniu.
Dvadsiateho šiesteho júna agentúry informovali, že osadníci dospeli k dohode s políciou, podľa
ktorej niektorí aktivisti budú vypovedať na polícii. Polícia, na oplátku, nezasiahne v hoteli.
Od zverejnenia tejto správy však polícia popiera, že by k nejakej takej dohode došlo. Doručili vraj
zoznam ľudí, ktorých povolávajú na výsluch. Hotelová aktivita naďalej pokračuje.

ZBYTOČNÁ TRAGÉDIA
„Nešťastie nechodí nikdy samo.” Toto staré príslovie sa zdá viac než priliehavé k súčasnej situácii.
Práve keď má Izrael plné ruky práce s terorizmom, tlakom zahraničia, opozíciou voči plánu odsunu
a miestnym zločinom, stane sa ešte aj vlakové nešťastie, ktoré akoby len prisypalo soľ do rán.
V utorok, dvadsiateho prvého júna, sa osobný vlak idúci z Tel Avivu do Beršeby zrazil blízko Kiryat
Gat s kamiónom. Tri vagóny sa vykoľajili, jeden z nich sa prevrátil a skotúľal po násype pričom
osem ľudí zahynulo a viac ako stoosemdesiat ich bolo zranených.
Táto kolízia sa odohrala pri slnečnicovom poli neďaleko kibucu Revadim v severnom Negeve počas
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večernej dopravnej špičky. Nedostatok dobrých ciest v oblasti sťažoval evakuáciu zranených, mnohí
z nich boli prevezení helikoptérami Izraelskej armády. (Haaretzdaily, 22.6.) Spočiatku bolo
podozrenie, že vlak išiel možno príliš rýchlo, ale teraz už vyšetrovatelia zbavili rušňovodiča
zodpovednosti za nehodu, pretože dodržal všetky bezpečnostné nariadenia a výstražné zvukové
signály rozozvučal už desiatky metrov pred priecestím, kde sa odohrala nehoda.
Vyšetrovatelia tiež zistili, že vodič kamiónu Leonid Galinski pracoval už omnoho dlhšie ako je kvôli
bezpečnosti povolených 12 hodín a možno zaspal za volantom, keď sa blížil k vlaku. Usudzujú,
že preto asi nepočul výstražný signál. Vodič kamiónu aj vlaku pri zrážke zahynuli.
Jedna z vecí, ktoré prispeli ku tomuto katastrofickému scenáru bol fakt, že prvý vozeň bol úplne
plný, lebo vzadu vo vlaku nefungovala klimatizácia. Ako povedal jeden z cestujúcich, aj po tom, ako
bola klimatizácia znovu spustená, mnohí cestujúci sa rozhodli zostať v prvom vozni. To malo
za následok veľký chaos a mnoho zranení po tom, ako sa vozeň vykoľajil a skotúľal po násype.
Redaktor Jerusalem Post, David Horovitz, hovorí o „nezmyselnej smrti” a pokračuje: „Takéto
tragédie len prispievajú krvavými kvapkami do obrovského oceánu našich výročných správ
o neprestajných cestných krviprelievaniach, ďalších osem tiel v márnici popri tých každoročne
zaručených okolo 500 obetiach.” (24.6.) Horovitz ďalej hovorí: „Ktokoľvek je natoľko naivný alebo
neznalý miestnych pomerov, že predpokladá, že hrôzostrašné obrázky z miesta nešťastia spôsobia
zmenu zvykov, by si mal vypočuť zážitok veliteľa polície zo stredy.” Horovitz ďalej opisuje ako bol
jeden policajt pridelený na ďalšie z notoricky známych nechránených železničných priecestí a tam
zastavil nie menej ako 11 vodičov, ktorí menej ako 24 hodín po Revadimskom nešťastí „bezhlavo
prechádzali na červenú a zahrávali si zo životom, lebo chceli prejsť priecestím čo
najrýchlejšie.” (24.6.)
Netrpezlivosť, rýchlosť, či zanedbanie bezpečnostných nariadení – ktoré z toho to bolo?
Pravdepodobne z každého trochu a vyzerá to tak, že toto krviprelievanie bude pokračovať až kým
sa neudeje nejaká zásadná zmena v národných zvykoch.
Oblastný súd povolil pochod gayov - homosexuálov.
Úderom pre Židov, Moslimov aj Kresťanov je rozhodnutie jeruzalemského oblastného súdu z nedele
dvadsiateho šiesteho júna, ktorý zrušil rozhodnutie jeruzalemského mestského zastupiteľstva
o zákaze pochodov gayov a nariadil radnici, aby umožnila uskutočnenie štvrtého výročného
pochodu gayov dňa tridsiateho júna. (Tento miestny pochod nie je spojený s medzinárodným
pochodom, ktorý bol odložený na budúci rok.)
Sudca Mussia Arad nariadil starostovi Lupolianskimu, ktorý bol proti pochodu, aby osobne zaplatil
30 000 šeklov mestskému Centru gayov a lesbičiek na pokrytie ich nákladov so súdom a dal súhlas
na plánovaný pochod. Okrem toho, musí Mestské zastupiteľstvo zaplatiť ešte ďalších 30 000 šeklov.
Arad rozhodol, že mesto nemá právo zakázať pochod a že starosta nesmie „vystupovať na základe
predsudkov” voči skupine ľudí, s ktorých svetonázorom nesúhlasí. Navyše sudca nariadil mestu,
aby vopred vyznačilo cestu sprievodu transparentami Centra, tak ako to zvyčajne robieva pri iných
pochodoch a kultúrnych podujatiach.
bratstvo
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Riaditeľ Open House, čo je centrum jeruzalemskej komunity gayov a lesbičiek sa vyjadril, že verdikt
je víťazstvom slobody prejavu a princípu rovnoprávnosti. Uviedol, že pochod sa uskutoční tak, ako
bol naplánovaný a bude mať takú istú formu ako minulý rok.
Člen mestského zastupiteľstva Saar Netanel, ktorý patrí k politickej strane Meretz, sa vyjadril,
že „cíti obrovské zadosťučinenie, keďže Lupolianski bude musieť zaplatiť 30 000 šeklov zo svojho
vlastného vrecka”. (Haaretzdaily, 26.6.)
V tomto konzervatívnom meste sa mnohým zdá – a to aj mimo náboženských kruhov – že nápad
zorganizovať takýto pochod je v nesúlade s duchovným charakterom mesta a citlivosťou jeho
obyvateľov. Vychvaľovanie sa „presvedčením” gayov v Tel Avive je jedna vec. Robiť
to v Jeruzaleme sa niektorým zdá ako hrabať sa v Božej tváre. Bez pochýb, On sa o to postará vo
Svojom správnom čase.
„A keďže nepokladali za hodné zachovať si poznanie Boha, vydal ich Boh prevrátenému
zmýšľaniu, aby páchali, čo sa nesluší...“ (Rím. 1:28)
Lonnie C. Mings
Jeruzalem

