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Letel som cez celý kontinent a potom šiel niekoľko hodín 

autom, len aby som uvidel v nemocnici práve narodenú 

vnučku. Keď som ju zbadal, starostlivo som ju skontroloval.

Tak, tu ju teda máme – ruky, nohy, oči, nos, ústa – všetky 

časti boli tam, všetko bolo v poriadku. To mi stačilo. Bol som 

pripravený odísť.

Ale nie moja žena a dcéra. Ešte pol hodinu potom skúmali 

dĺžku rias, tvar nechtov, vzhľad kože, ako keby nemocničné 

okno, cez ktoré sa pozerali, bolo zväčšovacie sklo.

Príručka pre rodinný život

Maximálna mužnost

Byt  mužského pohlavia je otázkou narodenia. 

Byt  mužom je otázkou rozhodnutia. Toto je 

kniha o tom rozhodnutí.

Ben Kinchlow

bestseller preložený do viac ako 40 jazykov.

136 strán, mäkká väzba

Cena: 189,-Sk

EDWIN LOUIS COLE  – (*1922 - †2002) uznávaný medzinárodný učiteľ, televízna osobnosť, 
významný rečník a autor bestsellerov – usporiadateľ konferencií a seminárov, na ktorých 
povzbudzuje mužov, aby vo všetkých oblastiach života dosiahli svoj maximálny potenciál. Jeho 
vyučovania sa stali známymi v 210 národoch sveta. Na Slovensku je známa jeho kniha Komunikace, 
sex, peníze, ktorá vyšla v českom jazyku.

Táto kniha bola napísaná mužom, ale je pre 

ženy, pretože zmena muža znamená 

požehnanie pre celú rodinu. Túto knihu by si 

mala precítat  každá žena.

Nancy Cole

Muži sú Božie metódy. Zatiaľ čo muži 
hľadajú lepšie metódy, Boh hľadá lepších 
mužov.

Muži sú ako titulky v novinách, kým ženy sú 
ako drobné písmenká.





































Seminár s Äke Carlssonom
Äke Carlsson je vynikajúcim učiteľom Božieho slova. Mnoho 

rokov bol vo vedení zboru Slova života v Uppsale. Äke vyštudoval 

psychológiu a Pán si ho mocne používa v službe duchovného 

poradenstva a oslobodenia. Je stálym učiteľom najväčšej 

európskej biblickej školy v Uppsale a pred niekoľkými rokmi bol 

uvoľnený do služby pastora novovznikajúceho kresťanského zboru 

Slovo života v Göteborgu. Uprostred práce v rastúcom zbore veľa 

cestuje, aby kázal na biblických školách a konferenciách v 

mnohých krajinách sveta. Spolu s manželkou majú 4 deti a žijú v 

Göteborgu. Pastor Äke Carlsson bude v našej cirkvi v Bratislave 

slúžiť po druhýkrát. Audiozáznam z jeho prvej návštevy v novembri 

2004 si môžete objednať v našej kancelárii alebo zakúpiť na našich 

bohoslužbách.

Dom kultúry Dúbravka, Modrá sála

16. september 2006, sobota o 17.00 hod. 
17. september 2006, nedeľa o 10.00 hod. 

Peter Čuřík – Víťazstvo v stresoch života

Vladimír Vrábel – Božia stratégia v tvojom povolaní

Katarína Čuříková – Knieža pokoja v našich vzťahoch

Peter Čuřík – Dôležitosť vnútorného pomazania

Martin Hunčár – Zapoj sa do žatvy ako Rut

139,- Sk

Zborovka Slova života 
9. -15. 7. 2006 vo Svätom Juri 

Objednajte si 5 kázní na jednom CD vo formáte MP3


