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Drahí súrodenci!
Týždeň pred prorockou školou v januári 2020, som mal videnie.
Nebol to sen, ale priamo pred očami sa mi premietali obrazy,
niečo ako film, ktorým som bol zdesený. Toto videnie malo tri
fázy.
Na začiatku som videl sopku striedavo s pyramídou. Vyzeralo to
ako cirkevná hierarchia; tí, ktorí boli na vrchu pyramídy, mali
kontrolu nad tými, ktorí boli pod nimi.
V prvej fáze som videl sediacich na dne sopky. Boli to ľudia zapálení pre Pána (synovia
a dcéry svetla), boli zúfalí, akoby sa nevedeli dostať von. Vnímal som ich pripravenosť ísť
von, ale niečo ich držalo spolu na jednom mieste. Pozerali hore na svetlo, ktoré prenikalo
hrdlom do vnútra sopky.
V druhej fáze sa ľudia pohli z dna sopky smerom hore k hrdlu, cez ktoré prichádzalo svetlo
a chceli vyjsť von. Pri hrdle sopky však stáli ľudia, vyzerajúci ako cirkevní vodcovia. Vo
svojich rukách držali palice, ktoré pripomínali barle. Týmito palicami tlačili zapálených
učeníkov Pánových späť na dno sopky, aby sa nedostali von. Na paliciach som videl
nápisy: v mene našej cirkvi, denominácii, v mene našich úžasných stratégii, programov,
metód, akcií, v mene judaizmu, v mene našich doktrín, v mene nášho učenia, v mene
kresťanskej filozofie, v mene cirkevných štruktúr, náboženstva, zvykov a tradícii.
Tretia fáza – videl som tam aj seba s palicou, na ktorej bolo napísané: „v mene fyzických
obmedzení.“
Hneď som si uvedomil, o čo ide. Pred prorockou školou nám volali ľudia z celého
Slovenska a pýtali sa, čí môžu prísť. Nedokázali sme ich prijať kvôli fyzickým
obmedzeniam, kapacita miestnosti, v ktorej mala prebiehať prorocká škola, nestačila. Bolo
už neskoro reagovať a meniť veci. Preto sme to nechali tak. Činil som z tohto pokánie
a skrze videnie som porozumel, že fyzické obmedzenia nemôžu byť nikdy prekážkou
v tom, čo chce činiť Boh. Potrebujeme byť Jemu poslušní. Do budúcna spravíme všetko
preto, aby tí, ktorých volá Pán, mohli na prorockej škole byť.
Nech je všetko, na čom stavia cirkev a čo nie je Boh, odstránene. Ten, ktorý buduje cirkev,
nepotrebuje barličky našich mien, názorov a výmyslov, ale očakáva, že sa úplne
podriadime Jeho plánom.
3

Boh ťa chce zo sopky von, von k ľuďom, ktorí v bolestiach očakávajú zjavenie sa synov
a dcér svetla: „Lebo túžobne vyzeranie stvorenia očakáva zjavenie synov Božích.“ (R 8:19)
Potrebuješ odhodiť od seba palice kontroly a manipulácie a v odvahe vykročiť smerom
k tomu, k čomu ťa volá Boh. Táto sopka nemôže určovať tvoju budúcnosť alebo ju
obmedziť, či zastaviť. Si v ohrození, keď si tam príliš dlho. Už si dostatočne zohriaty,
potrebuješ von.
Žatva je už pripravená, len ju žať. Ježiš povedal: „Hľa, hovorím vám, pozdvihnite svoje oči
a podívajte sa na krajiny, že sa už belejú, len ich žať.“ (Ján 4:35) Tento palicový tím na
vrchu sopky nechce dopustiť, aby si videl, že krajiny sú už pripravené. Nechcú, aby si
vstúpil do žatvy, ktorú On pripravil. Posledná žatva nebude o veľkých menách alebo o tých,
ktorí sa chcú zviditeľniť. Boh si chce použiť jednoduchých ľudí ako si ty a ja. Presne tak,
ako to bolo na začiatku. Koniec pred príchodom Pána bude podobný počiatku- tak, ako to
fungovalo po Jeho odchode.
Ježiš ťa chce zo sopky von. On ťa chce poslať k synom a dcéram bolesti, do krajín, ktoré
sa belejú, do Jeho žatvy: „A keď videl tie zástupy, hlbokou ľútosťou bol pohnutý nad nimi,
že boli zmorení a rozptýlení ako ovce, nemajúce pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom:
Žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Teda proste Pána žatvy, žeby vyslal robotníkov do
svojej žatvy“ (Mt. 9:36-38)
Kdekoľvek si v Českej republike alebo na Slovensku, pros Pána žatvy, aby poslal
robotníkov do svojej žatvy a – NEZABÚDAJ, ŽE TY SI JEDEN Z NICH A POTREBUJEŠ
ZO SOPKY VON K SKUTKOM BOŽÍM!
Šalom,
Stanislaw Gawel
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1. Začali sme slovom z proroka Izaiáša 9,6. Chválili sme Pána, pretože On
stále vládne.
„Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný a kniežatstvo bude na jeho pleci,
a nazvú jeho meno: Predivný, Radca, Silný Boh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja“ (Iz.9,6).
Vzdávame Ti chválu, že vláda je na tvojich pleciach.

