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Drahí súrodenci,     
 
tu je slovo zo Slova pre vás.  
 
„Kde a kedykoľvek sa našli tvoje slová, zjedol som ich, a tvoje slová mi boli obveselením, a radosťou 
môjho srdca, pretože je tvoje meno vzývané nado mnou, Hospodine, Bože Zástupov!“ (Jer 15:16). 

To po čom túžiš, na čo pozeráš, čo počúvaš, k čomu prikladáš svoje srdce a na čo sa otváraš, bude 
ťa napĺňať v dobrom, alebo v zlom a bude mať dopad na tvoj život. Môžeme vidieť, že Jeremiáš bol 
hladný po Slove: „Kde a kedykoľvek sa našli tvoje slová, zjedol som ich...“. Človek najedený nesiah-
ne po jedlo; je spokojný so stavom, v ktorom je. Toto je o fyzickom pokrme. S duchovnou stravou je 
to inak; však? Stav spokojnosti ohľadne Božieho Slova ťa môže priviesť k ľahostajnosti 
a v konečnom dôsledku k duchovnému spánku. Preto Pavel hovorí o veciach, ktoré predchádzajú 
duchovný spánok a sú spôsobené nedostatkom Božieho Svetla, ktoré prichádza skrze Slovo Božie:  
„A nezúčastňujte sa s neposlušnými na jalových skutkoch tmy, ale ich radšej ešte kárajte. Lebo 
o tom, čo oni tajne robia, je mrzko aj hovoriť. Ale to všetko, kárané od svetla, vychádza na javo; lebo 
všetko, čo vychádza na javo, je svetlo“ (Ef 5:11-13). Tma sa sťahuje do našich životov, keď Božie 
veci sa stávajú pre nás všedné, druhoradé, alebo nepodstatné. Preto Pavel varuje a hovorí: 
„...Prebuď sa ty, kto spíš, a vstaň z mŕtvych, a bude ti svietiť Kristus“ (verš 14). Prebudiť sa k svetlu, 
znamená prebudiť sa zo spánku a tým spánkom je tma. Fyzická tma pre väčšinu ľudí je spojená 
z fyzickým spánkom. Duchovná tma je o duchovnom spánku, ktorý sa rodí z ignorácie a izolácie od 
Božieho Slova. Nemôžme chodiť vo tme a očakávať na skutky svetla. Preto žalmista hovorí: „Tvoje 
Slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku“ (Žalm 119:105). Ježiš Svetlo sveta je úzko 
prepojený so Slovom svetla.  

Boží mužovia to veľmi dobre poznali a mali podobné reakcie na Božie očakávania. Prorok Ezechiel 
reaguje podobne na Božie očakávania ako Jeremiáš a hovorí: „A riekol mi: Synu človeka, to, čo ná-
jdeš zjedz; zjedz tento zvitok knihy, a choď hovoriť domu Izraelovmu. A otvoril som svoje ústa a dal 
mi zjesť zvitok knihy. A riekol mi Synu človeka, nakŕm svoje brucho a naplň svoje vnútornosti týmto 
zvitkom knihy, ktorý ti dávam. A zjedol som a bol v mojich ústach čo do sladkosti ako med. A riekol 
mi: Synu človeka, choď, vojdi k domu Izraelovmu a budeš im hovoriť mojimi slovami“ (Ez 3:1-4). 

Slovo Božie, pre ktoré sa otvárame pôsobí to, čo pôsobilo v živote Jeremiáša: „...tvoje slová mi boli 
obveselením, a radosťou môjho srdca, pretože je tvoje meno vzývané nado 
mnou...“ (Jeremiáš 15:16). Uvoľňuje Božiu radosť v našich srdciach. Táto radosť nás posilňuje 
v naplňovaní toho, do čoho nás Nebeský Otec povolal: “A riekol mi: Synu človeka, choď, vojdi 
k domu Izraelovmu a budeš im hovoriť mojimi slovami“ (Ezechiel 3:1-4). 
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V kontexte tohto celého procesu potrebujeme vnímať to, čo vnímal Jeremiáš pre seba: „...pretože je 
tvoje meno vzývané nado mnou, Hospodine, Bože Zástupov!“ (Jeremiáš 15:16). To znamená, že 
vtedy, keď spĺňame Božie podmienky, vtedy máme prikrytie priamo od Boha. JE TO UŽASNÉ! Tak 
tomu rozumiem, že keď sa kŕmime Slovom Božieho Kráľovstva, vtedy nás Boh plní svojou radosťou 
k naplňovaniu Jeho vole, a toto všetko sa deje pod strechou Božieho Kráľovstva.  

„Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvujúci dušu; svedectvo Hospodinovo verné, ktoré robí 
prostého múdrym. Ustanovenia Hospodinove, sú priame, obveseľujúce srdce; prikázanie Hospodi-
novo je čisté; osvecujúce oči. Bázeň Hospodinova je čistá a stojí na veky; súdy Hospodinove sú 
pravda, a všetky, koľko ich je, sú spravodlivé. Žiadúcnejšie sú nad zlato a nad množstvo rýdzeho 
zlata; sladšie sú ako med, tečúci z plástov. Aj tvoj služobník je osvecovaný nimi, a v ich zachováva-
ní je veľká odplata“ (Žalm 19:8-12). 

