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

Jedna modlitba zmení všetko
Debbie Sanders

Pevne verím, že žiadna potreba nie je príliš veľká alebo príliš malá na to, aby sme s ňou
išli k Bohu v modlitbe.
Od "Pane, vieš, že sa ponáhľam, aby som vyzdvihol všetko, čo potrebujem na banket v
zbore. Prosím, daj, aby som rýchlo našiel dobré parkovacie miesto" ku "Pane,
potrebujem šaty na svadbu a Ty poznáš môj rozpočet. Prosím, pomôž mi dnes nájsť ten
správny outfit a za skvelú cenu (a daj, nech v ňom vyzerám o dve veľkosti štíhlejšia ...
aby som Ťa dobre reprezentovala ☺".
Boli modlitby, ktoré som sa modlila ako mladá pomocníčka na misiách na našich cestách. "Pane, boli
sme požehnaní všetkými týmito darmi od Tvojich drahých ľudí. Prosím umožni, aby sme ich všetky
bezpečne preniesli späť do USA". Na veľké prekvapenie môjho manžela, miestny chlapec z obchodu s
potravinami, s ktorým sme sa spriatelili, nás doprovodil na letisko, aby sa s nami rozlúčil. Hľa! Jeho dobrý
priateľ pracoval s batožinou a my sme mali naše veci poslané zadarmo! Neurobí také niečo Boh?
Aj keď náš nebeský Otec vie presne, čo potrebujeme predtým, než Ho o to prosíme (Matúš 6: 8), verím,
že čaká na jednoduchú prosbu v modlitbe, ktorá vyjadruje úplnú dôveru, že nielen že nám poskytne veci,
ktoré potrebujeme, ale aj tie malé bonusy, ktoré len chceme (Matúš 7:11, Žalm 37: 4).

Modlitby pri lôžku zomierajúcej milovanej osoby, naliehavé modlitby matky za choré dieťa alebo za dieťa
odmietajúce Božie veci, bleskové modlitby keď sa za jazdy k nášmu autu nekontrolovane približuje iné
auto – tie všetky prosby Otec počuje. Nezáleží na tom, či sú vyjadrené krásnymi básnickými slovami
alebo v tichom šepote, každú modlitbu počuje a každá z nich zaváži.
Ak je situácia bezvýchodisková, modli sa. Ak sa ocitneš v ohromnom zmätku a nevieš, ako sa vyjadriť,
modli sa. Ak všetko, čo dokážeš v čase hlbokej úzkosti, je povzdych alebo slovo "Ježiš", modli sa. Boh je
tak úžasný, že keď jednoducho nemôžeme nájsť slová, keď sa modlíme v Duchu, Duch sám sa za nás
prihovára u Otca (Rimanom 8:26).
Len vedz, že tvoj nebeský Otec čaká na tvoje volanie a je pripravený pomôcť. Jedna modlitba môže
zmeniť všetko.
Poznámka: Debbie Sandersová je prezidentkou Ladies Ministries a v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Today's Christian Girl,
národného spolku služby pre dievčatá vo veku 10-18 rokov. Debbie je manželkou Jonathana Sandersa a matkou troch dcér. Slúžia
v obnovenom zbore na Havaji.

Jedna modlitba zmení všetko
Cindy McFarland

"Ak zostávate vo mne a ak aj moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete, a stane
sa vám" (John 15:7).
Bola noc a obloha bola čierna; nebolo možné vidieť žiadne hviezdy. Aj keď som od svojho
príchodu do Severného Írska strávila veľa nocí skrývaním sa v mojej izbe, rozhodla som
sa, že túto noc budem čeliť môjmu obrovi. Biblia nám hovorí, že keď sa Goliáš priblížil k
útoku, David rýchlo vybehol, aby sa s ním stretol (Prvá kniha Samuelova 17:48). Tak som otvorila
kuchynské dvere a vyšla von do tmy, aby som čelila môjmu obrovi.
Vyšla som von do temnej noci vyzbrojená s "jednou modlitbou, ktorá zmení všetko." Moje deti a manžel
potrebovali, aby som bol vyzbrojená touto jednou modlitbou. Ak by som sa nestretla so svojím obrom a
nevyzbrojila sa s takouto modlitbou, moja rodina by nemala manželku a matku, akú si zaslúžili. Zaslúžili
si, aby som bol silná a nebála sa. Zaslúžili si, aby som čelila tomuto strachu a už viac pred ním neutekala.
Ja som si tiež zaslúžila, aby som čelila strachu.
Spomínam si na veľa nocí, keď ma ako malé dievčatko babička vzala do kostola, aby sme sa modlili.
Kostol bol tmavý iba s malým svetlom pri oltári. Ale ten pokoj, ktorý som cítila, keď som ležala pri lavici a
počúvala ju modliť sa… Vedela som, že chcem dať svojim deťom rovnaký pocit pokoja v našom dome.
Moja túžba tú noc bola taká silná. " Preto vám hovorím, v šetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste
dostali a budete mať" (Marek 11:24).
Tak som sa stretla s mojim obrom, ktorého som sa v noci bála a môj život sa zmenil. Nehovorím, že už s
ničím nezápasím, ale teraz viem, ako s tým bojovať a vyhrať. Bojujem s tým tak, že sa tomu postavím v
modlitbe. Vojna sa neskončila, ale každá víťazná bitka ma privádza bližšie k víťazstvu!
Poznámka: Cindy McFarland je vydatá za milovaného priateľa z detstva. Spoločne videli dobré a ostatné veci. Ale Božie
požehnanie prevážilo ostatné veci a prinieslo im tri úžasné deti a teraz aj tri úžasné vnúčatá. Spoločne sa zúčastňujú misií v
krajinách Severného Írska a Írska už dvadsaťjeden rokov.

