
Premáhať zlo a žiť 
novým, Božím 
spôsobom
Milé priateľky a priatelia!

Na stránkach nášho mini spravodajcu sa 
vám chceme opäť prihovoriť a oboznámiť 

vás s niektorými udalosťami, ktoré sa počas roka udiali. Viem, že 
mnohé a mnohí ste sa za našu službu modlili a povzbudzovali ste 
nás. Vaša akákoľvek podpora je pre nás dôležitá a vážime si ju. Ďa-
kujeme a nech vám to Pán mnohonásobne odplatí! 

V mojom úvodníku sa chcem s vami podeliť o myšlienky, kto-
ré počas roka zaznievali v mojom srdci i mysli. Súvisia aj s témou 
tohoročnej konferencie a určite hovoria do našej doby, do času, 
v ktorom žijeme: Všetko má svoj čas a svoju hodinu, každá vec 
pod nebom. (Kazateľ 3:1) Sú dni dobré i zlé, slnko svieti a dážď padá 
na dobrých aj zlých. V knihe Kazateľ, 3:11 sa píše: Boh učinil všetko 
krásne vo svojom čase i večnosť dal do našich sŕdc, ale dielo, ktoré 
Boh koná, človek od začiatku až do konca nevystihne. Boh zostáva 
v mnohých svojich myšlienkach pre nás tajuplný. Ústami proroka 
Izaiáš 55:8 hovorí: ...moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami, ani 
vaše cesty nie sú mojimi cestami. Napriek tomuto vyhláseniu nášho 
Boha na stránkach Biblie je toľko nebeských vecí nachystaných pre 
nás, ktoré sú otvorené a dostupné pre každého. A všetky tieto veci 
majú pôvod v Božej mysli, sú v Jeho plánoch pre Jeho stvorenie. 
Hospodin hovorí ústami proroka Jeremiáša 29:11: Ja poznám svoje 
zámery, ktoré mám s vami. Sú to zámery pokoja, a nie nešťastia, 
dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete ku mne volať, keď prídete 
a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás.

Všetko má svoj čas. Nebeský Otec hľadá a uskutočňuje svoje 
plány pri nás so zámerom, aby mohla vojsť naša duša do odpočin-
ku a aby naše postoje odrážali Božiu lásku. Je veľmi veľa negativity 

na tomto svete a my sme povolaní túto tmu rozrážať Božím svet-
lom, ktoré má moc. 

V 2Kor 5:17 je napísané: V Kristovi sme nové stvorenie, staré 
veci pominuli, sú tu nové. Boh naplánoval všetok čas, roky i dni 
pre nás, aby  prostredníctvom Ducha Svätého budoval v nás no-
vého človeka, nových ľudí v Kristovi. Ty aj ja, naše rodiny i náš 
národ sa nachádzame v tejto fáze večného Božieho plánu. Mohla 
by som pokračovať vymenovávaním ďalších vecí a udalostí, ktoré 
sú a boli v Božom pláne. Chcem však zvýrazniť fakt, že náš národ 
bol a je zahrnutý do Božieho plánu a je to vlastne o tebe a o mne. 

Identita nového človeka, ktorá je daná naším Vykupiteľom, je 
Božská a v nej by sme mali chodiť a konať. Náš malý národ v srdci 
Európy vysiela signály o sebe do celého sveta od roku 1993, kedy sa 
uskutočnil akt nezávislosti našej vlasti a bola vyhlásená Slovenská 
Republika. V roku 2016 bude Európskej únii predsedať Slovák a my 
máme možnosť už teraz sa za neho modliť, aby bol schopný prijí-
mať Božie rady do zložitej situácie v Európe. Mám teraz na mysli aj 
veľký pohyb v celej Európe cez príliv utečencov. Je mojou túžbou, 
aby náš malý štát v centre Európy bol národom, ktorého identi-
ta je v živom Bohu, aby mal schopnosť ovplyvňovať národy Božím 
spôsobom. Boh sleduje národy a mestá a chce ich viesť cestou 
spravodlivosti. Spomeňme si na mesto Ninive. Boh videl ich hriech, 
nechcel ich však zničiť, ale odvrátiť od zlých ciest a zachrániť ich.

