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Drahí súrodenci,     
 
tu je slovo zo Slova pre vás.  
 

„A Boh riekol: Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby delili deň od noci a budú na zna-

menia, na určite časy, na dni a na roky. A budú svetlami na nebeskej oblohe, aby svietili 
na zem. A bolo tak. A Boh učinil dve veľké svetlá, väčšie svetlo, aby panovalo nado dňom, 
a menšie svetlo aby panovalo nad nocou, a tiež i hviezdy. A Boh ich dal na nebeskú oblo-
hu, aby svietili na zem a aby panovali nado dňom i nad nocou a aby delili svetlo od tmy. 
A Boh videl, že je to dobré.“ (Genesis 1:14-18) 

Na čo to všetko? Kvôli čomu Boh umiestnil tieto svetlá na nebeskej oblohe? Hlavne na to, 
aby boli znameniami na určité časy, dni a roky. Satan to, čo bolo stvorené a určené na 
znamenia čias, dni a rokov zdeformoval a nazval astrológiou, aby ľudia hľadali istoty ohľad-
ne svojej budúcnosti v hviezdach a nie v Bohu. Preto ľudia tak radi kupujú noviny v ktorých 
sú horoskopy, aby sa dozvedeli aspoň trochu ohľadne svojej budúcnosti. Buď si istý, že to, 
čo formuje Boh, nepriateľ deformuje. Čomu veríš ty? – tomu, čo bolo sformované Stvorite-
ľom alebo tomu, čo bolo zdeformované nepriateľom?  

December je taký zaujímavý čas, keď si kresťania pripomínajú príchod židovského Mesiá-
ša na túto zem. Jeho príchod bol sprevádzaný znameniami na nebi. „...mudrci od východu 
slnca prišli do Jeruzalema a hovorili: kde je ten narodený kráľ židovský? Lebo sme videli 
jeho hviezdu na východe slnca a prišli sme sa mu pokloniť“ (Matúš 2:1-2). Vo veršoch 9-10 
je napísané, že „...oni vypočujúc si kráľa odišli. A hľa, hviezda, ktorú boli videli na východe 
slnca, išla pred nimi, až prišla a zastala nad miestom, kde bolo dieťatko. A zazrúc hviezdu 
preveľmi sa zaradovali.“ Boh nemeškal, prišiel v pravý čas; sprevádzali ho znamenia na 
nebi: „...keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho Syna, narodeného zo ženy, podrobené-
ho pod zákon, aby tých, ktorí boli daní pod zákon, vykúpil, aby sme vzali nám určené sy-
novstvo“ (Galaťanom 4:4-5). Tí, ktorí chodili s Bohom, vedeli tieto znamenia a presne roz-
poznať tak, ako to Všemohúci Boh určil hneď na začiatku.  

Potom, ako Ježiš povedal svojim učeníkom, že o niekoľko dní prijmú moc Svätého Ducha 
a budú jeho svedkami „...zdvihnutý bol hore, kým oni hľadeli na to, a zdvihol ho oblak 
a vzal spred ich očí. A ako v tom, čo odchádzal, upretým zrakom hľadeli do neba, tu hľa, 
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dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v bielom ruchu, ktorí aj povedali: Galilejskí mužovia, 
čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás hore do neba, príde tak, 
ako ste ho videli ísť do neba“ (Skutky 1:9-11). Táto zvesť nebeských mužov bola pre učení-
kov Pánových vtedy, ale je pre cirkev, učeníkov Pánových, teba a mňa aj dnes – uvedomu-
ješ si, že je to Boží odkaz na teraz? 

Ježiš (Ješua) prišiel, odišiel a príde znova. Jeho príchod budú predchádzať a sprevádzať 
znamenia na nebi aj na zemi. Očakávam (š) len na znamenia, alebo na Ježiša, ktorého bu-
dú sprevádzať tieto znamenia čias, dní a rokov? „A pristúpili k nemu farizei a saducei 
a pokúšajúc žiadali ho, že by im ukázal znamenie z neba. A on (Ješua) odpovedal a riekol 
im: Keď je večer hovorievate: bude pekné počasie, lebo sa červenie nebo, a za rána: Dnes 
bude nečas, lebo sa červená zachmúrené nebo. Pokrytci, tvárnosť neba znáte posúdiť 
a znamenie časov nemôžete? Pokolenie zlé a cudzoložné, vyhľadáva znamenie, ale mu 
nebude dané znamenie, iba znamenie proroka Jonáša. A nechajúc ich tam od-
išiel“ (Matúš 16:1-4). Boh nás nepovolal na to, aby sme boli expertami na tvárnosť neba, 
alebo dokázali predpovedať počasie, ale dokázali posúdiť znamenia časov príchodu Pána 
pánov a Kráľa kráľov na tuto zem na ktorú prišiel, z ktorej odišiel a na ktorú príde.  

