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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
V poslednom čase som premáhaný Božou láskou v kontexte Božieho
odpustenia a Božím odpustením v kontexte Božej moci. Pokiaľ
neporozumieš Božiemu odpusteniu, nemôžeš porozumieť ani Božej
láske a to ťa bude viesť k formálnemu kresťanstvu a sklonom
k náboženským postojom. Ľudia, ktorí nepoznajú a nechodia v moci
odpustenia majú problém prijať odpustenie od Boha, odpustiť druhým,
prijať odpustenie od druhých a v konečnom dôsledku odpustiť sami
sebe. Sú zvádzaní pocitom viny, neprijatia a odmietnutia; majú problém porozumieť kto sú, lebo žijú
vo falošnej identite, v oklamaní a odsúdení, s ktorým sa stotožnili a prijali za pravdu.
Môj Boh je odpúšťajúci Boh. O Ježišovi je napísané, že bol „...plný milosti a pravdy...“ a že „...milosť
a pravda stala sa skrze Ježiša Krista...“ (Ján 1:14 a 17). Tam, kde je Božia láska, tam je Božia
milosť: „...milujem ťa večnou láskou, preto ti ustavične činím milosť“ (Jer. 31:3). Tam, kde je Božia
milosť, je aj Bože odpustenie. V Efežanom 1:7 je napísane, že v Kristovi „...máme vykúpenie skrze
jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti...“
Náš Boh je odpúšťajúci Boh. Vieš si predstaviť, kde by si bol teraz, keby to tak nebolo? Nie je ti
odpustené podľa tvojej seba spravodlivosti alebo Božej spravodlivosti, ale podľa Božej milosti
a preto „...už nieto nijakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale
podľa Ducha“ (R 8:1). To znamená, že tam, kde je odpustenie, už nie je priestor pre odsúdenie.
V Kristovi končí diablove opľúvanie, lebo Boh v Ježišovi „...vymazal písmo napísane proti nám, ktoré
bolo v rôznych nariadeniach a bolo proti nám (keď sme Ho ešte nepoznali) a vzal ho a pribijúc ho na
kríž a odzbrojac kniežatstvá a vrchnosti, vystavil ich verejne posmechu triumfujúc nad nimi
v Ňom“ (Kol. 2:14-15). „Lebo neposlal Boh na svet svojho Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet
spasený skrze Neho“ (J 3:17). Ježiš zomieral na kríži kvôli tomu, aby ťa vytrhol z odsúdenia
diablovho, jeho žaloby a pošpinení, aby ti bolo odpustené, a aby si žil víťazne pred Jeho tvárou.
Izaiáš 43:25 hovorí: „Ja som ten, ktorý vytieram tvoje prestúpenia pre seba a nespomínam na tvoje
hriechy“. „Zahladím tvoje prestúpenia ako hustý oblak a ako mrákavu tvoje hriechy. Navráť sa ku
mne, lebo som ťa vykúpil“(44:22)! „Keby boli vaše hriechy ako šarlát, budú biele ako sneh; keby boli
červené ako červec, dvakrát farbený, budú ako vlna“ (Iz 1:18). „Hľadajte Hospodina, dokiaľ ho
možno nájsť! Volajte na Neho, dokiaľ je blízko! Nech opustí bezbožný svoju cestu a nešľachetný
človek svoje myšlienky a nech sa navráti k Hospodinovi, a zľutuje sa nad ním a k nášmu Bohu,
lebo je hojný odpustiť“ (55:6-7).
Ježiš kázal evanjelium kráľovstva Božieho a hovoril: „Naplnil sa čas, a priblížilo sa kráľovstvo Božie.
Čiňte pokánie a verte evanjelium“ (Mk 1:15)! Evanjelium kráľovstva Božieho je evanjelium pokánia
a pokánie je istotou odpustenia. Znamená to: vyznať a prijať odpustenie od Boha – byť si istý, že
bratstvo
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Slovo na úvod
v Kristovi (Mašiovi), tom Pomazanom, mi môj milujúci Otec odpustil. Ľudia, ktorí počúvali Petrovo
kázanie, boli hlboko v srdci dojatí a „...povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Čo máme robiť
mužovia bratia? A Peter povedal: Čiňte pokánie a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno
Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha“ (Sk. 2:37-38). Prvá
cirkev poznala, žila a chodila v moci odpustenia. Ján, ktorý mal veľmi úzky vzťah s Pánom a zažíval
ho aj po zmŕtvychvstaní, hovorí takto: „Píšem vám dieťatka, že sú vám odpustené hriechy pre
jeho meno“ (I.J 2:12). Bola to jedna z priorít, aby učeníci Pánovi poznali a verili v moc odpustenia.
Je dôležité, aby ľudia, ktorí sa obracajú k Bohu, mali hneď zo začiatku istotu odpustenia hriechov.
Nie na základe „zvláštnych pocitov“, ale na základe toho, čo je napísané, že: „Keď vyznávame svoje
hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti“ (1J 1:9).
Nikdy som nemal istotu odpustenia hriechov, keď som žil náboženský život aj napriek tomu, že som
ich celý čas vyznával, lebo naša istota neprichádza skrze spoveď alebo iné náboženské praktiky,
ale skrze vieru v zapísané Slovo Božie! Vtedy si voľný od hriechov a odsúdenia diablovho. Základ
odpustenia je už položený a tým základom je Ježiš Kristus (Ješua Mašiah): „...iný základ nemôže
nikto položiť mimo toho, ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kristus“ (1K 3:11). Základ odpustenia pre
teba aj pre mňa, aby sme mali na čom stavať! Hallelujah!
Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, je odpustenie druhým. Ježiš učil svojich učeníkov modliť sa takto:
„Náš Otče...odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom“ (Mt. 6:12). Niekedy sa
spýtam ľudí: „ktorí chcete, aby vám Otec tak odpustil, ako vy odpúšťate svojím vinníkom?“ Zatiaľ sa
nikto neprihlásil. Niekedy sa človek snaží zakryť postoj neodpustenia nejakou „duchovnou aktivitou“.
Preto Ježiš hovorí: „Teda, keby si doniesol svoj dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat
má niečo proti tebe, nechaj tam svoj dar pred oltárom a iď, najprv sa zmier so svojim bratom
a potom príď a obetuj svoj dar“ (Mt. 5:23-24). Ježiš sa stal základom odpustenia, aby si vstúpil do
služby zmierenia. Pán očakáva, že budeš robiť druhým to, čo On urobil tebe. Boh „...nás zmieril sám
so sebou skrze Ježiša Krista a dal nám službu zmierenia, ako že Boh bol v Kristovi zmieriac so
sebou svet, nepočítajúc im hriechov a položil do nás slovo zmierenia. Teda za Krista zvestujeme,
ako keby sám Boh napomínal skrze nás, prosíme za Krista, zmierte sa s Bohom! Lebo toho, ktorý
nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom“ (2.K 5:1821). Ježiš vo všetkom poukazoval na Otca a stal sa cestou k Otcovi (J 14:6). Hlavne bol vzorom
odpustenia až dokonca, aj keď trpel na kríži: „...Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia“ (Lk 23:34)!
Učeníci nasledovali svojho Pána: „A kameňovali Štefana, ktorý volal na Pána a hovoril: Pane
Ježišu, prijmi môjho ducha! A skloniac kolená, skríkol veľkým hlasom: Pane, nepočítaj im tohto
hriechu! A keď to povedal, usnul“ (Sk. 7: 59-60).
Keď sa rozhodneš neodpustiť, ubližuješ sám sebe. Diabol ti bude nahovárať, že máš pravdu a vo
svojej pravde nebudeš schopný prijať pravdu od Pána, ktorá má moc oslobodiť. Napríklad, kanálom
pre neodpustenie môže byť závisť. Si nešťastný, pretože druhý majú to, čo ty nemáš a preto ti to
môže ublížiť, lebo „...hnisom v kostiach je závisť“ (Pr. 14:30). Častou príčinou neodpustenia je
zranenie. Niekto ti niečo povedal a to sa ťa dotklo. Veľmi často hovorím: „najprv potrebuješ byť
zranený, aby si potom mohol byť uzdravený.“ Sú typy ľudí, ktorí sú ľahko zraniteľní, lebo sa ľahko
urážajú. Diabol chce, aby si sa urazil. Potom použije tvoje urazenie ako ohnivý šíp k tomu, aby ťa
zranil. Keď zignoruješ zranenie, tak znova ubližuješ len sám sebe, pretože je napísane, že
„...zronený duch suší kosti“ (Pr. 17:22). Počas jednej konferencie v Žiline sme sa modlili za ženu,
ktorá mala rakovinu. Po krátkej chvíli nám Duch Svätý ukázal, že je zviazaná duchom neodpustenia.
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Slovo na úvod
Keď sme jej to komunikovali, popierala to. Skúsili sme to opäť. Až na tretí raz vymenovala vyše 20
ľudí, ktorým nedokázala odpustiť. Nešlo len o neodpustenie, ale o pokročilú fázu neodpustenia,
ktorá sa volá horkosť. Verím, že toto bolo príčinou jej nemoci. Nestretol som ju od tohto času.
Biblia nás pred horkosťou varuje: „Stíhajte pokoj so všetkými a posvätenie, bez ktorého nikto
neuvidí Pána, dozerajúc, aby nikto nezaostával od milosti Božej, aby nevyrástol nejaký koreň
horkosti a nenarobil nepokoja a trápenia a boli by ním poškvrnení mnohí“ (Žid. 12:14-15).
Z neodpustenia a horkosti prichádza rozdelenie a telesné vojny, ktorým sa dá predchádzať. Preto
Biblia hovorí: „...nedávajte miesto diablovi“ (Ef 4:27).
Neodpustenie a horkosť sú otvorenými kanálmi pre ducha nemoci, ale aj pre ducha smrti. Klasickým
príkladom tohto je Achitofel, čo v hebrejskom preklade znamená „brat bezbožnosti“. Keď sa
Absalom vzbúril voči svojmu otcovi Dávidovi, kráľovi Izraela, Achitofel bol v tom období Dávidovým
radcom. Prišiel čas, keď „...Absalom poslal poslov a dal povolať Achitofela...A bolo to mohutné
spiknutie, lebo ustavične pribúdalo ľudu, ktorý bol s Absalomom“ (2 Sam. 15:12). Dávid to veľmi
ťažko niesol. Je napísane, že „...Dávid išiel hore po svahu Olivového vrchu, išiel a plakal, majúc
hlavu zakrytú a išiel bosý ale i všetok ľud, ktorý išiel s ním, každý zakryl svoju hlavu a idúc pomaly
hore plakali“ (2 Sam. 15:30). Je to obraz ľudu, ktorý bol vo veľmi zraniteľnej situácii, ale sa nedal
ovládať duchom neodpustenia a horkosti. Následne „...oznámil ktosi Dávidovi, že vraj Achitofel je
medzi spiklencami držiac s Absalomom. A Dávid sa modlil: „Obráť, prosím, Hospodine radu
Achitofelovu na bláznovstvo“ (v. 31)! Potom poslal Dávid svojho služobníka Chušaja k Absalomovi
a povedal mu: „...zrušíš mi radu Achitofelovu“ (v. 34). Zrušiť takúto radu bolo ľudsky nemožné, lebo
„...rada Achitofelova, ktorý radil v tých dňoch bola taká, ako keby sa niekto pýtal na slovo Boha, taká
bola každá rada Achitofelova ako u Dávida, tak aj u Absaloma“ (2. Sam. 16:23). Achitofel dal
výbornú radu Absalomovi, ale „...Chušaj povedal Absalomovi: Nie je to dobrá rada, ktorú dal tento
raz Achitofel“ (2. Sam. 17:7). Následne dal aj on svoju radu. Biblia hovorí, že „...Absalom i všetci
izraelskí muži povedali: Lepšia je rada Chušajho Arechitského ako rada Achitofelova. Lebo
Hospodin prikázal zrušiť dobrú radu Achitofelovu, aby Hospodin uviedol zlé na Absaloma“ (v.14).
Achitofel si nevedel poradiť s duchom odmietnutia, čo ho zranilo a priviedlo k neodpusteniu.
Neodpustenie napokon prerástlo do horkosti. Achitofel nevedel odpustiť sebe ani druhým. Nepriateľ
zneužil túto situáciu v svoj prospech a vystrelil ohnivý smrtiaci šíp. „...Achitofel vidiac, že sa
neurobilo podľa jeho rady, osedlal osla, odišiel do svojho domu... a dajúc patričné príkazy
usporiadal svoj dom a obesil sa. A tak zomrel a pochovali ho v hrobe svojho otca“ (v. 23).
Zranenia, neodpustenia a horkosť nie sú duchovné hračky, ktoré si držíš pre seba. Potrebuješ sa
toho čo najskôr zbaviť – ešte predtým, ako ťa to zviaže a zabije. Ježiš povedal, že „zlodej nejde na
iné iba nato, aby ukradol, zabil a zahubil. Ja som prišiel nato, aby mali život, a aby mali
hojnosť“ (J 10:10). Dnes si môžeš vybrať neodpustenie a horkosť alebo odpustenie a sladkosť.
Dnes si môžeš vybrať smrť od diabla alebo život v hojnosti od Pána. Dnes môžeš zviazať svojim
neodpustením seba ale aj druhých, alebo môžeš seba aj druhých prepustiť na slobodu. Ježiš po
zmŕtvychvstaní učil svojich učeníkov a povedal im: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, tak i ja
posielam vás. A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im: Prijmite Svätého Ducha! Keby ste
odpustili hriechy niektorých ľudí, sú im odpustené a keby ste zadržali hriechy niektorých ľudí, sú im
zadržané“ (J 20:21-23). Svojim postojom môžeš zadržiavať (zväzovať) ľudí, alebo rozväzovať.
Takisto môžeš zväzovať seba, alebo chodiť v slobode Ducha Svätého. Nie je prirodzené odpúšťať.
bratstvo
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Slovo na úvod
Prirodzené je nenávidieť. Preto učeníci potrebovali nadprirodzenú moc Ducha Svätého, aby
dokázali nadprirodzene odpúšťať a nadprirodzene milovať. Pre učeníkov sú to veľmi dôležité
a uvoľňujúce faktory. Nasledovanie Pána je o prijatí Božieho odpustenia a Božej lásky, taktiež
o chodení a pôsobení na druhých tým, čo sme od Boha prijali.
Ak ti Duch Svätý ukazuje neodpustenie alebo horkosť, zriekni sa toho. Prečo by si dával miesto
diablovi tým, že zotrvávaš v neodpustení, horkosti a nenávisti. Vyznaj tieto hriechy Bohu a prijmi
Jeho očistenie a odpustenie. „Poddaj sa... Bohu, sprotiv sa diablovi a utečie od teba“ (Jk. 4:7).
Svojim postojom zastav ducha neodpustenia, horkosti a nenávisti. Začni odpúšťať a milovať Boha,
bratov a sestry v cirkvi, ľudí zo sveta, lebo Boh má svoj plán aj pre nich. Miluj tiež samého seba,
lebo Otec ťa miluje a stvoril ťa pre vzťah s Ním a istotne naplní svoj plán skrze teba.
Nezabudni! Nie si na to sám!
Šalom,
Stanislaw Gawel
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
Piatkové modlitby z Jeruzalema, október 2015
1.) Zahájenie modlitieb
Izrael, a obzvlášť Jeruzalem, vstúpil do ťažkých dní. „Nehnevaj sa na zlostníkov! Nezáviď tým, ktorí
páchajú neprávosť. Lebo budú rýchle podťatí ako tráva a uvädnú ako zeleň sviežej byliny. Nadej sa
na Hospodina a čiň dobré; bývaj v zemi a ži spravodlivo. Kochaj sa v Hospodinovi, a dá ti žiadosti
tvojho srdca. Uvaľ na Hospodina svoju cestu a nadej sa na neho, a on učiní“ (Ž 37:1-5).