V Kristovi sme novým stvorením, už nie sú zaujímavé staré veci. 
V Kristovi máme nadprirodzenú silu premáhať zlo a žiť novým, Bo-
žím spôsobom. A je tu ďalšie nádherné zasľúbenie 2 Kor 4:16 ... 
vnútorný človek sa obnovuje každý deň a 2 Kor 4:5-7 ...lebo cho-
díme vierou a nie videním. Boh dal vnútornému človeku – našej 
podstate schopnosť zostať večne mladým, sviežim, s optimizmom 
a radostným očakávaním budúcich vecí. Boh s láskou hľadí na 
tohto nového človeka v Kristovi. Pomáha nám a Jeho Duch nám 
sprostredkováva milosť k pokániu a obnovovaniu. 

Prajem vám víťazný život! 
S láskou a žehnaním Vaša sestra v Ježišovi Kristovi  

Rút Krajčiová, prezidentka Aglow na Slovensku

AGLOW – Združenie kresťanských žien už 18 rokov na Slovensku 
 vytvára mosty  usiluje o jednotu medzi kresťanmi v Duchu Svätom  pomáha niesť 
evanjelium  prináša nádej a uzdravenie, lásku a zmierenie  privádza bližšie k Pánovi 
Ježišovi  každoročne usporadúva slovenskú konferenciu v prorockom duchu 

„V horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi.“  Rimanom 12:11
„...veľký je zástup zvestovateliek víťazstva.“  Žalm 68:12

Aglow v preklade – žiara, vrúcnosť, je medzinárodné spoločenstvo žien, ktoré zahrnuje ženy zo všetkých kresťanských de-
nominácií na svete. Na všetkých kontinentoch existujú tisíce skupín Aglow, ktorých členkami sú kresťanky oddané Ježišovi 
Kristovi ako Spasiteľovi a Pánovi, ktoré chcú byť svetlom a soľou vo svojom okolí.
Aglow je služba pre teba ako ženu... práve takú, aká si. Možno máš otázky o duchovných veciach alebo ani nevieš, či Boh na-
ozaj existuje. Možno ako kresťanka túžiš viac rásť v tvojom vzťahu s Ježišom. Možno hľadáš príležitosti pre službu – praktické 
cesty, ako prinášať nádej Božej lásky iným a zlepšovať svet navôkol. Nech si ktokoľvek a kdekoľvek, Aglow ti má čo ponúknuť.

                          

                                  

                                  

                                  

Prorocké slovo pre Slovensko
Toto slovo pre našu krajinu prijala sestra Teresa Lee Etter z USA a odo-

vzdala ho na Regionálnej konferencii Aglow v Partizánskom 14. 6. 2014: 
Nikdy ťa nenechám a neopustím, Slovensko, pripravím ťa pre ženícha 

ako krásnu nevestu. Ozdobím ťa pre tento čas. A prišiel tvoj čas, aby si 
vyrašila tak, ako sa otvára skrytý púčik, aby ukázal krásny kvet a sladkú 
vôňu mojej lásky. 

Ja som na  teba nezabudol, moje milované Slovensko. Povstanem 
a zasvietim nad tvojou krajinou, hovorí Pán. 

Naplníš svoje povolanie a  predurčenie od  dávnych čias, pretože ťa 
držím vo svojej ruke a chránim. Môj milovaný ľud, moja milovaná neves-
ta, moja krajina. Môj ľud, Ja ťa pozdvihnem a dám svietiť môjmu svetlu 
nad tebou. Moja sláva bude zjavená nad tvojou krajinou, uvidíš, že sa to 
naplní.

Vnímam, že Boh vyzdvihne Slovensko v blízkej budúcnosti, a tak sa 
rozšíri povedomie o tom, čo Boh robí v strednej Európe. 

Slovensko sa stane povšimnutiahodným ako nikdy predtým.
Teresa Etter, Aglow Transformation Team

Letné pracovné stretnutie Aglow
Koncom júla sa na maleb-

nom Liptove stretli pracov-
níčky Aglow z rôznych kútov 
Slovenska. Bolo to priateľské 
stretnutie sestier, ktoré sú 
previazané Božou láskou a pri-
jali konkrétnu službu v Aglow.

Pripravovali sme toho-
ročnú konferenciu, zdieľali 
sa navzájom o našej práci, 
o problémoch, dianí v krajine 
a povzbudzovali sme sa na-
vzájom. Celé stretnutie bolo 

poznačené radosťou, naozaj sme sa veľa a schuti nasmiali.  Hodnotili sme 
našu službu na Balkáne, Campfeste, vo väzniciach, v našich skupinkách.

