
Božie kráľovstvo
Milé priateľky a ostatní vzácni čitatelia spravo-
dajcu Aglow! 

Je pre mňa cťou prihovoriť sa Vám a s láskou 
Vám poďakovať za to, že ste s nami. Veď tento 
rok si pripomíname, že práca Aglow na Slo-
vensku sa začala pred 20 rokmi. Pamätám si 
ako dnes, keď prišli sestry z Holandska a začali 
nám vysvetľovať, prečo vzniklo celosvetové združenie kresťanských 
žien Aglow. Prácu Aglow v Bratislave som začínala so sestrou Jannie 
Reverdou a so Štefkou Tollerovou. So Števkou sme sa začali pra-
videlne stretávať a modliť a Jannie nám robila mentorku. Skúmali 
sme pred Pánom, či máme rozvinúť prácu Aglow v Bratislave a na 
Slovensku. A odpoveď od Boha prišla pomerne rýchlo. Naše prvé 
stretnutia v Bratislave boli hojne navštevované a Pán Ježiš medzi 
nami bol a konal. Doteraz stretávam usmiate sestry, ktoré cez služ-
bu Aglow spoznali svojho Vykupiteľa, boli oslobodené a uzdrave-
né. Postupne nám náš Boh otváral dvere a dával schopnosti a dary 
Ducha, aby sme mohli vstúpiť do Božích skutkov pripravených pre 
šírenie Jeho Kráľovstva.

Dnes, keď bilancujem 20 rokov práce Aglow na Slovensku, môžem 
s pokorou napísať, že naozaj predivné sú skutky Hospodinove medzi 
nami. Za posledných 20 rokov sme vstúpili do rôznorodej činnosti, 
na rôzne miesta, tak ako nás viedol náš Majster a Pán Ježiš Kristus.

Naša činnosť za uplynulých 20 rokov zahŕňa tieto zámery, akti-
vity a podujatia: 

Organizujeme verejné stretnutia, na ktoré pozývame naše pria-
teľky. Cieľom týchto stretnutí je biblické vzdelávanie, modlitby, 
zdieľanie a odovzdávanie svedectiev. 

Zakladáme Majáky a Svetielka v mestách a na dedinách Slovenska.
Usporadúvame vyučovanie na tému Identita a charakter Božej 

ženy (zo série Biblické ženy).
Konáme krátkodobé evanjelizačné výlety doma aj v zahraničí 

(Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora a Izrael).
Pravidelne navštevujeme 3 ženské väznice.
Usporadúvame hudobno-literárne popoludnia Žalmy kráľa 

Dávida.
V rámci vydavateľskej činnosti sme pripravili niekoľko čísel časo-

pisu pre modernú ženu AGLOW ŽENA DNES a každoročne vydáva-
me Spravodajcu Aglow.

Podarilo sa nám vydať knihu pre deti s názvom O dvoch kráľoch 
od „tety Vierky“ Mariášovej.

Vydali sme DVD-film Mária Magdaléna, ktorý sme prostredníc-
tvom skupiniek – Majákov a Svetielok – premietali s evanjelizač-
ným zámerom vo viacerých mestách na Slovensku.

Niekoľkokrát sme slúžili dievčatám a ženám na stanových 
zhromaždeniach Campfestu v rámci témy „Krásna zvnútra, krás-
na zvonku“.

Modlíme sa za našu krajinu a sme súčasťou modlitieb za politi-
kov a tých, ktorí spravujú našu krajinu a EÚ.

Každoročne organizujeme Slovenskú konferenciu Aglow. 
Budujeme mosty medzi cirkevnými spoločenstvami. 
Toto leto som si opätovne uvedomila, že žijeme v krásnej kra-

jine, v mimoriadnom čase, za mimoriadne priaznivých okolností. 
Myslím, že to nevidí len ten, kto to nechce vidieť. Cítim medzi nami, 

v našom národe vôňu Božieho kráľovstva a to našu krajinu neopí-
sateľne zveľaďuje a požehnáva. V mesiaci júl sme za neobyčajných 
okolností mohli vstúpiť do historickej synagógy v Liptovskom Mi-
kuláši s projektom Žalmy kráľa Dávida. Po prvýkrát od 2. svetovej 
vojny tu zaznievalo Božie slovo a duchovné piesne. Protagonisti 
tohto popoludnia prežívali túto skutočnosť s citovým rozochvením 
a poslucháči po ukončení prichádzali so slzami v očiach a ďakovali. 

