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Drahí súrodenci,     
 
tu je slovo zo Slova pre vás.  
 
„Nie mŕtvi budú chváliť Hospodina a nikto z tých, ktorí zostupujú na miesto mlčania; ale my 
budeme dobrorečiť Hospodinovi od teraz až na veky. Haleluja.“ (Žalm 115:17-18) 

Viem si predstaviť, že tí praví uctievači prežívajú rôzne skúšky, hlavne na dušu: „Boli ma 
obkľúčili bolesti smrti, a našli ma úzkosti hrobu; bol som našiel súženie a trápenie duše. 
Ale som vzýval meno Hospodinovo a vravel som: Prosím ó Hospodine, vysloboď moju du-
šu“ (Žalm 116:3-4). Čo robíš keď ťa obkľučujú bolesti smrti a úzkosti hrobu? Bežíš 
k doktorovi? Hľadáš tabletku alebo miesto na cintoríne? Čo to s tebou robí, keď prichádza 
súženie a trápenie duše? Myslíš len na problémy alebo hľadáš východisko z nich? Horšie, 
ako problémy a tlaky je dostať sa do zajatia vlastnej duše. Preto Dávid nehovorí vysloboď 
ma z bolesti smrti a úzkosti hrobu, ale z trápenia duše – vysloboď moju dušu. Čo to zna-
mená? Keď som oslobodený vo svojej duši, vtedy nie som viazaný svojimi myšlienkami 
a svojimi pocitmi, mám iný pohľad na veci okolo seba, ináč sa pozerám na problémy 
a ťažkosti. Boží muž vedel toto pravidlo, že zmena okolností vôbec neznamená zmenu 
nášho vnútorného postoja; vedel, že „Hospodin je milostivý a spravodlivý a náš Boh sa zľu-
továva. Hospodin ochraňuje prostých. Bol som zbiedený a pomohol mi“ (verše5-6). Vedel 
tiež prikazovať svojej duši: „Navráť sa, duša moja na svoj odpočinok, lebo Hospodin ti uči-
nil dobrodenie. Lebo si vytrhol moju dušu zo smrti, moje oko si zachránil od slzy, moju no-
hu od klesnutia“ (verše 7–8). Vidíš to? Zmena smrteľného stavu našej duše pôsobí zmenu 
smrteľných okolnosti vôkol nás. Vnútorné oklamanie vedie do špatných rozhodnutí. Dávid 
tým prešiel, a preto nám neponúka teóriu, ale hovorí zo svojej praktickej skúsenosti. Pres-
ne vedel monitorovať stav svojho vnútra. Vedel pomenovať, čo sa v ňom odohráva-
lo, poznal stav svojho vnútra a Božie očakávanie: „Hľa praješ si pravdu vo vnútornostiach. 
A teda v skrytom mi daj znať múdrosť. Očisti ma od hriechu yzopom, a budem čistý; umy 
ma, a budem belší ako sneh“ (Žalm 51:8 – 9). 

Rozhodnutie je len na mne a na tebe. Keď si nedáš pozor, tak vonkajšie problémy môžu 
v tebe spôsobiť negatívnu zmenu. Konečnou fázou negatívnej zmeny je depresia 
a definícia depresie je „mentálna smrť.“ To znamená, že tvoja duša (myšlienky, emócie, 
vôľa) je mŕtva. Keď vôľa je mŕtva, vtedy nie si schopný rozhodovať. Poznáš stav svojej du-
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še? Nepodceňuj to. Boh je Bohom zmeny, ale ty sa potrebuješ pre túto zmenu rozhodnúť, 
tak, ako to spravil muž podľa Božieho srdca: „Budem chodiť pred Hospodinom v zemi ži-
vých“ (Žalm 116:9). Dobre vedel, že „Drahá je v očiach Hospodinových smrť Jeho svä-
tých“ (verš 15).  

