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Drahí súrodenci,     
 
tu je slovo zo Slova pre vás.  
 

„Takto hovorí Hospodin: Nech sa nechváli múdry svojou múdrosťou, ani nech sa nechváli 

udatný muž silný svojou silou, nech sa nechváli bohatý svojim bohatstvom! Ale týmto nech 

sa chváli ten, kto sa chváli: že rozumie a zná mňa, že ja som Hospodin, ktorý činím milosť, 

súd a spravodlivosť na zemi, lebo v tých veciach mám záľubu, hovorí Hospodin“ (Jeremiáš 

9:23-24).      

Boh hovorí skrze Jeremiáša čim by sa múdry, silný a bohatý muž, nemal chváliť. Následne 

hovorí, že človek by sa mal chváliť tým, že rozumie a zná Boha, ktorý činí milosť na zemi. 

Poznáš svojho Boha a rozumieš Mu? Keď ho nepoznáš ani jemu nerozumieš, tak ako po-

tom môžeš pristupovať k niekomu o kom nič nevieš, k niekomu o ktorom nevieš kto je a čo 

môžeš od neho očakávať? Ako môžeš pristupovať k niekomu, koho nepoznáš? Taktiež ako 

sa môže niekto chváliť Bohom, ktorého nepozná? Mať vedomosti o Bohu, vôbec nezname-

ná Ho poznať. A tak je to jasné, že človek, ktorý nerozumie a nepozná Boha, bude sa 

chváliť svojou múdrosťou, svojou silou a svojim bohatstvom. Je to obzvlášť závažné v tom, 

že toto Slovo je adresované hlavne tým, ktorí by mali rozumieť a poznať Boha.  

Na Bohu ničím dojem nespravíš; ani svojou múdrosťou, ani svojou silou, ani svojim bohat-

stvom, lebo On to všetko má, On to všetko vlastní – „Tvoje sú nebesá, a tvoja je celá zem, 

okruh sveta a jeho náplň; ty si ich založil“ (Žalm 89:12). Boh všetko stvoril a panuje nad 

tým, čo stvoril – „Hospodin postavil svoj trón na nebesiach, a jeho kráľovstvo panuje nad 

všetkým“ (Žalm 103:19). Božia voľba sa často líši od toho, čo si volí človek. Boh sa nikdy 

nepokloní pred tým, pred čím sa pokloní telo. On si radšej zvolí to, čo je bláznivé 

a zavrhnuté svetom – „A bláznivé u sveta si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a slabé 

u sveta si vyvolil Boh, aby zahanbil to, čo je silné, a neurodzené u sveta a opovrhnuté si 

vyvolil Boh, a to čo nie je, aby zmaril to, čo je niečím, aby sa pred Bohom nechválilo žiadne 

telo“ (1Korinťanom 1:27-29). 

Teraz je čas vhodný na to, aby si budoval správny vzťah so svojim Bohom, aby si rozumel 

a poznal, že On je Bohom a nie ľudská múdrosť, ľudská sila a ľudské bohatstvo. Aby si po-

znal, že múdrosť, sila a bohatstvo je v Bohu. Vzťah k niečomu inému, ako Boh, je mod-

loslužba.  
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Apoštol Pavol varuje keď hovorí „...nech sa nikto nechváli ľuďmi...“. Takže môžeme vidieť, 

že je tu viac vecí, ktorými by sa človek mohol pochváliť; okrem ľudskej múdrosti, ľudskej 

sily, bohatstva a tela, sú tu aj ľudia. Môžeš porásť v očiach ľudí, keď povieš, že si sa stretol 

s primátorom, premiérom, alebo prezidentom, ale nie v Božích očiach. Na jednej konferen-

cii v Izraeli, jedna sestra uvádzala jedného z rečníkov; bol to profesor Hebrejskej Univerzity 

v Jeruzaleme; človek skromný a pokorný – tak som ho vnímal. Sestra v Kristu povedala 

toho o ňom dosť veľa. Nakoniec sa postavil  on, zobral mikrofón do svojej ruky, stál chvíľu 

ticho a potom povedal – „nech Boh odpustí všetkým tým, ktorí preháňajú ohľadne mojej 

osoby, aj mne, lebo mi to niekedy tak dobre padne“. Pavol hovorí „Ak už sa musím chváliť, 

budem sa chváliť svojou slabosťou“ (Korinťanom 11:30). Keď píše zborom Galácie, hovorí 

takto - „Ale odo mňa nech je to preč, aby som sa chválil okrem krížom nášho Pána Ježiša 

Krista, skrze ktorého je mi svet ukrižovaný a ja svetu“ (Galaťanom 6:14).  

