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Navštívte Ženy modlitby na Facebooku a  "lajkujte" našu stránku!  

 

"Lajkujte" Ženy modlitby na Facebooku 

 

Na Facebooku nás sledujú v štátoch: USA, Hong Kong, Filipíny, 

Švédsko, Grécko, Kolumbia, Kanada, Mexiko, Čína, Keňa, Chorvátsko, 

Holandsko, Ghana, Jamajka, Portoriko, Južná Afrika, Fidži, Austrália, 

Rakúsko, Cyprus, Malajzia, Pakistan, Taliansko, , Anglicko, Etiópia, 
Libanon, Trinidad, Tobago, Nórsko, Honduras, Srí Lanka, Nový Zéland, 

Šalamúnove ostrovy, Haiti, Indonézia, Papua Nová Guinea, Uganda, Rwanda, Škótsko, 

Dánsko, Južná Kórea, Nigéria, Bolívia, Turecko, Japonsko 

 
Milý vedúci modlitebného tímu, navštív Ženy modlitby na Facebooku a "Lajkuj" našu 

stránku !!  Facebook Ladies Prayer International Link 

 

Tiež, prosím, pozvi svoju skupinu, aby sa prihlásila k odberu tohto spravodaja ZDARMA 
na adrese: http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl alebo pošli e-

mail na adresu: LadiesPrayerInternational@aol.com 

 

Prosím, zdieľajte tieto informácie so svojím zborom, priateľmi a rodinou. Ďakujeme za to, 

že ste súčasťou tejto živej modlitbovej služby a pomáhate nám šíriť slovo o spravodaji 

ZDARMA a stránke na Facebooku! 

 

 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/
mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com
http://www.ladiesministries.org/


 

Modlitby ochrany 
Jordan Brown 

  
Keď si pomyslím na modlitby ochrany, napadne ma kniha Žalmov. Existuje 
niekoľko žalmov, ktoré žiadajú Boha o Jeho mimoriadnu ochranu, o ktorú som 
aj ja prosila pre môj dom a moju rodinu. Niektoré z mojich obľúbených veršov 
sú: 
"V pokoji si ľahnem aj zaspím, lebo len ty sám, Pane, dáš mi prebývať v 
bezpečí" (Žalm 4:9). 
 
"Boh je moja obrana; on zachraňuje tých, čo majú srdce úprimné." (Žalm 
7:11). 

 
"Tebe budú dôverovať tí, čo tvoje meno poznajú, veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú." 
(Žalm 9:11). 
 
"Záchrana spravodlivých je od Hospodina, On je ich silou v čase súženia. A Hospodin im pomôže 
a vyslobodí ich, oslobodí ich od bezbožníkov a zachráni ich, lebo mu dôverujú"(Žalm 37:39-40). 
 
"Nech je zvelebený Pán, moja skala, ktorý učí moje ruky bojovať, moje prsty viesť vojnu. Moje 
milosrdenstvo a moja pevnosť, môj hrad a môj záchranca, môj štít; Ten, ku komu mám dôveru, 
ktorý mi podmaňuje môj ľud."(Žalm 144: 1-2). 
 
V Žalmoch sa spomímajú mnohé vlastnosti Boha, ktoré odkazujú na jeho ochranu. Nazývaný je 
našou obranou, čo znamená ochranca, štít, alebo hradby. Nazývaný je našou silou, čo znamená 
opevnené miesto, kameň, balvan, alebo útočisko. Nazývaný je našou pevnosťou, čo znamená 
veža alebo pevná stavba. Nazývaný je vysokou vežou, čo znamená miesto na útese alebo 
neprístupné miesto. Milujem fakt, že Pán je vysoká veža, v ktorej sa môžeme schovať a stať sa 
nedotknuteľnými pre nepriateľa. 
 
Sú to nádherné opisy Boha a verše, ktoré sa môžeme modliť za naše deti. Boh ochotne poskytuje 
svoju ochranu tým, ktorí ho nasledujú a žijú ako spravodliví. Všetko, čo musíme urobiť, je 
požiadať! 
 
Poznámka: Jordan Brown je ženou Marka Browna, matkou troch energických detí, manželkou pastora v kostole Ježiša vo 
Watertowne, Južná Dakota, a prezidentkou v našom zbore pre štvrť Južná Dakota. Má licenciu slúžiť v zjednotenej letničnej 
cirkvi. 
 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



Božia ochrana 
Jane Fortaleza 

  
"Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou." (Žalm 
46:1). 
 
Jedna vec, ktorú moja rodina robila zakaždým, keď sme jazdili v našom aute, 
bolo požiadanie Boha, aby nás ochránil na našich cestách. 
 
Jedného dňa po stretnutí v zbore som zaviezla deti domov a naobedovala sa. 
Potom ma Jessica, moja dvanásťročná dcéra, požiadala, aby sme šli kúpiť 

nejaké veci do školy. Ako zvyčajne, aj vtedy  sme sa modlili za ochranu ako sme odchádzali z 
domu. Na našej ceste, neďaleko nášho domu, som videla vypočutie našej modlitby veľmi reálnym 
spôsobom. 
 