Ty bdieš nad svojim slovom, aby si ho splnil. Ďakujeme Ti za to (Jer 1:12).

Svoj trón si postavil na nebesiach a Tvoje kráľovstvo panuje nad všetkým (Ž 103:19).


Vyhlasujeme, že všetka autorita na nebi a zemi patrí Tebe, Ješua (Mt.28:18).
Chválime Pána, pretože jeho meno je pevnou vežou, kde sa môžeme utiekať a ukryť

(Pr.18:10).

Tvoje zľutovania neprestali. Sú nové každého rána; veľká je tvoja vernosť (Plač.3:22-23).
2. Voľby v Izraeli a telo Kristovo:










Pane, zmiluj sa nad týmto národom a vytvor vládu, ktorá je viac v súlade s tvojou vôľou ako
bola ktorákoľvek vláda v modernej histórii Izraela (Iz.46:13).
Vďaka, že koniec koncov, je vláda na tvojich pleciach.
„Los sa hodí do lona; ale od Hospodina je všetok jeho súd“ (Pr.16:33).
Pozdvihni spravodlivú vládu (Iz.1:25-26).
Máme dôveru, že pracuješ i dnes v izraelských vodcoch (Pr.21:1).
Pane, prebuď telo Kristovo v Izraeli, aby uchopilo zodpovednosť modliť sa neustále za vládu
(1.Tim. 2:1-4).
Nech sa tento verš stane živým slovom pre mnohých kresťanov: „Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách
a prosbách“ (Fil.4:6).
Vlož do sŕdc kazateľov vyučovať a kázať o dôležitosti poslania vlády a potrebe modliť sa za
ňu.
„Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého“ (Jk.5:16).

3. Vláda: Izrael má prechodnú vládu už skoro rok. Sme veľmi vďační, že v tejto perióde
je premiérom stále Bibi Netanjahu. Avšak všetko, čo urobí, je poškvrnené médiami
a opozíciou, ktorá prekrúti veci tak, aby vyzerali ako honba premiéra za svojim vlastným politickým ziskom. Akokoľvek, toto je vláda, ktorej povolil Boh, aby vládla v Izraeli.