„A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach a na zemi budú úzkosti a zmätku 
národov, nevediacich kam sa podieť, keď bude hučať more a vlnobitie, takže zmŕtvejú ľu-
dia od strachu a od očakávania toho, čo všetko príde na svet. Lebo nebeské moci sa budú 
pohybovať. A vtedy uvidia Syna človeka, prichádzajúceho na oblaku s mocou a slávou veľ-
kou. A keď sa to začne diať, vzpriamte sa a zodvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykú-
penie“ (Lukáš 21:25-28). MARANATHA! – Príď Pane! (1Korinťanom 16: 22). 

 

Šalom, Stanislaw Gawel 
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Milí priatelia, 
 
milujem tieto verše z Písma, ktoré nahlas a jasne vyhlasujú - aby celý svet venoval pozor-
nosť:   
 
V KRISTOVI BOL ŽIVOT A TEN ŽIVOT BOL SVETLOM ĽUDÍ.... a žiadna temnota nie je 
schopná uhasiť to Svetlo, preto nikto nemôže zrušiť Vianoce, pretože Vianoce sú Bo-
žia   Nebeská narodeninová oslava! A pozýva každého, kto verí v Ježiša, Žida alebo poha-
na,  na Jeho narodeninovú oslavu. 
 
Keď sa Kristus narodil, oslavovalo sa to na nebi, anjeli spievali, pastieri utekali a králi od 
Východu ponáhľali sa zúčastniť na najväčšej narodeninovej oslave všetkých čias.   
 
Nenechajme sa odradiť tým, čo svet, telo alebo diabol urobili s Vianocami! Vieme, že ne-
majú nič spoločné so stromčekmi, morkou alebo hračkami, ale ak pozorne počúvame, stále 
počujeme anjelov spievať "radosť svetu, prišiel Pán!"   
 
Pán prišiel a vzal na seba ľudskosť, aby vedel, čo musia ľudia vydržať, aby žili na tomto 
svete. On  prišiel, aby niesol náš smútok. Prišiel, aby niesol naše bremená. Prišiel, aby mo-
hol prežívať s nami radosť a cítil našu bolesť. On prišiel, aby nás oslobodil od všetkého, 
s čím nás hriech zviazal. Boží Syn sa stal Synom ľudským, aby synovia ľudskí, ktorí v Ne-
ho veria, sa mohli stať synmi Božími! Tento slávny zázrak, ktorý inšpiroval skladateľov 
a fascinoval básnikov, zmenil životy miliónov ľudí, ktorí sa prijatím Jeho stali synmi Svetla 
a dcérami Božieho údelu. Nechajte teda svoje svetlo svietiť, prestaňte ho skrývať pod sto-
lom, len preto, že vaši náboženskí priatelia, susedia a rodina je stále v tme. Spomeňte si, 
že Izaiáš prorokoval (9:2), že ľudia, ktorí kráčali v temnotách, uvideli veľké svetlo Toho, 
ktorý sa nazýva Úžasný, Radca, Mocný Boh, Večný Otec, Knieža pokoja.  
 
Boh vás pozýva, aby ste sa pripojili k Jeho nebeskej vianočnej oslave - ako zareagujete? 
Volám vás z temnoty vašej náboženskej tradície a vašich denominačných predsudkov 
a povedzte "Oslavujem". Poďme osláviť Kráľa všetkých kráľov a Pána všetkých pá-
nov.  Prikladám svoje osobné správy a pozdravy a želám vám nádherné Vianoce a požeh-
naný nový rok a ďakujem vám za všetky vaše modlitby, modliac sa za to, aby ste obdržali 
to najlepšie z nebies. 
 
