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Drahí súrodenci,     
 
tu je slovo zo Slova pre vás.  
 
„Náš Otče,...tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky“ (Matúš 6:9,13). 

Ježiš toto veľmi dobre vedel, keď hovorí: „Daná mi je každá moc na nebi aj na ze-
mi“ (Matúš 28:18).  Náboženskí vodcovia, keď videli Ježišovu službu, ktorú konal v moci 
Svätého Ducha, žasli a pýtali sa Ho, akou mocou to činí. Spozorovali v Jeho službe moc, 
ktorú sami nepoznali a ktorú sami nemali. Niekedy prichádzali za Ježišom a dávali Mu zá-
kerné otázky, na ktoré Ježiš reagoval takto: „Blúdite, pretože neznáte písem ani moci Bo-
žej“ (Matúš 22:29 + Marek 12:24). Nedostatok Božieho poznania a Božej moci je cestou 
k poblúdeniam, ale na Božej ceste „...ani hlúpi nezablúdia“ (Izaiáš 35:8). 

Vy, ktorí stojíte v príhovornej modlitbe pred Kráľom nebies a zeme istotne je vám zjavené, 
čo sa momentálne deje vo svete. Myslím na krajiny (národy), v ktorých vláda prestala slúžiť 
svojim občanom a postavila si COVIDOVE IMPÉRIA, cez ktoré manipulujú a kontrolujú 
druhých. Použili momentálnu situáciu na posilňovanie svojho politického postavenia 
a budovanie svojho vlastného loby. Marec je mesiacom sviatku Purim, počas ktorého je 
v synagógach čítaná Kniha Ester. V čase kráľovnej Ester, sa Háman snažil presadiť svoje 
impérium, cez ktoré by mohol prebrať kontrolu nad celou krajinou. Problémom boli však 
samotní Židia, ktorí mu stáli v ceste a neuctievali boha, ktorého on uctieval. Týchto Židov 
bolo treba zbaviť ľudských práv a moci, aby sa Hámanove impérium mohlo presadiť 
a rozširovať. Kvôli tomu sa Háman rozhodol prekážku odstrániť tým, že ich vyhladí. Ester 
však na pokyn svojho pestúna Mordocheusa išla spolu s ostatnými Židmi do modlitby 
a pôstu. Pokorovali sa pred trónom živého Boha a postavili sa do medzery za židovský ľud. 
Ich modlitby boli vypočuté a prišla odpoveď od trónu Božieho, prišla Božia záchrana. Táto 
zmena prišla v pravom čase „...toho dňa, ktorého  očakávali nepriatelia Židov, že dostanú 
moc nad nimi, obrátilo sa to tak, že oni, Židia, dostali moc nad tými, ktorí ich nenávide-
li“ (Ester 9:1). Je napísané, že sa to obrátilo – aj na šibenici, ktorú postavil Haman pre Mor-
docheusa. Plánovaný pád Židov obrátil sa na pád Hámanovho Imperia.  

Prišiel čas, keď Boh jedná s covidovými impériami v národoch. Toto sa už veľmi trasie. 
Prečo? Lebo Boh zasľúbil, že On zatrasie (Hebrejom 12:26-29) a Jeho je kráľovstvo i moc 
i sláva na veky. Taktiež, aby prišlo svetlo židovského Mesiáša do národov. Potrebuje sa to 
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obrátiť tak, ako sa to obrátilo v prípade Hámanovho impéria. Covidove kráľovsvá sa poklo-
nia pred Božím Kráľovstvom. Cez pokorenie Božieho ľudu, nech príde Božia sila a Jeho 
oslava do národov: „Kráľovstvá zeme, spievajte Bohu, spievajte Pánovi žalmy! Sélah. Spie-
vajte tomu, ktorý sa vznáša na nebesiach pradávnych nebies! Hľa vydáva svoj hlas, mocný 
hlas. Dajte silu Bohu, ktorého velebnosť je nad Izraelom a Jeho sila na najvyšších obla-
koch. Hrozný si, Bože, keď vyjdeš zo svojich svätýň, silný Boh Izraela! – On dáva národu 
silu a moc. Nech je požehnaný Boh!“ (Žalm 68:33-36). Áno Otče, lebo „...tvoje je kráľovstvo 
i moc i sláva na veky.“ 

Spojme sa v modlitbe k Bohu, aby národy neboli usmrcované nerozumom svojich vodcov, 
ale aby boli povzbudzované a pozdvihované k veciam Božieho Kráľovstva, naplniť vôľu, 
lebo Jeho je „...kráľovstvo i moc i sláva na veky.“ Spomenuté veci sa musia udiať 
a potrebujeme ich vnímať v kontexte prebudenia, žatvy a získavania duší pre Božie Kráľov-
stvo. Nech príde spása, uzdravenie a oslobodenie do národov.  

„Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno! Nech príde tvoje kráľovstvo! 
Nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi!“ (Matúš 6:9-10). „Náš Otče, lebo tvoje 
je kráľovstvo i moc i sláva na veky.“ 

Šalom,  

Stanislaw Gawel 
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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. 



Nie je to "história", je to Jeho príbeh! (angl. His story, doslovný preklad) 
 
Modlili sa sto rokov! Nie raz za týždeň, dokonca ani nie raz za deň, modlili sa 24 hodín denne 
a 7 dní v týždni počas celého storočia, pretože Boh v roku 1727 vylial na Moravských bratov Ducha 
milosti a pokorných prosieb (Zach 12:10).  
 
Výsledky boli rovnako nevídané ako ich zázračné modlitebné stretnutia. Boh začal povolávať ľudí, 
ktorí mali niesť evanjelium do sveta. Williama Careyho, ktorý odišiel do Indie, Hudsona Taylora 
do Číny, Davida Livingstona do Afriky, aby sme vymenovali aspoň niekoľko úžasných mužov a žien, 
ktorí ohlasovali dobrú správu po celom svete.   
 
Na Svetovej misijnej konferencii v Edinburghu v roku 1910 sa pod predsedníctvom lorda Balfoura 
zišlo v sále zhromaždenia Zjednotenej slobodnej cirkvi Škótska 1215 delegátov, ktorí s nadšením 
diskutovali o misijných stratégiách na záchranu sveta. 
 
Zatiaľ čo oči väčšiny sa upierali na prebudenia a celosvetovú evanjelizáciu, málokto si všimol rakú-
skeho Žida Theodora Herzla, ktorý začal pripravovať vlasť pre svoj ľud. Mnohí si potichu zbalili svoje 
veci a začali sa vracať do Izraela, krajiny svojich predkov. Boli to úžasné časy, jedinečné v dejinách.  
Zdalo sa, že svet sa pripravuje na návrat Mesiáša: Horiace ohne prebudenia, evanjelium sa hlásalo 
po celom svete a Židia sa vracali do svojej krajiny. Nikto však nebol pripravený na satanov protiútok. 
 
Stalo sa tak v roku 1909 počas konferencie v Berlíne, kde sa stretli nemeckí cirkevní predstavitelia, 
ktorí sa postavili proti celosvetovému letničnému hnutiu a vyhlásili ho za "diablovo". Toto 
"vyhlásenie" nebolo ničím iným ako rúhaním sa Duchu Svätému, čo malo okamžité následky. 
Do piatich rokov sa Európa zaplietla do prvej svetovej vojny, v ktorej zahynulo približne 40 miliónov 
ľudí vrátane väčšiny ľudí, ktorí zažili prebudenia.  
 
Vojna, ktorá ukončila všetky vojny, ukončila aj všetky prebudenia. To však nestačilo na utíšenie 
nepriateľovej zúrivosti. Stále tu bol "židovský problém", ktorý bolo potrebné vyriešiť. Teraz, keď boli 
prebudenia mŕtve a Cirkev prakticky neutralizovaná, zdalo sa, že mu už nič nestojí v ceste, aby sa 
pustil do druhej časti svojho diabolského plánu: Druhá svetová vojna, ktorá zdevastovala svet 
a zabila 70 miliónov ľudí vrátane 6 miliónov Židov! 
 
Zdá sa, že 1. Mojžišova 1,1 opisuje svet v roku 1943: "Zem bola beztvará a prázdna, tma bola nad 
prahlbinou... ale Duch Boží sa vznášal..." Vznášal sa nad človekom, ktorý sa modlil, aby Boh zmie-
tol nepriateľa a zmaril jeho plány. Prostredníctvom malej skupiny orodovníkov na biblickej škole 
v južnom Walese Rees Howells zmenil Hitlerove samoľúbe stratégie na úplnú porážku.  
 
