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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, India, Francúysko, Chile, 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 prosím 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! 

 

 

 

 



 
Prečo sa modliť? 
Jane Buford 
  

Modliť sa môžeme kedykoľvek a kdekoľvek! Slúžime Bohu, ktorý počuje a 
odpovedá na naše modlitby. 
 
Prečo sa modliť? Modlitba urobí rozdiel vo všetkom, čo robíme. Modlitba sú 
otvorené dvere komunikácie s našim Bohom. "Som Bohom zblízka — hovorí 
Pán — a zďaleka už nie som Boh? Môže sa niekto skryť v tajných miestach, 
aby som ho nevidel?" hovorí Pán. "Či ja nenapĺňam nebesá i zem?" — hovorí 
Pán  (Jeremiáš 23: 23-24). Boh počuje všetky naše modlitby a niekedy bude 

Jeho odpoveď "Áno", "Nie", "Počkajme" alebo "Mám lepší plán!" Jeho cesty sú vždy lepšie ako 
naše cesty. 
 
Pred rokmi sme sa rozhliadali po okolí, lebo sme chceli kúpiť dom. Jeden spĺňal naše potreby a 
boli sme nadšení. Predtým, než sme sa zaviazali dom kúpiť, vyčlenili sme si čas na modlitbu a 
pôst. Nakoniec sme s manželom cítili, že to nie je dom pre nás. Bola som sklamaná? Áno. Ale 
krátko potom sme kúpili iný dom. Kým sme tam bývali, náš syn Brad priviedol k Pánovi mladého 
suseda, ktorý ešte dodnes žije pre Boha. Vždy sa vyplatí modliť!   
 
Prečo sa modliť? Pretože potrebujeme Jeho vedenie. Skvelý spôsob, ako začať každý deň, je s 
modlitbou. Nikto nikdy nevie, čo prinesie nový deň. Bože, nenechaj nás preskočiť Tvoje plány. 
Pristúp smelo k Bohu a požiadaj Ho, aby Ťa Jeho Duch odviedol od pokušenia. Viac ako 
čokoľvek iné, potrebujeme túžiť po Jeho prítomnosti. Život niekedy prináša výzvy. Keď 
prichádzame pred Jeho trón, dáva nám silu, ochranu a múdrosť do každého nového dňa. Bože, 
veď naše cesty a uč nás. Veď nás Tvojou cestou. Veď nás v Tvojej pravde. (Pozri Žalm 25: 4-5.) 
Boh vás povedie v akýchkoľvek rozhodnutiach alebo situáciách, ktoré prežívate. 
 
Prečo sa modiť? Ako ženám sa nám treba modliť za deti - buď vlastné, alebo ku ktorým máme 
blízko. Žijeme v nebezpečných časoch. Nemôžeme skryť deti pred svetom, ale môžeme sa 
modliť modlitbu za ich ochranu. Môžeme sa za ne prihovárať a žiadať Pána, aby ich prikryl 
múdrosťou, silou a mocou. Môžeme sa modliť, aby im Boh pomáhal robiť správne rozhodnutia. 
Tento svet im dáva do cesty zlé veci, ale väčší je ten, ktorý je v nás, ako ten, ktorý je vo svete! 
Prikri ich celou Božou výzbrojou (Pozri Efezanom 6: 10-18.) Citujte toto Písmo nad deťmi. 
Možno ste jediným štítom pre niektoré z týchto drahých detí v cirkvi. Dajte im kartičku a 
povedzte im, že ste sa za ne modlili. Nikdy na to nezabudnú! 
 
Modlitba je jednou z hlavných zbraní ku všetkému, čo robíme! Božie vedenie - ÁNO! 
Rozhodnutia -ÁNO! Deti-ÁNO! My samy, ÁNO! Aké to privilégium, že môžeme volať Jeho meno 
kedykoľvek a kdekoľvek - práve teraz! 
 