Jedna modlitba može zmeniť všetko.
Deborah Cluster

"Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje
žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý
rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi " (Filipanom 4:6-7).
Môj manžel a ja sme sa vzali v roku 1980. Žili sme na vidieku, kde bolo bežné neísť
na vysokú školu ale založiť si rodinu. V druhom roku manželstva sme boli spasení
a začali slúžiť Bohu. Boli sme veľmi mladí a netušili sme, čo robíme v akomkoľvek
aspekte nášho života. Ako u žiadneho manželského páru, život neprichádza s
manuálom. Po troch rokoch sme mali naše prvé dieťa a nevedeli sme, že ich bude
päť a našim povolaním bude práve služba v zbore.
Keď sa narodila naša prvá dcéra Rachael, môj manžel a ja sme sa začali modliť, aby Boh pripravil
mladého muža, ktorého si raz vezme. Modlili sme sa tiež, aby nám Boh pomohol pripraviť ju ako
budúcu zbožnú manželku tomu mladému mužovi. Mali sme ešte štyri deti a pokračovali s týmito
modlitbami u každého z nich.
Nevedeli sme, čo robíme ako rodičia. Dali sme len naše deti Bohu a on urobil zvyšok. Nechceme
ani pomyslieť, kde naše deti mohli byť, keby sme sa za ne nemodlili. Jedna modlitba môže všetko
zmeniť. Nemodlili sme sa takto za ne len raz, ale mnohokrát. Boh vie, kde sme a kde budeme v
budúcnosti. Ak nezveríme seba a svoje deti do Jeho rúk a nedôverujeme Mu, robíme cestu pre
Satana, aby sa dostal do nášho života. Je dôležité, aby sme sa modlili nad našimi deťmi a modlili
sa, aby nás usmerňoval a viedol.
Keby sme sa takto nemodlili od začiatku, Rachael by pravdepodobne nestretla Nathana a nestala
sa manželkou pastora. Tabitha by pravdepodobne nikdy nestretla Daniela a nestali sa spolu
misionármi. Stretla byTalina Dwayna? Dostala by sa im príležitosť zakladať zbory? Bol by Michael
pripravený stretnúť sa s Abby a stať sa s ňou párom v službe? Bol by Jeremy prežil duchovné
útoky, ktoré prišli proti nemu? Stretol by sa s Tori a slúžili by spoločne v zbore?
Pretože jedna modlitba môže zmeniť všetko, všetky naše deti slúžia Bohu a majú veriaceho
partnera. Čo by sa stalo v ich živote, keby sme sa za to nemodlili?
V každom čase v Duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom vytrvalo bedlite a
prihovárajte sa za všetkých svätých" (Efezanom 6:18).
Poznámka: Debbie Cluster a jej manžel sú zakladateľmi zborov v meste State College v štáte Pennsylvania a sú tam
zodpovední za štyri nové diela. Tri z ich detí sa tiež podieľajú na tejto práci. Jedna dcéra je misionárkou v Gruzínskej
republike a jedna je manželka pastora v južnom Illinois. Má päť vnúčat a ďalšie je na ceste. Debbie je tiež veľmi aktívna ako
prezidentka Pennsylvania District Ladies a aj v miestnom zbore.

" 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,Afganistan, Nemecko, Bulharsko,
Portugalsko, Thajsko, Spojené Arabské emiráty, Vanuatu a El Salvádor.
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!

Pozri si náš minútový 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 Banglaa Thai.

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

