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Drahí súrodenci,     
 
tu je slovo zo Slova pre vás.  
 
„Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa prv nenávidel ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet 
by mal rád svoje vlastné, ale preto, že nie ste zo sveta, ale že som si ja vás vyvolil zo sve-
ta, preto vás svet nenávidí. Pamätajte na slovo, ktoré som vám povedal, že sluha nie je 
väčší ako jeho pán.“ – Ján 15:18-20 

Minulé dni mi prišlo toto Slovo a premýšľal som nad ním. Ježiš tu hovorí jasne, že je zne-
návidený týmto svetom a to znamená, že tí ktorí idú za ním a nasledujú Ho, budú tiež zne-
návidení od sveta. Čo znamená znenávidení svetom? – to znamená nepochopení, neprijatí 
a odmietnutí. Keďže nie si cirkevníkom, ktorí si len plní svoje náboženské povinnosti, ale 
učeníkom, tak budeš mať tlaky zo strany tohto sveta, ktorý ide podľa svojich žiadosti a je 
mimo Otcovej vôle. Preto biblia nás varuje, aby sme neboli zamilovaní do tohto sveta, ale 
zamilovaní do Nebeského Otca a naplňovali Jeho vôľu – „Nemilujte sveta ani veci, ktoré sú 
na svete. Keď niekto miluje svet, nie je v ňom lásky Otcovej. Lebo nič z toho, čo je na svete 
– žiadosť tela, žiadosť očí a samochvála života, (čo znamená žiadosť slávy) nie je z Boha, 
ale je zo sveta. A svet ide ta i jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá na veky.“ – 
I Ján 2:15-17 Tam, kde sú falošné očakávania, tam prichádzajú sklamania. Milovanie Ne-
beského Otca je o tom, že nenávidím to, čo miluje tento svet. Nenávidieť svet znamená 
nenávidieť žiadosti tohto sveta, ktoré ma odťahujú od Boha a ťahajú k hriechu, 
k neposlušnosti naplniť Božiu vôľu. Preto Biblia varuje nás – „...či vy neviete, že priateľstvo 
sveta je nepriateľstvom s Bohom? Teda ktokoľvek by chcel byť priateľom sveta, stáva sa 
nepriateľom Božím.“ – Jakob 4:4 Láska k Bohu odráža sa nenávisťou voči hriechu – „Vy, 
ktorí milujete Hospodina, majte v nenávisti to, čo je zlé! On chráni duše svojich svätých; 
vytrhuje ich z ruky bezbožníkov.“ – Žalm 97:10 To znamená nakoľko nenávidím hriech, na 
toľko milujem Boha, alebo nakoľko milujem Nebeského Otca, natoľko nenávidím hriech.  

Jedna z charakteristík učeníkov Pánových – nie sú z tohto sveta, preto sú znenávidení 
týmto svetom. Keby si sa chcel vyhnúť tomu, aby si bol znenávidený týmto svetom, musel 
by si ho milovať. Hľadal by si prijatie sveta a slávu pre seba – toto hľadajú Boží nepriatelia. 
Kvôli tomu Ježiš nás varuje – „Pamätajte na slovo, ktoré som vám povedal, že sluha nie je 
väčší ako jeho pán.“ – Ján 15:20 To slovo, ktoré povedal Ježiš, bolo Ním vyslovené po 
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umytí nôh svojich učeníkov: „Amen, amen vám hovorím, že sluha nie je väčší ako jeho 
pán, ani posol, ako ten, ktorý ho poslal.“ – Ján 13:16 

Je niekoľko vecí charakteristických v slovách, ktoré povedal Ježiš svojim učeníkom; sú to  
slová varovania – nebuďte prekvapení nenávisťou sveta voči vám. Verím, že je znamenie, 
alebo indikátor, že idem správnou cestou; pokiaľ som vo veciach Nebeského Otca naplniť 
Jeho vôľu. Potrebujeme si byť istí, že Ježiš bol znenávidený pred nami. On nám pripravil  
cestu k Bohu a urobil nás schopných naplniť vôľu Nebeského Otca, tak, ako to spravil On. 
Druhé varovane je o tom, aby sme ostávali pevní v Ježišovom vyvolení a nehľadali náhra-
du – prijatie sveta a byť ním milovaný. Tretie varovanie – nesnažiť sa byť viac, ako samot-
ný Ježiš.  

Raz som už spomenul, že sú tri prekážky v službe pre Pána – 1- túžba po prijatí; 2 – strach 
pred omietnutím;       3 – duchovná nezrelosť. Všetky tieto veci nachádzam v slovách Ježi-
šových. Len Syn živého Boha môže ťa previesť v odvahe a pokoji cestou života, aby si bol 
schopný naplniť vôľu Otcovu. Jeho pokoj nenájdeš vo svete, ale potrebuješ ho hľadať 
a nájsť v Ňom, lebo On je Knieža Mieru! Knieža Pokoja!   

„Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam; nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. 
Nech sa neľaká vaše srdce, ani nestrachuje!“ – Ješua  

 

 Šalom, Stanislaw Gawel 
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1. Chvála: Opäť a opäť čítame, že nič nie je nemožné pre Boha. 90 ročnej 
Sáre sa Abrahámovi narodil syn: „Či je azda nejaká vec nemožnou Hospodinovi? 
Na určený čas zase sa navrátim k tebe podľa času života, a Sára bude mať sy-
na.... A Hospodin navštívil Sáru, tak ako povedal, a učinil Sáre, jako hovo-

ril.“(Gn 18:14, 21:1) 
 
• Ďakujeme Ti Pane, Stvoriteľ všetkého, nie je absolútne nič, čo by si nemohol urobiť 

(Jer 32:17, 27). 
• Opäť Ti ďakujeme, že nie je nič, čo by ťa prekvapilo (Iz 42:9). 
• Radujeme sa, že strážiš Svoje Slovo, ktoré sa naplní Tvojím spôsobom a správnom čase 

(Jer 1:12; Hab 2:3). 
• Dobrorečíme Ti, že nás povzbudzuješ byť odvážny v modlitbách - zvlášť, keď sa modlíme 

v súlade Tvojou vôľou, ktorá ja zjavená v Tvojom Slove (Hebr 4:16; 1Jn 5:14-15). 
• Stojíme v úžase nad tým, ako odpovedáš na naše modlitby nad naše očakávania (Ef 3:20). 
 
2. Vláda:  Naše modlitebné boje za voľby skončili, a očakávame dobré od Hospodina. Pokra-
čujeme v boji v modlitbách v čase vyjednávania medzi Netanjahuom a stranami, ktoré majú byť 
v koalícii.  
 
• Vieme, že Netanjahu nie je dokonalý (Kaz 7:20), použi si ho na Svoju slávu a požehnanie 

pre Izrael (Ž 115:1-3). 
• Daj poznať Netanjahuovi, že Ty si Kráľ, a nech chodí pre Tebou v pokore a v spravodlivosti 

(Mich 6:8). 
• Daj mu rozpoznať anti-biblické rady a obkoles ho Božími poradcami (Ž 1:1; 1Kor 15:33). 
• Posilni a ochraňuj Netanjahua pred všetkými negatívnymi médiami a nenávistnými politikmi 

- ako v Izraeli, tak i v zahraničí (Jer 1:17-19). 
• Nedovoľ, aby sa Netanjahu podvolil manipulácii malým stranám, s ktorými vstúpi do koalície 

(Nm 23:23; Rim 12:18). Obdaruj ho Tvojou múdrosťou, aby rozdelil ministerské kreslá na 
základe odborných skúseností a nie politických ambícií (Ž 32:8-9; Prís 3:5-6, Dan 1:17). 

• Posilni a povýš politikov, ktorí uprednostnia záujmy Izraela pred svojimi túžbami a vlastnými 
cieľmi (1Kor 4:5). 

• Prosíme Ťa Pane, ochraňuj vládu pred ľuďmi (poslancami), ktorí sa stavajú proti Tvojej 
známosti (Job 12:14) 

 
 
3. Vnútorná bezpečnosť: Palestínčania sú viac nahnevaní voči svojim lídrom než izraelským. 

PS (Palestínska Samospráva) a ich bezpečnostné zložky zastavili viaceré demonštrácie 
palestínčanov, ktorí chcú lepšie vládu. Taktiež prezident PS Abbás, obľúbený na Západe, je 
už 18-ty rok vo svojej funkcii. Očakáva sa, že Abbás, ktorý má 80 rokov a nie je zdravotne 
na tom dobre, za chvíľu skončí. Okrem palestínčanov, aj Hamas očakáva, že prevezme 
vládu.  
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• Pane, maj milosť s časovaním odchodu Abbása kvôli ustanoveniu novej vlády v Izraeli 
(Ž 31:15). 

• Priprav Izrael na zmenu po Abbásovom odchode (1Kr 11:14). 
• Daj múdrosť Izraelu, ako má reagovať / nereagovať na chaos, ktorý je medzi palestínskymi 

frakciami (Prís 26:17). 
• Ochraňuj obyvateľov Júdei a Samárie v čase chaosu medzi Palestínčanmi (Zach 12:6). 
• Chválime Ťa za to, že IDF zneškodnila viacero teroristických aktivít na ochranu Izraela 

(Dt 11:25; Joz 10:8). 
• Hospodin Zástupov, daj IDF všetky potrebné prostriedky, aby ochránil Tvoj ľud (Mich 4:13). 
 
