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Drahí súrodenci,
tu je slovo zo Slova pre vás.
„Bezbožní utekajú bez toho, že by ich niekto honil, spravodliví sú smelí ako mladý
lev.“ (Príslovia 28:1)
Jednou z Božích vlastnosti ľudí, ktorí chodia s Bohom je smelosť – v niektorých prekladoch
je použité slovo odvaha. Koreňom smelosti (odvahy) je spravodlivosť a koreňom spravodlivosti je svätosť, ktorá nás kvalifikuje vidieť veci tak, ako ich vidí Boh. Hebrejským ekvivalentom smelosti, alebo odvahy, je slovo batach, čo znamená nádejať sa, dôverovať
a mať útočisko. To znamená, že smelosť nachádzam v tom, že nádejam sa, dôverujem
a mám útočisko vo svojom Bohu. Vtedy nemusím sa na nič hrať, ani na nič siliť, ale viem,
že Boh je pevnou nádejou mojej pevnej dôvery, ktorú som našiel v Ňom.
Biblia nás povzbudzuje k smelej dôvere. „Keď máme takého veľkého veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Syna Božieho, držme vyznanie. Lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom, podobne nám, bez hriechu.
Pristupujme teda so smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo
a našli milosť na pomoc v pravý čas“ (Hebr 4:14-16). Podobne aj ďalej autor listu Hebrejom
povzbudzuje k smelosti „Keď teda máme bratia, smelosť do vchodu do svätyne v krvi Ježišovej, ktorý to vchod nám vysvätil ako cestu novú a živú cez oponu, to je cez svoje telo
a veľkého kňaza nad domom Božím, pristupujme s pravdivým srdcom a tak očistené od
zlého svedomia a telo umyté čistou vodou, držme vyznanie nádeje neochvejne, lebo je verný ten, ktorý zasľúbil“ (Hebr 10:19-23). Sme povzbudzovaní pevným základom k pevnej
smelosti. Najprv k trónu Božej milosti a od trónu Božej milosti k naplneniu vôle Otcovej.
Prvá cirkev naplňovala s odvahou to, k čomu ich poveril Majster. Neodlučiteľnou zložkou
kázaného evanjelia bolo presvedčenie viery, v ktorom učeníci Pánovi smelo hovorili slovo
Božie. „...Barnabáš ho (Pavla) pojal a zaviedol k apoštolom a porozprával im, ako videl na
ceste Pána, a že s ním hovoril, a ako v Damašku smelo hovoril v mene Ježišovom“ (Sk 9:27). Pavel a Barnabáš prežívali obrovské tlaky zo strany Židov v Antiochi
a napriek tomu „...učeníci boli naplňovaní radosťou a Svätým Duchom“ (Sk 13.52). Odtiaľ
prešli do Ikonie „...strávili tam dlhý čas a hovorili smelo pri pomoci Pána, ktorý vydával slávu svojej milosti svedectvo a dával, aby sa dialí divy a zázraky skrze ich ruky“ (Sk 14:3).
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Apollo prišiel z Alexandrie do Efezu. Bol to človek vyrečnený a mocný v písmach. „...bol
vrúci duchom, hovoril a učil správne o Pánu Ježišovi znajúc iba krst Jánov. A ten začal
prosto a smelo hovoriť v synagóge. A keď ho počuli Priscila a Akvila, prijali ho k sebe
a dôkladnejšie mu vyložili cestu Božiu.“(Sk 18:25-26). Pavel, keď vošiel do synagógy
v Efeze „...hovoril prosto a smelo za tri mesiace hovoriac a presvedčujúc o veciach kráľovstva Božieho.“ (Skutky 19:8). Smelosť je presvedčivý faktor pre náboženských skeptikov
„A keď videli Petrovu smelosť i Jánovu a spozorovali, že sú ľudia neučení a prostí, divili sa
a poznali ich, že bývali s Ježišom“ (Sk 4:13). Keď bolo prikazované učeníkom, aby viac vôbec nehovorili ani neučili v mene Ježišovom, vtedy jednomyseľne pozdvihli svoj hlas
