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Drahí súrodenci,     
 
tu je slovo zo Slova pre vás.  
 
„Vtedy bolo tajomstvo zjavené Danielovi vo videní v noci. A vtedy dobrorečil Daniel Bohu 
nebies. Daniel odpovedal a riekol: Nech je meno Božie požehnané od veku až na veky, 
lebo jeho je múdrosť a sila. A on mení časy a doby, zosadzuje kráľov a ustanovuje kráľov; 
dáva múdrym múdrosť a vedomosť tým, ktorí znajú rozum. On zjavuje hlboké veci 

a skryté a vie o tom, čo je vo tme, a svetlo prebýva s ním. Teba ó Bože svojich otcov, 
oslavujem a chválim, ktorý si mi dal múdrosť a silu a teraz si mi tiež oznámil to, čo sme 
prosili od teba, lebo si nám oznámil vec kráľovu.“ (Daniel 2:19-23) 

Kráľ Nabuchodonozor mal sen, postavil všetkých mudrcov Babylona pred seba a povedal 
im, že ak mu neoznámia sen a jeho význam, vtedy budú rozsekaní na kusy a ich domy bu-
dú obrátené na hnojisko (Daniel 2:5). Samozrejme, keby oznámili sen kráľovi a dali jeho 
význam, vtedy kráľ by ich odmenil. Mudrci však nedokázali vyložiť sen a to veľmi rozhneva-
lo kráľa, ktorý rozkázal zahubiť všetkých mudrcov Babylona. Vtedy hľadali aj Daniela 
a jeho priateľov, aby boli zabití. Vtedy Daniel požiadal kráľa, aby mu dal čas, aby mohol 
oznámiť sen a jeho výklad kráľovi. Kráľ jemu vyhovel a Daniel to oznámil svojim priateľom, 
aby prosili zľutovanie od Boha nebies vzhľadom na to tajomstvo, aby nezahynuli on, jeho 
priatelia a pozostalí mudrci Babylona. Daniel si bol  istý, že „Skryté veci patria Hospodinovi, 
nášmu Bohu a zjavené nám a našim synom až na veky, aby sme činili všetky slová tohoto 
zákona.“ (5 Mojžišova 29:29) Vtedy bolo tajomstvo zjavené Danielovi vo videní v noci 
a začal dobrorečiť Bohu nebies.  

Je nedeľa 2. 22 a slovo, ktoré ma veľmi zasiahlo v tomto dobrorečení je zapísané práve 
v knihe proroka Daniela 2:22 a hovorí, že Boh mení časy a doby a On zjavuje hlboké 

veci a skryté a vie o tom, čo je vo tme a svetlo prebýva s ním. Vnímam toto slovo, ako 
slovo do roka 2022. Predtým, ako som prijal toto slovo, mal som videnie – bolo to niekedy 
koncom decembra 2021. Videl som obrovský hrniec, ktorý bol zakrytý pokrývkou na ktorej 
bolo veľkými písmenami napísane: COVID, OČKOVANIE, TESTOVANIE atď. Hrniec bol 
obklopený veľkým zástupom ľudí  z rôznych národov. Bolo to pre mňa čudné, lebo všetci 
pozerali na ten vonkajšok, na to, čo bolo napísané na pokrývke. Vtedy som počul hlas, kto-
rý hovoril ,zdvihni pokrývku a pozri do vnútra. Verím, že tento rok je rokom pozerania do 
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vnútra, tam, kam fyzické oči nevidia, len tie duchovné. Toto  videnie nás môže ochrániť, ale 
tiež zachrániť druhých skrze nás, tak, ako zachránilo Daniela, aj jeho priateľov. Nepozeraj 
tam, kam celý svet pozerá, ale tam kde svet nevidí. Pozri pod pokrývku, aj bez toho, aby si 
ju musel zdvihnúť.  Človek pozerá na vonkajšok, ale Boh vidí do vnútra; Dávid je toho prí-
kladom. Potom ako Saul zhrešil skrze neposlušnosť, Boh poslal proroka Samuela do Betle-
hema, aby obetoval a pozval Izaiho a jeho synov k obeti. Keď Samuel zbadal Eliaba brata 
Dávida pozrel na neho fyzickým zrakom a povedal „Dozaista je pred Hospodinom jeho po-
mazaný.“ (1Samuelova 16:6) Prorok si myslel, že fyzická postava Eliaba  môže ovplyvniť 
Božie pomazanie – pozeral na to, čo bolo viditeľné na pokrývke, na povrch na to, čo je von-
kajšie. Ale Boh ho varoval „...Nehľaď na jeho peknú tvár a na výšku jeho postavy, lebo som 
ho zavrhol. Lebo ja nehľadím na to, na čo hľadí človek, pretože človek hľadí na to, čo je 
pred očami, ale Hospodin hľadí na srdce.“ (verš 7). Boh bol verný svojmu slovu, ktoré za-
sľúbil Samuelovi, ešte predtým, ako prišiel do Betlehema – „...ja ti dám vedieť, čo máš ro-
biť, a pomažeš mi toho o ktorom ti poviem.“ (verš 3). Božia voľba na kráľa Izraela bola 
skrytá pod pokrývkou; bol to Dávid a nie Eliab. Táto myšlienka ma vedie do úplnej závislos-
ti na Bohu, lebo Boh mení časy a doby a On zjavuje hlboké veci a skryté a vie o tom, 