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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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)

LIST MODLITEBNÉHO STRÁŽCU
Júl 2005/ Tammuz - Av 5765

PÁN ZHROMAŽĎUJE
„Posiela na zem svoju reč a Jeho slovo rýchlo beží... Oznámil svoje slová Jákobovi, svoje
ustanovenia i svoje práva Izraelovi. Neurobil tak nijakému národu, preto nepoznali Jeho práva. Haleluja!” (Žalm 147:15,19,20)
Po prvýkrát po 1 000 rokoch žije viac Židov v Izraeli ako kdekoľvek inde na svete vrátane Spojených
štátov amerických. Predseda vlády Ariel Šaron minulý rok poveril Židovskú agentúru aby vypracovala program, ktorý by mal povzbudiť stovky tisíc severoamerických Židov, aby sa presťahovali do
Izraela v priebehu niekoľkých rokov. (Arutz Sheva, 1.5.)
Veľa Izraelčanov, ktorí opustili Izrael kvôli lepším pracovným príležitostiam alebo obavám
o bezpečnosť pri teroristických útokoch, sa vracia. Izraelská vláda odsúhlasila zníženie dĺžky pobytu
a množstva peňazí, ktoré musia vracajúci sa Izraelčania utratiť, aby získali späť svoje štátne poistenie liečebných nákladov. Minulý rok sa vrátilo 3 500 zo 600 000 Izraelčanov, čo je odhad počtu tých,
ktorí žijú v zahraničí. (JPost, 13.3.)
Spojené hnutie kibucov (UKM) tiež zahájilo program povzbudzujúci Izraelčanov, aby sa „vrátili domov”. Niektorí z nich budú poskytovať tiež finančné lákadlá ako znižovanie cien nájmov, alebo ich
odpočítanie z ceny nového domu. Viac ako 2 000 bývalých “kibucníkov” sa vrátilo odkedy štátne
poľnohospodárske a priemyselné podniky začali koncom devädesiatych rokov vytvárať „obnovené”
spoločenstvá založené na tržných princípoch ako napríklad vlastníctvo domu. (JPost, 15.2.)
•

Modlite sa za návrat Izraelského ľudu do zeme, ktorú Boh dal Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.

„Hospodin buduje Jeruzalem, zhromaždí rozptýlených z Izraela; On uzdravuje skrúšených
srdcom a obväzuje ich rany.” (Žalm 147:2,3)

