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Drahí súrodenci,     
 
tu je slovo zo Slova pre vás.  
 

„Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste vy išli 
a niesli ovocie, a vaše ovocie, aby zostávalo, aby za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom 
mene, dal vám“ (Ján 15:16). 

Ty a ja sme Božou voľbou k naplneniu Božieho účelu. Sme na tejto zemi kvôli tomu, aby 
Nebeský Otec skrze nás naplnil svoj účel. On nás vyvolil a ustanovil nás k neseniu Jeho 
ovocia, to znamená k naplňovaniu toho k čomu nás povolal. Od samého začiatku tejto ka-
pitoly môžeme vidieť, že Boh to mysli vážne. Ježiš hovorí o sebe a o svojom Otcovi: „Ja 
som pravý vinič, a môj Otec je vinár. Každý letorast, ktorý nenesie na mne ovocia, odreže, 
a každý, ktorý nesie ovocie, čistí, aby doniesol viacej ovocia“ (Ján 15:1-2). Sme očistení 
Slovom (verš 3), ktoré pôsobí vieru v nás k čineniu toho k čomu nás Boh povolal.  

Samozrejme, že konanie nie je len o samotnom konaní, ale vyplýva zo vzťahu lásky 
k Tomu, ktorý si nás zamiloval. Sme povolaní k plodnosti, ktorá pochádza z Božej inšpirá-
cie a ta sa rodí zo živého vzťahu s naším Nebeským Otcom. Dobré ovocie môže sa rodiť 
len z Neho – „Lebo sme Jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi nato, aby sme konali dobré 
skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili.“ – Efežanom 2:10 To, ako cho-
díme pred Bohom, malo by priviesť ľudí okolo nás k oslave Nebeského Otca: „Nech tak 
svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je 
v nebesiach“ (Matúš 5:16).  

K tomu, aby sme boli plodní a prinášali ovocie na Jeho slávu, potrebujeme si uvedomiť na-
šu úplnú závislosť na našom Bohu ku ktorej nás povzbudzuje Ješua – „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. Keby niekto ne-
zostal vo mne, vyhodí sa von ako letorast a uschne, a zoberú ich a hodia na oheň, a budú 
horieť. Ak zostanete vo mne, a moje slová ak zostanú vo vás, vtedy si proste čokoľvek 
chcete, a stane sa vám“ (verše 4-7). 

Táto závislosť na Bohu vedie nás k oslave Nebeského Otca skrze plodný život, lebo každý 
skutok Boží je z Boha a prináša slávu Bohu. Naša závislosť na našom Pánovi je tiež dôka-
zom, že sme Jeho učeníci – „Tým je oslávený môj Otec, aby ste niesli mnoho ovocia 
a boli mojimi učeníkmi“ (verš 8). 
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Naša závislosť nie je z prinútenia, ale vychádza dobrovoľne z našej lásky k Bohu, ktorá je 
vyliata skrze Ducha Svätého v nás (Rimanom 5:5). K takejto láske nás povzbudzuje náš 
Pán – „Ako mňa miloval Otec, tak som i ja vás miloval. Zostaňte v mojej láske! Ak budete 
zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, tak ako som ja zachoval prikázania 
svojho Otca a zostávam v jeho láske“ (Ev. Jána 15:9-10). 

Ješua nás tu povzbudzuje k láske Otcovej, ale tiež k láske jeden naproti druhému – „To je 
moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja vás miloval“ (Ján15:12). Táto 
láska položila svoj život za nás a priviedla nás k priateľstvu  s naším Bohom – „Nad to väč-
šej lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov. Vy ste mojimi 
priateľmi, ak činíte všetko, čo vám prikazujem. Už vám nehovorím viacej sluhovia, lebo slu-
ha nevie, čo robí jeho pán. Ale vás som nazval priateľmi, lebo všetko to, čo som počul od 
svojho Otca, oznámil som vám“ (verše 13-15). Boli sme priateľmi hriechu, ale teraz, skrze 
obeť Ježiša na kríži, stali sme sa priateľmi Nebeského Otca, ktorý nás prijal za dcéry a za 
synov do vzťahu v ktorom môžeme prinášať ovocie na Jeho slávu. 

