
Nahlas

Toto robím kdekoľvek som – či sedím 
s človekom, ktorý je viceprezident 

banky alebo so sústružníkom 
z kovoslužby.“

MIRO TÓTH
pastor zboru Apoštolskej cirkvi 

v Košiciach
 

„Modlitba má vždy cenu, vypôsobí 
uzdravenie človeka alebo vyriešenie 

niektorých ťažkostí, inokedy vráti 
pokoj do duše a schopnosť čeliť 
ťažkostiam života, ale nevráti sa 

naprázdno. Keby sme vedeli, akú 
silu má, ako môže premieňať ľudské 
srdcia i dejiny národov, investovali 

by sme do nej omnoho viac.“ 
KATEŘINA LACHMANOVÁ

teologička, Nahlas 2/2012

„Rád by som videl 
premenené 

Slovensko, ktoré 
nebude len teoreticky, 

papierovo 
kresťanské.“ 

JÁN BUC
 kňaz, Nahlas 1/2014

„Ježiš vždy hľadá ctiteľov. Nech by 
ste aj s čímkoľvek bojovali vo vašom 
kresťanstve, nebojujte s modlitbou – 
uistite sa, že nasledujete Pána celou 

silou, celým srdcom.“ 
TIMOTHY EVERDING

podnikateľ a kazateľ
Nahlas 7/2011

„Boh nemá problém s tým, keď vy 
vlastníte peniaze. On má problém, 

keď peniaze vlastnia vás!“ 
JEREMY HARBINSON

finančník, Nahlas 6/2011

 20 rokov priateľstva

„Evanjelium Ježiša Krista sa 
nemení, menia sa len okolnosti: 

nech sú akékoľvek, prítomný Ježiš je 
najmodernejší a najaktuálnejší.“ 

OTEC BISKUP JOZEF HAĽKO
Nahlas 3/2014

„Potrebovala som zmenu, 
potrebovala som stretnúť Boha. 

A presne to sa v ten večer, 
28. apríla 1979, stalo. Ježiš sa dotkol 

môjho doráňaného, smutného, opus-
teného srdca, vložil mi do mysle svoje 

myšlienky o mne a ja som sa cítila 
ako nový človek! Mohla som spoznať 

Boha v každodennom praktickom 
živote, a to ma fascinuje. Presne to... 

praktické kresťanstvo!“ 
IVETA VISKUPOVÁ

výkonná riaditeľka 
Continental Ministries Slovakia

Nahlas 5/2007

„Na rôznych miestach 
Zeme vidíme záblesky 
toho, čo Ježiš robí vo 
svojej Cirkvi a dúfam, 

že aj tu (na Sloven-
sku) si ľudia uvedo-

mia, že sme súčasťou 
niečoho väčšieho, 

že Ježiš buduje 
svoju Cirkev.“ 

MATT REDMAN
spevák

Nahlas 4/ 2013

„Na Slovensku máme veľkú tenden-
ciu byť nespokojní s tým, čo máme, 
porovnávať sa s druhými a závidieť. 

A máme úplne nízku sebahodnotu. 
Svoju identitu odvádzame od toho, 

ako vyzeráme, čo vlastníme... 
A z toho vyplýva zmätok, že život 
staviame na takých hodnotách, 

na ktorých život nestojí.“
MICHAL KEVICKÝ

 kazateľ Bratskej jednoty baptistov 
v Bratislave

„Milujem chvíle, keď som v tichu, 
sám, keď môžem spievať Bohu a roz-
právať sa s ním. Práve týchto chvíľ by 

som chcel mať viac...“
MARIÁN LIPOVSKÝ

líder skupiny Timothy
Nahlas 3-4/2005

„Výzvou v mojej krajine je byť pred 
ľuďmi otvorení a hovoriť o svojej vi-
ere. Myslím, že výzvou na Slovensku 
môže byť pozvať Boha, aby prerazil 
cez emócie. Je v poriadku preukázať 
svoje pocity, keď sa nás Boh dotýka.“

ROY HENDY
zakladateľ komunity 

House of the Open Door
Nahlas 6/2007

„Slovensko mňa osobne chytilo 
za srdce. Všimol som si vernosť 

u staršej generácie. Keď vidím tieto 
staré mamy, ich slzy, viem, že plačú 

preto, že toto je to, za čo sa 
modlili celý čas, keď 50 rokov 

pracovali v špine, trpeli pod útlakom 
a nemali slobodu verejne sa hlásiť 
k Bohu. Modlili sa za návrat viery, 

jej slobodného prejavenia sa 
a verím, že práve ich modlitby boli 

semenami, ktoré si Boh použil, 
aby nastala táto veľká otvorenosť 

medzi mladými ľuďmi, ktorú 
vidíme dnes.“ 

TOM EDWARDS
laický evanjelizátor

„Ak človek vpustí Boha do svojho 
srdca a stretne sa s Jeho láskou 

osobne, je jeho prirodzenou odpo-
veďou, že chce, aby bol jeho život 

oslavou a ohlasovaním tejto Lásky.“ 
ZUZANA BRATKOVÁ

módna štylistka
Nahlas 2/2015

„Božiu pomoc cítim často. 
Naposledy som ju pociťoval teraz 
na olympiáde, lebo veľmi veľa ľudí 

sa za mňa modlilo. Aj pred pretekmi 
si hovorím, že dám do toho všetko. 