História nás učí, že modlitba formuje národy a mení chod dejín. 
 
Presuňme sa do roku 2022 a do "našej" doby, v ktorej žijeme "pre tento čas", a opäť sa ocitáme vo 
svete, ktorý čelí ďalšej svetovej vojne. Aby bolo jasné, bitka tretej svetovej vojny sa nevedie 
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na Ukrajine, ale v Kanade, Austrálii, Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Izraeli, USA, kde príslušné 
vlády, zodpovedné za celosvetovú krízu s Covidom, chcú, aby ste sa pozerali inam, zatiaľ čo oni 
sledujú svoje zlé zámery v tyranskom ovládaní národov. 
 
Žijeme v čase, ktorý Rick Ridings považuje za "kritické obdobie v epickom globálnom boji za pravdu, 
spravodlivosť a právo", a je to Boží ľud, ktorý bude musieť prostredníctvom modlitby opäť formovať 
dejiny sveta. 
 
Bohužiaľ, náboženská komunita, cirkev, mesiášski veriaci, dokonca aj angažovaní kresťania sú buď 
zmätení, boja sa alebo nevedia, o čo v skutočnosti ide. Zatiaľ čo veľké prebudenie na celom svete 
spôsobuje revolúciu v národoch, cirkev je zastrašená, oklamaná alebo podriadená. Bohu sa to ne-
páči: 
 
Hospodin sa pozrel a nepáčilo sa mu, že tu nie je spravodlivosť. Videl, že niet nikoho, zhrozil sa, 
že niet nikoho, kto by zasiahol; preto mu jeho vlastné rameno pôsobilo spásu a jeho vlastná spra-
vodlivosť ho podopierala (Iz 59,17). 
 
Je čas, aby Boží ľud povstal a modlil sa vo svojej autorite, ktorú mu dal Boh, a prosil Pána, aby 
sa ...obliekol do rúcha pomsty a... odplatil im podľa skutkov, hnevom svojim nepriateľom a hanbou 
svojim protivníkom. Aj ostrovom odplatí za ich skutky.  Jahveho mena sa budú báť od západu a jeho 
slávy od východu slnka. 
 
Podobne ako Rees Howells, aj my máme moc zachytiť zlé stratégie vládneho vojnového ťaženia 
a odvrátiť vojny. Nepriateľ síce prišiel ako povodeň, ale "Duch Hospodinov pozdvihne proti nemu 
zástavu", ako a keď Boží ľud povstane v odvahe Ducha Svätého a vyhlási: "Dosť bolo"! (Ž 46:9) 
"On spôsobí, že vojny prestanú až po kraj zeme; zlomí luk a rozdrví kopiju, štíty spáli ohňom".  
 
Žijeme pre taký čas, ako je tento, keď sa viac ako milión ľudí zišlo do Canberry v Austrálii, aby žia-
dali rozpustenie svojej tyranskej vlády, žiadali nové a riadne voľby a ukončenie vojny proti ľuďom. 
 
Keď sa 1,4 milióna ľudí a stotisíc kamionistov zišlo do Otavy a žiadalo odstúpenie svojho podvodné-
ho premiéra, my, Boží ľud, máme výzvu byť súčasťou celosvetového prebudenia, ktoré necháva 
cirkev v hanbe! 
 
Poučme sa z minulosti a povstaňme, aby sme sa stali tvorcami dejín, ľuďmi, ktorí veria, že Boh po-
staví svojich nepriateľov pred spravodlivosť; ľuďmi, ktorí sa modlia, aby Pán Boh konal spásu medzi 
národmi; ľuďmi, ktorí sa modlia, aby sa jeho Duch vylial na všetkých ľudí 'Tak sa budú báť mena 
Jahve od západu a jeho slávy od východu slnka'. 
 
Šalom a všetky požehnania. 
 
Pastor  
Werner Oder 
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Potrebujeme nadprirodzený zásah na odstránenie rakoviny globalismu, eugeniky, 
otroctva a transhumanizmu.  
 