Boh ťa nechce usmrtiť, ale oživiť a použiť na svoju slávu. To nepriateľ ťa ohrozuje, a svojim 
telesným a hriešnym postojom môžeš otvárať pre neho dvere svojej duše. On ťa chce za-
staviť v tom, čo je vôľa Otcova, lebo „Zlodej nejde na iné, iba nato, aby ukradol, zabil 
a zahubil“ (Ján 10:10). V druhej časti tohto verša Ježiš však hovorí: „Ja som prišiel nato, 
aby mali život a aby mali hojnosť“ (verš 10). Nebeský Otec ťa chce uviesť do živého vzťahu 
s Ním a hojnosti v naplňovaní Jeho vôle.  

Keď hovoríš, že problém, ktorý máš je väčší ako je tvoj Boh, to znamená, že problém sa 
stal tvojim bohom. Možno sa ti zdá, že tvoja životná situácia je neriešiteľná, si prepadaný 
myšlienkami beznádeje a nechce sa ti žiť, ale „Silný Boh je nám silným Bohom na hojné 
spasenie, a Hospodin, Pán, má východiská zo smrti“ (Žalm 68:21). 

Boh je Bohom zmeny. Nech otázky, ktoré si dávaš ťa privedú k Bohu, živej nádeje a viere 
v ktorej budeš chodiť so svojim Bohom: „Či je už navždy koniec jeho milosti? Či prestalo 
slovo z pokolenia na pokolenie? Či sa len zabudol Boh zľutovať? Či zavrel v hneve svoje 
milosrdenstvo? A povedal som: To je moja nemoc, ale zmeniť to môže pravica Najvyš-

šieho. Pamätám si na tvoje skutky Hospodine. Istotne si budem pamätať na tvoje zázraky, 
ktoré si činil od dávna. Premýšľam o každom tvojom skutku, a budem uvažovať o všetkých 
tvojich činoch. Bože, tvoja cesta je svätá. Kde kto je silným Bohom veľkým, ako je Boh? Ty 
si ten silný Boh, ktorý činíš zázraky. Dal si znať svoju silu medzi národmi.“ (Žalm 77:9 -15)  

Šalom,  

Stanislaw Gawel. 
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1. Chvála: : Boh zachránil Izrael zničením egyptskej armády v Červenom 
mori. „Mojou silou a mojou piesňou je Hospodin, a stal sa mi spasením. Toto je 
môj silný Bôh, a budem ho vychvaľovať; je Bohom môjho otca, preto ho budem 
vyvyšovať.“ (Ex 15:2). Je to Božia deklarácia, ktorá sa týka aj nás – v Synovi 

človeka – v Mesiášovi Ješuu. 
 

• Haleluja! Boh Izraela – jediný pravdivý Boh – sa stal Spasiteľom všetkých, ktorí sú mi-
losťou  zaštepení do olivy Izraela v Mesiášovi Ješuu (Jn 3:16; Rim 11:18-19; Ef 2:4-22). 

• „Kto je tebe podobný medzi silnými, ó, Hospodine?! Kto taký veličenstvený v svätosti 
ako ty?! Strašný vo chválach, činiaci divy!“ (Ex 15:11) Amen! 

• Chválime Ťa, že Ty stále robíš zázraky aj dnes (Sk 15:12; Rim 15:19). 
• Predivný Tvorca Boh, radujeme sa, že nič nie je nemožné alebo príliš ťažké pre Teba 

(Jer 32:17, 27). 
• Pane Ješua, vyvyšujeme Ťa – pretože len Ty si jediný hoden chvály (Zj 4:4-14). 
• My vyznávame, že Ty si dobrý a Tvoja zmluva lásky je večná (Ž 106:1; 118:1; 136:1). 
• Chválime Ťa, že nás učíš Ti dôverovať v každom čase (Prís 3:5; Rim 11:33-36). 
 
2. Vláda: I keď súčasná koalícia pod vedením Netanjahu prijíma rozhodnutia, či už na 
Božiu slávu alebo nie, Kráľ Izraela stále sedí po pravici Boha Otca a vládne nad celou Zemou. 
A preto sa naďalej modlíme za autority nad naším národom (1Tim 2:1-4). 
 