Poviem si, že to nechám na Pána 
Boha, ako to dopadne – ale nielen 

pred pretekmi. Mne osobne 
viera dáva vnútornú silu, 

pokoj a pokoru.“ 
MATEJ BEŇUŠ

vodný slalomár
Nahlas 3/2016

„Dúfam vo večnú 
mladosť v nebi. 

Tam budeme večne 
žasnúť nad láskou 

Boha a nad všetkým, 
čo vytvoril a bude 
tvoriť. Tam bude 
len láska a radosť 
bez konca! Veľmi 

sa na to teším 
a s radosťou 

očakávam odchod 
do večnosti. Tam 

bude večná jar, noc 
a zima tam nebude.“ 

LADISLAV ZÁBORSKÝ
maliar

Nahlas 8/2011

„Videl som, že sa 
dajú ľudia získať, 

formovať; videl som 
ich zmenu. A v apoš-
toláte ide o to, získať 
človeka pre živý spô-
sob života s Bohom, 

ktorý som tak miloval 
a zvlášť si cenil.“
SILVESTER KRČMÉRY

hrdina viery v čase komunizmu

„Na Bohu je úžasné, že sa k nám 
prihovára v každej chvíli. Niekedy 
si možno myslíme, že tomu musí 

predchádzať nejaký proces, nejaká 
cesta, no v skutočnosti len stačí 

povedať: Ježiš, som tu, potrebujem 
tvoju pomoc, príď prosím ťa, preho-

vor ku mne. A on to spraví, pretože je 
Otcom, ktorý miluje svoje deti.“ 

KIM WALKER-SMITH
speváčka

Nahlas 3/2015

„Potrebujeme naozaj veriť v Ježiša – 
veriť jeho posolstvu. Sľubu, že jeho 
Duch zmení naše kamenné srdcia 

na srdcia z mäsa.“
JEAN VANIER

zakladateľ komunity Archa 
 

„Boh naozaj chce byť účastný nášho 
sveta, žiť v našich vzťahoch, byť 

v našich rodinách. Vložiť niečo do na-
šich pracovísk, do našich postojov 

k hodnotám... všade.“
AD DE BRUIN

misionár

Povedali 
pre Nahlas

„Dnes mám dojem, že to najdôleži-
tejšie sa odohráva na poli modlitby, 

kedy sa ani nedejú nejaké veľké 
veci a mocné zážitky, ale keď Boh 

odkrýva každodennú vernosť a to, či 
to ráno urobím znova. Nie je to mi-

moriadny hosť, na ktorého stretnutie 
sa treba nachystať, všetko pripraviť 
a potom spomínať na to, ako bolo. 

Je to niekto ako partner – cítiš, že ten 
vzťah zo dňa na deň rastie.“ 

BOHUŠ ŽIVČÁK
jeden z vedúcich spoločenstva 
Rieka Života, Nahlas 7-8/2006

„Po kúpe auta musíte ísť na benzí-
novú pumpu načerpať nový benzín. 
Myslíme si, že dokážeme žiť z toho, 
čo sme od Boha dostali v minulosti 

a nedočerpávame od neho.“
ERNST SIEVERS

autor seminára Život v Duchu
 

„Verím, že je dôležité mať vzťah 
intimity so Ženíchom. To spôsobí, 

že keď nastane ťažké obdobie, 
naše chváliace ruky sa nezmenia 

na zaťaté päste; že pôjdeme hlbšie 
do Jeho srdca a že objavíme miesto 
dôvernosti, intimity s Ježišom, ktoré 

nemôžme nájsť nikde inde.“
RUTH FAZAL

umelkyňa a vedúca chvál

„Viera v Boha bola a ostala u mňa 
vždy najdôležitejšia. Pomáhala 

mi absolútne vo všetkom. Všetky 
rozhodnutia, ktoré robím alebo ciele, 

ktoré si dám, musia byť v súlade 
s hodnotami mojej viery.“

PETER ŠTASTNÝ
bývalý hokejista 

Bože, ak mi dáš miesto vplyvu, 
použijem tento vplyv na to, aby 
o tebe mohlo vedieť viac ľudí. 


