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Drahí súrodenci,     
 
tu je slovo zo Slova pre vás.  
 

„Blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenia, lebo keď bude skúsený a dokáže sa, dostane 

korunu života, ktorú Pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú.“ (Jakub 1:12)  

Mnoho krát som pozeral na podmienky, ktoré Boh nastavil vo svojom Slove, v Slove prav-

dy pre mňa, aby som žil požehnaný život a bol blahoslaveným Božím mužom; mužom 

akého chce nebeský Otec mať. Jedna z týchto podmienok nachádza sa presne v tomto 

Slove – „Blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenia...“ Všimni si, že Jakub tu hovorí 

o pokušeniach, čo znamená, že jedným pokušením to nekonči, ale len začína a potom po-

kračuje. Ježiš na púšti bol pokúšaný viac ako jedným pokušením. Všetky z nich zniesol 

a prešiel nimi víťazne, ale na konci týchto pokušení je napísané – „A keď dokončil diabol 

všetko pokúšanie, odišiel od neho – do času.“ (Lukáš 4:13) To znamená, že sa k Nemu 

ešte vrátil a to mnoho krát. Koľkými pokušeniami prešiel Ježiš? – Všetkými! – On je Veľ-

kňazom, ktorý bol pokúšaný vo všetkom, podobne nám, bez hriechu. (Hebrejom 4:15) 

Božou vôľou pre teba je, aby si sa dokázal a dostal korunu života. Možno si už padol viac 

krát a to do tej istej veci. Začal si spochybňovať Boha a Jeho moc. Dostal si sa do negatív-

neho postoja. Zaprisahal si sa a hovoril, že inač už to nebude. Potom sa spustila reťaz, 

ktorá ťa zväzuje doteraz. Na tento stav si si už zvykol a ani nechceš to meniť; stratil si vôľu 

a túžbu po zmene. Uveril si klamstvu, že Boh chce, aby si taký bol, ale predsa Boh ťa varu-

je: „Nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že vraj pokúšaný som pokušením od Boha, lebo 

veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a tiež ani sám nepokúša nikoho. Ale každý je pokúša-

ný vlastnou žiadosťou, ktorá ho zvádza a láka, a potom žiadosť, keď počne, rodí hriech, 

a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť.“ (Jakub 1:13-15) Na čo si viac sústredený na svoje 

zlyhania, neschopnosti a na to, že si na nič, alebo na Pána v ktorom zvládneš všetko? 

„Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje, v Kristovi.“ (Filipanom 4:13) Budeš zvádzaný 

a pokúšaný k hriechu, alebo dovolíš, aby si mal víťazstvo s Kristom. Pavel nás povzbudzu-

je – „Iba ľudské pokušenie vás zachvátilo, nijaké iné. Ale Boh je verný, ktorý vás nedá po-

kúšať nad vaše možnosti, ale spôsobí s pokušením aj východ z neho, aby ste mohli 

zniesť.“ (I Korinťanom 10:13) Boh má moc vyriešiť tvoju situáciu, pokiaľ si zo svojho problé-

mu neurobíš modlu, ktorú budeš uctievať – „Hospodin, Pán, má východiska zo smr-
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ti.“ (Žalm 68:21)  

Ide tu o veľa. Ide o korunu života. Pavol bol verným nasledovníkom svojho Pána a na konci 

svojej pozemskej cesty hovorí – „...čas môjho odchodu sa už dostavil. Bojoval som dobrý 

boj, beh som dokonal, vieru som zachoval. Za týmto už mi je odložená koruna spravodli-

vosti, ktorú mi dá Pán odplatou v ten deň, On, ten spravodlivý sudca, a nie len mne, ale aj 

všetkým, ktorí milujú Jeho príchod.“ (II Timoteovi 4:6-8)  

Tak, ako Pavol bol verný svojmu Bohu až dokonca, tak Syn Boží teba aj mňa povzbudzuje 

k vernosti až do smrti, lebo na konci je veľká odmena – „Buď verný až do smrti, a dám ti 

korunu života.“ (Zjavenie 2:10) 

„Blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenia, lebo keď bude skúsený a dokáže sa, dostane 

korunu života, ktorú Pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú.“ (Jakub 1:12)  

„...dôverujem, že ten, ktorý začal vo vás dobré dielo, ho aj dokoná a zachová až do dňa 

