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Modlitebný list
Drahí súrodenci, tu je slovo zo Slova pre vás.
Boží hlas.
Dnes ráno ma zasiahlo slovo, ktoré hovorí Ježiš v evanjeliu Marka 4:24 – „Pozorujte, čo počujete.“ V tej istej kapitole tiež hovorí na dvoch
miestach: „Kto má uši (Ak má niekto uši), aby počul, nech počuje.“ (verše 9 a 23) Ježiš tu hovorí o našom počúvaní, ktoré je spojené
s videním.
Ján, učeník, ktorého Ježiš miloval, zapísal, čo videl a počul od z mŕtvych vzkrieseného Ježiša na ostrove Patmos: „Blahoslavený, kto číta
a tí, ktorí počujú slová tohto proroctva a ostrihajú to, čo je napísané v ňom, lebo čas je blízko.“ (Zjv 1:3) V 10 verši hovorí: „Bol som
v duchu v deň Pánov a počul som za sebou veľký hlas, ako hlas trúby.“ Len v duchu môžeš počuť, čo Duch hovorí zborom – Zjv 2:7, 11,
17, 29; 3:6, 13, 22. V pätnástom verši prvej kapitoly Ján píše: „...jeho hlas bol ako hlas mnohých vôd.“ A 12 verš hovorí: „A obrátil som sa,
aby som videl hlas, ktorý hovoril so mnou.“ Poznáš Ježiša, ktorý ťa spasil, alebo aj toho, ktorý hovorí k spasenému aj dnes, lebo „Ježiš
Kristus je ten istý, včera i dnes i na veky.“ (Hebr 13:8) On prehovoril k Pavlovi, keď išiel cestou do Damasku prenasledovať učeníkov Pánových: „A v tom, čo išiel, stalo sa, že sa už blížil k Damasku, a zrazu ho obkľúčilo svetlo z neba, a padnúc na zem počul hlas, ktorý mu hovoril: Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ? A on povedal: Kto si Pane? A Pán povedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ, tvrdo
ti bude proti ostňu sa spierať. A on trasúc a desiac sa povedal: Pane, čo chceš, aby som ti učinil? A Pán jemu: Vstaň a vojdi do mesta,
a povie sa ti, čo máš robiť.“ (Sk 9:3-6) Pavol videl Pána, počul hlas, ktorý ho viedol ohľadne jeho budúcnosti a naplňovania Božej vôle.
Sláva Bohu!
Tieto tri veci, počúvanie, videnie a naplnenie Božieho videnia, sú nerozlučiteľné. Ježiš povedal: „Amen, amen vám hovorím, že ten, kto
čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Amen, amen vám hovorím, že
príde hodina a je teraz, keď mŕtvi počujú hlas Syna Božieho a tí, ktorí počujú, budú žiť.“ (Jn 5:24-25) Doplnením tohto textu sú Ježišove
slová vo veršoch 28-29: „Nedivte sa tomu, lebo príde hodina, v ktorú všetci, ktorí sú v hroboch, počujú Jeho hlas, a vyjdú tí, ktorí dobre
činili na vzkriesenie života, ale tí, ktorí zle robili na vzkriesenie súdu.“ Znova: počúvanie, zjavenie a konanie.
Mám pre teba dobrú správu. Nemusíš žiť s očakávaním, že jedného dňa počuješ Boží hlas z hrobu. Je to síce zasľúbené pre všetkých,
ale jedny ho počujú na vzkriesenie života a druhí na vzkriesenie súdu. Boh chce, aby si ho počul dnes: „Preto, ako hovorí Svätý Duch:
Dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich sŕdc, ako v tom rozhorčení, v deň pokúšania na púšti...“ (Hebr 3:7-8) Podobne Slovo
je v Hebrejom 3:15 a 4:7.
Ježiš hovorí: „Moje ovce čujú môj hlas, a ja ich znám, a nasledujú ma...“ (Jn 10:27); „...zase tamtí, ktorí sťa na dobrej zemi sú posiati,
sú takí, ktorí počúvajú slovo a prijímajú ho a donášajú úžitok...“ (Mk 4:20); „Každého vtedy, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pripodobním
rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale.“ (Mt 7:24)
„Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že pošlem hlad na zem, nie hlad po chlebe ani nie smäd po vode, ale hlad a smäd počuť slová Hospodinove.“ (Am 8:11) „Ó zem, zem, zem, čuj Slovo Hospodinovo.“ (Jer 22:29)
Počuj Slovo Pánovo, viď Ho a konaj na základe toho, čo vidíš! „Čo vidíš Jeremiáš?...“ (Jer 1:11 a 13). Daj si tam svoje meno: čo vidíš Stanislav, čo vidíš Jozef, čo vidíš Majka atď. A konaj na základe toho, čo počuješ a vidíš. Istotne sa Nebeský Otec oslávi skrze tvoje konanie,
lebo je na základe Jeho hlasu a Jeho videnia. Jn 5:19: Ježiš robil to, čo počul a videl svojho Otca činiť!
Šalom, Stanislaw Gawel
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Poďakovanie všetkým modlitebníkom, ochotným darcom z Čiech a Slovenska za rok 2020!
