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Drahí súrodenci.
Tu je slovo zo Slova pre vás.
„...Ten, kto sa chváli, nech sa chváli Pánom.“ (I Korinťanom 1:31)
Každý sa niečím, alebo niekým chváli. Niekedy sú to materiálne veci, nový dom, auto, elektronika,
oblečenie a tak ďalej. Veľmi často to záleží od veku, mentálneho vývoja, prostredia v akom človek
vyrástol alebo v ktorom žije a prebýva. Niekedy to môže byť o ľuďoch, ktorých poznáme – bol
si niekedy pyšný tým, že poznáš takú alebo takú osobnosť, ktorá je známa a uznávaná mnohými
ľuďmi? Ja áno. To isté platí ohľadne materiálnych vecí. Hľadanie chvály pre seba môže byť
spôsobené túžbou po prijatí, uznaní, povšimnutí, alebo strachom pred odmietnutím. Sú to
najčastejšie prekážky v službe pre Pána.
Chvála pre seba znamená, porásť vo svojich vlastných očiach a v očiach druhých ľudí. To, že si
porástol vo svojich alebo v očiach iných, vôbec neznamená, že si porástol v Božích očiach. Biblia
nás varuje pred takýmito postojmi: „Nebuď múdrym vo svojich vlastných očiach; boj sa Hospodina
a odstúp od zlého.“ (Príslovia 3:7) Jakub nás varuje, aby sme sa nechválili hriešnymi postojmi:
„...ak máte horkú závisť a svár vo svojom srdci, nechváľte sa a neluhajte proti pravde. Tá múdrosť
neprichádza z hora, ale je pozemská, telesná, démonická.“ (Jakub 3:14-15) Pavol hovorí, aby sme
si nežiadali takúto chválu: „Nebuďte žiadostiví prázdnej chvály navzájom sa vyzývajúc, jedni druhým
závidiac.“ (Galaťanom 5:25) Nebuď žiadostivý prázdnej chvály - môžeš to vyhlásiť nad sebou. Boh
nám dal určité príkazy, ktorými môžeme prikazovať sami sebe. Samozrejme, že keď úprimne
milujeme nášho nebeského Otca, radi od prázdnej chvály odstúpime. Nie je možné milovať a ctiť
Boha a v tom istom čase byť žiadostivým chvály a cti .
Žalmista hovorí:
„Bohom sa chválime každý deň, a tvoje meno, ó Bože, budeme chváliť na veky.“ (Žalm 44:9);
„Bohom sa budem chváliť, jeho slovom; na Boha sa nadejem; nebudem sa báť. Čo mi môže urobiť
telo?“ (Žalm 56:5); „Bohom sa budem chváliť, jeho slovom. Hospodinom sa budem chváliť, jeho
slovom.“ (Žalm 56:11); „ Moje srdce je hotové, Bože; moje srdce je hotové, spievať ti budem
a oslavovať ťa budem žalmami. Zobuď sa moja sláva; zobuď sa, harfa a citara, nech zobudím rannú
zoru! Chváliť ťa budem medzi národmi, ó Pane, žalmy ti budem spievať medzi ľuďmi. Lebo tvoja
milosť je veľká a siaha až po nebesia a tvoja pravda až po najvyššie oblaky. Vyvýš sa nad nebesia,
ó Bože; nad celú zem nech sa vyvýši tvoja sláva!“ (Žalm 57:8-12)
Vieš kým sa chválil Ježiš? - „Ježiš odpovedal: Ak ja sám seba chválim, moja chvála je nič. Jesto môj
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Otec, ktorý ma chváli, o ktorom vy hovoríte, že je váš Boh, a nepoznali ste ho, ale ja ho znám.