k Bohu „A tak teraz, ó, Pane, pohliadni na ich prosby a daj svojim sluhom prosto a s celou
smelosťou hovoriť tvoje slovo, kým ty vystrieš svoju ruku uzdravovať, a aby sa diali divy
a zázraky skrze meno tvojho svätého služobníka Ježiša“ (Sk 4:29-30). Na odpoveď netreba bolo dlho čakať. „A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, a zrazu
boli všetci naplnení Svätým Duchom a hovorili slovo Božie prosto a smelo“ (verš 31).
Nič nezastaví dielo Božie, keď naozaj chodíš v Božej svätosti, Jeho spravodlivosti, smelosti, prostote a moci. Pavel hovorí „A chcem, aby ste vedeli, bratia, že to, čo sa so mnou dialo napokon bolo viac na prospech evanjelia, takže sa moje putá stali zjavnými v Kristovi
v celom prätóriu aj ostatným všetkým. A väčšina z bratov v Pánovi, súc posmelení mojimi
putami, ešte lepšie sa odvážili bez bázne (strachu) hovoriť slovo Božie“ (Flp 1:12).
„...odhodlali sme sa smelo vo svojom Bohu hovoriť vám evanjelium Božie v mnohom boji“
1Tes 2:2).
Aj ty si odhodlaný?
Šalom,
Stanislaw Gawel
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Izaiáš 43:19 “Hľa, robím čosi nové, teraz to klíči, či to nebadáte? Áno, urobím cestu
na púšti a rieky na pustatine.”
Rok 2022 začal už skôr, a preto vám trochu oneskorene chcem popriať šťastný nový rok.
Neospravedlňujem sa, že prichádzam 'oneskorene', pretože som si nemyslel, že je potrebné ponoriť sa do nového roka, v ktorom sa nezdá, že by veci boli "nové". Okrem toho, ako
môže byť nový rok nový bez viery v Boha, ktorý sľúbil, že urobí novú vec?
Nové veci, ktoré Boh vyhlásil vo svojom Slove, sú ‘veci’, ktoré urobia aj nový rok 2022 novým! Možno sa pýtate, čo je teda nové? Čo je to tá 'nová vec'?
Nuž, je to starý, starý príbeh o Bohu, ktorý odpovedá na modlitby. Stále nový príbeh Boha,
ktorý robí všetky veci novými tým, že prejavuje súcit so zástupmi v údolí rozhodnutia (Joel
3, 14), hoci práve teraz sú zástupy obkľúčené ozbrojenou políciou s protiúderovými štítmi.
Zaujímavé je, že keď potrebujete políciu na riešenie zločinu v okolí, nemôže vám pomôcť,
pretože má "nedostatok ľudí". Odkiaľ sa teda zrazu vzali tie stovky policajtov? Možno to
neviete, ale svetové vlády obliekli a vybavili armádu policajnými uniformami, takže "polícia"
obklopujúca pokojných demonštrantov je armáda! Armády Antikrista postavené proti ľuďom
tohto sveta!
Boh však robí Novú vec dokonca aj medzi políciou, kde v bezprecedentnom kroku ukrajinská polícia odhodila svoje štíty a odkráčala preč. Niektorí z rakúskych policajtov sa pridali
k protestujúcim s vlajkami deklarujúcimi podporu spravodlivosti. Keď sa modlíme, Boh robí
Novú vec!
Napriek tomu vidíme pôsobenie antikristovských síl. Možno sa spýtate, kto je ten Antikrist?
Neviem - veľa ľudí si kladie túto otázku a potom sa dostane do špekulácií o tom, kto to je
a čo urobí. Úprimne povedané - koho zaujíma, kto to je? Mne je to jedno, pretože je jedno,
kto je antikrist a čo urobí. Na čom skutočne záleží, je - kto je Kristus a čo robí! A On, keď
sa budeme modliť, bude robiť Novú vec.
Na začiatok spomeniem len niekoľko "malých" vecí. Ako odpoveď na modlitbu sa na politickej úrovni dejú nové veci. Verím, že Boh:
♦

