
Vieme, že aj keby sme stretli jediného človeka 
počas celej Kampane, ktorý by bol zasiahnutý 
evanjeliom a Božou láskou a minuli by sme 
na to peniaze, čas a energiu, tak by to stálo 
za to. Pretože pre Boha nie je ani jeden človek 
nepodstatný a nedôležitý. Sme vďační Bohu 
za to, že máme privilégium a možnosť ísť do 
ulíc a verejne ho vyznávať a ohlasovať. Pretože 
je mnoho krajín na zemi, kde to možné nie je.
(Michal Steiner – vedúci kampane pre Ježiša)

Pán Boh vyskladal náš evanjelizačný tím vzác-
ne, dal do kopy nezlučiteľné :). Naše bariéry, 
únavu a všetko zobral a začal robiť svoje zázra-
ky s nami, aj s ľuďmi, ktorých sme stretávali. 
(Zuzana)

Večerné modlitby po kostole boli tiež veľmi 
vzácne, prišli ľudia, ktorí naozaj potrebovali 
Božiu pomoc. Na týchto modlitbách bolo aj 
veľa sĺz, ale aj nádej, že Boh môže veci zmeniť. 
Boli to ťažké príbehy, poznačené chýbajúcimi 
otcami, deťmi, ktoré odišli od Boha ale aj ver-
nými maminami, ktoré sa modlia, no aj boja, 
ako to s ich deťmi a rodinami dopadne...
(Zuzka)

Po omši sme sa pred kostolom dali do reči 
s jedným asi 20-ročným chlapcom. Počas roz-
hovoru nám so smútkom a hanbou povedal, 
že má za sebou viaceré pokusy o samovraždu 
a že sa mu nechce žiť. Súhlasil, aby sme sa 
zaňho modlili, a tak sme sa modlili, nech do 
jeho života príde duch svätý so svojou rados-
ťou. Keď sme skončili našu dlhšiu modlitbu, 
tak som videl, ako je jeho tvár úplne zmenená. 
Hovoril, že je naplnený pokojom a že niečo 
sa v ňom zmenilo.
(Ivan) 

Tohtoročná Kampaň pre Ježiša bola pre mňa 
silným zážitkom zakúšania Božej lásky a dob-
rou skúsenosťou s posilňovaním vzájomných 
vzťahov v našom spoločenstve. Pouličnú evan-
jelizáciu mám veľmi rada a región Kysúc som 
si zamilovala na prvý pohľad už cestou tam. 
(Jarka)

Do prvého radu si sadol muž, o ktorom som 
videla, že ho slovo z pódia zachytáva a dotýka 
sa ho. Tiež na záver programu opakoval mod-
litbu odovzdania života. Myslím, že Boh v ten 
večer v jeho živote konal.
(Soňa)

Počas našej evanjelizácie na uliciach sme prišli 
k veľkej drevenej bráne, ktorú sme trochu bo-
jazlivo otvorili a vstúpili do dvora. Mysleli sme 
si, že je to mládežnícky mestský tábor. Na naše 
veľké prekvapenie to bol detský domov s asi 
pätnástimi mladými ľuďmi a dvoma vychováva-
teľkami. „Nie ste sami! Pán Boh sa nepomýlil, 
že ste tu. Nie ste slabí, ste Boží bojovníci!,“ 
vydralo sa z môjho zovretého hrdla a chcelo sa 
mi plakať, vidiac pre sebou toľko párov veľkých 
vnímavých očí visiacich na nás. Ponúkli sme im 
modlitbu a po nej sme sa za bránou rozplakali. 
Ďakovali sme Bohu za toto stretnutie.
(Jaroslava)

Išiel som do krčmy na WC a stretol som pána, 
ktorý sa ma pýtal, že čo to máme vonku za pó-
diový program. Ponúkol mi, aby som si k nemu 
prisadol a rozprávali sme sa o tom, ako stratil po 
rozvode kontakt so svojimi deťmi a rodinou. Po 
dlhšom rozhovore privolil, aby som sa mod-
lil za obnovenie vzťahov v jeho rodine, aby si 
našli opäť cestu k sebe a aby spoznal Pána Boha. 
(Peter)