Naše pracovné stretnutie bolo plné chvály, vďaky a prosieb za Božie 
vedenie pre ďalšiu prácu. Prijali sme záver, že chceme byť kanálmi Božej 
milosti a lásky všade, kde žijeme a kde nás náš Boh pošle.                       kraj

SLOVAKIA
i n t e r n a t i o n a l



                                  

Keď sa ti dvere otvoria, 
neváhaj vstúpiť

Rút a ja sme túžili ísť do Srbska s konferenciou Aglow už dlhší 
čas, ale nejako sa to nedarilo napriek tomu, že sme každý rok chodi-
li do Padiny a obdobne aj do iných slovenských osád na Dolnej zemi 
na kratšie misijné výjazdy zo zboru Prielom už takmer 10 rokov.

A odrazu to bolo tu. Sestra Anička Kozáková pricestovala do 
Bratislavy a povedala nám, že sestry z Padiny, z viacerých zborov 
nás pozývajú, aby sme prišli ešte skôr, ako sa začnú jarné práce. 
Pozvanie sme prijali a začali sme sa okamžite vážne pripravovať. 
Boli to otvorené dvere a 28. marec 2015 zostane zaznamenaný 
ako deň, keď bola prvá jednodňová konferencia Aglow v Padine.

Organizačnú skupinku tvorili sestry z piatich zborov z Padiny 
a zvládli to na výbornú. Bratislavský tím Aglow pozostával z desia- 

tich členov. Program konferencie, ktorý bol zameraný na cirkev, 
naplno zaujal prítomných z viacerých kresťanských zborov z Padiny 
a Kovačice, ktorí priviedli sem svojich priateľov, susedov a členov 
rodín, ktorí ešte osobne nespoznali svojho Spasiteľa. V preplne-
nej veľkej sieni strávili takmer všetci  celý deň, lebo bol pripravený 
obed a občerstvenie pre všetkých účastníkov konferencie. 

S veľkým záujmom a pozornosťou sledovali prezentáciu zdru-
ženia Aglow, ktorú mala prezidentka Aglow Slovenska Rút Krajčio-
vá, pozorne sledovali vyučovanie o modlitbe Tonky Kuševovej, ká-
zeň Jaroslava Kuševa o jednote, ktorá sa hodila do situácie v cirkvi 
v tomto prostredí. Oslovil ich aj seminár o druhom príchode 
Pána  cez umelecké stvárnenie podobenstva o desiatich pannách, 
ktorý pripravila Mária Kunčáková. Aj ostané  veci, ktoré sa tu diali, 
boli na Božiu slávu – modlitby za duchovný rast a uzdravenie, pro-
rocké vízie o význame jednoty veriacich, aby mohli byť svetlom 
pre svet a zasiahli tak evanjeliom stratených a vznik nových zná-
mostí, priateľstiev a novej spolupráce.

Chváliaca skupina pozostávajúca z mladých hudobníkov a spe-
vákov bola silným podnetom k spoločnej mocnej chvále starších 
i mladších členov zborov v tomto prostredí.

Či a ako budeme pokračovať, vie len Boh sám, ale z Padiny už 
prišiel podnet, aby sme sa začali modliť za ďalšie stretnutie v roku 
2016. Tak sa to všetko začína. Túžbou a modlitbou. A náš mocný 
a nádherný Pán vždy dá viacej, ako môžeme prosiť a očakávať. 
Boli sme v Srbsku s túžbou dať to, čo máme,  a vrátili sme sa po-
vzbudení k ešte väčšiemu smädu a horlivosti pre Božie kráľovstvo.  

Mária Kunčáková

Krásna zvonku, krásna 
zvnútra – jednoducho v Ňom

AGLOW nA CAmPfeSte 2015
Som Bohu veľmi vďačná, že som sa mohla zúčastniť na tomto 

kresťanskom stretnutí. Je to úžasné vidieť, ako 7000 mladých 
ľudí chváli nášho Boha. Ako sa spája Cirkev Kristova. Nikto sa 
nikoho nepýta, kde patrí, do akého spoločenstva... Spája nás 
Božia moc, aby sme v jednote a pravde oslavovali Pána pánov 
a Kráľa kráľov. 

Témou Campfestu 2015 bolo „Jednoducho v Ňom“. Keď sme 
v Ňom a On je jednoducho v nás, vytvárame Božiu atmosféru, 
kdekoľvek sme. Boh robí nové veci na Slovensku, možno nie 
podľa našich predstáv, ale prebudenie Cirkvi prichádza a Cam-
pfest je toho svedectvom.

Pracovali sme na Božej vinici v tíme: Antónia a Jaroslava  
Kuševovci, Martinka Ostricová, Slávka 
Jankurová, Lacka, Daniela Stupáková, 
Alenka Chlebovcová, pod vedením 
prezidentky AGLOW Rút Krajčiovej. 