vychováva ľudí, ako je profesor Ehud Qimron, vedúci katedry mikrobiológie a imunológie na univerzite v Tel Avive, aby oslovili a upozornili svoju vládu a celý svet na
ich nedostatočné zvládnutie krízy korony
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♦

vzbudil 53 000 vedcov, lekárov a odborníkov na zdravie, aby podpísali Veľkú Barringtonskú deklaráciu a varovali pred fyzicky a psychicky škodlivými dôsledkami celosvetových opatrení Covid 19
zhromažďuje odvážnych právnikov a expertov, ktorí podajú sťažnosť na globalistov
na Medzinárodnom trestnom súde v Haagu za zločiny proti ľudskosti
spôsobuje, že najvyšší rakúski sudcovia sa vyslovujú proti povinnému očkovaniu,
pretože "nie je vhodné na riešenie pandémie".
Spojené kráľovstvo upustilo od všetkých obmedzení

♦
♦
♦

Božia nová vec zmetie starú vec
Keď sa modlíme, Boh robí Novú vec, ktorú "žiadne oko nevidelo, žiadne ucho nepočulo
a žiadna myseľ si nevedela predstaviť, ktorú Boh pripravil tým, ktorí Ho milujú" (1Kor 2:9).
To, čo dnes vidíme, si žiadna myseľ nedokázala predstaviť, ani pochopiť. Tým, že Boh robí
Novú vec, zmietol a zmetie starú vec, starú náboženskú tradíciu duchovenstva, reverendov, obchody "prines a kúp", kostolné rána s kávičkou a cirkevné tradície, slabé kázne
prednášané driemajúcim zhromaždeniam atď. atď. Tým, že Boh robí svoju novú vec, ukazuje spiacej cirkvi cenu mlčania.
Covid 19 je možno diablovým nástrojom, ale Boh ho používa ako budíček. Tí, ktorí počujú
výzvu a prebudia sa z driemot, povstanú v sile Ducha Svätého, posilnení spravodlivým
rozhorčením a odvahou Ducha Svätého. Ale tí, ktorí spia ďalej, nevšímajúc si časy a zlé
skutky, ktoré ich uväznili, odpadnú. Sú to tí, ktorí sa rozhodli veriť médiám, rozhodli sa nechať sa oklamať vládnymi správami a podporovať veľký reset s jeho tyraniou a zlými úmyslami. Včera boli vašimi priateľmi, ale dnes sa stali vašimi nepriateľmi. "Sú to ľudia, ktorí vás
rozdeľujú, ktorí sa riadia len prirodzenými inštinktmi a nemajú Ducha" (Júd 1).
Boží oheň
Boh je spaľujúci oheň, ktorý Boh zapaľuje v srdciach tých, ktorí ho milujú. Tento Svätý plameň, ktorý bol zasľúbený už dávno, zapáli ohnivé služby, ktoré budú v tomto svete vypaľovať horiacu stopu. Osvieti cestu zástupom ľudí, aby našli Cestu v údolí rozhodnutia. Tento
Svätý oheň bude zaháňať temnotu a desiť ľudí temnoty. Títo ľudia sú dnes možno samoľúbi vo svojom samozvanom bezpečí peňazí a moci, ale nepoznajú Novú vec, ktorá začína
spaľovať ich hrad svetovej nadvlády z krepového papiera.
Nezáleží na tom, čomu veríte o novom svetovom poriadku a antikristovi, ale tieto kráľovstvá sa začínajú rúcať, pretože Kristus buduje svoju Cirkev a brány (Billa Gatesa) pekelné
ju nepremôžu (Mt 16:18) - pretože Božie kráľovstvo postupuje násilím a násilníci sa ho
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zmocňujú (Mt 11:12).
Boh robí Novú vec, v ktorej naše povolanie byť svetlom, nás privedie na kolízny kurz
s mocnosťami temnoty. Byť súčasťou Božej Novej veci je nákladné. Je potrebné zaplatiť
určitú cenu. Byť prebudený Božím ohňom znamená, že budete nepochopení a obvinení
ako pôvodcovia problémov. Taký bol aj Ješua. Budete nenávidení bez príčiny. Taký bol
aj Ježiš. Priatelia vám dajú kopačky, tak ako nášmu Pánovi. Budete vyobcovaní náboženskými ľuďmi rovnako ako On. Možno vás zbijú a nechajú zomrieť - vitajte v Jeho "svete"!
Vo "svete" trpiaceho Spasiteľa, ktorého moc vzkriesenia zapaľovala oheň v tých, ktorí ho
milovali. Vo svetle tohto ohňa sa vydali meniť svet. Ich svet bol zlý, ale milosť Božieho svätého ohňa stačila na zmenu dejín. Keď sa v modlitbe presunieme od Jána 3,16 k Lukášovi
3,16, zapálime sa, aby sme sa stali tvorcami dejín:
Ja vás krstím vodou. Prichádza však mocnejší ako ja. Ja nie som hoden rozviazať mu ani
remienok na sandáloch. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.
Buďte tými, ktorými vás Boh chcel mať a vy zapálite celý svet ohňom. (Catharine zo Sieny).
Pastor
Werner Oder
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1.
Chváľte Hospodina za Jeho úžasné zámery, ktoré má, a ktoré sú dobré.
Nech sa Jeho ciele stanú našimi.
„Svätý, svätý, svätý Hospodin Zástupov, celá zem je plná jeho slávy.“ (Iz 6:3b)
♦

