PAKILK! ŠAUKIS VIEŠPATIES!
Pasaulinė maldos diena už vaikus ir jų lankomas institucijas
„Atsikelk, šaukis naktį kiekvienos sargybos pradžioje! Išliek savo širdį kaip vandenį
Viešpaties akivaizdoje! Pakelk į jį rankas dėl gyvasties savo vaikų, mirštančių iš bado
kiekvienos gatvės kertėj“. Raudų 2,19
Keturi maldos žingsniai
I. ŠLOVINIMAS – Dievo šlovinimas už tai kas Jis yra, už Jo savybes, dėl Jo vardo
ar Jo charakterio bruožų.
(Prašome šioje dalyje neminėti atsakymų į maldas ar maldos poreikių)

Savybė: DIEVAS YRA MEILĖ
Apibrėžimas: rūpinimasis su meile, mėgavimasis, švelnus meilės rodymas, Jo gerumo
įgyvendinimas nusidėjėliui.
Amžina meilė
„Amžina meile aš pamilau tave, todėl nesiliauju tau reikštis ištikima meile.“ Jeremijo
31:3
‐ Dievo meilė yra amžiams garantuota, ji besąlygiška, nepriklauso nuo poelgių/darbų.
‐ Dievas negali mūsų mylėti nei daugiau nei mažiau, nesvarbu ką mes darome ar ko
nedarome.
Įrodyta meilė
„O Dievo meilė pasireiškė mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį Sūnų,
kad mes gyventume per jį. Meilė – ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad jis mus
pamilo ir atsiuntė savo Sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes.“ 1 Jono 4, 9-10
‐ Mūsų vertės pagrindas – Dievo aukščiausia meilė mums
‐ Dievas užmokėjo galutinę ir aukščiausią kainą – Jo vienintelio Sūnaus Jėzaus mirtimi.
Dievas prikėlė jį iš numirusių, kad mes turėtume amžiną gyvenimą.
Bebaimė meilė
“Nebėra meilėje baimės, bet tobula meilė išveja baimę. Baimė bijo bausmės, ir kas bijo,
tas dar netobulai myli.” 1 Jono 4,18
‐ Dievo vaikas neturi jokios priežasties bijoti
‐ Dievo meilė statydina pasitikėjimą, išstumdama baimę.
II. IŠPAŽINTIS – Sutarimas su Dievu dėl savo nuodėmės
„Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums
nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių.“ 1 Jono 1,9
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‐

Asmeninė išpažintis tyloje

„Tad išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad atgautumėte
sveikatą.“ Jokūbo 5,16
‐ Bendra išpažintis
III. PADĖKA – Dėkojimas Dievui už atsakytas maldas
(Prašome šioje dalyje neminėti maldos poreikių)
“Už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje.” 1 Tesalonikiečiams 5,18
‐ Padėkokite Dievui už Jo ištikimybę MITI (“Mamos, melskimės kartu“ tarptautinė
organizacija) per paskutinius 25 metus.
‐ Paždėkokite Dievui už konkrečius atsakymus į maldas
“Jeigu mano tauta, vadinama mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir
nusigręš nuo savo nedorų kelių, aš išgirsiu savo dangaus buveinėje, atleisiu jų nuodėmes
ir atgaivinsiu jų kraštą.“ 2 Metr 7,14
IV. UŽTARIMAS – malda už mūsų vaikus ir jų lankomas institucijas

‐
‐

‐
‐

Išgelbėjimas
Mes meldžiame, kad ____________ atgailautų, patikėtų Jėzumi Kristumi ir būtų
išgelbėtas/a. Morkaus 1,15; Apaštalų darbų 16,31.
Prašome, išgelbėk __________ iš tamsybių valdžios ir atvesk __________ į Dievo
Karalystę. Kolosiečiams 1,13
Sekimas Jėzumi
Meldžiamės, kad ____________ ištikimai dėl Tavęs gyventų, būtų visa širdim
pasišventęs Tau ir darytų tai, kas gera Tavo akyse. Izaijo 38,3.
Meldžiamės, kad ____________ sektų Jėzumi, nes ___________ pažįsta Tavąjį balsą.
Jono Ev. 10,4.

