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Drahí súrodenci,     
 
tu je slovo zo Slova pre vás.  
 
„A ja, keď som biedny a trpím bolesťou, tvoje spasenie Bože ma vyvýši. Budem chváliť me-
no Božie piesňou a zvelebovať ho budem vďakou. A to bude príjemnejšie Hospodinovi ako 
vôl, ako rohatý junec s rozdeleným kopytom. Keď to uvidia biedni, budú sa radovať a vám, 

ktorí hľadáte Boha, poteší vaše srdce.“ (Žalm 69:30-33) 

Aké je Dávidovo očakávanie keď je biedny a trpí bolesťou? Že ho Božie spasenie vyvýši. 
Čo mal v pláne robiť Dávid, keď mali prísť tlaky a problémy do jeho života: „Budem chváliť 
meno Božie piesňou a zvelebovať ho budem vďakou...“ Bol v tom príkladom s inšpiráciou 
pre druhých. Dávid si bol istý, že: „Keď to uvidia biedni, budú sa radovať a vám, ktorí hľa-
dáte Boha, ožije vaše srdce.“ A na čo hľadíme a čo hľadáme my, keď prídu problémy do 
nášho života? Sú naše postoje zjavné, jasné a čitateľné ako bol postoj Dávida? Okrem tej-
to horizontálnej čiary, tohto priestoru, kde sa všetko okolo nás odohráva, potrebujeme vi-
dieť tu vertikálnu čiaru, ktorá nám poukazuje na Boha. A toto videl Dávid. Bol si istý, že Bo-
žie spasenie v čase tlakov ho vyvýši. Bolo to niečo, ako hľadanie riešenia v hľadení na Bo-
ha. Tieto myšlienky zamestnávali moju myseľ v poslednom čase. Načo hľadím, to hľa-
dám, to, čo hľadám na to sa nadejem, a to bude môj BOH, alebo „boh“. Dávid vedel kam to 
nasmerovať. Predtým ako sa modlil, dovolil Bohu, aby preskúšal jeho srdce: „Skúsil si moje 
srdce; navštívil si ma v noci; skúsil si ma ohňom, ako skúšajú zlato, a nenašiel si viny. Čo 
do skutkov človeka, riadil som sa slovom tvojich úst; ja som sa vystríhal ciest ukrutníka. 
Drž moje nohy na svojich cestách, aby sa neuchýlili moje nohy.“ (Žalm 17:3-5) Dávid chcel 
mať istotu, že jeho modlitby budú vypočuté. Po tomto vyznaní prichádza volanie: „Ja vo-

lám na teba, lebo viem, že ma vyslyšíš, ó, silný Bože! Nakloň mi svoje ucho a počuj moju 
reč! Preukáž svoju predivnú milosť, ty, ktorý zachraňuješ tých, ktorí sa utiekajú k tebe, za-
chraňuješ svojou pravicou od tých, ktorí povstávajú proti ním. Ostrihaj ma ako zrenicu oka; 
ukry ma v tôni svojich krídel pred bezbožnými, ktorí ma hubia, pred mojimi smrteľnými ne-
priateľmi, ktorí ma obkľučujú.“ (verše 6-9) Voláš k Bohu, alebo si sa stotožnil s klamstvom  
ktorá ti oznamuje, že lepšie to už nebude a najradšej by si seba a všetko okolo seba po-
choval? Vo verši 15 Dávid hovorí: „Ale ja chcem v spravodlivosti hľadieť na tvoju tvár 
a nasýtiť sa, keď sa prebudím, tvojím obrazom.“ Aj ty chceš hľadieť, v situácii v ktorej sa 
momentálne nachádzaš na tvár Nebeského Otca? 