ZHROMAŽĎOVANIE Z VÝCHODU
„Hovorím vám, že mnohí prídu od východu a od západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v kráľovstve nebeskom.” (Matúš 8:11)
India: Prvého apríla sa Sefardský hlavný rabín Šlomo Amar rozhodol povoliť masové konvertovanie
(na Judaizmus) skupine šiestich až siedmich tisíc východných Indov z oblasti Manipor a Mizoram.
bratstvo
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O nich sa predpokladá, že sú potomkovia strateného kmeňa Menaše. Rabín Jehuda Gin z Kiryat
Arby, prvý z Bnei Menaše, ktorý sa stal rabínom, povedal, že vyslobodenie Bnei Menaše je len časťou väčšieho procesu vyslobodenia celého židovského národa. Bnei Menaše sa usadil v rôznych
oblastiach ako napríklad Gush Katif, Ofra a Beit El (JPost, 6.4).
Čína: Ši Lei z Kaifengu v Číne tvrdo pracuje na znovuobjavení storočí židovských tradícií a dedičstva, z ktorého v jeho domovine už veľa vymizlo. Jeho predkovia boli čínsky Židia, súčasť komunity,
ktorá takmer tisíc rokov pokojne nažívala spolu so svojimi čínskymi susedmi. Rabín Marvin Tokayer
z New York, ktorý vedel o čínskych Židoch v Kaifengu a ktorého trápilo, že už takmer všetci vymizli,
sa stretol s Ši Leiom na svojej ceste do Číny. Zapôsobila na neho Leiova túžba dozvedieť sa viac
o svojom židovskom dedičstve a vybavil mu jednoročné štúdium na izraelskej univerzite Bar Ilan.
Presný počet Židov žijúcich v Kaifengu nie je zatiaľ známy, ale posledné prieskumy ich identifikovali
asi 300. (Kulanu.org)
Modlite sa aby počuli ako ich Boh volá do Izraela.

•

„Pobudni v tejto krajine ako cudzinec; budem s tebou a požehnám ťa, lebo tebe a tvojmu
potomstvu dám všetky tieto krajiny; tak splním prísahu, ktorú som dal tvojmu otcovi Abrahámovi.” (1 M. 26:3)

SÚČASNÁ AUTORITA V PALESTÍNE
„Veď hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde.” (Rim. 1:18)
Teraz, keď sa čas kráti a dni sú temné, modlite sa, aby bol Duch Boží vyliaty na Palestínčanov a oni
boli spasení.
Predseda Palestínskej samosprávy Mahmoud Abbas (Abu Mazen) najskôr odložil na neurčito voľby
do Palestínskej Legislatívnej Komisie (PLC), ktoré sa mali konať 17.7. 2005. Abbasovo vodcovstvo
teraz čelí výzve Hamasu. V prvých dvoch kolách volieb do mestského zastupiteľstva, ktoré sa konali
tento rok, hnutie Hamas získalo okolo 35% hlasov. Rozhodnutie zapojiť sa do volieb je indikátorom
širšej stratégie Hamasu ako konfrontovať dominanciu hnutia Fatah na čele palestínskeho národného hnutia. Takýto krok by dostal hnutie Hamas do centra palestínskeho národného hnutia. Odvtedy
už PLC schválila zákon navrhnutý Abbasom, ktorý reformuje spôsob voľby komisie, a teda pripravuje cestu pre parlamentné voľby, ktoré by sa mohli konať v najbližších mesiacoch.
Hamas, Izraelom označovaný ako teroristická organizácia, Spojené štáty a Európska únia využili
voľby v decembri, januári a máji na to, aby vylepšili jeho teroristické aktivity aj legitímnou politickou
úlohou. Počas poslednej dekády hnutie zabezpečilo cez organizáciu Dawa chudobným Palestínčanom, hlavne v Gaze, zdravotnú starostlivosť, detské škôlky a rôzne programy na zlepšenie ich životnej situácie. Aj keď oficiálne za to nikdy nič nežiadali, ich humanitárna pomoc im získala lojalitu ľudí.
Hamas naďalej prehlasuje svoje právo držať zbrane a bojovať proti „okupantom” – Izraelu.
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•

Volajte na Boha, aby priniesol vykúpenie z tejto nevydržateľnej situácie.

„Koňa pristroja na deň boja, ale víťazstvo je od Hospodina.” (Pr. 21:31)

SÚČASNÁ IZRAELSKÁ VLÁDA
„Nech sa nikto neklame! Ak si niekto z vás namýšľa, že je múdry v tomto svete, nech bude
bláznom, aby bol múdry. Lebo múdrosť tohto sveta je bláznovstvom pred Bohom. Veď je
napísané: On chytá múdrych v ich chytráctve. A zase: Pán pozná myšlienky múdrych, že sú
márne.” (Kor. 3:18–20)
Dvaja žurnalisti – veteráni, na základe rozhovorov s osobami blízkymi premiérovi, tvrdia, že Plán
odsunu vymyslený jednoducho preto, aby sa zabránilo obvineniu Šarona v škandále Gréckeho
ostrova. (Arutz Sheva, 16.6)
Či sú tieto úsudky pravdivé alebo nie, modlite sa za usvedčenie premiéra Ariela Šarona, aby mohol
oľutovať každý zlý úmysel vo svojej iniciatíve a presadzovaní vysťahovania 8 000 Izraelčanov z ich
domovov v Gaze.
Šaron vytvoril vládnu koalíciu s opozičnými stranami len preto, aby mohol presadiť spomínaný plán.
Čo tým ale dosiahol, je patová situácia, keď nie je možné odhlasovať žiadne ďalšie otázky. Súčasná
vláda stagnuje. Po sérii pokorujúcich vládnych prehier v júni, keď sa opozícii podarilo presadiť tri
nepresvedčivé normy hovorca Knesetu Reuven Rivlin navrhol, aby bol parlament rozpustený a konali sa predčasné voľby na zostavenie novej vlády. (JPost, 14.6)
Len malá skupina Šaronových zástancov zaregistrovala realitu jeho nestabilnej parlamentnej základne vo všetkých otázkach okrem plánu odsunu. Ako povedal Rivlin rádiu Izrael, premiér stratil
svoju politickú základňu. Podľa neho by každý iný parlament okamžite vyhlásil predčasné voľby.
(JPost, 14.6)
•

