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C HEVRA
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
„A hľa, bola tam sl áva Boha Izraela ako sláva videnia, ktoré som videl
v údolí.“ (Ez. 8:4)
V poslednom čase si stále viac uvedomujem, že ľudia, ktorí chodia s Bohom,
vidia slávu Božiu vo všetkom, čo robia. Slávu Božiu predchádza videnie a videnie
pokorený život pred Bohom: „...padla na mňa ruka P ána Hospodina.“ (Ez 8: 1)
Život pokorený pod mocnou Božou rukou! P okora znamená, dovoliť Bohu,
aby ma dostal tam, kde ma chce mať. Ak nevidím B ožiu slávu vo všetkom,
čo robím, znamená to, že môj život nie je dostatočne pokorený pred B ohom.
Boh mňa chce mať na mieste pokory preto, aby skrze mňa mohol konať svoju
vôľu, a aby bol len On oslávený.
Otec svetiel nám poslal Ježiša, svetlo sveta, aby sme nežili vo tme. Svetlo v Ježišovom živote odrážalo
Otcovu slávu vo všetkom na čo myslel, rozprával a činil. Ježiš hovorí: „...Teraz je oslávený Syn človeka
a Boh je oslávený v ňom. Ak je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho oslávi sám v sebe a hneď ho oslávi.“
J 13:31-32). Boh O tec bol oslávený v Ježišovom živote. Pavol hovorí o ľuďoch, ktorí poznali Boha,
ale, neoslávili ho ako Boha (R 1:21). Možno boli nadutí svojim poznaním. V nasledujúcich veršoch môžme
vidieť, aké bolo ovocie ich poznania. Pravé poznanie vedie k pravej oslave Boha v nás: „...Boh je oslávený
v ňom. Ak je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho oslávi sám v sebe.“ Keď je Boh oslávený v nás, vtedy
je oslávený sám v sebe. K aždé náboženstvo má určitý druh poznania. Dokonca sú takí, ktorí hovoria, že len
oni majú pravé poznanie. Apoštol Pavol píše, že jeho poznanie je čiastočné (I Kor 13:12). Avšak, vo všetkom
čo robil, dokázal osláviť Boha. Prečo? Lebo úplne vstúpil do Ježišových šľapají. Pavol hovorí: „Krist us v nás
nádej slávy“ (Kol 1: 27). Keď Kristus žije v nás, jeho svetlo, ktoré je znamením Božej svätosti v nás, odráža
Božiu slávu. Preto sú ľudia, ktorí pozorujú naše životy, povzbudení k oslave Boha Otca a nie nadúvaní
„poznaním“. Ježiš povedal: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobre skutky a oslavovali
vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ (Mat 5:16)
Predtým, ako sa otvorím pre dobré skutky, potrebujem sa otvoriť pre Božiu čistotu a svätosť, cez ktoré
prichádza Božia sláva. Izaiáš bol tak zasiahnutý Božou svätosťou, že túžil po čistote. Potom na Božiu
otázku: „Koho pošlem a kto nám pôjde?“, reagoval poslušnosťou: „Hľa tu som, pošli ma.“ (Iz 6:8) Izaiaš videl
„Pána sedieť na vysokom a povznesenom tróne...“ (Iz 6:1), ktorý sa zjavil vo svojej svätosti a sláve. Serafíni
stáli nad ním a volali: „Svätý, svätý, svätý Hospodin Zást upov, celá zem je plná jeho slávy.“ (Iz 6:3)
Nech na nás padne silná ruka Pánova, aby sme boli úplne obklopení Jeho slávou a ochotní vstúpiť
do Božích plánov! Príchod nášho Pána bude sprevádzať oslava a obdiv vo vnútri veriacich. Biblia
nás povzbudzuje, že Ježiš „... príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých,
ktorí uverili...“ (II Tes 1: 10)Túžba po B ohu je túžbou po Jeho blízkosti. Tam sa plnia i Jeho zasľúbenia:
„Pretože sa láskou vinie ku mne, vyslobodím ho; vyvýšim ho, lebo zná moje meno, hovorí Boh. Bude volať
na mňa a ohlásim sa mu. Ja budem s ním v jeho súžení, vytrhnem ho a oslávim ho. Nasýtim ho dlhosťou dni
a dám mu vidieť svoje spasenie.“ (Ž 91:14 – 16)
Láska k Bohu vedie k Jeho oslave! Šalom! Stanisl aw Gawel
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„ ...pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine...“ (1Kr 10:6)