Podstata božskej pomoci spočíva v tom, že sa ľudstvo podriadi Božiemu zákonu, 
ktorý bol daný nášmu spoločnému predkovi Noachovi. Povodne nebudú stúpať po-
kiaľ my: 
 

1. Prijmeme jediného pravého Boha, ktorý dáva ľudstvu život s láskou 
v každom čase. 

2. Odmietneme falošných bohov vedy, technológie, peňazí, moci, skaze-
ných oligarchov a skorumpované vlády. Oni nás NEZACHRÁNIA.  

3. Prijmeme základnú spoločenskú morálku – nezabíjať, nekradnúť, nescu-
dzoložiť. 

4. Obnovíme legálny systém, ktorý rešpektuje pravidlá zákona 
a spravodlivosti. 

5. Rešpektujeme Boží svet a jeho stvorenstvo. 
 
Toto je vojna proti démonickým silám, ktoré vytvorila spoločnosť cez:  
 
• Uctievanie falošných bohov 
• Potraty 
• Znesvätenie manželstva a pohlavia 
• Kodifikácia (začlenenie) nemravnosti do zákonov 
• Krádeže 
• Nenávisť medzi blížnymi  
 
Začnime svetové hnutie obnovy s Bohom a našimi blížnymi. 
 
Svet bude obnovený cez jednoduché skutky láskavosti a milosti. 
 
Vladimír Zev Zelenko 
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Celý svet sa zameriava na vojnu Ruska s Ukrajinou. Je dôležité aj pre nás modli-
tebníkov, aby sme stáli v bdelosti v udalostiach týkajúcich sa Izraela. Je to nebez-
pečný čas, kedy sústredenosť na Putina môže odviesť pozornosť a podnieti ne-
priateľa k útoku na Izrael. Nech je každý z nás verný v povolaní, do ktorého bol 

povolaný.  
 
1. Mojžiš sa prihováral za Izrael, ktorý zhrešil uctievaním zlatého teľaťa. To je skutočne úžas-
ný príklad, ktorý je zaznamenaný v Biblii.  
 
• Ďakujeme Ti za Mojžišov príklad v príhovornej modlitbe (Ex 32:7-14). 
• Ďakujem Ti, že nás vyučuješ, keď čítame Mojžišove modlitebné rozhovory s Tebou, očaká-

vajúc na Tvoje milosrdenstvo – pre meno Tvojej svätosti (Ž 106:23). 
• Aká veľká radosť za tých, ktorí sa postavia do medzere a prosia za svoj národ pre Tvojou 

tvárou (Ez 22:30). 
• Pane Ješua, ďakujeme Ti za zasľúbenie, že v Tebe je poznanie pravdy a tá pravda nás 

vyslobodí zo skutočného otroctva, v ktorom je svet uväznený – otroctva hriechu (Jn 8:32). 
• Chválime Ťa, a ďakujeme Ti, že si nám dal všetko v Tvojom Slove k tomu, aby sme boli 

spasení a chodili s Tebou spôsobom, ktorý Ti prinesie všetku slávu (Ž 19:7-14; Lk 24:27). 
• Dobrorečíme Ti, za Tvoju ochranu v Tebe. Vieme, že nie je nič, čo by Ťa prekvapilo 

(Iz 46:9-10). 
• I napriek tomu, čo vidíme a cítime, Ty vládneš a radujeme sa v tebe (Ž 103:19; Sk 10:36). 
• Chválime Ťa za tvoju vernosť, aj keď my sme neverní – Ty si vždy verný (2Tim 2:13). 
 
2. Aliah – Antisemitské útoky na Západe sa stupňujú. Duch antisemitizmu je jedna 
z hlavných démonických autorít, ktorá bude úplne zničená až po príchode nášho Pána. Vidí-
me, že Boh napĺňa svoje prorocké ciele vtom, že tieto útoky zatrasú a zobudia Jeho ľud, ktorí 
sa hlboko zamotal v exile.  
 