Keď som sa chystala odbočiť vpravo do rušnej ulice, stlačila som brzdu, ale bez odozvy. Vozidlo 
zrýchlilo a volant sa uvoľnil. Namiesto odbočenia vpravo naša dodávka prešla rovno cez dva 
jazdné pruhy a zasiahla strom. Oba airbagy sa nafúkli a objavil sa dym. Boh nám musel vyčistiť 
cestu, pretože v žiadnom smere neprichádzali žiadne autá. Keby som bola zabočila, mohla som sa 
zraziť s inými autami. Mohli sme skončiť v nemocnici, vážne zraniť iných alebo dokonca spôsobiť 
niekomu smrť. Okoloidúci ľudia s dobrým srdcom sa nám ponáhľali pomôcť a prišiel aj môj manžel. 
Dorazila aj sanitka a polícia a pruh bol okamžite uzavretý. Bola som veľmi vďačná Bohu, že 
zachránil mňa aj moju dcéru pred vážnou nehodou. 
 
Nemala som tušenie o nebezpečenstve, ktoré bolo v ten deň pred nami, ale modlitba funguje. Boh 
o ňom vedel vopred a ochránil nás v čase potreby. Aký pokoj je v tom, že vieme, že Boh sa o nás 
vždy postará. Ak vidí nebezpečenstvá, o ktorých my sami nevieme, potom iste vidí aj tie, o ktorých 
vieme a pomôže aj s nimi. 
 
Žalm 34:7 nám hovorí, že "Pánov anjel táborí vôkol tých, čo sa Ho boja, a zachraňuje ich." Tento 
verš je sľub, ktorý prináša pokoj a istotu do sŕdc ľudí, ktorí majú bázeň voči Bohu. Boh si všíma 
pádu vrabca a jeho Slovo nás uisťuje: "Vy ste cennejší ako mnoho vrabcov" (Matúš 10:31). 
 
Moje srdce je plné vďakyvzdania za to, že je s nami každý deň Božia ochrana a milosrdenstvo. 
Aké privilégium je slúžiť Bohu, ktorý sa o nás každý deň stará a zachraňuje nás od neznámych 
nebezpečenstiev. Stráži nás každý deň a chráni pred ublížením si a nebezpečenstvom. Dôverujme 
Jeho sľubu a nezabúdajme mu ďakovať za ochranu, ktorú nemusíme vždy vidieť. 
 
 
Poznámka: Jane Fortaleza je manželkou pastora a matkou troch detí. Jej rodina žije vo Winnipegu v Manitobe, kde Jane 
slúžila ako prezidentka v našom zbore pre centrálnu kanadskú oblasť. Jej veľká vášeň je slúžiť a žiť pre Boha.  
 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 



Modlitba funguje 
Beth McFarland 

  
Modlitba matky môže zmeniť výsledok každej situácie. Hannah sa modlila a 
narodil sa prorok. "Za tohto chlapca som prosila, a Pán mi dal to, o čo som 
prosila od Neho (Prvá Samuelova 1:27). 
 
Nech ťa nikdy neodrádza, ak máš pocit, že si sa modlil a modlil a nič sa nedeje. 
Boh je verný. Jeho Slovo je isté. Ak budeme naďalej volať k Nemu v modlitbe za 
naše deti, budeme žať úrodu v správnom čase. Začni ďakovať Pánovi za to, čo 
si vyprosuješ v živote svojich detí. Stoj na Božom slove. Modlitba je mocná. Keď 

sa modlíš, ver, že Boh uskutočňuje o čo prosíš. 
 
Bolo to obyčajný deň. Slnko jasne svietilo. Naša pätnásťročná dcéra Amanda bola pripravená na 
cestu do školy. Chcela som sa s ňou chvílu modliť a objať ju skôr, než nastúpi na školskú dodávku 
do anglikánskej medzinárodnej školy v Jeruzaleme. V ten deň, ako v každý iný, som požiadala 
Pána o jej ochranu, aby jej zachoval ostrú myseľ a aby ju ochránil od akéhokoľvek zla, ktoré by sa 
k nej priblížilo. Vošla do výťahu z chodby nášho bytu na treťom poschodí. Chvíľu na to sme videli z 
okna ako nastúpila do autobusu a ten sa pohol. 
 
Vyšla som sa na balkón v tomto krásnom, obyčajnom dni. Môj manžel, Robert, polieval rastliny a 
zeleninu na našej malej balkónovej záhradke. Chvíľu sme sa rozprávali a tešili zo slnečných lúčov. 
Zrazu sme počuli masívnu explóziu. Povedala som: "Ach nie, ten zvuk prišiel z centra Jeruzalema 
kadiaľ Amanda cestuje do školy." Začali sme volať k Bohu o pomoc v tom, čo sa stalo. 
 