Ako sa blížime ku koncu roka 2020, naše myšlienky pred Pánom za predošlé obdobie. S tímom Chevry som prechádzal rôznymi situáciami, ale pamätáme na vás a sme vďační Bohu a Otcovi za každého z nás. Hlavne za vás, ktorí stojíte v modlitbe a finančnej podpore práce,
do ktorej nás povolal Pán. Keď som nad tým premýšľal dnes ráno, prišlo mi slovo z Prísloví 22:9:
„Človek dobrotivého oka bude požehnaný, lebo dáva zo svojho chleba chudobnému.“
A toto je každý z nás, ktorý nezabudol na stonanie týchto Hebrejov žijúcich v židovskej diaspore a Izraeli. Je to úžasné, že Nebeský Otec
hľadá a pozná tieto miesta ľudského stonania: „...Hospodin, z nebies sa podíval na zem, aby počul stonanie väzňa, aby rozviazal synov
smrti.“ (Ž 102:20-21) Mnoho ľudí na Ukrajine je priklincovaných rôznymi nemocami do svojich postelí a deň za dňom stonajú vo svojom
prežívaní. Boh vidí ich životnú situáciu, ich stonanie a hľadá nástroj k ich rozviazaniu. Ty a ja sme týmito nástrojmi.
Moje myšlienky ma ďalej vedú k vďačnosti: „A pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní v jednom tele, a buďte
vďační.“ (Kol 3:15) Tam, kde je vďaka, je aj chvála pre Boha: „Budem chváliť meno Božie piesňou a zvelebovať ho budem
vďakou.“ (Ž 69:31) Len s postojom vďaky môžeme slúžiť nášmu Bohu: „Preto, keď prijímame neotrasiteľné kráľovstvo, buďme vďační
a vďakou sväto slúžme Bohu, s úctou a bázňou Božou, lebo náš Boh je aj ohňom, spaľujúcim.“ (Hebr 12:28-29) Vďakou sväto slúžme nášmu Bohu – NÁŠMU NEBESKÉMU OTCOVI!
Táto vďaka ma povzbudzuje k vernosti a som vďačný Bohu za vernosť každého z nás. Pán nás povzbudzuje k vernosti až dokonca:
„...Buď verný až do smrti, a dám ti korunu života.“ (Zjv 2:10)
Božie Slovo dáva otázku: „...verného muža spoľahlivého kto nájde?“ (Pr 20:6) Boh si našiel verné srdcia v našich národoch, v cirkvi, ktorú
On buduje a za to som mu veľmi vďačný.
Sme Božími vojakmi, Jeho armádou vo vykonávaní Jeho Slova a plnení Jeho vôle: „A Hospodin vydá svoj hlas pred svojim vojskom, pretože Jeho tábor bude veľmi veľký; lebo ten, ktorý bude vykonávať Jeho Slovo, bude mocný.“ (Joel 2:11) Verím, že naďalej, ako Božie vojsko
budeme naplňovať vôľu Toho, ktorý nás do Božej armády povolal.
„A Boh pokoja, ktorý vyviedol toho veľkého Pastiera oviec z mŕtvych na základe krvi večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, nech vás ráči učiniť dokonalými v každom skutku dobrom, aby ste činili Jeho vôľu, pôsobiac vo vás to, čo je ľúbe pred Jeho tvárou, skrze Ježiša Krista, ktorému sláva na veky vekov. Amen. (Hebr 13:20-21)
Nech nás Pán, všetkých žehná každým požehnaním v Čechách a na Slovensku počas dní, ktoré sú ešte pred nami v roku 2020 a taktiež
do roku 2021.
Toto z celého srdca za Chevra tím praje Stanislaw Gawel.
Salom, Salom!
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Hospodine (Adonai) „...u Teba je prameň života, v tvojom svetle vidíme svetlo.“ (Ž 36:10)
Podobne ako Purim aj Chanuka je sviatkom o prežívaní. Vláknom, ktoré spája obidva príbehy je Božia ochrana nad židovským ľudom,
Jeho vyvoleným ľudom. Jeden príbeh sa odohral v diaspóre (usídlenie židov mimo Izraela ) a druhý v Grékmi okupovanom Izraeli. Tieto
príbehy sú od seba chronologicky vzdialené stovky rokov. Príbeh Ester sa odohral 460 rokov pred Kristom a sága Makabejcov – Chanuka
– okolo 160 rokov pred Kristom. Záchrana židovského ľudu v diaspóre je čítaná z knihy Ester v synagógach počas sviatku Purim.
O príbehu Chanuka sa môžeme dozvedieť z kníh Makabejských, alebo z niektorých historických zdrojov od Jozefa Flavia (Josephus
Flavius, staroveký historik).
Chanuka – slávnosť svetla
„...ty rozsvecuješ moju sviecu. Hospodin môj Boh, osvecuje jasne moju tmu.“ (Ž 18:29)
V Anglickom preklade je napísané: „O Lord, You keep my lamp burning, You, O my God, turn my darkness into light.“ (Ž 18:28) V preklade
to znamená: „O Pane, Ty spôsobíš, že moja lampa svieti. O môj Bože obráť (otoč) moju tmu na svetlo.“
