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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
Pavol píše Rimanom takto:„...skrze ktorého (Ješuu) sme dostali milosť
a apoštolstvo cieľom poslušnosti viery medzi všetkými národmi za
jeho meno, medzi ktorými ste aj vy, povolaní Ježiša Krista -Ješua
Mašiah“ (R 1:5 – 6).
A obdobne aj na konci tohto listu hovorí o poslušnosti viery:„A tomu, ktorý
vás môže upevniť podľa môjho evanjelia a podľa kázne Ježiša Krista,
podľa zjavenia tajomstva, zamlčaného cez večné časy, ale zjaveného teraz a oznámeného skrze
prorocké písma podľa nariadenia večného Boha cieľom poslušnosti viery medzi všetkými
národmi, jedinému, múdremu Bohu skrze Ježiša Krista, sláva na veky vekov. Amen“ (R 16:27).
Poslušnosť a viera sú veľmi dôležité a jedno bez druhého neobstojí. Pavol píše hneď na začiatku
listu: „Najprv ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za vás, za všetkých, že vaša viera sa
rozhlasuje po celom svete“ (Rim 1:8). Na konci listu nezabúda však na poslušnosť: „Lebo sa všetci
dopočuli o vašej poslušnosti, a preto sa vám radujem; ale chcem, aby ste boli múdri na dobré
a prostí na zlé. A Boh pokoja skoro rozšliape satana pod vaše nohy. Milosť nášho Pána Ježiša Krista
nech je s vami! Amen“ (R 16:19-20).
Vidíme, že tu ide o naplnenie Božieho cieľa, ktorým je poslušnosť viery medzi všetkými národmi.
Pavol spomína aj vieru, ktorá sa rozhlasuje po celom svete (to znamená všetkým národom) a o tom,
že sa všetci (to znamená všetky národy) dopočuli o ich poslušnosti. Pavol, učeník, sluha a otrok
Ježiša Krista (Ješua Mašiah) mal Božie srdce a preto rozmýšľal vo veľkom. Videl Boha konať vo
všetkých národoch – to znamená, že v tomto počte si zahrnutý aj ty i ja. V kontexte tohto množstva
Boh hovorí osobne ku mne aj k tebe. Rozmýšľal si niekedy o tom, že tvoja viera sama nestačí, ale
potrebuje spoločníka, ktorým je poslušnosť? Saul mal vieru aj ľútosť, keď zvíťazil nad Amalechom,
ale „...zľutoval sa nad Agagom i nad tým, čo bolo najlepšie z drobného stáda a z rožného statku
a z kŕmneho dobytka i z baranov a vôbec nad všetkým, čo bolo najlepšie, a nechceli to zahladiť,
dané pod kliatbu na záhubu“ (IS 15:9). Boh poslal proroka Samuela, aby konfrontoval Saula, kráľa
Izraela. Saul bol tak oklamaný svojou vierou a ľútosťou, že prehlásil: „...vykonal som slovo
Hospodinovo (Adonai)“ (v. 13). Potom hovorí: „...ľud ušetril čo najlepšie z drobného stáda i z volov,
aby bolo čo obetovať Hospodinovi, tvojmu Bohu, a ostatné sme dali pod kliatbu, zahladili“ (v. 15).
V 21 verši Saul povedal: „...ľud vzal z koristi drobné stádo a voly, prvotinu daného pod kliatbu, aby
bolo čo obetovať Hospodinovi, tvojmu Bohu...“ Samuel zareagoval na slová Saulove: „Či azda má
Hospodin takú záľubu v zápalných a i v iných obetiach bitných, ako aby niekto poslúchal na hlas
Hospodinov? Hľa, poslúchať je lepšie, ako obetovať a pozorovať na slovo Hospodinovo, ako donášať
tuk baranov. Lebo vzbura je taký hriech ako čarodejníctvo a svojvôľa ako modlárstvo a bohovia.
Preto, že si ty zavrhol slovo Hospodinovo, zavrhol aj on teba, aby si neboľ kráľom“ (v. 22 – 23). Saula
motivovala viera, ľútosť a strach pred ľuďmi. „Preto hrešil som, že som prestúpil rozkaz Hospodinov
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i tvoje slová, lebo som sa bál ľudu a poslúchol som na ich hlas“ (v. 24). Boli to kroky viery ale nie
poslušnosť viery. Boh dal Saulovi jasné inštrukcie, ale keď videl kráľovu neposlušnosť, povedal:
„Ľutujem, že som ustanovil Saula za kráľa, lebo sa odvrátil odo mňa nenasledujúc ma a nevykonal
mojich slov“ (v. 11). Podobné slovo je hneď na začiatku v Biblii: „Hospodin (Adonai) videl, že sa
množí zlosť človeka na zemi a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca je len zlé po všetky
dni. A Hospodin (Adonai) ľutoval, že učinil človeka na zemi a mal bolesť vo svojom srdci“ (1M 6:5-6).
Neposlušnosť je hriech a preto pôsobí bolesť v Otcovom srdci. Saul bol však vo viere presvedčený,
že tým čo spravil, vykonal Božiu vôľu: „...vykonal som slovo Hospodinovo“ (v.13). Mať vieru nestačí.
Potrebuješ k nej aj poslušnosť, aby si vykonal Boží skutok a vykonal vôľu Otcovu. Preto Samuel
hovorí, že neposlušnosť je vzburou voči Bohu a je to taký istý hriech ako čarodejníctvo; svojvôľa ako
modlárstvo a bohovia. Tvoja viera ťa môže zviesť k čarodejníctvu a modlárstvu, pokiaľ nie je
založená na poslušnosti Božej vôli. Už je dosť čarodejníkov a modlárov v cirkvi. Prečo by som ja
alebo ty mal zväčšovať ich počty?
Človek môže byť vierou bez poslušnosti oklamaný. Preto Ješua hovorí: „Mnohí mi povedia tamtoho
dňa: Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov vyháňali a v tvojom
mene mnoho divov nečinili? A vtedy im vyznám: Nikdy som vás neznal. Odíďte odo mňa, páchatelia
neprávosti“ (Mt 7:22-23). Preto vo verši 21 Ježiš (Ješua) povedal: „Nie každý, kto mi hovorí: Pane,
Pane vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.“ Ak je
to len o viere, potom môžu byť duchovné dary a pomazanie zneužité v prospech osobných ambícií
a ľudskej slávy. Poslušnosť nás drží pri Otcovej vôli. Ježiš (Ješua) mal všelijaké ponuky (pokušenia)
od satana, aby sa dokázal vo viere, alebo spravil nejakú duchovnu akrobaciu (Mt 4:1-11 a Lk 4:1-13):