Pane, ako Tvoje deti sa radujeme, že toto je Tvoj hlavný zámer pre tento svet (Nm 14:21;
Ž 72:18-19); Iz 11:9; 40:4-5; Hab 2:14; Mal 1:11, 14b).
Ďakujeme Ti Pane, že si nám ukázal, aký ma byť náš cieľ – či v modlitbách, v kázaní,
na cestách – žiť každý deň na Tvoju slávu (Ž 115:1-3; Lk 11:2; Rim 16:27).
Dobrorečíme Ti za Tvoje vyučovanie, ako Ťa chváliť v našich životoch (Mt 5:16; Jn 15:7-8).
Ďakujeme Ti za obnovu a spasenie Izraeela, ako súčasť naplnenia Tvojich proroctiev
v Izaiášovi (Iz 43:5-7, 21; 60:21; 61:3; Ez 36:21-32).
Chválime Ťa a vyvyšujeme za istotu a bezpečnosť, ktorú máme v Tebe, Náš Bože, pretože
Ty si našou budúcnosťou (Iz 42:9; Jn 13:19).
Abba, ďakujeme Ti, že ste obaja oslávení a bude oslávené Tvoje meno (Jn 12:28).
Haleluja! Svet sa trasie a bude sa otriasať, ale Tvoje slovo stojí na veky (Iz 40:8).
Stojíme v bezpečí a v pokoji v strede chaosu, Tvoje Slovo je svetlom našim cestám
(Ž 36:10; 119:105).

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

2.
Vláda: Toho, čo sme sa obávali, sa teraz prejavuje. Súčasná koalícia si je taká istá svojej
moci, že jej pravé krídlo si udobruje arabsko-islamskú stranu Ra'am až do takej miery, že súhlasilo
s pozastavením výsadby stromov v Negeve.
♦

Pane, T y si povedal, že vysadíš pustinu stromami. Prosíme Ťa, nech sa tak stane
(Iz 41:19).
Nedovoľ, aby sa vláda sklonila pred arabským násilím, zvlášť izraelským arabov (Kaz 8:11).
Daj autoritám odvahu potlačiť násilie iszraelských arabov, kdekoľvek sa v Izraeli objaví
(Rim 13:1-4).
Uveď Izrael na miesto, kde prevezme svoje vlastníctvo, vrátane Negevu (Abd/Ob 1:17-20).
Pane, koalícia s arabskou stranou je zakorenená v ideológii moslimského bratstva. Zmiluj
sa nad našim národom a nech sa rozpadne táto koalícia (Ž 109:8; Dan 2:21).
Nech porozumie pravé krídlo koalície, aké zlé je spojiť ruky s duchom Islamu (Ž 119:176).
Prevezmi vládu koalície, aby robila rozhodnutie v súlade s Tvojou vôľou (Rim 9:15-17).