Šalom v Ješuovi, Kniežati pokoja  
S pozdravom, Pastor Werner.  
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Kto a čo oslavujeme každý rok na Vianoce? Skutočné Vianoce sú časom na uznanie kráľa 
Ješuu a Jeho kráľovstva a na oslavu toho, že Božie kráľovstvo prišlo v osobe a živote Ježi-
ša, ktorý sa narodil v Betleheme pred 2 000 rokmi.  
 
Tiež dychtivo očakávame vonkajšie nastolenie Jeho kráľovstva v jeho zjavnej plnosti, keď 
príde na Dávidov trón. 
 
Kniha Danielova predpovedá identitu, osud a poslanie tohto Veľkého mesiášskeho kráľa, 
asi 550 rokov pred narodením Ješuu, keď  Nabuchodonozor bol babylonským cisárom 
a dostal sen, ktorý Daniel vykladal. V tomto sne videl štyri veľké  vznikajúce ríše na Blíz-
kom východe, z ktorých vždy jedna nahradila druhú. V časoch štvrtého kráľovstva sa mala 
skala, ktorá nebola vytvorená bez ľudských rúk, rozbiť a nahradiť ostatné kráľovstvá. Prvé 
kráľovstvo, Babylon, ktoré bolo nahradené ríšou Médov a Peržanov. Tá bola potom nahra-
dená gréckym kráľovstvom, ktoré bolo zase nahradené Rímskou ríšou - štvrtou ríšou. 
 
Štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo, ktoré drví a rozdrúzga všetko, a ako železo, čo 
toto všetko rozbíja, bude drviť a rozbíjať. To, že si videl chodidlá a prsty čiastočne z hrn-
čiarskej hliny a čiastočne zo železa, znamená, že kráľovstvo bude rozdelené. Bude v ňom 
niečo z pevnosti železa, pretože si videl železo premiešané s ílovitou hlinou. Prsty chodi-
diel čiastočne zo železa a čiastočne z hliny znamenajú, že kráľovstvo bude sčasti mocné 
a sčasti krehké. To, že si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou, znamená, že sa síce bu-
dú medzi sebou miešať, ale nebudú súdržní, tak ako sa železo nespojí s hlinou. V dňoch 
týchto kráľov Boh nebies dá povstať kráľovstvu, ktoré bude trvať naveky, nebude zničené 
a nebude patriť inému ľudu. Rozdrví všetky tie kráľovstvá a skoncuje s nimi, ono však bude 
stáť naveky. To, že si videl kameň odštiepený z hory bez zásahu rúk, ktorý rozdrvil železo, 
bronz, hlinu, striebro a zlato, znamená, že veľký Boh oboznámil kráľa s tým, čo nastane. 
Sen je pravdivý a jeho výklad je spoľahlivý.“(Dan 2,40-45) 
 
Tento sen predpovedá, že Mesiáš príde v dňoch štvrtého kráľovstva - Rímskej ríše. Pred-
povedá tiež rozpad Rímskej ríše na menšie ríše, ktoré nebudú držať pohromade, kým Bo-
žie kráľovstvo nenahradí všetky ostatné vlády a autority. 
 
Toto bolo tiež posolstvo, ktoré prišlo Márii skrze anjela Gabriela - kráľ Božieho kráľovstva 
prichádzal na svet.  Boh Mu dáva kráľovstvo a Dávidov trón a toto kráľovstvo bude rásť 
a rozširovať sa ako kameň v Nebuchodonozorovom sne. „Anjel jej povedal: „Neboj sa, Má-
ria, našla si milosť u Boha. Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľ-
ký. Bude sa volať synom Najvyššieho a Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida. Bude kra-
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ľovať nad Jákobovým domom naveky a jeho kráľovstvu nebude konca.“ (Lk 1,30-33) 
 
Keď Ježiš začal svoju verejnú službu, oznámil bezprostrednú prítomnosť Božieho kráľov-
stva. Skrze Neho sa všetci veriaci môžu tešiť z priamej vlády milosrdenstva lásky a pravdy 
z Božieho trónu nad ich životmi. Avšak pri Jeho prvom príchode Ješua nenahradil pozem-
ské kráľovstvá a nezaložil Božie kráľovstvo navonok, ako je vidieť v Nebúkadnecarovom 
sne a vo všetkých prorokoch.  
 