Človek sa chváli tým k čomu má vzťah, tým čo je na prvom mieste jeho života; alebo to je 

Boh, alebo to Boh nie je, ALE 

„...Ten, kto sa chváli, nech sa chváli Pánom“  (1 Korinťanom 1:31).  

 

Stanislaw Gawel 
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1. Boh existuje vo večnosti, preto nie je pre Neho minulosť alebo bu-
dúcnosť. Všetko vidí v prítomnosti. A predsa stvoril tok času a keď sa 
naplní plnosť času v prichádzajúcej histórii – začne konať (Jer 33:15). 
A preto sme presvedčení, že všetky naše modlitby v súlade s Jeho 

vôľou On počuje a odpovedá na ne (1Jn 5:14-15) – ale jednoznačne v Jeho čase 
a Jeho spôsobom. 
 
 Ďakujeme Ti Pane za zjavenie, že modlitba úprimných sa ti ľúbi (Prís 15:8b). 
 Chválime Ťa za to, že do dnešného dňa si odpovedal na mnohé z našich modlitieb 

(Ž 50:15). 
 Dobrorečíme Ti, že si nás povolal do služby Tvojich strážcov (Iz 62:6-7; Ez 33:6-7). 
 Pane, aké veľké privilégium je spolupracovať zo Stvoriteľom vesmíru (Jn 1:1-3; 

1Kor 3:9)! 
 Ďakujeme Ti za vedenie do modlitieb v duchu a s porozumením (Jn 16:3; 

1Kor 14:15). 
 Zvelebujeme Ťa, pretože Tvoje meno – Tvoja prirodzená podstata – je našou pev-

nou vežou (Prís 18:10). 
 Pretože Ty si nad všetkým, nebudeme sa nikdy báť (Ž 46:1-2; 56:4)! 
 Vzdávame Ti vďaku, že si dobrý a Tvoja zmluva lásky stojí na veky (Ž 118:1; 

136:1). 
 
2. Alija: Božie Slovo je úplne jasné v aliji, návrate Židov z exilu do Izraela, je to pre 
Božiu slávu. A práve tento dôvod, čo sa týka modlitieb, by mal byť prioritou každého 
veriaceho. V súčasnosti viac ako 10000 nových imigrantov prišlo do Izraela – najviac 
z Ukrajiny, z Ruska a iných častí sveta. Haleluja! 
 
„Neboj sa, lebo ja som s tebou! Od východu dovediem tvoje semä a od západu ťa zhro-
maždím. Poviem severu: Daj sem ! A juhu: Nezadrž! Priveď mojich synov z ďaleka a moje 
dcéry od konca zeme, každého, kto je nazvaný podľa môjho mena, a koho som stvoril pre 
svoju slávu, koho som utvoril, áno, koho som učinil“ (Izaiáš 43:5-7). 
 
 Ďakujeme Ti, že vidíme masívnu Aliju zo severa (Ž 107:1-3; Jer 16:14-15) 
 Ó Bože, sme užasnutí z poznania, že to, čo robíš celým svojím srdcom a dušou je 

v priamom spojení s alijou (Jer 32:41). Preto Ťa prosíme, aby si naplnil svoju vôľu 
a priniesol všetkých z Tvojho ľudu domov (Zach 8:8).  