„Preto takto vraví Hospodin, Pán: Naozaj, s ohňom svojej žiarlivosti som hovoril proti
ostatným národom i proti celému Edómu, lebo si vzali moju krajinu do vlastníctva s radosťou
celého srdca a s hlbokým opovrhnutím, aby ju mohli vlastniť a lúpiť” (Ez. 36:5).
ABB ÁS ZABUCHOL PRED MIEROM DVERE
Už niekoľko mesiacov Izrael i Palestínčania netrpezlivo očakávali 20.september. Tento deň vodca
Palestínskej samosprávy, Abbás, oficiálne naplánoval predložiť pred Valné zhromaždenie OSN
žiadosť o prijatí členstva do OSN a ustanovenie palestínskeho štátu. Ký m Izrael bojoval
so strachom, Palestínčania, naopak, plní entuziazmu verili, že budú úspešní. Avšak, oslavovali
predčasne. V skutočnosti nikto nevedel, ako to celé dopadne. Izrael sa obával demonštrácií
a nepokojov. V tento deň urobil špeciálne vojenské opatrenia pre potenciálne kr ízové situácie.
Palestínski vodcovia sľubovali, že všetky demonštrácie budú obmedzené na palestínske oblasti,
a že nedôjde k násiliu.
Abbás predniesol na Valnom zhromaždení ohnivú reč, v ktorej spomenul i Arafata. Tým si zaručil
úspech medzi Palestínčanmi, ale zabuchol dvere mieru s Izraelom. Premiér Benjamin Netanjahu
to vystihol veľmi presne, keď povedal: „Palestínčania chcú štát, ale nie mier.”
Izraelitov Abbásov prejav vyslovene pobúril. Prezident Palestínskej samosprávy nielenže nenavrhol,
že uzná židovský štát, ale „obnovil historický rekord a ukázal otvorenú nenávisť a nevraživosť voči
židovskému štátu,“ podľa hovorcu Knessetu Reuvena R ivlina.
Palestínska delegácia pred Abbásovým prejavom rozdala členom OSN mapy budúcej „Palestíny“,
na ktorých bol židovský štát úplne nahradený palestínsky m. Nejde o nič nové pod slnkom, pretože
palestínske učebnice a vládne mapy už dlhú dobu budujú politiku zániku Izraela.
Denník Daily Alert poukázal na to, že: „Neutíchajúci potlesk, ktorý vítal Mahmúda Abbása
na Valnom zhromaždení OSN, bol klamný. Mnohé štáty boli jeho správaním pobúrené a nikdy mu
štát neodklepnú. Ani mu nepriznajú peniaze zo zahraničnej pomoci, aby vyplatil účty za ubytovanie
svojej delegácie v hoteli. Jeho projekt o novom štáte závisí od Izraela a USA a iba v menšej miere
od Európanov...Jeho manéver rozčúlil a urazil všetky strany a ...nepriviedol Palestínčanov ani o krok
bližšie k mieru” (dailyalert.org, 27.septembra).
Napriek Abbásov mu jednostrannému a negatívnemu pr ístupu k mieru, získal za tento svoj postoj
potlesk, hlavne z radov jeho ľudí, západné veľmoci ho súria, aby si sadol s Izraelom za rokovací
stôl. Cez víkend po Abbásovom prejave predostrelo Kvarteto— USA, EÚ, Rusko a OSN, návrh
pre okamžité znovu začatie izraelsko-palestínskych rozhovorov. Izraelskí predstavitelia reagovali
na tento návrh s ochotou, zatiaľ čo Palestínčania ho úplne odmietli. Momentálne sa všetko, vrátane
petície vydanej OSN, zastavilo.
bratstvo
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PALESTÍNČANIA BY MOHLI ODOVZDAŤ IZRAELU ÚPLNÚ KONTROLU
...pre Palestínčanov je táto možnosť zúfalstvom, pre Izrael potenciálny m bremenom. Seniorskí
palestínski predstavitelia údajne pre Fox News prezradili, že ak sa nič nepohne smerom
k palestínskemu štátu, zvažujú navrátenie kontroly bezpečnosti nad palestínsky mi územiami Izraelu.
„Nemôžeme Izraelu dovoliť, aby nás okupoval zadarmo,“ uviedol palestínsky predstaviteľ. „Ak bude
Izrael i naďalej budovať osady a zamrazovať naše peniaze z daní, nebudeme mať na výber
a necháme ho prevziať Palestínu (Foxnews.com, September 23).
Takýto posun by nemusel vyslovene znamenať výhodu pre Izrael, pretože by ho to stálo 3,2 miliárd
dolárov. Takto by na seba uvalil ťažké bremeno. Časť takýchto nákladov by pravdepodobne
absorbovali Spojené štáty, ktoré poskytujú Izraelu približne 3 miliardy dolárov ročne na vojenské
účely. Pre pisateľa tohto článku sa nezdá, že by taký to posun bol možnou voľbou pre Palestínčanov
i napriek zúfalstvu, ktoré by do budúcnosti mohli prežívať.
ERDOGANOVO ŠIALENSTVO
Čo sa stalo s tureckým premiérom Erdoganom? V minulosti bol Recep Tayyip Erdogan aký msi
priateľom Izraela. Turecko malo pod jeho vedením vojenský pakt s Izraelom a rozvíjali sa spolu
aj diplomatické vzťahy. Erdogan je (bol?) tiež priateľom Spojených štátov a členom NAT O. Zdá sa
však, že tento vodca sa nečakane pomiatol. Na plné obrátky sa otočil proti Izraelu a vyzerá to tak,
že sa skamarátil s Moslimským bratstvom. T iež sa obrátil proti Bašarovi Assadovi. Čo má tento
človek za lubom? Anglická verzia ruských nov ín Pravda (ide o kombináciu bulvárnych nov ín
a serióznej tlače) si myslí, že Erdogan chce znovu založiť Osmanskú ríšu.
Počas nedávneho prejavu na Valnom zhromaždení OSN Erdogan obvinil Izrael zo súčasného
napätia medzi týmito dvomi krajinami. Osudná plavba lode Mavi Marmara bola iskrou, ktorá zapálila
oheň medzi krajinami. Incident si vyžiadal život 9 tureckých občanov. Erdogan nikdy neodpustil
Izraelu tento „zločin“, ako to sám nazýva. Podľa neho sa Izrael „závažne prehrešil voči Turecku
a jeho občanom,“ a preto sa musí ospravedlniť a vyplatiť kompenzáciu rodinám obetí.
Izrael sa doposiaľ neospravedlnil a OSN potvrdila, že izraelská blokáda Gazy je legálna.
Erdogan sa dokonca Izraelu vyhrážal, že do Gazy opäť pošle nové vojnové lode s ďalšou flotilou.
A aby toho nebolo málo, upriamil svoju pozornosť aj na zásoby ropy a plynu, ktoré boli objavené
na izraelskom pobreží. Počas interview v telev ízii Al Jazeera Erdogan uviedol, že už podnikol
isté kroky, aby „zastavil Izrael pred jednostrannou ťažbou pr írodných zdrojov z východnej strany
Stredozemného mora.“ Niektorí pozorovatelia veria, že Erdogan „sa plav í smerom k ozbrojenému
útoku na Izrael“ (prophezine.com, 27.septembra). „Ak turecké vojnové lode prerazia izraelskú
blokádu Gazy, o čom si niektor í myslia, že podľa medzinárodného zákona je to „legitímny“ útok,
Erdogan sa stane prvým hlavným moslimský m lídrom vojenskej akcie, ktorá bude „pomáhať“
Palestínčanom.“ Ak to Erdogan urobí, stane sa novým „horúcim“ lídrom na Strednom východe,
ktorého hviezda bude stúpať veľmi rýchlo. Žeby si robil zálusk na post „sultána“ nového Kalifátu?
Mnohí považujú Irán za nebezpečnú krajinu Stredného východu (a rozhodne majú pravdu). Zdá sa
však, že Turecko by sa mu mohlo vyrovnať. V súčasnosti si táto krajina „naťahuje svaly“. Uvidíme
bratstvo
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kam až to Erdogan dotiahne.
ČO TURECK O V SKUTOČNOSTI CHCE?
Podľa Debkafile, „prvý zlom v arabskom ľadovci nastal 8.septembra, kedy Egypt vyjadril záujem
pripojiť sa k tureckému námorníctvu počas námorných manévrov vo východnej časti
Stredozemného mora.“ Debkafile vysvetľuje, že Erdogan plánuje poslať vojnové lode do izraelských
vôd z dvoch hlavných dôvodov:
1.) Aby rozdelil izraelské námorníctvo na dve časti – jednu na udržanie blokády voči Gaze a jednu
na obranu zdrojov ropy a plynu oproti jeho brehom.