A keby som povedal, že Ho neznám, bol by som vám podobným luhárom; ale Ho znám
a zachovávam Jeho slovo.“ (Ján 8:54-55) Ježiš si nedával servítok na ústa, keď sa rozprával
s náboženskými vodcami, ale hovoril rázne, rozhodne a v Duchu rozlišovania. Môj Pán mal v tom
jasno – „Chválu od ľudí neprijímam, ale som vás poznal, že lásky Božej nemáte v sebe. Ja som
prišiel v mene svojho Otca, a neprijímate ma; keby prišiel iný vo svojom vlastnom mene, toho
prijímate. Ako vy môžete uveriť, ktorí prijímate chválu jedni od druhých a chvály od samého,
jediného Boha nehľadáte.“ (Ján 5:41-44) Náboženstvo hľadá uznanie a chválu pre seba.
Náboženský založený človek vie pochváliť druhých, ale tiež hľadá chválu od druhých ľudí pre seba.
Preto Ježiš hovorí lásky Božej nemáte v sebe. Láska Božia nerodí sa z náboženského ducha –
z toho sa rodí len chvála pre samého seba. Láska Božia je uvoľňovaná v nás skrze Ducha Svätého
– „...láska Božia je vyliata v našich srdciach skrze Svätého Ducha, ktorý nám je daný.“ (Rimanom
5:5) Láska Božia vyliata skrze Svätého Ducha v nás, uvoľňuje chválu pre Boha. To je to, čo hovorí
Ježiš – „...lásky Božej nemáte v sebe.“ Preto nehľadáte lásku Božiu, ale lásku pre seba a jeden pre
druhého. Toto je tá príčina – deficit lásky, ktorý pôsobí (spúšťa) deficit chvály pre nebeského Otca.
A čo telo?
Taktiež telo hľadá a žiada si chválu pre telo. Biblia nás povzbudzuje – „Choďte Duchom
a nevykonáte žiadosti tela.“ (Galaťanom 5:16) Chodenie Duchom je našou ochranou, aby chvála,
ktorá patrí len Bohu, nebola presmerovaná na nás samých. Náboženstvo nepozná Svätého Ducha,
nepozná Božiu lásku, nepozná chválu pre Boha, nepozná tiež chodenie Duchom a preto hľadá
si chválu pre seba. Na Ježiša zostúpil Svätý Duch: „A keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody,
a hľa otvorili sa mu nebesia, a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval akoby holubica a prichádzal
na neho. A hľa bolo počuť hlas z neba, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi
zaľúbilo.“ (Matúš 3:16-17) Ježiš chodil Duchom – „Ježiš, plný Svätého Ducha...bol vodený Duchom
na púšti...“ (Lukáš 4:1) Ježiš bol plný Ducha, chodil Duchom, miloval Nebeského Otca a dával Mu
vo všetkom slávu, chválu a česť: „Otče...Ja som ťa oslávil na zemi, dielo som vykonal, ktoré si mi
dal, aby som vykonal.“ (Ján 17:4) Ježiš prišiel v tele, ale nehľadal chválu pre telo, ale naplnenie vôle
Otcovej. Telo hľadá chválu pre telo, pre seba, ale Duch Boží v duchu človeka, hľadá chválu pre
nebeského Otca.
Kým sa chválila prvá cirkev, prví učeníci?
Pavol hovorí takto „...Duchom Božím slúžime Bohu a chválime sa v Kristu Ježišovi a nedúfame
v tele...,“ (Filipanom 3:3) Ďalej hovorí „...hoci by som ja mohol dúfať i v tele. Ak si niekto mysli, že
môže dúfať v tele, ja viac: obrezaný ôsmeho dňa, z rodu izraelského, z pokolenia Benjaminovho,
Hebrej z hebrejov, podľa zákona farizeus, podľa horlivosti prenasledovateľ cirkvi, podľa
spravodlivosti, spravodlivosti v zákone, som bol bezúhonný.“ (verše 4 – 6) Týmito vecami mohol by
si získať priazeň niektorých skupín, zvlášť tých náboženských. Neurobil som to len kvôli tomu,
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že „...to, čo mi bolo ziskom, položil som pre Krista za stratu. Ale pravda aj pokladám všetko za stratu
pre zvrchovanosť známosti Krista Ježiša, svojho Pána, pre ktorého som to všetko stratil a pokladám
to za smeti, aby som získal Krista...“ (verše 7 – 9) Samozrejme, že toto Pavlovo vyznanie pokračuje
ďalej. Chcem len povedať, že to, čo na zemi môže mať nejakú hodnotu, pred Bohom to nemusí mať
žiadnu cenu. Toto zažívanie na zemi je iné, ako to v nebi. Tam bude priestor len pre Božiu chválu.