Biblia hovorí, že sa Ježiš počas sviatku Chanuky prechádzal v Jeruzalemskom chráme: „A bola slávnosť obnovenia chrámu
v Jeruzaleme, a bola zima. A Ježiš sa prechádzal v chráme v dvorane Šalamúnovej. Vtedy ho obstúpili Židia a hovorili mu: Dokedy budeš držať našu dušu v napnutí? Ak si ty Kristus (čo znamená Mesiáš), povedz nám to otvorene! Ježiš im odpovedal: Povedal som vám a neveríte. Skutky, ktoré ja konám v mene svojho Otca, tie svedčia o mne; ale vy neveríte, pretože nie ste z mojich
oviec, ako som vám už povedal.“ (Jn 10:22-26) Ako je to možné? Títo ľudia spoznali svetlo Chanuky, ale nespoznali svetlo živého Mesiáša, ktorý sa postavil pred nich a rozprával s nimi. Oni vedeli, že Mesiáš príde, ale nečakali takého, ako bol Ježiš a nedokázali ho prijať.
Čakali Mesiáša, ktorého mali vymaľovaného vo svojich predstavách. A čomu veríš ty? Svetlu židovského sviatku, alebo svetlu židovského
Mesiáša? Isté je, že svetlo Chanuky ťa nezachráni, ale SVETLO SVETA istotne áno. Neverili, lebo neboli z Jeho oviec a nevera bola prekážkou, aby boli pritiahnutí povrazmi lásky nebeského Otca, Boha Izraela (Ján 6:44, 65) Ježišove ovce nie len veria v Mesiáša, ale tiež
počujú Jeho hlas a idú za svojim Pastierom: „Moje ovce čujú môj hlas, a ja ich znám, a nasledujú ma, a ja im dávam večný život,
a nezahynú na veky, a nikto ich nevytrhne z mojej ruky.“(Jn 10:27-28)
V Ev. Jána je napísane: „V ňom bol život, a ten život bol svetlom ľudí, a to svetlo svieti vo tme a tma ho nezadržala.“ (Jn 1:4-5)
Tma Ježiša nezadržala. Dokonale vykonal plán spásy pre slovenský národ aj pre iné národy. Prečo tma drží ľudí okolo nás? Preto, že ju
milujú: „A to je ten súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Lebo každý, kto
robí zlé, nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby neboli trestané jeho skutky. Ale ten, kto činí pravdu, ide k svetlu, aby boli zjavné
jeho skutky, že sú vykonané v Bohu.“ (Jn 3:19-21) Náplňou tmy je odsúdenie, ale náplňou svetla je spasenie.
Ježiš povedal sám o sebe: „Ja som svetlo sveta. Ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života.“ (Ján 8:12) Nestačí prijať svetlo Mesiáša, ale nasledovať Ho a ísť za jeho svetlom. Ježiš neprišiel na to, aby človek žil vo tme
a poblúdení, ale aby išiel za Božím svetlom.
Preto Ježiš hovorí svojim učeníkom, tým, ktorí Jeho svetlo prijali: „Vy ste svetlom sveta. Mesto, ležiace hore na vrchu, nemôže sa
ukryť. Ani nezapaľujú sviece nato, aby ju postavili pod nádobu, ale na svietnik, a svieti všetkým, ktorí sú v dome. Nech tak svieti
vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ (Mt 5:14-16)
Toto slovo je súčasťou Ježišovej kázne na vrchu. Nachádza sa hneď na začiatku jeho kázne medzi blahoslavenstvami a slovami ohľadne
zákona. Je napísané, že Ježiš „...vyšiel na vrch, a keď sa posadil, pristúpili k nemu Jeho učeníci...“ (Mt 5:1) To znamená, že Ježišov
odkaz ohľadne svetla bol presne nasmerovaný pre túto skupinu ľudí, pre tých, ktorí už prijali a poznali svetlo Mesiáša, pre učeníkov Ježišových. Sú to mocné slová, ktoré nás povzbudzujú k tomu, aby intenzita Božieho svetla skrze Božie skutky v nás, bola tak mocná, aby ľudia
oslavovali Otca, ktorý je v nebesiach.
Pavol takto píše Filipanom: „Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania, aby ste boli bezúhonní a rýdzi, deti Božie bez chyby
prostred pokolenia krivého a prevráteného, medzi ktorými svieťte ako svetlá na svete...“ (Flp 2:14-15) Je to presne na to, aby krivé
a prevrátené pokolenie chválilo Otca, ktorý je v nebesiach. Preto žalmista hovorí: „...ty rozsvecuješ moju sviecu. Hospodin môj Boh, osvecuje jasne moju tmu.“ (Ž 18:29)
Biblia nás tiež vyučuje, že dobrý Boh, ktorý je Otcom svetiel, dáva dobré dary: „Neblúďte, moji milovaní bratia! Každý dobrý údel
a každý dokonalý dar pochádza z hora od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani zatienenia v odvrátení.“ (Jak 1:16-17)
Božie svetlo je obrovskou zbraňou proti tme. Nepriateľ to dobre vie. Preto nás Biblia varuje pred tými, ktorí sú napodobneninou svetla