• Pane, súhlasíme s Mojžišom v Tóre, kde čítame, že Ty vládneš na veky (Ex 15:18). 
• Pane Ješua, Ty máš všetku autoritu na nebi i na zemi, veď nás v modlitbách za súčas-

nú vládu (Mt 28:18; Sk 10:36). 
• Ďakujeme Ti za novú vládu, ktorú si dal Izraelu. Nech sú jej plány pre Tvoj národ v súla-

de s Tvojimi (Dan 2:21; 4:17b; 23b). 
• Prosíme Ťa, nedovoľ im, aby boli zastrašovaní vykonávať Tvoju vôľu (Ž 2:1-3; Iz 46:10). 
• Ochraňuj koalíciu od zastrašovania médií, ktoré sú proti biblicky orientovaným plánom 

(Jób 38:2). 
• Zasaď bohabojných poradcov v rámci koalície, ktorí ich budú držať v súlade s Tvojou 

vôľou (Jób 12:13). 
• Naplň Netanjahu a Smotricha svojou múdrosťou ako jednať s vysokým životnými ná-

kladmi v Izraeli (Prís 8:18). 
• Použi so Levinovu reformu súdnictva k naplňovaniu Tvojich plánov (Sdc 21:25; 

Iz 60:17b). 
• Prosíme Ťa, aby touto formou reformy sa obnovila Tvoja spravodlivosť sudcov a proku-

rátorov (Iz 1:26). 
• Posilni odvahu Ministra zahraničných vecí Kohena v konfrontácií nelegálnych aktivít EU 

(Kaz 8:1). 
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• Daj mladým Izraelčanom hlad po Tvojom Slove (Jer 15:16). Nech sa Tvoje Slovo stane 
filtrom pre mladú generáciu v sociálnych médiách, aby rozpoznali klamstvo od pravdy 
(Jn 17:17). 

 
3. Vnútorná bezpečnosť: V príbehu Exodusu je napísané, že Božím zámerom nebolo 
len potrestať Egypt, aby prepustil Jeho ľud z otroctva, ale aby aj Izraeliti a aj Egypťania poznali, 
že ON je BOH. Možno budú niektorí veriaci oponovať, ale to je dôsledok Božieho súdu na naši-
mi hriechmi, ktoré položil na Mesiáša (Iz 53:3-4). A to otvorilo cestu pre každého z nás, aby 
sme Ho poznali (Ž 9:16; Jn 14:6). 
 
• Pane, povstaň a súď palestínčanov, zvlášť teroristov a podporovateľov teroru, aby aj 

židia a aj araby prišli k poznaniu a oslave Teba - Boha Izraela (Ex 14:4). 
• Vylej svojho Ducha na tých, ktorí prežili teroristické útoky, ako aj na rodiny zabitých 

(Ž 6:2; 9:13). 
• Dobrorečíme Ti, že nebolo veľa úspešných teroristických útokov. Prosíme Ťa naďalej, 

aby ich čo najviac zlyhalo (aby boli prekazené a nikomu neuškodili) (Ž 112:4). 
• Prosíme ťa, aby si postavil svojich anjelov medzi Izraelom a palestínskymi teroristami 

(Ex 14:19-20). 
• Jednaj s každým arabom, ktorý sa raduje nad teroristickými útokmi (Ž 5:4-6; 9-10). 
• Pošli svoj strach na každého teroristu v Gaze a odstráň ich (Zach 9:5b, 7). 
• Daj múdrosť a úspech izraelským bezpečnostným zložkám (Rim 13:1-4). 
• Nech sa zvýši úroveň spravodajských služieb Izraela, aby mali múdrosť v získavaní 

informácií a následne reagovať na možné hrozby (Prís 15:3). 
• Prosíme Ťa, aby Najvyšší súd neblokoval nové iniciatívy vo vojne proti terorizmu v rám-

ci legislatívy, ktoré sú v súlade s Tvojim Slovom (Prís 21:30; Kaz 8:11; Iz 14:27). 
 