 
Poznámka: Jane Bufordová je generálnou tajomníčkou v službe UPCI. Je manželkou P. Daniela Buforda, ktorý je spolu-
editorom u UPCI. Majú dvoch synov, Brandon / Brianne Buford a Brad / Tempie Buford, a štyri úžasné vnúčatá. 
 
 
 
  
 

 

 



 
Kvôli našim deťom 
Donna Ten Eyck 
  

Modlitba: miesto, kde sa na zemi stretávame s nebom, miesto, kde sa 
nemožné stáva možným. 
 
"Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, 
musí veriť, že Boh je a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú." (Hebrejom 11: 6). 
 
Hľadanie Boha celým srdcom v modlitbe utvrdzuje našu vieru v kto On je, 
obnovuje nádej vo veci, ktoré zatiaľ nevidíme, a nakoniec nás umiestňuje 
na správnu stranu viery. 

 
Modlitby sa držíme aj vtedy, keď sa zdá, že už sa niet čoho chytiť, iba viery. "Viera je podstatou 
toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme" (Hebrejom 11:1). 
 
Viera nám umožňuje zostať v spojení s časovou osou Božieho plánu pre budúcnosť našich detí. 
Boh chce s nami pracovať, aby pomohol našim deťom zistiť, kto sú a kam vedie ich cesta. 
 
Keď som nedávno bezvýsledne zápasila o niečo v modlitbe, zrazu ma vyplašili tieto slová. 
"Donna, treba, aby si sa zastavila a uznala, že Ja som Boh." Hneď som išla do žalmu 46:10. 
"Zastavte sa a uznajte, že Ja som Boh! Budem vyvýšený medzi národmi, budem vyvýšený na 
zemi." 
 
V zúfalstve som sa modlila zápasiac s Bohom, aby bolo po mojom. Bola som duchom hnaná 
(jedno-myseľná vo výsledku) ale nie duchom vedená (zjednotená s Jeho výsledkom). Keď som 
si uvedomila, že sa modlím proti Božej vôli, odložila som emocionálny strach z výsledku a 
umožnila Bohu modliť sa cezo mňa. Modlitba sa stala odovzdaním sa. Vďaka Bohu, že mi s 
milosťou pripomenul, že je zvrchovaný. 
 
Pred modlitbou sa musíme "zastaviť" (uvoľniť a všetko nechať tak) a "uznať" (uvedomiť si, že je 
zvrchovaný). Odovzdáme vytvorené predstavy o tom, ako Boh odpovie alebo by mal odpovedať 
a odovzdať sa, odmietnuť bojovať proti tomu, čo nezmeníme. Uvedomíme si, že Boh má 
kontrolu nad plánom pre svoj vlastný účel.  
 
Muzeme si byt jisti, ze Boh zná konec od počátku. Vždy zvíťazíme s modlitbou za naše deti, ak 
budeme uskutočňovať, čo povedal Ježiš: "Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, 
proste, o čo chcete, a splní sa vám to." (Ján 15:7). Prečo sa modliť? V záujme našich detí! 
 
 
 
Poznámka: Donna Ten Eyck má licenciu v UPCI. Slúži v Mississippskom ženskom výbore ako riaditeľka spolku Žien 
modlitby a jeho rozšírenia. Donna je aj administratívnym asistentom pre spolok Sila modlitby v Mississippi a pomáha 
pastorovi Dobbsovi a jeho manželke Pam v Centre pre obnovu živým Slovom vo Wiggins v Mississippi. 
 
 
 

 

 

  

 



Modlitba – prečo sa modliť? 
Teri Spears 
  

"	Teri, pretože som tak povedala!" boli slová, ktoré som často počula ako 
dieťa. Keď všetko ostatné zlyhá s dieťaťom, dáme na víťaznú kartu - "Pretože 
som to povedala." 
 
Mnohokrát sa modlíme len preto, že nám tak niekto povedal, a modlíme sa 
bez skutočného pochopenia. 
 