„Toto som vám hovoril nato, aby moja radosť zostala vo vás, a vaša radosť, aby sa naplni-
la“ (verš 11). 

Šalom,  

Stanislaw Gawel 
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1. Chvála: Niekoľko obsažných prehlásení o Božej prirodzenosti od 
pohanov, ktorí si uvedomili Jeho vzťah k Izraelu. Jetro, Balám, Rút, 
Kyros a iní deklarujú unikátne spojenie Boha s Izraelom.  
 

„a povedala mužom: Viem, že vám Hospodin dal túto zem, a že váš strach padol na nás, 
a že zmalátneli pred vami všetci obyvatelia zeme, ani čo by sa boli rozplynuli jako vo-
da. Lebo sme počuli o tom, že Hospodin vysušil vody Rudého mora pred vami, keď ste 
vyšli z Egypta, jako aj o tom, čo ste učinili dvom amorejským kráľom, ktorí boli za Jordá-
nom, Síchonovi a Ógovi, ktorých ste zariekli na úplnú záhubu a zničili. 11 Keď sme to poču-
li, ochablo naše srdce, ani čo by sa bolo rozlialo, ani nezostalo viacej v nikom ducha odva-
hy pred vami, lebo len Hospodin, váš Bôh, je Bohom na nebesiach hore i na zemi do-
le“ (Joz 2:9-11). 
 
• Haleluja! Radujeme sa v Tebe, ó Pane, našom Bohu, Ty vždy vládneš (Zj 19:6). 
• Dobrorečíme Ti, že tvoj bázeň priniesla pravdu a spasenie Rachab (Prís 9:10) 
• Ďakujeme Ti Pane, že aj keď je diabol nebezpečný nepriateľ, Ty si zvrchovaný nad 

všetkým a určuješ jeho limity svojou vôľou (Job 1:8-12; Ž 103:19; Mt 4:10-11; 
Sk 10:36). 

• Chválime Ťa, že nás učíš žiť vierou v Teba a nie videním alebo cítením 
(2Kor 5:6-8). 

• Ďakujeme Ti, že si živý Boh, ktorý počuješ a odpovedáš na modlitby (Ž 50:15; 
Iz 30:19; 65:24). 

• Pretože si oddelil svetlo od tmy a poriadok od chaosu, nemusíme sa báť a budeme 
odpočívať v Tebe v prostred zmätku, ktorý sa deje v Izraeli (Gn 1:2-5; Rim 8:28). 

 
2. Vláda: Súčasná vládna koalícia hlasovala za svoje rozpustenie. Ďalšie voľby sa 
očakávajú v novembri. 
 
• Ješua, Ty si dovolil, aby táto vláda vládla, a veríme naďalej, že je teraz Tvoj čas na 

ukončenie, chválime Ťa (Prís 19:21; Dan 3:18-21). 
• Prosíme Ťa o vedenie, ako sa máme prihovárať za súčasnú politickú scénu Izraela 

(Ž 10:17; Luk 18:1). 
• Pane, ak Biden navštívi Izrael, jednaj s ním tak, ako si jednal s Balámom, že len 

a len požehnanie Izraela bude vychádzať s jeho úst (Nm 22:12, 20,35). 
• Prosíma Ťa, aby si nedovolil Lapidovi súhlasiť s požiadavkou Ameriky s otvorením 

konzulátu Palestíny v Západnom Jeruzaleme (Neh 2:20). 
• Pane, prosíme Ťa, aby si v tomto čase zmien prečistil vládu, a aby povstali mužovia 

a ženy, ktorí budú viesť tento národ v spravodlivosti(Iz 1:25-26). 
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• Priprav tých, ktorí budú v ďalšej koalícii Tebou určení pre určené pozície (Ž 75:6-7). 
• Bože Izraelov, pomôž ďalšej vláde k spravodlivosti a stabilite (Dt 16:18; Prís 14:34). 
 