Ty si dobrý dokonca aj uprostred zla. Nemeníš sa. Nie si znechutený, či prekvapený. Tvoje
plány sa naplnia. Si verný a tvoja milosť je nová každého rána (Plač 3:23). Sedíš na tróne
(Zj.7:10). Ty si Kráľ slávy (Ž 24)!
„Dobroreč, moja duša, Hospodinovi, a všetky moje vnútornosti jeho svätému menu“ (Ž. 103:1)!
„Hľa, nedrieme a nespí ten, ktorý stráži Izrael“ (121:4).
Pre Teba má Izrael nádej (Jer.14:8). Vďaka, že 'Am Israel Chai' (Izrael žije)!
Hodu l'Adonai ki tov, ki le'olam chasdo! („Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky“ (Ž. 118:1!)

2.) Premiér Benjamín Netanjahu
Štvrtok večer, 15.októbra, sa uskutočnila vynikajúca tlačová konferencia, na ktorej premiér čelil nepriateľským otázkam s veľkou autoritou. Hovoril pravdu a hovoril jasne. Bez strachu a v odvahe
opakovane prehlásil, že za súčasnými nepokojmi sa skrýva palestínska provokácia, podnecovanie
a klamstvá.







Modlite sa za fyzickú, mentálnu a duchovnú ochranu Bibiho a jeho rodiny.
Ďakujte Bohu, že si používa Bibiho ako hlas pravdy.
Modlite sa za múdrosť a dobrých radcov.
Modlite sa, aby chodil v Božej autorite.
Nech naďalej číta Bibliu, nech rastie jeho viera, nech sa rozhoduje podľa Božieho Slova.
Proste Pána, aby ho zachránil. Vďaka Pane, že „...ty dávaš kráľom spasenie...“ (Ž 144,10).

3.) Jednota v národe
Ako sa vlna násilia v Izraeli v posledných dňoch zintenzívňuje, zároveň vidíme, že Pán odpovedá na
naše modlitby za zjednocovanie národa. Hlasy obviňovania, ktoré vláde neustále vyčítali, čo robí,
alebo nerobí, stíchli. Premiér vyzval svojich kolegov po väčšej disciplíne ohľadom toho, čo verejne
komunikujú o súčasnej situácii. Politickí oponenti premiéra prestali na neho útočiť a dokonca ho
niektorí i podporili.