•
•

„Ak si Syn Boží, povedz, aby sa tieto kamene stali chlebom“ (v. 3).
„Ak si Syn Boží, hoď sa dolu, lebo veď je napísané, že svojím anjelom prikáže o tebe,
a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil svojej nohy o kameň“ (v. 6).
„Toto všetko ti dám, ak padneš a pokloníš sa mi“ (v. 9).

•

Ak prichádzajú ponuky, musíš zistiť, odkiaľ sú. Od satana, od ľudí, z tela alebo od Boha? Ježiš mal
úžasnú možnosť predviesť sa a zneužiť svoje pomazanie. Ale On neprišiel konať vôľu diablovu ale
Otcovu: „Mojim pokrmom je to, aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonal jeho dielo“ (J 4:34).
„Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne, a toho, kto príde ku mne, nevyženiem von. Lebo som
nezostúpil z neba nato, aby som činil svoju vôľu ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A to je vôľa toho,
ktorý ma poslal, Otcova, aby som nestratil ničoho z toho, čo mi dal, ale aby som to všetko vzkriesil
v ten posledný deň. Lebo to je vôľa môjho Otca, ktorý ma poslal, aby každý, kto vidí Syna a verí
v neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň“ (J 6:37-40).
„...nehľadám svojej vlastnej vôle, ale vôľu toho, ktorý ma poslal, Otcovu“ (J 5:30).
Podobne je to s učeníkmi Ježiša (Ješuu): „Veď vieme, že Boh hriešnikov nečuje; ale keď niekto ctí
Boha a činí jeho vôľu, toho čuje“ (J 9:31). Ježiš (Ješua) vedel, čo je viera a pomazanie, ale vedel
tiež, že k naplneniu vôle Otcovej potrebuje aj poslušnosť. Podobne aj my, Jeho učeníci, potrebujeme
chodiť pred tvárou Otcovou vo viere, pomazaní, ale aj v poslušnosti, aby sme naplnili Božiu vôľu!
Šalom!
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PRÍHOVORCOVIA ZA IZRAEL
Piatkové modlitby, Jeruzalem, december 2014
V prvom rade vás chceme povzbudiť, aby ste neochladli, alebo neupadli do pochybností z okolností, že premiér Netanjahu rozpustil parlament a vyhlásil predčasné voľby. Hoci sme to neočakávali, stále však vieme, že keď sa modlíme v súlade s Jeho vôľou,
počuje nás a odpovedá (1J 5:14 -15). Často reaguje spôsobom, ktorý je vyšší ako naše predstavy
(Iz 55:8-9). Naša základná modlitba pred poslednými voľbami znela, aby dal Boh Izraelu vládu, cez
ktorú bude oslávený. Táto prosba je na 101% v súlade s Jeho vôľou, pretože zjavovanie Jeho slávy
je cieľom všetkého, čo robíme a čo hovoríme (J 17,1 a 4-5). Preto potrebujeme zachovať kurz
a pokračovať v modlitbách za autority - čo je tiež v súlade s Jeho vôľou (1Tim 2:1-4).
1.) Modlitby sme začali piatkovým šabatovým čítaním. Ne tento deň pripadlo slovo proroka Ámosa 3,7-8: „Pretože Hospodin, Pán, neučiní nič bez toho, že by nevyjavil svoj zámer svojim služobníkom, prorokom. Lev reve, kto by sa nebál? Pán Hospodin hovorí, kto by neprorokoval?“
•
•
•
•

Vďaka Ješua, že bdieš nad svojim slovom, aby si ho vykonal (Jer. 1:11-12).
Bez ohľadu na to, čo sa deje na zemi, Ty si stále Boh a TY stále vládneš (Ž 103: 19).
Chválime Ťa, Ješua, že vláda je na tvojich pleciach (Iz 9:6, Mt 28:19).
„Preto aj Boh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno,
aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských, a každý jazyk, aby vyznal, že Ježiš Kristus je Pánom, na slávu Boha Otca“ (Fil 2:9
-11).

2.) Predčasné voľby sú v Izraeli naplánované na 17.marca 2015. V prvom rade sme prosili Pána,
aby oslobodil Izraelčanov od tvrdej kritiky manipulačných humanistických médií. Drvivá väčšina
izraelských masmédií, podobne ako bežné západné média, inklinuje k lavici a nie je fanúšikom premiéra Netanjahua. Skutočným problémom a námetom na modlitbu je, aby boli Izraeliti slobodní od
názoru človeka a chceli počuť Boží názor (vôľu) pre nadchádzajúce voľby.
•
•
•
•
•

„Lebo čary sa nechytia Jákoba ani zariekanie Izraela. Teraz nech povedia Jákobovi a Izraelu, čo vykonal Boh“ (4M 23:23)!
Abba, stráž svoje slovo, obzvlášť v čase ako je tento, keď sa blížime k volebnému obdobiu.
Otvor oči veľkému množstvu Izraelitov, aby videli, čo všetko je v stávke z tvojej perspektívy
a potom nech majú lepšie porozumenie, koho voliť.
Zabráň tomu, aby humanistické vymývanie mozgov získalo kontrolu nad ich myslením.
„Mnohé úmysly sú v srdci človeka; ale rada Hospodinova, tá obstojí“ (Pr 19:21).