• Pane, prosíme Ťa, aby Židia videli, že títo antisemitskí lovci sú súčasťou Tvojich plánov 

na návrat Tvojich milovaných domov do Izraela (Jer 16:16). 
• Priveď späť z Tvojho ľudu čo naviac, ako je len možné- cez Tvoju zmluvu lásky (Jer 31:3). 
• Zastav ich, kdekoľvek inde by sa chceli presťahovať, okrem Zeme Izraela (Jer 30:3,10). 
• Vylej na nich sny a vízie o aliji, aby sa navrátili domov (Iz 44:3; Joel 2:28). 
• Vyveď Židov zo Západu, a premiestni ich do Izraela (Ez 34:11-13; 39:28). 
• Priveď mnohých Židov z Ukrajiny, Ruska, Iránu, Etiópie, Venezueli a zo všetkých nebezpeč-

ných oblastí v dnešnom svete (Iz 43:5-7; Ez 34:16). 
• Priprav Izraelskú vládu, aby prijala desaťtisíce Židov, a umiestnila ich po celej zemi Izraela 

(Ez 36:8-12; Abd/Obad 1:19-20). 
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3. Vláda: Sú správy, že súčasná vládna koalícia sa rozpadá. Ak je to Božia vôľa, On má svoje 
časovanie. My sa naďalej modlíme a prosíme nášho Boha, aby dozeral na všetko, čo táto 
vláda má a nemá robiť – aby Izrael bol požehnaný v súlade s Jeho vôľou, a Boh bude osláve-
ný (Ž 115:1-3). 
 
• Bože Izraela, dôverujeme Ti, že budeš viesť túto vládu tak dlho, ako si praješ, a ukončíš jej 

vládnutie vo svojom čas a svojím spôsobom (Ž 103:19; Kaz 3:1-3). 
• Nedovoľ, aby si vláda robila niečo proti Tvojej vôli (Oz 2:6). 
• Odstráň každú špinu z izraelskej politickej scény, a ustanov spravodlivých mužov a ženy 

(Iz 1:25-26). 
• Vzhľadom na Rusko-Ukrajinský konflikt, sa Izrael dostal do nepríjemnej diplomatickej situá-

cie, a preto Ťa prosíme o pomazaniel izraelských lídrov, aby previedli tvoj ľud cez toto obdo-
bie nebezpečných okolností (Ž 124:7-8). 

• Abba, daj im svoju múdrosť a súdnosť, a ak je potrebné, nech zatvoria svoje ústa (Ex 4:11). 
• Abba, daj im múdrych poradcov a zbožné rady (Prís 11:14; 15:22). 
• Prosíme Ťa, ak má Bibi Netanjahu alebo Avidgor Liberman múdrosť v jednaní s Putinom, 

nech nie sú korektní, ale nech hovoria úprimne a jasne (Kol 4:6). 
• Ukáž izraelským lídrom, aby rozpoznali, čo sa deje v národoch Západu a potom im daj múd-

rosť, aby Izrael nebol od nich závislý (Iz 3:1-3). 
 
4. Vnútorná bezpečnosť: Vojna o zasľúbenú zem bude pokračovať až do Jeho príchodu 
(Zach 12:2-3; 14:1-4). Izrael je neustále medzi dvoma mlynskými kameňmi „mierom“ 
a držaním Božieho dedičstva. Vďaka Bohu, že je menej a menej Izraelitov, ktorí si myslia, 
že sa v Palestíne nájde ešte nejaký partner pre mier. Ako veriaci vieme, že aj keby sa našiel 
priestor pre mier, Boh jasne varuje tých, ktorí chcú rozdeliť Jeho zem 
 
• „A zem sa nebude predávať navždy, lebo zem je moja, pretože vy ste pohostínmi a dočas-

nými usadlíkmi u mňa (Lv 25:23). Amen, Pane!, Ďakujeme Ti, že Tvoje slovo je jasné vo 
veci Tvojej zeme. 

• Pane, zatras každým národom, ktorý si dovoľuje tlačiť Izrael, aby ju rozdelil (Joel 3:1-2). 
• Prehlasujeme podľa Žalmu 10:16, že Ty si Kráľ na veky a nebude žiadny štát, entita, auto-

nómia iného národa  - vrátane Palestíny – v Tvojej krajine. 
• Maj milosť a zachráň čo najviac Palestínčanov, ale odstráň tých, ktorí sa nepokoria pred 

Tebou (Jer 12:16-17). 
• Mnohí Palestínčania učia svoje deti k nenávisti Izraela a Židov a podnecujú proti nim džihád 

(svätú vojnu). Pane povstaň a rozpráš tých, ktorí majú potešenie vo vojne (Ž 68:1, 30b; 
120:7). 