♦
♦
♦
♦
♦
♦

3.
IDF – Izraelská armáda: Od začiatku roka bolo zabitých niekoľko vojakov IDF. Chce Boh
povedať niečo IDF?
♦

Hospodin Zástupov, Ty nikdy nespíš a nedriemeš, Ty ostríhaš Izraela. Nech sa IDF nespolieha na svoju silu. (Ž 121:4).
Prosíme Ťa, poteš rodiny zabitých vojakov (Ž 23:4; 119:76).
Nech sa poučia z týchto udalostí a aplikujú potrebné zmeny (Prís 14:8).
Pane, pomôž zabezpečiť vzájomnú komunikáciu medzi všetkými jednotkami IDF(1Kor 14:8)
Chráň vojakov a bezpečnostných pracovníkov v ich každodenných povinnostiach

♦
♦
♦
♦
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♦

♦

(Prís 8:12).
Prosíme Ťa, o ducha múdrosti a zjavenia pre izraelské bezpečnostné sily pri komunikácii
s komunitami izraelských arabov, aby neboli oklamaní a podporovali tých, ktorí nenávidia
Hospodina (1Kro 19:2).
Pomôž Izraelu, aby „odstrihol“ duchovné korene islamu, ktoré povstávajú z Edoma v Tvojej
krajine (Ez 25:14).

4.
Vnútorná bezpečnosť: Väčšina palestínčanov – v Júdei, Samárii a v Gaze – chcú zničiť
Izrael. Ich mladé generácie sú vyučované k antisemitizmu a k veľkej nenávisti Židov, čo je dôvod,
prečo nie je možné zrealizovať akúkoľvek dohodu skutočného mieru a pokoja medzi Izraelom
a palestínčanmi v tomto čase a aj budúcom.
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

Pane, nedovoľ Izraelu, aby bol oklamaný Palestínskou samosprávou v Júdei a Samárii, ako
Hamas v Gaze (Ž 55:20-21).
Prosíme Ťa, Adonai, daj Izraelu múdrosť a odvahu, ako poraziť PA v Júdei a Samárii,
a Hamas a Islamský džihád v Gaze, ktorí neustále podnecujú izraelských arabov k násiliu
a zradeniu (Ž 44:5-8; Prís 21:31).
Nech povstanú teroristi proti sebe, vylej na nich zmätok a chaos do ich myslí (Ž 35:25-26).
Čokoľvek potrebujú izraelské tajné služby a nemajú to, prosímeŤa, zjav im to (Jób 12:22).
Chráň a použi si každého tajného agenta a spolupracovníka medzi palestínčanmi
(Joz-2:1-7).
Ustanov okolnosti tak, ako v roku 1967 (6-dňová vojna), aby Izrael rozšíril svoju suverenitu
nad celou zemou západne od rieky Jordánu (Dt 2:30-32; 3:3-4).
Ó, Bože, povstaň a zastav všetky pokusy - vnútorné a vonkajšie – aby vznikol Palestínsky
štát v krajine, ktorú si dal Izraelu (Gn 24:7; Ex 13:5; 32:13; Dt 9:5; 28:11).
Pane, Ty vidíš, ako EU posiela obrovské množstvo peňazí, aby palestínčania zabrali oblasť
„C“, ktorá má byť pod úplnou kontrolou Izraela. Vysuš zdroje EU pre tieto projekty.
(Nm 24:9b).
Ochraňuj arabských novinárov, ktorí hovoria pravdu, daj im odvahu a široký vplyv
(Ž 84:11).