Náš zelený altánok priťahoval zá-
ujem okoloidúcich nielen výraznou 
farbou, ale aj biblickými veršíkmi. 
Na rozhovory a modlitby prichádzalo 
mnoho mladých žien. Slúžili sme té-
mou „Krása zvonku a zvnútra“. 

Prvý deň sme s Martinkou vyrazili 
do terénu oslovovať prichádzajúcich 
mladých ľudí. Keď som videla ses-
tru Martinku, bola som pohnutá vo 
svojom srdci. V Martinke som videla 
Pána Ježiša, ktorý sa skláňal k ľuďom. 
Vedela objať, pohladiť, kľaknúť na 
kolená nielen k Slovákom, ale aj za-
hraničným hosťom. Boh ju požehnal 
darom evanjelizácie. Pri službe mi 
Boh pripomínal prorocké slovo sestry 
Anky Petrovej z konferencie v roku 
2010 pre AGLOW z Ezechiela 47, kde 
Boh hovorí: „Ako voda vytryskla spod 
chrámu, najprv bola po členky, potom 
po kolená, až tak, že bolo treba plávať 
a nechať sa unášať Duchom Svätým.“ 

Vnímala som, ako nás Boh viedol v našej službe, ako nás 
uvádzal do Božej pravdy, odkrýval nám veci, dával múdrosť 
a zmocnenie. Navzájom nás dopĺňal darmi Ducha, ktorými nás 
obdaroval. Boh nám posielal mladé ženy so zraneniami a s rôz-
nymi poviazaniami, ale aj plné odhodlania slúžiť na Pánovej 
vinici. Povzbudením bolo to, že majú Božiu víziu v srdci a sú 
pripravené do služby aj po odbornej stránke. Niekoľko dievčat 
sme mohli viesť pred Boží trón, aby prijali do srdca Pán Ježiša. 
Na návšteve sme mali aj mužov. Vďaka za brata Jara, ktorý nám 
pomáhal v tejto službe, ale aj pri stavbe altánku. 

Počasie nám vďaka Bohu prialo – a hoci slniečko poriadne 
pripekalo, dolinou vial vánok, ktorý nás osviežoval. Božia at-
mosféra napĺňala celé priestranstvo. Nech je vyvýšený Hospo-
din zo Siona, ktorý nás viedol počas celého stretnutia a požeh-
nal tých, ktorým sme slúžili, a cez túto službu požehnal aj nás. 

Daniela Stupáková



Sny, ktoré sa stávajú skutočnosťou
ROK 2015 – DOvOLenKA A miSiA AGLOW nA BALKáne 

Je krásne po-
zorovať Božie 
vedenie v našich 
životoch a v spo-
ločenstve sestier 
i bratov Aglow. 
Už po tretíkrát 
sme boli na spo-
ločnej dovolen-
ke v Chorvátsku, 
v Bosne a Herce-
govine a tento rok 
sme boli aj v Čier-
nej Hore. Pozná-
vanie krás príro-
dy, mora a ľudí 

umocňovala krásna prítomnosť nášho Boha. Chcem hneď na začiat-
ku vyjadriť obrovské ĎAKUJEM nášmu Pánovi, lebo sme prejazdili 
vyše 3000 km. Viackrát to bola veľmi náročná cesta, ktorú, myslím 
si, môžu ženy prežiť len s Božou pomocou. Bol s nami aj jeden vzác-
ny brat a sestra z USA, ktorí žiaľ nemohli byť s nami celé 3 týždne.

Nesenie evanjelia sa stalo prioritou môjho života odvtedy, ako bol 
môj život kompletne zmenený . Stalo sa to potom, ako som odovzda-
la celé srdce Ježišovi. Jeho prítomnosť v mojom srdci vzbudila záujem 
o stratených. A veľakrát som počula vo svojom vnútri Ježišove slová: 
...choďte do celého sveta a ohlasujte evanje-
lium všetkému stvoreniu. (Mar16:15)

V skutočnosti som si nevedela takúto 
službu predstaviť, pretože sú s tým spoje-
né mnohé prekážky, ktoré treba prekonať. 
Služba Aglow ma pritiahla aj preto, že toto 
spoločenstvo žien prijalo poverenie od 
svojho Pána na hlásanie evanjelia, dobrej 
správy. Od roku 2010 náš Boh viedol službu 
Aglow pri šírení evanjelia otvorením dverí 
do väzníc , do Srbska, Chorvátska, Bosny 
a Hercegoviny a do Čiernej Hory.