Hlasno volajte na Pána, aby pozdvihol v Izraeli spravodlivú a čestnú vládu.

„Pokorte sa pred Pánom a povýši vás.” (Jakub 4:10)

SANHEDRIN
Grécke slovo „sunedrion” znamená radu (doslova „sedieť spolu”).
„Skúmate Písma, lebo si myslíte, že večný život máte v nich, a tie vydávajú svedectvo o mne.
Ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život.” (Ján 5:39-40)
Podľa Evanjelia, Ježiš bol predvedený pred jeruzalemský Sanhedrin. (Luk. 22:66)
Súčasný Sanhedrin – kópia náboženského tribunálu, ktorý sa stretával v čase Druhého chrámu –
bol znovu založený počas minulého októbra v Tiberiase. Jeho úlohou je zabezpečovať konanie
bratstvo
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súdov vrátane súdov pre nežidov, ktorí uznávajú Sedem Noahových Zákonov, ktoré by podľa Tóry
malo dodržiavať celé ľudstvo. Sanhedrin ustanovil pre tieto účely najvyšší súd a súd jemu podriadený bude čoskoro ustanovený aj v Spojených štátoch. (http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/
ftrials/jesus/sanhedrin.html).
Niektoré aspekty tohto Sanhedrinu sú alarmujúce. Niektorý jeho členovia sa radili so skupinou zvanou „Monarchisti” pri hľadaní priameho potomka kráľa Dávida. Chcú nahradiť vládu monarchiou
vedenou „kráľom”. A oni aj skutočne niekoho našli. Ste prekvapení? Volá sa Rabín Yosef Dayan
a je verejnosti dobre známy tým, že sa vyhrážal, že na premiéra Ariela Šarona uvalí smrteľnú kliatbu.
Ohľadom znovuobsadenia Chrámovej hory sa vedúci člen Sanhedrinu Baruch Ben – Yosef vyjadril,
že sa treba modliť za katastrofu akou sú vlny tsunami. „Ktohovie, v jednej sekunde Boh vyhladil
150 000 ľudí. Možno nám pomôže.” Tiež chce znovu ustanoviť právo Sanhedrinu na ohlasovanie
Rosh Hodesh, začiatku nového lunárneho mesiaca, „pretože to donúti ľudí porozumieť, že Boh nám
dal moc mať pod kontrolou kalendár a aj naše vlastné osudy.” (JPost, 12.1)
Modlite sa, aby Boh jednal s členmi tejto rady a ich zámermi podľa svojej vôle.

•

„Mŕtva mucha zasmradí a nakazí olej voňavkára; málo bláznovstva má prevahu nad múdrosťou a cťou.” (Kaz. 10:1)
„Koniec všetkého je blízko. Buďte teda rozvážni a dbajte na modlitby.” (1 Pet. 4:7)
V Mesášovi
Carolyn Jacobson
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ALIJA
V súčasnosti je alija oveľa menší než za posledné dva roky, ale stále veríme, že Boh svojmu ľudu
dáva túžbu po tom, aby išli do Zasľúbenej krajiny. Väčšina z nich nie je schopná urobiť osamote
jednoducho preto, že si to nemôžu dovoliť! Vďaka našim podporovateľom sme mohli niekoľkým
ľuďom pomôcť presťahovať sa do Ereka v Izraeli. Tu je o niekoľkých z nich krátky príbeh.

TEODOROVIČOVCI
Teodorovič Valerij (narodený v roku 1941)
a Galina (narodená v roku 1945) zo Zaporožia odišli do Izraela na konci marca 2005.
Ich staršia dcéra, Ella, odišla do Izraela
v júli 2002 a po 1 a pol roku, v januári
2004, odišla aj ich mladšia dcéra, Marína.
Sestry žijú v Bar-Jakove, sú susedky, dobre sa im býva a prosili svojich rodičov, aby
sa k ním pridali. Valerij a Galina si neboli
istí, či majú odísť, pretože celý svoj život
žili na jednej ulici, ktorá sa volá Ulica Šťastlivaja (v slovenčine to znamená Šťastná
ulica).
Sestry odišli do Izraela, pretože si nemohli
nájsť prácu v Ukrajine. V Izraeli si obidve
sestry aj ich manželia našli dobré zamestnania a žijú príjemný život. Zasľúbená
krajina odmení tých, ktorí so srdcom odpovedajú na Božie povolanie. Nakoniec Galina aj Valerij
pochopili, že ich domov je v Zasľúbenej krajine
spolu s ich deťmi a s Bohom v ich srdci. Musia
znovu utužiť väzby v rodine a postarať sa
o svoju vnučku, ktorú ešte nevideli. Majú nové
sny a nádeje, že budú v Zasľúbenej krajine
šťastní, dokonca že budú bývať na ulici
s rovnakým menom.
Teodorovič Valerij (naľavo) s naším priateľom, Semjonom,
ktorý koordinuje pomoc s alijaou v jednom z ukrajinských miest.