Šalom,  

Stanislaw Gawel 
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Svet v kolízii 
 
Svetský poriadok a Božie kráľovstvo sú na kolíznom kurze. 
 
V 4. storočí, keď sa prenasledovanie kresťanstva Rímskou ríšou zastavilo, stretnutie kres-
ťanstva a ríše prinieslo splynutie. Katolícka cirkev vznikla z tohto splynutia cirkvi a impéria. 
Cisár Konštantín a jeho nástupca Theodosius najprv tolerovali kresťanstvo a potom z neho 
urobili náboženstvo Ríše, hoci neobrátení boli stále považovaní za občanov. 
 
Neskôr v 16. storočí čiastočná reforma protestantského hnutia obnovila autoritu Písma 
a potrebu osobnej viery. Protestantizmus sa však snažil aj o svetskú moc (a stal sa tak po-
litickým, ako aj duchovným hnutím). Európski vládcovia využili reformáciu na vzburu proti 
Rímskej ríši a rozšírenie svojho osobného panstva. Tak sa zrodil nacionalizmus a vznikli 
národné cirkvi. Ľudia boli vyhlásení za kresťanov - v rôznych národných formách - na zá-
klade svojho občianstva. 
 
Éra protestantizmu bola typická pre toto napoly reformované kresťanstvo. Energia kresťan-
stva bola vyčerpaná štátom a lojalita veriacich bola pripútaná skôr záujmom štátu ako záuj-
mom Božieho Kráľovstva. Teraz sa potácame do novej sekulárnej éry, ktorá je postnacio-
nalistická, postkoloniálna, postkatolícka, postprotestantská a postdenominačná. V tomto 
novom svetovom poriadku je nacionalizmus nahradený internacionalizmom; kolonializmus 
globalizmom; katolicizmus a protestantizmus deklarovanou rovnoprávnosťou všetkých ná-
boženstiev; a rasové rozlíšenie multikulturalizmom. 
 
Kresťanstvo je stále rešpektované, ale už nie je počúvané ako hlúpy pradedo. Dnes vzťah 
medzi kresťanstvom a sekulárnym poriadkom rýchlo klesá od protekcie k rešpektu, k tole-
rancii, k intolerancii a čoraz viac k priamemu prenasledovaniu. Počas tohto vývoja sa sa-
motné kresťanstvo uberá dvoma opačnými smermi. Nominálni veriaci sú duchom doby vťa-
hovaní do sekulárnej globálnej agendy bez hodnôt a rozdielov s jej údajnou rovnosťou 
všetkých náboženstiev. Na druhej strane skutočných Ježišových učeníkov oddeľuje od 
sveta Boží Duch. Kráľovstvo Božie je vládnucou zásadou v ich živote a dávajú cisárovi len 
to, čo patrí cisárovi. 
 
Alternatívny životný štýl 
 
Pravé kresťanstvo uznáva politickú slobodu sekulárneho poriadku vytvárať zákony, ktoré 
odrážajú padlé hodnoty doby. Uznáva tiež, že keď si sekulárny poriadok vyberie spôsoby, 
ktoré sú v rozpore s večnými hodnotami Boha, zasieva semeno svojej vlastnej skazy. 
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Začíname chápať, že praví veriaci sú protikultúrou, alebo protikráľovstvom, s iným súbo-
rom hodnôt ako vo svete. Možno preto sa voláme „cirkvou“ – eklesia – povolanými. 
 
V starej ére protestantizmu a katolicizmu, keď cirkev a cézar boli ruka v ruke‘, nebolo mož-
né tak jasne vidieť rozdiel medzi kresťanstvom a sekulárnym svetom. Dnes sú však masky 
vypnuté!! Mnohí veriaci si uvedomujú, že sú skutočne VO svete, ale rozhodne NIE ZO sve-
ta.  
 
Dve skupiny, ktoré sa nezmestia 
 
Pri pohľade do budúcnosti vidíme, že existujú dve komunity, ktoré nemôžu zapadnúť do 
nového sekulárneho poriadku – kresťanstvo a Izrael. Obe svedčia o svetovom poriadku, 
ktorý nemá svoj pôvod v človeku, ale v Bohu, takže obe sú v kolízii s morálnym a politic-
kým programom mocností. 
 
Izrael nemôže zapadnúť do sekulárneho svetového poriadku a zostať verný svojmu osudu. 
Napriek všetkej ochote Izraela ku kompromisom je židovský ľud predurčený božským zá-
merom vlastniť územie a nasledovať Božie cesty. Vydávajú svedectvo o Bohu ako o Tvor-
covi zmluvy a Strážcovi sľubov, ktorý má plán pre všetkých ľudí. Toto je urážka humanistic-
kej perspektívy svetového poriadku. 
 