3 



To, čo bolo prvoradé v živote Davida, bola Božia blízkosť. V každej veci sa utiekal  
k Nemu: „Ochraňuj ma, ó, silný Bože, lebo sa k tebe utiekam. Povedal som Hospodinovi: 
Ty si môj Pán. Moje Dobro, nie je nad teba!“(Žalm 16:1-2) Túžba po Božej blízkosti sa 
prejavuje aj ďalej vo veršoch 7-11: „Dobrorečiť budem Hospodinovi, ktorý mi radí, ba 
ešte i v noci ma vyučujú moje ľadviny. Vždy si predstavujem Hospodina pred sebou, 

lebo je po mojej pravici, aby som sa nepohol. Preto sa raduje moje srdce, a moja sláva 

plesá, áno, ešte i moje telo bude bývať bezpečne. Lebo nezanecháš mojej duše v ríši 
smrti; nedáš svojmu svätému, aby videl porušenie. Dáš mi poznať cestu života, plnosť ra-
dosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť.“ 

Božou vôľou je, aby naše oči hľadeli priamo na Neho a nie na okolnosti okolo nás, lebo On 
má vládu nad všetkým a Jeho vládnutiu nebude konca. Syn kráľa Dávida, kráľ Šalamún 
hovorí: „Tvoje oči nech hľadia priamo vopred, a tvoje viečka nech sa dívajú priamo pred 
teba.“ (Príslovia 4:25) Nie v strachu a v zmätku okolnosti, ktoré sú okolo nás, ale priamo na 
Dobrého Pastiera a biskupa našich duší. (1Petra 2:21-25) On dobre pozná tých, ktorí idú 
za Ním a poznajú Jeho hlas! (Ján 10:27-30)  

„Lebo jeho oči hľadia na cesty človeka, a vidí všetky jeho kroky.“ (Job 34:21) 
„K tebe pozdvihujem svoje oči ó, ty, ktorý tróniš na nebesiach!“ (Žalm 123:1) 
 
Šalom, Stanislaw Gawel 
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1. Chvála - Sukót: „a budete sa radovať pred Hospodinom, svojím Bohom, 
sedem dní.“ (Lv 23:40b)  
• Ďakujeme Ti Pane, že nás povzbudzuješ, aby sme sa radovali pred Tebou 
(Ex 18:9; Ž 2:11; Flp 4:4) 

• Radujeme sa v Tebe v plnosti, nielen za diela, ktoré robíš (Ž 118:1; 136:1). 
• Čítame, že radosť Hospodinova je našou silou. Ďakujeme Ti, že nás posilňuješ svojou ra-

dosťou (Neh 8:10b). 
• Drahý Bože, dobrorečíme Ti, že vo svojom Slove deklaruješ, že si skalou Izraela - majesát-

nou, nepohnuteľnou - si pevnosťou a vysokou vežou - si Ten, na kom môžeme pevne stáť
(Dt 32:3-4, 15, 18, 30-31).   

• Chválime Ťa, ze svedectvo kráľa Dávida: „ Žije Hospodin, a nech je požehnaná moja skala, 
a nech je vyvýšený Bôh skaly môjho spasenia!“  (2Sam 22:47) 

• Aká je to útecha vedieť, že môžeme volať ma Teba a Ty nás vedieš na Tú skalu - a my 
vieme, že tou skalou je Ješua (Ž 61:2; Rim 9:33; 1Kor10:4). 

• „Preto, keď prijímame nepohnuteľné kráľovstvo, buďme vďační a vďakou svätoslúžme ľúbe 
Bohu s úctou a bázňou Božou.“ (Hebr 12:28) Amen! 

 
2. Spasenie: Len nedávno skončil Yom Kipur - Deň zmierenia, počas ktorého sme sa modlili 

za spasenie mnohých Židov. A teraz vo viere ďakujeme Bohu za tých, ktorí uverili v Mesiáša 
Ješuu a viedol k ich spoločenstvu Jeho Tela. Modlili sme za to, aby Telo Kristovo v Izraeli 
a v ostatných národoch bolo schopné prijať nových veriacich a viedli ich k učeníctvu.  