Toto leto sme začínali v krásnom meste 
Split na brehu Adriatického mora, ktoré si 
vybral za sídlo jeden z panovníkov Rímskej 
ríše – Dioklecián – a prežil tam svoj život. 
Tento muž, plný pýchy a veľkých svetských 
ambícií, sa rúhal Bohu a nenávidel kresťanov. Sám seba vyhlasoval za 
Boha, znenávidel svoju ženu i dcéru, lebo sa stali kresťankami, a jeho 
životným priateľom sa stal jeden generál jeho vojska. Kresťanov nie-
lenže nenávidel, ale ich aj prenasledoval a ničil. Na konci svojho života 
ťažko ochorel a prosil kresťanov o modlitby. Túto krátku informáciu 
o tomto meste píšem aj preto, že dnes v meste žijú kresťania a vznik-
lo tu aj niekoľko  spoločenstiev znovuzrodených kresťanov, ktorí to 

aj dnes nemajú 
ľahké, lebo nepria-
teľ nechce pustiť 
toto územie. Na 
konci občianskej 
vojny v bývalej Ju-
hoslávii prišli do 
tohoto mesta Da-
vid a Eva. Mesto 
nemalo elektrickú 
energiu viac ako 6 
mesiacov, nemalo 
potraviny ani pit-
nú vodu. David a Eva začali zabezpečovať humanitárnu pomoc a ná-
sledne cielene pracovali, aby tam mohli založiť cirkevný zbor. Tento 
zbor má dnes okolo 150 členov a robí úžasnú evanjelizačnú prácu, 
pri ktorej sme im mohli pomôcť aj my. Tri dni sme mali možnosť vy-
učovať ženy z viacerých spoločenstiev a tie, ktoré prišli s nimi. Hneď 
v prvý deň, keď mnohí prichádzali na modlitby, prišla aj jedna Sloven-
ka, ktorá tam žije už 30 rokov. Vo veľkom plači odovzdala svoj život 
Pánovi Ježišovi (aj iní), ale pre mňa práve táto Ľudmila veľa zname-
nala. Bola odpoveďou na moje modlitby ohľadne tohoto výjazdu na 
Balkán. Keď ma objímala, hovorila: objímam celé Slovensko, ktoré mi 
tak chýba. Vy ste museli prísť, aby bolo dovŕšené to, čo už dávnejšie 
Boh začal v mojom srdci. 

Pán Ježiš sa manifestoval cez našu službu a čím sme cestovali niž-
šie, tým to bolo nielen zaujímavejšie, ale aj 
duchovne hustejšie. Mostar, Ploče – tieto 
miesta sme navštívili už niekoľkokrát po mi-
nulé roky a tento rok sme s radosťou stretli 
naše staré priateľky a prišli aj nové. S úža-
som a vďačnosťou som pozorovala, ako Boh 
vedie naše cesty a požehnáva. Veľmi som tú-
žila ísť sa pozrieť do Čiernej Hory – do Boky 
Kotorskej. Tento rok sa mi splnil sen. Je to 
malá, krásna krajina. Má iba 700 tisíc obyva-
teľov a je v nej malá cirkev, ktorá potrebuje 
Božie rozvlaženie. Tu sme boli v kontakte 
s dvomi misijnými pármi a s jednou misio-
nárkou, ktorí tu udržujú Boží oheň. Stretá-
vali sme sa s malými skupinkami, chodili 
sme za jednotlivcami, slúžili sme im slovom 
i modlitbami. Kúpali sme sa v chladnejšom 

prekrásnom zálive Kotor, ktorý je obkolesený vencom hôr. 
Som vďačná Pánovi za nové priateľstvá a poznanie, a že sme mohli 

byť pritom a vidieť, ako náš Boh miluje ľudí. V Jeho sile sme prinášali 
lásku a uzdravenie na viaceré miesta, a to je veľká pocta aj pre náš 
malý tím Aglow, ktorý sa zúčastnil na tejto misii. 

Modlime sa globálne za Cirkev Pána Ježiša Krista! 
Rút Krajčiová

Vo Splite so zahraničnými služobníčkami

Služobníčky Aglow pri Adriatickom mori

Služobníčky Aglow na Makarskej

                                  

Predstavujeme vám Aglow maják v novom meste nad váhom
Náš Maják svieti už 14 rokov. Do práce v AGLOW v Novom Meste nad 

Váhom nás Pán povolal vo februári 2001. Ani sme si nestačili uvedomiť, že 
sme súčasťou celosvetového tímu žien, ktoré sú odovzdané Ježišovi Kris-
tovi, a už nám otváral dvere do tejto činnosti. Na začiatku nám pomohli 
naštartovať sestry z Bratislavy pod vedením Rút Krajčiovej. Boli prítomné 
na našich prvých stretnutiach, modlili sa s nami za túto prácu a viedli nás. 
Vedeli sme o ženách v Holandsku, ktorým Pán položil na srdce slovenské 
ženy a ktoré modlitebne stáli za prácou AGLOW na Slovensku.