Ďakujeme ti Ješua, ako prechodná vláda jednala s bezpečnostnými hrozbami (Sud.6:12-16).
Počas toho, ako Bibi každý týždeň číta prorocké odkazy, nech sa prebudí a povstane jeho
viera v Mesiáša Ješuu.
Pane, nad touto prechodnou a aj novou vládou Izraela vyznávame: „Hospodin bude vyvýšený, lebo prebýva na výsosti; naplní Sion súdom a spravodlivosťou. A bude stálosť za tvojich
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čias, hojnosť rôzneho spasenia, múdrosti a známosti. Bázeň Hospodinova bude jeho pokladom“ (Isa. 33:5-6).
3. Palestínčania: Trumpov "mierový plán" priviedol Palestínsku samosprávu do totálneho
chaosu. Palestínčania sa na Bezpečnostnej rade OSN snažili odsúdiť americký mierový plán
pre Blízky východ, avšak nezískali dostatočnú medzinárodnú podporu. Nedávny prieskum
verejnej mienky ukázal, že veľká väčšina Palestínčanov odmieta prijať mierový návrh
a podporuje násilné povstanie proti Judei a Samárii. Obavy o bezpečnosť v tejto oblasti sú
oprávnené a potrebujú byť pokryté našimi modlitbami.
Ďakujeme za všetky izraelské bezpečnostné zložky(Ez. 37:10).
Vieme, že Ty si ten, ktorý stráži a chráni Izrael (Jer.31:10). V tvojom slove vidíme, že si používaš armádu Izraela, aby si porazil jeho nepriateľov (Iz.41:10-16).
Prebuď všetkých izraelských obyvateľov v Judei a Samárii k veľkej ostražitosti a zabezpeč
im Božskú ochranu (Ž. 18,2-3, 140:7).
Poskytni bezpečnosť a ochranu – predovšetkým na cestách- pre všetkých, ktorí cestujú.
Naďalej dodaj tajným izraelským službám nadprirodzenú vnímavosť (Job 12:22; 28:11b).
Odhaľ a zvrhni všetky nepriateľské plány proti tvojmu ľudu (Ž. 33:10-12).
Vďaka, že si v posledných rokoch zabránil mnohým pokusom o únos. Prosíme, naďalej
stráž a chráň obyvateľov tohto územia pred touto vážnou hrozbou (Ž. 121:4).
Pomôž izraelským bezpečnostným zložkám pripraviť sa aj na prípadnú ďalšiu arabskú intifádu (Ž. 68:1, 30b).
Pane, zrealizuj toto slovo: „A strach Boží prišiel na všetky kráľovstvá tých zemí, keď počuli,
že Hospodin bojoval proti nepriateľom Izraela“ (2 Kron.20:29).











Bezpečnosť - iránska cirkev. Irán sa zmieta v ekonomickom a sociálnom chaose.
V poslednom období čelil viacerým prírodným katastrofám – zemetraseniam, povodniam
a moru. Démonická vláda tejto krajiny však neuhla od svojej priority číslo jedna – vyhladiť
Izrael – židovský štát a zneužíva svoj čas a verejné financie na zrealizovanie tohto cieľa. Obyvatelia Iránu sú znechutení a sklamaní z islamu. Uprostred toho všetkého Ješua prechádza
iránskou krajinou, zachraňuje a posilňuje Svoje telo, ktoré veľmi rýchlo narastá.
Ďakujeme Pane, že máš milosť nad obyčajnými ľuďmi v Iráne (Plač 3:22-23).
Nech Telo Kristovo v Iráne tento rok rastie exponenciálne rýchlo (Mt.16:18-19)!
Pošli pastierov, ktorí budú učiť nové ovečky kráčať po tvojich cestách (Ef.4:11-16).
Požehnaj s potešuj všetky tvoje iránske deti, ktoré sú momentálne vo väzení pre svoju vieru
(Žid.11:32-12:2).
Prosíme Ťa, daj iránskej cirkvi zjavenie o tvojich obnovujúcich plánoch s Izraelom
(Jer.32:41-42).
Vlož do nich príhovorného ducha, ktorý sa bude modliť za ich národ, predovšetkým za jeho
vzťah s Izraelom (Num.24:9b).
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Bezpečnosť – Irán: Jedna z hlavných úloh IDF je pripraviť sa na možnú budúcu vojnu
s Iránom.








Pane, ďakujeme Ti, že Izrael vníma túto hrozbu veľmi reálne a vážne (Iz. 21:6, 11-12).
Ďakujeme za ovocie Netahjahua, ktorý poukazuje na túto hrozbu otvorene a globálne
už mnohé roky (Kaz.11:1).
Požehnaj šéfa nového proti-iránskeho komanda, generála T. Kalmana. Daj mu schopnosť
použiť všetky skúsenosti, ktoré nadobudol ako bývalý bojový pilot IAF, plus múdrosť zhora
(Pr.21:31).
Vylej do sŕdc vojenských veliteľov tvoje stratégie a taktiky (1.Kron.14:15).
Naďalej pomáhaj Izraelu udržiavať svoje červené čiary, predovšetkým na hraniciach so Sýriou (Mt.5:37).
Ak je potrebný preventívny úder na Hzibaláh v Libanone, prípadne na samotný Irán, jasne to
zjav vodcom Izraela (Joz. 6:2).