Je modlitba skutočne nevyhnutná? Potrebuje náš zvrchovaný - všemocný 

Boh naše modlitby? Ak áno, prečo? 
 
Musíme sa vrátiť k Božiemu pôvodnému plánu pre ľudstvo. Boh stvoril Adama, ktorý predstavuje 
nás všetkých. Čo Boh zamýšľal pre Adama, zamýšľal pre celú ľudskú rasu. Dal mu a jeho 
potomkom nadvládu nad zemou a jej stvorenstvom. (Prečítajte si Genesis 1: 26-28 a Žalm 8: 7.) 
 
V žalme 8: 7, slovo "vládca" znamená aj  "zástupca". Adam bol Božím zástupcom na zemi - 
predstaviteľom Boha. Čo to znamená zastupovať niekoho? Prezentovať vôľu iného. Nie je 
žiadnou malou úlohou zastupovať Boha. To je náš cieľ, byť ako On. 
                                                                                                                                                                                                                 
Trávením času v Jeho prítomnosti sa naučíme hovoriť, ako On - zastupovať Ho. Adam 
zastupoval Boha a prezentoval Jeho vôľu na zemi. K lepšiemu alebo horšiemu, veci na zemi 
záviseli od Adama a jeho potomkov. Ak by zem zostala rajom, bolo by to kvôli človekovi. Ak by 
sa veci pokazili, bolo by to kvôli človeku. Ľudstvo v skutočnosti panovalo na zemi. 
 
Boh dal Adamovi autoritu nad zemou, ale Adam ju odovzdal Satanovi. Z tohto dôvodu sa Ježiš 
stal súčasťou ľudstva, aby napravil neporiadok, ktorý sme narobili. Ak toto nepotvrdí Božiu lásku 
a odhodlanie byť s nami za akúkoľvek cenu, potom už nič. 
 
Potrebuje nás vlastne Boh? Áno a nie. Pretože je Boh, je úplný. Ale preto, že si želá byť aj v 
iných vzťahoch, rozhodol sa obmedziť Seba tým, že koná prostredníctvom nás. 
 
Tak prečo prosím Boha v modlitbe o niečo, čo viem, že už chce urobiť, ako napríklad požehnať 
náš zbor alebo požehnať moju rodinu? Je to preto, lebo moja prosba uvoľňuje Jeho konanie. 
Sme v partnerstve. Chce vzťah založený na láske. 
 
Modlíme sa nielen "pretože On tak povedal". Poslaním modlitby je budovať vzťah a Božie 
kráľovstvo, Jeho vôľu uskutočňovanú na zemi tak ako je v nebi. 
                                                                                                                                                           
                                                               
Preto sa modlíme! 
 
 
Poznámka: Po všetkých Teriných úspechoch  a viac ako 40-ročnej službe popri jej manželovi Steveovi je najviac hrdá na 
svoje 3 deti a 5 vnukov! Je autorkou, licencovanou rodinnou terapeutkou a nadanou rečníčkou. 
 
 

 

 

  

 



Moja výzva k modlitbe 
Jenny Follmer 
  

Ako matka dvoch malých, krásnych detí sa často nájdem v úžase! Ak mám 
byť úprimná, som tiež vystrašený. Sú noci, kedy ma prepadne 
sebahodnotenie môjho rodičovstva. Hovorila som láskavo? Podporila som 
dobré správanie? Ukázala som im také správanie? Počúvala som ich? 
Venovala som im málo pozornosti? Zvýšila som hlas? Milovala som ich dosť? 
 