Z nášho prvého nadšenia pre túto prácu vyšiel aj nápad uskutočniť 
celoslovenskú konferenciu AGLOW v Novom Meste nad Váhom v roku 
2002. Pán sa k tomu priznal a dal nám mladé spolupracovníčky, ktoré 
ochotne i profesionálne zvládli registráciu a iné organizačné záležitosti. 
Konferencia bola vtedy pre nás ako dar od Boha a my sme tak mohli prak-
ticky prežiť verš z Listu Rimanom 12:11 „v horlivosti neochabujte, buďte 
vrúcneho ducha, slúžte Pánovi“. 

Nasledujúce roky sme pokračovali v našich stretnutiach so ženami 
z rôznych cirkevných spoločenstiev a s hľadajúcimi. Veriace ženy sú často 

aktívne vo svojich spoločenstvách, kde sa zapájajú do rôznych užitočných 
činností. Ale podľa príkazu Pána Ježiša sa máme vystierať k tomuto svetu, 
kde je množstvo žien spútaných hriechom a strápených nedôstojným ži-
votom. Keď sa Božia moc dotýka, nielenže sú premenené životy, ale aj tú 
najkrehkejšiu nádobu vie Pán naplniť tak, že môže v sile Božieho Ducha 
rozdávať núdznym.

Na jednom z našich verejných stretnutí nám slúžila sestra Karen 
z USA. Z jej posolstva vyberám:
- Ženy môžu niesť posolstvo evanjelia odlišným spôsobom ako muži, 

lebo pre ženy je typický tichý a pokorný duch, a to je ten, ktorý sa 
dotýka sŕdc.

-  Veriť Bohu znamená byť spokojná: nehľadám lepšie, lebo som spo-
kojná tam, kde ma Boh má. Nemôžem byť netrpezlivá a zároveň po-
vedať: verím ti, Bože. Je dobré podriadiť svoj život Božej práci a nepo-
rovnávať svoju situáciu s ostatnými.

-  Všetky obavy, ktoré mám, treba dať Otcovi, On je jediná nádej, On ma 
bude držať, spravodlivý sa nikdy nepohne. 



Združenie žien Aglow v SR zastupuje: Rút Krajčiová, prezidentka
Adresa: Budatínska 47, 851 06 Bratislava 
Kontakty: Tel.: 02 63827897  Mob.: 0910 943994  mail: aglow @zoznam.sk  web: www.aglow.sk 
Pozývame Vás tiež, aby ste sa svojimi ohlasmi, návrhmi a príspevkami pripojili k veľkej rodine Aglow na facebooku: Aglow Interna-
tional Slovakia
milí naši darcovia, verné spoluslužobníčky a sympatizantky, ďakujeme Vám za Vaše finančné dary, ktorými ste ochotne prispeli 
na podporu práce neziskovej organizácie Aglow. 
Vašimi dobrovoľnými darmi a 2 % z dane môžete podporiť službu Aglow v ženských väzniciach, misiu na Slovensku i na Balkáne, 
premietanie filmu Mária Magdaléna a iné evanjelizačné a duchovné aktivity združenia. 
Nech Pán požehná Vaše rodiny, Vaše vychádzanie i vchádzanie.  

vaše dary môžete poukázať na číslo účtu Občianskeho združenia Aglow: vUB 1585434457/0200
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Správy zo ženských väzníc 
Už niekoľko rokov prichádza mnohým z vás mail s podobnými prosbami: Milované 

sestry a bratia, z milosti Božej pôjdeme slúžiť do väznice... Prosíme vás o modlitebnú pod-
poru za odsúdené, za nás a naše rodiny, za pedagógov, dozorcov... A tu sú niektoré správy, 
ktoré patria všetkým, ktorí sa za túto službu už modlíte a možno sa začnete modliť.

