Mgr. Martina HARGAŠOVÁ,
rodená PRVÁ,
sa narodila 18. októbra 1971
v Piešťanoch.
Vo svojich devätnástich rokoch
sa osobne stretla s Bohom,
čo radikálne zmenilo jej život.
Vyštudovala teológiu.
Má tridsaťročné skúsenosti
v oblasti kresťanskej misijnej
práce. V minulosti dlhodobo pracovala s mládežou. Je
vedúcou Spoločenstva Prístav
v Piešťanoch a aktívne sa
angažuje v niekoľkých kresťanských organizáciách. Je vydatá
devätnásť rokov a s manželom
majú dve dcéry.
Napísala i knihu pod názvom
Pôst, mocná výzbroj Božieho
ľudu. Jej túžbou je, aby cirkev
naplnila poslanie, ktoré jej
určil Boh!
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Začítajte sa do autentických príbehov ľudí, ktorí sa postili. Hľadanie Božej tváre
a pokorovanie sa pred Ním skrze modlitbu a pôst sa môže stať súčasťou i vášho života.

MARTINA HARGAŠOVÁ

„Pôst sa stal neznámou veličinou spirituality kresťanstva 21. storočia. Stali sme sa konzumnou spoločnosťou, ktorá je prednostne zameraná na sebarealizáciu a naplňovanie vlastných potrieb. Pôst je
najlepšia šoková metóda, ako zbúrať vplyv tejto kultúry v osobnom živote, ako aj v duchovnom živote
cirkvi. Preto sa teším novej knihe Martiny Hargašovej. Nech prebudí slovenské prebudenecké kresťanstvo k novej modlitebnej vášni umocnenej novoobjavenou dimenziou pôstu.“

PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.

Vedúca Katedry teológie a katechetiky PF UMB

„Nemusíme so všetkým súhlasiť, čo autorka v tejto knihe píše. V našej konzumnej kultúre urobíme
dobre, keď namiesto triumfalizmu budeme pestovať osobnú zbožnosť. Jej súčasťou je aj odriekanie
a pôst. K takej zbožnosti nás chce táto knižka povzbudiť.“
Doc. ThDr. Ing. Ján Henžel, PhD.

Tajomník Rady Cirkvi bratskej, bývalý učiteľ na Katedre teológie a katechetiky PF UMB

„Kniha podáva ucelený prierez Starou i Novou zmluvou. Čitateľ dostáva možnosť oboznámiť sa s kontextom a špeciálnymi aspektmi jednotlivých životných situácií v biblickom pojednávaní. Môže tak nájsť
množstvo paralel so svojou vlastnou životnou skúsenosťou. Tento fakt činí z Martininej knihy obzvlášť
cenný materiál pre záujemcov o túto tému.“
Mgr. Gabriella Kopas, PhD.

Kazateľka a podpredsedníčka Rady Evanjelickej cirkvi metodistickej

„Túto knihu si určite prečítajte. Martina v nej s ľahkou zrozumiteľnosťou oživuje príbehy duchovných
bojov z Biblie a vťahuje nás do našich vlastných hrdinstiev. Zobúdza a povzbudzuje hrdinov, ktorí sa už
nenechajú okrádať o Božie dary, vedenie a víťazstvá. Hrdinov, ktorí vykročia z pasivity a zabojujú o to
Božie v ich životoch a v ich svete. Aj ty si jedným z nich. Táto kniha je pre vás, čítajte ju pomaly a s otvoreným srdcom. A keď vás Boh do niečoho zavolá, vykročte!“
Mgr. Michal Kevický

Kazateľ zboru Viera Bratskej jednoty baptistov

Mgr. Martina Hargašová má tridsaťročné skúsenosti v oblasti kresťanskej misijnej práce. V minulosti dlhodobo pracovala
s mládežou. Vyštudovala teológiu. Napísala knihu pod názvom
Realita s Bohom. Je vedúcou Spoločenstva Prístav v Piešťanoch
a aktívne sa angažuje v niekoľkých kresťanských organizáciách.
Je devätnásť rokov vydatá a s manželom majú dve dcéry. Jej
túžbou je, aby cirkev naplnila poslanie, ktoré jej určil Boh!
ISBN 978-80-570-2970-0

PÔST,
MOCNÁ VÝZBROJ
BOŽIEHO ĽUDU

MARTINA HARGAŠOVÁ

„Spoľahnutie sa na Boha je dôležitým momentom v texte, ktorý upozorňuje na potrebu a význam pôstu
s modlitbou v živote súčasných kresťanov. Kniha vynikajúcim spôsobom objasňuje odpovede na často
kladené otázky ohľadom biblického pôstu. Opisuje biblické príklady, ako aj aktuálne skúsenosti zo
života našich súčasníkov. Spolu s osobne formulovanými modlitbami v závere každej kapitoly je teda
nielen príbehom a výkladom, ale aj návodom.“

PÔST, MOCNÁ VÝZBROJ BOŽIEHO ĽUDU
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Svet sa zastavil. Rýchlo, znenazdajky. Zachrániť ho dokáže
iba Luke so svojimi odvážnymi kamarátmi. Vydajte sa
spolu s nimi na dobrodružnú cestu a pomôžte im vrátiť
všetko do starých koľají. No a o tom, že to nebude ľahké,
vôbec nepochybujte.
„Naozaj som nečakala, že to bude také dobré, že si to budem musieť prečítať ešte raz. Odporúčam aj tým, ktorí sa
nezaujímajú o tvorbu takéhoto žánru. Toto vás určite nakopne. Vynikajúca tvorba.“
Martina Hargašová, sestra autorky

„Zábavné, napínavé čítanie, plné zaujímavých postáv a fantastických miest, o ktorých by som sa rád dozvedel viac.
Zdá sa, že slovenská fantastika sa vôbec nemusí báť o svoju
budúcnosť. Už teraz sa teším na pokračovanie.“

Viktória Hargašová

Zmätok
v hlave

PaedDr. Matúš Nižňanský, knihovník, básnik

„Pre učiteľa nie je väčší dar, než stretnúť vnímavé dieťa –
vlastne už mladú dámu – ktoré je tvorivé, úprimné a premýšľavé. Taká je Viki, ktorá teraz aj vám ponúka možnosť
stráviť čas vo fantazijnom svete obyčajných a zároveň čarovných tínedžerov s nevšednými schopnosťami, prežívajúcimi napínavé dobrodružstvá.“
Mgr. Gabriela Mičutková, triedna učiteľka autorky

Viktória Hargašová napísala knihu už ako šiestačka na
základnej škole. Využila svoj skrytý dar, a tak nám mohla
odovzdať príbeh plný prekvapení.
ISBN 978-80-570-3043-0

Dobrodružstvá Lukovho tímu
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