GERMAN A GALIJ
Dostali sme list s poďakovaním od mladej rodiny, ktorej sme vďaka našim sponzorom pomohli
odsťahovať sa.
bratstvo
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Preklad listu:
Naša rodina sa rozhodla odísť do
Izraela. Prvýkrát sme navštívili Izrael
v roku 2003. Táto krajina sa nám veľmi
páčila. V roku 2002 sme promovali zo
Štátnej technickej univerzity Priazovskijeho a dúfame, že naše schopnosti budeme môcť v Izraeli využiť.
V tomto ťažkom období by vám
naša mladá rodina chcela poďakovať.
Vám, ktorí ste nám pomohli a podporili
v takomto období. Špeciálne poďakovanie patrí Igorovi Abramovičovi Kovalevskijemu. *
S prianím všetkého dobrého,
Mária Germanová a Alexander Galij
* Igor Abramovič Kovalevskij – je náš priateľ a rovnako náš predstaviteľ v meste Mariupol. Je profesorom na spomínanej univerzite.

ŠIPUNOVCI
Dmitrij sa narodil v roku 1967, Ľudmila v roku 1971.
Denis sa narodil v roku 1993.
Kedysi bývali vo Sevastopole.
29. marca 2005 odišli do Izraela, aby so svojimi rodičmi žili v Petak-Tikve.
Dmitrij bude študovať jazyk a popri tom pracovať.
Jeho manželka bude navštevovať praktické kurzy
po tom, ako sa naučí po hebrejsky.
Už v Izraeli boli, veľmi sa im páčila Zasľúbená krajina, zem, s ktorou spojili svoje najväčšie nádeje
a túžby.
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POŽEHNANÁ KONFERENCIA
Začiatkom mája sme pomohli zorganizovať konferenciu pre ruských
židov žijúcich v Nemecku (v Nemecku je okolo 300 000 židov). Konferencia naplnila naše modlitby
o oslovenie tých židov, ktorý nedávno emigrovali z FSU. Konferenciu
sme začali oslavou šabatu v piatok
v noci, ktorú viedol profesionálny
synagogálny spevák. Miesto bolo
pripravené pre približne 200 ľudí, ale
museli sme pridať okolo 100 stoličiek. Atmosféra bola úžasná! Počas
konferencie viedol prednášky vedúci
Mesiášskej kongregácie (Messianic
congregation) z USA. Prednášky,
svedectvá a chvály všemocného Boha otvorili mnohé srdcia Mesiášovi!
Dopočuli sme sa, že asi tri týždne neskôr sa uskutočnilo ďalšie podobné stretnutie, kde sa opäť
stretli ruskí židia a Boh otvoril ich srdcia. Veríme, že takéto stretnutia sú veľmi potrebné.

VÝROČIE
5 rokov – Chevra Ukrajina! Srdečné pozdravy našim drahým, ťažko pracujúcim priateľom na Ukrajine. Prajeme Vám vytrvalosť a Boží pokoj – šalom vo všetkej Vašej práci. STE ÚŽASNÍ!

VÝCHODNÁ UKRAJINA – ROZDÁVANIE BIBLIÍ
V jedných z našich predchádzajúcich správ sme už spomínali projekt dávania Biblií diabetickým
deťom z Ukrajiny. Región, do ktorého sme
šli, je jedným z veľkých ukrajinských industriálnych oblastí s vysokou mierou chorobnosti podmienenou environmentálnym
znečistením.
V apríli sme poslali náš prvý transport
s humanitárnou pomocou. V máji sme
zorganizovali stretnutie pre rodiny s deťmi
trpiacimi cukrovkou, na ktorom dostalo
každé dieťa balíček s hračkami, školskými
potrebami a prekrásnou tlačenou detskou
Bibliou. Všetci sme boli hlboko pohnutí,
bratstvo
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keď sa nás jeden chlapec spýtal, či si môže brať Bibliu každý deň do školy. Ostatné deti sľúbili,
že svoje Biblie budú čítať.
Rozdali sme aj veľa vitamínov a iných liekov, ktoré sme dostali od našich sponzorov.
Naša ďalšia cesta viedla do iného veľkého
ukrajinského mesta, kde sme sa stretli
s organizáciou, ktorá podporuje približne 50
židovských detí. Dali sme im detské Biblie
a sľúbili, že pošleme humanitárnu pomoc.
Nádejame sa, že im transport pošleme v
lete. Počas tohto stretnutia sme sa dozvedeli o veľmi chudobnej rodine, ktorá stratila
svoj domov v požiari pred dvoma rokmi. Za
požiar bola zodpovedná firma, ktorá prenajímala byt v tej istej budove, o poschodie
nižšie, lenže vďaka dobrému právnikovi,
ktorého si mohla dovoliť, sa nemusí
o dopady starať. Spomínaná rodina s dvoma
deťmi zostala zo dňa na deň bez strechy nad hlavou. Štát im odmietol poskytnúť akúkoľvek podporu
a posledné dva roky žili v maličkom byte ich tety, kde sa delia o jednu izbičku. Staršia dcéra má 15
rokov, ale kvôli svojej chorobe vyzerá na 10. Nemajú peniaze na doktorov a lekárske ošetrenie.
Poskytli sme im humanitárnu pomoc a nezabudneme im ju poslať ani v budúcnosti. Deti sme taktiež
pozvali do Poľska na letný tábor pre židovské deti.