Rovnako ani pravé kresťanstvo nemôže zapadnúť do neustále sa meniacej „morálky“ se-
kulárneho sveta a zostať verné svojmu povolaniu zjavovať Ješuu a Jeho cesty. Pretože to 
nebude v súlade so sekulárnou módou, že všetky náboženstvá sú si rovné a žiadne hod-
noty nie sú absolútne. Bude parodovaný ako bigotný a hrozba pre jednotu všetkých ľudí, 
všetkých hodnôt a všetkých náboženstiev. 
 
„Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja! 
 

V Jeho veľkej láske a milosti  

Paul a Nuala O´Higgins 
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SRDCE OPLÝVANÉ BOŽÍM TUKOM ! 
 
„OPLÝVAJÚ TUKOM TVOJHO DOMU, a napájaš ich z potoka svojich rozkoší“ (Žalmy 36:9). 
 
Keď som čítal tieto slová, bol som nimi premáhaný. Prichádzali mi otázky. Akým TUKOM OPLÝVA 
MOJE SRDCE, ČI NIE TUKOM Z DOMU tohto sveta, a to je potom vidieť na mojom tele a v chodení 
v tele ! 
 
Keď dovolíš TUKU Z DOMU TOHOTO SVETA, aby tebou OPLÝVAL, tvoje srdce začína byť, TUČ-
NÉ, PYŠNÉ ,VYPASENÉ, VYKŔMENÉ ! Tým diabolským TUKOM, ktorý sa volá hriech ! Vtedy za-
vrhuješ svojho Boha a opovrhuješ Skalou svojho SPASENIA ! 
 
„No stučnel Ješurún a spyšnel. Stučnel si, vypásol a vykŕmil si sa! Zavrhol Boha, ktorý ho učinil, 
a opovrhol Skalou svojho spasenia“ (Deuteronómium 32:15). 
 
Keď tvoje  srdce OPLÝVA TUKOM  BOŽIEHO DOMU, to je vidno na tvojom duchu a chodení  du-
chom ! „Ale hovorím: Choďte Duchom a nevykonáte žiadosti tela. Lebo telo žiada proti Duchu 
a Duch proti telu, lebo to sa jedno druhému protiví; aby ste nerobili toho, čo by ste chceli „( Galaťa-
nom 5: 16-17). 
 
Kráľ Dávid a jeho  chodenie, bolo chodenie Duchom, vďaka tomu, že jeho srdce bolo  sýtené BO-
ŽÍM TUKOM ! „Ako TUKOM a olejom bude sa tam sýtiť moja duša, a moje ústa ťa budú chváliť ple-
sajúcimi perami“ (Žalm 63:6). Davidovo srdce bolo nasycované, OPLÝVANÉ TUKOM Z DOMU BO-
ŽIEHO  A TO, ČÍM OPLYVALO srdce Davidovo, to vychádzalo skrze  ústa Davidove, a to spočívalo 
na perách Dávidových. Bola to chvála, plesanie a vyznanie toho, čo miloval! „Hospodine, milujem 
obydlie TVOJHO DOMU a miesto príbytku tvojej slávy“ (Žalm 26:8). „Lebo lepší je deň v tvojich dvo-
roch, než inde tisíc. Radšej volím sedieť na prahu v DOME SVOJHO BOHA než bývať v stanoch 
bezbožnosti“ (Žalm 84:11). 
 
To znamená, že Dávidovo srdce si vedelo voliť medzi TUKOM Z DOMU TOHOTO SVETA 
a TUKOM, KTORÝ JE Z DOMU NEBA. Preto Boh si vyvolil srdce Davida a hovorí: „Našiel som Dá-
vida, syna Jesseho, muža podľa svojho srdca, ktorý vykonáva každú moju vôľu“ (Skutky 13:22). 
 
A tak ako si Boh vyvolil srdce Dávida tak si Boh vyvolil aj naše srdcia, skrze srdce svojho Syna Ježi-
ša Krista, ktoré OPLÝVALO TUKOM BOŽIEHO DOMU. „A on, to Slovo sa stalo telom a prebývalo 
medzi nami, a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu ako jednorodeného od Otca a bol plný milosti 
a pravdy. A z jeho plnosti sme my všetci vzali, a to milosť za milosť“ (Ján 1:14-16). „Veď ešte pred 
stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Podľa milostivé-
ho rozhodnutia svojej vôle nás predurčil, aby sme skrze Ježiša Krista dostali synov-
stvo“ (Efežanom 1:4-5). 
 
„A že ste synovia, poslal Boh Ducha svojho Syna do našich sŕdc, ktorý volá: Abba Otče!  Takže už 
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nie si sluha, ale syn, a jestli syn, aj dedič Boží skrze Krista“ (Galaťanom 4:6-7). Dedič BOŽIEHO 
TUKU! David prosil Boha, aby smel bývať v DOME, KTORÝ OPLÝVA TUKOM BOŽÍM  NAVEKY. 
„Jedno som prosil od Hospodina, to žiadať budem: môcť bývať v DOME HOSPODINOVOM  po 
všetky dni svojho života, vidieť láskavosť Hospodinovu a kochať sa v Jeho chráme“ (Žalmy 27:4). 
Dávid miloval DOM, v ktorom jeho SRDCE  BOLO OPLÝVANÉ, VYHRIEVANÉ TUKOM BOŽEJ 
LÁSKY ! 
 
