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Drahí súrodenci,     
 
tu je slovo zo Slova pre vás.  
 
„Oslavovať ťa budem medzi národmi, Hospodine, žalmy ti budem spievať medzi ľuďmi. Le-
bo tvoja milosť je väčšia nad nebesia, a tvoja pravda siaha až po najvyššie oblaky. Vyvýš 
sa, Bože, nad celú zem tvoja sláva, aby boli vytrhnutí tvoji milí. Zachráň svojou pravicou 
a ozvi sa nám!“ (Žalm 108:4-7) 

Tam, kde sa zjavuje Boh vo svojej moci, tam je On vyvýšený a sláva patrí len Jemu. Tam, 
kde je Boh oslávený je nádej pre Boží ľud, pretože Boh je Bohom slávy a každého vyvýše-
nia, ale je tiež Bohom nádeje.  

Dávid hovorí: „Oslavovať ťa budem medzi národmi, Hospodine...“ Keď je Božia sláva 
v národe, tak je tam aj Božia nádej pre národ. Prečo by sme mali oslavovať Boha? „Lebo 
tvoja milosť je väčšia nad nebesia, a tvoja pravda siaha až po najvyššie oblaky.“ Pre Božiu 
milosť a pre Jeho pravdu. Tých dôvodov je o mnoho viac. V Žalme 100:4-5 Dávid hovorí: 
„Vojdite do Jeho brán s oslavou, do Jeho dvorán s chválou! Oslavujte Ho, dobrorečte Jeho 
menu! Lebo Hospodin je dobrý; Jeho milosť trvá na veky a Jeho pravda z pokolenia na po-
kolenie.“ Jeho milosť, Jeho pravda a Jeho dobrota. Keby nebolo viac dôvodov na oslavu 
Nebeského Otca, tak tieto tri úplne postačia.  

Skrze hriech sú národy okrádané z Božej slávy a spolu s tým z Božej nádeje. Hriech zne-
čisťuje, znesväcuje a zaslepuje. Predtým, ako synovia Izraela išli dobývať Jericho boli vy-
zvaní Jozuom k vytvoreniu podmienok pre prejav Božej slávy a s tým spojené víťazstvo: 
„A Jozua povedal ľudu: Posväťte sa, lebo zajtra učiní Hospodin divy vo vašom stre-
de.“ (Jozua 3:5) Áno prišli divy; múry Jericha padli „A Hospodin bol s Jozuom, a povesť 
o ňom sa rozniesla po celej zemi.“(Jozua 6:27) Bol tam však Achan, ktorý si privlastnil 
z toho, čo bolo zarieknuté, preto „...Hospodin riekol Jozuovi: Vstaň! Prečo si padol a ležíš 
na svojej tvári? Izrael zhrešil, aj prestúpili moju zmluvu, ktorú som im prikázal zachovať, 
a k tomu aj vzali zo zarieknutého aj ukradli aj zatajili a odložili medzi svoje náradie. Preto 
nebudú môcť synovia Izraela obstáť pred svojimi nepriateľmi, utekať budú pred svojimi ne-
priateľmi, lebo sa poškvrnili zarieknutou vecou; nebudem viacej s vami, ak nezahladíte to-
ho, ktorý sa poškvrnil zarieknutou vecou, zo svojho stredu. Vstaň, posväť ľud a povieš im: 
Posväťte sa zajtra, lebo takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: Zarieknutá vec je v tvojom 
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strede, Izraelu! Nebudeš môcť obstať pred svojimi nepriateľmi, dokiaľ neodstránite zariek-
nutého zo svojho stredu.“ (Jozua 7:10-13) Prišlo k očisteniu a posväteniu a Božia sláva sa 
opäť nasťahovala medzi Boží ľud. S Božou slávou prišla aj nádej pre Boží ľud. Prišlo aj ví-
ťazstvo; mesto Haj bolo porazené, lebo Hospodin ho dal do ruky Božieho ľudu (Jozua 8:7; 
23-29). 