2.) Aby vyľakal Izrael natoľko, že úplne, alebo aspoň čiastočne, zastaví svoje pobrežné operácie
spojené s ťažbou ropy a plynu, čím by Izrael obral o zvýšený stav energetických možností
a dodatočných ekonomických ziskov. Erdogan nikdy Izraelu nedovolí, aby zatienil Turecko
v regionálnych stávkach.
Debkafile ďalej verí, že turecký premiér je rozhodnutý zatlačiť Izrael do vojenskej pozície, z ktorej
nebude môcť uniknúť. Je to hra na mačku a myš. Nikto nevie, ako to dopadne. Táto situácia možno
nenastane hneď, ale mnohí si myslia, že sa určite objaví. Turecko si to namier ilo na pozíciu
hlavného hráča na Strednom východe. Erdogan bol istým spôsobom v rozpakoch, keď poslal pomoc
rebelom do Líbye a potom mu západné veľmoci zabuchli dvere pred možný mi „ziskami“. Erdogan
si teraz musí znovu získať svoju „tvár“, ktorú pri tejto snahe stratil.
ÚTOK N A VEĽVYSLANECTVO V KÁHIRE
Dňa 10.septembra dav egyptských demonštrantov strhol časť ochranného betónového múru, ktorý
minulý týždeň postavili okolo izraelského veľvyslanectva v Káhire. Stovky rozvášnených
protestujúcich na niekoľkých miestach zdemolovali bariéru za pomoci kladív a ťažkých drevených
kolov. Ostatní od radosti tancovali, spievali a mávali egyptskými zástavami. Demonštranti sa dostali
aj do budovy veľvyslanectva, kde vyhodili izraelskú vlajku a stovky dokumentov von oknom.
Egyptské bezpečnostné sily tento incident absolútne nezvládli. Hoci použili slzný plyn a strieľali
do vzduchu, nepodarilo sa im skrotiť rozbesnený dav pod vedením pr ívržencov Moslimského
bratstva. Medzi zmocnený mi dokumentmi sa nachádzali aj tajné dokumenty. Počas útoku prišlo
o život minimálne päť egyptských vojakov a viac ako 500 policajtov a demonštrantov bolo
zranených.
Izraelský veľvyslanec Yitzhak Levanon s rodinou, spolu s 80- timi zamestnancami, boli okamžite
transpor tovaní dvomi izraelskými vojenskými lietadlami. Šesť zamestnancov veľvyslanectva však
zostalo uväznených v budove. Neskôr ich vyslobodili jednotky egyptského komanda a odviezli na
letisko v pancierovom vozidle.
Po vyhlásení vysokého stupňa pohotovosti egyptská vláda napokon poslala ozbrojené vozidlá
k horiacim budovám a vypla prúd na ulici. Demonštranti potom s kokteilmi Molotov zaútočili
na policajné, ale i ostatné vozidlá v ich blízkosti. Niektor í pokračovali v snahe zaútočiť na policajnú
6
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stanicu.
Prezident USA Barack Obama vyjadril z útoku obavy a premiérovi Benjamínovi Netanjahuovi
odkázal, že podnikne kroky na vyriešenie tejto situácie bez ďalšieho násilia. Vyzval egyptskú vládu,
aby prejavila rešpekt voči medzinárodným záväzkom, ktorých súčasťou je chrániť veľvyslanectvo.
Izraelský minister obrany Ehud Barak požiadal ministra obrany USA Leona Panetta o pomoc
pri zabezpečení budovy.
Debkafile poznamenáva, že Izrael sa dostal do pozície, v ktorej sa nachádzal pred 32 rokmi, kedy
stál sám ako jediné západniarske predsunuté stanovište demokracie na Strednom východe
obklopené arabskými nepriateľmi. Vypálenie izraelského veľvyslanectva v Káhire znamená,
že veľvyslanec Levanon sa nevráti na svoj post tak rýchlo, teplota vzťahov s Egyptom poklesne
z nízkej na ľadovú a Izrael môže zabudnúť na opätovné dodávky zemného plynu.
Egyptská vojenská junta sa spriahla s Al-Káidou a ostatný mi radikálmi na Sinaji a prenechala im
kontrolu „horľavej“ oblasti izraelskej hranice. Politika egyptských vodcov – zmieriť sa s Moslimský m
bratstvom a ostatný mi islamský mi extrémistami, zlyhala. Šíriace sa extrémistické násilie,
ktoré vyvrcholilo do útoku na izraelské veľvyslanectvo, veští ďalší zlom ich autority. „...Násilie
voči Izraelu, zmarený vplyv USA,...egyptskí generáli sú konfrontovaní s hodinou pravdy: Ich zlyhanie
jednať s povstalcami, ktor í rýchlo vyventilovali svoju zúrivosť na policajných vozidlách a budovách,
vydláždi cestu pre moslimskú ex trémistickú vládu v Egypte. Izrael stojí vo vážnom ohrození
zo strany dvoch najväčších moslimských veľmocí v tejto oblasti [Egypt a Turecko]; nasadený
v prednej línii voči svojim nepriateľom” (Debkafile, 10.septembra).
ZVITKY OD MŔTVEHO MOR A TERAZ ON-LINE
Vďaka spolupráci medzi spoločnosťou Google a Izraelský m múzeom je možné získať prístup
k niekoľkým zvitkom od Mŕtveho mora on-line vo vysokom rozlíšení. Samozrejme, keďže ide
o originál, text je písaný v hebrejčine. Prezrieť si môžete 5 zvitkov: (1) Zvitok Izaiáša A, (2)
Vláda spoločenstva, (3) Vojnový zvitok, (4) Komentár Habakuka, a (5) Zvitok o chráme.
Navyše, okrem obrázkov zvitkov vo vysokom rozlíšení, poskytuje táto stránka krátke videá
s vysvetľujúcimi informáciami z pozadia týchto textov a ich histórie. Zvitky od Stredného mora
samozrejme zahŕňajú najstaršie známe biblické rukopisy, ktoré ešte existujú. V týchto zvitkoch
nenájdete žiadne „bomby“, ktoré by škodili či už judaizmu alebo kresťanstvu, ani žiadne tajné
kresťanské písomnosti. Sú úplne židovské a ponúkajú kritický náhľad na židovskú spoločnosť
v krajine Izraela z doby Druhého Chrámu, doby zrodu kresťanstva a rabínskeho judaizmu.
Sú spr ístupnené na stránke: http://dss.collections.imj.org.il/project.
“Videnie Izaiáša, syna Á mócovho, ktoré mal o Judsku a o Jeruzaleme…. Potešujte, potešujte
môj ľud, vraví Boh váš. Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že sa skončila jeho
otrocká služba, zmierená je jeho vina, že dostal z rúk Hospodina dvojnásobne za všetky
svoje hriechy.” (Izaiáš 1:1; 40:1-2, Biblia, Zvitky od Mŕtveho mora, preklad Abegg, Flint,
a Ulrich, Harper San Francisco).
Šťastný nový rok 5772! Nech je pre vás požehnaný a pre Izrael bezpečný.
bratstvo
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
(piatkový modlitebný zoznam, október 2011, Jeruzalem)
1.) Začiatkom októbra (7-8.10.) Židia oslavovali najsvätejší deň v roku - Jom
Kippur – Deň pokánia. Pre mnohých Židov nielen v Izraeli, ale i v ostatných
častiach sveta, je to deň pôstu a modlitieb. Spoločne sa stretávajú v synagógach a prosia Boha
o spasenie. Tento deň je výnimočný aj pre telo Kristovo, aby sa postilo a prosilo Pána o naplnenie
Jeho Slova, že celý Izrael bude zachránený. (Rim 11:26)
Modlitby sme začali nahliadnutím do Micheáša. Ide o pasáž z Písma, ktorá sa číta počas tohto
sviatku aj v synagógach: „Kto je Boh ako Ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky zvyšku
svojho dedičstva? Netrvá navždy pri svojom hneve, lebo rád udeľuje milosť. Zľutuje sa opäť
nad nami, rozšliape naše viny a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy. Ty preukážeš vernosť
Jákobovi a Abrahámovi milosť, ako si prisahal našim otcom od dávnych čias.“ (Mich 7:18-20)
Abba, ďakujeme Ti, že si tak milujúcim a verným Bohom.
Pane, veľmi si vážime Tvoj záväzok voči nám a židovskému národu
Boh Izraela, buď oslávený počas tohto sviatku nielen v Izraeli, ale i na opačnom konci sveta.