Keď som premýšľal o tomto slove, opýtal som sa  kolegu, načo sú nám dobre TUKY? Hovorí: „na 
ZOHRIEVANIE!“ Hovorím mu. „Áno, sú dva druhy TUKOV. TUKOM  Z  DOMU TOHTO  SVETA JE 
OPLÝVANÉ, ZOHRIEVANÉ  TVOJE TELO, A VTEDY SI ZOHRIEVANÝ Z VONKU DO VNÚTRA !“ 
To sa stalo Petrovi, keď Pána Ježiša zlapali a odviedli pred Ananiáša a Kaifáša. Peter zostal vonku 
a začal zohrievať svoje telo a to malo následky! „A stáli tam sluhovia a strážcovia, ktorí si nakládli 
ohňa, lebo bola zima, a ZOHRIEVALI sa. Aj Peter stál medzi nimi a ZOHRIEVAL sa. A Šimon Peter 
stál a ZOHRIEVAL sa. I povedali mu: Či nie si aj ty z Jeho učeníkov? On zaprel a povedal: Nie 
som!“ (Ján 18: 18-25).Toto prichádza, keď je človek OPLÝVANÝ ZOHRIEVANÝ TUKOM Z DOMU 
TOHTO SVETA ! 
 
Ale TUKOM Z DOMU BOŽIEHO JE OPLÝVANÉ VYHRIEVANÉ TVOJE SRDCE, A SI VYHRIEVA-
NÝ LÁSKOU BOŽOU, Z VNÚTRA NAVONOK ! Toto VYHRIEVANIE srdca zažívali Emauzskí učení-
ci, keď kráčali cestou s Pánom Ježišom. „A keď  vošli do DOMU a sadli za stôl, Pán Ježiš začal lá-
mať chlieb a vtedy sa učeníkom otvorili oči a poznali ho. Vtedy povedali jeden druhému: Či NEHO-
RELO V NÁS NAŠE SRDCE, keď nám hovoril na ceste a keď nám otváral písma?“ 
(Lukáš 24:32). Srdcia Emauzských učeníkov prebývali v BOŽOM  DOME,  KDE  BOLI  OPLÝVANÉ, 
VYHRIEVANÉ ICH SRDCIA TUKOM BOŽEJ LÁSKY !  
 
„lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce“ (Lukáš 12:34). Blahoslavený, koho si vyvolíš, komu 
dovolíš prísť k tebe, aby prebýval na tvojich nádvoriach. „NASÝTIME SA DOBROTOU TVOJHO 
DOMU, svätosťou tvojho chrámu“ (Žalmy 65:5). OPLÝVANÝ, NASÝTENÝ, VYHRIEVANÝ, POSVÄ-
TENÝ TUKOM BOŽEJ LÁSKY. 
 
Svätý Bože modlíme sa, nech naše srdcia prebývajú v Tvojom dome a nech OPLÝVAJÚ TUKOM 
TVOJHO DOMU! A kde je hojnosť TUKU BOŽIEHO, tam je aj hojnosť OLEJA BOŽIEHO! 
Srdcia naplnené BOŽÍM TUKOM,  ktoré sú VYHRIEVANÉ  Svätým Duchom! 
 
A nato sa nadejeme. „A taká nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je vyliata v našich srdciach skrze 
Svätého Ducha, ktorý nám je daný“ (Rimanom 5:5). 
 
Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Svätého Ducha nech je so všetkými vami! 
Amen. 
 
Mirko Kolár 
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1. Chvála: Všetky Božie zasľúbenia sú znovu potvrdené v Mesiášovi 
Ješuovi (2Kor 1:20). Keď Pavol písal, neexistoval žiadny Nový zákon, tak-
že mal zjavne na mysli Starý zákon (Tanach) pre židovských aj pohan-
ských veriacich, ako aj všetky Božie zasľúbenia Izraelu (Rim. 15:8-12). 

Upozorňujeme, že cieľom Ješuovho potvrdenia týchto zasľúbení je Božia sláva. "Lebo 
všetky zasľúbenia Božie v Ňom [Ješuovi] sú áno a v Ňom amen, na Božiu slávu skrze 
nás." 
 

• Dobrorečíme Ti, Pane, že si nám pripomenul, že všetko, čo si povedal a urobil, bolo 
na Božiu slávu (Ján 12:27-28). 

• Ďakujeme Ti, že Tvoj Duch Svätý nám pomáha oslavovať Ťa vo všetkom, čo hovo-
ríme a robíme (1Kor 10:31). 