Božia sláva odchádzala od Izraela vždycky vtedy, keď Boží ľud bol ponorený v hriechu. 
Príčinou takýchto pádov boli hriechy synov Eliho, Chofniho a Pinchasa  
(1Samuelova 2:12-17, 22-25). Kvôli tomu sa Božia sláva od Izraela odsťahovala a Boží ľud 
prišiel o nádej a víťazstvo. Počas bojov s Filištínmi zahynuli aj Chofni a Pinchas a truhla 
Božia bola vzatá nepriateľom. Keď sa to dopočul Eli, padol zo svojej stoličky a zomrel aj on
(1Sam 4:12-18). Manželka Pinchasa, keď sa dopočula, že zomrel jej svokor a manžel, pri-
šli na ňu pôrodné bolesti a porodila syna: „A nazvala chlapča Ichabod, lebo riekla: Odsťa-
hovala sa sláva z Izraela a k tomu bola vzatá i truhla Božia...“ (verš 21). Ichabod znamená 
hebrejsky „Niet slávy“. Aké sú to hriechy, cez ktoré sa odsťahovala Božia sláva z tvojho 
života a s ňou aj Božia nádej? Ježiš (Ješua) prišiel na túto zem, aby oslávil svojho Otca 
a: „...aby sa naplnilo to, čo bolo povedané od Pána skrze proroka, ktorý povedal: Hľa pan-
na počne a porodí syna, a nazvú jeho meno Immanuel, čo je preložené: s nami 
Boh.“ (Matúš 1:22-23) Boli sme stvorení pre slávu, ale skrze hriech nežili sme pre slávu. 
Ježiš prišiel a nám vrátil slávu Božiu, aby sme nežili v beznádeji, ale v živej nádeji. On sa 
nemení z roku na rok, ale je ten istý včera, dnes a navždy (Hebrejom 13:8), aj v roku 2023! 
Boh s nami! 

„...Kristus (Mesiáš) vo vás, nádeja slávy.“ (Kološanom 1:27) 

Šalom,  

Stanislaw Gawel. 
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DRŽÍŠ  V RUKE TO VEČNÉ,  ALEBO TO  PROVIZÓRNE ? 
 
Mojžiš držal vo svojej ruke to VEČNÉ! „ A Hospodin mu riekol: Čo je to v tvojej ruke? A on 
odpovedal: Palica. A túto palicu si vezmeš do svojej ruky, ktorou budeš činiť tie zname-
nia.“ (Ex 4) 
  
Áno, Boh činil znamenia cez Palicu, ktorú mal Mojžiš v ruke. Ale pre Mojžiša to bola Palica, 
o ktorú sa mohol oprieť, tiež Palica, na ktorú hľadel a tiež Palica, na ktorú počúval.  A to 
posilňovalo vieru Božiu v Mojžišovom živote. „Teda viera z počutia a počutie skrze slovo 
Božie.“ (Rim 10:17) „A Ježiš odpovedal a riekol im: Majte vieru Božiu!“ (Marek 11:22) 
  
Pred pár dňami som sa stretol so slovom PROVIZÓRNE. „ Viera je zaiste podstatou toho, 
čoho sa nádejame a dôvodom toho, čo nevidíme.“ (Hebr 11:1) To znamená, že viera nie je 
to, že hľadíš a počúvaš na to čo je PROVIZÓRNE – DOČASNÉ, ale že hľadíš a počú-
vaš na to, čo je večné ! 
 
„Preto aj my, keď máme taký veľký oblak svedkov okolo seba, zložme každé bremeno 
a ľahko obkľučujúci hriech a tak s trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci beh o zá-
vod HĽADIAC ta na Veľ vodcu viery a Dokonávateľa Ježiša, ktorý miesto radosti, ktorá le-
žala pred ním, strpel kríž, opovrhnúc hanbou a posadil sa po pravici trónu Božieho. Lebo 
povážte toho, ktorý strpel od hriešnikov také sebe protirečenie, aby ste omdlievajúc ne-
ustali vo svojich dušiach.“ (Hebr 12:1-3) 
 
A tak mi prichádzalo, že tento svet hľadí a počúva  na to, čo je  PROVIZÓRNE - a pripome-
nuli sa mi slová Ježišove, kde vraví: „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová nikdy nepo-
minú.“ (Lk 21:33) 
 
Ježiš vraví, moje  slová nikdy nepominú, tie sú  VEČNÉ! Podľa Jeho zasľúbenia očakáva-
me nové nebesá a novú zem, v ktorých spravodlivosť prebýva (2Pt 3:13). 
 