•
•
•

V popoludňajších hodinách Jom Kippur sa čítala kniha Jonáša, ktorá vykresľuje úžasnú Božiu
milosť voči pohanským národom. Prosili sme Pána, aby počas Jom Kippur zachránil mnohých
z domu Izraela a použil si pritom práve knihu Jonáša. Prihovárali sme sa, aby im bola zjavená Božia
milosť a milosrdenstvo a Božia túžba vidieť ľudské pokánie.
„Ó, aby bolo dané spasenie Izraelovi zo Siona! Keď navráti Hospodin zajatých svojho ľudu,
plesať bude Jakob, radovať sa bude Izrael.“ (Ž 14:7; 53:6)
Abba, zjav ako Židom v Izraeli, tak aj v exile, že Izrael má stále najvyššieho kňaza –
Mesiáša Ješuu... „máme takého veľkňaza, ktorý sa posadil po pravici trónu Veličenstva
v nebesiach, svätoslužobník svätyne a pravého stánu, ktorý postavil Pán a nie človek.
(Ž 8:1-2)
Pane, zachráň tých, ktor í prežili holokaust. Zachráň aj ich deti.
Zachráň ultra-ortodoxných, ale i ostatných Židov, ktor í boli počas Jom Kippur v synagóge
a prosili Ťa o spasenie.
Abba, mnoho príslušníkov bezpečnostných síl stálo na stráži počas tohto svätého dňa,
aby ochraňovalo svoj národ. Dotkni sa aj ich a pritiahni si ich k sebe skrze Ješuu.
Ješua, použi si tento sviatok k tomu, aby si otvoril oči rabínom, ktor í viedli bohoslužbu počas
Jom Kippour.
Pane, dotkni sa bezdomovcov, prostitútiek, vdov i sirôt. Priveď zástupy týchto ľudí do tvojho
kráľovstva.
Ješua, daj sa poznať aj ministrom v izraelskej vláde.
„Lebo takto hovorí Hospodin: Plesajte Jakobovi s radosťou! A jasajte nad hlavou národov!