3. Vnútorná bezpečnosť: V Biblii je napísaný príbeh o 10-tich špiónoch, ktorí prinies-
li zlú správu o Zasľúbenej zeme, spôsobiac tak smútok, strach a neveru medzi ľu-
dom. Počujeme aj dnes skreslené správy o Izraeli - od nepriateľov, priateľov a aj 
Izraelčanov. Ale Boh prisahal, že Svoju zem dá Svojmu ľudu a žiadna entita alebo 
svet nezrušia túto prísahu.   
 
• „Vyšli si mužov, aby preskúmali Kanaánsku zem, ktorú ja dám synom Izraelovým. 

Vyšlete po jednom mužovi zo všetkých pokolení, jedného muža na pokolenie jeho 
otcov. Každý knieža medzi nimi.“ (Nm 12:3). 

• Ďakujeme Ti Pane, že si prisahal viac ako 40-krát a zasľúbil viac ako 200-krát, 
že dáš Svoju zem Svojmu ľudu (Gn 15:18-21; 17:7-8; Nm 14:23, 30; Ž 105:8-11; 
Jer 33:12-14; Ezech 37:25; ...). 

• Pane, pošli anjela, ktorý zatvorí ústa roznášajúce zlé správy o Tvojej zemi 
(Dan 6:22). 

• Daj dnes ľuďom odvahu, i napriek tomu, že sú „giganti“ v krajine, že tí, ktorí sa boja 
Hospodina ich porazia a dajú Tebe slávu (Nm 13:28-32). 

• Postav ochranný štít nad Izraelom v tomto čase politického chaosu (Dt 33:29; 
Ž 3:3). 

• Posilni IDF, aby agresívne vyhľadávala teroristov a ich zbrane (Kaz 8:11). 
• Zorganizuj okolnosti tak, aby Izrael nemal inú možnosť, než rozšíriť svoju suvereni-

tu nad celou západnou krajinou pri rieke Jordán (Ž 33:10-11; Obad 1:19-21). 
• Zapchaj uši izraelským lídrom voči klamstvám a vyhrážkam z národov, aby sa ne-

báli plniť Tvoju vôľu (Ž 38:12-15). 
• Ochraňuj izraelské komunity v Júdei a Samárii v tomto období vlády Lapida 

a Ministra vnútra Bennyho Gantza, ktorí nie sú priateľskí k rozširovaniu izraelských 
komunít (Amos 9:14-15). 

• Priprav Izrael politicky a vojensky, keď Abbas už nebude viac prezidnetom Palestín-
skej Samosprávy (Ž 78:72). 

• Abbásova moc klesá, čo zvyšuje vnútorné boje o moc medzi Hamasom a Fatahom. 
Zmocni IDF, aby chránila izraelčanov v krajine a daj jej múdrosť k obchádzaniu 
konfliktov medzi dvoma nepriateľmi Izraela (Ž 57:6; Prís 26:17). 

 
4. IDF (Izraelská armáda): Aká to radosť sledovať Hospodina, ako plní Svoje Slovo 
pri znovuzrodení Izraela, ktoré povstalo z hrobov Holokaustu do modernej veľkej 
armády z Ezechiela 37:10. 
 
• Pane Bože, toto je jeden z jasných dôkazov naplnenia proroctiev o znovuzrodení 
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Izraela pred príchodom Mesiáša. My Ti ďakujeme, že sme toho živým svedectvom 
( Ž 102:16; Iz 43:12, 44:8). 

• Ďakujeme Ti za IDF, ale naša istota je len a len v Tebe – Večný Otec Izraela 
(Ž 20:7). 