3). Toto nás priviedlo k ďalšiemu námetu na modlitby - oslava Božieho slova v období Chanuky.
Prvá noc tohto sviatku pripadá na utorkový večer, 16.decembra. Židovský ľud bude nielen v Izraeli,
ale aj v exile zapaľovať chanukové sviečky. Prosili sme, aby každou ďalšou zapálenou sviečkou
bratstvo
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žiarilo Jeho slovo stále jasnejšie a jasnejšie.

•

Ulož svoje slovo ako definitívnu pravdu v srdciach tvojho ľudu, ako olovnicu, s ktorou posudzujú všetky veci - nielen prirodzené ale aj duchovné.
„...v tvojom svetle vidíme svetlo“ (Ž 36:10).
„Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku“ (Ž 119:105).
„Posväť ich v svojej pravde! Tvoje slovo je pravda“ (J 17:17).
Vlož do svojho ľudu veľký hlad po čistom Božom slove. Odkry ich oči, aby mohli vidieť divy z
tvojho zákona (Ž 119:18).
Nech je vzdaná úcta každému rabínskemu učeniu, ktoré je v súlade s Tvojím zapísaným slovom, ale nech je odhalené každé falošné učenie, ktoré odporuje Tvojmu zapísanému slovu
(Pane, prosíme ťa, aby si to robil aj v cirkvi).
„Tráva uschla, kvet uvädol, ale slovo nášho Boha stojí na veky“ (Iz 40:8).

•
•
•
•
•
•

4.) Opäť sme sa vrátili k modlitbám za novú vládu. Tento krát konkrétnejšie. Prosili sme za vládu, cez ktorú bude nielen oslávený Boh, ale ktorá bude vedieť čeliť nastávajúcim výzvam.

•

Abba, zasľúbil si nám, že keď sa vrátime z exilu, dáš nám dobrých lídrov (Iz.1:26, Jer.3:15;
23:3-4; Ez. 34:1-31).
Ako si povedal, „nemáte, pretože si neprosíte“ (Jk.4:2b), jednoducho prosíme za vládu podľa
Tvojej dokonalej vôle.
Daj Izraelu vládu, cez ktorú budeš len ty sám oslávený.
Počas volebného obdobia zjav skutočné úmysly srdca každého kandidáta.
Utešujeme sa slovom proroka Daniela 5:21b, „že Boh Najvyšší panuje nad kráľovstvom človeka a koho chce, toho ustanoví nad ním.“
„Hospodin ruší radu národov; na nič obracia myšlienky ľudí. Rada Hospodinova stojí na veky,
myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie“ (Ž 33:10-11).
Pane, iba ty vieš, čomu bude Izrael v blízkej budúcnosti čeliť. Preto ťa prosíme o vládu, ktorú si
budeš môcť použiť, aby vedela ochrániť nielen krajinu ale aj tvoj ľud.

•
•
•
•
•
•

5.) V Izraeli sa volí strana a nie špecifická osoba. Strana s najväčším počtom kresiel zvyčajne
dostane prvá príležitosť zostaviť vládnu koalíciu. Netanjahuova stana je Likud. Minulý týždeň ústredie Likudu schválilo žiadosť Bibiho, aby sa primárky v jeho strane konali o týždeň skôr, ako sa pôvodne plánovalo, čiže nie 6.januára ale 31.decembra. Pre Netanjahua to bolo veľké víťazstvo
a dôkaz, že má stále vysokú podporu mnohých členov strany Likud. Sme pripravení prijať aj úplne
nového premiéra Izraela, ak je to Pánova vôľa. Doteraz sme to však nevnímali. Preto sa i naďalej
modlíme za Bibiho, ktorý je koniec koncov stále vodca Izraela, minimálne do času, kým sa neschváli
nová vláda. Ak bude Netanjahu tvoriť novú vládu, potrebuje za sebou spoľahlivú stranu. Fakt je, že
v súčasnosti sa v nej nachádzajú i nepriateľské tábory.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Pane, opäť Ti vyjadrujeme vďačnosť, že si pre tento čas do pozície vodcu Izraela postavil
Benjamína Netanjahua.
Naďalej si ho používaj, aby odolával tlaku sveta rozdeliť Tvoju zem.
Ochraňuj jeho telo, ducha, dušu i myseľ (Ž 80:17).
Keď číta tvoje slovo, prosíme ťa, aby si k nemu touto formou jasne prehovoril.
Prosíme ťa, aby si do Likudu priniesol jednotu. Odstráň kohokoľvek a čokoľvek, čo by bránilo, aby Netanjahu vykonával svoju funkciu premiéra Izraela (Ž 133:1-3).
Ak je v tvojich plánoch ešte niekto iný okrem Netanjahua, prosíme ťa, aby si nám to zjavil,
aby sme mohli byť zjednotení s Tvojou vôľou.
Ak je to Netanjahu, potom ťa prosíme, aby vo voľbách získal drvivú väčšinu hlasov. Proste
jednoznačné víťazstvo aj v primárkach stany Likud.
Pomôž Bibimu, aby sa nezamotal do politických hier v predvolebnom období. Práve naopak,
použi si ho, aby tomuto národu komunikoval pravdu. „Lebo moje ústa budú vravieť pravdu ...“ (Pr.8:7a)