čo je vo tme, a svetlo prebýva s ním. Preto poďme von z toho, čo je povrchné 
a vstúpme naplno do hlbín Božích. „Z hlbín volám na teba, Hospodine. Pane počuj môj 
hlas! Nech pozorujú tvoje uši na hlas mojich pokorných prosieb!“ (Žalm 130:1) „...Lebo 
Duch spytuje všetko, aj hlbiny Božie.“ (1 Korinťanom 2:10) 

 
Šalom.  
 
Stanislaw Gawel 
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Milí priatelia Izraela,  
 
nachádzame sa v čase, keď sa odmietajú hodnoty Božieho Slova a presadzujú sa hodnoty zvráte-
ného myslenia. Je napísané v Iz 6:20 „Beda tým, ktorí hovoria zlému dobré a dobrému zlé, ktorí 
kladú tmu za svetlo a svetlo za tmu, ktorí kladú horké za sladké a sladké za horké!“  
 
Ako nasledovníci Ješuu vieme, že štandardom pre náš život je Slovo Božie, ktoré nás uvádza do 
pravdy a do slobody, ktorá nás oddeľuje od náboženstva, depresie, vyhorenia, nepokoja, smútku. 
Otázka je: „čo nám bráni, aby sme zažívali plnosť evanjelia, za ktoré Kristus zaplatil svojou draho-
cennou krvou?“ 
 
Jedna z vecí, na ktoré útočí kráľovstvo tmy, je rodina a jej základy. Rodičia sú zaplavení prácou (od 
rána do večera). Deti si nárokujú na lepší životný štandard. Hodnota práce je nízka a tlak spoločnos-
ti je vysoký. Hypotéky, pôžičky, túžba po majetku, atď. Výsledok? Únava, frustrácia, prázdnota, 
neustály tlak na myseľ, neochota, netrpezlivosť, malomyseľnosť, slabosť, kapitulácia („už mám vše-
tkého dosť“).  
 
Ak je studňa prázdna, nemá čo dať. Kedy bude moja studňa plná? Kedy budem prežívať pokoj? 
Radosť? Naplnenie?  
 
Konflikty v rodine a v práci, sú na to, aby sme sa naučili vnímať Ducha a rozhodovať sa v pokoji. 
Avšak viac krát sa stane, že chceme rýchle riešenie, a tak nemáme čas na vnímanie Ducha, 
a vstupujeme do toho s emóciami. Sme unavení neustálym riešením, a to nás zbavuje ostražitosti 
a rozlišovania.  
 
Viackrát sa mi stalo, že konflikt s deťmi ma unavoval, zaneprázdňoval moje myšlienky a útočil na 
moju slabosť. Vedel som, že je napísané v Efežanom 6:12 „lebo nie je nám zápasiť s krvou 
a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými 
mocami zlosti v ponebeských oblastiach.“ A predsa sa emócie hnevu a frustrácie tlačili do môjho 
srdca a z mojich úst. Ale je tiež napísané v Jakubovi 1:1-2 „Považujte to za každú radosť, moji 
bratia, keď na okolo upádate do rôznych pokušení vediac, že dokázanosť vašej viery pôsobí 
trpezlivosť.“ 
 
Čo máme vlastne robiť? Je tu napísané, že trpezlivosť je ovocím viery. Viery v Syna Božieho a jeho 
Slovu. Viera sa dokazuje tak, že vyznávame Slovo Božie a v nádeji očakávame dobré.  Očakávanie 
formuje našu trpezlivosť. Viera je presvedčením o veciach, ktoré nevidíme (Hebr. 11:1). 
A tak sa aj stalo. Najprv som sa modlil, aby som videl svoje deti tak, ako nebeský Otec. Vierou som 
prijal, že moje deti sú darom Božím, a potrebujú vidieť pravdu o sebe a o tom, ako ich Boh vidí. 
A potom prišla zmena, ktorú som v nádeji očakával. Zmena, ktorú som nevyprodukoval sám, ale 
Duch Svätý. Úžasné!  
 