• Chválime Ťa, že si dnes obnovil Izrael – pre Tvoje sväté meno (Ez 36:21-23). 
• Ďakujem Ti za to, že si vždy verný a bdieš nad Tvojím slovom, aby si ho naplnil 

(Nm 23:19; Jer 1:12). 
• Sme povzbudení, aby sme si prečítali, čo povedal Jeremiáš, keď videl svoje milova-

né mesto Jeruzalem v troskách: „Je to mnohonásobná milosť Hospodinova, že sme 
nevyhynuli docela; lebo neprestali jeho zľutovania. Sú nové každého rána; veľká je 
tvoja vernosť" (Nár 3:22-23). 

• Nie je dosť slov na vyjadrenie našej vďačnosti Tebe Pane, na kríži si dokonal večné 
zmierenie pre nás všetkých, ktorí sme súčasťou Božích vyvolených (Ef. 1:2-7; 
Hebr 7:26-27; 9: 26). 

• Dôverujeme Ti Pane, že nás neopustíš a nenecháš, aj keď necítime Tvoju prítom-
nosť (Ž 46:7,11). 

• „Preto prijímajme kráľovstvo, ktoré nemožno otriasť, majme milosť, prostredníctvom 
ktorej môžeme slúžiť Bohu prijateľne a s úctou a zbožná bázeň:“ (Žid 12:28). Žeh-
náme Ťa za Tvoju milosť!  

• Buď vyvýšený Pane a nech sa Tvoja sláva prejaví po celej zemi (Ž 57:5, 11;108:5). 
 
2.  Vláda a spoločnosť: Šabatova časť Tóry odhaľuje Božie zákony pre spravodlivú 
spoločnosť. Väčšina z toho, čo hovorí, už nie je politicky korektná! Niektoré z nich sú však 
súčasťou cieľov novej izraelskej koalície. Niet divu, že nepriateľ toľko ľudí brutálne rozčúlil! 
 
• Obklop premiéra Bibi Netanjahu mužmi opísanými v prorockej časti: „A ani neúčto-

vali s mužmi, ktorým dávali peniaze do rúk, aby ich vydávali tým, ktorí konali prácu, 
lebo verne konali“ (2Kr 12:15). 

• Buď ochranou pre túto koalíciu tak dlho, ako chceš, aby zostala pri moci (Iz 26:1). 
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• Pri čítaní časti Tóry ukáž opozícii a ostatným v Izraeli, ako konkrétne ich varuješ 
pred preklínaním vodcu ich ľudu (Ex 22:28b; Ž 140:11). 

• Tiež ich varuj, aby „nenasledovali zástup robiť zlo“, ako to už u niektorých vidíme 
na protivládnych demonštráciách (Ex 23:2a). 

• Abba, smútime nad zničením 20-ročnej vinice v Samárii, ktorú vlastnia Židia súčas-
nou vládou, a modlíme sa, aby z tejto antibiblickej akcie proti Tvojej túžbe zasadiť 
svoj ľud do zeme (Am 9:13-15). Od Teba sa zrodí niečo dobré (Rim 8:28). 

• Nech sa urovná sporný vzťah medzi ministrom obrany Gallantom a ministrom finan-
cií Smotrichom, ktorý má mať právomoc nad civilnými aktivitami v Judei a Samárii 
(Prís. 13:10). 

• Daj múdrosť a odvahu ministrovi spravodlivosti Levinovi a predsedovi Knessetu, 
predsedovi Výboru pre ústavu, právo a spravodlivosť Rothmanovi, aby zaviedli svo-
ju reformu súdnictva a nezľavili zo základnej otázky, ktorou je potreba Izraela zasta-
viť Najvyšší súd v tom, aby mal vo všetkom posledné slovo (Iz 1:25). 

• Ak ich reforma potrebuje úpravu, Pane, prosíme ťa, aby si mal posledné slovo 
(Prísl. 16:9; 20:24). 

• Urýchli prechod týchto reforiem, aby sa koalícia mohla zaoberať aj inými témami. 
• Prosíme Ťa, aby navrhovaná reforma súdnictva bola v súlade so slovom Ámo-

sa 5:24. 
• Nech všetci Izraelčania, či sú za alebo proti reforme súdnictva, vezmú vážne varo-

vanie, že súčasné občianske nepokoje môžu eskalovať do skutočného násilia 
(2 Sam 22:3; Iz 60:18). 

• Konfrontuj pokrytectvo opozičných politikov, ktorí predtým, ako Netanjahuova koalí-
cia navrhla túto reformu, v skutočnosti hovorili o tejto potrebe (Jób 34:29-30; 
Prís 11:9; Mt 7:5). 

• Odsudzujeme neustále podnecovanie médií proti väčšine plánov koalície bez ohľa-
du na to, aké sú – jednoducho preto, že ide o pravicovú vládu riadenú Netanjahuom 
(Iz 54:17). 

• Zabráň tomu, aby bola väčšina Izraelčanov ovplyvnená poburujúcimi protibiblickými 
klamstvami médií (Ž 109:1-3). 