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a hovorí, že „...takí falošní apoštolovia sú ľstivými robotníkmi, tváriacimi sa na apoštolov Kristových. A nie div, lebo veď sám satan sa pretvaruje za anjela svetla. Nuž teda nie je to veľkou vecou, ak sa i jeho služobníci pretvarujú, ako čo by boli služobníkmi
spravodlivosti, ktorých koniec bude podľa ich skutkov.“ (2Kor 11:13-15) Problém je vtedy, keď človek nerozlišuje a začína vnímať
tmu ako svetlo. Nepriateľ zvádza ľudí tmou, ktorá sa podobá svetlu. Je to niečo ako vianočný darček v krabici zabalenej do pekného papiera. Vyzerá krásne pokiaľ ho neotvoríš. Dar rozlišovania duchov ti pomáha vidieť cez tento krásny zlatý papier.
Biblia nás povzbudzuje, aby sme sa nemiešali s tmou: „Neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi. Lebo čo má spoločného spravodlivosť s neprávosťou? Alebo aké je obecenstvo svetla s temnosťou? A aká je zhoda medzi chrámom Božím a medzi modlami?
Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, ako povedal Boh: budem bývať v nich a prechádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi
budú ľudom.“
(2Kor 6:14-16) S kým máš obecenstvo? S tmou alebo svetlom? V akom svetle chodíš? Vo svetle Chanuky?
V Betlehemskom svetle, ktoré koluje po kostoloch počas obdobia Vianoc? Alebo vo svetle židovského Mesiáša, „...ktorý vás povolal zo
tmy do svojho predivného svetla...“ (1Pt 2:9), ktoré prišlo od Otca svetiel z hora.
Časy v ktorých žijeme nie sú prechádzkou po ružovej záhrade. Obraz týchto čias predstavil apoštol Pavol v liste k Rimanom. Vieme,
že v tomto čase bol Rím svetovým centrom hriešnosti a všetkého druhu zvrátenosti. Bolo to niečo, ako európska Sodoma a Gomora. Preto
učeník Pána svetla, Ježiša Krista, píše takto: „A toto znajúc čas, že je už hodina, aby sme sa prebudili zo spánku a vstali, lebo teraz
nám je bližšie spasenie, ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, a deň sa priblížil. Zložme teda skutky temnosti a oblečme si
zbrane svetla. Ako vo dne choďme slušne, nie v obžerstvách a pijanstvách, nie v smilstvách a bezuzdnosti, nie v zvade a závisti.
Ale si oblečte Pána Ježiša Krista a nestarajte sa o telo tak, aby sa v ňom zobúdzali zlé žiadosti.“ (Rim 13:11-14) Lebo „Boh je svetlo a niet v ňom nejakej tmy.“ (1Jn 1:5) A „...my sme boli kedysi tmou, ale teraz sme svetlom v Pánovi. Choďme ako deti svetla.“ (Ef 5:8)
Šalom bratia a sestry,
Stanislaw Gawel
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Približne 20 rokov dozadu mi zavolala z Walesu jedna žena. Spolu so svojim priateľom z Južnej Kórei sa chcela zapojiť do Pochodu živých na deň Šoa
(Holocaustu). Volala sa Jenni Lerner a mala americký pôvod. Ona a jej známy z Kórei vyučovali v tom čase na Biblickej škole v Swansea vo Walese.
Jenni bola americkou herečkou pred tým, ako prišla k Bohu. Jeden z mocných faktorov, ktorý ju k tomu viedol, bola túžba po prijatí; pretože vo svojej
mladosti zažila veľa odmietnutia. Herectvo bolo pre ňu známou profesiou a tiež zdrojom obživy. Nebol to však prameň života, ktorý by ju dokázal naplniť
a zachrániť. Počas vystupovania na scénach amerických divadiel jej prichádzali často otázky typu: o čom vlastne toto všetko je? Kvôli čomu žijem? Čo je
skutočný zmysel života? Prišiel však čas zmeny, keď sa Jenni v pokání a viere obrátila k Bohu. Jej život sa úplne zmenil, zamilovala si nebeského Otca
a Jeho Slovo.
Na Pochod živých prišla s Jimom, svojim otcom a známym z Južnej Kórei. Strávili sme pár dní spolu. Po Pochode živých sme cestovali na miesta spojené so židovskou históriou v Poľsku. Na ďalší rok
Jenni prišla aj so svojim bratom z USA a absolvovali sme podobnú
cestu.
Prorocké knihy: Izaiáša, Jeremiáša, Ezechiela, atď, boli predmetmi,
ktoré Jenni vyučovala na Biblickej škole v Swansea. Vy, ktorí ste
študovali prebudenia v dejinách cirkvi istotne viete, že oblasť Swansea bola súčasťou waleského prebudenia. Budova, v ktorej sa nachádzala biblická škola bola miestom, na ktorom pokračovalo biblické vyučovanie z obdobia prebudenia až do tohto dňa.