Ako sa dostanem k tej viere práve dnes?  
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Najprv zložme naše bremená a poďme k Nemu, k Jeho nohám.  Je napísané v Mat. 11:28-30 
„Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obtiažení, a ja vám dám odpočinutie. Vezmite moje jar-
mo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a najdete odpočinutie svojim 
dušiam; lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno ľahké.“ 
 
Ješua hovorí v predchádzajúcich veršoch o ľuďoch, ktorí sa nechceli dať usvedčiť o hriechu. Karhá 
mestá, ktoré neučinili pokánie. Neboli ochotní prijať karhanie, napomenutie alebo aj povzbudenie 
k odvráteniu sa od zlých ciest. Mnohí videli zázraky, a predsa ich srdce zostalo zatvrdnuté. Ale 
i napriek tomu, že náš Pán je prísny, prichádza po týchto slovách s nádejou a riešením.  
 
„Poďte ku mne“: hovorí Pán. Kedy si naposledy s Ním trávil čas? Je to tvoj osobný čas s Otcom. 
Boh je úžasný! On má tak veľa vecí, ktoré nám chce ukázať, že si to ani nevieme predstaviť.  
 
Je pre nás nevyhnutné, aby sme prinášali živé evanjelium. Ak nebudeme iní, ako tento svet, evanje-
lium bude len alternatíva k iným alternatívam. Sme povolaní byť svetlom a soľou. Prinášať ŽIVOT, 
kde je smrť. Ako? Môžeš dať len to, čo máš. Je napísané: „Ten, kto má Syna, má život; kto nemá 
Syna Božieho, nemá života.“(1Jn 5:12). Ak máš Syna, máš život. Význam zapísaného slova 
v gréčtine „ζωη“ (život) obsahuje absolútnu plnosť života. Kto je znovuzrodený, má Ducha života 
v sebe a má k dispozícii neobmedzený zdroj večnej lásky a milosti. Vierou prijímame, že nás miluje. 
„Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od 
každej neprávosti.“ (1Jn 1:9) 
 
Božím zámerom je, aby sme boli ako Jeho Syn Ješua. Pán Ježiš povedal: „...sám od seba nerobím 
ničoho, ale ako ma naučil môj Otec, tak a to hovorím.“ (Jn 8:28). Čo si sa dnes naučil od nebeského 
Otca? To budeš robiť, hovoriť.   
 
Ak sme pre evanjelium pod tlakom, v súženiach, v mnohej trpezlivosti, ...   je to cesta kríža, v ktorej 
sa formuje Jeho obraz v nás. Naše ja sa pokoruje a Boh sa zvelebuje v nás a cez nás.  
 
Poznaj pravdu v okolnostiach, v ktorých sa nachádzaš a budeš vidieť Jeho spasenie. Aké je to milé 
v Božích očiach, keď sa mu poddávame ako synovia. Apoštol Pavol napísal: „Cez slávu i pohanu, 
cez zlú i dobrú povesť; ako bludári, a predsa pravdiví; jako neznámi, a dobre známi; jako zomierajú-
ci, a hľa, žijeme; jako káznení, no, nie usmrcovaní; jako smutní, avšak vždycky sa radujúci; jako 
chudobní, ale mnohých obohacujúci; jako ničoho nemajúci, a všetko v moci majúci.“ (2Kor 6:8-10).             
 
Už nežijeme sami pre seba. Je napísané: „Lebo nikto z nás nežije sám sebe, a nikto sám sebe ne-
zomiera. Lebo keď žijeme, žijeme Pánovi; a keď mrieme, mrieme Pánovi. A tak tedy buď žijeme buď 
mrieme, sme Pánovi.“ (Rim 14:7-8). Ak to vieme, začnime v plnosti napĺňať Otcovu vôľu a budeme 
viac a viac Jemu podobní.  
 
Šalom 
Jozef  Janits 
Chevra tím 
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Milí priatelia Izraela,  
 
Valerij (76 rokov) žije v Beregove. Židovské korene má po matke. Pracoval v armáde ako 
hlavný rotmajster. Zažil krutú vojnu v Afganistane. Neskôr pomáhal pri záchranných prá-
cach v Černobile.  
 
Je aktívny člen v židovskej komu-
nite. Pravidelne sa zúčastňuje 
modlitieb a šabatu. Len nedávno 
sa objavil šedý zákal na jeho 
očiach, ktorý sa rýchlo rozšíril 
a mal na mále, že stratí zrak. 
V minulom roku podstúpil operá-
ciu obidvoch očí. Vďaka Bohu, že 
operácia sa podarila a zrak sa 
mu vrátil.  
Je veľmi vďačný za pomoc, ktorú 
od nás dostáva, fyzicky aj dušev-
ne.  
 
Ďakujme Bohu, že sa stará 
a nezabúda na svoj ľud v diaspó-
re. Chváľme Hospodina, že je 
dobrý a jeho milosť trvá na veky 
(Žalm 136). 
 
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 