•
•

•
•
•
•
•
•
•
8
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Ohlasujte, chváľte, a vravte: Spas, ó, Hospodine, svoj ľud, ostatok Izraela.“ (Jer. 31:7)
I napriek tomu, že Jom Kippur je v Božom kalendári veľmi dôležitým dňom (3M 16:1-34;
23:1,26-32), väčšina cirkví si toho nie je vôbec vedomá. 3M 23:2 prehlasuje, že tieto dni
sú sviatky [moedi'im] Hospodinove. Nejde tu primárne o židovské sviatky, ale o isté obdobie
v kalendári, ktoré určil Boh, aby sa stretol so svojím ľudom. Je veľmi dôležité, aby tomu Boží ľud
v tele Kr istovom porozumel a našiel si čas na stretnutie s Pánom. A okrem toho, ktorý deň v roku
je vhodnejší na modlitby za spasenie Izraela?
•
•
•
•
•

Pane, prebuď telo Kristovo, aby si uvedomilo, že sa s ním chceš stretnúť počas tohto
sviatku.
Pozdvihni prorocké hlasy, ktoré budú hovoriť o Hospodinových sviatkoch vo všetkých
národoch.
Bože, otvor oči kresťanom, ktor í sa nazývajú novo-zmluvní a čítajú a veria iba Novej zmluve.
Zjav im celistvosť Biblie.
Jašua, hlava tela Kristovho, postav svoju cirkev na základoch Slova, ktoré vychádza z celej
Biblie a nielen Novej zmluvy.
„Každé písmo (Pavol sa historicky zmieňuje len o Starej zmluve) vdýchnuté od Boha,
jeaj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží
dokonalý a spôsobný na všetko dobré.“ (2 Tim. 3:16-17)

2.) Izrael je v stave maximálnej pohotovosti. Jeho nepriatelia tu na zemi, ako aj v duchovnom
kráľovstve, milujú ničiť a zabíjať práve v čase, keď oslavuje náboženské alebo národné sviatky.
•
•
•
•
•
•

Všemohúci Boh zástupov, prosíme Ťa, dvojnásobne ochraňuj svoj ľud počas osláv
Tvojich sviatkov. (Ž 121:4).
Chráň južnú hranicu s Gazou, Sinaj a dlhý úsek pobrežia Stredozemného mora.
Dávaj pozor na severnú hranicu s Libanonom a Hizballáh, ako aj spoločnú hranicu so Sýriou
pozdĺž Golanských výšin.
Chráň Izrael od všetkých vnútorných nepriateľov (Ž 129:5).
Posky tni tajnej službe pravdivé infor mácie o časovaní všetkých pokusov o útok.
„Prebuď sa, povstaň kvôli môjmu právu, Bože môj, Pane, kvôli môjmu sporu! Prisúď
mi právo, Hospodine, Bože môj, podľa mojej spravodlivosti, nech sa nado mnou neradujú.
Nech si nemyslia v srdci: Aha, to sme chceli! Nech nepovedia: Pohltili sme ho! Nech
sa zahanbia a spolu prídu do rozpakov tí, čo sa tešia z môjho nešťastia; nech sa priodejú
hanbou a potupou tí, čo sa vypínajú nado mňa.“ (Ž 35:23-26)

3.) Kým sa svet a medzinárodné média sústredia na „ mierový proces“ medzi Izraelom a veľmi
nespolupracujúcou Palestínskou samosprávou (za čo ti ďakujeme Pane!), Irán v pohode
pokračuje vo výrobe zbraní hro madného ničenia. Ak by Irán získal jadrovú zbraň, celý západný
svet je v stávke. I keď, okamžitý m terčom by bol Izrael.
•

Abba, pripomíname Ti, čo si povedal o Elame (staroveká Perzia a zároveň dnešný Irán):
„A postavím svoj trón v Élame a vyhubím odtiaľ kráľa i kniežatá, hovorí
bratstvo
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Príhovorcovia za Izrael
Hospodin.“ (Jer. 49:38)
Postav svoj trón v Iráne a zachráň početné zástupy Iráncov.
Daj našim sestrám a bratom v tejto krajine múdrosť, ako sa modliť za svoj národ a kde
a kedy zvestovať evanjelium svojim spoluobčanom.
Jednaj s náboženským a politický m systémom, ktorý neustále ohrozuje Izrael a telo
Kristovo.
Vďaka za správy o chaose v iránskej ekonomike a o rozdelení vo vláde medzi
Ahmadinedžádom a jeho oponentmi.
Ak má Izrael jednať z iránskouu nukleárnou hrozbou, daj mu múdrosť a porozumenie,
kedy a ako to urobiť. „Ty si mi kladivom, bojovým náčiním; tebou rozbíjam národy a tebou
kazím kráľovstvá.“ (Jer. 51:20)
Ukáž svoju moc pred očami národov a jednaj s iránsky m režimom a náboženskou
hierarchiou.
„Hospodin sa dal poznať; vykonal súd; zlosyn sa chytil do diela svojich rúk.“ (Ž 9:17)

•
•
•
•
•

•
•

4.) Modlili sme sa za izraelského premiéra Benjamína 'Bibiho' Netanjahua a jeho rodinu.
Kiežby Bibi so svojou rodinou veľmi osobný m spôsobom prišli k poznaniu Mesiáša Ješšu.
Chráň a posilňuj ich.
Chráň ich zdravie.
Pane, sprav z Netanjahua jedného z pastierov, ktorý bude rozumieť Tvojmu srdcu,
tak ako si to zasľúbil v Jeremiášovi 23:3-4. „Potom ja sám zhromaždím zvyšok svojich oviec
zo všetkých krajín, do ktor ých som ich zahnal, privediem ich späť na ich nivy a budú plodné
a rozmnožia sa. Ustanovím nad nimi pastierov, ktorí ich budú pásť, tak že sa už nebudú
musieť báť, ani ľakať, a nebude z nich chýbať - znie výrok Hospodinov.“
Obklop Bibiho múdry mi poradcami.
Abba, zakroč proti médiám, ktoré takmer nepretr žite očierňujú Bibiho a rozširujú o ňom
negatívne správy.
Ďakujeme Ti, že si pre tento čas postavil do vedenia židovského štátu práve premiéra
Netanjahua. .
Žehnáme Bibimu v mocnom mene Ješua.