 Ak nejakí izraelskí vládny úradníci bránia židom návratu do Izraela v tomto čase – 
Pane rýchlo zmeň ich srdce alebo ich rýchlo odstráň z ich pozícií (Prís 19:21; 
Iz 62:10). 
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 Usmerni svojim Svätým Duchom všetkých izraelských úradníkov – v Izraeli aj mimo 
Izraela – aby jednali s utekajúcimi židmi s veľkou láskavosťou a milosrdenstvom 
(Iz 54:8-10). 

 Nech ukrajinskí židia prídu do Izraela a nikde inde (Jer 3:14, 30:3). 
 Učiň, aby sa zamilovali do Tvojej krajiny a silno zakorenili, aby sa už netúžili vrátiť 

späť do Ukrajiny (Iz 61:3; 62:4-5). 
 Ukáž Židom na západe, ako rýchlo sa môže zmeniť ich „komfort“ na katastrofu. 

Ukáž im, že je čas opustiť „Babylon“ s rodinami kým je čas (Iz 60:9; Jer 31:8-9, 
23-25). 

 Počas Pesachu, osloboď Židov, ktorí sú uväznení v národoch, ktorých nechcú pre-
pustiť  - židovské komunity v Iráne, Číne, vo Venezuele a na iných miestach 
(Ex 3:7-8). 

 Zobuď Tvoju Cirkev, že návrat Izraela je predohra k skorému príchodu Pána 
a Spasiteľa Ješuu – izraelského kráľa a Mesiáša (Zach 1:1-4; Mt 23:37-39). 

 Nech povstanú mnohí kazatelia a učitelia v Tele Kristovom, ktorí budú odvážne 
prehlasovať, že Alija je v tomto čase Tvojou vôľou na slávu Tvojho mena (Sk 20:26-
27). 

 
3. Vláda: Iba Boh vie, ako a kto bude vládnuť v Izraeli. On určuje čas pádu alebo po-
vstania, ktorý je v súlade s Jeho vôľou. Čokoľvek si prajeme my, máme postoj dôve-
ry v Neho. Okrem iného, témy pre súčasnú vládu sú iránska jadrová hrozba, medzi-
národný terorizmus a masívna alija zo severu. Súčasný postoj Izraela k Rusku sa 
nepáči Západu, hoci západné národy majú na hraniciach ruské vojská a v mori ruské 
námorníctvo. 
 
 Ó Pane, Ty si dovolil, aby súčasná vláda vládla. Prosíme Ťa, aby si naplnil svoju 

vôľu cez ňu (Ž 9:6-7). 
 Prosíme Ťa, Hospodine, aby si v čase chaosu v tomto svete, usmernil vládu sa 

zameriavať na Tvoje priority a nie na ľudské alebo tie, ktorá sú na prvých stránkach 
svetových médií (Prís 21:1; Sk 9:6a). 

 Ďakujeme Ti, že sa premiér N. Bennett ospravedlnil za spôsob jednania so stranou 
Yamina – prosíme Ťa, aby prišlo ovocie pokánia – zmena smeru a politiky (Mt 3:8). 

 Daj opozícii, zvlášť B. Netanjahu víziu porozumieť, kedy má byť ticho a kedy kričať 
zo striech (Ž 37:7; Zach 2:13). 

 Ak má prísť k novým voľbám, nech povstane vláda, založená na Tvojom Slove 
a bude mať múdrosť jednať vo vzťahoch so zahraničím (Ž 119:105; Prís 6:23; 
Jer 8:9).  

 Daj odvahu izraelskej vláde, aby jednala s Ruskom Tvojou cestou a nie cestou Zá-
padu (Nm 23:9b). 
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 Ukáž vládnej koalícii, že bez bezpečnosti všetko ostatné je nepodstatné 
(Rim 13:1-4). 

 Pripomeň Izraelu, že väčšina západných krajín vyčítala Izraelu, keď sa bránila proti 
terorizmu, pretože bezpečnosť Izraela je jeho hlavnou obavou (Iz 44:24-26). 

 Posilni izraelského veľvyslanca v OSN – Gilada Erdana, aby hovoril pravdu do celé-
ho sveta (Gal 4:16). 

 Pane, nech sa Izrael nespolieha na spriatelené národy, ale len na Teba (Ž 118:8-9). 
 
