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ZBOROVÉ MODLITBY S PÔSTOM 9. – 15.01.2023 (29.01.2023) 
SLOVO ŽIVOTA NITRA, KRESŤANSKÉ CENTRUM OÁZA 
 

2 Kronická 7:13  Keby som zavrel nebesia, a nebolo by dažďa, a keby som rozkázal 
kobylkám, aby požraly úrody zeme, a keby som poslal mor na svoj ľud, 
14  a keby sa zohnul, a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, a keby sa 
modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili by sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z nebies, 
odpustím ich hriech a uzdravím ich zem. 
15  Tedy teraz budú moje oči otvorené a moje uši pripravené počuť modlitbu z tohoto 
miesta. 
 
Daniel 10:2  V tých dňoch som ja Daniel smútil za celé tri týždne. 
3  Žiadostného chleba chutného som nejedol, a mäso a víno nevošlo do mojich úst, ani 
masťou pomazať som sa nepomazal, dokiaľ sa nevyplnily dni troch týždňov. 
Daniel 10:12  A riekol mi: Neboj sa, Danielu, lebo od prvého dňa, ako si priložil svoje srdce, 
aby si rozumel a ponižoval sa pred svojím Bohom, uslyšané sú tvoje slová, a ja som prišiel 
príčinou tvojich slov. 
 
__________________________________________________________________________ 
 

PONDELOK - 9.01.2023 
- CIRKEV, zbor, skupinky, jednota 
 
Izaiáš 56:7  ... môj dom sa bude volať domom modlitby u všetkých národov. 
Matúš 21:13  a povedal im: Je napísané: Môj dom sa bude volať domom modlitby, 
 
Matúš 16:18  A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev, a 
nepremôžu jej ani brány ríše smrti; 
 
Skutky 12:5  A tak bol Peter strážený v žalári, ale cirkev sa napnute modlila Bohu za neho. 
 
Skutky 2:42  A zotrvávali v učení apoštolov a v spoločnom bratskom obcovaní a pri lámaní 
chleba a na modlitbách. 
43  A prišla bázeň na každú dušu, a dialo sa mnoho zázrakov a divov skrze apoštolov. 
....... 
47  chválili Boha a mali milosť u všetkého ľudu. A Pán pridával cirkvi zachránených každý 
deň.  
 
1 Timoteovi 3:15  .............., aby si vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je 
cirkev živého Boha, stĺp to a pevná postať pravdy. 
 
Žalmy 133:1  Hľa, aké dobré a jaké milé je to, keď bratia prebývajú jednomyseľne spolu! 
2  Je to jako výborný olej na hlave, ktorý steká na bradu Áronovu, ktorý steká na okraj jeho rúcha. 
3  Je to jako rosa Hermona, ktorá sostupuje na vrchy Siona. Lebo tam prikázal Hospodin 
požehnaniu, životu až na veky. 
 
__________________________________________________________________________ 
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UTOROK - 10.01.2023 
- Rodina, vzťahy, manželstvá, deti, mládež 
 
Sk 17:28  Lebo veď v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, jako aj ktorísi z vašich básnikov povedali: 
Lebo i jeho rodina sme. 
 
1 Pet 4:8  Teda buďte rozumní a triezvi k modlitbám. Ale predo všetkým majte vrelú lásku 
navzájom naproti sebe, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. 

Ef 5:24  Ale jako sa cirkev podriaďuje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom vo všetkom. 25  Vy, 
mužovia, milujte svoje ženy, jako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu,  

 
1 Peter 3:7  Vy, mužovia, tak podobne, spolubývajte s nimi podľa rozumu jako so slabšou nádobou 
ženskou preukazujúc im úctu jako tiež spoludedičom milosti života, aby vaše modlitby nemaly 
prekážky. 

Zdravé rodiny sú základom zdravej cirkvi a spoločnosti. Boh je autorom manželstva a rodiny (Kaz 
4:12, Žid 13:4)! Boh naplánoval požehnanie aj do ďalších generácií: „Hľa, dedičstvom od 
Hospodina sú synovia, jeho plácou plod života. Ako strely v ruke hrdinu, tak synovia 
mladosti“ (Ž 127:3, 4). 

 „Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi” (Joz 24:15). Verme Pánovi za spasenie celých 
rodín (Sk 16:31).  