•
•
•
•

•
•
•
•

5.) Hamas spolu s inými teroristickými skupinami prehlásili, že i naďalej budú pokračovať
v unášaní izraelských vojakov i civilistov. Modlili sme sa proti týmto vážnym vyhrážkam:
Pane, prosíme Ťa, zabráň aký mkoľvek pokusom o únos izraelských občanov.
Ďakujeme Ti za všetky neúspešné pokusy o únos, ktoré sa odohrali ešte minulý rok.
Zjav všetky plány nepriateľa a zmar ich. (Ž 129:5)
Daj, aby boli izraelskí vojaci v neustálej bdelosti.
Vďaka Ti Pane, že teba nič neprekvapí „Hľa, nedrieme a nespí ten, ktorý ostríha
Izraela.“ (Ž. 121:4)

•
•
•
•
•
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6.) Príhovor sme ukončili modlitbami za aliju – imigráciu Židov z exilu do Izraela. Zamerali
sme sa na mesiánskych Židov roztrúsených po celom svete, ktor í na záver sviatku Jom Kippur
prehlasovali: „Budúci rok v Jeruzaleme.“ Mysleli to vážne? Mesiáš Ješua povedal: „Nech je vaša
reč: Áno - áno; nie - nie; to, čo je nad to, je zo zlého.“ (Mat. 5:37; Jak. 5:12).
•
•
•

Abba, keď naši bratia a sestry v Kristu prehlasujú vetu: 'Budúci rok v Jeruzaleme",
nech na nich zostúpi Duch Svätý a dá im hlbokú túžbu do srdca, vrátiť sa do Jeruzalema.
Pane, odstráň všetok strach z „obrov“ v krajine a zošli na ľudí, ktor í premýšľajú o aljii,
rovnakého ducha, akého si zoslal na Jozuu a Kaleba. (3.Numbers 14:24)
Ďakujeme Ti, že minulý rok alija vzrástla. Nech tento trend pokračuje aj budúci rok.

Nech vám dá Pán požehnaný čas a naplní vás svojou pr ítomnosťou počas týchto modlitieb.
Vďaka, že v tomto kritickom a kľúčovom čase stojíte s Izraelom spolu s nami.
Šabat šalom
IFI tím
„On však (Ješua), pretože zostáva naveky, zastáva kňazský úrad, ktorý neprechádza na iného.
Preto aj môže dokonale spasiť tých, čo skrze Neho pristupujú k Bohu, keďže vždy žije, aby sa
prihováral za nich.“ (Žid. 7:24-25)

bratstvo
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MÚR MODLITIEB
„Na tvojic h múroch, J eruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú noc
nebudú nikdy mlčať. V y te da, ktorí pripomínate Ho spo dina, ne majte pokoja!“ (Iz 62:6)

“A keby sa zohnul, a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, a keby sa
modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili by sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z nebies,
odpustím ich hriech a uzdravím ich zem.”(2Kron 7:14)
ROŠ HAŠAN A A PRICHÁDZAJÚCE OBDOBIE SVIATKOV
“A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: Hovor synom Izraelovým a povedz: Siedmeho
mesiaca, prvého dňa toho mesiaca budete mať odpočinok, pamiatku trúbenia,
sväté zhromaždenie ...“ (3M 23:23-25)
Izraelské obdobie sviatkov sa blíži. Sviatok trúbenia, tiež známy ako izraelský Nový rok,
spolu s Dňom zmierenia a Sviatkom stánkov majú sami o sebe nezvyčajnú hodnotu. Tento rok
ich kvalita dostala dodatočný stimul z nebiblických zdrojov.
Stephen Lee Myers a David D. Kirkpatr ick (New York Times, 14. septembra 2011) považujú
manévrovanie administratívy USA vo vzťahu k hlasovaniu OSN o palestínskej žiadosti o štátnosť
za politické cvičenie na pokraji vojny. Na Blízkom východe vzniká nové napätie kvôli znovu
zhoršený m vzťahom medzi troma najbližšími spojencami USA v tomto regióne: Egyptom, Izraelom
a Tureckom. Vzhľadom na tieto okolnosti, palestínska otázka len tak ľahko nezmizne.
Predovšetkým, Izrael je zapletený do sporu, ktorý Boh nikdy neplánoval! Prichádzajúce obdobie
malo priniesť obnovenie a občerstvenie pre Izrael vďaka pokániu a odpusteniu, ktoré by poviedlo
k obdobiu odpočinutia s Bohom a radosti z Jeho zaopatrenia počas Sukkótu.
Roš Hašana je tiež Deň súdu alebo Jom Teruah – Sviatok trúbenia – začínajúci sa zvukom
niekoľkých trúb, ktoré otvárajú desať dňové obdobie, ktoré ústi do najsvätejšieho dňa biblického
kalendára, Jom Kipur, čiže „Dňa zmierenia“. Jom Kipur mal svoj pôvod pri incidente so zlatý m
teľaťom na hore Sinaj, kde skutočne zasvietil Mojžišov charakter. Mojžiš dostal možnosť stať
sa sám základom veľkého národa. On to však odmietol a namiesto toho si vybral orodovanie za svoj
národ.
Už od dávnych čias sudcov Jákobovi potomkovia trpeli dôsledky svojich zlých skutkov. Zdá sa,
že prichádza najväčší súd všetkých čias, ktorým je strata biblickej milovanej krajiny a Jeruzalema.
Toto je výzva pre všetkých, ktor í podporujú právo Izraela na existenciu: Teraz je ten čas, prísť
pred Boha a prosiť ho za židovský národ presne tak, ako to urobil Mojžiš:
Prosím, modlite sa, aby sa Boh zmiloval nad Izraelom, ako to už raz urobil, keď zhrešil so zlatý m
teľaťom. Modlite sa, aby im Boh opäť odpustil ich národnú samoľúbosť a odvrátil od nich
12
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túto obrovskú pohromu.
ZOŠIKMENÁ PERSPEK TÍVA
Turecký premiér Erdogan podporil jednostranné vyhlásenie palestínskeho štátu so slovami:
„... Nie je to možnosť, ale nevyhnutnosť.“
Z historického hľadiska je taký to výrok z úst tureckého politika paradoxný! Vari už Erdogan zabudol,
že Turecko kedysi vládlo 400 rokov nad teritóriom s názvom Palestína? Počas toho obdobia
otomanskí vladári nikdy nedovolili udeliť suverenitu komukoľvek, kto čo i len naznačil takúto snahu,
pretože by tým rozdelil krajinu. Turecko obrátilo „Palestínu“ na krajinu močiarov a púští a Jeruzalem
na mesto plné chorôb. Žiaden moslim sa nezaujímal o Jeruzalem. Tento fakt treba svetu
pripomenúť, pretože si mylne myslí, že Jeruzalem mal vždy dnešnú podobu.
Zlatá kupola na Skalnom Dóme sa objavila počas jordánskej vlády v rozmedzí rokov 1948 – 1967.
Predtý m to bola len jedna z moslimských svätýň s malým významom. Islam bol sám o sebe
v tureckých očiach len o trochu viac ako nejaké retrospektívne náboženstvo púšte, Arabov
a opovrhovaných ľudí!
Stojí na mieste sa opý tať, prečo urobilo Turecko taký skok, keď ešte pred nedávnom vnímal
palestínskych arabov ako nevýznamných ľudí a dnes už vidí palestínsku suverenitu
ako nevyhnutnosť? Nevyhnutnosť pre koho?
Turecko sa až do nedávna považovalo za priateľa Izraela. Avšak, vzrastajúca islamizácia Turecka
zvyšuje agresivitu voči Izraelu. Tento fakt by mal veľmi znepokojiť kresťanov aj židov, nech sú
kdekoľvek. Ak je jordánska vláda niečo, čo prichádza, tak plne islamský Blízky východ môže vytvoriť
len opakovanie uplynulého obdobia, keď kresťania a židia museli riskovať svoje životy,
ak sa pokúsili navšíviť svoje posvätné miesta; podmienky, ktoré napokon spôsobili križiacke
výpravy.
Strategické modlitebné potreby:
•