ŽIDOVSKÉ ORGANIZÁCIE
Židovské humanitárne organizácie, ktoré pomáhali chudobným zadarmo nedávno zaviedli čiastočnú
úhradu poskytovanej pomoci. Mnoho ľudí sa na nás obracia, lebo si nemôžu dovoliť platiť, ani čiastočne, za lieky, plienky pre dospelých alebo balíčky s jedlom. Dokonca sa na nás obracajú aj niektoré, dokonca ortodoxné, židovské organizácie.
Prosím, modlite sa spolu s nami, aby sme mohli naplniť ich potreby.
Tím Chevra International
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PUBLIKÁCIE
Ponuka publikácií

40 dôležitých
faktov
z histórie
Izraela

12 kľúčov
k pochopeniu
Izraela
v Biblii

15 kľúčov
k pochopeniu
jedinečného
Jeruzalema

Clarence H. Wagner
(formát A5)

Clarence H. Wagner
(formát A5)

Clarence H. Wagner
(formát A5)

40,- Sk (35,- Kč)

30,- Sk (25,- Kč)

35,- Sk (30,- Kč)

12 klúčov
k Izraelu
v proroctvách
dneška
Clarence H. Wagner
(formát A5)
35,- Sk (30,- Kč)

Pri zakúpení
všetkých brožúrok
naraz vám
ponúkame
zľavu 40,- Sk.
Spolu zaplatíte
220,- Sk (180,- Kč)

„Práve pre túto
chvíľu“

- porozumenie
Purimu
Clarence H. Wagner
(formát A5)
30,- Sk (25,- Kč)

Lekcie
zo Šavuótu
(z Letníc)

Vianoce

Chanuka

Clarence H. Wagner
(formát A5)

Clarence H. Wagner
(formát A5)

Clarence H. Wagner
(formát A5)

30,- Sk (25,- Kč)

30,- Sk (25,- Kč)

30,- Sk (25,- Kč)
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Clarence H. Wagner

Cena:

290,- Sk
240,- Kč

187 strán v slovenčine, mäkká väzba, formát 24x17 cm
Informácie a objednávky:
CHEVRA, občianske združenie, Hollého 40, 010 01 Žilina, Slovensko
tel./fax: +421-41-5640536; email: chevra@chevra.sk
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je zbierka lekcií pôvodne prezentovaných na
Jerusalem Mosaic, kresťanskom televíznom
programe vysielanom z Izraela. V krátkom
zábere tento program 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.
Clarence H. Wagner - uvádza televízny programe Jerusalem Mosaic. Žije v Izraeli so
svojou rodinou viac ako 22 rokov. Je medzinárodným riaditeľom evanjelikálnej služby
Bridges for Peace (Mosty pokoja). Vydáva známy dvojmesačník Dispatch from Jerusalem, prinášajúci aktuálne správy a náhľad z Izraela vo svetle biblického proroctva: a mesačník Israel Teaching Letter, ktorý odhaľuje biblické pravdy našej kresťanskej viery
z Hebrejskej perspektívy. Bridges for Peace sponzoruje jedenásť medzinárodných projektov pomoci so zámerom žehnať Židovskému ľudu, a tak naplniť Biblických proroctvo.
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HLAVNÝ PREDNÁŠAJÚCI NA KONFERENCII
Ron Cantrell