Hľaďme a počúvajme na Jeho večné zasľúbenia, nepozerajme na to, čo je PROVIZÓRNE  
dočasné, hľaďme a počúvajme  ako  Apoštol Ján, ktorý hľadel a počúval na to,  čo je večné 
a preto vraví: „Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvotné nebo a prvotná zem sa po-
minuli a mora už niet. A videl som sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupovať z neba od Bo-
ha, pripravený ako nevestu vyzdobenú svojmu ženíchovi. A počul som veľký hlas od trónu 
z neba, ktorý hovoril: Hľa, stan Boží s ľuďmi, a bude bývať s nimi, a oni budú jeho ľudom, 
a on, Boh, bude s nimi a bude ich Bohom.“ (Zjv 21:1-3) 
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"Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; neustáva 
a neomdlieva, Jeho múdrosť nemožno vystihnúť." (Izaiáš 40:28) 
 
Boh chce, aby sme vedeli a počuli v našich srdciach, že On je večný Boh, pretože On ne-
pôsobí a nepracuje v tom  PROVIZÓRNOM - dočasnom, ale on pracuje v tom večnom a to 
večne vložil do našich sŕdc. „A že ste synovia, poslal Boh Ducha svojho Syna do našich 
sŕdc, ktorý volá: Abba Otče! Takže už nie si sluha, ale syn, a jestli syn, aj dedič Boží skrze 
Krista.“ (Gal 4:6-7) 
 
Dedič nie toho PROVIZORNEHO – dočasného, ale dedič toho večného. Pretože on: 
„Všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc, len aby človek nevystihol 
od počiatku až do konca dielo, ktoré Boh vykonal.“ (Kazateľ 3:11) 
 
„Viem, že všetko, čokoľvek činí Boh, bude trvať na veky: nedá sa nič k tomu pridať, ani sa 
nedá nič od toho odňať, a Boh to tak učinil preto, aby sa báli pred ním.“ (Kazateľ 3:14) 
 
Boli učeníci, ktorí nevideli, že všetko, čo činí Boh je večné. Lebo  hľadeli a počúvali  na to, 
čo je PROVIZÓRNE - dočasné a keď im Ježiš ukazoval a rozprával o tom večnom, tak  
„Odvtedy mnohí z Jeho učeníkov odišli a nechodili viac s Ním.“ (Ján 6:66) 
 
Potom Ježiš sa pýta aj tých učeníkov, ktorí boli jeho srdcu najbližšie. „Ježiš teda riekol dva-
nástim: Či aj vy chcete odísť?“ (Ján 6:67) 
 
Ale Apoštol Peter mal zjavené a počul, že tento svet, aj to čo je v ňom, pôsobí v tom PRO-
VIZÓRNOM- dočasnom. A preto vyznáva toho, ktorý pôsobí v tom večnom! „Odpovedal 
mu Šimon Peter: "Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života.“ (Ján 6:68) 
 
„A my sme uverili a poznali, že Ty si (Kristus), ten Svätý Boží.“ (Ján 6:69) 
 
Apoštol Peter vyznáva svojimi ústami to, čo bolo vložené do jeho srdca, my sme uverili 
a poznali, že ty kráčaš v tom večnom. „A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, 
a tento život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá ži-
vot." (1 Jánov 5:11-12) 
 
To znamená, kto nemá Syna Božieho, žije v tom PROVIZÓRNOM - dočasnom. Kto má Sy-
na Božieho, žije v tom večnom. „A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého 
Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ (Ján 17:3) 
 
„Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný ži-
vot.“ (1Jánov 5:13) 
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Keď som sa zdieľal s mojim Pastorom o slove PROVIZÓRNE tak mi napísal tieto slová, 
ktoré ma povzbudili a  chcel som aj ja vás povzbudiť tými slovami. „Provizórne je dočasne, 
lebo nemá Božiu kvalitu v sebe. Choďme naďalej pred týmto svetom a  ľuďmi v tomto sve-
te v pravde Božieho Slova a v moci Svätého Ducha.“ 
 
A to mi poukázalo na to, že len to, čo má Božiu kvalitu v sebe, môže ostrihať jeho Slovo. 
„Preto, že si ostrihal slovo mojej trpezlivosti, i ja budem teba ostrihať a vytrhnem ťa z hodi-
ny pokušenia, ktorá príde na celý svet skúsiť tých, ktorí bývajú na zemi.“ (Zjavenie 3:10) 
 
A za druhé len to, čo má Božiu kvalitu v sebe, očakáva na  jeho  príchod, a drží sa toho, čo 
je večné.  
 
To PROVIZÓRNE ťa chce okradnúť o to večné. 
 
Preto odhoďme to, čo je PROVIZÓRNE a držme sa toho, čo je večné. 
 