Prosím, modlite sa, aby bola svetu zjavená pravda.

•

Prosím, modlite sa, aby Boh vo svojej veľkej milosti vyburcoval spiacu cirkev.

SÚČASNÁ ÚZKOSŤ IZRAELA
„Boli ma obkľúčili bolesti smrti, a predesili ma potoky beliála; boli ma obňali povrazy ríše
mŕtvych; osídla smrti ma boli nadišli. Vo svojej úzkosti som volal na Hospodina, a úpenlivo
som volal o pomoc na svojho Boha. Uslyšal môj hlas zo svojho chrámu, a moje volanie prišlo
pred jeho tvár a dostalo sa do jeho uší. ... Vystrel rameno z výsosti, pochytil ma a vytiahol ma
z veľkých vôd. Vytrhol ma z moci môjho silného nepriateľa a z moci tých, ktorí ma nenávideli,
pretože boli mocnejší ako ja. Nadišli na mňa v deň môjho nešťastia, ale Hospodin mi bol
oporou …“ (Ž 18:5-7, 17-19).
Izrael je opäť v obkľúčení nepriateľov. Ako mocne hore uvedená pasáž z Písma opisuje súčasnú
bratstvo
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situáciu Izraela. Židovský štát obkľučujú národy, ktoré milujú smrť viac ako život. A tí, ktor í milujú
Mojžišovu Tóru sú ťažko sužovaní silno sekulárnymi prvkami vo svojom vlastnom strede.
Strategické modlitebné potreby:
Prosím, modlite sa, aby sa naplnili proroctvá z Ezechiela 37 kapitoly.
Prosím, postite a modlite sa, aby sa v týchto dňoch naplnil prorocký odkaz tohto žalmu.
Prosím, modlite sa, aby sa cirkev začala dovolávať spravodlivosti pre jednanie OSN
s Izraelom.

•
•
•

•
PREPÍSANÁ HISTÓRIA – NA Z ÁKLADE PREDURČENEJ (ISLAMSKEJ) BUDÚCNOSTI
“...A zasnúbim si ťa na večnosť a zasnúbim si ťa v spravodlivosti a v súde, v milosti
a v mnohom zľutovaní a zasnúbim si ťa vo vernosti, a poznáš Hospodina. ” (Oz 2:19-20).
Táto pasáž je jedna z najkrajších a najsúcitnejších vyhlásení všemohúceho Boha smerom k jeho
národu, ktorý si vyvolil v Abrahámovi. Je to pasáž, ktorá potvrdzuje Božiu vernosť k Izraelu.
Odmietnuť tieto prehlásenia, znamená vyhlásiť Písmo za neplatné. Ak kresťania tieto verše
neprímajú, znamená to, že neveria Bohu, že dodrží svoje „večné“ zasľúbenia. Ak nemožno
Všemohúcemu dôverovať, potom všetko, čo je zapísané v Písme, môžeme spochybniť. 3M 26:4046; Ez 36:22
To, čo sa nám dnes deje pred očami, je úplná zmena histórie Izraela s cieľom pozitívneho výsledku
pre arabský svet – hlavne pre Palestínčanov. Nič dobré nemôže vyjsť z tak agresívneho nápadu,
ktorý bol naplánovaný na 20. septembra. Kľúčové medzinárodné hlasy, vrátane Tonyho Blaira
a diplomatov z USA, presviedčali Palestínsku samosprávu, aby sa zdržala jednostrannej akcie.
Ale podľa Haaretz (18. septembra) Abbás vyhlásil, že palestínska požiadavka na uznanie štátu
v hraniciach z roku 1967 dosiahla bod, odkiaľ niet návratu a on to nemôže vziať späť. Svet
je vo všeobecnosti priaznivo naklonený k vzniku palestínskeho štátu. Generálny tajomník OSN
to potvrdil pred reportér mi v Canberre v Austrálii slovami: „Podporujem palestínsku suverenitu.
Nezávislý, suverénny palestínsky štát je už dlho očakávaný.“
Palestínsky štát by mal byť sfor movaný presne v tej časti krajiny, ktorá bola daná Abrahámovi a jeho
potomstvu naveky. Božia budúcnosť pre Izrael už bola daná dávno pred vekmi, ale teraz v roku
2011 chcú medzinárodní politici spolu s islamistami a ostatný mi režimami po celom svete oponovať
Všemohúcemu a obrátiť jeho zem (Žalm 83) na ďalší arabský štát.
Boží rozkaz znel, „ ... Tí na juhu budú dedične vládnuť vrchom Ezavovým a tí na rovine Filištínmi
a budú dedične vládnuť poľom Efraimovým a poľom Samárie a Benjamin Gileádom. A zajatí
toho vojska synov Izraelových budú vládnuť tým, čo bolo majetkom Kananejov ...“ (Ab 19-20).
I napriek tý mto Božím zasľúbeniam sa islamisti rozhodli, že izraelská zem sa musí vrátiť
pod arabskú vládu a Židia nemajú žiadne právo vládnuť v krajine svojich predkov.
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List modlitebného strážcu
Strategické modlitebné potreby:
•
•