4.  Vonkajšia bezpečnosť: Zatiaľ, čo sa Irán aktívne pripravuje na zničenie Izraela, väčši-
na ostatných národov, najmä na Západe, sa obrátila chrbtom k židovskému štátu. Koniec kon-
cov, jeho samotná prítomnosť dokazuje, že Boh je živý a aktívny a Jeho Slovo sa napĺňa. Sa-
mozrejme, táto pravda neteší dnešnú radikálnu ľavicovú ideológiu, ktorá vládne strachom 
a zastrašovaním vo veľkej časti Západu. Napriek tomu Boh, ktorý sľúbil, že znovu zhromaždí 
Izrael, povedal, že ho bude aj strážiť (Jer 31:10), a vidíme Ho to robiť vo vzťahu k Iránu a všet-
kým jeho rôznym zástupcom. 
  
• Bože, vstaň a rozpráš svojich nepriateľov, ako si to urobil pre Izrael pri Červenom mori 

(Ex. 14:13-14; 15:1b). 
• Ďakujeme Ti za úspešný útok bezpilotných lietadiel proti Iránu minulý týždeň, o ktorom 

predpokladáme, že ho vykonal Izrael, proti veľmi dôležitým vojenským cieľom (Iz 41:11; 
Ez 37:10). 

• Nech tento veľký úspech Izraela spôsobí veľký strach a neustálu paranoju Mossadu 
v myslení a plánoch každého iránskeho politického a vojenského vodcu ((Jób 12:19, 
24-25; Iz 19:14). 
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• Pane, nedávno došlo v Iráne k smrteľným zemetraseniam a žiadame Ťa, aby si naďalej 
otriasal týmto národom všetkými spôsobmi – fyzicky, politicky, finančne a duchovne.
(Ex 15:6; Sdc 5:4-5). 

• Bože, zatras zemou a pohlť všetky iránske jadrové zariadenia (Job 9:5-6; 38:12-13; 
Joel 3:16). 

• Naďalej Ťa žiadame, aby si napĺňal Slovo z Jeremiáša 49:38 a nielen, aby si vybudoval 
svoj trón v Iráne prostredníctvom rastúcej Cirkvi a úplne odstránil jej súčasné islamské 
šíitské vedenie. 

• Použi si iránskych veriacich vo väzení na šírenie evanjelia medzi tými, ktorí sú s nimi 
uväznení (Sk 16:25-32). 

• Umožni ministrovi obrany Gallantovi, náčelníkovi štábu IDF Halevymu a iránskemu 
veleniu IDF kráčať v jednote ohľadom izraelskej stratégie a taktiky proti Iránu 
(Kaz 4:12). 

• Keďže Irán má teraz dostatok uránu na niekoľko jadrových zbraní, ukáž Izraelu, čo 
musí urobiť a čo by nemal robiť – ako aj načasovanie akejkoľvek akcie (1Kr 14:14-17). 

• Dohliadni na umiestnenie všetkých síl IDF mimo hraníc Izraela – najmä jeho ponoriek, 
jeho špionážnych satelitov a všetkých jeho špiónov a spolupracovníkov (Joz 6:2-5). 

• Poskytni Izraelu múdrosť, aby vedel, kedy a ako sa vysporiadať s Hizballáhom v Liba-
none (2Sam 23:9-12). 

• Nech je Izrael veľmi opatrný v tom, čo zdieľa so svojimi spojencami (Iz 39:1-6). 
• Keď Izrael vyjednáva s Amerikou o tom, že Izraelcom bude udelený bezvízový styk 

s USA, chráň Izrael pred akýmikoľvek nerozumnými ústupkami, ktoré by ohrozili jeho 
bezpečnosť (Iz 28:5-6). 

 
5. Alija: Keďže toto má veľký význam pre Boha (Jer 32:41), má veľký význam aj pre nás. 
Nanešťastie sme na Západe výnimkou, pretože väčšina tamojších veriacich nemá na radare 
aliju v rámci udalostí konca času, ktoré sa musia stať, aby sa Pán vrátil. 
 