Sebareflexia je dobrá, ale často som k sebe príliš tvrdá. Ďakujem Bohu, že mi 
vo svojej milosti posiela povzbudivé okamihy, kedy vidím, že dobré veľkou 

časťou prevažuje nad zlým. Jeden z týchto momentov sa nedávno stal v kostole. Utekala som 
za mojim dvojročným synom, ktorý mi odbehol počas výzvy k veriacim, ktorí chceli v predu pri 
oltári vyznať svoje oddanie sa Bohu a keď som sa potom pozrela za štvorročnou dcérou, kľačala 
medzi nimi, s tvárou v rukách a skutočne sa modlila k Bohu. Myšlienky neúspechu a 
pochybností sa v momente rozplynuli a ďakovala som Bohu za Jeho úžasnú milosť. 
  
Jeden z mojich obľúbených veršov z písma je z listu Filipanom 1:6 - "Som presvedčený, že Ten, 
čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša." Vždy som si myslela, že 
Pavol hovorí o veciach, ktoré "robíme" pre Pána ako o našom "dobrom diele". Nedávno mi však 
Boh zoslal myšlienku o tomto verši vo vzťahu k mojim deťom. Oni predstavujú "dobré dielo", 
ktoré Boh začal vo mne - doslova - keď ma vybral za ich matku. 
 
Toto sa stalo lupou, ktorú mi Boh dal, aby som cez ňu hľadela na svoje rodičovské 
sebahodnotenie. Bola to výzva, aby som sa viac modlil za svoje deti a aj s nimi. Nie je to o tom, 
ako veľmi som zlyhala ako matka, ale o sústredení sa na Toho, ktorý má veci pod kontrolou. 
Našou úlohou je žiť podľa Príslovia 3: 5. "Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa 
na svoj rozum." Musíme sa oprieť o Božie slovo! Boh sa rozhodol začať toto "dobré dielo", toto 
dieťa, vo vás a On nerobí chyby. 
 
Môžem viesť moje deti s dôverou, že Boh je ten, ktorý mi pomáha vidieť, ako sa približujú k Jeho 
dokonalosti. Vo chvíľach slabosti On je mojou silou (Filipanom 4:13). Keď cítim, že mi chýbajú 
vedomosti, aby som urobila dobré rozhodnutia, dáva mi múdrosť (Jakub 1: 5). Keď ma naplní 
strach, uisťuje ma, že je náš Ochranca (Žalm 91: 1-2). Buď dnes preto povzbudený a dôveruj. 
Boh si ťa vybral a to, čo v tebe začal zdokonalí, ochráni a dokončí. 
   
Poznámka: Jenny Follmer, jej manžel a dve deti boli nedávno vymenovaní za pomocných misionárov v Spojenom 
kráľovstve po tom, ako tam takmer desať rokov pôsobili u misií ako spolupracovníci. Jenny má licenciu v službe v UPCI 
a je oblastnou vedúcou spolku žien. 
 

 

 

  

Z našej pošty 

• Milý zbor LPI, píšem Vám len, že Váš spravodaj má pre nás nesmiernu 
hodnotu. Veľmi si vážime Slovo.!!!! Ďakujeme za všetko, čo doň vkladáte!  -
Annette T 

• Veľká vďaka za všetko čo robíte. Vaše inšpirujúce správy na Facebooku nám pomáhajú, 
pretože túžime povzbudiť naše ženy v zbore v Surrey, BC!  -Sestra Billie 

• Chváľme Pána, som sestra Monalisa T. Sarmiento z Pampanga vo Filipínach, manželka 
pastora po 28 rokov a tiež pomáham v zbore žien, zdieľam Váš článok so ženami 

 

 



v zbore a skutočne je pre nich veľkým požehnaním, nech Vás všetkých žehná Boh. 
• Výborný spravodaj! Rada ho prekladám do Indonézskeho jazyka. S láskou a modlitbami, 

-Vani Marshall 

  

        
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, švédskom, vietnamskom 

a v jazyku Bangla.  
Prosím modlite sa s nami za srbského, bulharského a iných prekladateľov.  

 
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! 
 

  

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..... 

•     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 na LadiesMinistries.com 

 

 

 
 



	