Koronavírus: Celkový obraz spôsobuje chaos. Je síce pravda, že vírus sa prenáša veľmi
rýchlo, ale jeho fatálne následky sú omnoho nižšie ako u niektorých iných jeho predchodcov.
Je jasné, že informácie sú podávané tak, aby šírili paniku a strach, čo otvára dvere pre nepriateľa.







Prehlasujeme, že táto epidémia Boha vôbec neprekvapila. Náš Boh vládne (Ž. 103:19)!
Vďaka za odvahu čínskej cirkvi, ktorá túto situáciu prijala ako výzvu a príležitosť šíriť Božie
kráľovstvo.
„Veď ak zvestujem evanjelium, to nie je pre mňa chvála; je to moja povinnosť a beda mi,
ak ho nebudem zvestovať“ (1Kor.9:16)!
Pane Ješua, nech telo Kristovo po celom svete odmietne strach a paniku a odpočíva v Tebe
(2Tim.1:7).
Pomôž nám vidieť, že toto všetko je súčasťou Tvojho konečného trasenia (Hag.2:4-7).
Pomôž vláde Izraela viesť národ do pokoja a poskytni jej múdrosť v každom rozhodovaní
ohľadom ochrany národa (Ez.20:40, 48:19).

Antisemitizmus a alija: Opäť pokrývame modlitbami aj túto oblasť, pretože ide o znamenie
všetkým Židom v exile, že je čas, vrátiť sa domov.






„Preto hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že sa už nebude viacej hovoriť: Ako že žije Hospodin,
ktorý vyviedol synov Izraelových hore z Egyptskej zeme, ale: Ako že žije Hospodin, ktorý
vyviedol synov Izraelových hore zo zeme severu a zo všetkých zemí, do ktorých ich bol
rozohnal. A dovediem ich späť do ich zeme, ktorú som dal ich otcom. Hľa, pošlem po mnohých rybárov, hovorí Hospodin, a vylovia ich, a potom pošlem po mnohých lovcov, a zlapajú
ich so všetkých vrchov a so všetkých brehov a z rozsadlín skál“ (Jer. 16:14-16).
Pane, čokoľvek to stojí – zobudiť židov na Západe - sprav to s toľkou dávkou milosti, ako je
to len možné (Zach. 8:7-8).
Zabráň Židom vo Veľkej Británii myslieť si, že Jeremy Corban bol ich jediný nepriateľ, a že
teraz sú v bezpečí (1Tes. 5:32).
Pomôž Židom vidieť hrubý antisemitizmus a anti-izraelský postoj, ktorý sa rozmáha
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v demokratickej strane.
Vďaka za návrat niekoľkých etiópskych Židov minulý týždeň, ale Abba, ešte sú tisíce, ktorí
sa chcú vrátiť domov. Priveď ich náhle do Izraela (Mal.3:1)!
Abba, európsky Židia vidia, čo sa deje a z nejakého dôvodu to ignorujú. Každý deň prechádzajú popri množiacich sa antisemitských grafitov na stenách. Zatras s nimi a zachráň ich,
zakáž im zabudnúť na Jeruzalem (Ž.137:5-6).
Daj nám vládu, ktorá doširoka otvorí dvere pre všetkých v exile, bez ohľadu na rasu, presvedčenie alebo finančné zázemie (Iz.62:10).
Hojne požehnaj všetky kresťanské organizácie, ktoré či už metaforicky alebo doslovne,
nesú na pleciach tvoj ľud späť domov (Iz. 49:22).







Ďakujeme, že stále stojíte s nami za tento národ.
IFI tím
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Určite viete o možnosti
podporiť neziskové organizácie dvoma percentami
vami zaplatenej dane.
Týka sa to všetkých ľudí, ktorí dane platia,
to sú zamestnanci aj živnostníci,
ale aj firmy teda právnické osoby.
Každý môže rozhodnúť
komu svoje dve percentá z už zaplatenej dane venuje.

VENUJTE ICH NÁM
a podporte naše projekty a aktivity.

Všetky informácie a postupy ako to celé prebieha nájdete
na internetových stránkach
www.rozhodni.sk
V prípade, že nemáte prístup k internetu
alebo možnosť získať tieto informácie,
prosím ozvite sa nám
a pošleme vám všetky informácie spolu s formulármi.
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