‐
‐

Apsauga
Meldžiamės, kad apsaugotum __________ nuo piktojo. Jono Ev. 17,15
Prašome, kad Tu įsakytum savo angelams saugoti _________ visuose jo/jos keliuose.
Psalmė 91,11.

‐
‐

Dievo Žodis ir Malda
Meldžiamės, kad Kristaus žodis gausiai gyvuotų ______________. Kolosiečiams 3,16.
Mes prašome, kad ______________ būtų pasišventęs/usi maldai, budėtų ir būtų
dėkingas/a. Kolosiečiams 4,2.
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‐
‐

Fiziniai, protiniai, emociniai ir dvasiniai poreikiai
Prašome, kad ___________ dėkotų Tau, kad jis/ji yra nuostabiai ir baimę keliančiai
sukurtas/a. Psalmė 139,14.
Meldžiamės, kad Tu padėtum ____________ tikėti, jog užmojai, kuriuos Tu jam/jai turi
yra jo/jos labui, o ne žalai, vilties kupinai ateičiai. Jeremijo 29,11.

Paklydėliai
‐ Mes meldžiamės, kad _______________ pažintų tiesą ir tiesa jį/ją išlaisvintų. Jono Ev.
8,32.
‐ Ištrauk ___________ iš klampios duobės, iš mirtinos pelkės, pastatyk jo/jos kojas ant
uolos. Įdėk į ___________ lūpas naują giesmę, šlovės jo/jos Dievui giesmę. Psalmė 40,
3-4a.
(Sunaikink tvirtoves: iškreiptą mąstymą, seksualinį amoralumą, pornografiją, nesveikus
santykius, priklausomybes, depresiją, polinkius į savižudybę, savęs žalojimą, valgymo
sutrikimus, maištavimą, gaujas, apatiškumą, klaidingą religiją, melą, apgaudinėjimą,
išdidumą).

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐

‐

Mokyklos ir darželiai
Mes šaukiamės, Palaimintas Gelbėtojau, išgelbėk vaikus, mokytojus, mokyklos
darbuotojus ir tuos, kurie priima sprendimus susijusius su mokslu. Romiečiams 2,4b.
Aukščiausias ir Visagali Viešpatie, mes prašome, kad smurtas, blogio planai ir
struktūros būtų iškeltos į šviesą ir suardytos. Apjuosk mūsų mokyklas apsaugos siena.
Izaijo 14,27, Jobo 1,10.
Gailestingas Tėve, mes meldžiamės, kad tie, kurie myli Jėzų mūsų mokyklose būtų
druska ir šviesa, skelbtų Jėzų laisvai bei malonia kalba. Mato 5,13a, Kolosiečiams 4,6.
Mūsų teisingas Dieve, mes šaukiamės, kad bet kas, kas žaloja mūsų vaikus – fiziškai,
protiškai, emociškai ar dvasiškai – būtų sugauti ir teisingumas būtų įvykdytas. Skaičių
32,23.
Abba, Tėve, mes šaukiamės už kiekvieną šeimą, kuri yra atstovaujama mūsų mokyklose;
išgydyk šeimas, išgydyk namus, atstatyk santykius tarp tėvų ir vaikų. Malachijo 4,6.
Visagali Dieve, išgelbėk/apsaugok mūsų mokyklas/darželius nuo žodžiu skelbiamų ir
raštu parašytų neteisingų, iškreiptų filosofijų. Lai Dievo Žodis būna mokomas pamokose.
Kolosiečiams 2,8.
Gerasis Ganytojau, palaimink ir vesk jaunimo pastorius ir krikščioniškų organizacijų
tarnautojus mūsų mokyklose. Meldžiame, kad jų būtų visose Lietuvos mokyklose.
Psalmė 23.
Mes meldžiamės, Pjūties Viešpatie, kad atsiųstum darbininkų į Savo pjūties laukus.
Mato 9,37-38.
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