• Pane, je zrejmé, že existuje veľká duchovná opozícia proti súčasnej koalícii Izraela 
a žiadame Ťa, aby si povstal a pokarhal ju a vyhnal zo svojej krajiny (Prís 22:10; 
Sof 3:15; Ján 12:31). 

• Požehnaj úsilie vlády vytvoriť ekonomické riešenia pre jej vysoké životné náklady 
(Dt 28:3-6). 

• Ako bolo varované v časti Tóry, prosíme Ťa, očisti izraelskú spoločnosť od každého 
úplatkárstva (Ex 23:8). 
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3.  Vnútorná bezpečnosť: Hovorí sa o tom, či sa začala 3. intifáda [povstanie v arab-
čine]. Minulý piatok zabil teroristický útok autom 6-ročného chlapca, jeho 8-ročného brata a 
20-ročného muža, ktorý sa nedávno oženil. Tento týždeň pohraničnú stráž IDF dobodal na 
smrť 14-ročný arabský chlapec. Svet hlúpo hovorí o „cykle násilia“. Toto je hlúpe klamstvo. 
Ak by Arabi zložili zbrane, bol by mier. Ak by Židia urobili to isté, boli by zabití. 
 
• Abba Otče, vstaň a rozpráš svojich nepriateľov, ktorí majú záľubu vo vojne 

(Ž 68:1,30b). 
• Odstráň nenávisť voči Židom z mnohých palestínskych mladých ľudí tým, že ich 

zachrániš (Zach 9:7; Mat 5:44). 
• Pane, dávaj pozor na svoje slovo v časti Tóry: „Pustím svoj strach pred tebou 

a predesím každý ľud, proti ktorému prijdeš ...“ (Ex 23:27a). 
• Uvoľni svoje sršne, aby vyhnali všetky teroristické skryté plány von a potom veď 

Izrael, ako sa má s nimi vysporiadať (Ex 23:28). 
• Chráň izraelských bezpečnostných pracovníkov, ktorí ochraňujú izraelských obča-

nov, ukrývajúc ich pod tieňom svojich krídel pred každou fyzickou, duševnou, emo-
cionálnou a duchovnou ujmou (Ž 91:4). 

• Chráň všetkých izraelských tajných agentov, dôstojníkov v civile, špiónov a spolup-
racovníkov (Ž 83:3). 

• Pomaž izraelské bezpečnostné sily a ozbrojených občanov, aby rozlíšili, kto je ne-
vinný a kto je terorista. 

• Využi vládnu legalizáciu desiatich predsunutých staníc a vytvor z nich deväť nových 
osád v Judei a Samárii ako čiastočné naplnenie Exodus 23:30 v časti Tóry, kde si 
povedal, že postupne vyženieš nepriateľa. 

• Žehnáme a ďakujeme Ti za toto veľmi biblické a sionistické rozhodnutie 
(Dt 33:26-29). 

• Nechaj to stáť i napriek intenzívnej negatívnej spätnej väzbe od väčšiny národov 
(Ž 33:10-11). 

• Vo svojom načasovaní vytiahni Izrael z OSN a mnohých iných medzinárodných 
organizácií (Nm 23:9b). 

• Ďakujeme Ti za schválenie zákona o odobratí izraelského občianstva alebo pobytu 
izraelským Arabom, ktorí sú odsúdení za teroristické útoky a potom dostávajú finan-
cie od Palestínskej samosprávy (Ž 5:4). 

• Chválime a ďakujeme Ti, že palestínske teroristické organizácie sú kvôli tomu zúri-
vé (Ž 112:10)! 

• Pane, zakáž Najvyššiemu súdu Izraela, aby z akéhokoľvek dôvodu zrušil tento zá-
kon (Ž 82:2). 

• Nech je krok na rozšírenie izraelskej suverenity nad údolím Jordánu úspešný 
(Obad 1:17). 
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4. Vonkajšia bezpečnosť: Správy uvádzajú, že Irán využil zemetrasenia, ktoré za-
siahli Turecko a Sýriu, na presun zbraní cez Sýriu do Hizballáhu v Libanone. Izrael sa ne-
smie nechať rozptyľovať žiadnymi prírodnými tragédiami a odvrátiť zrak od existenčného 
nebezpečenstva, ktoré pochádza z iránskych hrozieb. 
 
• Chráň a žehnaj všetkých Izraelčanov, ktorí odišli pomáhať do krajín postihnutých 

zemetrasením (Ž 91:5-6). 
• Pozitívne vplývaj na všetkých Turkov a Sýrčanov, ktorým Izrael pomohol pri záchra-

ne a starostlivosti (1Kor 13:8a). 
• Poskytnite IDF presné a použiteľné informácie o tom, čo sa deje v Iráne (2Kr 6:12). 
• Zvýš paranoju iránskych vodcov voči izraelskému Mossadu a iným agentom 

(Ž 35:26). 
• Pošli obrovské množstvo zmätku do – a medzi – Iránom a všetkými jeho zástupca-

mi (Ž 29:5). 
• Nedovoľ, aby súčasný vnútorný chaos Izraela odvrátil pozornosť IDF od iránskej 

hrozby (Mt 3:22). 
• Odhaľ všetky plány Iránu na použitie týchto zemetrasení na prepravu zbraní cez 

Sýriu (Ž 4:5-7). 
• Použi plán ministra národnej bezpečnosti Ben-Gvira na vybudovanie policajných síl 

náborom ďalších ľudí a zvýšením platov, aby sa pomohlo IDF zamerať sa na von-
kajšie hrozby Izraela a nemuseli sa vždy zapájať do bojov proti vnútorným teroris-
tickým aktivitám (Rim 13:1- 4). 

