
PREDSLOV 

V  liste Efezanom 2:10 Pavol píše, že sme Božie „dielo, stvorení v Kristovi 

Ježišovi pre dobré skutky, ktoré Boh pripravil vopred, aby sme do nich 

vstúpili.“ Anglické slovo „poem“ (báseň) pochádza zo slova, ktoré je 

preložené ako „dielo“, ale presnejší preklad je „majstrovské dielo“. Boh ťa 

stvoril ako jediného svojho druhu, jedinečného a slovo prekladané ako 

„stvoriť“ ešte posilňuje túto myšlienku. Znamená to „vytvoriť niečo nové, čo 

predtým neexistovalo“. Ty nie si fotokópia alebo imitácia; si niečo úplne nové 

a iné. Si produktom Božieho zámeru a On určil cestu, po ktorej by si mal 

kráčať. Navyše, dáva ti silu a múdrosť Ducha Svätého, aby ti umožnil naplniť 

tvoj účel, poslanie. 

Táto kniha poskytuje poučné až osvecujúce nahliadnutie do Božieho plánu 

pre život všeobecne a produkuje zamyslenie vyvolávajúce podnetné otázky 

pre osobnú aplikáciu na každého vlastný život. Bude vás pozývať k novej 

dimenzii autentickej viery, lebo odhaľuje kľúčové zásady potrebné pre 

naplnenie Božieho zámeru v každej oblasti svojho života. Ak ju budete čítať s 

otvoreným a pokorným srdcom, bude táto kniha pre vás nepohodlná (v tom 

zmysle, že táto kniha naruší vaše pohodlie), bude inšpirovať k pozitívnej 

zmene a bude výzvou, aby ste vstúpili do nového „rizika“ vo vašej viere. Dá 

vám väčšie pochopenie biblických zásad týkajúcich sa Božieho účelu 

a  životného osudu a  ukazuje, odhaľuje spokojnosť žiť život podľa Božieho 

plánu. Výsledkom je možnosť autentickejšieho a intímnejšieho vzťahu s 

Bohom v každej oblasti života. Autor tejto knihy zažil to, čo píše a to, čo zdieľa 

z vlastných skúseností a  zo skúseností ostatných, jasne ilustruje platnosť 

zásad, ktoré predstavuje. 



Vzhľadom k tomu, že cieľom tejto knihy je zbudovanie a inšpirácia každého 

jednotlivého čitateľa, jeho štýl nie je klinický ani akademický, čo vedie k 

ľahko čitateľnému vydaniu. Avšak i profesionálni poradcovia v knihe objavia 

užitočný konzultačný materiál ako manuál zdrojov a ktokoľvek iný, kto chce 

prinášať porozumenie a usmernenie pre tých, ktorí hľadajú zmysel existencie, 

v nej nájde neoceniteľnú pomoc. Nie je to kniha, ktorú stačí „preletieť“ alebo 

sa rýchlo číta, skôr ju treba študovať a nad jej obsahom uvažovať. 

Augustine z Hippo povedal: „Ty si nás stvoril pre seba, ó Pane, a naše srdce je 

nespokojné, kým nenájde svoj odpočinok v tebe.“ Táto kniha vám pomôže 

nájsť to miesto a poučí vás, ako pomáhať ostatným, aby ho našli. Odporúčam 

ju každému, kto túži ísť do skutočnej duchovnej celistvosti, každý okamih 

každého dňa. 
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ÚVOD 

Na Slovensko som prišiel prvýkrát 27. novembra 2007. Existovali ešte 

hranice a používala sa slovenská koruna. Odvtedy som prichádzal stále 

častejšie. A  chodievam sem naďalej, vždy s cieľom priniesť a odovzdať 

posolstvo života, ktoré som sa v roku 2013 rozhodol spísať i v tejto mojej 

knihe. 

V priebehu týchto uplynulých rokov na Slovensku som videl mnoho ľudí, ako 

rastú v povedomí o svojej znovu objavenej autonómii a identite. Videl som 

Ducha Svätého konať s mocou v živote mnohých, ktorí Ho s dôverou vzývali a 

zostávali vždy verní nádeji, a to aj napriek nepriateľskému prostrediu, 

ktorému niekedy museli čeliť. 

Bolo to a stále je krásne a ohromujúce dobrodružstvo. 

Zamiloval som si Slovenskú krajinu, jej kultúru, ako aj jej ľudí. Mám hlboké 

vzťahy s mnohými priateľmi a  hlavne, oženil som sa s Andie, mojou 

milovanou manželkou, ktorá sa narodila v Brezne a žila v Bratislave. Skrze ňu 

mám teraz na Slovensku aj časť mojej rodiny, ktorá ma prijala od začiatku ako 

drahého a vzácneho syna. 

S odstupom času v sebe cítim pocit hlbokej a pevnej vďačnosti Bohu za to, že 

som mohol osobne spoznať slovenský národ a  teraz, vďaka manželstvu s 

Andie, byť čiastočne aj jeho súčasťou.  

Na začiatku som počas mojich prednášok, seminárov a workshopov hovoril 

po anglicky a až neskôr po taliansky. Teraz túžim priniesť posolstvo tejto 

knihy pre všetkých Slovákov v ich jazyku, ktorý som tiež začal študovať. 

Verím, že táto slovenská verzia sa dostane k mnohým a osvetlí ich osud, aby 

keď ho uvidia, mohli po ňom túžiť, vybrať si ho a žiť ho. 



MODLITBA ZA KAŽDÉHO ČITATEĽA 

Modlím sa k  Pánovi, aby si bol/a dnes naplnený/á poznaním Jeho vôle vo 

všetkej múdrosti a chápavosti, ktorú daruje Duch, aby si tak mohol/la žiť život 

hodný Pána a  páčil/la sa Mu vo všetkom, tým, že budeš prinášať ovocie v 

každom dobrom diele a rásť v poznaní Boha (Kol. 1, 9-10). Nech Ti Boh nášho 

Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby si Ho 

poznal/a. Nech osvieti oči Tvojho srdca, aby si vedel/a, aká je nádej z Jeho 

povolania, aké bohatstvo slávy je z Jeho dedičstva, ktoré prisľúbil svojmu 

ľudu, a aká nesmierne veľká je Jeho moc, ktorá pôsobí v nás, ktorí dôverujeme 

v Neho (Ef 1, 17-19).