6.) Život v Izraeli pokračuje i napriek politickej nestabilite. Svet už naznačil, že vytvorí tlak na
Izrael, aby rozdelil krajinu, aby ho obvinil z vojnových zločinov, aby ho odmietol. Nepoľaví len preto,
že židovský štát čakajú voľby. Bezpečnostná hrozba z Iránu, Hamasu, Hizballáhu, ISIS, od Palestínčanov a izraelských Arabov je stále aktuálna a Izrael sa musí brániť. Okrem toho, diplomatický nátlak medzinárodného spoločenstva pretrváva, ak nezosilnel, v dôsledku pokusov ovplyvniť výsledok
izraelských volieb a nakoniec sa zbaviť aj Bibiho. Áno, už sme počuli aj videli indikácie tejto skutočnosti. Väčšina svetových lídrov Netanjahuom opovrhuje. Tento fakt je pre nás dosť silným potvrdením, že je Božím mužom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abba, Izrael Ťa potrebuje! Chráň a obhajuj ho v týchto ťažkých časoch - politicky aj fyzicky
(Ž 121:4).
„Počujte slovo Hospodinovo národy, a zvestujte to ďaleko na ostrovoch a hovorte: Ten, ktorý
rozptýlil Izraela, ho zase zhromaždí a bude ho strážiť ako pastier svoje stádo“ (Jer.31:10).
Prosíme Ťa o pokoj pre Jeruzalem - špeciálne v týchto dňoch.
Udržuj izraelské bezpečnostné sily v strehu, bdelosti a pohotovosti, aby reagovali na každé
prejavené zlo (Kaz.8:11).
Pomôž vláde, aby dala bezpečnostným silám všetku potrebnú oporu pre vykonávanie práce.
Žehnáme každého, kto fyzicky stojí v medzere za tento národ - v Ješuovom mene.
Nedovoľ, aby smrť vysoko postaveného palestínskeho predstaviteľa, bývalého teroristu,
spôsobila ďalšie úmrtia.
Pane, polož svoju ruku na Chrámový vrch v Jeruzaleme - na vrch Tvojej svätosti (Ž 2:6,3:4).
Pomôž obyvateľom Izraela, aby boli bdelí.

7.) Chanuka, doslova Sviatok zasvätenia, alebo tiež známy ako Sviatok svetiel, trvá osem dní.
Je spomienkou na znovu zasvätenie Jeruzalemského chrámu Makabejcami po jeho znesvätení
v roku 185 pred Kristom. Tóra sa síce o ňom nezmieňuje, ale spomína sa v Novej Zmluve (J 10,22).
Toto obdobie je výbornou príležitosťou, aby sme sa modlili za deti Izraela, aby uvideli svetlo - Svetlo
Sveta - Mesiáša Ješuu.
bratstvo
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•

Ako bude počas Chanuky s pribúdajúcimi sviečkami svetlo stále jasnejšie, tak nech je stále
jasnejšia aj tvár Mesiáša. „Nikto nemôže prísť ku mne, keby ho nepritiahol Otec, ktorý ma
poslal...“ (J 6:44a).
Zachráň svoj ľud, zvyšok Izraela. „Ohlasujte, chváľte, a hovorte: Spas, ó, Hospodine, svoj
ľud, ostatok Izraela“ (Jer.31:7)!
Hlboko zasiahni srdcia Židov, ktorí nás prijali (či už mesiánskych Židov alebo kresťanov),
aby prijali Teba (J 13:20).
Modli sa za konkrétnych Židov, ktorých poznáš a nie sú ešte očistení krvou Baránka (Zj.5:9).

•
•
•

8.)Alija - návrat Židov z exilu domov. Sme svedkami nádherných svedectiev - vrátane nárastu
alije z Európy a Ukrajiny. Zdá sa, že väčšina Židov v exile je zaseknutá a buď sa nemôže pohnúť,
alebo odmieta vidieť vzrastajúci antisemitizmus okolo nich.
•

Pane, v tejto záležitosti budeme dotieraví, pretože je to priamo prepojené s Tvojou slávou
(Iz.43:5-7, 21).
Vďaka za uvoľnenie potrebných dokumentov pre ukrajinských Židov, ktorí sú vo veľkej tiesni. Mnohí to využili, aby sa vrátili domov.
Pane, ako uvoľňuješ lovcov (Jer. 16:16), tiež uvoľni v Židoch schopnosť čeliť realite a uvedomiť si nebezpečenstvo.
Abba, špeciálne Ťa prosíme za amerických Židov a Židov žijúcich na Západe, ktorí nemajú
dokonca ani len pas. Pritlač na nich, aby si dali svoj domov do poriadku.
„A stane sa toho dňa, že Pán po druhé priloží svoju ruku, aby si dobyl ostatok svojho ľudu,
ktorý ponechaný súc pozostane z Assúra a z Egypta, z Patrosa a z Ethiopie, z Élama a zo
Sineára, z Chamatu a z ostrovov mora. A vyzdvihne prápor národom a zoberie zahnaných
Izraelových a rozptýlené Júdove zhromaždí od štyroch strán zeme“ (Iz. 11:11-12).

•
•
•
•

9.) Na záver sme sa modlili za vás - príhovorcov z národov. Ako sa približujeme k finálnym
dňom, tlak na telo Kristovo, a špeciálne na strážcov na múroch Jeruzalema, narastá. Cítime to tu na
Sione a predpokladáme, že to zažívate aj vo vašom kúte sveta.
•

Pane, povzbuď nás! Ty nás hľadáš, aby si v milosti jednal s našim národom. „A hľadal som
človeka spomedzi nich, ktorý by spravil ohradu a postavil sa v medzeru pred mojou tvárou
za tú zem, aby som ju neskazil, ale som nenašiel. Preto vylejem na nich svoj zúrivý hnev,
ohňom svojej prchlivosti im učiním koniec, ich cestu dám na ich hlavu, hovorí Pán Hospodin“ (Ez. 22:30-31).
Upevni nás, aby sme vo viere vedeli, že konáme Tvoju vôľu - dokonca aj keď nevidíme výsledky (lebo chodíme vierou a nie videním, 2Kor 5:7).
Prečítajte si Lukáša 18:1-8. Ješua kladie otázku, či keď sa vráti na zem, nájde niekoho, kto
vytrvá v modlitbe!
A toto je tá smelá dôvera, ktorú máme k nemu, že keď prosíme niečo podľa jeho vôle, čuje
nás (v gréčtine:počúva so zámerom, aby vykonal). A keď vieme, že nás čuje, za čokoľvek
prosíme, vieme, že máme splnené svoje prosby, ktoré sme prosili od neho (1Jn 5:14-15).