„aby poznali budúce pokolenie, synovia, ktorí sa narodia, aby aj tí povstali a rozprávali to 
svojim synom“ (Ž 78:6). Rodina je najlepším miestom pre odovzdávanie viery! 

 „Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej“ (Pr 22:6). 
 

Boh má pre mladých v dome Božom svoje miesto: „Nech nikto nepohŕda tvojou mladosťou“ 
(1Tim 4:12a). 
Boh má pre mladých ľudí pre život ciele a zámery: „Ako strely v ruke hrdinu, tak synovia mladosti“ 
(Ž 127:4). 

 
__________________________________________________________________________ 
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STREDA - 11.01.2023 
- EVANJELIZÁCIA, MISIA, IZRAEL 

Mar 16:15  A povedal im: Iďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu! 
16  Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený; a kto neuverí, bude odsúdený. 
… 20 A oni vyšli a kázali všade a Pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho 
sprevádzali divy. Amen!“ 
 
 „Žatvy je mnoho, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov do 
svojej žatvy“ (Mt 9:37, 38). Boh je Pánom žatvy a má dostatok robotníkov aj pre posledné časy!  

EVANJELIZÁCIA POMOCOU MÉDIÍ 

Prostredníctvom: YouTube SŽ, Web stránka,  sociálne siete IG a FB, Rádio 7, časopis  

Ak žehnáme Izraelu, budeme požehnaní! Boh nezabudol na svoju zmluvu s Izraelom. 
Žalmy 122:6  Žiadajte Jeruzalemu pokoj a hovorte: Nech žijú v blahu a v pokoji tí, ktorí ťa milujú! 

Rím 10:1  Bratia, záľuba môjho srdca a prosba k Bohu za Izraela je, aby boli spasení. 

Num 6:23  Hovor Áronovi a jeho synom a povedz: Takto budete žehnať synov Izraelových 
hovoriac im: 
24  Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ostríha. 
25  Nech dá Hospodin svietiť na teba svojej tvári a nech ti je milostivý. 
26  Nech pozdvihne Hospodin na teba svoju tvár a nech ti dá pokoj. 
27  A položia moje meno na synov Izraelových, a ja ich požehnám. 
 
Num 24:9  ... Ten, kto ti bude žehnať, bude požehnaný; a kto by ti zlorečil, bude zlorečený! 

ŠTVRTOK - 12.01.2023 
- SLOVENSKO, MESTO, VLÁDA, EKONOMIKA 
 
1 Tim 2:1  Napomínam tedy, aby sa predovšetkým konaly prosby, modlitby, prímluvy a 
poďakovania za všetkých ľudí, 
2  za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení, aby sme žili pokojný a tichý život vo 
všetkej pobožnosti a počestnosti. 
 
Jer 29:7  A hľadajte pokoj mesta, do ktorého som vás prestehoval, a modlite sa zaň 
Hospodinovi, lebo v jeho pokoji budete mať pokoj. 
 
2 Kron 7:14  a keby sa zohnul, a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, a 
keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili by sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z 
nebies, odpustím ich hriech a uzdravím ich zem. 

 „Spravodlivosť vyvyšuje národ ale hriech je potupou národov” (Pr 14:34). Modlime sa proti 
korupcii a bezbožnosti. Keď sa kňaz Áron postavil s kadidlom medzi živých a mŕtvych, rana bola 
zastavená! (4M 16:48) 

Finančnú hojnosť pre každého člena zboru. Boh má prosperitu pre svoj ľud aj uprostred 
nedostatku: „Izák začal v tej krajine siať a v tom roku zožal stonásobne, lebo Hospodin ho 
požehnal!“ (1M 26:12) 
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PIATOK - 13.01.2023 
- POSVÄTENIE, UZDRAVENIE, RUSKO-UKRJINSKÝ KONFLIKT 
 
Józ 3:5  A Jozua povedal ľudu: Posväťte sa, lebo zajtra učiní Hospodin divy vo vašom 
strede. 
 
Joel 2:12  Ale aj teraz ešte hovorí Hospodin: Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, a to v 
pôste, plači a v náreku. 
13  A roztrhnite svoje srdce a nie svoje rúcha a navráťte sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, 
lebo je milosrdný a ľútostivý, zhovievajúci a veľký čo do milosti a ľutuje zlé.  
..... 17 
 
Jak 5:15  A modlitba viery uzdraví chorého, a Pán ho pozdvihne, a jestli urobil hriechy, odpustí 
sa mu. 16  Teda vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh za druha, aby ste boli 
uzdravení. Mnoho vládze modlitba spravedlivého pôsobiaca. 
 
