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Drahí súrodenci,
tu je slovo zo Slova pre vás.
„Ten, kto býva v skrýši Najvyššieho, bude nocovať v tôni Všemohúceho. Poviem Hospodinovi: Moje
útočište a môj hrad, môj Boh, na ktorého sa nadejem.“ (Žalm 91:1-2)
Žijeme vo svete nespravodlivosti, nebezpečia a úskalia. Preto potrebujeme si byť istí, že sme zastrešení, obklopení a chránení naším Bohom, ktorý je našim strážcom a to čo začal v nás má moc aj
dokončiť: „...dôverujem, že ten, ktorý začal vo vás dobré dielo, ho aj dokoná a zachová až do dňa
Ježiša Krista.“ (Filipanom 1:6) Vo verši 4 tohto Žalmu, žalmista hovorí: „Peruťou svojou ťa prikryje,
a utečieš sa pod Jeho krídla.“ Najvyšší Boh je tvojou istotou a Jeho meno je pevnou vežou, pre
tých, ktorí chodia v Jeho spravodlivosti: „Meno Hospodinovo je pevnou vežou, do nej sa utečie spravodlivý a bude vyvýšený.“ (Príslovia 18:10)
Boh tvojho a môjho spasenia je tvojou a mojou skrýšou:
Boh: „...ma ukryje vo svojom stánku v zlý deň; skryje ma v skrýši svojho stanu; vyzdvihne ma na
skalu.“ (Žalm 27:5) „Skryješ ich v skrýši svojej tvári pred mätežou človeka; ukryješ ich vo svojom
stane pred svárom jazykov.“ (Žalm 31:21) „Ty si mojou skrýšou, zachováš ma od súženia; objímeš
ma plesaním oslobodenia.“ (Žalm 32:7) „Budem bývať v tvojom stane na veky; utečiem sa do skrýše
tvojich krídel.“ (Žalm 61:5) „Mojou skrýšou a mojim štítom si ty; očakávam na tvoje slovo.“ (Žalm 119:114)
Predtým, ako Izák poslal svojho syna Jakoba, aby si našiel ženu z dcér Lábana, brata jeho matky,
povedal mu takto: „A silný Boh všemohúci nech ťa požehná, nech ťa rozplodí a rozmnoží, aby si bol
hromadou národov. A nech ti dá požehnanie Abraháma, tebe i tvojmu semenu s tebou, aby si dedične dostal zem svojho pohostinstva, ktorú Boh dal Abrahámovi.“ (Genesis 28:3-4) Keď Jakob bol už
na ceste z Ber-šeby do Chárana, zjavil sa mu Hospodin počas spánku, stál nad nim a povedal: „Ja
som Hospodin, Boh Abraháma, a Boh tvojho otca Izáka; zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojmu
semenu. A tvojho semena bude, ako prachu zeme, a rozmôžeš sa na západ, k moru, i na východ,
na sever i na juh, a požehnané budú v tebe všetky čeľade zeme a v tvojom semene. A hľa, ja som
s tebou a budem ťa chrániť všade kamkoľvek pôjdeš, a navrátim ťa do tej zeme, lebo ťa nepustím, dokiaľ len nevykonám toho, čo som tí hovoril.“ (Genesis 28:13-15) Všimni si, že Boh nie len nás
ochraňuje, ale chráni toho, koho si povoláva naplniť Jeho vôľu. Presne toto zasľúbil svojmu služobníkovi Jakobovi. Podobne to bolo neskoršie s Dávidom – „A Hospodin chránil Dávida kamkoľvek
išiel.“ (2 Samuelova 8:6 a podobne aj v 14 verši. Taktiež v 1Kroník 18:6, 13)
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Buď si istý, že Boh ťa ochráni vo veciach Jeho povolania a naplňovania Jeho vôle a žiaden nástroj
ťa v tom nezastaví (Izaiáš 54:17), lebo On táborí vôkol teba: „Anjel Hospodinov táborí vôkol tých,
ktorí sa ho boja a vytrhuje ich.“ (Žalm 34:8) Tvoj život nebude skrátený, lebo Nebeský Otec dáva ti
dostatok času, aby si naplnil Jeho vôľu na zemi. Ježiš hovorí: „...Môj čas nie je ešte tu, ale váš čas
je vždycky hotový.“ – Ján 7:6 On presne spoznal moment keď sa priblížil čas naplnenia vôle Otcovej
– „...Môj čas je blízko...“ (Matúš 26:18)
Nebeský Otec je tvojim strážcom, nedopusti, aby sa tvoja noha potkla o kameň, aby si padol a keď
padneš On ťa znova pozdvihne a povedie na miesta na ktorých On ťa chce mať – „Lebo i keď sedem krát padne spravodlivý, predsa povstanie.“ (Príslovia 24:16)
Nech ruka Nebeského Otca spočíva pevne na každom z nás a Jeho dielo sa plní skrze nás!
„Obkľúčil si ma odzadu i odpredu a položil si na mňa svoju ruku.“ (Žalm 139:5)
Šalom, Stanislaw Gawel