Randy Ludeman

Ron Cantrell je zakladateľom organizácie Šalom, Šalom
Jeruzalem Ministries, ktorej záujmom sú kresťania
a židia, ktorí aktívne podporujú Izrael praktickým spôsobom. Jeho zámerom je prinášať biblické vyučovania
o hebrejských koreňoch kresťanskej viery a poskytovať
pravdivé fakty o súčasnej situácii na Blízkom východe
z perspektívy obyvateľa Jeruzalema, v ktorom žije viac
ako 17 rokov. Ďalej napomáha a podnecuje k hlbšiemu
pochopeniu regionálnych udalostí z pohľadu biblických
proroctiev. Dôležitým zámerom tejto služby je tiež pomáhať židovským imigrantom v bývalých krajinách Sovietskeho zväzu, ktorí nemajú nijakú možnosť presťahovať
sa do Izraela. So svojou manželkou Carol žijú už 17 rokov v Jeruzaleme, kde vychovali aj svoje dve deti.
Randy Ludeman je pastorom dvoch mesiánskych kongregácií v Montane(USA). Ich názov vystihuje ich zámer
"House Of The Grafted In" (Dom vštepenia). Ako dieťa
nebol vychovávaný k židovstvu. Neskôr sa však dozvedel
o svojich koreňoch a rozhodol sa ich študovať, a tak poznať pravdu o svojom pôvode. Má staršiu dcéru a syna.
So svojou manželkou Sandi žije na farme v Lewistown
(štát Montana).

JoAnn Magnuson
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JoAnn Magnuson je riaditeľkou pre medzinárodné vzťahy Bridges for Peace (Mosty pokoja). Je aktívne zapojená
v kresťanských projektoch podporujúcich Izrael. Je známa vyučovaním v oblasti židovsko - kresťanských štúdií a
hebrejských koreňov kresťanstva. Vyštudovala Univerzitu
v Minesote a potom ešte študovala v Biblickom centre pre
zdroje v Jeruzaleme. V súčasnosti pracuje na študijných
materiáloch, ktoré pomôžu kresťanom chápať Izrael a
Židovský ľud. So svojím manželom žijú v Minesote, majú
dve dospelé deti.
bratstvo

Kevin Knott

Kevin Knott vedie mesiánske chvály od roku 1982. Spolu so
svojou ženou, Diane, sú zapojení do služby medzi Židovským ľudom a cirkvou v Izraeli a Juhoafrickej Republike. Mali
veľkú túžbu dozvedieť sa viac o Židovskom ľude. Aby naplnili
svoju túžbu, chceli získať informácie z prvej ruky a preto sa
rozhodli navštíviť lokálnu synagógu a neskôr sa presťahovali
do Izraela. Ich túžbou je vidieť cirkev, ktorá si uvedomuje
svoje židovské korene a vidieť Židov, ktorí prijímajú Ježiša
ako svojho Mesiáša. Kevin verí, že svojou službou chvály
a uctievania, hudbou, môže vytvoriť most nad priepasťou
medzi Židmi a pohanmi a tiež k znovuzískaniu radosti a svätosti zažívanej počas chrámového uctievania. V súčasnosti
vedie mesiánske spoločenstvo, Zlaté Jablká, v Kapskom

meste ako aj slúži v iných cirkvách. Má troch synov, ktorí sú aktívne zapojení do služieb v cirkvi.

Elijahu Ben-Haim

Mojmir Kallus

ELIJAHU BEN-HAIM sa narodil v USA. Bol vychovaný
v tradičnej židovskej rodine, ktorá v roku 1984 emigrovala
do Izraela. Elijahu žije spolu s manželkou Hannou v Jeruzaleme. Ich dve staršie deti, Set a Ráchel, slúžili v Izraelskej
armáde. Eliša, ich najmladší syn, v súčasnosti vykonáva
svoju základnú vojenskú službu.
Elijahu je od roku 1986 vedúcim národného modlitebného
hnutia „Príhovorcovia za Izrael“. Koordinuje Medzinárodnú
modlitebnú konferenciu (International Prayer Conference),
ktorá sa organizuje každý rok v Januáry v Jeruzaleme.
Je členom Medzinárodného výboru Ebenezer a úradujúci
predseda Ebenezer USA. Je autorom modlitebného listu
Zvuk Šofaru (Sound of the Shofar), ktorý poskytuje prorocké
a historické pohľady na súčasné udalosti v Izraeli a zároveň
vedenie v modlitbách za tieto situácie.