Ježiša Krista.“      (Filipanom 1:6) 

Otče „...dielo som dokonal, ktoré si mi dal, aby som vykonal.“ (Ján 17:4) „A videl som a hľa, 

ukázal sa mi biely oblak, a na oblaku sedel podobný Synovi človeka a mal na svojej hlave 

zlatú korunu...“ (Zjavenie 14:14) 

 

Stanislaw Gawel 
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1. V apríli oslávil Izrael svoje 74 narodeniny. Podľa informácií štatis-
tického úradu, žije v Izraeli 7 mil. Židov.  
 Pane, my Ťa chválime za to, že strážiš Svoje Slovo, zapísané 
v minulosti, aby naplnilo svoj zámer v súčasnosti (Jer 1:12). 

 Ďakujeme Ti, že dnes žije v Izraeli viac ako 7 mil. Židov, ako naplnenie Tvojho Slo-
va, že Ty rozmnožíš synov Izraelových (Iz 49:19-21; Zach 8:1-8). 

 Dobrorečíme Ti, že zasľúbenie Rácheli, sa dnes napĺňa. „ A tvoja budúcnosť má 
svoju nádej, hovorí Hospodin, a synovia sa navrátia do svojho kraja.“ (Jer 31:17). 

 Radujeme sa z Tvojho Slova, ktoré sa prorocky napĺňa dnes. Tvoj ľud buduje zrui-
nované mestá, vysádza záhrady, a pije víno zo svojich viníc (Am 9:14). 

 Chválime Ťa, že Ty sa nemeníš (Mal 3:6; Hebr 13:8). 
 
2. Alija – Imigranti(Olim) z Ukrajiny a Ruska stále prichádzajú do Izraela. Putinova 
invázia vyburcovala mnohých Židov, aby sa „vrátili“ domov – a to je odpoveď na 
modlitby.  
 Pane Bože, Ty si nikdy nepovedal, že všetky veci sú dobré – Tvoje Slovo hovorí, 

že Ty si zvrchovaný a plný moci, aby sa všetky veci diali na dobré tým, ktorých 
si povolal pre Svoj zámer – čo je naisto tvoj Źidovský ľud (Rim 8:28). Vďaka Ti.  

 Pane, nech sa v tejto ruskej invázii na Ukrajinu navrátia mnohí zo Židov z Európy 
do svojej rodnej zeme (Jer 51:6). 

 Ďakujeme Ti Pane, že odo Dňa Nezávislosti v roku 2021 prišlo do Izraela 42000 
olim  (Iz 54:2-3). 

 Stojíme v bázni pre Tebou, že počas pandémie covidu, nárastu antisemitizmu, tero-
ristických útokov, ako aj ruskej invázie si zatriasol Židov v diaspóre (Jer 16:6). 

 Ako to vidíme teraz, prosíme o Tvoju milosť, aby si priviedol ostatok Tvojho ľudu 
z exilu domov (Ezech 39:27-29). 

 Ukáž Židom v diaspóre, že alija je pre nich cesta záchrany - nie však ich životného 
štýlu (Jer 31:8-10). 

 Nech Židia v diaspóre uvidia, čo sa v skutočnosti deje a nech prídu rýchlo domov 
(Ž 137:4-6). 

 Nedovoľ, aby anti-izraelská rétorika v národoch bránila Židom sa vrátiť do zasľúbe-
nej zeme (Nm 13:32-14:1). 

 Pretrhni putá väzenia v národy, ktoré držia Židov a nechcú ich prepustiť 
(Ž 124:6-8). 

 Odstráň všetky vnútorné a vonkajšie prekážky pre aliju, vrátane Izraela (Iz 57:14). 
 Požehnaj izraelskú Ministerku pre aliju a integráciu, Pnina Tamano-Šata, daj jej 

odvahu a vytrvalosť v tom, aby naplnila Tvoj zámer, pre ktorý bola stvorená 
(Ž-75:6-7). 
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 Nech sa usadia noví imigranti v Júdei, Samárii, na Golanských Výšinách, v údolí 
Jordánu, v Negeve (Jer 32:41-44). 

 Nech viac a viac veriacich v Ješuu porozumejú Tvojim súčasným aktivitám v Izraeli 
(Luk 21:28). 