S návratom židovského ľudu do svojej krajiny vieme, že tie dni sú už za nami a že Kráľov-
stvo Božie nemôže prísť cez žiadnu politickú stranu tohto súčasného poriadku - bez ohľadu 
na to, s akýmikoľvek dobrými úmyslami by prišla.. 
 
Éra nefunkčných a nemorálnych kráľovstiev tohto veku sa blíži ku koncu. Ich skorumpova-
ná vláda bude čoskoro nahradená dobrotivou a úžasnou vládou Božieho kráľovstva spra-
vodlivosti, pokoja a radosti. Otrasiteľné kráľovstvá tohto sveta a skorumpovaní vodcovia 
tohto veku budú čoskoro nahradení neotrasiteľným kráľovstvom Božím a neporušiteľnou 
vládou mesiášskeho kráľa Ješuu. 
 
Na Vianoce sa radujeme z Ježiša, nášho Spasiteľa a Mesiáša, ale tiež očakávame, 
že čoskoro príde, aby navonok prevzal Dávidov trón a vládol nad všetkými národmi. V tom-
to ročnom období si nájdeme čas na to, aby sme cielene zosúladili svoj život s Jeho plánmi 
a zámermi a plne vložili svoju nádej do milosti, ktorá k nám príde pri Jeho triumfálnom ná-
vrate.   
 
“Preto... úplne dúfajte v milosť, ktorú dostanete pri zjavení Ježiša Krista.” (1Pt 1,13) 
 
Paul and Nuala O'Higgins 
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Sviatok Odovzdania  
(sviatok svetiel, sviatok zasvätenia pozn. prekl.) 

 
Príbeh  v pozadí sviatkov 
 
V dňoch Makabejcov, približne 169 rokov pred narodením Krista, bol sviatok Odovzdania 
známy v hebrejčine ako Chanukah, bol pridaný do židovského kalendára. 
 
V roku 169 pred Kristom Antiochus Epihanes, helenistický vládca Sýrie,  bol porazený 
v kampani proti Izraelu. Keď sa porazený vracal cez Jeruzalem, zničil veľkú časť mesta 
a mnohých pozabíjal. Znesvätil chrám a ukradol jeho poklady. Aby preukázal svoje opovrh-
nutie voči Bohu Izraela a voči všetkému, čo je Židom drahé a sväté, vo svätom chráme 
obetoval prasa Jupiterovi a zakázal dodržiavanie židovských sviatkov a obradov. 
 
Matthias, vodca kňazskej rodiny Makabejcov, a jeho štyria synovia vrátane Judasa viedli 
vzburu proti týmto ohavnostiam. Uspeli vďaka partizánskym taktikám, vyhnali Sýrčanov 
a 25. deň v mesiaci Kislev (ktorý sa zhoduje s mesiacom december) znovu posvätili chrám 
a postavili nový oltár Pánovi v Jeruzaleme. 
 
Znovu zapálili večné svetlo chrámu, ale našli len toľko posvätného oleja, ktorý vydržal na 
jeden deň. Zázračným spôsobom toto malé množstvo oleja vydržalo osem dní, kým sa ne-
pripravilo nové množstvo posvätného oleja.  
 
Makabejci vydali výnos, že bude navždy dodržiavaný nový sviatok, ktorý bude trvať osem 
dní (ako trvala tá nádobka oleja), aby sa slávilo odovzdanie chrámu a obnova skutočného 
uctievania.  
 
Kvôli tomuto zázraku s nádobkou oleja je to tiež Sviatok svetiel. Zapaľujú sa špeciálne 
Hanukkah lampy s deviatimi lampami. Jedno svetlo je odlišované od tých ostatných a je 
známe pod názvom „svetlo služobníka“. Svetlo služobníka pripomína nádobku oleja, ktorá 
mala vydržať len jeden deň, ale napokon poskytovala svetlo na osem dní. 
 