Obe návštevy Poľska boli pre Jenni mocným zážitkom. Začala
si viac a viac uvedomovať svoje židovské korene a potrebu návratu
do zeme, ktorú Boh určil pre židovský ľud. Božie plány pre jej život
mohla vidieť priamo zo stránok Biblie, skrze prorokov, ktorých vyučovala.
V krátkom čase sa Jenni, ako mesiášska židovka (Hebrejka) presťahovala do Izraela. Pár rokov bývala v Jeruzaleme, kde bola súčasťou Mesiášskeho spoločenstva, neskôr študovala niekoľko rokov
na politickej Univerzite v Herceliji a teraz žije v Galileji.
Rozhodnutie Jenni presťahovať sa do Izraela bolo založené na poslušnosti Slovu. Obraz tohto rozhodnutia vidím v slovách apoštola Pavla: „Pravdu hovorím v Kristu, neluhám, pri čom mi svedči aj moje svedomie v Svätom Duchu, že mám veľký zármutok a neprestajnú bolesť vo svojom srdci. Lebo by
som si prial ja sám byť anatema a odlúčený od Krista za svojich bratov, za svojich príbuzných podľa tela, ktorí sú Izraeliti, ktorých je synovstvo i sláva
i zmluvy i zákonodarstvo i sväto služba i zasľúbenia, ktorých sú otcovia a tí, z ktorých pošiel Kristus podľa tela, ktorý je nado všetkým, Boh, požehnaný
na veky. Amen“ (Rim 9:1-5) Jenni sa presťahovala do Izraela s bolesťou vo svojom srdci za svoj ľud a tiež so záľubou svojho srdca, o ktorej hovorí Pavol
v Rimanom 10:1: „Bratia záľuba môjho srdca a prosba k Bohu za Izraela je, aby boli spasení.“ Bolesť v srdci ohľadne súčasného stavu Izraela a z druhej
strany radosť zo spasených ľudí, ktorí spoznávajú svojho Mesiáša Ješuu. Toto je obraz postoja Jenni voči židovskému ľudu ku ktorému ju poslal Boh
Izraela.
Príhovorcovia a evanjelisti žijú z viery. Žijú totiž v presvedčení, že keď sú v modlitebnej medzere za spasenie ľudí a stoja pevne ohľadne Božieho povolania, vtedy sa Boh o nich postará. Jenni nikdy o svojich potrebách nehovorí, ale vieme, že ich má. Touto výzvou chceme byť Božími nástrojmi a Božou
odpoveďou na jej očakávanie vo viere, že Boh, ktorému slúži sa o ňu stará a postará. Keď ti Duch Svätý položí túto potrebu na srdce, tak sa skontaktuj
s nami, alebo môžeš priamo poslať finančný dar na účet Chevry z uvedením účelu platby – „Projekt JENNI“.
„...ochotného darcu miluje Boh“ (2Kor 9:7)
Buďte požehnaní, Stanislaw Gawel
TENTO PROJEKT POMOCI (PROJEKT „JENNI“) MÔŽETE FINANČNE PODPORIŤ NA ÚČET NA SLOVENSKU ALEBO V ČESKEJ REPUBLIKE.
VARIABILNÝ SYMBOL: 222
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Milí priatelia Izraela,
Boh je jediný vlastník celej zeme a jej obsahu (Ž 24:1).
Môžeme ďakovať Mesiášovi, že nás našiel a vytrhol z moci hriechu. A preto už nepatríme
sami sebe, ale Jemu, lebo sme vykúpení drahocennou krvou (1Kor 6:19-20). Ďakujeme aj za
tých, ktorí slúžia Jeho ľudu na Ukrajine. Zopár slov od nich poteší a povzbudí každé srdce.
=======================================================================
Náboženská židovská obec v Chuste ďakuje Chevre a ich sponzorom za pomoc poskytovanú
členom komunity v tejto zložitej situácii. Vďaka fondu má každý mesiac potravinovú pomoc 38
ľudí s nízkym príjmom. Je to praktická pomoc pre tých, ktorí si nemôžu kúpiť jedlo pre seba.
Títo ľudia v núdzi dostali od Chevry dve vrecia zemiakov a cibulu. Aj dve ženy, ktoré si kúria
palivovým drevom, budú mať vďaka Chevre teplo v dome. Veľmi pekne ďakujeme za jedáleň,
ktorá každú sobotu živí 25 ľudí. 8 ľudí má problémy s chodidlami a Chevra im pomáha platiť
za pedikúru. Vďaka vám, je táto pomoc dodávaná priamo do ich domovov.
Bez tejto pomoci by ľudia ťažko prežívali. Ľudia sú veľmi vďační za vašu pomoc. Nemôžu vám
osobne poďakovať a preto ma požiadali, aby som vám ich odkaz sprostredkoval.
Vďaka vašej pomoci sa kvalita chudobných ľudí výrazne zlepšila.
Ďakujeme vám za pozornosť, súcit, milosrdenstvo a vôľu podporovať tých, ktorí to potrebujú.
Dúfame, že nás budete naďalej podporovať.
S pozdravom, predseda,
Vladimír Katz
=======================================================================
Drahí bratia a sestry,

