
 

19.03.2022 

 

Drahí bratia a sestry. 

 

Žijeme zvláštnu dobu. Mnohí sme zmätení tým, čo sa 

okolo nás a vo svete deje. Čelíme novým výzvam ale aj 

príležitostiam ako slúžiť a niesť svetlo evanjelia nielen svetu 

ale aj sebe navzájom. S nádejou upierame zrak k nebesiam. Dôverujeme, že náš Nebeský Otec 

vie, vidí, počuje a koná s milosrdenstvom, ktoré je Jemu vlastné. Žijeme stále v dobe milosti. 

Každý deň prináša možnosť k pokániu, obráteniu sa od skutkov tmy k svetlu, zloženiu starého 

hriešneho človeka aj s jeho žiadosťami a vykročeniu na cestu života detí svetla. 

 

 Odbor sestier BJB citlivo vníma potreby žien v cirkvi, ktoré priniesla so sebou doba. To 

čo sa nedávno zdalo neprijateľným je zrazu všade okolo nás. Veríme, že Boh má nádej 

a uzdravenie pre každé svoje zranené dieťa, ktoré túži po pokání a obnove vzťahu s Ním. 

Z viacerých zborov BJB na Slovensku sa na nás obracajú sestry s prosbou o pomoc 

a usmernenie ako slúžiť a pomáhať rásť vo viere rozvedeným ženám – sestrám alebo 

slobodným matkám.  

 

Nepodarilo sa nám nájsť relevantnú ucelenú literatúru na túto tému v slovenskom 

jazyku, a tak sme sa obrátili s prosbou o pomoc na sestru Joyce DeRidder z Calvary Baptist 

Church, Holland (Michigan, USA). Sestra viac ako 10 rokov slúžila na Slovensku spolu so 

sestrou JoeAnn Shelton a určite si mnohí na nich s láskou spomínate. Od sestry Joyce DeRidder 

sme dostali tri knižky od autorky Jennifer Barnes Maggio, ktorá v USA založila službu 

slobodným matkám.  

 

Všetky členky Výboru odboru sestier spolu s viceprezidentkou Európskeho 

baptistického odboru sestier (EBWU), sestrou Ruth Maďarovou, sme si knižky prečítali 

a rozhodli sme sa jednu z nich odporučiť vydavateľstvu Porta Libri ako vhodný titul na vydanie 

v slovenskom jazyku. Ide o knižku s názvom „Overwhelmed – The Life of a single mom, 

Leaders Guide“. Pre tento titul sme sa rozhodli z dôvodu, že knižka je rozdelená na dve časti. 

V prvej autorka zdieľa svoje osobné svedectvo, svoj príbeh a v druhej je praktické štúdium, 

ktoré obsahuje 12. lekcií vrátane tipov a odporučení pre vedúce skupiniek. Vydavateľstvo Porta 

Libri už komunikovalo s autorkou a získalo autorské práva na vydanie tejto knihy. Predpokladá 

sa, že by mohla vyjsť v prvej polovici roka 2023. Zároveň nás vydavateľstvo oslovilo so 

žiadosťou uhradiť čas nákladov súvisiacich s jej vydaním. 

 

Obraciame sa týmto listom na Vás s prosbou o finančnú podporu vydania knihy 

od autorky Jennifer Barnes Maggio prostredníctvom vydavateľstva Porta Libri. 

Uvedomujeme si nároky a požiadavky na finančnú podporu od zborov BJB v tejto dobe ale už 

teraz sme Bohu vďačné za Vašu podporu v akejkoľvek výške. Modlíme sa, aby ste mali slobodu 

v tom koľko prispejete. Prosíme Vás tiež o zváženie vyhlásenia osobitnej zbierky na tento účel.  

 

V prípade, že Vás Pán bude viesť k podpore vydania tejto knihy, zasielajte peniaze na 

účet BJB v SR: SK52 0200 0000 0011 2149 8655, s variabilným symbolom 15. Vaše príspevky 

očakávame do Veľkej Noci, 15.04.2022. Ďakujeme. 

 

S prianím Božieho pokoja a hojného Božieho požehnania, 

 

predsedníčka Výboru odboru sestier BJB SR, Ľudmila Sýkorová 

členky Výboru odboru sestier BJB SR: Jarmila Cihová,  

Drahomíra Čurillová, Katarína Sližiková 

Európsky odbor sestier (EBWU): Ruth Maďarová    