 
 
 
3. Vláda - kríza vládnej koalície naznačuje zmeny, ktoré mnohí očakávajú. Čokoľvek 
sa udeje,  modlíme sa, aby súčasná vláda naplnila Otcove zámery, ktoré sú nad naše 
chápania. Ak aj budú nové voľby, nech sa prijímajú rozhodnutia v súlade s Božími 
zámermi.  
 
 Ďakujem Ti Pane, že Ty vládneš nad všetkým, vrátane izraelskej koalície 

(Ž103:19). 
 Ak je čas pre novú vládu, nech sa to uskutoční efektívnou cestou - či už novými 

voľbami, alebo zmenami vládnych strán v Knessete (Dan 2:21, 5:21b). 
 Pane, ako si dovolil terajšej koalícii s navzájom odlišnými politickými stranami vlád-

nuť nad Izraelom, prosíme Ťa, aby si ich viedol v napĺňaní Tvojej vôle (Ž 33:10-11; 
Mt 6:10). 

 Nech sa sústredia na Tvoje priority počas celého času, ktorý si im vymeral 
(Lv 22:31). 

 Nedovoľ izraelsko-arabskej islamskej strane Ra´am, aby presvedčila vládu o dele-
govaní väčších právomocí na Chrámovej Hore Jordánskemu Kráľovstvu (Joel 3:17; 
Abd 1:16). 

 Zastav lídra Ra´amu, Mansoura Abbasa, aby sa neuskutočnili jeho plány, ktoré sú 
proti Tvojej vôli (Prís 16:9, 20:24). 

 Doveď premiéra Naftaliho Bennetta k jeho koreňom Sionizmu (Jer 2:2-5). 
 Ukáž premiérovi, že každá politická budúcnosť požehnaná Tebou vedie cez pokoru 

a verejné pokánie za chyby, ktoré spravil (Job 42:5-6; Mt 3:8). 
 Veď Bibiho, lídra opozície, aby jeho skutky a slová sa zamerali na prospech Izraela 

a nie na prospech pre neho samého (2Sam 23:1-4). 
 Pane, ak je čas pre Netanjahu odchod z politiky, ukáž nám, kto je jeho nástupca, 

aby sme stáli v modlitbách pred Tebou a ním (1Jn 5:14-15). 
 
4. Vnútorná bezpečnosť -  Ámos 9:5-17, zasľúbenie Izraelu o Bohom darovanej zemi. 
To znamená, ak chce mať Izrael skutočný mier, musí rozšíriť svoju suverenitu 
nad celou krajinou - vrátane Južného Libanonu a celej Gazy. 
 
„Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že oráč bude stíhať ženca a ten, kto šliape hrozná, rozsie-
vača semena, vrchy budú kvapkať sladkým vínom, a všetky brehy sa budú rozplývať hoj-
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nosťou. A dovediem spät zajatých svojho ľudu Izraela, a vystavia spustlé mestá a budú 
bývať v nich, budú sadiť vinice a budú piť ich víno, narobia záhrad a budú jesť ich ovocie. 
A tak ich zasadím na ich zemi, a nebudú viacej vykorenení s povrchu svojej zeme, ktorú 
som im dal, hovorí Hospodin, tvoj Boh“ (Am 9:13-15). 
 
 „A vám som povedal: Vy zdedíte ich zem, a ja ju dám vám, aby ste ju mali dedične, 

zem, ktorá oplýva mliekom a medom. Ja som Hospodin, váš Boh, ktorý som vás 
oddelil od iných národov.“ (Lv 20:24). 

 Pane, ďakujeme ti pane za každého padlého vojaka, ktorý bojoval proti nepriateľovi 
Izraela až do zrodenia štátu v roku 1948 (Jn 15:13). 

 Nech ich pripomienka počas pamätných dní v Izraeli v minulých týždňoch posilní 
izraelské bezpečnostné služby k odvahe a viere bojovať za život Tvojho ľudu 
(Iz 41:15-16). 

 Poteš tých, ktorí stratili svojich milovaných a pritiahni si ich k Tvojmu Synovi 
(Iz 40:1-2). 

 Abba, naplň svojou bázňou lídrov IDF, keď plánujú svoju stratégiu ochrany Izraela 
a daj im odvahu, aby sa nebáli človeka (Ž 56:11, 118:6-9). 