Sviatok odovzdania v Ježišovej službe 
 
Ježiš počas Svojho života prirodzene oslavoval sviatok Hanukkah každý rok. Bol to svia-
točný čas uprostred zimy.  
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Ján pripomína Ježišov posledný sviatok Hanukkah v Jeruzaleme. V Jeruzaleme sa šírili 
debaty o tom, či Ježiš je alebo nie je Mesiáš. „My musíme konať skutky Toho, ktorý ma 
poslal, kým je deň; prichádza noc, keď nikto nebude môcť pracovať. Dokiaľ som na svete, 
Ja som svetlo sveta... Ja som dvere. Keď cezo mňa vojde niekto, bude spasený; vojde i 
vyjde a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil; a Ja som prišiel, aby 
mali život, a to v hojnej miere! Ja som dobrý pastier6. Dobrý pastier život kladie za ov-
ce...“ (Ján 9:4-5;10:9-11) 
 
V Jeruzaleme bol Sviatok odovzdania; bola zima a Ježiš sa prechádzal v chráme... 
 
 „Keď sa Ježiš prechádzal v chráme v sieni Šalamúnovej, obkľúčili Ho Židia a spýtali sa Ho: 
Dokedy nám budeš držať dušu (v napätí)? Ak si ty Kristus, povedz nám otvorene. Ježiš im 
riekol: Povedal som vám, a neveríte; skutky, ktoré činím v mene svojho Otca, svedčia 
o mne. Ale vy neveríte, pretože nie ste z mojich oviec. Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja 
ich poznám a nasledujú ma. Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto mi ich 
nevytrhne z ruky. Čo mi dal Otec, je väčšie ako všetko, a nikto to nemôže vytrhnúť Otcovi 
z ruky. Ja a Otec sme jedno.“ (Ján 10:23-30) 
 
Jeden z najdôležitejších momentov Ježišovej služby sa odohral počas Sviatku odovzdania. 
Bolo to počas Sviatku, keď otvorene prehlásil, že On je „svetlo sveta“ a „Dobrý Pas-
tier“ (synonymum pre slovo Mesiáš). Potom prehlásil, že skutky, ktoré koná Otec skrze Ne-
ho, svedčia o tom, že On je skutočne Mesiáš.  
 
Sviatok odovzdania bol potom dňom, kedy Ježiš definitívne a otvorene prehlásil Izraelu, že 
On bol a je Mesiáš. Odovzdanie by sa preto mohlo taktiež volať Deň Mesiáša alebo Kristov 
deň.  
 
Je to zaujímavé, že 25. deň mesiaca, v západných krajinách zvaného december (ktorý sa 
s najväčšou presnosťou zhoduje so židovským mesiacom Chislev/Kislev)  kresťania osla-
vujú Deň Mesiáša alebo Vianoce. 
 
Mnohí sa v súčasnosti snažia vystopovať deň Vianoc do doby vládcu Konštantína, ktorý 
zlúčil kresťanskú tradíciu s pohanskými sviatkami. Hoci množstvo pohanských, svetských 
tradícií a zvyklostí sa vkradlo do oslavy Vianoc, je to stále deň, ktorý sa zhoduje s Ježišo-
vým vyhlásením, že On je Mesiáš. Kvôli tej hrozbe, že materialistické prvky zaplavia jeho 
skutočný význam, nie je to dôvod pre veriacich, aby neoslavovali Mesiášsky Deň alebo 
Vianoce. Ak dodržujeme hebrejský kalendár, môžeme ho oslavovať 25. deň v mesiaci Kis-
lev alebo ak sa držíme podľa západného kalendára, môžeme ho sláviť 25. decembra. Keď 
oslavujeme 
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Odovzdanie a Vianoce, mali by sme vstúpiť do skutočnosti, ktorá stojí v pozadí tohto sviat-
ku. Veriaci z toho robia čas, kedy: 
 
• si pripomínajú Boží večný plán pre Jeruzalem, ktorý  sa pohania pokúšali zahladiť 
• znovu odovzdávame chrám našich vlastných tiel pre Božie zámery tým, že nanovo vy-
 dáme naše telá, aby boli živou obeťou pre Pánov plán a aby sme boli uvoľnení zo se-
 beckého spôsobu života (Pozri List Rímskym 12:1-2) 
• oslavujeme skutočnosť, že Ježiš, to bábätko z Betlehemu a zároveň ten veľký učiteľ 
 a uzdravovateľ je tiež Mesiáš, ktorý nás oslobodil od hriechu a moci temna.  
 
Podľa Pavlových listov sa od veriacich nevyžaduje, aby dodržiavali rituál Sviatkov, ale mali 
by sme sa sústrediť na porozumenie a poslušnosť voči posolstvu, ktoré stojí v pozadí tých-
to sviatkov. 
 