„Hľa, prídem rýchle. Drž to, čo máš, aby nikto nevzal tvojej koruny!“ (Zjavenie 3::11)  
  
„Hovorí ten, ktorý svedčí toto: Áno, prídem skoro! Amen. Áno, prijdi, Pane Ježišu!  Milosť 
nášho Pána Ježiša Krista so všetkými vami. Amen.“ (Zjavenie 22:20-21). 
 
Mirko Kolár 
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1. Chvála: Prirodzenosť Božia je plnosť Jeho slávy. Všetko o ňom nás 
vedie ku chvále a uctievaniu veľkého Boha: Boh všemohúci (Gn 48:3); 
JHVH - Spasenie (Gn 49:18); mocný Boh Jakobov, Pastier, kameň Izraela 
(Gn 49:24); Boh tvojich otcov, Abraháma, Jákoba a Izáka (Gn 50:24). 

 
• Boh Izraela, sme ohromení a zároveň požehnaní všetkými menami, ktoré sú popí-

sané v Tvojom Slove, ktoré hovoria o Tvojej veľkosti (Ž 145:3; Rim 11:33) 
• Abba, Otče, chválime Ťa, Ty prebývaš v nedosiahnuteľnom svetle (1Tim 6:16). 

Poslal si svojho Syna, aby Ťa zjavil ľudstvu (Jn 1:18; Heb 1:1-3). 
• Pane Ješua, v Tebe je plnosť Božskej prirodzenosti, ďakujeme Ti, že si sa vzdal 

slávy, ktorú si mal u Otca, aby si Ho nám zjavil (Jn 17:5; Flp 2:6-7; Kol 2:9). 
• Kráľ Mesiáš, skutočne Ty si Emanuel - Boh s nami (Iz 7:14; Mt 1:23; Jn 1:14). 
• Pane Ješua, ďakujeme Ti, že si naším Pastierom (Ž 23:1; Jn 10:11, 14). 
• Chválime Ťa, Ješua, že kameňom - skalou - Izraela, ktorý sa stal našou bezpečnou 

pevnosťou (Ž 18:2, 31, 46; 27:5; Rim 9:33). 
 
2.  Vláda: Izrael vstúpil do roku 2023 s novou vládou. Modlíme sa za premiéra Netan-
jahu a jeho vládu, aby naplnila Boží zámer v tomto čase našej histórie (Ef 2:10). 
 
• Hovoríme Netanjahu a jeho koalícii nasledovné slová: „A ostríhaj príkazy Hospodi-

na, svojho Boha, chodiac po jeho cestách a ostríhajúc jeho ustanovenia, jeho priká-
zania, jeho súdy a jeho svedoctvá, jako je napísané v zákone Mojžišovom, aby si 
rozumne konal všetko, čo budeš činiť a rozumne si počínal všade, kamkoľvek sa 
obrátiš“ (1Kr 2:3). 

• Veď koalíciu v súlade s tvojím Slovom a v súlade s rabínskou tradíciou (Joz 1:7-8; 
Mk 7:13). 

• Naplň Netanjahu múdrosťou, aby všetky Tvoje ciele pre túto koalíciu sa naplnili 
(Prís 8:14-16). 

• Ukáž premiérovi, ako má držať na uzde radikálnych členov koalície, aby robili roz-
hodnutia, ktoré sú v súlade s Tvojou vôľou (Prís 14:34; 21:1). 

• I keď sú rozdielne pohľady na riešenie problémov, daj, aby sa koalícia nerozdelila, 
ale aby mali vzájomný rešpekt a schopnosť spolupracovať (Ž 133:1-3; Rim 12:10). 

• Obdar ich múdrosťou a poznaním, kedy a ako delegovať zodpovednosť každej koa-
lície.  

• Ochráň koalíciu pred falošnými obvineniami od opozície a väčšiny izraelských mé-
dií. Daj izraelitom schopnosť rozlíšiť pravdivé a nepravdivé informácie (Job 6:30; 
Dan 6:22). 
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3.  Vnútorná bezpečnosť: Na konci roka 2022 Valné zhromaždenie OSN hlasovalo 
za to, aby Medzinárodný súdny dvor OSN rozhodol, či izraelská „pokračujúca okupácia“ 
Júdei a Samárie je vojnový zločin 
 