Ďakujte za vypočutie modlitieb a modlite sa, aby sa táto jednota udržala a zosilnela v každej
bratstvo
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Príhovorcovia za Izrael
oblasti – vo vláde, spoločnosti, vzdelávaní, médiách atď...
„Hľa, aké dobré a aké milé je to, keď bratia prebývajú jednomyseľne spolu“ (Ž 133:1)!



4.) Uzdravenie národa.
Terorizmus môže byť veľmi efektívny spôsob v dosiahnutí svojho cieľa – paralyzovať ľudí terorom.
Ulice Jeruzalema sú takmer hrôzostrašne prázdne, pretože ľudia radšej zostávajú v bezpečí svojho
domova. Nad mestom visí duchovná ťažoba. Matky majú obavu prebehnúť so svojimi deťmi na
druhú stranu cesty do blízkej škôlky. Mnohí sa vyhýbajú cestovaniu autobusom alebo vlakom. Húkanie sirén, policajtov či sanitiek je počuť každý deň zo všetkých možných smerov.
„Poslal ma uzdraviť skrúšené srdcia...potešiť všetkých zarmútených Siona, dať im okrasu
miesto popola, oleja veselosti miesto smútku, odev chvály miesto ducha malomyseľnosti“ (Iz.61:1-3) .
Modlite sa za uzdravenie a potešenie trúchliacich. Za odvahu a ostražitosť každého človeka,
špeciálne bezpečnostné zložky a záchranárov.
Modlite sa, aby Pán chránil bezpečnostné zložky pred zlyhaním, ktoré môže byť spôsobené
unavenosťou, strachom, nenávisťou atď.
Modlite sa, aby Boh vylial balzam Gileádu na svoj ľud (Jer. 8:22), aby ich očistil od horkosti
a ducha strachu, aby mali vieru, že Boh má všetko pod kontrolou, a aby sa ich srdcia obrátili
k nemu.







5.) Provokácia a popudzovanie prostredníctvom sociálnych sietí.
Mocná hnacia sila nenávisti prichádza prostredníctvom vplyvných a zlomyseľných grafických klamstiev zverejňovaných na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter, etc.). Do sŕdc mladých ľudí sa tak
zasieva túžba po nenávisti a vražde. Sme presvedčení, že ide o zámernú a organizovanú činnosť.
Modlite sa, aby Boh zlomil moc týchto vplyvov. Nech si použije izraelských IT špecialistov,
ktorí vysliedia a zneškodnia každú provokačnú činnosť.
Volajte k Bohu, aby spôsobil chaos medzi nepriateľmi Izraela. „Budú sa hanbiť a uhnú späť
všetci, ktorí nenávidia Siona“ (Ž.129:5).
Proste Pána, aby sa v týchto dňoch zjavil mnohým mladým Arabom – či už prostredníctvom
vízii, alebo láskavým prihováraním sa, dokonca i v čase, keď plánujú vo svojom srdci vykonať násilie.
„A Boh riekol: Učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby... A Boh videl všetko, čo
učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré“ (1:26,31).
Modlite sa, aby títo mladí Arabi uvideli, že sú stvorení na podobu milujúceho Boha.








6.) Klamstvá v médiách.
Ohľadom situácie v Izraeli sa napísali a povedali neskutočné lži. Izrael je bombardovaný klamstvami, ktoré sa na neho valia zo všetkých strán. Obama a Kerry obvinili ako Palestínčanov, tak aj Židov
z podnecovania k nenávisti. Vo svojom emotívnom prejave Mahmúd Abbás obvinil Izrael, že
„chladnokrvne popravuje naše deti“. Obvinil Židov, že zavraždili iba trinásťročného Mahmúda Manasra. Neskôr sa ukázalo, že chlapec je živý a v pomerne dobrom zdravotnom stave. Zotavuje sa zo
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zranení v izraelskej nemocnici, kým obeť jeho teroristického útoku (tiež trinásťročný židovský chlapec) je stále na pokraji života a smrti. Ako zvyčajne väčšina celosvetových médií celú situáciu skreslila a v najlepšom prípade sa snažila vytvoriť morálnu rovnocennosť medzi činnosťou arabských
teroristov a legitímnou odpoveďou izraelských autorít, ktoré majú chrániť život a zachovať pokoj.
















„...súd musel ustúpiť naspäť a spravodlivosť stojí zďaleka, lebo pravda klesla na ulici, a statočná priamosť nemôže vojsť“ (Iz.59:14).
Pravda skutočne leží na zemi. Modlite sa, aby Pán odkrýval klamstvá.
Nech odhalenie tohto verejného klamstva prinesie Abbásovi politický pád.
Odhaľ podvody tých, ktorí rozširujú klamstvá na vysokých postoch a v médiách.
Pomaž všetkých ľudí, ktorých si povolal, aby odhaľovali klamstvá a strážili pravdu.
Modlite sa za cirkev i za svet, aby rozlíšili pravdu od klamstva, a aby sa stali milovníkmi
pravdy.
„Tamten príde satanovým pôsobením so všetkými prejavmi moci, znameniami a lživými
zázrakmi, so všetkým zvodom neprávosti k tým, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde,
aby boli spasení. A preto dopúšťa Boh na nich silu zvodu, aby verili lži a boli odsúdení všetci, čo neverili pravde, ale obľúbili si neprávosť“ (2Tes.2:9-12).
Modlite sa za tých, ktorí milujú pravdu. Nech nie sú ticho. „Neboj sa, len hovor a nemlč,
pretože ja som s tebou, a nikto nesiahne na teba, aby ti ublížil; mám zaiste mnoho ľudu
v tomto meste“ (Sk. 18:9-10).
Modlite sa za tých, ktorí sú v kresťanských a mainstreamových médiách povolaní hovoriť,
písať a vysielať pravdu o Izraeli. Tiež sa modlite, aby oči a uši v cirkvi boli otvorené a ochotné prijať pravdu.
„Ale keď príde on, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy“ (J 16:13). Modlite sa, aby
mnohí (obzvlášť kresťania) boli privedení ku každej pravde a učili sa rozlišovať pravdu od
klamstiev.
„A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí“ (J 8:32).

7.) Pomsta
Našťastie sa vyskytlo iba veľmi málo prípadov, kedy Židia počas tejto vlny násilností zaútočili na
Arabov. Avšak vnímam, že nad Izraelom visí hnisavá túžba po odplate. Keď občas pozerám von
oknom z našej kancelárie a prehliadam Jeruzalem, zaregistroval skupinu mladých ľudí, ktorí spievali
a skandovali, niektorí niesli transparenty a volali po „pomste“ a „smrti Arabom“.




„Nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu Božiemu - lebo je napísané: Mne patrí
pomsta, ja odplatím; hovorí Pán“ (R.12:19).
Modlite sa, aby Boh zastavil túto rastúcu nenávisť voči Arabom a ducha nenávisti, ktorý volá
po odplate.
Modlite sa za odvahu Arabov, ktorí sú proti násiliu, špeciálne veriacich Arabov. Nech ich
Boh pomaže a ochraňuje a dodá im odvahu povstať vo svojich komunitách.

8.) Deň hnevu
Moslimské modlitby volajú po ďalšom „dni hnevu“. Izrael obmedzil vstup na Chrámovú horu. Potrebratstvo
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bujeme volať na Pána, aby uhasil ohne nenávisti a utíšil búrku. Iba On dokáže otočiť plánovaný deň
hnevu na pokoj šabatu.
„Keď povstane Boh, hneď sa rozpŕchnu jeho nepriatelia, a budú utekať od jeho tvári tí, ktorí
ho nenávidia“ (Ž. 68:1).
„Žiadajte Jeruzalemu pokoj a hovorte: Nech žijú v blahu a v pokoji tí, ktorí ťa milujú! Nech je
pokoj medzi tvojimi múrmi, bezpečnosť v tvojich palácoch! Už pre svojich bratov a svojich
priateľov budem hovoriť: Nech vládne pokoj v tebe“ (Ž.122:6-7)!
„Skry ma pred tajnou radou zlostníkov, pred vzburou tých, ktorí páchajú neprávosť“ (Ž. 64:2).
Volajte na Pána, aby požehnal múdrosťou, novou silou a odvahou izraelské bezpečnostné
zložky, a aby cítili podporu a povzbudenie z celého národa.
Pane, zjav sa mnohým ľuďom prichádzajúcim na Chrámovú horu.
Daj šabat šalom Izraelu!