Chvála pre Boha mala obrovský význam v prvej cirkvi. Učeníci Pánovi každodenne zotrvávali
jednomyseľne v chráme, „...chválili Boha a mali milosť u všetkého ľudu. A Pán pridával cirkvi
zachránených každý deň.“ (Skutky 2:47) Odkiaľ to zobrali? Samozrejme od svojho Majstra, Učiteľa
a Spasiteľa: „V tú hodinu zaplesal Ježiš v duchu a povedal: Chválim ťa, Otče, Pane neba a zeme,
že si skryl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich nemluvňatám. Áno, Otče, lebo tak sa ti
to ľúbilo.“ (Lukáš 10:21)
Ježišov príchod sprevádzala chvála – „A hľa, razom sa postavil anjel Pánov vedľa nich, a sláva
Pánova ich osvietila a báli sa veľkou bázňou.“ (Lukáš 2:9); „A zrazu sa zjavilo s anjelom množstvo
nebeského vojska chváliacich Boha a hovoriacich: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj,
v ľuďoch zaľúbenie.“ (verše 13-14)
Ježišovu službu sprevádzala oslava – „A keď videli zástupy, divili sa a oslavovali Boha, ktorý dal
ľuďom takú moc.“ (Matúš 9:8); A prišli k nemu mnohé zástupy majúc so sebou chromých, slepých,
nemých, zmrzačených a mnoho inakších a hádzali ich k nohám Ježišovým, a uzdravil ich, takže sa
divili zástupy vidiac, že nemí hovoria, zmrzačení sú zdraví, chromí chodia, a slepí vidia a oslavovali
Boha izraelského.“ (Matúš 15:30-31)
Ježišovo zmŕtvychvstanie a odchod sprevádzala sláva – „A oni pokloniac sa mu navrátili sa do
Jeruzalema s veľkou radosťou. A boli po celý čas v chráme a chválili Boha a dobrorečili mu.
Amen.“ (Lukáš 24:52-53)
Ježišov návrat bude sprevádzať sláva – „A keď príde Syn človeka vo svojej sláve a všetci svätí
anjeli s ním, vtedy sa posadí na tróne svojej slávy...“ (Matúš 25:31)
Nebo je plné Božej slávy – „A z trónu vyšiel hlas, ktorý povedal: Chváľte nášho Boha, všetci jeho
sluhovia, aj vy, ktorí sa ho bojíte, malí aj veľkí.“ (Zjavenie 19:5)
„Ten, kto sa chváli, nech sa chváli Pánom!“ – S týmto prejdeš do večnosti, do neba plného Božej
oslavy.
Šalom, šalom
Stanislaw Gawel
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Šavuot a poznanie židovských koreňov svojej viery
Čo je to, a čo by ste mali vedieť o Šavuot. Je jedným z troch pútnických sviatkov, ktoré mal
židovský ľud dodržiavať v jeruzalemskom chráme a má veľa dôležitých bodov.
Boh nariadil sväté zhromaždenie a vyhlásil, že na Šavuot sa nesmie pravidelne pracovať.
V 3.Mojžišovej 23 dal Boh pokyny pre Izrael, aby „počítali od zajtra po šabate“ po Pasche
„sedem úplných šabatov. Od zajtra po siedmom šabate treba počítať s 50 dňami a potom
predložiť Pánovi novú obetu obilia “(3. Mojžišova 23: 16–16).
Židia veria, že Boh dal Tóru (zákon) svojim ľuďom na hore Sinaj v deň Šavuotu. Preto je
sviatok aj časom slávenia daru Tóry, ktorá odlišuje Židov od ostatných, ako ľud Božieho
vlastníctva. Ich vzťah s Bohom sa zmenil, keď prijali Jeho Zákon. Vedeli oveľa viac o Ňom,
o Jeho svätosti a o tom, čo bolo potrebné pre život vo vzťahu s Ním. Pri tejto slávnosti Tóry
v súčasnosti mnoho zo židovského ľudu trávi spolu celú noc čítaní Tóry. A keď svitá
a začína Šavuot, modlia sa spolu a čítajú desať prikázaní.