V tom istom mesiaci som prežila krásne obecenstvo so sestrami 
v Poprade a bola som povzbudená, že rastieme a sejeme do Božie-
ho kráľovstva. Vďaka, milé sestry! 

Minulý týždeň sme boli vo väznici v Nitre, kde sme prežili opäť 
neopakovateľný čas milosti a Božej lásky ku strateným. A to sú len 
čriepky posledných mesiacov. Ďakujem Vám, moje milé spolupra-
covníčky, za všetku lásku,  povzbudenie a modlitby!

Modlím sa, aby nastávajúcich 20 rokov bolo ešte plodnejších, 
radostnejších, pravda, ak si nás Pán nevezme do Nebeskej vlasti. 

Želám nám všetkým, aby sa vôňa Božieho kráľovstva šírila cez 
naše životy a službu v rodinách i v celom národe. 

S láskou a žehnaním 
Vaša Rút Krajčiová 

AGLOW – Združenie kresťanských žien už 20 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.

                          

                                  

                                  

                                  

20.-22. 
októbra 2017

Hotel Satel
POPRAD

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA 

SLÁVNOSTNÚ XX. 
KONFERENCIU AGLOW.
RADI BY SME VÁS MEDZI SEBOU PRIVÍTALI, 
POŽEHNALI A PRIJALI AJ OD VÁS POŽEHNANIE.

téma: 
KRÁĽOVSTVO 
BOŽIE (List Rímskym 14:17)
HOSTIA:
Jeanne Mook z Austrálie - so svojím manželom Davidom vedie multikultúrny zbor 
v Brisbane. Je riaditeľkou Asian Pacific Institut a Multikultúrneho centra v Brisbane. 
Ralf D. Roberts z Floridy - dlhoročný misionár 

SEMINÁRE:
Ester Jankovičová - vedúca združenia Abigail: Aby manželstvo nebolelo, alebo ako 
si byť v manželstve bližšie
Rút Krajčiová - prezidentka Aglow na Slovensku: Život ma baví (diskusia)
Jaro Kušev - pastor: Pokolenie Issachar (1. Par. 12:32) - seminár pre mužov

CHVÁLY: vedie Mária Wiesnerová so skupinou Radostné srdce.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Prihlasovací formulár na www.aglow.sk,  email: aglow@zoznam.sk
Kontaktné osoby: Tonka Kuševová 0911 349 572, Slávka Jankurová 0907 544 807

                

XX. ROKOV NA SLOVENSKU

SLOVAKIA
I N T E R N A T I O N A L



27. 9. – 1. 10. 2017 V RICHMONDE, ŠTÁT VIRGÍNIA (USA)

Tohto roku Aglow oslavuje 50. výročie svojho vzniku. Bolo založe-
né štyrmi ženami v roku 1967 a do dnešného dňa sa rozrástlo do viac 
ako 180 krajín. 

Rút Krajčiová, prezidentka Aglow na Slovensku, a ja, Antónia Ku-
ševová, sme zastupovali naše Aglow na tejto svetovej konferencii. 
Slovom sa prihovárali prezidentka Aglow Jane Hansen Hoyt, Graham 
Cooke, Barbara Yoder, Chuck Pierce a Dutch Sheets. 

S prácou Aglow vo svojich krajinách oboznámili vedúce zo Srí Lan-
ky, z Číny, Nemecka, zo Švédska, z Ruska, Venezuely.

Aglow pracuje aj medzi mladými do 35 rokov. Vystúpilo 15 mla-
dých žien z rôznych krajín a každá pozdravila ženy na konferencii svo-
jím požehnaním.

Vo štvrtok sa otvorila konferencia pre všetkých, ktorí podporujú 
Aglow a fandia mu. Bol to požehnaný večer chvál pod vedením Paula 
Wilbura. 

Piatok ráno 
sa začal s „Flag 
Parade“. Rút 
Krajčiová nies-
la našu sloven-
skú vlajku.

Večer nás 
hlavným slo-
vom obohatila 
Barbara Yoder. 
Hovorila o tom, 
že je čas opus-
tiť staré veci 
a vstúpiť do no-
vých oblastí.