• Bože, veď nás v modlitbách na základe Zachariáša 12:2-3 v naplnení Tvojho Slova 

pred našimi očami 
• Ďakujeme ti za reakciu premiéra, ktorý prehlásil, že národ nemôže „okupovať“ 

vlastnú zem.  
• Veď Izrael, aby vedel, či má alebo nemá spolupracovať s Medzinárodným súdnym 

dvorom (Prís 26:4-5). 
• Usmerni Izrael, kedy by mal odstúpiť z členstva v OSN (Ex 33:16; Nm 23:9b). 
• Stráž svoje zasľúbenie dané Jakobovi, že Ty, Boh všemohúci, „...dám túto zem 

tvojmu semenu (Jakobovi) po tebe za večné vlastníctvo.“ (Gn 48:4) 
• Dovoľ, aby nová koalícia rozšírila Izraelskú suverenitu nad tvojou zemou v reakcii 

nad trúfalosťou národov, ktorí bránia k naplneniu Tvojich zasľúbení týkajúcich sa 
vlastníctva zeme Izrael (Gn 50:24). 

• Daj Bibimu a Ministrovi zahraničných vecí Eli Kohenovi odvahu a múdrosť odmiet-
nuť nebiblické požiadavky od svojich „priateľov“, zvlášť Ameriky, vo vzťahu k Jeru-
zalemu, Júdei a Samárie (Neh 2:20; Obd 1:17). 

• Ukáž Izraelu, čo má a čo nemá robiť vzhľadom k Palestínskej samospráve, ktorá je 
v kríze  - Abbás čoskoro podá demisiu a lídri PS neustále preklínajú Izrael (Prís 
21:31). 

• Prosíme Ťa, ochraňuj a veď izraelské bezpečnostné sily každý deň (Ž 121:4; 
144:1). 

• Daj Izraelskej armáde a polícii múdrosť k rozmiestneniu všetkých bezpečnostných 
síl  (Prís 21:31). 

•  Pane, prosíme Ťa o anjelskú ochranu na izraelských cestách pred teroristami 
a haváriami (Ž 91:11). 

 
4. Externá bezpečnosť:  Irán je stále číslo jeden medzi hrozbami, ktoré Netanjahu 
má vo svojom radare. Iránski partneri obkľúčili Izrael: Hizballáh v Libanone a Sýrii, Hamas 
a Palestínky džihád v Gaze a čiastočne v Samárii. A predsa Bidenova administratíva, 
Francúzsko a Nemecko stále dúfajú, že Irán bude súhlasiť s dohodou o jadrovom progra-
me.  
 
• Vytvor nadštandartné vzťahy medzi Netanjahuom, Ministrom zahraničných vecí 

Elim Kohenom a Ministrom vnútra Joavom Gallantom a čoskoro novým lídrom IDF 
Hertziom Halevim (Kaz 4:12; Ef 4:3). 
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• Prosíme Ťa, aby si ochránil múdrosťou lídrov IDF, ktorí rozhodujú o Iráne a ďalších 
externých nepriateľov Izraela a daj im otvorené uši, aby počuli Tvoj hlas 
(Prís 20:18; 24:6). 

• Použi si masívne demonštrácie v Iráne proti ich vodcom, ktorí pohŕdajú Izraelom 
(Ž 195:5). 

• Pane, nech povstanú noví iránski vodcovia, ktorí budú žehnať Izraelu (Dan 5:21). 
• Ochraňuj a rozšír iránsku cirkev a veď ich v modlitbách (Ž 10:17; 50:15; Rim 8:26). 
 
5.  Alija: Chválime Boha za obrovský nárast príchodu imigrantov v roku 2022 - viac 
ako 70 000 - dvakrát viac ako v roku 2021. Uvedomujeme si, že je to aj dôsledok ruskej 
vojny na Ukrajine, ale vieme, že Alija je na Božiu slávu (Ž 106:47). Modlíme sa, aby sme 
v roku 2023 videli ešte väčšie zhromaždenie Jeho ľudu do Jeho zeme.  
 
• Boh Izraela, vypuď svoj ľud a prines ho späť do zasľúbenej zeme (Jer 16:16; 31:3). 
• Zatvor dvere pre život v exile a udrž brány Izraela široko otvorené (Ez 11:15-20). 
• Nech sú otvorené brány v Rusku a na Ukrajine pre židov, ktorí sa vrátia domov 

(Dt 30:3-5). 
• Použi si novú vládu k zjednodušeniu návratu Židov a ich usadeniu (Zach 10:8-10). 
 
6.  Spasenie: Vnímame bremeno od Pána, aby odstránil závoj z očí Svojho ľudu 
v tomto roku a cez Jeho milosť nech sú mnohí zachránení (Rim 11:25-26). 
 