9.) Spasenie a plnosť radosti Izraelu.
„A povedal im: Iďte a jedzte tučné a pite sladké a posielajte čiastky tomu, kto nemá nachystaného; lebo tento deň je svätý nášmu Pánovi, a nermúťte sa, lebo radosť Hospodinova je
vašou silou“ (Neh. 8:10).
„Ako sú vôkol Jeruzalema vrchy, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu a bude od tohto času až
na veky“ (Ž. 125:2).
„Duch Pána Hospodina je na mne, pretože ma pomazal Hospodin... potešiť všetkých zarmútených, obrátiť pozor na zarmútených Siona, dať im okrasu miesto popola, oleja veselosti
miesto smútku, odev chvály miesto ducha malomyseľnosti. A budú ich volať dubmi spravodlivosti, sadením Hospodinovým, aby bol oslávený“ (Iz.61:1,3).
„Ale ty, ó, Hospodine, si štítom vôkol mňa; si mojou slávou a ten, ktorý povyšuješ moju hlavu“ (Ž. 3:3).
“Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin, myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie“ (Jer.29:11).
Modlite sa za hlboké zjavenie Ješuu v Izraeli, aby Židia uverili, že Ješua skutočne zaplatil
cenu za hriech, aby mnohí mohli prijať spasenie a boli premožení jeho láskou a radosťou.
Modlite sa, aby Pán odstránil závoj z očí a srdca židovského ľudu (2K 3).
Modlite sa, aby sa Ješua zjavil náboženským vodcom i sekulárnemu obyvateľstvu, mladým
i starým, narodeným v Izraeli aj imigrantom, vojakom aj policajtom, keď sú v službe.












10.) Alija
Násilie a nenávisť voči Židom je na vzostupe nielen v Európe ale po celom svete. Židovský ľud si
potrebuje uvedomiť, že nejde len o prechádzajúcu vlnu, ktorá pominie. Potrebujú mať zjavenie pravdy, že je pre nich nevyhnutné, aby sa vrátili domov – do Izraela.
Modlite sa, aby Pán urobil mnoho zázrakov a znamení a otvoril oči tvrdohlavého ľudu.
Modlite sa za izraelského ministra vnútra, aby doširoka otvoril dvere židovského štátu pre
nových imigrantov.
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Pane, my - Židia, si vôbec nezaslúžime, aby sme sa mohli vrátiť do tejto dobrej krajiny. Ale
kvôli Tvojmu svätému menu nás prosím priveď späť.
„Takto hovorí Pán Hospodin: Nie pre vás to činím, dome Izraelov, ale pre meno svojej svätosti...“(Ez. 36:22).
„A stane sa potom, keď ich vyplienim, že sa opäť zľutujem nad nimi a navrátim ich každého
do jeho dedičstva a každého do jeho zeme“ (Jer. 12:15).





Vďaka za to, že stojíte s Izraelom! Vďaka za vaše príhovory za Izrael!
„Nech ťa požehná Hospodin so Siona, ten, ktorý učinil nebesia i zem“ (Ž.134:3)!
„Nech ťa požehná Hospodin zo Siona, a vidz dobré veci Jeruzalema po všetky dni svojho života“
(Ž.128:5)