Sobotné do-
obedie pokra-

čovalo mocným slovom Chucka Piercea. Boží prorok nám odhalil, 
čo je pred nami v súvislosti s pohľadom na Izrael a jeho časovanie. 
Hovoril o bráne, ktorá sa otvorila rokom 5778 na sviatok Jom kipur. 
Obnovme naše očakávanie, ktoré je spojené s nádejou, zjednoťme 
sa s Bohom a dá nám porozumieť času, v ktorom žijeme. Boh nám 
dal svoju zmluvu prostredníctvom Židov. Vedie nás to do časovania 
Božej zmluvy. Čas, v ktorom žijeme, je spojený s číslom 70. 70-ka má 
súvis s úplným vyjdením z otroctva, v ktorom sme boli v minulosti 
a s vovedením do novej identity, ktorú má Boh pre nás. Budúci rok 
v Izraeli sa stane dramatickým rokom pre celý svet. Je to 70 rokov 
izraelského štátu a to znamená, že ľud Božej zmluvy, ktorý si ctí Boha 
Izraela, vyjde z otroctva a bude uvoľnený do novej identity. Rok 5777 
bol apoštolským rokom s vládou meča. Boh sa díva, ako my prijíma-

me meč a ako ho používa-
me. Meč je spojený s Božím 
slovom. Na Jom kipur 5778 
berieme tento meč aj ko-
runu, ktorú nám dáva Boh, 
a posúvame sa do ďalšieho 
obdobia. Na Božom ľude 
teraz spočíva nová osobná 
zodpovednosť, ako sme 
to nikdy predtým nevideli. 
Číslo 8 je spojené s mocou 
prvého. Celý tento rok sa 
stane novým začiatkom. 
A my si musíme ujasniť, kde 
sme boli a vstúpiť s tým do 
nového. My nielen vzhlia-
me k novým začiatkom, my 
sme novým začiatkom. My 
sme noví v tomto roku a to 
sa musí prejaviť a konať cez 

nás. Teda stojíme pri tejto brá-

ne. Nech stojí proti nám akákoľvek stena, Boh hovorí, že nám umožní 
vojsť. Kde si sa nemohol dostať v minulosti, vyhlás, že tam vstúpiš 
v tomto období. Je 
to portál. V roku 
5778 prerazíme 
cez bránu! Je na 
nás prerážajúce 
pomazanie pre 
tento rok. Kľúčom 
je Žalm 68.

Bohaté poma-
zanie Ducha a pro-
rocké slová Grama 
Cooka dokončili 
konferenciu.

Účastníci od-
chádzali s nadše-
ním a novou ví-
ziou.

Božie požehnanie nech spočíva na našich hlavách v roku 5778.
Antónia Kuševová

Globálna konferencia Aglow 2017

Prezidentka Aglow na svetovej konferencii v USA

Rút so sestrou Teresou Tollini v USA

Sestry zo Slovenska v USA na Globál-
nej konferencii Aglow

Rút Krajčiová a Tonka Kuševová ako reprezentantky dvoch národov

NEOBMEDZENÁ
V POŽEHNANIACH V MOCI DUCHA VO VZNEŠENOSTI

                 

                 

„Lebo, hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad 
tebou vychádza Hospodin a Jeho sláva sa zjavuje nad 
tebou.“                                                                                  Izaiáš 60,2

Nebo sa priblížilo k zemi.
Boh chce vzbudiť tú slávu, ktorá je vo vás, aby zažiarila v temno-
te. Stačí povedať: „Pane, tu som. Použi si ma pre Božie kráľov-
stvo.“ Anka



Zo života Majákov a Svetielok Aglow

 AGLOW POPRAD

„TÍ, KTORÍ DÔVERUJÚ HOSPODINOVI, SÚ AKO VRCH SION, ČO SA 
NEPOHNE, ALE TRVÁ NA VEKY“. 

(ŽALM 125,1)

Loďka popradskej skupinky od úplného začiatku vyplávala na 
rozbúrené more. Búrky života a rôzne skúšky, ktorými táto skupinka 
prešla, sa snažili potopiť jej loďku. Nepriateľ zúril zo všetkých strán. 
Ale na brehu tohto rozbúreného mora stál Pán Ježiš. On je tým Ma-
jákom a tí, ktorí mu dôverujú, neopustia túto loďku, ale nechajú sa 
ňou doplaviť až do prístavu bezpečia.