5.
Vonkajšia bezpečnosť: Irán testuje balistické rakety, ktoré môžu niesť nukleárnu bombu
do viacerých krajín EU. Svetové „mocnosti“ vrátane USA rokujú s Iránom o jadrovej dohode.
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Prosíme Ťa, aby Izrael mal otvorené oči a videl skutočné zámery Iránu(Ex 4:11).
Daj múdrosť izraelským vodcom, ako majú jednať s touto hrozbou (Ž 31:3).
Prosíme Ťa, nech povstane tvoja cirkev duchovne a množstvom (Ex 1:12).
Použi si iránsku cirkev, ktorá bude ničiť skutky tmy – islamu (Ž 118:22; Mt 16:18).
Pane, chráň Izrael pred útokmi Iránu a jeho partnerov, ktorých cieľom je zničiť Izrael
(Ž 140:1-2).
Postav Hizballah proti Hamasu, ktorý sa pokúša etablovať v Libanone (2Krn 20:22-23).

6.
Alija: Nedávno sa v Texase uskutočnila dráma, kde únosca držal rukojemníkov
v synagóge. Podarilo sa ich vyslobodiť. Prenasledovanie židov vo svete sa stupňuje.
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♦
♦

Pane, prosíme Ťa, prines Svoj ľud domov (Ez 36:37).
Prosíme Ťa, ukáž nám, ako sa modliť v situáciách antisemických útokov, ktoré sa stupňujú
zvlášť na Západe (Jer 16:16).
Vo svojej milosti, znič všetky falošné komfortné zóny, ktoré držia Tvoj ľud v exile (Ž 124:7).
Vyveď západných Židov z omylu, že Izrael je posledné miesto, kde sa uchýlia v prípade
krízy. Nech ho uvidia ako Bohom ustanovený domov (Jer 51:6-10).
Ukáž Židom, že nepriateľ sa pozerá na nich ako na židov, a až potom na američanov, angličanov, francúzov
Otvor diaľnicu domov pre všetkých Židov v exile, ktorí žijú mimo krajín Západu (Iz 43:5-7).
Dobrorečíme Ti, že sa zvýšil počet starších Židov, ktorí urobili Aliju (Jer 31:8-9). Pane viac!

♦
♦
♦
♦
♦

7.
Spasenie: „ Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežatstvo bude na jeho pleci,
a nazovú jeho meno: Predivný, Radca, Silný Bôh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja.
Množiteľovi toho kniežatstva a pokoju nebude konca. Sedieť bude na tróne Dávidovom a bude panovať nad jeho kráľovstvom, aby ho pevne postavil a založil na pevný základ súdom a spravedlivosťou odteraz až na veky. Horlivosť Hospodina Zástupov to učiní.“ (Iz 9:6-7)
♦

Pane Ješua, otvor oči Izraela, aby uvidel Teba, Ješuu, ktorého poslal Otec pre ich záchranu
– spasenie (Jn 3:16).
Nech Tvoje slovo prinesie ovocie v židovských srdciach a nevráti sa späť prázdne
(Iz 55:11).
Zruš všetky rabínske pevnosti, ktoré sú proti menu Ješua (2Kor 10:4-5).
Povzbuď všetkých Židov, ktorí hľadajú osobný vzťah s Tebou, Abba (Dt 4:29).
Nech sa Pavlovo bremeno za spasenie Izraela prenesie na ďalších a ďalších našich pohanských bratov a sestry v Tele Kristovom (Rim 9:1-3; 10:1; 11:11).

♦
♦
♦
♦

8.
Telo Kristovo: V Tóre ja napísané, že Boh povedal Mojžišovi: „Hľa, ja prijdem k tebe
v hustom oblaku, aby počul ľud, keď budem hovoriť s tebou, aby aj tebe verili na veky. A Mojžiš
oznámil Hospodinovi slová ľudu. (Ex 19:9a).
♦

Zobuď mnohých, aby porozumeli, že Tanach je stále Božie Slovo. Odstráň teóriu náhrady
medzi veriacimi a vymeň za teóriu biblickej pozície Izraela v Tvojich plánoch. (Ž 102:16;
Zach 8:1-8; Mt 23:39).
Zaočkuj Telo proti antisemitickému vírusu, ktorý sa šíri po celom svete (Jn 4:22; Rim 1:16).
Pane Ješua, pomaž tých v Tele, ktorí sú zapojení do príhovorných modlitieb za Izrael práve
v tomto čase, nech sú ako strážcovia na hradbách (Iz 62:6-7).
Kráľ Mesiáš, zjav veriacim v Tele pravdivé biblické porozumenie časov a rozlišovanie, ako
sa ďalej modliť za Izrael, Tvoj ľud (Nm 24:9b; 1Tim 2:1-4)