Šabat šalom z Jeruzalema!
IFI tím

bratstvo
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Šalom z Jeruzalema!
Ako reagujeme na udalosti vo svete, ktoré môžu mať prorocký význam? Na čelo Labouristickej
strany v Spojenom kráľovstve bol zvolený proti izraelský zástanca Hamasu - Jeremy Corby; pápež
František sa stretol s americkým prezidentom Obamom na sviatok Jom Kippur; pápež mal tiež prejav na Valnom zhromaždení [VZ] OSN a ako povedal, „prišiel vo svojom vlastnom mene“ (J 5:43);
vlajka „Palestíny“ bola vztýčená pred sídlom OSN dva dni po štvrtom červenom mesiaci – bol to
jediný „krvavý“ mesiac, ktorý sa ukázal nad Jeruzalemom; islamská imigrácia – invázia džihádistov
do post kresťanskej Európy, pričom väčšina vodcov EÚ je paralyzovaných svojou politickou korektnosťou; medzinárodné spoločenstvo s radosťou prijalo dohodu s Iránom, najmä EÚ, zatiaľ čo sa
snažia bojkotovať Izrael; ruské a iránske vojská v Sýrii na severnej hranici s Izraelom; príliv antisemitizmu a narastajúca alija [Židia sa vracajú do Izraela].
Žijeme v posledných dňoch pred návratom Mesiáša. Ješua nám povedal, ako máme reagovať:
zdvihnime hlavy, bdejme a modlime sa (Lk.21:28; Mk.13:33).
Nebiblický názor na Boha…
...vedie ku klamu o tom, aký je Boh, čo robí a čo sa chystá urobiť. V čase, ako je tento, keď národy
povstávajú proti Jeruzalemu, ale Židia sa i napriek tomu v čoraz vyššom počte navracajú do Izraela;
keď narastá klam v cirkvi a násilie preniká do spoločnosti ako za čias Noacha; keď nemorálnosť
uchvacuje veriacich aj neveriacich a islam sa vyhráža všetkému, čo je sväté; je pre nasledovníkov
Baránka Božieho nevyhnutné, aby poznali Boha a Jeho povahu – presne tak, ako ju zjavil vo svojom Slove.
Nebiblický názor často zdôrazňuje jeden aspekt Jeho povahy, zároveň však znižuje dôraz ostatných. Je Boh Bohom lásky? Amen! Ale je tiež Bojovníkom (2M 15:3; Ž 24:8; Iz.42:13; Zj.19:11). Je
Bohom, ktorý odpúšťa? Amen! Zároveň je aj Sudcom celej zeme (1M 18:25; Zj.20:12). Neúplný
pohľad na biblického Boha oslepuje veriacich a preto dokážu vidieť len malú časť momentálnej
Božej práce vo svete.
Najskazenejším ovocím teórie náhrady je - prehlasovanie nebiblického Boha so sprievodnou slepotou voči jeho súčasným skutkom. Ak už Izrael nie je podstatný alebo ústredný pre biblickú teológiu,
načo sa potom trápiť so znovu objavovaním našich hebrejských koreňov, krajinou Izrael, s alijou
a IDF, hrozbami zo strany islamu, ktorý chce zničiť Židov a s návratom Ješuu do Jeruzalema
a s mnohými ďalšími vecami?
Uzdraviť duchovnú slepotu môžeme len tak, že prijmeme celé Božie Slovo tak, aké v skutočnosti je
– ako Slovo živého Boha! Namiesto toho, aby sme Božie Slovo súdili, dovoľme, aby ono súdilo nás.
Skúmajme ho, pristupujme k nemu s bázňou pred jeho absolútnou čistotou. Ak aj úplne nepochopíme napísanú literu, nech zostáva stále v našom duchu a mysli ako Božie Slovo a očakávajme na
jeho objasnenie.
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Bibi v OSN – “Zvuky ticha”.
Premiér Bibi Netanjahu mal v septembri prejav na výročnom stretnutí VZ OSN, kde „obvinil jeho
členov z pokrytectva v jednaní s Izraelom a neschopnosti skrotiť extrémizmus“ na Strednom východe [SV]. Vystúpil i proti tomu, že „OSN vydala viac uznesení proti Izraelu za jeho jednanie
s Palestínčanmi“ než proti sýrskemu režimu, ktorý zavraždil viac ako 300 000 ľudí. Bibiho prejav
odznel hneď na druhý deň po tom, ako vztýčili palestínsku vlajku pred centrálou OSN v New Yorku.
Izraelský premiér konfrontoval krajiny za to, že „podporujú palestínske odmietanie“ namiesto toho,
aby podporili priame jednania s Izraelom.
Najdramatickejší moment Bibiho vystúpenia nastal v okamihu, keď položil priamu otázku, „či OSN
nezabudla na poučenie z holokaustu“? „Sedemdesiat rokov po zavraždení 6 miliónov Židov iránski
vodcovia sľubujú, že zničia moju krajinu, že vyvraždia môj ľud. A reakcia tohto úradu...takmer každej vlády zastúpenej na tomto mieste, nebola vôbec nijaká. Úplné ticho. Ohlušujúce ticho.“ Potom
sa dlhých a tichých 44 sekúnd obzeral po zhromaždených delegátoch. Nikto nič nepovedal, ani sa
nepohol. Napokon na potlesk Bibi povedal: „Odmietam byť ticho... Dni, kedy židovský ľud pasívne
čelil vraždiacim nepriateľom, sa skončili.“
Varoval OSN, že iránska jadrová dohoda zvyšuje pravdepodobnosť vojny, keďže investori zaplavujú
„radikálnu teokraciu zbraňami a peniazmi.“ Potvrdil, že táto dohoda je uzavretá a urgoval OSN, aby
dbala na jej plnenie lepšie ako na predchádzajúcich šesť rezolúcií Bezpečnostnej rady [BR]
o iránskom jadrovom programe, ktoré Irán „systematicky porušoval".
Či už išlo o Irán alebo o otázku Palestíny, podstatou celého Bibiho posolstva bolo, že: Izrael je
„demokraciou s hodnotami, ktoré sú v súlade s liberálnymi zásadami zakladacej charty OSN.“ Takže členovia OSN potrebujú stáť „s Izraelom, pretože Izrael neobraňuje len seba... Izrael obraňuje
vás.“ („V ohnivom prejave Netanjahu vyzýva OSN k morálnym základom,“ Michael Wilner, JP Oped, 1. októbra 2015)
David Horovitz, redaktor časopisu Times of Israel, napísal: „Netanjahu prišiel ako biblický prorok:
varovať, napomínať, obžalovať... Najvýraznejšou odlišnosťou tohto roka bola výnimočnosť...akou
zaútočil na porušený postoj medzinárodného fóra, na pokrivené priority odzrkadľujúce vlastnú porážku a zlé zaobchádzanie s Izraelom... Žiadal OSN, aby ukončila dekády „utkvelého“ útočenia na
Izrael. Bol to prejav človeka s jasným presvedčením. Nebol to prejav muža, ktorý túži upútať na
seba pozornosť.“ (Nevyznelo to tak, že by chcel byť mužom, ktorého si všimnú...“)
Po roku snáh a hlučných námietkach sa napokon uzavrela dohoda s Iránom. Sýrska občianska
vojna naďalej zúri i s krviprelievaním, Islamský štát [IS] pokračuje so svojou smrtiacou kampaňou
a SV zostáva chronicky nestabilnou časťou sveta. Netanjahu si veľmi dobre uvedomuje rastúcu
izoláciu Izraela. („Netanjahu ticho obviňuje svet," D. Horovitz, TOI Op-ed, 1. októbra 2015)
Abbás verzus mier.
V OSN Bibi potvrdil, že „jeho túžbou je trvalý mier s demilitarizovaným palestínskym štátom, ktorý
uzná Izrael ako židovský štát.“ Ale keďže prezident Palestínskej samosprávy deň predtým prehlásil,
bratstvo
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že „už viac nebude akceptovať zmluvu z Osla, ako ani ďalšie dohody s Izraelom,“ tento cieľ sa na
míle vzdialil. A za to ďakujeme Bohu. („Netanjahu potichu obviňuje svet," D. Horovitz, TOI Op-ed,
1. októbra 2015)
Na margo nepokojov na Chrámovej hore v Jeruzaleme Abbás povedal: „Al-Aksá [celá Chrámová
hora] je naša a takisto aj Bazilika svätého hrobu. Židia nemajú žiadne právo ich znesvätiť svojimi
špinavými nohami... Nebude žiadny palestínsky štát bez Jeruzalema.“ („Abbás a jeho ohnivé vyjadrenie uprostred napätia v Jeruzaleme," ICEJ News, 17. septembra 2015)
Dror Eydar napísal, že Abbásov prejav v OSN typizoval arabský pohľad na históriu na SV, v ktorom
sa považujú za „nevinných baránkov, ktorí nie sú za nič zodpovední. Nikdy neodmietli žiadne mierové návrhy. V ich očiach Židia prišli odnikiaľ a zničili prosperujúci, demokratický, spravodlivý
a kultúrne pokrokový štát, ktorý tu údajne v pokoji existoval od svojho vzniku do roku 1948“.
Po vymenovaní „zločinov“ Izraela Abbás povedal, že židovský ľud je „okupujúcou mocou“
v Jeruzaleme. Na to Eydar reaguje: „My sme „okupujúcou mocou“ na mieste, ktoré je centrom nášho bytia? ...Čím by bol Jeruzalem bez Židov?“ („Abbás, zavolaj nám, keď to budeš myslieť vážne,"
D. Eydar, Israel Hayom Op-ed, 1. októbra 2015)
Arabské hlasy proti „Palestíne“.
Palestínčan Bassam Tawil sa trápi nad otázkou, čo sa stane s jeho národom, ak uspeje
„jednostranná mierová dohoda“ podporovaná z OSN, pretože „to bude viesť k tomu, že IS a Hamas
prevezmú vládu nad každým kúskom palestínskej pôdy, z ktorej sa Izrael stiahne…"
SV vybuchuje: „Arabské štáty sa rozbíjajú. Neexistuje žiadne logické vysvetlenie na zrod ďalšieho
„nestabilného“ štátu. Západná tajná služba vie, „že tajomstvo existencie PS“ je v jej bezpečnostnej
spolupráci s Izraelom. Ak bude Palestína „vyhlásená jednostranne“, Izrael preruší spoluprácu
a nový štát „padne za obeť islamským extrémistom…"
A kým OSN vydáva uznesenia proti Izraelu, „ignoruje bičovanie v Saudskej Arábii, otroctvo
v Mauretánii, narastajúce popravy, volanie po genocíde a porušovanie jadrových dohôd v Iráne...
Táto situácia je groteskná.“ Obviňujú Izrael z „terorizmu za to, že sa bráni proti raketám vypáleným
z Hamasu,“ pričom deti v Gaze „trpia, lebo Hamas ich zneužíva ako ľudské štíty“. Napriek tomu
ignorujú skutočný terorizmus voči Afričanom, ktorý „majú na svedomí samotní tvorcovia mieru OSN,
Boko Haram, Irán a Sudán...“ Tawil to vníma ako ovocie „kapitulácie Západu voči islamskému terorizmu...“ („Za francúzskou mierovou iniciatívou‘,“ B. Tawil, Gatestone Institute, 26 June 2015)
Jordánsky Palestínčan Mudar Zahran píše: „My, Arabi, sme od roku 1948 boli vyučovaní, že jediné,
čo potrebujeme urobiť, je zbaviť sa židovského štátu a všetko ostatné sa potom podarí... Premárnili
sme 70 rokov našej existencie, kým sme čakali na ten „slávny deň“, keď porazíme Izrael…“
Arabi dopustili, aby nás diktátori „ožobračovali, terorizovali, utláčali a ničili – a to všetko v mene
veľkého arabského boja, aby sme skoncovali so sionistickým štátom. A výsledok? Len za posledné
dva roky Izrael dosiahol 10 nových pokrokov v liečbe rakoviny a srdcových chorôb. My, Arabi, sme
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vyvinuli nové spôsoby popravy. Premárnených sedemdesiat rokov. Je čas rozmýšľať nad budúcnosťou. Malo by byť „zmiznutie“ Izraela naším konečným prianím?“
Obáva sa budúcnosti, pretože nielen Arabi, ale aj antisemitské sily Západu chcú zničiť Izrael. A čo
by sa stalo, keby Izrael zmizol? „Po prvé, Izrael je jediný dôvod, prečo Irán ešte nemá jadrové zbrane... pretože sa poučil zo skúsenosti Saddámovho reaktora Osirak, z ktorého v roku 1981 izraelské
stíhačky nechali len trosky.“
Irán v súčasnosti ovláda „tretinu Iraku a jeho zdrojov prostredníctvom proiránskeho režimu.“ Bez
Izraela by Irán mohol „rozšíriť svoj vplyv do Jordánska, Kuvajtu a Bahrajnu,“ a „potom priviesť svet
na kolená zredukovaním výroby ropy.“
Keby Palestína nahradila Izrael, Palestínčania by „umreli s ďalším arabským diktátorstvom, ktoré
ich utláča a ženie do chudoby.“ Žurnalista Zahran pravidelne navštevuje oblasti ovládané PS a robí
interview s mnohými Palestínčanmi. Potvrdzuje, že „hoci veľmi nenávidia Izrael, stále otvorene túžia
po dňoch, kedy židovský štát spravoval Západný breh.“ Istý Palestínčan mu povedal: „Modlili sme
sa k Alahovi, aby sa nad nami zmiloval a zbavil nás Izraela; neskôr sme zistili, že Alah sa nad nami
zmiloval tým, že tu Izrael zostal.“ („Ak zmizne Izrael, tak aj ostatní," M. Zahran, Israel Hayom Op-ed,
9. júla 2015)
Irán: dohoda so smrťou a hrobom (Iz.28:15).
V polovici júla sa USA, UK, Francúzsko, Rusko, Čína a Nemecko dohodli, že umožnia Iránu, aby
sa legálne stal štátom na atómovom prahu a poskytli mu 150 miliárd USD, „čím podporili jeho globálny terorizmus, jeho agresiu na SV a jeho snahy zničiť Izrael.“ Úplne kapitulovali. Ani jedna svetová mocnosť nepožiadala Irán, aby „akýmkoľvek spôsobom zastavil svoje agresívne správanie“. Keď
sa dohoda podpísala, v Teheráne sa podpaľovali vlajky USA a Izraela a zaznievali pokriky: „Smrť
Amerike, Smrť Izraelu!“
Netanjahu: „Táto dohoda do desiatich rokoch poskytne nezreformovanému, nehanebnému, oveľa
bohatšiemu teroristickému režimu kapacitu na výrobu...úplného jadrového arzenálu s prostriedkami
na jeho dovoz. Aký strašný omyl historických rozmerov!“ („Úplné znenie [Bibiho] reakcie na jadrovú
dohodu: (Táto dohoda) podporí iránske snahy zničiť Izrael,“ TOI, 14. júla 2015)
Profesorka Ruth Wisseová z Harvardu poznamenala: „Toto je po prvýkrát, kedy Spojené štáty úmyselne uzavreli pakt s krajinou [Irán], ktorá sa zaviazala, že vyhladí iný národ [Izrael] – pakt, ktorý ani
nevyžaduje formálne zrieknutie sa genocídnych cieľov.“ („Demokratická výzva: Záujmy štátu verzus
politika o iránskej dohode,“ Eric Mandel, JP Op-ed, 3. augusta 2015)
Len pár dní po uzavretí zmluvy najvyšší vodca Iránu, Ajatolláh Chameneí, na „stretnutí dňa Jeruzalema“ poprosil Alaha, aby vypočul modlitby svojho ľudu, ktoré volajú po „smrti Izraela,“ a „smrti