• Vzdávame Ti chválu, že chrániš Izrael, a veľa krát to vidíme cez IDF, ktorá sa stala 
silnou armádou proti svojim / Tvojim nepriateľom (Iz 41:10-16). 

• Chválime Ťa za prehlásenie, že Ty sám budeš strážiť Svoj ľud (Ž 121:4; Iz 31:5; 
Jer 31:10; Zach 2:8-9). 

• Daj do IDF mužov, ako Dávid, ktorí sa boja Boha a neboja nepriateľa (2Sam 23:8-9, 
16-17). 

• Ochraňuj a používaj si každého veriaceho v izraelských bezpečnostných službách 
(Ž 91:1-16). 

• Prosíme Ťa, aby si naďalej poskytoval izraelským bezpečnostným zložkám správne 
informácie o aktivitách nepriateľa a jeho spojencoch (Kaz 12:14). 

• Prosíme Ťa, aby si vybral Ty nového ministra vnútra Izraela v nasledujúcej vláde 
(Prís 19:21). 

 
5. Vonkajšia bezpečnosť: Irán ekonomicky chátra vo všetkých oblastiach svojej spo-
ločnosti. Mnohí vedci, či vojenskí velitelia zomierajú záhadným spôsobom. Predpo-
kladá sa, že tieto udalosti smerujú k tomu, že Irán plánuje masívny útok na Izrael 
a zároveň predpokladáme totálnu deštrukciu jeho vládneho režimu. 
 
• Ako čítame o náraste ekonomických problémoch Iránu – prosíme Ťa, aby si naplnil 

denné potreby obyčajných iránskych občanov a nech toto trasenie prinesie pád ich 
zlej vlády (Jer 49:38). 

• Iránski lídri denne preklínajú Izrael. Nech Tvoja prorocká odpoveď príde na nich 
(Nm 23:9b). 

• Pošli svoj nadprirodzený teror na všetkých iránskych antisemitských lídrov (Dt 7:10; 
Gal 6:7). 

• Vytvor hlboké rozdelenie medzi Iránom a Ruskom a Čínou – nech sa postavia proti 
Iránu (Ž 129:5). 

• Pane, zatras vládcami Palestínskej samosprávy, Hizballáhu a Iránu a nech sa obrá-
tia Moslimovia od Alaha k Tebe (Jób 8:22; Ž 83:16-18). 

• Nech sú zjavené plány Iránu vedeniu IDF (Jób 42:2). 
• Ochraňuj zdroje Izraelskej informačnej služby od klamstva a dezinformácií 

(Jób 12:16). 
• Modlíme sa za vzťahy Izraela zo Saudskou Arábiou a Libanonom (Hebr 4:13). 
• Izrael zostal neutrálny v Rusko – Ukrajinskej vojne, ale i tak oba národy verejne 

a niekoľkokrát vyhlásili, že Izrael je hlavnou príčinou k neukončeniu tejto vojny. 
A predsa Izrael poskytol nevojenskú pomoc Ukrajine a prijal viac ako 25000 neži-
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dovských ukrajincov. Bože, Ty počuješ tieto falošné obvinenia z týchto dvoch náro-
dov. Prosíme Ťa, aby si bránil Izrael, nech sa sústredí na bezpečnosť a ochranu 
svojich obyvateľov (Ž 35:1-3; Iz 54:17; Rim 13:1-4). 

 
6. Alija: Rast antisemitizmu vo svete rastie. Z Ameriky počujeme správy 
o každodennom strieľaní. Nech rozumejú Židia a ich celé rodiny, že Izrael je bezpeč-
nejšie miesto pre život, ako život v padajúcom Babylóne – Západe. 
 
•  Koronavirus, antisemitské útoky otvorene na verejnosti a na uliciach, Ruská invázia 

na Ukrajina, a ďalšie prejavy nenávisti voči židom - Pane, pre Tvoje sväté meno, 
prosíme Ťa, aby si zatriasol s ich pohodlím a priniesol ich domov do Izraela 
(Ez 36:22-24). 