4. Vnútorná bezpečnosť: Udialo sa niekoľko teroristických útokov, kde zomrelo viac 
ako 10 ľudí. Bezpečnosť je v súčasnosti najvyššia priorita pre Izrael, ako aj pre prí-
hovorcov počas celého apríla.  Kľúčovým bodom k vyvedeniu Izraela z Egypta bolo 
naplnenie Božieho zasľúbenia, darovať hebrejským potomkom zasľúbenú zem do 
dedičstva. Boží pokoj a bezpečnosť príde tak, že sa rozšíri suverenita nad celou za-
sľúbenou zemou.  

 
 Abba, poteš Svoj ľud tých, ktorí boli zasiahnutí týmito teroristickými útokmi, 

a všetkých, ktorí sú z toho traumatizovaní, ktorí prešli podobnými útokmi v svojom 
živote (Iz 35:3-4; 49:13-16). 

 „Povstaň, ó, Hospodine, vo svojom hneve! Povznes sa na vzteklosť mojich protivní-
kov, zobuď sa a pospieš ku mne, ty, ktorý si rozkázal súd“ (Ž 7:7); (Ž 68:30b; Iz 
51:9). 

 Dobrorečíme Ti, že Izrael má „mimoriadne veľkú armádu“, ale i tak my dôverujeme 
Tebe (Ž 20:6-9). 

 Pane, pošli extra anjelskú ochranu nad Tvojím národom počas Ramadanu (Ž 35:4-
8). 

 Prosíme Ťa o nadprirodzenú ochranu nad dopravným systémom v Izraeli (Ž 121:8). 
 Pane, zjav izraelským bezpečnostným zložkám všetky budúce teroristické zámery 

izraelských občanov a palestínskych arabov (Iz 45:2-3; Hebr 4:13). 
 Priveď na správne miesta pracovníkov izraelských bezpečnostných služieb 

a ozbrojených civilistov (Ž 32:8). 
 Pane, nech mnohé izraelsko arabské komunity a ich vodcovia otvorene odmietnu 

a odsúdia svojich ľudí, ktorí plánujú zabíjať izraelčanov – či sú to arabi alebo židia 
(Ex 21:14). 

 Ďakujeme Ti za stretnutie ministrov zahraničia arabských krajín v Negeve, ktorí 
otvorene odsúdili tieto teroristické útoky. Zároveň prehlásili, že práve terorizmus 
spojil ich národy, aby stáli spolu (Dt 32:43). 

 Prosím Ťa, Otče, za cenu všetkého zastav izraelskú vládu, aby nerozdeľovala Tvo-
ju zem (Lv 25:23; Joel 3:1-2). 

 Zastav ministra obrany Gantza pred legislatívou, ktorá by mala zjednodušiť zrode-
nie Palestínskeho štátu na Tvojom území (Prís 16:9; 19:21; 22:28). 
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 Prosím Ťa, Abba, ochraňuj Svoj ľud pred islamskými teroristami, pred duchom isla-
mu, ktorý zastrašuje a zotročuje ľudí (Ž 40:14-15; 121:4; Jer 31:10). 

 Vymeň všetkých veliteľov IDF, ktorí veria vo falošný pokoj a mier, aby na ich miesto 
nastúpili ľudia, plní Božej viery vo víťazstvo nad nepriateľom (2Sam 23:12; 
1Krn 29:11; Ž 98:1). 

 Pane, veď Izraelskú bezpečnostnú službu k múdrosti a inšpirácii pri analyzovaní 
rôznych nebezpečných situácií a zároveň ich chráň pred podvodom (1Kr 6:12; 
Dan 2:22). 