• Pane, ako čítajú Židia v Tóre v tomto čase, pripomeň im, že Mesiáš prišiel z kmeňa 
Júdu a prosíme Ťa zjav im, že je to Ješua (Gn 49:8; Mt 1:1-3; Lk 3:31-22; 
Hebr 7:14). 

• Pane, prosíme Ťa, aby si vylial Svojho Ducha na Svoj ľud v roku 2023 - zvlášť tým, 
ktorí sú už doma v Izraeli (Iz 32:15-18; Joel 2:28-32). 

• Prosíme Ťa, daj Židom hlboký hlad po Tvojom slove a nie po slove človeka 
(Jer 15:16). 

• Abba, zjav Izraelu, kto je ich skutočný Kráľ Mesiáš (Iz 33:22; Zj 1:5-6). 
 
7.  Telo Kristovo: Je šokujúce čítať o „prorokoch“, ktorí hovoria, čo Boh robí vo svete 
- a predsa mnohí z nich sú zaslepení a nevidia, čo Boh urobil a robí v Izraeli v príprave na 
návrat izraelského Kráľa, Mesiáša Ješuu.  
 

• Pane, zobuď Svoje Telo do reality, že Tvoje Slovo začína v Genesis 1:1 
(2Tim 3:16). 

• Očisti Telo Kristovo od teológie náhrady a nahraď to pravdou Tvojho Slova 
(Rim 11:16-24) 

  
 Príhovorcovia za Izrael 
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Milí priatelia Izraela,  
 
naši spolupracovníci na Ukrajine prechádzajú ťažkým obdobím kvôli vojne, ktorá stále 
pretrváva a nie je vidieť jej koniec. Dvakrát  za deň majú zapojenú elektriku na 3 až 4 hodi-
ny. Aké to môže byť? Vieme si to predstaviť?  
 
V súčasnosti sa u nás zvyšujú ceny (400 % a viac) za plyn a elektriku, ako to mnohí vidí-
me na rozpisoch od dodávateľov. Čo môžeme robiť? Aké máme vyhliadky?  
 
A aké to ešte bude s cenami potravín, služieb? Už len spievať pieseň: „Skoro príde deň, 
keď sa zjaví Slávy Pán...“  
 
ALE vieme, že Boh Izraela nespí a ani nedrieme. Jeho Slovo je našou útechou a preto 
prehlasujme spolu nad Jeho ľudom v diaspóre a nad tými, ktorí im slúžia nasledujúce Slo-
vo:  
 
„Pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc. Moja pomoc je od Hospo-
dina, ktorý učinil nebesia i zem. Nedopustí, aby sa pohla tvoja noha; nedrieme tvoj strážca! 
Hľa, nedrieme a nespí ten, ktorý ostríha Izraela. Hospodin je tvojím strážcom. Hospodin 
tvojou tôňou po tvojej pravej ruke. Nebude ťa biť vodne slnko ani mesiac vnoci. Hospodin 
ťa bude ostríhať od všetkého zlého; bude ostríhať tvoju dušu. Hospodin ťa bude ostríhať, 
keď budeš vychádzať i vchádzať odteraz až na veky.“ (Ž 121) 
 
Každý potravinový balík a teplé jedlo na Ukrajine je dnes ako dar z neba. A vrece zemia-
kov a cibule ako injekcia na prežitie. A drevo na kúrenie? Niet slov. Vďačnosť ľudí je veľká 
a mnohí z nich si už nevedia predstaviť, že by mohli bez toho prežiť.  
 
Opäť a znova, veľká vďaka za každého z vás, ktorí podporujete projekt Nádeje a ste pravi-
delnou súčasťou pomoci tým, ktorí to potrebujú. A všetka sláva patrí nášmu Bohu Izraela, 
ktorý bol, je a bude na veky vekov. 
  
Buďte požehnaní a stojte pevne na Božom Slove.  
 
Šalom. 
  
Jozef Janits 
Chevra tím 
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Tlačivo na poukázanie 2% nájdete aj na našich  

internetových stránkach 
www.chevra.sk 

 
V prípade, že nemáte prístup k internetu alebo možnosť získať tieto informácie, 

prosím ozvite sa nám a pošleme vám informácie spolu s tlačivom. 

Ďakujeme všetkým,  
ktorí ste nám zaslali 2% v minulom roku.  

 
Buďte požehnaním pre tých,  

ktorí to potrebujú.  

Projekt  
NÁDEJ 