Mojmír Kallus pochází z Uherského Hradiště, v Praze
vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK. Pracoval
jako starší a pastor v KS Praha, později založil společenství Vinice. Od roku 1995 je předsedou české pobočky
Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém
(ICEJ). Zajímá se o biblický vztah mezi církví a Izraelem a
hebrejské kořeny křesťanství. S manželkou Lucií žije v
Praze.
bratstvo
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DETAILNÉ INFORMÁCIE O MIESTE KONANIA
Miestom konania konferencie bude tento rok moderná prednášková sála Žilinskej univerzity NG01. (viac informácií na www http://www.utc.sk/uvt/info/360_ng01.htm)
Ako sa tam dostať? Priama linka na najbližšiu zastávku k prednáškovej sále (názov zastávky je „Žilinská univerzita“) je trolejbus č.17, ktorý ide zo železničnej stanice smer „Vlčince
Veľký diel“. Autobusová stanica sa nachádza pri železničnej stanici.
Registráciu treba vykonať pred vstupom do konferenčnej sály. Čo na ňu potrebujete? Občiansky preukaz na zistenie totožnosti. Potom si už len prevezmete na registrácii konferenčný materiál, vizitku účastníka a prípadne číslo vašej izby.
Prosíme vás, registrujte sa počas registračných hodín:
vo štvrtok:
8.00 - 21.00 hod.,
v piatok a v sobotu: 8.00 - 12.30 hod.,
14.00 - 16.30 a 17.30 - 20.00 hod.
Ubytovanie je pre účastníkov konferencie zabezpečené na vysokoškolských internátoch
Žilinskej univerzity. Nachádzajú sa v blízkosti novo vybudovaných nákupných centier
“Carrefour”, “Kaufland” a “BauMax” v Žilinskej mestskej časti “Vlčince - Veľký diel”. Na každom poschodí je možnosť používať spoločnú kuchynku s elektrickým varičom. Riady
a príbory je potrebné si priniesť z domova
Odchody autobusov a trolejbusov a doporučené linky
Cestovať sa dá autobusmi alebo trolejbusmi zo zastávky pred železničnou stanicou. Cena
lístku je 12,- Sk pre dospelého človeka a 10,- Sk pre dieťa.
Najvhodnejším spojom pre dopravu zo železničnej a autobusovej stanice je trolejbusová
linka číslo 17, ktorej zastávka je pred budovou železničnej stanice. Premáva na zastávku
"Žilinská univerzita", ktorá je najbližšie k prednáškovej sále. Je to ôsma zastávka po nastúpení na tento spoj. Cesta trvá približne 19 minút. Spoj premáva v pondelok až piatok
nasledovne: 5:31; 6:13; 6:33; 7:13; 7:33; 8:34; 9:33; 10:33; 11:33; 12:33; 12:53; 13:13;
13:33; 13:48; 14:13; 14:48; 15:13; 15:48; 16:36; 17:36; 18:36; 20:01. V dňoch sobota, nedeľa a štátny sviatok premáva od 7:31 do 21:31 každú hodinu.
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PROGRAM KONFERENCIE
ŠTVRTOK
10:00 Seminár č.1
11:00 Seminár č.2
12:00 Seminár č.3
Voľno
15:00 Seminár č.4
Voľno
19:00 Večerné
zhromaždenie

Stanislaw Gawel
Ron Cantrell
Ron Cantrell
Elijahu Ben Chaim
PIATOK

Mojmír Kallus
08:30
09:00
10:00
11:00
12:00

Ranné modlitby
Seminár č.5
Seminár č.6
Seminár č.7
Seminár č.8
Voľno
15:00 Seminár č.9
Voľno
19:00 Večerné
zhromaždenie

SOBOTA
08:30
09:00
10:00
11:00
12:00

Ranné modlitby
Seminár č.10
Seminár č.11
Seminár č.12
Seminár č.13
Voľno
15:00 Seminár č.14
Voľno
19:00 Večerné
zhromaždenie

Elijahu Ben Chaim
Randy Ludeman
Randy Ludeman
Kevin Knott
Kevin Knott
Elijahu Ben Chaim
Stanislaw Gawel

Elijahu Ben Chaim
JoAnn Magnuson
JoAnn Magnuson
Ron Cantrell
Ron Cantrell
Elijahu Ben Chaim
Brandon Knott
NEDEĽA

08:30 Ranné modlitby
09:00 Nedeľné
zhromaždenie
11:00 Seminár č.15
12:00 Seminár č.16
Voľno
15:00 Seminár č.17
bratstvo

Elijahu Ben Chaim
Ron Cantrell
Kevin Knott
Kevin Knott
Elijahu Ben Chaim
Tammuz - Av 5765
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deviaty ročník ...

KONFERENCIA
A 20.28
EV. SV. JÁN
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gusta 2005
18. - 21. au
vensko
v Žiline, Slo

Téma konferencie:
Žijeme v čase celosvetového utrpenia: násilie, terorizmus,
prírodné pohromy ( kobylky v Izraeli, Cunami v Ázii atď. ) .
Ľudia hľadajú nádej, zmysel života, odpovede, pokoj alebo
riešenia v „ pánoch “ a „ bohoch “ . Ale v tom všetkom, iba
Boh Otec, ktorý nám dal záchranu v Mesiášovi je ten, ktorý
prináša nádej, odpovede, pokoj a riešenia.

Konferenčný poplatok: 200,- Sk ( 160,- Kč )
Konferencia začína vo štvrtok 18. augusta 2005 o 10.00 hod.

Podrobnejšie informácie
a prihlášky žiadajte na dole uvedených adresách.
Online prihláška je na internetovej stránke www.chevra.sk
Pre Slovenskú republiku:
Chevra, Hollého 40 , 010 01 Žilina
Banka: ČSOB, a.s., Legionárska 1,
012 22 Žilina; č.ú.: 107656253/7500 (Sk)

Pre Českú republiku:
Chevra, Smetanova 523, 739 61 Třinec
Banka: ČSOB, a.s., Lidická 1264,
739 61 Třinec; č.ú.: 180773659/0300 (Kč)

Tel./ Fax: +421-41-56 40 536; E-mail: chevra@chevra.sk, WEB: www.chevra.sk