• Poskytni všetko, čo polícia a IDF potrebujú, aby mohli vykonávať svoje príslušné 
povinnosti. 

• Použi si náčelníka štábu IDF Hertziho Halevyho, aby posunul IDF do ďalšej fázy 
všetkého, čo je potrebné pre obranu Izraela – teraz a v blízkej budúcnosti 
(Prís  21:31). 

• Umožni Izraelu, aby bol na špičke kybernetickej vojny a všetkých ostatných hi-tech 
oblastiach, no nedovoľ, aby dôveroval žiadnej z nich – ale iba Tebe (Ž 20:7-9; 
Ž 44:1-6). 

• Pane Bože, chráň Izrael pred všetkými elektromagnetickými impulznými [EMP] 
útokmi (Ž 121:4). 

• Strážte vzťah Izraela s Ukrajinou a Ruskom (Nm 23:23; Ž 118:9). 
 
 
5. Alija: Vieme, že Boh dnes zasadzuje svoj ľud späť do svojej krajiny celým svojím 
srdcom a dušou (Jer 32:41), preto tiež vieme, že modliť sa do tohto je v súlade s Ješuo-
vým príkazom modliť sa, aby prišlo Jeho kráľovstvo a Jeho vôľa nech sa stane na zemi 
(Lk 11:2). 
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• Bože, vo svojom milosrdenstve priveď všetkých zvyšných tureckých Židov späť 
domov (Jer. 31:8-9). 

• Umožni tiež iránskej židovskej komunite, aby mohla čoskoro opustiť tento národ 
(Ex 8:20-21). 

• Znič všetky reťaze, ktoré bránia Židom, najmä na Západe, vrátiť sa domov (Ž 68:6). 
• Zatras nimi – finančne, fyzicky a prostredníctvom antisemitizmu (Jer. 16:16), a zbav 

ich strachu z presťahovania sa do Izraela tvárou v tvár väčšiemu strachu zo zotrva-
nia vo vyhnanstve (Jer. 51:6-10). 

• Napriek všetkým vnútorným a vonkajším bojom, ktoré dnes Izrael má, hľa alija je 
pre Tvoju slávu, stále žiadame o obrovský prílev židovských imigrantov [olim], aby 
sa vrátili (Iz 43:5-7). 

• Nechaj otvorené brány pre všetkých, ktorí chcú urobiť aliju, aj keď to musí byť nad-
prirodzené (Sk 5:19). 

• Nech sú nové komunity, ktoré sa zakladajú v Judei a Samárii, miestom, ku ktorému 
je priťahovaných mnoho olimov, a v ktorom sa aj usadia (Jer 32:41-44). 

 
6. Spasenie: V čítaní Tóry Boh varuje Izrael pred svojím anjelom, ktorý je viac než len 
posol [ďalší preklad "anjel" v hebrejčine], ale znie veľmi podobne ako Boh Syn. 
 
• Otvor srdcia Židov, keď čítajú Exodus 23:20-23, aby videli, že na tomto konkrétnom 

anjelovi je niečo veľmi jedinečné a desivé. 
• Nech sa opýtajú, kto je ten anjel, ktorého si poslal (Ex 23:20a; Iz 48:16; 61:1; 

Jn 17:18,23). 
• Nech sa opýtajú: „Kto môže odpúšťať hriechy...“ (Ex 23:21b; Lk 5:21). 
• Nech sa tiež pýtajú: „Kto je to, ktorého povaha je taká podobná Božej, že vyhlasuje, 

že Jeho meno je v Ňom? (Ex 23:21b; Jn 10:30; 12:45; Hebr 1:1–3). 
• Pane, pripusť Židov, aby sa čudovali, prečo im hovoríš, aby „poslúchli Jeho 

[Anjelov] hlas“ (Ex 23:22). 
• Nedovoľte tým, ktorí čítajú túto časť „Anjel“, aby jednoducho ignorovali jej dôsledky 

(Ž 119:40,105). 
• Nech sa tiež pýtajú: „Kto je to, ktorého povaha je taká podobná Božej, že vyhlasuje, 

že Jeho meno je v Ňom?“ (Ex 23:21b; Jn 10:30; 12:45; Hebr 1:1–3). 
• Odstráň všetky falošné obrazy, ktorým sa Tvoj ľud v priebehu storočí učil o Tebe 

a Tvojom Mesiášovi, a nahraď ich vrúcnou túžbou poznať Tvoju pravdu 
(Ž 119:128,163; Jn 17:17). 