Verím, že toto je obdobie spravodlivosti – spustený covidom, ktorý si Boh použil na odhalenie skrytej stratégii nepriateľa. Nikdy v histórii nebola taká armáda mužov a žien, ktorí ochotne riskovali svoj
život za spravodlivosť. Odkedy sme vstúpili do tohto obdobia spravodlivosti musíme v modlitbách
očakávať, že sa to týka aj nás (všetkých z nás), a Boh nás ochráni pred každou nespravodlivosťou,
ktorá bola učinená proti nám, a uzdraví nás zo všetkých zranení a umocní nás novým Svätým ohňom. Staneme sa prsteňom ohňa na zemi, ktorá zatlačí tmu späť namiesto, aby nás tma prevalcovala! Toto slovo horí v mojej duši.
Pastor Werner Oder
Boh jedná s každou nespravodlivosťou spáchanou covidovou elitou na ľuďoch v národoch sveta.
Preto môžeme prehlásiť nad Slovenskom a národmi sveta Źalm 67.
„Bože, zmiluj sa nad nami a požehnaj nás! Daj svietiť u nás svojej tvári! Sélah. Aby znali na zemi
tvoju cestu, vo všetkých národoch tvoje spasenie. A budú ťa chváliť národy. Bože, budú ťa chváliť
všetky národy. Ľudia sa budú radovať a budú plesať, lebo budeš spravedlivo súdiť národy a spravujúc ľudí povedieš ich na zemi. Sélah. Národy ťa budú chváliť, Bože; budú ťa chváliť všetky národy.
Zem vydá svoju úrodu, a bude nás žehnať Bôh, náš Bôh. Bôh nás bude žehnať, a budú sa ho báť
všetky konce zeme.“
Stanislaw Gawel
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1.
Boží zámer pre nás je naše spasenie - a zároveň obnova Izraela: „A čo
do tvojho ľudu, všetci budú spravedliví, na veky budú dedične vládnuť zemou,
mládnik môjho sadenia, dielo mojich rúk, aby som bol oslávený. 22 Najmenší bude
v tisíc, a najchatrnejší sa rozmnoží v silný národ. Ja Hospodin to rýchle učiním
jeho času.“ (Iz 60:21-22). A taktiež sa radujeme radosťou, ktorú máme v spasení: „Preveľmi sa
radujem v Hospodinovi, moja duša plesá v mojom Bohu, lebo ma obliekol do rúcha spásy, odial ma
plášťom spravodlivosti...“ (Iz 60:10a)
•
•
•
•
•
•

Pane Ješua, Ty si našou spravodlivosťou a v Tebe sme spravodliví pred Bohom (Rim 3:2126).
Ďakujeme Ti, že si vzal naše hriechy a vložil si do nás Svoju spravodlivosť (2Kor 5:21).
Radujeme sa v Tebe, že si obliekol našu nahotu spasením a spravodlivosťou (Ž 132:9).
Haleluja, Ty si pravým zdrojom našej radosti spasenia (Ž 13:5; 35:9; Fil 4:4).
Žehnáme Ti Adonai, že si si vybral Izrael a aj nás pre Tvoje sväté meno (Ez 36:22).
Chválime Ťa Hospodine, za Tvoju milosť voči nám, ktorá Ti prináša slávu (2Tes 1:11-12).

2.