• Pane Ješua, zmocni svoju cirkev v Palestíne tak, ako to robíš v Iráne – nech rastie v počte 
a duchovne (Mt 16:18b; Kol 2:6-7). 

• Prosíme Ťa, Pane, poskytuj ochranný štít pre všetkých občanov Izraela po cele zemi 
(Ž 3:1-8). 
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5. Vonkajšia bezpečnosť: Svet prechádza od jednej krízi k druhej, Irán sa sústreďuje na Izra-
el, ako svojho úhlavného nepriateľa. My, ktorí dôverujeme Bohu, na základe Božieho Slova 
vieme, že Izrael nečelí existenčnej hrozbe (Jer 31:35-37). Pre nespasených Izraelčanov je Irán 
veľkou hrozbou.  
 
• Prehlasujeme Tvoje panstvo nad všetkým, čo vzíde zo stretnutia Iránu s P5 krajinami vo 

Viedni o jadrovej dohode (Ž 93:1; 96:10; 97:1; 99:1). 
• Ako kráľ Chizkijáš – kladieme „list“, ktorí sa napíše vo Viedni pred Tebou, a prosíme Ťa, aby 

si povstal a zastrašil nepriateľa (2Kr 19:14-19; Ž 68:1; Ž 83:4). 
• Pane, Irán obklopil Izrael svojimi vojenskými partnermi, a preto voláme Mich 4:11-13 

a prosíme Ťa, aby sa Tvoje slovo nevrátilo naprádzno (Iz 55:11). 
• Boh Izraela, modlíme sa, aby Tvoja múdrosť a rozlišovanie viedlo Izraelskú vládu a IDF 

k reakcii na túto nebezpečnú jadrovú dohodu (Prís 16:9; 19:31; 21:30). 
• Bože, daj IDF veliteľom zjavenie a pomazanie k správnemu rozhodovaniu k vzniknutej situá-

cii (Prís 20:18; 24:6). 
• Modlíme sa za rast Cirkvi v Iráne (Jer 49:38b). 
• Vyučuj našich iránskych bratov a sestry, ako sa majú biblicky modliť (Ž 50:15; 86:7). 
 
6. Telo Mesiáša: Božie deti potrebujú zotrvávať v Jeho Slove – v živom i písanom – aby prijali 
povzbudenie, silu a vieru v týchto kritických dňoch 
 
• „Zostaňte vo mne a ja vo vás; ako letorast nemôže niesť ovocie sám od seba, keby nezostal 

na viniči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne. Ja som vinič, vy ste letorasty. Kto zostáva 
vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič robiť.“ (Jn 15:4-
5). 

• Sme vďační, že môžeme robiť všetko, čo sme povolaní urobiť pre prospech Božieho Kráľov-
stva cez Teba, Pane Ješua, pretože Ty si nás uschopnil a dal si nám silu (Flp 4:13). 

• Neustále nám pripomínaj, že nie silou ani mocou, ale Tvojím Duchom môžeme chodiť 
v Tvojich skutkoch, ktoré si pre nás pripravil (Zach 4:6b; Ef 2:20). 

• Pane, daj nám hlboký hlad a smäd po Tvojom slove v tomto čase (Jer 15:16) 
• Povzbuď veriacich, aby čítali celé Tvoje Slovo, aj tie „nekomfortné“ časti (2 Tim 3:16-17). 
• Prosíme Ťa, varuj veriacich, ktorí odmietajú Izrael, resp. sú vlažní k nemu, aby porozumeli 

Tvojej láske k Izraelu (Dt 7:6-8; Jer 31:3; Zach 2:8). 
• Zjav pravdu o Izraeli veriacim, ktorí sú zaslepení teóriou náhrady. 
 