• Zmeň myseľ a ukáž imigrantom zo Západu, že môžu adaptovať svoj život a nemu-
sia sa báť (Gn 19:14-16). 

• Osloboď Svoj uväznený ľud v Iráne, Venezuele a Číne (Ex 8:1; Iz 43:5-7). 
• Bože Izraelov, nech pustia korene a postavia základy všetci noví Olim - imigranti 

tak, aby niesli ovocie na Tvoju slávu (Iz 27:6; 37:31). 
•  
 
Modlitebné témy príhovorcov za Izrael. 
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Milí priatelia Izraela,  
 
cesta na Ukrajinu ma vždy teší. Keď mám možnosť, navštívime tých, ktorí sú v núdzi 
a ktorí  strádajú.  
 
Tamara je 13 rokov priviazaná k posteli. Má 51 rokov a jej život je odkázaný na pomoc 
druhých. Nemôže zostať sama doma, nemôže ísť na toaletu, nemôže sa osprchovať, ne-
môže si ísť niečo kúpiť. Jej život je obmedzený na 4 steny v jednej izbičke, kde žije sama.  

 
Pred troma rokmi jej zomrela mama. Mama bola pre ňu úplne všetko. Keď náhle odišla, jej 
srdce bolo ponorené do hlbokej depresie. Jej sestra Liana sa domnievala, keď videla Ta-
maru, v akom je stave,  že dlho nevydrží a pôjde za mamou. Mnohí si to mysleli, že sa tak 
stane. Aj lieky musela brať, aby si neublížila. 
 
Ale Tamara je stále tu. Potrebuje opateru 24 hodín denne. I covidom si prešla v tomto roku. 
Nedávno bola mesiac v nemocnici na liečení ľadvín, pretože jej prestali normálne pracovať. 
Keď bola v nemocnici, lekári jej dávali infúzie cez nohu, pretože nemohli nájsť nikde žilu.  
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Jej zdravotný stav sa nezlepšuje. Berie lieky na cukrovku, srdce, tlak a teraz aj na ľadvi-
ny. Ťažko sa jej rozpráva, ani opatrovateľka jej niekedy nerozumie. A keď jej nikto neroz-
umie, tak začne kričať. Vtedy je to s ňou ťažké.  
 
Návšteva po covidovom období ju veľmi potešila. Pamätala si ma, že som u nej bol už 
veľmi veľmi dávno. Vďaka Bohu, že jej myseľ ešte funguje a môže rozmýšľať. Nech za-
siate semienko evanjelia prinesie záchranu jej duše.  
 

Šalom 
 
Jozef Janits 
Chevra tím  

10 



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. 

 
Ďakujeme všetkým, ktorí ste 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. 

11 

Chevra tím v Beregove (Ukrajina) pred vyložením humanitárnej pomoci. 



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

Od 1.júla začíname „reťazové modlitby“ za túto konferenciu. 
Pozývame vás, aby ste sa zapojili a stáli vo viere a smelej dôvere  

pred Božím trónom milosti.  
Klaniame sa pred naším nebeským Otcom a Mesiášom Ješuu, 
nech nás vedie Duch Svätý do pravdy a poznania Božej vôle.   

 
Tešíme sa na vás.  

 
Jozef Janits, Chevra tím. 

Zapojenie sa do modlitieb a registrácia na konferenciu  
emailom chevra@chevra.sk 

alebo telefonicky 00421/41/5640536. 
 

Program konferencie uvedieme v nasledujúcom Bratstve. 

Tim Carscadden (USA) 
Hakan Gniste (Švédsko) 

Björn Gustafsson (Švédsko) 
Stanislaw Gawel (Slovensko) 

Antti Hämäläinen (Fínsko)  
Jozef Janits (Slovensko) 

Bo Nyberg (Švédsko)  
Alyosha Ryabinov (Izrael) 

Slúžiaci tím:  