Vladimír Katz
modlíme sa a veríme, že ste chránení v tejto pandemickej situácii korona vírusu.
V súčasnosti je na Ukrajine veľa chorých ľudí. Vládne opatrenia spojené s karanténou zasiahli celú krajinu. Študenti a žiaci sú na dištančnom vzdelávaní.
Cirkevné zhromaždenia sa opäť vrátili do online služieb. Niektoré prevádzky jedální sú v „červených zónach“ zatvorené. Ale služba hladným a núdznym
pokračuje naďalej. Kupujeme potravinové balíky a distribujeme ich do domácností. Okrem jedla prinášame dobrú správu do utrápených a ubitých sŕdc,
ktoré musia čeliť strachu a úzkosti.
Počet infikovaných je veľký. Infekčné oddelenia v nemocniciach sú preplnené. Nemocnice poskytli svoje budovy pre nakazených koronavírusom.
Ale vďaka bratom a sestrám zo zahraničia, niektoré nemocnice mohli dostať darom postele, matrace, zdravotnícky materiál a ďalšie humanitárne pomôcky. Sme vďačný za každého z vás, ktorí ste zapojených do projektov pomoci
núdznym aj v tomto pandemickom zovretí.
Vo všetkých okolnostiach môžeme vidieť Jeho dobrotu, milosrdenstvo a starostlivosť. Je napísané v Izajášovi: „Hľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka,
aby nemohla zachrániť, ani jeho ucho nie je priťažké, aby nemohlo počuť.“
A keď prídu ťažkosti, vidíme a svedčíme o dobrote nebeského Otca k nám.
Prosíme vás, modlite sa za náš duchovný život a zároveň za ďalšie možnosti
kŕmiť ľudí, pretože sa situácia na Ukrajine kvôli vírusu zhoršuje každým
dňom. Modlíme sa za vás a za vaše rodiny.
Pozdravujte svoje rodiny a priateľov. Nech Boh Otec žehná vás i vaše rodiny
pre zjavenie Jeho slávy.
V Mesiášovi Ježišovi.
Arkadi a Nataša
Dom Chleba, Žitomir