• Z Tóry znie: „Privedieš ich [Jeho ľud, ktorý vykúpil; Napr. 15:16] a zasaď ich na vrchu 

svojho dedičstva...“ (Ex 15:17a). 
• Pane, Ty to robíš a my sme takí vďační, že sme nažive, aby sme to videli a modlili sa 

za to (1Jn 5:14-15). 
• Rozhorli nového ministra vnútra Michaela Malkieliho, nech sa z neho stane horiaci sio-

nista (Ž 137:5-6). 
• Použi ho na prelomenie všetkých byrokratických prekážok, ktoré bránia uľahčeniu aliji 

(Mich 2:13). 
• Otvor dokorán všetky brány v národoch, kde sú zamknuté, a vyveď Židov von 

(Mich 2:12). 
• Pane, nech sú správy o náraste antisemitských činov široko publikované (Jer 16:16). 
• Ukáž viacerým západným Židom, že momentálne žijú na nepriateľskom území 

(Ž 137:4; Jer 50:4-5). 
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• Tvrdo otras všetkým falošným komfortom, ktorý uväznil Tvoj ľud vo vyhnanstve 
(Jer 51:6-10). 

• Napriek tomu povedz mnohých, aby urobili aliju, kým si ešte môžu vziať svoje striebro 
a zlato so sebou (Iz 60:9). 

• Aj keď naozaj nerozumieme, čo myslíš, keď hovoríš, že žiadny Žid nezostane vo vy-
hnanstve, napriek tomu Ťa prosíme, aby si prejavil veľké milosrdenstvo a väčšinu z nich 
teraz priviedol domov (Ez 39:28). 

• Ako si to urobil v čase Tóry, poskytni zázračne svojmu ľudu všetku potravu a vodu, 
ktorú potrebujú, na ceste aj na usadenie sa v Tvojej krajine (Ex 16:4; 17:6a). 

• Využi izraelskú koalíciu na prípravu infraštruktúry potrebnej na podporu všetkých, kto-
rých privedieš domov, a na usadenie nových prisťahovalcov [olim] po celej krajine 
(Iz 61:4; Jer. 32:43-44; Ez 36:8-12) . 

• Obdaruj nových olim, aby sa rýchlo naučili hebrejsky (1Kor 12:10b). 
• Hovor mnohým bohatým Židom a kresťanom, aby sa rozhodli sponzorovať úspešnú 

aliju (Ezd 1:3-4; Iz 49:22; 60:3-11; Rim 15:27). 
 
6. Spasenie: V celej časti Tóry vidíme, že to, čo napísal Pavol, je správne v tom, že Židia 
vyžadujú znamenia. "A keď videl Izrael tú veľkú ruku mocnú, to, čo učinil Hospodin na Egypťa-
noch, bál sa ľud Hospodina a verili Hospodinovi i Mojžišovi, jeho služobníkovi.“ (Ex 14:31) 
 
• Vykúpil si svoj ľud z egyptského otroctva (Ex 15:13) a teraz Ťa prosíme, aby si im uká-

zal, že si zabezpečil vykúpenie z každého otroctva ich hriechov (Rim 8:21; 
Hebr 2:14-5). 

• V Mesiášovi Ješuovi premeň popol, smútok a ťažobu, ktoré mnohí preživší holokaustu 
stále nesú, na krásu, radosť a chválu Tebe (Iz 61:1-3). 

• To isté žiadame pre pozostalých po teroristických útokoch a rodiny zavraždených blíz-
kych (Lk 6:21). 

• Ďakujem Ti, Pane Ješua, že sme počuli správy, že milióny moslimov majú o Tebe sny 
a vízie a sú zachránení (Jn 3:16). 

• Prosím, urob teraz to isté so Svojím ľudom, ktorý je späť v krajine (Joel 2:28-29: 
Rim 11:26). 

• Prosíme Ťa o záchranu obrovského zvyšku spomedzi nasledujúcich židovských skupín: 
pravicoví a ľavicoví politici, najmä v Izraeli, ale aj na celom svete; sudcovia a právnici; 
židovskí novinári – opäť v Izraeli a na celom svete; „influencerov“ vo všetkých sociál-
nych oblastiach médiá; vojakov v každej pobočke IDF; všetci Izraelčania žijúci v Judei 
a Samárii; rabíni od ultraortodoxných až po humanistické reformné sekty; každý Žid, 
ktorý okúsil Tvoju lásku cez kresťanov. 