Zverme Rusko-Ukrajinský konflikt do Božích rúk. Nech víťazom je Pán, nie človek. 
 
Numeri 10:9  A keď pojdete vo svojej zemi do vojny proti nepriateľovi, ktorý vás bude 
sužovať, budete trúbiť na trúby, a tak prijdete na pamäť pred Hospodinom, svojím Bohom, a 
budete zachránení od svojich nepriateľov. 

 
Žalmy 46:9  Poďte, vidzte skutky Hospodinove, jakých pustín narobil na zemi! 
10  Činí vojnám prietrž až po koniec zeme; láme lučište a seče kopiju; vozy páli ohňom 
11  a hovorí: Prestaňte a vedzte, že ja som Bôh a budem vyvýšený medzi národami, budem 
vyvýšený na zemi. 

 
SOBOTA  - 14.01.2023 
- BUDOVANIE VIERY, UČENÍCTVO, DUCHOVNÝ RAST 

1 Tes 5:11  Preto sa napomínajte navzájom a vzdelávajte jeden druhého, jako aj robíte.  

„A bude v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylejem zo svojho Ducha na každé telo, a vaši 
synovia budú prorokovať i vaše dcéry, a vaši mládenci budú vídať videnia…“ (Sk 2:17). 

 „Nech nikto nepohŕda tvojou mladosťou, ale buď príkladom verných v slove, obcovaní, v 
láske, v duchu, vo viere, mravnej čistote“ (1Tim 4:12).  

2 Tim 2:1  Ty teda, moje dieťa, mocnej v milosti, ktorá je v Kristu Ježišovi.2  A to, čo si počul odo 
mňa skrze mnohých svedkov, sver to verným ľuďom, ktorí budú schopní aj iných učiť. 

„A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tej skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju 
nepremôžu“ (Mt 16:18). Ani samotné brány pekla neobstoja pred Cirkvou živého Boha! 

1 Kor 14:1  Stíhajte lásku a snažte sa horlive o duchovné dary, ale viacej, aby ste prorokovali. 

 
Mat 28:19  A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého 
Ducha 20  učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po 
všetky dni až do skonania sveta. Ameň. 
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NEDEĽA - 15.01.2023 
- CHVÁLA, UCTIEVANIE, NÁDEJ 
 
Žalmy 79:13  Ale my, tvoj ľud a stádo tvojej pastvy, ťa budeme chváliť na veky, z pokolenia na 
pokolenie budeme rozprávať tvoju chválu. 
Žalmy 84:5  Blahoslavení sú tí, ktorí bývajú v tvojom dome; tí ťa budú večne chváliť. Sélah. 

 
Neh 8:10  ... tento deň je svätý nášmu Pánovi, nermúťte sa, lebo radosť Hospodinova je vašou 
silou. 
 
Žalmy 86:9  Všetky národy, ktoré si učinil, prijdú a budú sa klaňať pred tebou, Pane, a budú ctiť 
tvoje meno. 
Žalmy 86:12  Oslavovať ťa budem, Pane, môj Bože, celým svojím srdcom a tvoje meno budem 
ctiť na veky. 
 
Žalmy 27:4  Jedno si žiadam od Hospodina, iba to budem hľadať: aby som mohol bývať v dome 
Hospodinovom po všetky dni svojho života, aby som hľadel na krásu Hospodinovu a zpytoval v 
jeho chráme; 5  lebo ma ukryje vo svojom stánku v zlý deň; skryje ma v skrýši svojho stánu; 
vyzdvihne ma na skalu. 
 
Žalmy 37:3  Nadej sa na Hospodina a čiň dobré; bývaj v zemi a živ sa spravedlive. 
4  Kochaj sa v Hospodinovi, a dá ti žiadosti tvojho srdca. 
5  Uvaľ na Hospodina svoju cestu a nadej sa na neho, a on učiní. 
 
Žalmy 143:8  Daj, že by som ráno počul tvoju milosť, lebo na teba sa nadejem. Oznám mi cestu, 
ktorou mám ísť, lebo k tebe pozdvihujem svoju dušu. 
 

 