• Nech každého Žida, ktorého láska pohanských veriacich vyprovokovala k žiarlivosti, 
v tomto čase naplno pritiahneš k Tvojmu Synovi (Mt 11:27; Rim 11:11). 

• Pane Ješua, svojou milosťou odstráň zo svojho ľudu horu nevery (Zach :6-7). 
• Priprav izraelské mesiášske telo na prijatie a učeníctvo mnohých nových veriacich 

(2Tim 2:1-2). 
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• Oddeľ od arabskej cirkvi niekoľko pomazaných evanjelistov s bremenom pre Židov 
(Rim 10:1). 

 
7.  Telo Mesiáša: Naozaj sa Telo zameriava na to, čo je v týchto dňoch pre Boha naj-
dôležitejšie v rámci prípravy na návrat ich Pána, Mesiáša Ješuu? 
 
• Pane, vieme, že sme boli spasení tvojou milosťou a sme udržiavaní tvojou milosťou 

a preto na Teba hľadíme, aby si dokončil to, čo si začal v nás (Zach 4:6-7; Flp 1:6; 
Žid 12: 2). 

• Ukáž, prosím, svojmu Telu, že je to Tvoje Slovo, ktoré je pravdou (Jn 17:17) 
a v Tvojom Slove a skrze neho môžeme poznať, čo je z Teba a čo nie je z Teba 
(Prís 1:2; 1Kor. 2:13; Kol. 3:16). 

• Pane, vysporiadaj sa so všetkými „veriacimi“, ktorí dnes odmietajú Tanach ako stá-
le Tvoje Slovo (Jer. 8:9). 

• Nahraď veriacich „Nového zákona“ veriacimi z Biblie (Sk 20:27; 2Tim 3:15-17). 
• Odstráň strach z legalizmu z čítania Tanachu, najmä preto, že „zákon“ je len malou 

časťou úplného Božieho zjavenia samého seba (Gn 1:1; 15:1; Dt 32:3-4; Joz. 5:13-
15; Ž 27:1; 118:27; Iz 9:6-7; 52:13-53:12; Zach 2:10-12; 12:10; 14:16; Mal. 3:6). 

• Vyžeň zo svojho tela každého ducha náhradnej teológie a antisemitizmu (Ef. 5:27). 
• Nech je tvoje telo horlivé pre veci, pre ktoré si horlivý Ty (Jer 32:41; Zach 8:1-8). 
 
8. Voda: V Izraeli naďalej zostáva chladné počasie spolu s dažďom a snehom. 
 
• Pane, prosím, pošli viac než dosť dažďa a snehu, aby bolo Galilejské more a všet-

ky podzemné vodonosné vrstvy Izraela úplne plné (Am 9:6). 
• Pane, nech viac Izraelčanov vidí, že to robíš preto, že si Bohom milosrdenstva 

a nie preto, že si to zaslúžia (Mt 5:45b). 
 
Príhovorcovia za Izrael. 
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Milí priatelia Izraela,  
 
Ukrajina je neustále pod paľbou zbraní a zdá sa, že niet ľudskej cesty, ktorá by ukončila 
vojnu a priniesla očakávanie mnohých - pokoj a mier. Osobné ambície národov či jednot-
livcov prinášajú bolesť a smútok. Naozaj, mnohí z nás vnímame, že posledné časy sú tu 
a teraz. ALE my sa nemusíme báť, pretože je napísané: „Pokoj vám zanechávam, svoj 
pokoj vám dávam; nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa neľaká vaše srdce ani 
nestrachuje!“(Ján 14:27). 
 
Zsolti je náš brat v Kristu, ktorý zabez-
pečuje fungovanie projektov v Zakarpat-
skej oblasti. Mnohí ste ho stretli na na-
šich každoročných augustových konfe-
renciách v Žiline. Nedávno navštívil 
lekára a zistili mu, že má „veľký“ kameň 
v žlčníku. Práve teraz, keď píšem tento 
článok je po operácii. Dopadla nad oča-
kávanie, lebo Boh je dobrý celý čas. 
Jeho milosť nás sprevádza každý deň.  
 
V pokore sa teraz modlíme, aby regene-
rácia Zsoltiho bola rýchla a dokonalá. 
Nech sa zotaví nielen fyzické telo, ale aj 
duša a duch. Nech sa posilní jeho viera 
a naberie nových síl do plnenia Otcovej 
vôle. Nech spoznáva, aký dobrý a mi-
lostivý je náš Pán Ješua. Požehnaj, Adonai, Zsoltiho rodinu a posilni ich vo viere a v od-
hodlaní ísť ďalej po Tvojich cestách.  
 
Ďakujeme všetkým vám, ktorí stojíte s nami a bojujete na modlitbách za záchranu duší. 
Nech sa naďalej predkladajú vaše modlitby pred trónom milosti a prinášajú tak mnohé 
ovocia pre slávu a chválu nebeského Otca - Boha Izraela.  
 
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.  