Vláda: Tí, ktorí sa povolaní byť príhovorcami za Izrael, majú prvoradý cieľ: aby sa
Boh oslávil v Izraeli a jeho obnove.
„Na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú
noc nebudú nikdy mlčať. Vy tedy, ktorí pripomínate Hospodina, nemajte pokoja! Ale
nedajte ani jemu pokoja, dokiaľ pevne nepostaví a dokiaľ neučiní Jeruzalema chvá
lou na zemi! (Iz 62:1-3).

•

Pracuj na srdciach Izraela, aby volili 1. novembra v súlade s Tvojím prvoradým zámerom
pre tento národ - je to deklarované v Iz 62:3.
Neustále Ťa prosíme, aby si odstránil špinu a nech povstanú vodcovia, ktorí budú viesť Tvoj
národ cestou biblickej spravodlivosti (Iz 1:25-27).
Pane, prosíme Ťa, zastav premiéra Lapida a ostatných politikov, ktorí chcú vytvoriť Palestínsky štát, aby boli v budúcej vláde (Lev 25:23; Ez 36:5).
Prines svetlo do skrytej agendy dočasnej vlády - zvlášť, čo sa týka vytvorenia Palestínskeho
štátu (Mk 4:22).
Počas sviatkov, pripomeň lídrom Izraela že: „Lepšie je utiecť sa k Hospodinovi ako dú-

•
•
•
•

fať v človeka. Lepšie je utiecť sa k Hospodinovi ako dúfať v kniežatá.“ (Ž 118:8-9)
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Vnútorná bezpečnosť: Vstup Izraelského národa do zeme Izrael bola veľmi dôležitá vec pre Boha, ako to vidíme v príhovore Mojžiša: „Vy všetci stojíte dnes pred
Hospodinom, svojím Bohom ... aby si prešiel v smluvu Hospodina, svojho Boha, a v
jeho prísahu, ktorú Hospodin, tvoj Bôh, uzaviera s tebou dnes, 13 aby ťa dnes po
stavil sebe za ľud a on aby bol tebe Bohom, tak ako ti hovoril a jako prisahal tvojim
otcom, Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi.“ (Dt 29:10a; 12-13)
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•

Pane Bože, Izrael vstúpil do zasľúbenej zeme ako potvrdenie Tvojej zmluvy a slova
ich otcom a my Ťa chválime, že to môžeme vidieť v týchto dňoch (Jer 30:3, 18-22;
31:1-5).
Nech rozpozná nová vláda, aká dôležitá je zem Izraela pre Teba. Nech sa rozšíri
suverenita na celom území - zvlášť nad západným Jordánom (Joel 3:1-2).
Ukáž Izraelu, ako má jednať s radikálnymi izraelskými Arabmi a Židmi, ktorí chcú
zničiť Izrael a zabíjať Židov (RIm 13:1-4).
Pane, prosíme Ťa o zázrak, ktorý zachráni mnohých izraelských Arabov a Palestínčanov a obráti ich na milovníkov Siona (Iz 60:1-3, 9; Jer 12:14-17).
Vzhľadom na zvýšenie teroristických útokov v krajine, povstaň Adonai ako jediný
večný ochránca (Ž 121:4).
Ochraňuj tých, ktorí poskytujú izraelskej armáde informácie a nedaj im, aby boli
podvedení (2Tim 3:13).

•
•
•
•
•

4.

Vonkajšia bezpečnosť: Čína pomohla Iránu finančne a teraz prechádza ekonomickou krízou, a tiež suchom, teplotnými vlnami, obrovskými požiarmi a nedostatkom potravín. Rusko pomohlo Iránu, a teraz je vo vojne, ktorá ju zaťažuje ekonomicky, masívne počty mŕtvych a zničená celosvetová prestíž. Mnohé krajiny v EÚ
a Veľká Británia obchodovali s Iránom a dnes sa ich ekonomiky, spoločnosti a ekológie rúcajú. Bývalý prezident Obama posunul iránsku jadrovú dohodu, a dnes
Amerike vládnu nespravodliví vodcovia, ako aj sú mnohé výtržnosti, záplavy, suchá, rastúci vplyv LGBT atď.