•
•
•

Váš IFI tím
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„A kde po čomže sa pozná, že som našiel milosť v tvojich očiach, ja i tvoj ľud? Či azda nie po tom,
že pôjdeš s nami, a že budeme tvojou dobrotou odlišní, ja i tvoj ľud, od všetkých ľudí, ktorí sú na
tvári zeme“ (2M 33:16) ?
„Čože by som zlorečil tomu, komu nezlorečí silný Boh?! A čo by som vylieval hnev na toho, na koho
sa nehnevá Hospodin!? Lebo ho vidím z vrchu skál a z vŕškov ho pozorujem. Hľa, je to ľud, ktorý
bude bývať osobitne a nebude počítaný medzi iné národy“ (4M 23:8-9).
Boh chcel, aby sa Izrael od úplného počiatku svojej existencie odlišoval od ostatných národov sveta. Jeho zámer stále trvá. Boží zámer sa nezmenil – chce zjavovať seba samého skrze Izrael. Fakt,
že sme ako národ zlyhali a nie sme tým, kým nás stvoril, nezastavilo Božiu túžbu a zámer, t.j. pred
očami ostatných národov zjavovať svoju svätosť cez Izrael.
„Ale posvätím svoje veľké meno, poškvrnené medzi národmi, ktoré ste poškvrnili medzi nimi, a poznajú národy, že ja som Hospodin, hovorí Pán Hospodin, keď sa posvätím vo vás pred ich očami.
Lebo vás poberiem z národov a zhromaždím vás zo všetkých zemí a dovediem vás do vašej zeme“ (Ez 36:23-24).
Židovský ľud bol po celú svoju históriu národom, ktorý bol chtiac-nechtiac v izolácii. V kresťanskom
i arabskom svete ešte pred polovicou 19-teho storočia začali oddeľovať Židov od okolitého sveta.
Budovali sa geta, v ktorých žili, či už vlastným rozhodnutím alebo prinútení zákonom, Hebreji. Tým
bolo úplne zrejmé, kto je Žid.
Väčšina Židov sa obliekala a žila religióznym spôsobom života, hoci nie každý Žid bol nábožný. Kto
by si v týchto storočiach vedel predstaviť židovského muža bez brady a klobúka na hlave? Aké
čudné a desivé bolo pre národy poznanie, že košer obchody s mäsom nepredávajú bravčové, a že
Židia nepracujú počas šabatu? V období veľkého prenasledovania v Španielsku nútili Židov, aby
konvertovali. Na potvrdenie svojho rozhodnutia museli verejne zjesť bravčové mäso a pracovať
v deň šabatu.
I keď sa Izrael nestal kráľovstvom kňazov alebo svätým národom, stále je typický svojou jedinečnosťou. Až doteraz neasimiloval so svetom ,i keď robil všetko preto, aby sa tak stalo.
Izrael sa z celej sily pokúšal splynúť a stať sa jedným z národov, uprostred ktorých býval. Avšak
bezúspešne. I keby si Židia mysleli, že uspeli, ľudia medzi ktorými žijú, by im neustále pripomínali,
že sú stále len Židia.
Môžeme to vidieť v čase inkvizície v Španielsku. Židov, ktorí konvertovali (v dôsledku veľkej vlny
prenasledovania 100 rokov predtým) po mnoho generácii nenazývali Španielmi, ale „novými kresťanmi“. Museli bývať vo svojom vlastnom gete, ktoré sa nachádzalo hneď vedľa židovského geta.
bratstvo
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Nemali rovnaké práva ako Španieli, nemohli vykonávať niektoré povolania. Koniec koncov, nezáležalo na náboženstve, išlo o krv (pôvod).
Nemeckí Židia sú ďalším príkladom. Keď ich poslovia z malej židovskej komunity v Palestínskom
mandáte varovali pred Hitlerom, reagovali slovami: „Sme viac Nemcami, ako samotní Nemci, veď aj
toto pominie.“
Spomíname si, ako to pominulo - v plynových komorách a peciach v Auschwitz.
Dnes, po prvý krát v dlhej histórii Izraela, asimilácia – splynutie so svetom – postupuje a židovský
ľud sa vytráca. Keď som ako dieťa vyrastal v New Yorku, len v samotnom meste žili 4 milióny Židov.
V súčasnosti tvorí židovskú populáciu v celej Amerike približne 5,3 milióna Židov, z toho 500 000
tvoria Izraeliti.
Čo faraón, Háman, Hitler a inkvizícia nedokázali dotiahnuť do konca, to Židia úspešne ukončujú
sami. Vzdávajú sa svojej židovskej identity, utekajú od Boha, z Izraela. Utekajú pred svojim predurčením. Pokúšajú sa byť národom ako iné národy sveta, ľuďmi ako ostatní ľudia.
Židovský národ i naďalej prahne po láske, po prijatí a podpore od ostatných krajín sveta – špeciálne
od USA. Chce byť jedno s nimi, chce byť ako ony a chce, aby ho mali rady.
Po poslednej vojne s Gazou a následných agresívnych demonštráciách po celom svete, ktoré neboli ani tak proti izraelské ako skôr otvorene antisemitské, by si Izrael mal uvedomiť, že svet ho
jednoducho nemá rád, veľmi často dokonca nenávidí.
Židovský národ čaká ešte viac utrpenia, aby bol oddelený od národov. Čítame to v Jeho Slove
a vlastne sme toho už svedkami.
Ak si spomenieme na exodus z Egypta, z Písma je zrejmé, že sám Boh zatvrdzoval faraónovi srdce, aby nedovolil deťom Izraela opustiť Egypt. Navzdory utrpeniu, ktoré postihlo stovky tisíce ľudí,
bola to Božia vôľa. Jeho vôľou nebolo priniesť utrpenie či smrť všetkým tým Egypťanom, ktorých
zaplavilo Červené more. Božou vôľou bolo, aby celý svet poznal, že ON, On sám je PÁN.
„Ale ja zatvrdím srdce faraóna a budem množiť svoje znamenia a svoje zázraky v Egyptskej zemi.
Preto vás neposlúchne faraón, a ja položím svoju ruku na Egypt a vyvediem svoje vojská, svoj ľud,
synov Izraelových, z Egyptskej zeme s veľkými súdmi. A zvedia Egypťania, že ja som Hospodin,
keď vystriem svoju ruku na Egypt a vyvediem synov Izraelových z ich stredu“ (2M 7:3-5).
Boží zámer bol vtedy zrejmý a je jasný aj dnes. Jeho prianím je, aby ho celá zem velebila, aby ukázal, že on je verný v svojej zmluve, zázraky konajúci Boh, ktorého znamenia a divy sú nesporne
zrejmé všetkým, ktorí ich vidia.
Pred nedávnom mal minister obrany Moše Jaalon prejav na istom súkromnom zhromaždení. Povedal, že americký minister zahraničných vecí John Kerry nielenže nerozumie Strednému východu,
ale je aj posadnutý spasiteľskou úlohou uzavrieť mier medzi Izraelom a Palestínčanmi. Počas ne10
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dávnej oficiálnej návštevy v USA ho Obamova administratíva potrestala (nedovolila mu stretnutie
s administratívou) za to, že hovoril pravdu. Niektorí ľudia spochybňujú americké upnutie sa na nereálnu izraelsko – palestínsku dohodu nie iba ako dezilúziu a ignorovanie situácie, ale pre jej samotné
antisemitské korene.
Obamov populárny novinár z „The Atlantic“, americký Žid Jeffrey Goldberg, cez ktorého Biely dom
často vyjadruje svoju nespokojnosť s politikou Izraela a špeciálne so samotným Netanjahuom, citoval nemenovaného vysokopostaveného úradníka. Ten o premiérovi židovského štátu prehlásil, že je
zbabelec, ktorý má strach napadnúť nukleárny program Iránu a z nastávajúcej dohody s Palestínčanmi.
Tento krutý mediálny útok uštedrili Netanjahuovi po tom, ako premiér oznámil, že Izrael plánuje
vystavať 1000 nových bytových jednotiek v židovských štvrtiach Jeruzalema. Každý, kto má zdravý
rozum vie, že Izrael nikdy neopustí tieto štvrte. Pre svet to však bude stále len okupované územie,
pretože sa nachádza za zelenou čiarou (za hranicami spred roka 1967).