Marec 2015
Milovaní v Kristovi, ďakujeme za vašu modlitbovú podporu pri našom ďalšom vstupe 

do väznice v Levoči. Slovo mala Slávka. Priblížila Božiu moc, ktorá sa prejavila pri páde 
Jericha. Nebolo to dobytie vlastnou silou a  zbraňami, ale vykročením vo viere, posluš-
nosťou Bohu, chválou ešte predtým, než hradby padli. Bolo zjavné, že v ženách sa ozý-
vali staré aj terajšie hriechy, ktoré potom mohli aj individuálne vyznať. Mali sme čas, 
keď sme sa mohli každej venovať. Niektoré vyznávali hriechy, prijímali Ježiša do svojho 
života. Iné len potrebovali povzbudiť v  nasledovaní, podporiť v  kráčaní za Kristom. 
Sme vďačné za tie plamienky v očiach, ktoré sa rozžiarili počas nasej služby. Vďaka Ti, Pane, 
že Ty hasnúci knôtik neuhasíš, ale premeníš na plameň!                                            Vaša Marta

Apríl 2015
Ahojte, milovaní Kristovi, ďakujeme za vaše modlitby, vaše obety za našu službu vo 

väznici. Zažili sme pokojný a  radostný čas. Mali sme sprístupnené miesto v malej pod-
krovnej izbičke. Prišlo asi 7 žien, z toho jedna trávila s nami čas po prvý raz. Celé poobedie 
sa nieslo v Duchu pokoja. Na začiatku ženy veľmi radi spievajú pieseň: Ježiš, ty máš meno 
najkrajšie, ktorá sa stáva sa  naším hitom :-) Slovo mala Martuška a bolo to zase niečím 
iným. Formou prezentácie Martuška priblížila zážitky z nedávneho pobytu v Izraeli. De-
tailne popísala miesta, kde pôsobil Pán Ježiš, zároveň aj s biblickým priblížením príbehov 
zo života nášho Pána. Ženy boli povzbudené, nadšené, radostné a veríme, že v nich aj táto 
návšteva zapálila túžbu vnikať do Božieho Slova viac a skúmať život Krista, ktorý nám uká-
zal, že On je našou cestou, pravdou a životom.                                                                     Vaša Majka

Jún 2015
Milovaní Boží! Vo väznici sme prežili veľmi vzácny čas s dievčatami a naším Pánom.
Pri vstupe v apríli 2015 sa s nami rozlúčil pre nás veľmi vzácny väzenský pedagóg. 

Zmenil povolanie. Žehnáme mu. Bol to náš brat.
V nedeľu sme sa stretli s novým mladým pedagógom. Veľa nerozprával. Bral nás 

ako povinnosť. Počas celej našej služby väzenkyniam sedel vzadu a aj keď nechcel, tak 
musel počúvať. Nech Pán aj pri ňom koná. Nech sa dotkne jeho srdca.

Prišlo 12 žien. Mali sme dobrý čas chvál. Téma bola: VIERA. Dievčatá počúvali veľmi 
pozorne, vôbec nevyrušovali. Myslím, že ako prišli a sadli si, tak len počúvali a počúvali. 
Verím, že boli v bázni pred Bohom. 

Jedna väzenkyňa nám začala rozprávať, že ona vie, o  čom im tu hovoríme.  
Že zažila, čo znamená veriť. Minulého roku sme sa za ňu modlili pred operáciou štítnej  

žľazy. Ďakovala za modlitbu a priznala sa k Pánovi, ako ju viedol, držal a chránil počas 
operácie, pri ktorej sa ukázalo, že to bol ohraničený zhubný nádor. Pán sa postaral, že 
nepotrebovala chemoterapiu. Vyznávala, ako sa modlila, ako prosila, aby jej Pán dal 
silu, aby sa po operácii pomaličky, krok po kroku dostala k umývadlu, aby sa mohla 
napiť, lebo to bola väzenská nemocnica, kde je asi horšia starostlivosť ako v bežných 
nemocniciach. Ďakovala za každý krok, ktorý urobila. Prosila Pána, nech sa s ňou sta-
ne Jeho vôľa. Verí, že bude žiť. Že ešte uvidí svadbu jej 5-ročnej dcérky a dožije sa 
svojich vnúčat. Keď to všetko hovorila, tak žiarila radosťou, akou žiarime, keď žijeme 
s  Pánom. Tá žiara bola viditeľná, a  tak ju mohli vidieť aj jej spoluväzenkyne. Dali 
sme im výzvu, nech sa na ňu pozrú, ako žiari, aká je šťastná, lebo zažila Božiu moc 
vo svojom živote. Ešte pred všetkými povedala, že ju nikto vo väznici neobjal, keď to 
potrebovala. Že tam sa také veci nerobia. Tak sme ich poprosili, že ak im teraz Boh 
v srdci hovorí, aby ju objali, nech to spravia. Postavili sa zo svojich miest a šli ju ob-
jať. Vďaka Pánovi. Láska Pána Ježiša nech láme ich tvrdosť, zlomenosť, zatvrdnutosť, 
zranené srdcia, sklamanie, čokoľvek! Amen.