Nataša a Arkadi

6

Drahí priatelia, vážení sponzori,
v mene našej obce užgorodských židov Zakarpatskej oblasti
vám chcem vrelo poďakovať za veľkú pomoc v kritickom
období pandémie koronavírusu. Život na Ukrajine sa zhoršil
10-násobne. Vaša pomoc sa rovná spaseniu – prežitiu. Potravinové balíky, ktoré dostávame každý mesiac, nám dávajú nádej a vieru prežiť. Nedávno sme dostali od vás zemiaky
a cibuľu. Budeme to mať na celú zimu.
Jedáleň pracuje v obmedzenom režime. Raz do týždňa prídeme po jedlo a potom si ho doma ohrievame.
Ďakujem vám ešte raz a nech vás Boh požehná vo vašej
svätej práci.
S pozdravom

Preživší Holokaustu Ignac Neubauer a Bela Huber, predseda obce

Bela Huber
Predseda
=========================================================================================================
Príbeh Tamary mnohí z vás už poznáte.
Tamara žije v Beregove. Je pripútaná na lôžku a potrebuje 24-hodinovú opateru. Pred rokom
stratila svoju chorú mamu, ktorá jej pred vlastnými očami zomrela. Tamara sa nevedela
z toho spamätať a upadla do depresie, čo ju viedlo k zvýšeniu hladiny cukru, hnačkám
a srdcovej arytmie.
Jej sestra, ktorá pracuje ako opatrovateľka, bola nakazená koronavírusom. Tamara bola
z toho veľmi vystrašená.
Tamara víta každú návštevu s otvoreným srdcom a veľkým úsmevom. Je skutočne vďačná
za potravinové balíky, zemiaky a cibuľu od Chevry.
Myslíme na tých, ktorí sú odkázaní
na pomoc druhých. Nech Božia veľká
milosť zasiahne srdcia utrápených
a ustráchaných z Jeho ľudu v diaspore.
Šalom
Tím Chevry

Tamara so sestrou

Číslo bankového účtu pre Slovenskú republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.,
číslo účtu: 107656253 / 7500; IBAN: SK28 7500 0000 0001 0765 6253

Stašek s Tamarou

Číslo bankovního účtu pro Českou republiku
Československá Obchodní Banka, a.s.
číslo účtu: 180773659 / 0300; IBAN: CZ32 0300 0000 0001 8077 3659

AKTUÁLNE PROJEKTY CHEVRY:
Projekt „Nádej“
Projekt „Liečebný pobyt“
Projekt „Sanitka“
Projekt „Kamila“
Projekt „Chlieb života“
Projekt „Jenni“

variabilný symbol 777
variabilný symbol 1033
variabilný symbol 85000
variabilný symbol 2019
variabilný symbol 18
variabilný symbol 222

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