Zazvonil telefón a Amanda nám povedala, že je v bezpečí, ale samovražedný atentátnik 
explodoval priamo na ulici HaNevim blízko školy a presne na tej ceste, ktorou šla dodávka. Začali 
sme ďakovať Pánovi za to, že ochránil našu dcéru. Neexistujú žiadne slová, ktoré by vyjadrili moju 
vďaku za to, že sme sa s dcérou modlili každé ráno, odkedy začala chodiť do školy. Nevieme, 
koľkokrát ju Boh ochránil v škole, ale v ten deň sme mali konkrétny dôkaz. On počuje modlitby 
spravodlivých. 
 
"Lebo o tebe dá príkaz svojim anjelom, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách" (Žalm 91:11). 
 
 
Poznámka: Beth McFarland slúži ako zástupkyňa UPCI v Izraeli / Palestíne. Je manželkou Roberta, matka Chrisa, Matta a 
Amandy a starou mamou Angliny, Alayny a Connora. 

 
 

 

 

  

Z našej pošty 

 

Milý zbor LPI, píšem Vám len, že Vaše newslettery majú pre nás 
nesmiernu hodnotu. Veľmi si vážime Slovo. 

 

Ruth Maetala, Presidentka nášho zboru na Šalamúnových ostrovoch 

 

 

 

  



        

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip. 

  

Od editorky 
Boh robí mocné veci! 

Boh otvára mnohé dvere a tento spravodaj je teraz k dispozícii v anglickom jazyku, v 
španielskom, francúzskom, nemeckom, holandskom, portugalskom, ruskom, gréckom, 
arabskom, v jazyku farsi, v češtine/slovenčine, čínštine, svahilčine, maďarčine, v jazyku 

tagalog, v indonézskom, rumunskom, talianskom, nórštine, poľštine, v jazyku hindi, 
georgianskom, japonskom a švédskom.  

Máme dočasného japonského prekladateľa, prosím modlite sa s nami za 
stáleho japonského, srbského a bulharského prekladateľa.  

 
Pokiaľ si prajete dostávať akýkoľvek z vyššie uvedených prekladov, pošlite 
prosím svoju žiadosť na  LadiesPrayerInternational@aol.com a my vás s 

potešením pridáme do zoznamu adresátov.  
Navštívte Ženy modlitby na Facebooku a  "lajkujte" našu stránku! 

 

 

Debbie Akers 

  

Ministry Links 
 

Ladies Prayer International 
UPCI Ladies Ministries 

More to Life Bible Studies 
Today's Christian Girl 

World Network of Prayer 

UPCI 
My Hope Radio 

Multicultural Ministries 

Ladies Prayer International on Facebook 

  

Kto sme . . . Od roku 1999: Ladies Prayer Intl. (Ženy modlitby) je rozšírená pre ženy na 

celom svete, ktoré se stretávajú každý prvý pondelok v mesiaci, aby sa spoločne 

modlili za ich deti a za deti v miestnom zbore a komunite.  

Naša misia . . . Sme zaviazané k duchovnému zachovávaniu tejto i ďalšej generácie a 

duchovnej obnove generácie predošlej.  

Potrebujeme . . . Oddané ženy, ktoré sa budú schádzať každý prvý pondelok v mesiaci a modliť sa za svoje 
deti.  
  

Tri hlavné modlitebné prosby... 

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/home
http://ladiesministries.com/programs/more-to-life
http://ladiesministries.com/programs/today-s-christian-girl
http://www.wnop.org/
http://www.upci.org/home
http://www.myhoperadio.com/
http://www.globaltracts.com/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
https://m.youtube.com/watch?v=lDUmCjnbVow&autoplay=1


•     Spasenie našich detí (Izaiáš 49:25; Žalm 144:12; Izaiáš 43:5-6). 
•     Aby prevzali vládu nad vierou v odpovedajúcom veku (1. Jánov list 2:25-28; Jakub 1:25). 

•     Aby vošly do služby Pánovej žatvy (Matúš 9:38).Text Link 

  

           

  

  

  
Služby, které podporujeme… 

DETSKÉ SÍDLO V TUPELO   Deti žijú v prostredí s príležitosťou duchovne, telesne a 
citovo rásť. 
NOVÉ ZAČIATKY Materská starostlivosť pre matky, ktoré uvažujú o adopcii a umiestnení 
detí u adoptívnych párov. 

PRÍSTAV NÁDEJE Program pre dievčatá vo veku 13 – 16 rokov s behaviorálnymi a 
emocionálnymi problémami. 

RANČ MAJÁK pre CHLAPCOV Uzdravenie zlomených a zranených životov násťročných 

chlapcov.  

 

 

 

  

 

Odoberáte časopis Reflections? 
   

Táto dvojmesačná publikácia vám požehná a inšpiruje vás. Články sú biblické a 
aktuálne pre dnešné apoštolské ženy. Objednajte si pre seba, pre priateľov alebo 

viac vydaní pre vašu cirkev. 
  

  
Objednajte online!   

  
 

 

 

http://www.ladiesministries.org/
http://ladiesministries.org/reflections_subscription_updatedVersion.asp
http://ui.constantcontact.com/sa/fwtf.jsp?m=1101111171966&a=1127545157203&ea=ladiesconnections@upci.org&id=preview