♦
♦
♦

Tím príhovorcov za Izrael
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Milí priatelia Izraela,
Ukrajina je dnes miestom konfliktu veľmocí tohto sveta. Stala sa prostriedkom na dosiahnutie cieľov
krajín, ktoré majú svetový vojenský potenciál. Je tu naozaj hrozba? História sa opakuje? Kto má
legitímne právo na túto zem?
„Hospodinova je zem i jej náplň, okruh zeme i tí, ktorí bývajú na ňom.“ (Žalm 24:1) Je úžasné vidieť
Božie Slovo v každej kríze, ktorá prichádza na tento svet. Vo svete nie je nič isté, len Božie Slovo
stojí na veky. Haleluja!
Ukrajina sa spolieha na podporu veľmocí zo Západu. A vieme, že jediná veľmoc, ktorá ju zachráni
je Božie kráľovstvo pod vedením Kráľa kráľov a Pána pánov – Ješuu. Mnohí na Ukrajine sa boja.
Ihneď po medializovaní hrozby vojny stúpla cena doláru za hrivnu o 1%. V percentách je to malé
číslo, ale v cene potravín v obchodoch sú to čísla, ktoré mnohých strašia. Pohonné hmoty, energie,
služby, plyn.
Spýtal som sa nášho brata z Ukrajiny, ako sa to prejavilo v praktickom živote ľudí, ktorí sú odkázaní
na pomoc. Uvádzam príklad. Cena plynu zostala rovnaká, ale plynárenská spoločnosť zaviedla
poplatok za dopravu plynu na 2 hrivny na kubík. Je to o 25% viac. A keď sa rozhodneš nepoužívať
plyn, aj tak budeš za túto dopravu platiť.
Ďalej hovoril o situácií starých osamelých ľudí. V susedstve žije sama staršia pani, ktorá má dôchodok 2500,- UAH (hrivien), čo je podľa aktuálneho kurzu cca 77,- €. Nemôže si dovoliť kúriť plynom.
Keď má doma 12°C, tak je rada. Spí s dvoma pyžamami, čiapkou, a dvoma bundami. Iní riešia
problém zo zimou tak, že sa zavrú do jednej izbičky a zapnú elektrický ohrievač, kde sa celý čas
zdržiavajú. A o teplej vode, to už ani nehovorím. A koľko je takých ľudí?
Tak, ako aj u nás, ľudia sú zmätení, a už neveria nikomu. Sú frustrovaní, že rastú ceny a nevedia,
aká je ich budúcnosť. Čo robiť?
„Uvaľ na Hospodina svoju cestu a nadej sa na neho, a on učiní.“ (Žalm 37:5) Aké ľahké je to čítať,
a ťažké žiť na mnohých miestach celej zeme.
Modlime sa, aby Telo Kristovo na Ukrajine povstalo a napnute sa modlilo k nebeskému Otcovi. Tak,
ako sa modlili veriaci za Petra vo väzení (Skutky 12:5). A prišli anjeli a vyviedli ho zo žalára.
Mnohí z Jeho ľudu dostávajú aj vďaka vám teplé jedlo a potravinové balíky. Vďaka Bohu za praktickú pomoc. Modlíme sa za to, aby uvideli cez túto pomoc Ješuu a spoznali, že Boh Izraela na nich
nezabudol.
Buďte požehnaní, ktorí žehnáte Izraelu.
Šalom, Jozef Janits
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Ďakujeme všetkým,
ktorí ste nám zaslali 2% v minulom roku.
Buďte požehnaním pre tých,
ktorí to potrebujú.

Tlačivo na poukázanie 2% nájdete aj na našich
internetových stránkach
www.chevra.sk
V prípade, že nemáte prístup k internetu alebo možnosť získať tieto informácie,
prosím ozvite sa nám a pošleme vám informácie spolu s tlačivom.