 Všetkých nás Pán pozýva, aby sme niesli evanjelium o Jeho 
uzdravujúcej moci. Kroky niektorých sestier smerujú do ženskej väz-
nice v Levoči. Tam pri studnici Jákobovej Pán cez ich službu uzdravu-
je, oslobodzuje a dáva nový život.

Pre iné má pripravené ďalšie misijné polia. Je ešte veľa úhora, 
ktorý chce Pán preorať a zasiať, aby v čase žatvy, ktorá sa tak neod-
vratne blíži, každá plocha zarodila a priniesla úrodu.

Iných povoláva ako modlitebnú stráž.

„NA TVOJE HRADBY JERUZALEM, USTANOVIL SOM STRÁŽCOV, CELÝ 
DEŇ A CELÚ NOC.“ 

(IZAIÁŠ 62,6)

Každoročne je organizovaná celoslovenská konferencia, na prí-
prave ktorej sa už niekoľko rokov podieľame. Stretávame sa pravi-
delne v dvojtýždňových intervaloch, aby sme sa budovali a zdieľali 
o tom, ako si nás Pán používa na bitevnom poli.

 Na základe Pánovho vnímania pripravujeme aj verejné 
stretnutia.

Posledné stretnutie bolo na tému:

„STÍHAJTE POKOJ SO VŠETKÝMI A POSVÄTENIE, BEZ KTORÉHO NIK-
TO NEUVIDÍ PÁNA.“ 

(ŽIDOM 12,14)

Posvätenie je nevyhnutné, aby sme sa pripravili na život v nebi.
Služba Kristovi si vyžaduje vytrvalosť. Môžu nás v nej postretnúť 

prekážky, ako je podlomené zdravie, komplikované vzťahy alebo 
zložité okolnosti. Platí však, že ako dobrý vojak, aj my ideme ďalej 
s Božou silou, lebo slúžime Kráľovi Kráľov a Pánovi Pánov, ktorý za 
nás obetoval seba.

Anka, Aglow Poprad

 AGLOW BERNOLÁKOVO

Našu skupinku Aglow v Bernolákove tvoria ženy prevažne z náš-
ho spoločenstva.

Duchovná práca medzi denomináciami je dosť ťažká...
Napriek tomu sa snažíme pozývať na verejné stretnutia ženy, 

ktoré túžia bližšie spoznať Pána Ježiša alebo byť jednoducho posil-
nené a obohatené vzájomným obecenstvom.

Z Božej milosti naďalej navštevujeme ženy vo dvoch nitrianskych 
väzniciach spolu s našou sestrou Rútkou. Pri každom novom vstupe 
prežívame nové zázraky, ktoré koná Duch Svätý na srdciach týchto 
drahých žien.

Do väznice prichádzame s očakávaním a niekedy prežívame aj 
úzkosti. Pri odchode sme naplnené vďačnosťou a obdivom, akého 
milujúceho a silného Pána máme.

Túžime naďalej šíriť Božiu lásku aj napriek rôznym prekážkam 
medzi ženami aj v Bernolákove, aj všade tam, kde sa pohybujeme.

Veľmi potrebujeme nové zmocnenie od Pána Ježiša a nový oheň 
Ducha Svätého pre každú z nás aj v službe Aglow.

Veríme, že Božia žiara ešte prenikne do mnohej tmy... túžime to 
vidieť. Nech je Pán Ježiš oslávený!

Agi a sestry z Bernolákova

 AGLOW V MARTINE A VO VRÚTKACH

Je to už takmer pätnásť rokov, odkedy nás v Martine a vo Vrút-
kach našlo a nadchlo hnutie žien Aglow. Čo nám Aglow prinieslo 
a čo pre nás znamená? Len ťažko sa dá slovami vyjadriť, koľko no-
vého poznania Božích vecí, koľko stretnutí, vzťahov, nadšenia, lásky 
a radosti nám priniesla služba sestier z Aglow a naše pôsobenie v nej 
počas spomínaných rokov, odkedy sme mohli do nej vstúpiť.

Zažili sme osobné prebudenie, oživenie, duchovný rast, prijímali 
podnety a inšpiráciu k službe.

Upevnili sme sa vo viere a rástli v poznaní nášho Pána a Jeho krá-
ľovstva prostredníctvom vyučovaní na nezabudnuteľných príprav-
ných stretnutiach sestier, skupinkách a na konferenciách Aglow.