Pretože sa od nás nevyžaduje dodržiavanie rituálu sviatkov, neznamená to, že nemáme 
oslavovať sviatky ale využívať ich na to, aby sme si pamätali veľké skutočnosti nášho vy-
kúpenia. Sú mocnými výchovnými nástrojmi, vďaka ktorým si môžeme zachovávať posol-
stvo  a skutočnosť Božej spásonosnej práce v našich mysliach a vedomí. 
 
Ak očistenie chrámu za čias Makabejcov označuje taký rozhodný moment v histórii, o čo 
viac môžu veriaci oslavovať príchod Ježiša.  
 
Dnes je bežne známe, že sa Ježiš nenarodil v mesiaci december, avšak 25. deň mesiaca 
Kislev je dňom, kedy prehlásil, že On je Kristus. Preto Kislev, hoci nejde o Ježišove naro-
deniny, je skutočne Kristovým dňom. Konštantín to správne vystihol, hoci mal na to zlé dô-
vody! 
 
Pamätaj na Sion 
 
Aké by to bolo smutné, keby sme oslavovali Chanukah/Hanukkah a nepamätali by sme si 
večné zámery, ktoré má Boh s Jeruzalemom. Toto je významné hlavne v tomto čase, kedy 
sa národy snažia  odstrániť oblasť chrámu od izraelského národa, ako tomu bolo za čias 
Makabejcov. To bol pravdepodobne dôvod, keď si uvedomili, že moci temna sa stále budú 
snažiť protiviť Božiemu plánu pre židovský národ, aby sa mohol vrátiť do svojej krajiny a do 
svojho mesta, v ktorom Boh povolil, aby bol tento sviatok založený na večné dodržiavanie.  
 
Zachariáš nám hovorí, že na konci vekov národy znovu rozdelia Jeruzalem, ale Pán sa po-
staví proti nim a bude „bojovať proti“ tým národom, ktorí sa snažia Jeruzalem rozdeliť. 
(Pozri Zachariáš 14) 
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Bolo by to takisto tragické, keby sa oslavovalo odovzdanie chrámu v Jeruzaleme v roku 
169 pred Kristom a neodovzdali by sme svoje telá Pánovi. Znesvätenie sveta – jeho spôso-
by, jeho myšlienky a jeho hodnoty sa vždy snažia uhasiť svetlo v našich životoch. Musíme 
neustále vylučovať myšlienky a postoje, ktoré znečisťujú naše životy a nie sú v súlade 
s Božím slovom a Jeho cestami.  
 
„Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu 
príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale pre-
meňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, 
milé a dokonalé.“ (List Rímskym 12:1-2) 
 
Keď prichádzame k Bohu skrze Ježiša, mali by sme Mu vydať svoje telá. Toto znamená, 
že ide o spôsob, akým Mu slúžime. Naším základným odovzdaním by nemala byť naša 
kariéra alebo iné plány z nás alebo tohto sveta, ale žiť pre šírenie Božieho kráľovstva a mi-
losti vo svete. Odovzdal si chrám svojho tela a jeho sily, aby boli nástrojom pre Boha, ktoré 
môže využiť, ktoré Ho oslávia a budú žehnať svetu, v ktorom žijeme? 
 
Taktiež by bolo tragické, keby sme oslavovali Vianoce a nedovolili by sme Mesiášovi mať 
právoplatné miesto v našom srdci. Keď prichádza do nášho srdca, očisťuje chrám nášho 
života a vytvára z nášho života centrum Jeho svetla a nádeje.  
 
Keď dodržujeme tieto sviatky, dbajme o to, aby sme obsiahli význam  a realitu, ktorá stojí 
v pozadí za týmito sviatkami.  
 
Paul and Nuala O'Higgins 
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1. Chvála: Naše spasenie je garantované vzkriesením Mesiáša Ješuu. 
„Z ruky pekla ich vyplatím; vykúpim ich zo smrti. Ale nie! Kde sú, ó, smrť, tvoje 
mory? Kde, peklo, tvoja nákaza? Lútosť bude skrytá pred mojimi oči-
ma!“ (Oz 13:14; 1Kor 15:54-55). 