    
• Abba, máme dôveru, že si počul naše modlitby, a mnohí zo Židov a z národov boli zachrá-

není. Chválime Ťa za to, ďakujeme Ti za každého jedného (1Ján 5:14-15). 
• Je mnoho tých, ktorí sú v procese záchrany - ktorých priťahuješ k Synovi (Ján 6:44). Prosí-

me Ťa, aby si dokončil dielo, ktoré si začal (Fil 1:6). 
• Pane Ješua, ochraňuj nových veriacich, aby nemali pochybnosti a strach zo svojich židov-

ských rodín a priateľov o viere v Teba (Ž 3:3). 
• Pripomeň im, že veria v Leva z pokolenia Júdovho, Izraelského Kráľa (Zjv 5:5). 
• Daj im hlbokú túžbu po Tvojom Slove a záväzok čítania a meditovania na každý deň 

(Jer 15:16; Sk 20:32; 2Tim 3:15-17). 
• „Cesta silného Boha je bezúhonná. Reč Hospodinova je čistá a dokázaná sťa zlato v ohni. 

On je štítom všetkým, ktorí sa utiekajú k nemu. Lebo kde kto je silným Bohom krome Hos-
podina, a kto je skalou mimo nášho Boha?!“ (2Sam 22:31-32) 

 
3. Vláda: Voľby v Izraeli sa blížia (1.Novembra). Všetky predvolebné prieskumy predpovedajú 

tesné výsledky. Ale my sa spoliehane na Hospodina, ktorý je nad všetkým a prosíme Ho, 
aby povstal líder, ktorí bude viesť Izrael po Jeho cestách. Modlíme sa, aby terajšia dočasná 
vláda urobila správne rozhodnutia o bezpečnosti Izraela.  

• Pane, Ty si ten jediný, ktorý ustanovuje alebo odstraňuje lídrov. Preto Ťa prosíme, aby si 
ustanovil človeka, ktorý bude viesť Izrael biblickou cestou v blízkej budúcnosti (Ž 25:4; 
27:11;  Dan 2:21) 
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• Odhaľuj skryté zámery politických kandidátov, aby Izrael videl a porozumel, koho majú voliť 
(Luk 16:15). 

• Nech sa naplní Tvoje slovo nad politikmi: „... tvoje oči hľadia na vysokomyseľných, aby si ich 
ponížil. (2Sam 22:28b). 

• Nech po voľbách vznikne božia koalícia, ktorá sa rýchlo sformuje (2Krn 29:36). 
 
4. Vnútorná bezpečnosť: Izraelské bezpečnostné služby neustále bojujú proti tero-

ristom, ktorí útočia na izraelčanov zo zbraňou v ruke. I napriek tomu, že majú ús-
pech v  zneškodňovaní zabijákov, svet ich neustále obviňuje zo zabíjania civilistov.  

 
• Ďakujeme Ti, že si používaš národy, aby sa Izrael separoval a bol jedinečným národom 

(Nm 23:9b). 
• Aká je to radosť, keď sa napĺňa Tvoje Slovo, pretože IDF sa stala „nesmierne veľkou armá-

dou“, o ktorej si povedal, že povstane z hrobov Holokaustu (Ez 37:10). Haleluja! 
• Ako si už veľakrát dokázal, nech sú zmarené ďalšie plánované teroristické útoky 

(Ž 37:12-15). 
• Postav Palestínske frakcie jeden proti druhému (Ž 35:26). 
• Pane, vyžeň antisemitické a antisionistické postoje z palestínskych cirkví (Rim 11:11).   
 
5. Vonkajšia bezpečnosť: Dohoda medzi Libanonom a Izraelom týkajúca sa ťažby 

plynu v Stredozemnom mori kolapsuje. Boh vie, kto je za tým. V Iráne sa demon-
štruje, sú to vypočuté modlitby.  