4. Vonkajšia bezpečnosť: Irán je stále vo vnútornom chaose. Irán sa snaží presmerovať 

svoju pozornosť na iné ciele, aby mohli brutálne jednať s vlastnými občanmi,, ktorí sa stava-
jú proti islamskému šítskemu režimu.  

 
• Bože, použi si slabých protestujúcich na konfrontáciu šítskeho režimu (1Kor 1:27). 
• Pane, zatlač ešte viac na iránsky šítsky režim (Jer 49:38). 
• V tomto čase Ť prosíme, aby si pripravil nového iránskeho lídra (1Sam 16:3). 
• Veď Telo Mesiáša v Iráne do modlitieb v súlade s Tvojim Slovom (Nm 23:19; Lk 11:1). 
 
5. Alija: Tak, ako Boh poslal dvoch anjelov, aby zachránil Lota s rodinou, nech pošle svojich 

anjelov, aby vytiahol Svoj ľud z diaspóry. Sledujeme obrovskú aliju z Ruska a Ukrajiny. Je 
možné puvažovať o tom, že ruský prezident Putin je nástroj (lovcom) v Božom pláne vypu-
diť židov z diaspóry (Jer 16:16). 

 
• Pane Bože, ak je Putin nástrojom (lovcom) posledných dní, prosíme Ťa, maj milosť zo Svo-

jím ľudom, ktorí zostali uviaznutí v zajatí (Ž 98:3; 136:11; Iz 14:1). 
• Zatras pohodlím Židov v diaspóre a nech uvidia hrozbu antisemitizmu, ktorá sa vzmáhav 

krajinách Západu (Dt 8:12-14; Zj 14:1). 
• Keď majú židovskí muži na Ukrajine možnosť odísť, prosímeŤa, nech sa pripoja k svojím 

rodinám v Izraeli a už sa nevrátia späť na Ukrajinu (2Krn 36:22-23). 
  
6. Spasenie: Genesis 22 - príbeh o obetovaní Izáka. Je to úžasný príklad obete Boha Otca, 

ktorý dal Svojho Syna, aby každý, kto v Neho uverí, bol spasený.  
 
• Tvojím Duchom, počas čítania Tóry, zjav paralelu tejto situácie k udalosti ukrižovania Ješuu 

Mesiáša a daj im túžbu hľadať pravdu (Jer 29:13; Jn 16:13, 25). 
• Zjav Svojho Syna Ješuu mnohým Židom a ich rodinám, aby poznali skutočného Mesiáša 

(Zach 36:24-29). 
• Nech príde hlad po pravde a spravodlivosti a túžba po Mesiášovi (Mt 5:6). 
• Polej semienka, ktoré boli zasiate v tomto roku do židovských sŕdc, nech oriensú mnoho 

ovocia (1Kor 3:6-7). 
 
Modlitebné témy príhovorcov za Izrael. 
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Milí priatelia Izraela,  
 
sme vďačný Bohu za každého z vás, ktorí verne stojíte v praktickej pomoci pre Kamilinu rodinu. Stretli sme sa 
nimi v Jeruzaleme a mali sme možnosť stráviť spolu čas.  
 
Kamila si privyrába ako psychologička a poskytuje poradenstvo pre každého, kto to potrebuje. Dokonca má 
klientov, ktorým pomáha a nemajú momentálne ako zaplatiť. Kamila má veľké srdce a je ochotná pomôcť, ako 
sa len dá.  
 
Šmuel pracuje ako živnostník. Je vyučený právnik a poskytuje poradenstvo v trestnom a majetkovom práve. 
Zatiaľ má zopár prípadov, ktorým sa venuje. Pracuje z domu, aby ušetril na prenájme za kanceláriu. Šmuel 
pracuje, ako môže. Uživiť rodinu, splácať úvery, venovať sa deťom, je to ozaj výzva.  

 
Vždy, keď sa stretneme osobne, alebo virtuálne, sú vďačný za každý dar, ktorý im dáme. Sláva Bohu, že im 
takýmto spôsobom ukazujeme na Mesiáša, ktorým nám vložil lásku k Jeho ľudu. Oni vedia, kto sme a našou 
modlitbou je, aby spoznali svojho Mesiáša, a našli cestu večného života. Je napísané: „A to je svedectvo, že 
nám Boh dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Božieho Syna, nemá 
život.“ (1Jn 5:11-12) 
 
Zostávajme vo chválach a v modlitbe za túto rodinu, aby poznali lásku nebeského Otca a vstúpili do večného 
života v Synovi - Mesiášovi.  
 
Šalom, Jozef Janits, Chevra tím  
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Distribúcia zemiakov 