 Priprav Izrael na deň, keď Abbás už nebude lídrom Palestínskej samosprávy. 
 Očakávame, že chaos a boje povstanú medzi palestínčanmi, ukáž Izraelu, či je čas 

rozšíriť svoju suverenitu nad Júdeou a Samáriou (Nm 33:55). 
 Veď izraelské bezpečnostné sily, aby vedeli, ako majú jednať proti aktivitám izrael-

ských arabov namierených proti izraelskému štátu (Kaz 8:11). 
 Nedávno bol teroristický útok, v ktorom zabili troch izraelských židov, po ktorých 

zostalo 16 detí bez otcov. A mnohí boli vážne zranení. Abba, poteš manželky a deti 
týchto mužov, ktorí boli zrazu a zlomyseľne zavraždení (Dt 10:17-18; Ž 61:1-2, 
68:5). 

 Uzdrav tých, ktorí boli ťažko zranení (Ž 30:2; 107:20). 
 Pane, nech sú chytení alebo zneškodnení títo dvaja arabskí teroristi predtým, než 

spôsobia ďalšie teroristické útoky (Gn 9:6; Dt 19:11-18). 
 
5. Vonkajšia bezpečnosť - Irán pokračuje vo svojich hrozbách proti Izraelu takmer každý 
deň. A dokonca Izrael je obkľúčený mnohými iránskymi vojenskými spojencami - ale Boh 
je Ten, ktorý absolútne obklopil Izrael. Haleluja! 
 
 „Hľa, nedrieme a nespí ten, ktorý ostríha Izraela“ (Ž 121:4) 
 Ďakujeme Ti za zasľúbenie, že v čase, keď zhromažďuješ Svoj ľud, Ty strážiš Izrael 

ako pastier svoje stádo (Jer 31:10). 
 Pane, Ty si mnohokrát povedal, že prekľaješ tých, ktorí preklínajú Izrael (Gn 12:3a, 

27:29; Nm 24:9b; Jer 30:20). A preto Ťa voláme, aby si povstal a jednal s iránskymi 
démonickými lídrami, ktorí neustále preklínajú Tvoj ľud (Ž 68:30b; Jer 49:38b). 
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 Pomôž Izraelu, aby neustále zostávali v najvyššej pohotovosti proti Iránu a jeho 
spojencom, a nenechávali sa zmiasť chaosom vo svete. (2Krn 20:12). 

 Ukáž Izraelu na základe ruskej invázie, aké je nebezpečné dôverovať diplomacii 
namiesto dôvery  v Teba. 

 Ochráň všetkých izraelských špiónov v Iráne a medzi ich spojencami, aby neboli 
prezradení (Ž 17:8, 27:5). 

 Daj im múdrosť a rozumnosť pred oklamaním (Job 12:22). 
 Odhaľ všetkých nepriateľských špiónov v Tvojom svetle (Job 34:22). 
 Spôsob nejednotnosť a rozkol medzi Iránom a jeho spojencami (Ž 55:9, 129:5). 
 Zjednoť cirkev v Iráne v láske k Tebe a pre Tvoj ľud, Izrael (Jn 13:35). 
 Pane Ješua, pomôž našej iránskej rodine, aby porástla počtom aj duchovne 

(1Tes 5:23-24). 
 Umiestni moderných „synov Izachára“ vo vedení iránskej armády (1Krn 12:32). 
 Daj Izraelu, aby efektívne bojovala proti Iránu a jeho spojencom (Ž 44:4-5). 
 
6. Spasenie - I keď sa Izrael tešil z nedávnych osláv Dňa Nezávislosti, skutočná nezávis-
losť pre všetkých Izraelitov - pre všetko ľudstvo - je nezávislosť od moci hriechu a závislosť 
na Bohu. A obe tieto skutočnosti nájdeme len v mene Ješua.  
 