Tím príhovorcov za Izrael 
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Milí priatelia Izraela,  
 
To, čo sa dnes deje na Ukrajine, nie je nič nové pod slnkom (Kaz 1:9). Boli hlasy, ktoré hovorili, 
že nebude vojna. Boli hlasy, ktoré vraveli, že bude vojna. Ale Božie Slovo je jediné, ktoré sa 
nemení a naplní svoj zámer. To je našou istotou, ktorá nás bude držať v ťažkých časoch. To je 
moja modlitba, aby Ukrajina v týchto chvíľach hľadala tvár nášho Boha Izraela, a otvorila svoje 
srdce pre evanjelium. Sám prezident Ukrajiny povedal, že zostali sami v boji proti Rusku.  
 
Potrebujeme porozumieť, že náš boj nie je proti telu a krvi, ale so svetovládcami temnosti toho-
to veku (EF 6:12). Nebojujeme proti mocným národom, ale proti mocnostiam a kniežatstvám 
tmy. Vďaka Bohu, že Ješua odzbrojil a verejne odhalil tieto moci tmy (Kol 2:15).  
 
Situácia na Ukrajine sa zhoršuje a našou ďalšou modlitbou je alija. V kontexte písma 
v Ezechielovi v 39 kapitole sa píše o Gógovi, ktorého ho Boh zavráti, povedie a dovedie 
z najďalších krajov severa na vrchy Izraelove. To je dnes témou mnohých vykladačov proroc-
tiev vo vzťahu k Rusku. Ale poďme sa sústrediť na verše 25 – 29, v ktorom Hospodin bude 
horliť za meno svojej svätosti a navráti Izrael z národov. Mnohí Židia už z Ukrajiny urobilo aliju. 
Aj jeden z našich spolupracovníkov z Korsuňa odišiel pred pol rokom. A to sme si mysleli, 
že už tam zostane a bude pomáhať svojej židovskej komunite.  
 
Boh má všetko vo svojich rukách. Nie je všetko Božia vôľa, čo sa deje okolo nás, ale Boh je 
zvrchovaný a Jeho slovo sa nevráti prázdne a naplní svoj cieľ. Aj v tejto chvíli sa modlime, aby 
Boh naplnil svoj zámer priviesť Izrael z Ukrajiny do zasľúbenej zeme. Tisíce ľudí utekajú na 
západ. Nech tisíce hebrejov utekajú na juh – do Eretz Izrael.  
 
Po telefonátoch a emailoch s našimi bratmi na Ukrajine si uvedomujem, že našou úlohou je byť 
pripravený pomôcť, keď budú mnohí utekať aj cez našu krajinu. Sme pripravení otvoriť naše 
domácnosti? Je to výzva a aj praktická pomoc evanjelia. Buďme odhodlaní vstupovať do skut-
kov milosrdenstva.  
 
Modlíme sa za našich bratov, ktorí tam zostávajú a budú naďalej pomáhať a organizovať po-
moc pre núdznych a slabých z Jeho ľudu. Modlime sa, aby sme mohli naďalej pomáhať 
a prinášať evanjelium cez projekt Nádej.  
 
Ako píšem tieto riadky, prichádza mi slovo varovania: „Bdejte, lebo neviete dňa, ani hodiny, 
kedy príde Syn človeka“ (Mt 25:13; Mt 24:42; Mk 13:33-37; Lk 21:36). 
 
Modlím sa, aby sme porozumeli Božej láske v týchto časoch a horlili za naplnenie Jeho Slova. 
 
Šalom, Jozef Janits, Chevra tím 
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Milí priatelia Izraela, 
  

 je tu výzva sa zapojiť do praktickej pomoci pre Ukrajinu.  
Stojíme pred rozhodnutím, ako môžem pomôcť tým,  

ktorí sa zo dňa na deň stali „utečencami“.  
Napíšte nám (chevra@chevra.sk), zavolajte nám (+421415640536)  

kto je ochotný prijať osoby, rodiny do svojich domácností.  
 

Môžete prispieť finančne na tento projekt, ktorého cieľom je pomôcť 
aj tým, ktorí zostali na Ukrajine a nestihli alebo nemohli odísť,  

a ktorí zostali „doma“ a pomáhajú svojim blížnym. 
 

Ďakujem tým, ktorí ste sa nám už ozvali.  
Buďte požehnaní v skutkoch lásky a milosrdenstva. 

 
Variabilný symbol projektu „POMOC UA“ je „2022“.  
Čísla účtov na zaslanie finančného príspevku sú uvedené  

na druhej stránke časopisu pod obsahom. 