Amerike“. Zároveň pokarhal „arogantnú americkú vládu,“ za podporovanie „teroristického, sionistického režimu, ktorý zabíja deti.“ („Iránsky Chameneí pochválil svoj národ, že žiada smrť Amerike
a Izraelu,“ TOI, 18. júla 2015).
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V článkoch ‚op-ed‘ v talianskych a nemeckých novinách člen Knesetu Jair Lapid na adresu Európy
povedal, že Irán má „úbohý záznam o ľudských právach a ...vyhráža sa zničením Izraela. Za normálnych okolností by krajiny ako je Nemecko a Taliansko bojkotovali Irán. Namiesto toho sa medzinárodná komunita vyhráža, že bude bojkotovať Izrael, pričom zrušila sankcie uvalené na Irán. Naozaj sa svet zbláznil?“ (“Preferovanie Iránu pred Izraelom? Naozaj sa svet zbláznil?” Israel Hayom,
9. augusta 2015)
Táto dohoda je „oveľa horšia“ ako Mníchovská zrada z roku 1938. „Hitler podviedol Chamberlaina
a predstavil sa ako muž mieru. Avšak Obamu nikto neoklamal.“ („Iránska dohoda spustí najväčšiu
vojnu na SV,“ N. G. Ali Pour, Gatestone Institute, 24. augusta 2015)
Iránsky vodcovia proti Izraelu.
Hlavný poradca iránskych zahraničných vecí potvrdil prehlásenie iránskych diplomatov, ktorí na
stretnutí so „svetovými veľmocami počas vyjednávania o jadrovom programe“ odmietli „existenciu
akéhokoľvek Izraelčana na tejto zemi.“ („Izrael by mal byť úplne zničený, hovorí hlavný iránsky poradca,“ TOI, 25. augusta 2015)
V novej knihe iránskeho vodcu Chameneího, Palestína, sa píše: „Izrael nemá žiadne právo existovať ako štát.“ Cieľ zničiť Izrael „nie je založený na antisemitizme,“ ktorý iránsky duchovný považuje
za európsky problém, ale je založený na „islamských princípoch“; každá krajina, ktorá je raz „pod
moslimskou vládou...nemôže byť už nikdy odovzdaná nemoslimom...“ Izrael je tiež výnimočným
„nepriateľom“, lebo je „spojencom amerického veľkého satana,“ ako aj „nepriateľským nevercom,“
keďže už niekoľkokrát bojoval proti moslimom. Navyše, „okupuje Jeruzalem...“
Neodporúča „klasickú“ vojnu proti Izraelu, ale „bojovanie s nízkou intenzitou,“ čo spôsobí, že
„izraelskí Židia nebudú môcť normálne žiť a preto budú musieť z krajiny odísť.“ („Ajatolláhov plán
pre Izrael a Palestínu,“ A. Taheri, Gatestone Institute, 31. júla 2015)
Na tohtoročnom VZ OSN odovzdal „umiernený“ iránsky prezident Rouhání túto „múdrosť“:
„Nesmieme zabudnúť, že korene súčasných vojen, deštrukcia a teror je možné nájsť v okupácii,
invázii a vojenskom zásahu včerajška. Keby sme nemali vojenskú inváziu USA do Afganistanu
a Iraku, ani zaručenú podporu USA za neľudské činy sionistického režimu voči utláčanému národu
Palestíny, v súčasnosti by teroristi nemali výhovorku pre odôvodnenie svojich zločinov.“ Ale teraz
majú? („Americká podpora Izraela podnecuje terorizmus po celom svete, hovorí Rouhání" JP, 28.
septembra 2015)
„Títo Židia nadmieru búria naše mesto“ (Sk.16:20).
Obama a minister zahraničných vecí Kerry spochybnili lojalitu židovských amerických kritikov, len
aby obránili svoju dohodu s Iránom. V konečnom dôsledku by z tohto mohlo vzísť i dobré t.j. alija,
ak budú americkí Židia vidieť, že ich pohania zneužívajú ako obetné baránky. Ako sa to dialo
v Egypte (2M 1:9-11); Perzii (Est.3:8-11); Európe (čierny mor, bohovražda); Anglicku (krvavé hanopisy); tak i dnes ich Arabi obviňujú za všetko zlo v ich životoch. Obama a Kerry kritizovali Izrael, že
je jediným národom, ktorý odmieta túto dohodu (úplná lož). Ak by sa táto dohoda zamietla, vraj by
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bol Tel Aviv zasiahnutý raketami (ale keďže dohoda je už schválená, Tel Aviv by mohol byť zasiahnutý rovno atómovou bombou), že by došlo k vojne a americkí vojaci by zomierali kvôli Izraelu.
Naznačili, že americkí Židia rozdelili lojalitu, že berú väčší ohľad na záujmy Izraela ako Ameriky. Ak
by kongresman zamietol – alebo podporil – túto dohodu a bol by Žid, bola by to titulná správa
v médiách. Slovo pre múdrych: Tak, ako sa jedná so Židmi, tak sa bude jednať aj s kresťanmi
(R.2:9-10).
Kerry dokonca povedal, že ak kongres bude hlasovať proti iránskej dohode, „naši priatelia v Izraeli
by sa v skutočnosti dostali do ešte väčšej izolácie a padlo by na nich mnoho obviňovania,“ a potom
pohrozil, že „každý izraelský vojenský čin voči Iránu“ by bola „obrovská chyba.“ („Oren: Kerryho
„hrozby“ nezabránia Izraelu vzoprieť sa jadrovej dohode,“ TOI, 24. júla 2015)
Vydavateľ JP reagoval ostro: „Irán vedú fundamentalistickí, apokalyptickí náboženskí vodcovia,
ktorí ani nepohnú brvou pri násilnostiach, aby presadili svoje expanzné plány po celom SV. Utláčajú
svojich vlastných, vešajú homosexuálov, prenasledujú náboženské menšiny a uväzňujú novinárov.
Dokonca aj Obama pripúšťa, že Irán je antisemitský a presadzuje terorizmus po celom svete. Jeho
vodcovia vyzývajú zničiť Ameriku a Izrael. Napriek tomu sa Kerry vyhráža Izraelu, že sa odvažuje
chrániť pred touto existenčnou hrozbou. Očividne vníma, že ohrozením pre stabilitu SV je Izrael
a nie Irán.“ („Obviňovanie obete,“ JP Op-ed, 26. júla 2015)
Marec 2013. Jeruzalem. Obama posilňuje Izraelčanov slovami, že Amerika chráni „ich chrbát“ proti
hrozbám z Iránu a proti komukoľvek, kto by chcel zničiť Izrael. V hebrejčine dokonca prehlásil: „Vy
nie ste sami.“
August 2015. Washington, DC. Obama mení rétoriku. Keďže sa Izrael stavia proti iránskej dohode,
teraz stojí sám. „Dohoda je tak silná, že každý národ na svete, ktorý ju verejne okomentoval, až na
výnimku izraelskej vlády, vyjadril svoju podporu...Bezpečnostná rada OSN ju jednomyseľne podporila. Väčšina odborníkov z oblasti regulácie a nerozširovania zbraní ju podporuje.“
Kľúčové v tomto vyjadrení je slovo „verejne“. „Hoci sa to šíri len cez diskrétne diplomatické kanály,
obava štátov Arabského zálivu z jadrovej dohody je najhoršie udržiavané tajomstvo SV.“
Hoci Obama priznal, že námietky Izraela sú „pochopiteľné,“ na druhej strane Izraelu vytýka, že je
„hlboko skeptický pri jednaniach“ s iránskym režimom. Obama si myslí, že táto dohoda je v záujme
Ameriky a Izraela. „A z pozície prezidenta USA by išlo o zrušenie mojej ústavnej povinnosti, keby
som konal proti môjmu najlepšiemu úsudku jednoducho preto, že to spôsobuje dočasné trenice
s drahým priateľom a spojencom.“ Inými slovami: „neexistuje žiadny rozumný dôvod, prečo by sa
malo proti tomu bojovať, okrem prehnanej a možno dokonca problematickej lojálnosti voči Izraelu.“ („Jasné posolstvo Obamu pre Izrael: Stojíte osamote,“ Raphael Ahren, Analýza TOI, 6. augusta
2015)
Arabské hlasy proti
Jordánsko-palestínsky politik Mudar Zahran hovorí: „Ja a mnoho iných arabských politikov sme
došli k záveru, že Izrael je nevyhnutne potrebný pre našu vlastnú existenciu... Izrael zachránil niebratstvo
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len nás, ale celý svet pred dvomi globálnymi katastrofami.“ Po prvé, keď Izrael zaútočil v roku 1981
na iracký nukleárny reaktor Saddáma Husajna, čím zabránil Iraku získať atómovú bombu, aby ju
použil proti Západu v 1. vojne v zálive.
Potom tu bol „tajný jadrový program“ Assada v Sýrii, zostavený za pomoci Severnej Kórei, ktorý
Izrael zničil v roku 2007. O štyri roky neskôr prepukla občianska vojna. Sýria sa rýchlo „zmenila na
islamskú pevnosť, pričom Assad aj jeho nepriatelia brutálne vraždili civilistov. Keďže Assad použil
chemické zbrane, prečo by sa zdráhal ohrozovať svet s jadrovými,“ keby ich mal?
Dnes tu máme dohodu s Iránom. Hoci by sa mohla vnímať ako prijateľná a férová pre všetkých,
Západ jednoducho „nerozumie tomu, čomu rozumie Izrael....: Nielenže Iránu vládnu šiitskí islamskí
radikáli, ktorí nedodržia svoje slovo; ale ak Irán získa bombu, bude to jediná nukleárna veľmoc,
ktorá sa nebude báť následkov po spustení jadrového útoku na ktorúkoľvek krajinu, dokonca ani na
USA. Ak...bude daná krajina reagovať odvetou, Irán sa tým vôbec netrápi. Jeho vodcovia chcú
zomrieť ako mučeníci, aby mohli skončiť v nebi a stretnúť sa tam s pannami.“ V podstate
„kolektívne umučenie“ všetkých Iráncov „by mohlo byť presne to, o čo ide iránskym náboženským
vodcom, aby sa „po globálnej katastrofe“ mohol navrátiť šiitský mesiáš al-Mahdí.
„Zachráni Izrael svet i po tretíkrát zničením iránskeho jadrového programu?“ Nikto nevie. Ale ak to
neurobí a Irán ohrozí svet nukleárnym ničením - „tí, ktorí démonizujú Izrael, ktorí ho bojkotujú
a označujú za zlovestný štát súčasnosti, si budú vyčítať, že ho v minulosti nepodporili.“ („Zachráni
Izrael svet i po tretíkrát?“ M. Zahran, Israel Hayom Op-ed, 21. júla 2015)
Je neuveriteľné, že odkedy „sa od strán dohody vyžaduje, aby pomáhali Iránu chrániť jeho jadrové
zariadenia“ pred akýmkoľvek útokom alebo snahou ich sabotovať, vyvoláva to mrazivú predstavu,
že armáda Ameriky bude brániť Irán pred IDF! („Nukleárny Irán: Skutočne je Amerika samovražedná?" B. Tawil, Gatestone Institute, 27. júla 2015)
Žurnalista arabského časopisu Al-Watan s prepojením na kuvajtskú vládu „vyzýval štáty Zálivu, aby
prerušili vzťahy s Iránom a vytvorili spojenectvo s Izraelom, dokonca aj vojenské spojenectvo.“ Povedal, že skutočným nepriateľom je „fašistický perzský režim,“ a že keby dostal jadrové bomby,
„nebude váhať ich použiť proti arabským štátom v Zálive, zatiaľ čo „Izrael nikdy v priebehu [arabsko
-izraelského konfliktu] ani nepomyslel na to, že by použil svoje jadrové zbrane proti arabským nepriateľom.“ („Americkí Židia si robia starosti kvôli antisemitskej rétorike z Bieleho domu,“ Israel Hayom, 14. augusta 2015)
Po dohode.
Správy oficiálnych médií z Iránu od uzavretia tejto dohody majú „opakujúci sa refrén: hlboký pocit
víťazstva...“ Irán to vníma ako „utvrdenie svojej pozície ako superveľmoci, ktorá dokázala nakloniť
medzinárodnú komunitu na svoju stranu.“ („Teherán oslavuje jadrovú dohodu: Svetové veľmoci sa
podriadili Iránu,“ Israel Hayom, 6. septembra 2015)
Keďže Americký kongres neprehlasoval túto dohodu, tu je niekoľko reakcií, ako svet bude, skôr či
neskôr, čeliť realite fundamentalistickej šiitskej atómovej bomby.
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Elliot Abrams povedal, že kritika voči Bibimu za to, že sa postavil proti „americkému prezidentovi“
a prehral, je nesprávna. Keďže Netanjahu vždy vnímal túto záležitosť „ako existenčnú pre Izrael,“
ako by mohol „nepokúsiť sa zmeniť politický výpočet v USA?“ Mal ustúpiť bez boja? V skutočnosti
vyhral Bibi, pretože väčšina Američanov a kongresmanov „je nadmieru skeptická voči iránskej dohode a nesúhlasí s ňou...“
Netanjahu odovzdal svetu hodnotnú lekciu pre budúcnosť: „izraelský premiér, ktorý je presvedčený
o svojom postoji, dokáže na seba zobrať takýto boj, i keď všetci dookola predpokladajú, že ho prehrá. Neskryje sa pred politickými výpočtami a predpoveďami o výpočte hlasov. Je veľmi dobrým
príkladom, keď sú v stávke otázky národnej bezpečnosti...“ („Netanjahu & AIPAC: Právo bojovať,“
E. Abrams, The Weekly Standard, 3. septembra 2015)
Bibi vo svojom prejave v OSN povedal o iránskej dohode: „Nie je jednoduché stavať sa proti niečomu, čo prijímajú najväčšie veľmoci sveta...bolo by oveľa jednoduchšie zostať ticho.“ Ale história
dala židovskému národu „lekciu o vysokej cene za mlčanie.“ Izrael bude naďalej hovoriť a konať
tak, ako je to potrebné. „Izrael nedovolí, aby sa Irán vlámal, vkradol či vošiel do klubu s jadrovými
zbraňami“ a „nikto by nemal spochybňovať rozhodnutie Izraela brániť sa proti tým, ktorí sa nás snažia zničiť.“
Toto všetko vsadil do historického kontextu. „V každej generácií povstali takí, ktorí nás chceli zničiť,“
uviedol „starodávne impériá Babylonu a Ríma, inkvizícia a vyhnanstvá, pogromy a holokaust.“
„Teraz povstal ďalší režim, ktorý prisahá, že zničí Izrael.“ Ale Irán by mal brať do úvahy, že „ja tu
dnes stojím a zastupujem Izrael, mladú 67-ročnú krajinu, ale zároveň národný štát takmer 4000ročného národa.“ Babylonské ani rímske impérium už neexistuje a ani nacistická Tretia ríša. Ale
Izrael žije. Ľud Izraela žije...
Voči iránskym vodcom prehlásil: „Váš plán zničiť Izrael zlyhá.“ A ostatným krajinám povedal: „Bez
ohľadu na to, aké prijmete uznesenia v tejto budove, aké rozhodnutia urobíte vo svojich hlavných
mestách, Izrael bude robiť to, čo musí, aby obránil náš štát a náš národ.“ („Izrael nedovolí žiadnej
sile na zemi, aby ohrozovala jeho budúcnosť,“ BFP Israel Prayer Update, 2. októbra 2015)