 Pane Ješua, Ty si cesta, pravda i život (Jn 14:6), a len pravým poznaním Teba bu-

dú ľudia v pravde slobodní od ich hriešnej prirodzenosti (Jn 8:32). 
 Odstráň závoj z ich očí, aby videli Tvoju pravdu (Rim 11:7-8, 25-26). 
 Ako si zasľúbil, vylej svojho Ducha, aby sa obrátili mnohé Židovské srdcia k Tvojmu 

Synovi (Joel 2:28, 32). 
 Nech vzrastú všetky semená, ktoré zasiali veriaci do Židovských a muslimských 

sŕdc a nech v tomto čase príde veľká žatva pre Tvoje sväté (1Kor 3:6-7). 
 Mnohé ukrajinské židovské rodiny museli opustiť svojich otcov, ktorí tam zostali 

bojovať, prosíme Ťa o veľký zázrak: nech príde spasenie Mesiáša Ješuu pre celé 
rodiny v Izraeli a pre otcov na Ukrajine (Jn 20:26-29; Sk 16:31). 

 V súlade s Izaiášom 61:3, možno je teraz ten čas, aby sa naplnilo v ich životoch 
toto slovo. „Obrátiť pozor na zarmútených Siona, dať im okrasu miesto popola, oleja 
veselosti miesto smútku, odev chvály miesto ducha malomyseľnosti. A budú ich 
volať dubami spravedlivosti, sadením Hospodinovým, aby bol oslávený.“ 

 
Modlitebné témy príhovorcov za Izrael. 
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Milí priatelia Izraela,  
 
je napísané v Kazateľovi 3:1-8 „Všetko má svoj čas a svoju hodinu každá vec pod nebom. 
Je čas rodeniu sa a čas umieraniu, čas sadeniu a čas vytrhávaniu toho, čo bolo zasadené, 
čas zabíjaniu a čas hojeniu, čas boreniu a čas stavaniu, čas plakaniu a čas smiatiu, čas 
smúteniu a čas poskakovaniu, čas hádzaniu kameňov a čas zhromažďovaniu kameňov, 
čas objímaniu a čas vzdialeniu sa od objímania, čas hľadaniu a čas trateniu, čas chráneniu 
a čas odhadzovaniu, čas trhaniu a čas zošívaniu, čas mlčaniu a čas hovoreniu, 
čas milovaniu a čas nenávideniu, čas vojne a čas pokoju.“  
 
Po prečítaní týchto slov, si dávam otázku: „V ktorom čase sa nachádzam?“. Mnohí na 
Ukrajine si odpovedia, že je to čas zabíjaniu, čas vojny, čas plakaniu ... Aké je Tvoje časo-
vanie, ó Bože?  
 
Po covidovej invázii prišla ruská, ktorá iným spôsobom ovplyvnila okolnosti nášho života. 
Ceny potravín, pohonných hmôt, plynu, služieb a pod. A to je výzva pre nás, ktorí poznáme 
Boha stvoriteľa, aby sme sa neschovali a čakali len na jeho príchod.  
 
Minulý mesiac sme opäť distribuovali vrecia zemiakov a cibule v zakarpatskej oblasti. Tak 
rýchlo sa to „zomlelo“, že sa nemuselo čakať na dodanie zemiakov a cibule.. V deň, keď 
sme začali pripravovať projekt, sa našiel dodávateľ, a mohli sme naplánovať distribúciu. 
Zemiaky, ktoré sme rozdali, boli „óčeň, óčen, chorošo“ tzn., veľmi, veľmi dobré. Ľudia boli 
nadšení, že práve teraz, v čase vojny dostali takúto pomoc a v takej kvalite. Slávo Bohu 
Izraela. On je skutočne predivný. Nech je Jeho meno oslávené aj v našich srdciach.  
 
Buďte bdelí a odvážni, Boh hľadá, koho pošle.  
 
Šalom 
 
Jozef Janits 
Chevra tím  
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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. 

MILÍ PRIATELIA IZRAELA, POZÝVAME VÁS NA STRETNUTIE 
 V UCTIEVANÍ, V MODLITBE A PRI SLOVE BOŽOM  

 V ŽILINE V DŇOCH 24-25.06.2022 

INFORMUJTE NÁS O VAŠEJ ÚČASTI! 
e-mailom: chevra@chevra.sk, tel.:+421/41/5640536 

 
Miesto konania: CENTRUM ŠALOM v Žiline 

Program: piatok: od 17:00 - 19:00 h,  
sobota: od 10:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 h  

 
Dobrovoľné občerstvenie od účastníkov je vítané. 

Tešíme sa na spoločné stretnutie s vami. 
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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 

Registrácia na konferenciu  
emailom chevra@chevra.sk 

alebo telefonicky 00421/41/5640536. 