Netanjahu veľmi jasne komunikoval, že tieto štvrte sú časťou Jeruzalema, ktoré je hlavným mestom
Izraela. Ako povedal: „Stavali sme v Jeruzaleme, staviame v Jeruzaleme a budeme v tom i naďalej
pokračovať. Počul som názor, že výstavba v židovských štvrtiach Jeruzalema vzďaľuje mierovú
dohodu. Pravdou však je, že nie výstavba ale kritika kladie prekážku mierovej dohode. Tieto slová
odsúdenia za výstavbu sú veľmi vzdialené od reality. Francúzi budujú Paríž, Angličania Londýn,
Izraelčania Jeruzalem. Mali by sme Židom zakázať žiť v Jeruzaleme len preto, že to spôsobí rozruch?“
Netanjahu povedal, že „kritika sveta iba poukazuje na dvojitý štandard. Keď Abbás podnecuje vraždiť Židov, medzinárodné spoločenstvo je ticho, ale keď Židia budujú Jeruzalem, ide vyskočiť z kože.
Musíme to odmietnuť. Nie je to správne, nie je to pravda a stojí to proti akémukoľvek mierovému
konceptu.“
Ak sa obzrieme o 6 rokov späť, na počiatok Obamovej vlády, zistíme, že to bol americký prezident,
kto spravil z výstavby Jeruzalema prekážku k mieru. Ako by potom mohol byť Abbás menej kritický
k židovskému Jeruzalemu? Obamova administratíva reagovala na Netanjahuov postoj voči Jeruzalemu článkom Jeffreya Goldeberga.
Je skutočne udivujúce, že smrť 200 000 Sýrčanov a vyhnanie viac ako 9 miliónov obyvateľov z ich
domova (3 milióny ušli za hranice a 6 miliónov sa rozpŕchlo po krajine) Obamu nepobúrilo. Je udivujúce, že Putinova anexia Krymu a možná anexia východnej Ukrajiny nerozzúrila amerického prezidenta. Zdá sa, že Obama si nerobí ťažkú hlavu ani z nukleárneho programu Iránu. Ale, keď Izrael
oznámi novú výstavbu v Jeruzaleme, je údajne červený od hnevu.
Mohol by Boh zatvrdnúť srdce amerického prezidenta voči Izraelu z toho istého dôvodu, ako to
urobil v prípade faraóna, čiže preto, aby sa uskutočnili Jeho plány? Ak je to pravda, dôsledky pre
Ameriku budú skutočne závažné a naznačovali by prísny súd. Čo čaká Ameriku, ak ide proti zrenici
Božieho oka?
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„Lebo takto hovorí Hospodin Zástupov: Po sláve ma poslal k národom, ktoré vás olupovali; lebo ten,
kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice jeho oka“ (Zach 2:8).
Čo sa stane, ak Amerika nezamietne palestínsky plán predložený Bezpečnostnej rade OSN,
v ktorom sa žiada, aby sa Izrael do roku 2017 stiahol zo Západného brehu (Judea a Samária)
a Jeruzalema ?
Ide o Božie časovanie, alebo sa nepriateľ pokúša zaútočiť ešte pred stanoveným časom? Zatiaľ
celkom neviem, ale niečo sa určite deje.
Potrebujeme porozumieť tomu, že keď Boh niekomu zatvrdzuje srdce, znamená to, že toto srdce je
už otvorené pre zatvrdenie. Boh nemanipuluje naším srdcom alebo našou prirodzenosťou.
Ak príde na Ameriku vážny Boží súd, prosím vás, nemyslite si, že zvyšok sveta sa tomu vyhne.
Nevyhne. S dôsledkami tohto súdu sa bude boriť celý svet. Možno povstane ďalšia pozemská veľmoc, ktorá sa stane na určité obdobie „svetovým lídrom“ namiesto USA. Možno je to predzvesť
budúceho antikrista, ktorý prichádza, aby „oslobodil“ svet z chaosu a násilia.
Nehovorím tieto veci v zmysle, „takto vraví Hospodin“, ale mám v svojom srdci silný dojem, že je
možné, že to pôjde takouto nejakou cestou. Potrebujeme si uvedomiť, že sa môžeme nachádzať na
pokraji významných zmien vo svete. A to by malo ovplyvniť náš modlitebný život – to, ako sa modlíme a za čo sa modlíme.
„On mení časy i doby, zosadzuje a nastoľuje kráľov, múdrosť dáva múdrym a rozumnosť rozumným“ (Dan 2:21).
Určite sa niečo deje v rámci izraelsko-amerických vzťahov. Boh vyviedol Izrael z Egypta, ktorý bol
v tom čase super veľmocou vo svete. Zo sviežich a bujných egyptských polí sa dostali na púšť, aby
s Bohom ale po vlastných putovali na svoje polia.
Dnes si väčšina Židov myslí, že samotná existencia Izraela závisí od podpory USA. Izraelčania
veria klamstvu, že bez USA Izrael zanikne. Je to veľmi nebezpečný a hriešny postoj, ktorý popiera
Božiu moc. Len On sám zachová a prevedie Izrael cez ťažké obdobie, ktoré má pred sebou.
Nepochybujem o tom, že Boh chce pretrhnúť závislosť Izraela od USA. Boh vzkriesil Izrael opäť
k životu a zabezpečí aj jeho prežitie. Prečo? Aby ukázal svoju slávu medzi národmi.
„Hľa, spoľahol si sa na palicu tej nalomenej trstiny, na Egypt (USA), ktorá, keď sa niekto oprie na
ňu, vojde do jeho ruky a prebodne ju: taký je faraón, egyptský kráľ (Obama), všetkým, ktorí sa nadejú na neho“ (Iz 36:6).
„Oznámili ti, človeče to, čo je dobré, a čo požaduje Hospodin od teba; iba to, aby si činil súd, miloval
milosrdenstvo a chodil pokorne so svojím Bohom“ (Mich 6:8).
Chodiť pokorne s Bohom tiež znamená, odložiť svoje vopred vytvorené predstavy o tom, ako sa
12
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budú udalosti vyvíjať. Musíme uchopiť Božie slovo láskavo a držať ho v slobode.
Žijeme v časoch Božieho trasenia a temnoty. Pánov príchod sa približuje.
„A budete slýchať o vojnách a chýry o vojnách. Hľaďte, aby ste sa nestrachovali, lebo to všetko sa
musí stať, ale ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu,
a bude bývať hlad a mor, a zemetrasenia budú miestami. A to všetko je počiatkom pred pôrodných
bolestí sveta. Vtedy vás vydajú v súženie a budú vás zabíjať, a budete nenávidení od všetkých
národov pre moje meno. A vtedy sa pohoršia mnohí a budú sa navzájom udávať a nenávidieť. Povstanú aj mnohí falošní proroci a zvedú mnohých. A preto, že bude rozmnožená neprávosť, ochladne láska mnohých; ale kto zotrvá až do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom, a vtedy príde koniec“ (Mt 24:6-14).
Žijeme v rýchle sa meniacich a skazených časoch. Pán túži po tom, aby sme s ním chodili, naučili
sa počúvať Jeho hlas, vykonávať Jeho vôľu, a v príhovore a čine mu pripravovali cestu pre Jeho
príchod. Ak mu nebudeme poddajní, nebudeme schopní prežiť a vykonať Jeho vôľu.
Boh má s Izraelom zámer, ktorý naplní. Stane sa tak i napriek všetkým mocným snahám nepriateľa
zničiť Izrael a zmariť Božie plány. Stane sa tak i napriek nenávisti a ľahostajnosti sveta voči tomuto
malinkému národu. Boh uskutoční svoje plány s Izraelom dokonca aj vtedy, ak bude cirkev ignorovať Božie slovo, zmluvný vzťah s Izraelom a premýšľaním sa pripodobní svetu – bude buď ignorovať, alebo brániť Izraelu prežiť.
V Izraeli bude Boží pohyb, ktorý nezasiahne len rabínsky judaizmus ale aj mnoho Izraelitov. Boh ich
privedie do zmluvy, ktorú s nimi uzavrel skrze krv Pána Ježiša - Jeho obeť na kríži v Jeruzaleme
pred 2000 rokmi. Bude to slávny deň, ale nepríde len tak ľahko. Izrael má pred sebou veľmi ťažký
čas.
„Hovorí ten, ktorý svedčí toto: Áno, prídem skoro! Amen. Áno, príď, Pane Ježišu! Milosť nášho Pána
Ježiša Krista so všetkými vami. Amen.“ (Zj. 22:20-21)
Modlite sa:

•

Za Boží ľud, aby mal uši, ktoré počúvajú Jeho hlas. "Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí
zborom" (Zj. 3:22)!
• Za Boží ľud, aby poznal časy a obdobia, v ktorých žijeme. "Ale o časoch a o dobách nepotrebujete, bratia, aby sa vám písalo. Lebo sami dôkladne viete, že deň Pánov príde tak ako zlodej v
noci. Lebo keď budú hovoriť: Pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle príde na nich zahynutie ako bolesť
na tehotnú ženu, a neujdú. Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň zachvátil ako zlodej. Lebo
vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nie sme synmi noci ani tmy. A tak teda nespime ako ostatní,
ale bdejme a buďme triezvi" (1Tes. 5:1-6).
• Za premiéra Netanjahua, aby bol mužom odvahy a múdrosti v tomto kritickom čase Izraela.
"Buďte zmužilí a smelí! Nebojte sa a nedeste sa tvári assýrskeho kráľa ani sa nedeste pred celým
tým množstvom, ktoré je s ním, lebo s nami je väčší ako s ním. S ním je rameno tela, ale s nami je
bratstvo
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Zvuk šofaru
Hospodin, náš Boh, aby nám pomohol a vybojoval naše boje" (2Kron. 32:7-8).
• Za izraelský ľud, aby podporoval Netanjahua a nie Obamu a aby začal dôverovať Bohu novým
spôsobom. "Nadej sa na Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť.
Poznávaj ho na všetkých svojich cestách, a on bude urovnávať tvoje chodníky" (Pr. 3:5-6).
• Nech sú odhalené skutočné Obamové plány (a motívy jeho srdca) "A preto všetko, čo ste povedali vo tme, bude sa čuť na svetle; a čo ste v komorách šeptali do ucha, bude sa hlásať na domoch" (Lk.12:3).
"Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ostríha. Nech dá Hospodin svietiť na teba svojej tvári a nech
ti je milostivý. Nech pozdvihne Hospodin na teba svoju tvár a nech ti dá pokoj" (4.M 6:24-26).
Eliyahu Ben-Haim, Jeruzalem
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SPRÁVY Z DIASPÓRY