Prorocké boje na obzore.
Izraelský vicepremiér Silvan Šalom opísal „úprimný rozhovor“, ktorý mal so seniorskou britskou
ministerkou, ktorá povedala: „Som priateľkou Izraela, ale ako priateľka...“ a potom začala kritizovať
„bytovú výstavbu“. Šalom jej odpovedal: „Vy ignorujete naše obavy ohľadne Iránu, ignorujete všetky
palestínske teroristické útoky, ignorujete skutočnosť, že Palestínčania porušujú každú dohodu,
ktorú s nami podpísali tým, že robia jednostranné kroky na medzinárodných fórach, ale ak niekto
rozšíri balkón, alebo vyhlásime 300 nových domovov v Bet El, kritizujete svojho dobrého priateľaIzrael.“ „Akoby neexistoval žiadny Irán, žiadna Al-Kaída, žiadna ISIS, žiadny Hamas, žiadny Hizballáh, žiadny islamský džihád – len Izrael, ktorý je zodpovedný za všetky problémy na
SV!“ (Vicepremiér: Západ si neuvedomuje, že Irán je hrozbou aj pre nich,“ Arutz 7, 31. júla 2015)
bratstvo
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Dňa 10. septembra Bibi tvrdo kritizoval parlament EÚ za to, že schválil označovanie izraelských
produktov. Nazval to „pokrivením spravodlivosti a logiky“, ktorá „nenapomáha mieru. Koreň konfliktu
nespočíva v teritóriách“ ani bytoch, ale v tom, že Palestínčania odmietajú „existenciu Izraela bez
ohľadu na“ to, aké by mohli byť jeho hranice. Tiež povedal, že Židia si pamätajú, „čo sa stalo v 30tych rokoch, keď Európa označila židovské produkty.“ („Premiér: Pamätáme si, čo sa stalo, keď
Európa označovala židovské produkty,“ Israel Hayom, 11. septembra 2015)
Islamská invázia do Európy
Rýchly kvíz: Čo je hlavným exportom arabských krajín na Západ? Odpoveď: imigranti a utečenci.
Mohlo by byť na tom niečo dobré, ak to vyburcuje Židov z Európy a uvedomia si, že „kým dnešok je
únosný, zajtrajšok nedáva žiadne záruky.“ To by mohlo vyústiť do veľkého nárastu alije a za to sa
modlíme. („Arabská jar & Pád Európy," Shahaf Mezin, Israel Hayom Op-ed, 3. septembra 2015)
Francúzsky politik zrejme žartovne poznamenal, že Európa sa zbavila 6 miliónov Židov a teraz prijala 6 miliónov moslimov. Podľa Písma by to mohlo znamenať... (1M 12:3a; Gal.6:7).
Jack Engelhard uvádza, čo povedal saudský vládny predstaviteľ: „Zámerne ignorujeme túto problematiku ako strategický manéver. Ak sa títo utečenci... usadia na Západe, zoberú so sebou svetelný
maják, čím je islam.“ Je táto invázia naplánovaná, aby sa imigroval džihád do Európy? IS a ostatní
moslimskí teroristi donútili „milióny ľudí, aby opustili jeden kontinent a pričlenili sa k druhému.“
A väčšina „utečencov“ sú muži vojenského veku.
„Kde je tých 57 krajín, ktoré tvoria islamskú klientelu sveta?“ Samozrejme, aj oni „zámerne ignorujú
túto problematiku“, aby rozšírili islam aj do našich životov. („Sýrski utečenci, aké šťastie, že to nie
sú Židia,“ J. Engelhard, Arutz 7 Op-ed, 8. septembra 2015)
Zalmi Unsdorfer sa zamýšľa nad tým, či nie je Európa prekliata. „...Vo všetkých týchto udalostiach
vidím Boží zásah. Uvedomil som si, že Boh Izraela vyhľadáva pomstu... Tento princíp môžeme
vidieť, keď bol faraón Ramzes aj so svojím početným vojskom potrestaný odvekým právom [zákon
oko za oko] za každé utopené prvorodené židovské dieťa. Je mnoho ďalších príkladov v celom
Písme a aj naše zákony sú stavané na primeranom treste...“
Ďalší duchovný zákon znie, že Boh žehná tých, ktorí žehnajú Izraelu a preklína tých, ktorí ho preklínajú (1M 12:3). „EÚ sa ako prvá postavila proti izraelskej podpore a schválila vyhlásenia jednostranného palestínskeho štátnictva na zvrchovanej židovskej pôde. Akademické a obchodné únie
Európy podporujú celosvetové hnutie bojkotu proti Izraelu, snažia sa delegitimizovať Izrael ako
zvrchovaný židovský štát a zničiť jeho ekonomiku sankciami a diskriminačným označovaním jeho
vývozu.“
„Ako Boh Exodu súdi národ, ktorý popiera legitimitu hraníc Jeho ľudu?“ Vysmeje sa jeho hraniciam.
A ako Boh „súdi národ, ktorý sa snaží zničiť ekonomiku štátu Jeho ľudu?“ Vysmeje sa jeho ekonomike. („Bola Európa prekliata?“ Z. Unsdorfer, Arutz 7 Blogs, Zion's Corner, 17. septembra 2015)
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Strážcovia z Jeruzalema
Skala Izraela = Božie Slovo
Netanjahu na septembrovom stretnutí študijného kruhu Tanachu povedal, že v súvislosti s krajinou
Izrael „je Biblia základným dôvodom, prečo v súčasnosti existuje židovský štát...Biblia je skalou
našej existencie.“ Potrebujeme ju dôsledne a pravidelne študovať a Bibi to robí každý šabat.
Podľa premiéra je dôležité, „aby izraelské deti čítali Tanach, pretože tvorí základ vedomostí o našej
kultúre a našom dedičstve; ide o príbeh viery, histórie a morálnosti medzi človekom a človekom
a medzi človekom a Bohom.“
Tá istá morálka platí „pre celé ľudstvo,“ ale Bibi vníma „trend medzi národmi“, ktorý stojí proti nej.
Jeden z najjasnejších znamení „rebélie proti Božiemu Slovu“ tohto sveta je globálny trend, ktorý
popiera „naše práva a naše prepojenie na túto zem a v skutočnosti na život.“
Prežije Izrael? „Niet pochýb!“ Keď sa pozrieme do knihy Józuu, pochopíme, že „je nutné bojovať...“
proti tým, ktorí nás chcú zničiť. Jeho nevyslovený záver bol jasný: „Prehlásenia Iránu, že zničí Izrael,“ z neho robí nepriateľský štát. Na základe lekcií z Božieho Slova Bibi pripravuje Izrael „na boj za
jeho život.“ („Netanjahu: Biblia je skalou, na ktorej stojí Izrael,“ BFP News Update, 7. septembra
2015)
„YHWH, Hospodine, Tvoje slovo stojí naveky na nebesiach“ (Ž 119:89).