Iné mená pre Šavuot
Rovnako ako mnoho židovských sviatkov, aj Šavuot je známy pod niekoľkými menami.
Šavuot znamená „týždne“ a kvôli počítaniu siedmich týždňov, sa festival volá Sviatok týždňov. Pretože Šavuot sa týka aj úrody a obetovania prvých plodov úrody pšenice na stojato, nazýva sa tiež sviatkom prvých plodov. Päťdesiat dní dali Šavuotu ďalšie meno: Letnice.
Prečo sú kresťanské Letnice iné ako Šavuot?
Šavuot je tento rok 16. mája. Kresťanský kalendár poznamenáva, že Letnice boli 23. mája.
Prečo ten rozdiel?
Letnice v kresťanskom kalendári nasledujú po 50 dňoch od Veľkej noci, zatiaľ čo Šavuot 50
dní od začiatku Pesachu. Vynára sa tak otázka, prečo je Veľká noc v inom rozvrhu ako
Pesach.
V roku 325 n.l. prvý Nicejský koncil dôrazne oddelil oslavu Ješuovho vzkriesenia
od Pesachu. Aj keď k vzkrieseniu došlo v nedeľu po Pesachu, Rada nechcela tieto sviatky
spojiť. V cirkvi, ktorá sa dovtedy skladala prevažne z pohanov, vzrástla nevraživosť voči
židovskému ľudu. Rada prehliadla, že evanjelium bolo „najskôr pre Židov“ (Rímskym 1:16)
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a že pohania sú vštepení do zmluvy, ktorú Boh uzavrel so židovským ľudom (Rimanom 11)
prostredníctvom Ješuu. Toto rozhodnutie bolo nešťastné a ukázalo sa, ako v dejinách cirkev zmizli slová apoštola Pavla o vzájomnom prepojení. Nicejská rada upustila od židovského kalendára pristúpiac k gregorianskému kalendáru. Tento koncil v Nicei vyhlásil,
že vzkriesenie sa bude sláviť prvú nedeľu po novom mesiaci nasledujúcom po jarnej rovnodennosti, čo je vždy 21. marca. Od rozhodnutia nicejského koncilu sa Letnice označujú
ako 50 dní po Veľkej noci. Preto tento rok Šavuot pripadá na 16 mája a Letnice na 23 mája.
Dôležitosť židovských koreňov
Tieto zmeny v kalendári skrývajú významný prvok prvých Letníc: bol to Šavuot. Pretože
Šavuot bol pútnickým sviatkom, Jeruzalem bol plný židovského ľudu z „každého národa“ (Skutky 2: 5). Židia z národov prišli sláviť a predstaviť svoje obete na sviatok týždňov.
Ak si pamätáte na správu v druhej kapitole Skutkov, iba 50 dní po vzkriesení Ješuu prišiel
na raných veriacich v Jeruzaleme Duch Svätý, ktorého im Mesiáš zasľúbil. Keď ich Duch
Svätý naplnil, hovorili inými jazykmi. Židia z každého národa počuli dobrú správu každý
vo svojom vlastnom jazyku. Boh naplánoval, že dar Jeho Svätého Ducha a zázračné prejavenie Jeho moci sa budú diať v čase, keď bude v Jeruzaleme prítomný celý Izrael, aby bol
jeho svedkom. V ten deň sa zachránili tri tisíce ľudí!
Proroctvo sa splnilo v Šavuote
Storočia potom, čo Boh dal zákon na hore Sinaj, povedal, že príde deň, keď napíše svoj
zákon do sŕdc svojho ľudu. Jeremiáš predpovedal deň, keď Boh uzavrie so svojím ľudom
novú zmluvu, a povedal: „Hľa, prichádzajú dni ... keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu…. Vložím do nich svoju Tóru. Áno, napíšem im to na srdce “(Jeremiáš
31: 31–32). Tiež vyhlásil: „Dám do seba svojho Ruacha.“ (Ezechiel 36:27). Na Šavuot,
po smrti a vzkriesení Ješuu, Boh splnil toto proroctvo, keď dal svojho Svätého Ducha.