Veľkým požehnaním okrem účasti na konferenciách boli pre nás aj 
spoločné výjazdy do zahraničia (Izrael, krajiny bývalej Juhoslávie, Česko).

Nadviazali sme nové vzťahy a priateľstvá, inšpirovali nás vzory 
vzácnych sestier (príležitostne aj bratov) z Holandska, Poľska, Aus-
trálie, Čiech... a pravdaže aj zo Slovenska.

Rozvinula sa medzi nami služba prostredníctvom darov Ducha 
a zažívali sme zázraky, vypočuté modlitby a uzdravenia.

Zbúrali sa mnohé predsudky a nepriateľstvá, z Božej milosti sa 
podarilo vybudovať mosty priateľstva medzi veriacimi v meste.

Podieľali sme sa na príprave a konaní viacerých spoločných evan-
jelizačných aktivitách, napr. na premietaní filmu Mária Magdaléna 
vo Vrútkach aj v Martine, evanjelizačných večeroch s evanjelistom 
Alexandrom Barkócim, aj na pouličných evanjelizáciách s evanjelis-
tom Korneliom Novakom. Bola to bohatá siatba aj žatva; veríme, že 
ešte prinesie svoje ovocie.

Usporiadali sme niekoľko verejných stretnutí, prvé v Biblickej 
škole v Martine, ďalšie v evanjelickom kostole vo Vrútkach, konfe-
renciu Aglow a klubové večery na témy: Identita a charakter Božej 
ženy a Úloha ženy pri napĺňaní Božieho plánu z cyklu Biblické ženy 
so sestrou Rút Krajčiovou. 

V meste vznikli modlitebné skupinky živých sestier a bratov.
Už niekoľko rokov pripravujeme spoločne naddenominačne na Ho-

stihore v Martine raz v mesiaci stretnutia pri chválach, svedectvách, 
zvesti evanjelia, zdieľaní, modlitbách za mesto a osobnej službe.

Sme nesmierne vďačné a nadšené, že môžeme byť súčasťou Bo-
žieho kráľovstva a okúšať chutné ovocie Božieho vedenia na našej 
spoločnej ceste za Pánom Ježišom.

Naše svedectvo: „Veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so 
spokojnosťou.“ 1 Tim 6:6

Náš odkaz do týchto dní:
„Ustavične  sa  radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte  sa! Vaša 

dobrotivosť  nech  je  známa  všetkým  ľuďom.  Pán  je  blízko!“  
Filipanom 4:4-5

Darina Matisová a Aďka Schererová, Aglow Martin a Vrútky

                                  

„Biblické ženy“ v Klube MYS v Martine



Združenie žien Aglow v SR zastupuje: Rút Krajčiová, prezidentka
Adresa: Budatínska 47, 851 06 Bratislava 
Kontakty: Tel.: 02 63 827 897  Mob.: 0910 943 994  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: SK88 0200 0000 0015 8543 4457
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Správy zo ženských väzníc 
SLUŽBA VO VÄZNICI V NITRE

Posledná nedeľa našej návštevy vo väznici v Nitre bola naozaj mimoriadna. Ako 
to už býva, keď má Pán pripravené svoje požehnanie, komusi sa to nepáči. Všetko 
vyzeralo na začiatku tak, že niektoré z nás sa nedostaneme ani dovnútra. Stále čosi 
nesedelo, stále čosi chýbalo. Ale pre nás to bol darovaný čas na modlitby a prípravu 
na stretnutie. 

Keďže sme mali navštíviť dve skupiny žien, Rút dostala výborný nápad. Aj my 
sme sa rozdelili na dve skupiny – bratislavskú a partizánsku. Tak sme mohli venovať 
každej z nich oveľa viac času. A ešte k tomu nám bol naklonený aj službukonajúci 
vychovávateľ, preto sme mohli prekročiť čas ako nikdy predtým. Samozrejme, využili 
sme ho naplno. Od spievania chvál, cez tancovanie, modlitby, až po osobnú službu, 
žehnanie a rozhovory. Všetko bolo pripravené na to, aby sme mohli prijať spoločne 
obrovské požehnanie. 

Ženy väzenkyne otvárali svoje životy, modlili sa jedna za druhú, plakali plné nádeje,  
že ich život môže byť ešte iný, premenený. 

