Powstao! Zawołaj!

Mamy w Modlitwie
Modlitwa o Dzieci i Szkoły

Światowy Nadzwyczajny Dzieo Modlitwy o Dzieci i Szkoły
Powstao, zawołaj(tłum. autora) w nocy, na początku straży nocnych, wylewaj jak wodę
swoje serce przed obliczem Pana; podnieś ku Niemu swoje dłonie za duszę twoich dziatek,
które omdlewają z głodu na rogu każdej ulicy! Treny 2:19

Cztery Kroki Modlitwy
Uwielbienie --

uwielbianie Boga za to Kim jest, za Jego atrybuty, jego Imię, Jego

charakter
(prosimy bez odpowiedzi na modlitwę i próśb modlitewnych w tym czasie)

Atrybut: BÓG JEST MIŁOŚCIĄ
Definicja: Traktowad z uczuciem, rozkoszowad się, łagodnie okazywad miłośd, doświadczad
Jego dobroci dla grzeszników
Wieczna Miłośd
Miłością wieczna umiłowałem Cię, dlatego tak długo okazywałem Ci łaskę. Jeremiasza 31:3
-Boża miłośd jest na zawsze gwarancją, jest bezwarunkowa, nie zależy od działania.
-Bóg nie może kochad nas ani więcej ani mniej, bez względu na to , co robimy lub czego nie robimy.

Potwierdzona Miłośd
W tym objawiła się miłośd Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat,
abyśmy przezeo żyli. Na tym polega miłośd, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował
i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. I Jana 4:9,10
-Nasza wartośd jest oparta na fakcie Bożej doskonałej miłości do nas.
-Bóg zapłacił ostateczna cenę, śmiercią Swego jedynego Syna, Jezusa. Bóg wzbudził go z martwych , abyśmy mieli Życie
wieczne.

Miłośd pozbawiona Strachu
W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłośd usuwa bojaźo.
-Boże dziecko nie powodów do obaw.
-Miłujący Bóg buduje ufnośd, usuwając strach

I Jana 4:18

Wyznanie— Zgadzanie się z Bogiem w związku z twoim grzechem
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i
oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I Jana 1:9
-Osobiste, ciche wyznanie grzechów

Dlatego wyznawajcie grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli
uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Jakuba 5:16
-Wspólny czas wyznawania

Dziękczynienie— Dziękowanie Bogu za odpowiedzi na modlitwę
Prosimy o nie wypowiadanie próśb modlitewnych w tym czasie

Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.
I Tesaloniczan 5:18
-Podziękujcie Bogu za Jego wiernośd w Mamach w Modlitwie w ciągu ostatnich 25 lat
-Podziękuj Bogu za konkretna odpowiedź na modlitwę.

I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlid, i szukad mojego
oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich
grzechy i ich ziemię uzdrowię. II Kronik 7:14

Wstawiennictwo – Modlitwa za nasze dzieci i szkoły
Zbawienie
-Modlimy się , żeby _____________ pokutował, uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa i był zbawiony
Marka 1:15: Dz. Ap. 16:31

-Prosimy uratuj ________ z mocy ciemności i przyprowadź______ do Bożego Królestwa . Kolosan 1:13
Naśladowanie Jezusa
- Modlimy się , żeby _____ chodził w wierności i w pełnym oddaniu serca i robił to co jest dobre w
Twoich oczach. Izajasza 38:3
-Modlimy się, żeby _____ szedł za Jezusem , ponieważ_____ zna Jego głos. Jana 10:4

Ochrona
-Modlimy się, żebyś chronił ____________ od złego. Jana 17:15
-Prosimy, abyś rozkazał aniołom Swoim , aby strzegły ______ na jego/jej drogach.

Psalm 91:11

Boże Słowo i Modlitwa
-Modlimy się , żeby słowo Chrystusowe mieszkało w obfitości w _____. Kolosan 3:16
-Prosimy , żeby _____ oddał/a

się modlitwie, był rozważny/a i wdzięczny/a . Kolosan 4:2

Fizyczne, Umysłowe, Emocjonalne i Duchowe Potrzeby
-Prosimy , żeby ______ oddawał/a Tobie dziękczynienie , ze jest cudownie stworzony/a. Psalm 139:14
-Modlimy się, żebyś pomógł _____ uwierzyd, że plany jakie masz dla niego/dla niej nie

są dla niedoli

and dla przyszłości i nadziei . Jeremiasza 29:11

Marnotrawni
-Modlimy się, żeby ______ poznał/a prawdę, która go/ ją

wyswobodzi. Jana 8:32

-Podnieś_______ z dołu zagłady, z błota grząskiego, postaw jego/jej stopy na skale. Włóż nową pieśo

w usta______, pieśo pochwalną dla jej/ jego Boga. Psalm 40:2, 3a
(Zniszcz warownie: nierozumne myślenie, niemoralnośd seksualną, pornografię, niezdrowe relacje, nałogi, depresję,
skłonności samobójcze, okaleczanie się, kłopoty z jedzeniem, bunt, gangi, apatię, fałszywe doktryny, kłamstwo, oszustwo,
pychę).

Szkoły
-Wołamy, Błogosławiony Odkupicielu, ratuj dzieci, nauczycieli, obsługę i osoby decyzyjne
Rzymian 2:4b
-Suwerenny Panie, prosimy , żeby przemoc, złe zamiary i plany były odkryte i

w edukacji

udaremnione. Postaw

żywopłot ochrony wokół naszych szkół. Izajasza 14:27; Job 1:10
-Łaskawy Ojcze, modlimy się, żeby ci, którzy kochają Jezusa w naszych szkołach byli solą i

światłem,

dzieląc się Jezusem otwarcie z łagodna mową. Mateusza 5:13a, 14a; Kolosan 4:6
-Nasz Sprawiedliwy Ojcze , wołamy , aby każdy raniący nasze dzieci – fizycznie, umysłowo,

emocjonalnie czy duchowo – został złapany i żeby została wymierzona sprawiedliwośd. IV Mojż. 32:23
-Abba Ojcze, wołamy, o każdą rodzinę w naszych szkołach; uzdrów małżeostwa, uzdrów

domy,

odnów relacje między rodzicami i dziedmi . Malachiasza 4:6
-Wszechmogący Boże, uwolnij/ochroo nasze szkoły od

mówionego i pisanego fałszu, zwodniczych
filozofii. Niech Słowo Boże będzie nauczane w salach lekcyjnych. Kolosan 2:8
-Dobry Pasterzu, błogosław i prowadź pastorów młodzieżowych i pracowników w kościołach. Psalm 23

-Modlimy się, Panie Żniwa, poślij robotników na pole do żniw. Mateusza 9:37,38
-