 
• Pane Ješua, chválime Ťa, že Ty si Vzkriesenie a Život všetkým, ktorí veria 

(Jn 11:25). 
• Ďakujeme Ti za Tvoju milosť, že sme sa stali svedectvom Tvojho vzrkiesenia 

(Sk 4:33). 
• Abba, dobrorečíme Ti za Tvoju preveľkú milosť mať živú nádej cez vzkriesenie 

Ješuu (1Pt 1:3). 
• Úplne Ti dôverujeme, pretože Tvoja podstata sa nemení (Mal 3:6). 
 
2.  Vláda: Formovanie vlády pod vedením Netanjahu sa stále tvorí. Pokračujeme 
v modlitbách, aby bola tak sformovaná vláda, ktorá bude potešovať Boha - čo znamená, 
že sa to nebude páčiť národom sveta.  
 
• Pane prosíme Ťa, aby tí, ktorí prehlasujú, že sa boja Boha a nosia kipu na svojich 

hlavách, majú Tvoju bázeň a pokoru (Hoz 13:1, 6; Prís 28:25-26). 
• Izrael potrebuje skutočne Tvoju pomoc na základe Hoz 13:9-10, Pán vládne ako 

izraelský Kráľ.  
• Ustanov vládu, ktorá bude v Božej bázni vládnuť a vyženie strach z človek z Knese-

tu (Ž 118:6-9; Prís 29:25; Hebr 13:5-6). 
• Dovoľ všetkým, ktorí majú byť ministri  v novej koalícii, aby boli zvolení Tebou 

a tvorili jednotu počas celého vládnutia (Ž 75:6-7; Jer 27:5). 
• Veď myšlienky Netajahu tak, aby naplnili Tvoje zámery (Prís 16:9). 
• Pracuj na srdciach koaličných partnerov, aby boli flexibilní a ochotní urobiť ústupky 

pre Božie plány (Job 32:11). 
• Daj im srdce, ktoré bude zmýšľať v prospech Izraela a nie pre osobné politické am-

bície (2Sam 23:2-3). 
• Dovoľ „radikálnym“ politikom, ktorí chcú učiť na izraelských školách tradičnú rodin-

nú štruktúru - nie LGBT + antibiblické vymývanie mozgov - aby implementovali svo-
je ciele (Gn 1:2-3). 

• Nech príde Tvoje kráľovstvo a Tvoje vôľa nech sa stane cez túto novú koalíciu 
(Mt 6:10). 
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3.  Vnútorná bezpečnosť: Terorizmus v Izraeli exploduje a prichádza varovanie od 
Izraelských bezpečnostných zložiek, že sa to bude v blízkej budúcnosti stupňovať. Izrael 
agresívne bojuje proti teroristom a ich infraštruktúre a očakávame, že nová koalícia bude 
pokračovať v týchto aktivitách. Mnohí z koaličných strán vyjadrili podporu rozširovania úze-
mia Izraela. A my len povieme: „ AMEN“.  
 
• Abba, naplň Svoje zasľúbenie Jakobovi týkajúce sa Tvojej zeme, Ty naplníš Svoje 

zasľúbenie v evanjeliu pre pohanov v Jakobovom semene (Gn 28:13-15; Gal 3:8) 
• Bože Všemohúci, zorganizuj veci tak, aby Izrael nemal inú možnosť, ako rozšíriť 

suverenitu nad celým Západným brehom Jordánu (Jer 32:43-44; Obd 1:17). 
• Odkedy je Izrael kritizovaný za aktivity spojené s vlastnou ochranou, nech sa rozšíri 

jeho suverenita podľa Tvojej vôle a veríme Ti, že Ty budeš jednať z národmi sveta 
(Iz 40: 15-17, 23; Joel 3:1-2). 

• Pane, v Tvojom čase veď novú koalíciu k rozširovaniu občianskeho práva vo všet-
kých miestach Júdey a Samárie (Obd 1:17). 

• Bože, vybuduj a rozširuj všetky mestá a oblasti v Júdey a Samárie (Iz 44:24-26) 
• Ďakujeme Ti za úspešné obranné akcie IDF proti terorizmu a prosíme Ťa, aby sa  

zväčšila ich úspešnosť (Ž 44:4-5). 
• Ochraňuj Izraelské bezpečnostné sily - fyzicky, emotívne, mentálne a duchovne 

(2Sam 22:3). 
  