Zakaždým, keď odchádzame domov, si uvedomujeme, aký veľký význam má táto 
služba. A to nielen pre tých, ktorým sme slúžili, ale aj pre nás, slúžiacich.

Mária Wiesnerová, Aglow Partizánske

MOJA PRVÁ NÁVŠTEVA V NITRIANSKEJ VÄZNICI  
10. SEPTEMBRA 2017

Toto bola moja prvá a zatiaľ jediná skúsenosť s väznicou a so ženami v nej. Už od rána 
toho dňa som mala radosť z toho, že ideme slúžiť ženám, ktoré sú odsúdené vo väznici. Keď 
som prvýkrát zbadala žlté múry ovenčené ochranným plotom, vedela som, že toto nie je roz-
právka, ale krutá realita každodenných rituálov, ktoré majú ženy vo väznici predpísané. Moja 
radosť bola dovŕšená, keď som stála pred dvermi bez akýchkoľvek svojich vecí (všetky sme si 
museli nechať v skrinke).

Už sme v miestnosti, kde v tichu sedí asi 15 žien. Neskôr sa niektoré ešte pridali, takže ich 
bolo asi dvadsať. Vnútri som cítila volanie k týmto vzácnym ženám. Hovoriť k nim a ukazovať 
im, že medzi týmito múrmi sa to nekončí, že Božia milosť je tu a je stále dostupná. Že je po-

trebné, aby sme boli otvorené Bohu, pretože On nám dáva silu. Silu tu byť a vydržať možno  
s niekým, koho až tak neobľubujeme. A že nie je náhoda, že sme tu my a ony. 

Celé stretnutie trvalo asi tri hodiny. Nieslo sa v duchu lásky a pochopenia! Spievali sme 
piesne oslavujúce Boha, že On je nad všetkým a vo všetkom. A potom...

Potom prišla ešte väčšia radosť! Jeho radosť. Spievali sme jednu detskú chválu, v ktorej 
refréne sa spieva: „Ja milujem Kráľa a On ľúbi mňa.“ Je to spojené s ukazovačkami, aby si to 
deti lepšie zapamätali. To ste mali vidieť! Zrazu tie ženy, ktoré počúvali každé slovo o láske 
a sedeli ako päť peňazí, sa postavili a ukazovali počas refrénu. Prišla veľká sloboda a radosť.

Verím, že to je naším poslaním: vyhlásiť Kristovu slobodu, vedieť pochopiť iných, hovoriť 
o Jeho obeti a milosti skrze kríž.

Vaša Sisi
Do Nitry ideme znovu 15. októbra. Už sa teším sa, čo sa bude diať tentoraz.

SLUŽBA VO VÄZNICI V LEVOČI
Drahé sestričky a spolubojovníčky!

Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem 
k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Zj 3:20

Naša skupinka sestier Aglow z Popradu navštevuje ženskú väznicu v Levoči od  
8. augusta 2010. Teraz v auguste to bolo 7 rokov práce, ktorú stále konáme verne  
a zvestujeme Božie slovo za mrežami väznice.

Tento rok sme silne pociťovali zábrany a mreže aj na srdciach odsúdených žien. Hoci 
je už august, náš prvý vstup sa uskutočnil až 10. 6. 2017. Prvé dva vstupy boli neúspeš-
né – pre údajný nezáujem a iné aktivity nikto neprišiel. Nepriateľ ľudských sŕdc tam 
usilovne pracoval, a tak sme verne stáli v modlitbách a pôstoch a Pán nám otvoril dvere. 
S veľkou radosťou sme sa delili o Božie Slovo a svedectvá na poslednom stretnutí práve 
na tému OTVORENÉ DVERE. (Sk16:26)

Veríme, že ďalších budúcich 7 rokov bude ešte „úrodnejších“! Neprestajne sa mod-
líme, aby ženy boli vyslobodené spoza brány vlastnej väznice bolesti a žiaľu. Vieme, 
že zocelenie a uzdravenie im môže priniesť len Pán Ježiš Kristus. Pán sa im do srdca 
nevláme násilím, iba keď budú ochotné vpustiť ho dnu. 

Chceme ich naďalej nežne povzbudzovať svojou láskou a pravdou Božieho Slova.
Marta Šalingová, Poprad

Tím slúžiacich sestier vo väznici v NItre

Spoločné chvíle po službe v ženskej väznici v Nitre

         

          

         