•

Pane Bože, vyuč telo Kristovo, že keď národy pomáhajú inému národu, ktorý otvorene deklaruje zničenie Tvojho ľudu - Ty to berieš veľmi vážne (Iz 34:1-8).
Usmerni veriacich, aby stály v medzere pre svoje národy - v modlitbách za milosť
(Ez 22:30-31).
Nech viac a viac kresťanských spoločenstiev žehná Izraelu a modlia sa za svoje
vlády (Nm 23:9b).
Vytrhni zvod teórie náhrady v Tvojom tele a vymeň ho za lásku k Tvojmu Slovu
a Tvojmu ľudu (Rim 15:26-27).

•
•
•

Modlitebné témy príhovorcov za Izrael.
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Vo štvrtok 15. septembra sme sa vracali spolu s Jozefom z Ukrajiny domov. Pred Prešovom, cestou z Košíc som zbadal, že niečo zaujímavé sa tvorí sa oblohe. Keď som spravil
fotku a priblížil som si ju, zbadal som na nej zlatého ohnivého orla. Letel zo západu na
východ, akoby vyletel zo zapadajúceho slnka a blížil sa ku nám v ústrety.

Prvé slovo, ktoré som vnímal k tomuto videniu je Malachiáš 4:2 „Ale vám, ktorí sa bojíte
môjho mena vyjde slnce spravodlivosti a lekárstvo bude na jeho krídlach; vyjde a bude
poskakovať ako vykŕmené teľatá.“ Videl som pod Jeho krídlami spasenie, uzdravenie,
sloboda, oslobodenie, Božiu moc a požehnanie pre Slovensko a národy. Orol išiel zo
západu a my z východu, akoby nám išiel v ústrety. Znižoval let, akoby nám Nebeský Otec
chcel ukázať, že On sa od nás nevzďaľuje, ale je blízko nás a Jemu na Jeho stvorení
záleží. Prišlo mi tiež k tomu Slovo z Jakuba 1:16-17 „Neblúďte, moji milovaní bratia! Každý dobrý údel a každý dokonalý dar zostupuje z hora od Otca svetiel, u ktorého niet zmeny, alebo nejakého obratu zatônenia.“ Nebeský Otec dáva Svätého Ducha tým, ktorí Ho
prosia (Lukáš 11:9-13)
„Budem bývať v tvojom stane naveky; utečiem sa do skrýše tvojich krídel.“ (Žalm 61:5)
Stasnilaw Gawel
Chevra tím
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Milí priatelia Izraela,
Boli sme opäť na Ukrajine a navštívili sme z ľudu Izraela, ktorým vždy prinášame kúsok Svetla nášho Mesiáša. Naša návšteva u Petrovickej v Chuste bola výnimočná, pretože oslavovala 96 rokov.
Wow! V takom veku a používa smartmobil a sociálne siete, a komunikuje so svetom. Jej vitalita bola
úžasná.

(Oslávenkyňa s mobilom v ruke)
Mali sme požehnaný čas. Po skončení oslavy sme sa mohli ešte rozprávať s Valerim Petrovickym
(jej synom), ktorý teraz býva s mamou a pomáha jej. Ako sme stáli vonku pred domom, tak som sa
spýtal, či ho niečo nebolí. On povedal: „bolí ma päta a ide o dva dni k lekárovi“. Modlili sme sa
v mene Ješua a bolesť odišla. Bol milo prekvapený, ale povedal jednu vec: „počkám ešte dva dni
a uvidím, či to odišlo“.
Uvedomil som si, koľko krát aj my sami, veriaci v Mesiáša, reagujeme podobne na Božie uzdravenie. Či naozaj som uzdravený? Je to výzva, aby sme verili v Boha zázrakov, boli vďační a v modlitbách zvelebovali Jeho meno.
Nech tieto okamžiky Svetla Ješuu zazvonia ako zvony v srdciach Jeho ľudu v diaspóre a zatúžia
poznať pravdu po živom a vzkriesenom Mesiášovi. Nech sa prednášajú naše modlitby za Jeho ľud
a oslavujme Boha Izraela: „...lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky“ (Ž 136:1).
Buďte požehnaní, ktorí žehnáte Izraelu a nech sa rozmnoží vaša radosť a hojnosť v živote.
Šalom
Jozef Janits, Chevra tím