Vďaka všetkému tomuto poznaniu si mesiášski židovskí veriaci pripomínajú Šavuot. Je čas
ponúknuť Pánovi prvé ovocie, znovu sa oddať Jeho Slovu a prostredníctvom Jeho Ducha
Svätého oslavovať dar Jeho prítomnosti v každom z nás. Je čas radovať sa z naplneného
proroctva a držať sa drahých židovských koreňov viery Novej zmluvy v Ješuovi.
Prevzaté z článku „Jewish Voice“
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Zdravím Vás bratři a sestry,
Chci Vás povzbudit v této těžší době, kdy se méně scházíme jak s věřícími tak svými přáteli apod.
Nemoc COVID se začala velice vyvyšovat a vše se muselo ji přizpůsobit. Je třeba bojovat
a modlit se proti zlu již od začátku jak začne působit.
Není třeba se ničeho bát, Ježíš je s námi každou minutu, hodinu či den/dny.
„Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma
se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech
tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil; po lvu a po zmiji
šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka. Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho
hradem, on zná moje jméno. Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou, dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukážu mu svoji spásu.“
(Žalm 91: 9-16)
Je třeba si i v tomto čase zachovat dostatek víry pro další náš život.
Je důležité se nebát. V bibli je napsáno Neboj se! Toto slovo je obsaženo v Bibli 365krát.
Při zamyšlení vidíme, že na každý náš den je připraveno jedno slovo s názvem Neboj se.
Přidal bych ještě Neboj se a konej!
„Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.“
(Izajáš 41:10-11)
Pohleďte na Vaše srdce a obraťte se od hříchu.
Každý má své chyby a je třeba své hříchy vyznávat a napravovat se, a své životy obracet
k Bohu. Zvlášť tato doba, když lidé sedí doma, svádí k různým pokušením. Je méně zábavy a internet láká k mnoha věcem.
Proto věřte a modlete se a odpouštějte si hříchy navzájem tak i jak Bůh Vám odpustil
a odpouští.
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Rád bych s Vámi sdílel ještě jedno slovo, které mě velice oslovilo a tím je:
„Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe. Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Smýšlejte tak, jak
smýšlel Kristus Ježíš: Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho
se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle
jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na kříži!“
(Filipským 2:3-8)
Zde jsem si velmi uvědomil i u sebe, jak často hledíme na to co máme na sobě, co mají
druzí, jakým autem jezdíme, kam jezdíme na dovolenou, jaké máme oslavy a co ukazujeme druhým.
Často možná soupeříme s druhými a stojí nás to nemalé prostředky a na konci je stejně
prázdno.
Proto je třeba nejprve hledat Boha a poté konat což bych zakončil tímto slovem:
„Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.“
(Matouš 6:33)
Přeji vám krásný další týdny a hodně požehnání do vašich životů!
Pavel z Moravy

Bratia a sestry, mnohí istotne máme svedectvá, slovo od Pána, sny, videnia, proroctvá,
ktoré môžeme a chceme zdieľať spolu s ostatnými. Týmto vás vyzývam a povzbudzujem,
aby ste nám zaslali, keď máte niečo, o čom by mali ostatní vedieť, na slávu Pánovu. Všetci spolu v Českej Republike a na Slovensku tvoríme cirkev, ktorú buduje Pán Ješua.
Aj v tejto veci buďme súčasťou Jeho budovania a nenechajme si veci len pre sebe. Istotne si Boh chce teba použiť, aby si bol požehnaním pre druhých.
Svedectvá zasielajte na „svedectva@chevra.sk“
Šalom, Stanislaw Gawel
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Milí priatelia Izraela,
vytrvajme v modlitbách za duše, ktoré ešte nie sú zmierené s Nebeským Otcom. Vstúpme
do medzery a stojme vo viere na miestach pred trónom milosti a volajme za spasenie.