Chaja (1936) býva sama. Nikdy nebola vydatá, lebo sa celý život starala o svojho slepého brata,
ktorému obetovala svoju mladosť. Celý život prepracovala. Najskôr 5 rokov v banke a potom
39 rokov v jednom monopolnom potravinovom reťazci Sovietskeho zväzu ako účtovníčka
a kontrolórka. Spolu odrobila skoro 45 rokov.
Teraz pomáha organizovať distribúciu pomoci pre ešte odkázanejších ľudí ako je ona. Nevzdáva sa
a chce byť užitočná aj iným. „Najdôležitejšie je, že som na nohách.“ – tvrdí. „Mama bola zo Stalingradu a tam som v okolitých dedinkách aj prežila vojnu. Pamätám si ako sme spievali:
Stalingrad my nezdadim i Moskvu stalicu, všech fašistov perebjom, stanem na granicu!
Mama tam robila v škôlke a otec bol chirurgom v Stalingradskej nemocnici. V roku 1943 budovu
nemocnice bombardovali a otec zahynul.“
Chaja má veľkú knižnicu a chváli sa tým, že v nej má 127 podpísaných diel. Jej penzia vo výške
1020 UAH jej na všetky potrebné lieky nestačí. Má aj problémy zo sluchom. Sužuje ju aj chorá pečienka, srdce a silná alergia.
Prihovárajte sa za tých, ktorým slúžime, nech zjavenie Mesiáša vstúpi do ich sŕdc. Je napísané, že,
„... poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.“ (Ján 8:32)
Šalom
Chevra tím

bratstvo
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AKTUÁLNE POTREBY - SANITKA!

Niektorí ste sa pýtali, či projekt Ambulance (sanitka) pokračuje. Áno, samozrejme, pokračuje. Podľa izraelských zákonov sa sanitky môžu používať maximálne 8 rokov. Potom ich
treba vymeniť za nové. Znamená to, že tieto potreby sú celý čas aktuálne a my naďalej
pokračujeme v ich napĺňaní. Ľudský život, jeho ochrana a záchrana v ohrozujúcich situáciách, majú pre Židov nevyčísliteľnú hodnotu. Boh i v Tóre venuje životu zvlášť pozornosť,
lebo je stvorený samotným Stvoriteľom. Preto tvoj dar neprejde pred Otcom nepovšimnutý!
Za MDA tím ďakuje,
Stanislaw Gawel
Informácie o účtoch nájdete na predposlednej strane časopisu
alebo na www.chevra.sk. Použite var. symbol „85000“.
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S BIBLIOU OD DAN PO BERŠEBU

Milosť vám a pokoj od Boha,nášho Otca a od Pána Ježiša.
Ďakujem Bohu za bratov Staška a Jozefa. Cez vašu službu som mohla mať aj ja účasť na údele
svätých. Byť obohatená každým slovom a známosťou a spolu s vami rásť v poznávaní nášho Pána
Ježiša. Bola som nadšená a zároveň dojatá krajinou, vôňou, farbami, ľuďmi. To všetko vypovedalo
o tom, že Božie slovo je pravda. Ježiš povedal "Keď budem vyvýšeny všetkých pritiahnem k sebe".
Izrael je krajina, kde možno stretnúť ľudí zo všetkých národov zeme.
Z mnohých dotykov spomeniem jeden. Slová predavača v malom obchodíku v uličke starého Jeruzalema. O pozvaní nášho nebeského ocka domov, o tom, že všetko čo nám tu chutí, je to preto,
lebo to zrástlo s Božím slovom. Čas v ktorom žijeme je čas návratu k Otcovi. Áno, Ježiš nám zjavoval Otca. V Žid.1/1 Pavol hovorí,že v posledných dňoch Boh hovoril v Synovi. Boha nikto nikdy
nevidel, ale jednorodený syn, ktorý je v lone Otcovom nám vysvetlil. A známosť toho buduje mosty
medzi židmi a kresťanmi, aby tak z dvoch bol stvorený jeden a to nový človek. A tak obaja skrze
kríž máme prístup v jednom Duchu k Otcovi.
Buď Bohu chvála za to. Nech vás Pán mocne požehná.
Sestra Darina

Milí priatelia Izraela, máme voľné miesta do Izraela v októbri v roku 2015.

Plánovaný termín 15 - 23.10.2015

INFO: CHEVRA, Národná 10, 01001 Žilina, tel.: +421 41 5640536, balatova@chevra.sk
bratstvo
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AUDIO nahrávky
z Prorockej konferencie
priateľov Izraela 2014
Cena: 12,- €
Audio nahrávky sú na dvoch
CD
vo formáte MP3.
CD z audio nahrávok si môžete objednať na našej adrese:
CHEVRA, Národná 10, 010 01 Žilina, SR
www.chevra.sk
e-mail: chevra@chevra.sk
tel./fax: +421 (41) 56 40 536

KNIHY
WERNER ODER
Bojovanie
s démonmi
Nacizmu
(9,- €)

PETER TSUKAHIRA
Božie tsunami
(9,- €)

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 „Liečebný pobyt“
Projekt „Sanitka“

variabilný symbol 1033
variabilný symbol 85000

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

S BIBLIOU OD DAN PO BERŠEBU

LE-ŠANA HA-VA VI-JERUŠALAIM

NA BUDÚCI ROK V JERUZALEME - OKTÓBER 2015