 
• Ak táto dohoda nie je od Teba, prosíme Ťa, zastav Izrael, aby sa nepodriaďoval USA  

a iným národom naplniť tento zámer (Jób 12:17:21). 
• Ak Hizballah zaútočí na Izrael, nech reakcia Izraela je taká, aby prišiel strach z IDF a Boha 

Izraela na nepriateľov (Ex 14:25; 2Sam 10:19). 
• Použi si iránskych veriacich, aby robili zázraky a divy v prostred demonštrácií (Sk 2:43). 
 
6.  Alija: Radujeme sa, že do Izraela pricestovalo od posledného sviatku Roš Hašana 60000 
nových imigrantov (olim). Izrael teraz očakáva tisíce ruských Źidov, ktorí prídu domov.   
 
• Pane, pomôž Izraelu, aby bol pripravený na príchod nových olim (Iz 42:9). 
• Poskytni financie pre zabezpečenie potrebnej pomoci a bývania (2Krn 12:32). 
• Podrž otvorené brány pre ruských Židov, ktorí chcú utiecť od Putina (Jób 12:14). 
• Zobuď cirkev, aby zodpovedne pomáhala k naplneniu zámerov alije (Iz 60:3-11). 
• Nech Telo Mesiáša uvidí, že alija je odpoveď na modlitby, ktoré sa modlia už viac ako 2000 

rokov: „Otče náš, ktorý si v nebi, nech sa posvätí Tvoje meno“ (Iz 43:5-7, 21; Jer 32:41; 
Ez 36:22-24, 32-36).   

 
Modlitebné témy príhovorcov za Izrael. 

6 



Milí priatelia Izraela,  
 
stojíme verne v službe pre židovské komunity v diaspóre. Je to zodpovednosť, ktorú sme prijali 
a môžeme v nej pokračovať vďaka vám, ktorí nás v tejto práci podporujete. Všetka sláva a česť 
patrí nášmu Bohu.  
 
Keď prichádzame na Ukrajinu, máme pocit, že vojna je niekde ďaleko. Avšak, pri rozhovoroch 
s ľuďmi zostávame v nemom úžase, aké príbehy sa udiali a dejú na východe. A okrem toho, sa 
počet ľudí, ktorí sú v núdzi zvyšuje. Ako im pomôcť? Aké sú naše, vaše možnosti? Do akej služby 
pomoci sme povolaní?  
 
Je veľa potrieb, a nielen na Ukrajine. A my potrebujeme stáť tam, kde máme byť. Boh povzbudzuje 
Jozuu „Buď silný a pevný! Netras sa...“(Joz 1:9). A my povzbudzujeme tých, ktorí sú z Jeho ľudu, 
aby sa nebáli a netriasli, a hľadali pomoc u Boha Izraela.  
 
Róza žije v malej dedinke, neďaleko Chustu. Žije sama  v malom chatrnom domčeku. Nedávno sme 
ju navštívili a zistili sme, že má oveľa väčšie potreby, ako sme si mysleli. Ukázala nám rozbité okná, 
spadnutý elektrický kábel, ktorý jej viedol do domu, rozbitú časť strechy, poškodený komín. V dome 
nemá vodu. Ukázala nám studňu, ktorá je na druhej strane domu cez hlavnú cestu. Roza nám roz-
povedala príbeh o jednom židovskom mužovi, ktorý raz v zime sa pri ťahaní vody pošmykol a spa-
dol do studne. Keď tade prechádzali miestni obyvatelia, len odvrkli: „nechajte ho tam, je to len Žid“ 
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Anitsemitizmus sa neustále prejavuje v rôznych podobách. Aj tie rozbité okná sú prejavom tohto 
ducha. Modlime sa, aby aj takéto situácie podnietili Židov k hľadaniu istoty v Bohu Izraela, k návratu 
do zeme Izrael, a hlavne obráteniu ich sŕdc k Mesiášovi.  
 
Šalom 
 
Jozef Janits, Chevra tím  