Umaň je známym mestom pre chasidských židov. V meste sa nachádza hrob slávneho
chasidského rabína Nachmana z Braclavi. Každý rok na Roš Hašana prichádza k hrobu
niekoľko desiatok tisícov chasidov, aby si uctili jeho pamiatku.

Hrob rabína Nachmana z Braclavi

Niekoľko krát sme navštívili toto miesto a nikdy nebolo prázdne, vždy tam bol niekto, kto
trávil čas na modlitbách a študovaní Tóry. Ich horlivosť mi pripomína horlivosť Saula, ktorý
si myslel, že horlí podľa Božej spravodlivosti. A predsa, na ceste do Damašku, prišlo nebeské zjavenie Mesiáša, ktoré určilo jeho skutočný osud.
Modlime sa, kým je čas, aby prišlo nebeské zjavenie nášho Pána v srdciach Jeho ľudu
v diaspóre. Našou túžbou je potešovať núdznych z Izraela, o ktorých sa nikto nezaujíma.
Je naším povolaním, aby sme dávali z toho, čo máme.
Navštívili sme Ľudmilu (85r.), ktorá je odkázaná na pomoc druhých. Niektoré veci sama
zvládne, ale potrebuje pri sebe niekoho, kto jej pomôže. Jej dcéra sa o ňu stará. A za to
patrí vďaka Bohu, že sa nájdu deti, ktoré pomáhajú svojim rodičom. Avšak je mnoho tých,
ktorí majú svoje deti, a tie sa nezaujímajú o svojich rodičov. A sú aj takí, ktorí sú sami, bez
10

detí, bez rodiny. Mnohých sme navštívili, potešili, povzbudili a modlili sa za nich. Za všetko
patrí chvála nášmu Bohu, ktorý zaopatruje.
Ludmila bola na operácii očí
(šedý zákal). Je už slabšia, ale
teraz lepšie vidí.
Pred vojnou jej mama pracovala ako učiteľka a otec v kine.
Otca potom presunuli do Černovca. Plánovali za ním prísť.
Avšak prišla vojna a otec išiel
na frontu. Bol ťažko ranený,
zostal invalidom. Neskôr zomrel na následky zranenia.
Ľudmila so súrodencami
a s mamou nestihli ujsť pred
Nemcami. Chytili ich a poslali
do geta. Podarilo sa im z geta
ujsť. Až do oslobodenia sa
schovávali v malej dedinke.
Mali „šťastie“, že ich prichýlila
žena, ktoré ich celý čas schovávala u seba doma. Riskovala
vlastný život aj celej svojej rodiny.
Mali sme možnosť hovoriť
o láske Boha Izraela a jeho
dobrote. Aj sme sa modlili, za
uzdravenie a zjavenie Mesiáša
v srdci Ľudmily.

Ľudmila

Boh je naozaj predivný vo svojich skutkoch. Jeho cesty sú cestami milosti a spravodlivosti.
Skutočne, náš Boh nezabúda na tých, ktorí sú „stratení“ z Jeho ľudu v diaspóre.
Buďte požehnaní, a „potešujte, potešujte môj ľud“.
Šalom, Jozef Janits, Chevra tím
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Milé sestry, bratia, priatelia Izraela, pozývame vás na Šavuot v dňoch 15 a 16. 05 2021,
ktorú organizujeme v Centre Šalom v Žiline.
Plánovaný program:
Sobota, 15 mája, 2021
10:00 - I časť
13:00 - prestávka (občerstvenie)
14:00 - II časť
Nedela, 16 mája, 2021
9:00 - III časť
12:00 - prestávka (občerstvenie)
Prosíme vás o potvrdenie účasti do 12.5.2021 emailom na "chevra@chevra.sk" alebo
telefonicky na 00421/41/5640536 (od 9:00 - 16:00).
Čo sa týka občerstvenia, tešíme sa na každú dobrôtku, ktorú prinesiete. Okrem toho sa
radujeme, že sa konečne opäť stretneme a oslávime nášho Pána a Kráľa Ješuu.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste nám zaslali 2%.
Buďte požehnaním pre tých, ktorí to potrebujú.