•
•
•

Prosím, modlite sa, aby sa USA neohli pod tiažou arabských požiadaviek a podpora Izraela
ostala pevná a neoblomná.
Prosím, modlite sa za veľa múdrosti pre kresťanských vedúcich, aby viedli svojich ľudí podľa
biblických skutočností.
Prosím, modlite sa za Raya a Sharon a ich pr ípravu na sériu prednášok v USA
počas novembra.
Prosím, modlite sa za všetkých predstaviteľov CFI po celom svete..
Prosím, modlite sa za konferenciu CFI v roku 2012.

V Mesiášovi
Frank & 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.

bratstvo

Tišri - Chešvan 5772
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SPRÁVY Z DIASPÓRY
Predseda ŽNO so ženou (1924) – aj jeden aj druhý boli v evakuácii. Keď mala
18 rokov išla do evakuácie na koňoch a vozoch. Tam pracovala na sústruhu, ale
musela stáť na drevenej bedničke, lebo bola malá a nedočiahla by na stroj. Bol tam
chlad a hlad. „Prežili sme. Bolo to ťažké, vozili sme uhlie zo železnice, to čo
napadalo z vagónov. Ako deti sme to asi nemali také ťažké, ale naša mama nás
mala troch. Mala som mladšiu sestru a brata, obaja už umreli.“;
Po návrate z evakuácie ich čakala zničená vlasť. Hneď nastúpili do práce. Práca,
to bol ich život.
Manželmi sú už 65 rokov. Jediný syn žije v Korsune, inú rodinu nemajú. Žijú iba
z biednej penzie.
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Správy z diaspóry

Vstup do malého domčeka, kde spolu žijú.

bratstvo

Tišri - Chešvan 5772
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VÝZVA „CHUST PICKUP“
V Zakarpatskej oblasti sme navštívili našich spolupracovníkov, ktor í pomáhajú distribuovať
potravinové balíky. Jedným z nich je aj Voloďa, ktorý žije v Chuste. Voloďa je zároveň predsedom
žid. náb. obce. Má veľké srdce pre svojich blížnych a pomáha, kde sa dá. Voloďa používa pre
rozvoz potravinových balíkov svoje veľmi staré osobné auto (viď obrázok dole). Pred niekoľkými
rokmi sme prispeli na opravu jeho auta, ale teraz, keď sme sa opäť stretli, vnímali sme, že je čas na
zmenu. Auto, ktoré nemá ani názov a má viac ako 30 rokov, je už vo veľmi – veľmi zlom stave.

Vhodným automobilom pre túto službu je podobné auto typu pickup. Výber značky a modelu auta
budeme vyberať podľa možností v danom regióne a technického stavu. Cena takéhoto ojazdeného
auta sa pohybuje okolo 7500,- USD. Jedná sa o modely áut Renault, Citroen, Opel a pod. Auto,
ktoré chceme kúpiť bude slúžiť na pomoc ľuďom a rozvoz potravín v regióne Chustu.
Predkladáme túto potrebu, ako prosbu v modlitbe pred Pánom a ako výzvu pre nás všetkých.
Veríme, že sa môžete aj vy stať Božím nástrojom k naplneniu tejto potreby. Zároveň vás prosíme
o modlitby, aby sa Boh v tom oslávil, a aby Voloďa spolu s ďalšími z obce spoznali Ješuu, aký je
dobrý a nezabúda na svoj ľud.
Chevra tím
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Informácie o účtoch nájdete na nasledujúcej strane alebo na www.chevra.sk.
Pre tento projekt s názvom „Chust pickup“ použite var. symbol 1077
Viac informácií na tel: +421 5640536 alebo email: chevra@chevra.sk
bratstvo
Októbe r 2011

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
Aktuálna potreba:
Projekt „Chust pickup“

variabilný symbol 1077

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

variabilný symbol 777
variabilný symbol 333

POZOR ZMENA NAŠEJ ADRESY !!
Presťahovali sme sa na Národnú ulicu č.10 v Žiline.

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

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

Ponúkame vám audio nahrávky z Konferencie priateľov Izraela 2011
(audio formát - MP3)
Cena: 12,- € (300,- Kč)
Obsah 2CD:
CD1:
1. - Cheryl Hauer
2. - Cheryl Hauer
3. - Cheryl Hauer
4. - Cheryl Hauer
5. - Marc Chopinsky
6. - Marc Chopinsky
7. - Stanislaw Gawel
8. - Stanislaw Gawel

- “Ranné modlitby”
- “Radosť Hospodinova je tvojou silou”
- “Rozpoznávanie časov a období”
- “Islam a posledné čas y”
- “Príhovorná modlitba”
- “Chvála a uctievanie”
- “Úvodné slovo ”
- “Národy, čujte slovo Hospodinovo (Jeremiáš 31: 10)”

CD2:
1. - Roger Bourgeois
2. - Roger Bourgeois
3. - Roger Bourgeois
4. - Werner Oder
5. - Werner Oder
6. - Werner Oder
7. - Werner Oder

- “Nevesta Kristova sa pripravuje (Zjavenie 19:7-8)”
- “Duch a nevesta hovoria „Príď“ (Zjavenie 22:17-20)”
- “Uctievanie – poslanie Kristovej nevesty v posl. časoch”
- “Ranné modlitby”
- “Nenaplnené proroctvo (Zachariáš 12:10)”
- “Duch milosti a pok orných prosieb (Zachariáš 12:10)”
- “Požehnanie Abrahámovo (Galatsk ým 3:6-14)”

Objedná vky na adrese: CHEVRA, Národná 10, 01001 Žilina
Tel: +421 41 564 05 36, chevra@chevra.sk, www.chevra.sk,