4.  Zahraničné vzťahy: Izrael je geograficky situovaný ako most medzi Áziou, Afrikou 
a Európou. Netanjahu sa ukázal, ako brilantný diplomat, tak očakávame, že bude mať dob-
ré vzťahy s novým ministrom zahraničných vecí.  
 
• Pane, prosíme ťa o zvolenie Tvojho človeka pre funkciu ministra zahraničných vecí 

(Prísl 8:15-16). 
• Nech nový minister je ponajprv zodpovedný Tebe, a nie človeku (Ex 18:21; 

Neh 7:2). 
• Požehnaj nového ministra múdrosťou, akým spôsobom má viesť zahraničnú politiku 

k tzv. priateľom Izraela a daj mu dar komunikácie s múdrosťou a jasnosťou 
(Prís 2:6; Jak 1:5). 

• Priprav Izrael na hnev národov pre politiku rozširovania zasľúbenej zeme od Teba 
pre Tvoj ľud (Nm 24:5-9; Ž 2:1-3). 

 
 
 
Príhovorcovia za Izrael. 
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Drahí bratia a sestry, 
 
sláva Bohu za každého z vás, za vaše modlitby a vernosť! Ďakujeme vám za kaž-
dý dar, ktorým ste podporili službu Chevry v roku 2022. Zvlášť v čase vojny na 
Ukrajine, životné podmienky sú o mnoho horšie, ako to bolo predtým. Projekty ako 
jedálne, potravinárske balíčky, medicínska a jednorazová pomoc sú pre ľudí po-
žehnaním. Boh nám umožnil tento rok byť pár krát na Ukrajine a v Izraeli. Obyčaj-
ne sme odvážali jedlo do Zakarpatskej oblasti a následne do oblastí, ktoré boli naj-
viac postihnuté vojenským konfliktom. Jedlo a hygienické materiály  sa vozilo na 
východ Ukrajiny a späť boli prevážaní ľudia, ktorí hľadali bezpečie a nemali ako sa 
premiestniť do Západnej časti Ukrajiny. Odtiaľ pokračovali ďalej, hlavne do rôznych 
európskych štátov, Izraela a USA.  
 
Vďaka Bohu za vás, ktorí ste taktiež podporili Izraelské projekty Kamila a Jenni. 
Keď sme osobne odovzdávali ľuďom tieto dary, bolo vidieť slzy v ich očiach. Je to 
dobrým signálom toho, že most medzi židovskou diaspórou v národoch a Izraelom 
je funkčný. Týmto mostom, okrem ostatných národov, sú kresťania v Čechách a na 
Slovensku. Je to spájajúci element kresťanov v Čechách a na Slovensku skrze 
Židovského Mesiáša Ježiša (Ješuu).  
 
Nech Boh žehná ochotných darcov a nech Božie dielo pre požehnanie Božieho 
ľudu sa šíri naďalej! 
 
Nech Boh Izraela vás chráni a buďte požehnaní vo všetkom aj v Novom roku 2023!   
 

Za tím Chevry, 
Stanislaw Gawel 
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Milí priatelia Izraela,  
 
Boh Izraela nespí a nedrieme! (Žalm 121:4). Haleluja. Máme výsadu slúžiť jedinému Bohu, 
ktorý má všetku moc a Jeho milosť trvá na veky.  
 
V predchádzajúcich mesiacoch sme opäť organizovali projekty distribúcie zemiakov a ci-
bule na viacerých miestach Ukrajiny. Je to Božia milosť, že i v čase vojny môžeme takým-
to spôsobom priniesť nádej pre mnohých utrápených z ľudu Izraela v diaspóre.  
 
Vrece zemiakov a cibule je v dnešnej Ukrajine pre mnohých cennejšie ako mať dom bez 
elektriny a vody. Avšak Božia milosť je v tom všetkom najdôležitejšia. Očakávame vo viere 
a nádeji, že Boh Izraela sa stará o svoj ľud a bude sa im zjavovať vo svojej moci a láske.  
 
Modlíme sa, aby Jeho ľud začal hľadať Mesiáša, práve teraz, keď dolieha na nich tlak voj-
ny. Nech ich srdcia sa obrátia k Otcovi, aby našli pomoc v pravý čas.   
 
Šalom, Jozef Janits, Chevra tím. 
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Distribúcia zemiakov 