 
5. Externá bezpečnosť: V súčasnosti je najväčšou hrozbou pre Izrael stále Irán 
a jeho spojenci – Hizballáh na severe Libanonu a v Sýrii, Hamas a Palestínsky dži-
hád v Gaze, Houthi v Jemene, ktorí sa neustále vyhrážajú Izraelu a ďalší, ktorých 
Irán ovplyvňuje. I napriek týmto hrozbám, ktoré obklopujú Izrael, je napísané 
v Božom Slove: „...teraz sa zhromaždili proti tebe mnohé národy, ktoré hovoria: 
Nech je poškvrnený, a nech sa podívajú naše oči na Sion! Ale ony neznajú myšlie-
nok Hospodinových ani nerozumejú jeho rade, že ich zhromaždil ako snopy na hum-
no. Vstaň a mláť, dcéro Siona, lebo tvoj roh učiním železom a tvoje kopytá učiním 
meďou, a zdrtíš mnohé národy, a zarieknem Hospodinovi ich zisk a ich majetok Pá-
novi celej zeme“ (Mich 4:11-13). 

 
 Hľadíme na Teba, ochranca Izraela, že aj v tomto čase, Ty si pastier, ktorý chráni 

svoje ovečky (Jer 31:10). 
 Ďakujeme Ti, Pane, že i napriek tomu, že si každý myslel, že sa jadrová dohoda 

s Iránom podpíše v minulom roku, stále to nie je ukončené a viac a viac prekážok 
sa ukazuje pre uskutočnenie tohto plánu (Ž 33:10-11). 

 Zruš alebo zastav tok peňazí, ktoré tečú do Iránu (Prís 10:2a; 21:6). 
 Postav Hizballáh proti Hamasu, ktorý sa snaží etablovať v Libanone (2Krn 20:23). 
 Naplň veliteľa Izraelských leteckých síl, Tomera Bara, ako si naplnil Becaleéla 

(Ex 31:2-3; 35:30-31). 
 Dohliadni na všetky plány IDF zamerané na Irán (Prís 21:31). 
 Zasvieť na všetky stratégie a taktiky, ktoré sú od Teba a ostatné odstráň 

(2Sam 5:17-25). 
 Nech sa Izrael stane lídrom v rozvoji kvantovej výpočtovej techniky (Jer 32:17, 27). 
 Sme Ti vďační za zmeny vo vzťahoch medzi Izraelom a mnohými arabskými štátmi. 

Prosíme Ťa, aby si dal Izraelu obozretnosť a múdrosť v týchto vzťahoch (Prís 19:8, 
Jer 17:9-10). 
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 6. Telo Mesiáša: Prorocké posolstvo do dnešných dní prináša neustále pozornosť 
na Jeho Slovo, ktoré sme povolaní prinášať svetu. Princípy zdieľania dobrej správy 
Mesiáša:  
 
 "Ale potom riekli druh druhovi: Nerobíme dobre. Tento deň je dňom radostnej zves-
ti, a my mlčíme. Ak budeme čakať až do ranného svetla, stihne nás neprá-
vosť..." (2Kr 7:9a). 
 
 Kráľ Ješua, Ty si si vybral slabých  a nerozumných - malomocných, rybárov, vybe-

račov daní atď., a s nimi si zahanbil múdrych, aby si obrátil svet na ruby (Sk 17:6). 
Pane, použi si aj nás. 

 Pane, ukáž Svojmu Telu, že zdielanie dobrých správ hebrejom stále platí 
(Rim 1:16). 

 Hovor všetkým „skrytým“ veriacim, aby vyšli zo svojich komôr a šatníkov - zvlášť 
v Izraeli (Mt 10:33). 

 Otvor oči Tvojho Tela, aby porozumeli dnes Aliji, ako naplnenie Tvojho Slova a zá-
roveň znamenie Tvojho skorého príchodu (Ž 102:13-16; 126:1-3; Jer 31:3; 
32:41-44). 

 Ukáž každému veriacemu, aby videli potrebu stáť v týchto modlitbách a aktívne sa 
zapojili do tejto výzvy (Iz 49:22; 60:3-11). 

 Zjav všetkým znovuzrodeným veriacim, že Nová a Stará Zmluva sú prepojené 
a vzájomne sa prelínajú, nemôžu sa oddeliť (2Tim 3:15-17). 