• Zachráň množstvo izraelských Arabov a Palestínčanov a učiň pomazaných evanjelistov 
so srdcom pre Židov (Rim 11:11). 
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7. Telo Mesiáša: Ako môžu veriaci vnímať, čo Boh dnes robí, ak obnovenie Izraela – 
vedúce k ich spáse – nie je pre nich dôležité? 
 
• Ukážte všetkým kresťanským sionistom, ktorí sú frustrovaní z toho, že sú v kongregácii, 

ktorá sa zapája do akejkoľvek protiizraelskej teológie, keď je čas utiecť z duchovného 
Babylonu a jeho doktríny démonov (Zj. 18:4). 

• Pre všetkých, ktorí sú súčasťou kongregácie, ktorá je len nevedomá alebo ešte horšie – 
zastrašovaná stáť za Izraelom, prosíme Ťa, veď ich k rozhodnutiu, či majú zostať alebo 
ísť (Ž 23:3b). 

• Vymeň všetkých zbabelých starších za tých, ktorí sú zapálení Tvojim ohňom, aby hlá-
sali pravdu Tvojho Slova (Ján 17:17). 

• Vytvor ďalších „synov Izachárových“, aby v týchto dňoch ovplyvňovali Tvoje Telo 
(1Krn 12:32). 

• Daj smäd po celom Tvojom Slove znovuzrodeným veriacim (2Tim 3:15-17). 
 
8. Voda: V Izraeli máme zimné počasie, sneh padá na vrch Hermon a dážď, niekedy veľ-
mi silný, prichádza na väčšinu zvyšku národa. 
 
• Ďakujeme Ti za dážď a sneh, ktoré napadli v tomto mesiaci (Žalm 104:13; 135:7; 

Jer 14:22). 
• Na základe Tvojho milosrdenstva Ťa prosíme, aby si aj naďalej vylial všetko, čo je po-

trebné na naplnenie vodonosných vrstiev a nádrží a na osvieženie Tvojho dedičstva 
(Ž 68:9; Mt 5:45b). 

 
  
 Príhovorcovia za Izrael 
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Milí priatelia Izraela,  
 
zemetrasenia boli a budú, vojny boli a budú, ale Slovo Hospodinovo stojí na veky. Je to 
naša jediná nádej, ktorá sa nepohne a nikto nám ju nemôže vziať, pretože máme zasľúbe-
nie, že Ješua je s nami po všetky dni nášho života. A čo to znamená? „Hľaďte, bratia, aby 
snáď nebolo v niekom z vás zlé a neverné srdce, ktoré by odstupovalo od živého Bo-
ha“ (Hebr 3:12).   
 
Roza žije v malej dedinke „Rokosovo“, neďaleko mesta Chust. Už sme vám o nej písali 
v predchádzajúcich mesačníkoch. Mnohé roky žila bez vody v dome. Vodu si musela naťa-
hať zo studne, ktorá je na druhej strane cesty, na pozemku pri dome, v ktorom nikto nebý-
va. A záchod mala vonku, v „kadibudke“.  

Dnes je na tom úplne inak. Vďaka sponzorom a chvála Bohu, mohli sme do jej domu za-
viesť vodu. Vrt na vodu musel ísť do hĺbky 46m. Vykopanie jamy, vŕtanie do domu a ďalšie 
stavebné práce k naplneniu jednoduchej ľudskej potreby - voda, studené a teplé, toaleta, 
umývadlo, atď. Je to Božia milosť, ktorá nás sprevádza, aby sme praktickým spôsobom 
naplnili naše poslanie.  

10 



Róza je jednoduchá žena. Jej myslenie je poznačené zdravotnými ťažkosťami. Modlime 
sa, aby v tej jednoduchosti prijala a uverila v svojho Mesiáša, ktorý má moc uzdraviť jej 
dušu i telo. Nech sa jej náš nebeský Otec zázračne dotkne a spozná pravdu vo svojom 
srdci.  
  
Šalom. 
  
Jozef Janits 
Chevra tím 

Vrt do zeme Prebúranie diery do domu 

Róza drží hadicu - prívod vody  
do kúpeľne 

Prívod vody, kanalizácia ... 



 
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 