Na záver sme sa všetky modlili modlitbu spasenia. Veríme, že sme z Jeho milosti 
siali a že On sám dá vzrast. Vďaka nášmu nebeskému Otcovi, Synovi a Duchu Svätému, 
za všetko, čo sme tam zažili.

Vďaka za každú vašu modlitbu, za váš čas a ochotné srdcia horiace pre Božie kráľovstvo. 
Vaša Slávka

September 2015
Drahé sestričky a spolubojovníčky!
Ďakujeme za podporné modlitby a ďakujeme aj nášmu Pánovi, že bol  s nami aj na 

tomto stretnutí. Za jeho vedenie a za každú jednu drahú dušu, ktorá prišla. Toto stretnu-
tie bolo výnimočné tým, že ženy reagovali a mali otázky. Nebolo ich počtom až toľko, 
ako obvykle, ale o to viac to bolo v domácej atmosfére. Duch Svätý pracoval na týchto 
drahých srdciach, ktoré sú zranené, nahnevané, oklamané a sklamané aj samé zo seba. 
Boli sme potešené a veľmi povzbudené, že nie sú ľahostajné voči Bohu. Niektoré ženy 
boli s nami po prvýkrát. Boli prekvapené, že iba kvôli nim sme prišli až z Bratislavy.

Hovorili sme svedectvá a odovzdali sme im svedectvo brata Hathawaya, ktoré sme 
osobne počuli v sobotu.

Sestra Rutka dala na záver výzvu, na ktorú reagovalo 7 žien. Modlíme sa, aby tie 
mladé ženy, ktoré sa rozhodli nasledovať Pána Ježiša, mohol Duch Svätý sám vyučovať 
a povzbudzovať k živej viere.

Nech sláva a úspech aj v tejto službe patrí nášmu Bohu. On nás chránil od vstupu do 
väznice až po východ z nej.

Vďaka Ti, drahý náš Pane Ježišu!
Múdri sa budú skvieť ako jas oblohy a tí, čo mnohých privedú k spravodlivosti, budú 

ako hviezdy na večné veky. (Daniel 12:3)
Vaša Agi

                                  

-  Môžem sa uvoľniť a uvedomiť si, že Boh má všetko pod kontrolou, On 
chce byť Bohom môjho života.

-  Ježiš je ten istý, či mám dobrý alebo zlý čas, On je stále ten istý.
Počas týchto rokov služby sme aj my prešli rôznymi obdobiami. Boli 

sme zastavené slovom, ktoré Pán prehovoril k nám cez Jeremiáša 15:19.  
„Takto hovorí Hospodin: Ak sa obrátiš ku mne, navrátim ťa k sebe, 
budeš stáť predo mnou, ak budeš oddeľovať vzácne od bezcenného, 
budeš akoby mojimi ústami.“ Bolo treba hľadať to vzácne a oddeliť sa 
od bezcenného. Rozhodli sme sa, že sa budeme schádzať ako skupinka 
pravidelne každý týždeň pri štúdiu Biblie. Bol to dobrý čas na vzájomné 
budovanie a čas modlitieb. Naše verejné stretnutia boli vtedy zriedkavej-
šie, ale využili sme príležitosť stretnúť sa so sestrami z Piešťan.

V našom regióne pôsobili pred 100 rokmi verné Božie služobníčky, 

sestry Mária a Kristína Royové. Kristína sa stala najprekladanejšou slo-
venskou spisovateľkou. Vplyv týchto krásnych, skromných a odvážnych 
žien zdôraznila vo svojom príhovore Rút Krajčiová v Dome bielych hláv 
v Starej Turej. Toto verejné stretnutie AGLOW navštívili aj sestry z Berno-
lákova, Piešťan, a samozrejme, zo Starej Turej. Sme vďačné za Rút, že pri-
chádza na naše verejné stretnutia, poslúži slovom a jej dar evanjelizácie 
vždy nájde svojho adresáta.

Celoslovenské konferencie AGLOW v Poprade sú pre nás ako bohato 
prestretý duchovný stôl. Na túto hostinu sa tešíme cely rok. Pozvané sú 
mnohé ženy. Tie, ktoré naše pozvanie prijali, neoľutovali. Vždy odchádza-
me duchovne povzbudené s vedomím svojej hodnoty Božej dcéry, ktorá 
je milovaná svojím nebeským Otcom. 

Vierka Fandliová