Chuck & Karen Cohen
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Tišri - Chešvan 5776
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PROJEKT TIKVAH - MIKROBUS
Potreba – mikrobus pre službu Chevry!
Tým, že službu Chevry berieme ako spoločnú pre Čechy a Slovensko, taktiež aj pre partnerov
z iných národov sveta, chceme sa s vami podeliť aj s touto potrebou. Pred tromi rokmi sme zakúpili
v Nemecku 6 ročný mikrobus Ford Transit. Auto bolo obrovským požehnaním pre službu Židom
na Ukrajine. Prešli sme s ním desiatky tisíc kilometrov po ukrajinských cestách. Odviezli sme ním
tony oblečenia, potravín, liekov a iných veci, ktoré ľudia veľmi potrebujú a za ktoré sú veľmi povďační.
Mnohí o tom viete, že „...neustávame, ale keď sa aj náš vonkajší človek ruší, vnútorný sa obnovuje
deň čo deň.“ (II Korinťanom 4:16) Preto si chceme ten duchovný entuziazmus zachovať až dokonca. Čo sa týka materiálnych vecí oni sa opotrebovávajú a starnú. Po mnohom poskakovaní na ukrajinských cestách stalo sa to aj s našim mikrobusom. Auto má už skoro 10 rokov a vyžaduje si peniaze a čas na opravu, ktoré by sme najradšej venovali službe, do ktorej nás povolal Pán. Sme
v stave, keď auto prestáva byť požehnaním a začína byť bremenom a to znamená, že v krátkom
čase, radi by sme mikrobus vymenili za druhý, ktorý bude v lepšom stave a ktorý budeme môcť
použiť ďalších aspoň 6 rokov. Potrebujeme na to okolo 20 000 EURO. Ide o auto, ktoré bude spoľahlivé na ukrajinských cestách.
Veríme, že náš Otec je mocný naplniť aj túto potrebu. Preto sa obraciame na vás, lebo On si hľadá
nástroj svojho požehnania, ktorý si chce použiť na svoju slávu. Biblia hovorí, že Pavol poslal bratov,
aby „...vopred pripravili...požehnanie, aby bolo hotové, ako požehnanie a nie ako lakomstvo. Ale to
vedzte, že ten, kto skúpo seje, bude skúpo i žať. Jeden každý tak, ako si zaumienil v srdci, nie zo
zármutku alebo prinútene, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (II Kor 9:5-7)
Nezáleží, kde si v Čechách alebo na Slovensku; sme ako jeden tím, ktorý si Otec používal, používa
a ešte použije, aby aj táto potreba mohla byť naplnená, aby tento nevyhnutný nástroj (mikrobus) bol
požehnaním pre Boží ľud žijúci v diaspore, a aby bol naplnením vôle nášho Otca, Boha Izraela!
Máš možnosť slobodne zasiať to, čo si rozhodol vo svojom srdci.
Žehnám vám,
Stanislaw Gawel

Informácie o účtoch nájdete na predposlednej strane časopisu
alebo na www.chevra.sk. Použite var. symbol „20000“.
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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 darcov.
Vytvárame podmienky zapojenia sa tak pre jednotlivcov, skupiny ľudí alebo príležitostné
zhromaždenia, ako aj pre organizácie, podniky, podnikateľov, cirkvi a náboženské obce.
Podmienky pre poukázanie príspevkov na projekty sú zabezpečené tak, aby sa čo najviac
priblížili vašim možnostiam. Využívame mnohé zo spôsobov prevodu alebo vkladu financií na území Slovenskej a Českej republiky a taktiež zo zahraničia. Vklady realizujte
v pobočkách ČSOB, a.s. na Slovensku a v Čechách na čísla bankových účtov prislúchajúce danej krajine, ktoré sú uvedené nižšie. Ďalej je možnosť zaslania poštových poukážok zvlášť pre Slovenskú a Českú republiku
Aktuálne potreby:
Projekt „Piecka“
Projekt „Liečebný pobyt“
Projekt „Sanitka“
Projekt „Mikrobus“

variabilný symbol 550
variabilný symbol 1033
variabilný symbol 85000
variabilný symbol 20000

Projekt Nádej (Tikvah) - projekty pomoci na Ukrajine
variabilný symbol 777
- do tohto projektu sme zaradili aj potreby spojené s liekmi,
hygienickými a zdravotníckymi potrebami v Čerkazskej oblasti.
Projekt Múr Modlitieb

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

variabilný symbol 333

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

POTEŠUJTE, POTEŠUJTE MÔJ ĽUD