  
 
Modlitebné témy príhovorcov za Izrael. 
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Milí priatelia Izraela,  
 
modlime sa za Denysiuka. Jeho prezývka je Slávik. Slávikovi sa podarilo opustiť Ukrajinu 
ešte pred začiatkom vojny. Na Slovensko prišiel dva mesiace pred vojnovým konfliktom. 
Slávik má 30 rokov.  
 
Pracoval ako čašník v jednej z bratislav-
ských reštaurácií. Keď však začala voj-
na, predstavil sa ako utečenec v jednom 
z emigračných centier. Centrum zavola-
lo jednu kresťanskú rodinu, ktorá bola 
na zozname tých, ktorí sú ochotní prijať 
utečencov. Neskôr rodina zistila, že 
Slávik je Žid a chce si urobiť aliju do 
Izraela. Zavolali nám a onedlho ho pos-
lali do Žiliny. Prenocoval v jednom 
z hotelov a na druhý deň sme ho pri-
viezli do Poľska, pretože väčšina ukra-
jinskej alije ide práve cez Poľsko.  
 
Uchádzal sa o aliju, vypočúvala ho dá-
ma zo židovskej agentúry so sídlom vo 
Varšave. Jeho žiadosť však bola za-
mietnutá. Už raz podal žiadosť v Kyjeve 
a bola to rovnaká situácia. Všetky infor-
mácie mali v počítači a rozhodovanie 
pre nich nebolo ťažké. Dokázal svoje 
židovstvo. Vytlačili sme mu asi 20 rôznych dokumentov dokazujúcich, že je Žid. Išiel veľmi 
dobre pripravený na pohovor. Jediným problémom bolo, že im povedal, že pozná niekto-
rých kresťanov na Ukrajine, navštívil niektoré cirkvi na Ukrajine, 10 rokov študoval starú 
zmluvu a dospel k záveru, že Ježiš je židovský Mesiáš. Toto je vyhlásenie, ktoré majú 
v počítačoch židovskej agentúry a predtým sme o jeho viere nevedeli, ale teraz už vieme. 
Viete, ako mu pomôcť?  
 
Patrí k svojmu ľudu a naozaj chce urobiť aliju do Izraela. Pokúšali sme sa ho „prepašovať“ 
aj do Izraela inou cestou, ale nefungovalo to. Povedal som mu, v poriadku, ak tam nemô-
žeš ísť ako Žid alebo ako veriaci v židovského Mesiáša, tak tam pôjdeš ako turista, alebo 
utečenec a budeš pracovať na svojich dokumentoch neskôr, kým budeš v Izraeli. Kúpili 
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sme mu letenku a zorganizovali pre neho odvoz na varšavské letisko. Prišiel na kontrolu 
a pani sa ho spýtala, či má pozvanie alebo víza. Povedal nie a nedovolili mu nastúpiť do 
lietadla. Takže je teraz zaseknutý vo Varšave. Jeho židovskí rodičia. jeho sestra, jej man-
žel a deti, jeho brat, manželka a dve deti zostali v Kyjeve. Myslel som, že Slávik by mohol 
byť kanálom aliji pre všetkých 12 členov rodiny, aby sa dostali do ich Zeme. Prosím, modli-
te sa za Ducha múdrosti a zjavenia, v ktorom je potrebné urobiť ďalšie kroky. 
 
Ďakujem za vaše modlitby a praktickú pomoc.  
 
Šalom, 
Stanislaw Gawel 

Milí priatelia Izraela, 
  

 výzva praktickej pomoci pre Ukrajinu stále pokračuje.  
  

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 všetkým, ktorí prispeli.  

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. 
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Bratia a sestry z Čiech, z Moravy, zo Slovenska, z národov!  
 

Tento rok je výnimočný a verím, že Boh nám dáva ďalšiu  
možnosť sa stretnúť na konferencii v Žiline. Verím, že dokážeme 
poctiť jeden druhého svojou prítomnosťou a spolu osláviť Boha! 
Je to výzva pre všetkých, ktorých poznáme už roky a taktiež pre 

tých, ktorí ste ešte v spoločenstve Chevry neboli.  
 

Tešíme sa na vás.  
 

V mene nášho Chevra tímu,  
Stanislaw Gawel 


