
Jak modlic się o młodzież

Młodzi ludzie sa naszym najcenniejszym zasobem naturalnym. Ich energia, kreatywność i mądrość są potrzebne, jeśli 
Kościół zdoła zrealizować swój potencjał i uwiecznić apostolską przeslanie. Ta energia musi być ukierunkowana 
konstruktywnie, co można zrobić tylko poprzez poszukiwanie Boga. Szatan chce zamienić młodzieńczą energię w 
negatywną, destrukcyjną siłę. Musimy jednak podważyć jego pragnienie poprzez skupione wstawiennictwo. Modlac 
się o naszą młodziez, módlcie się o te dziedziny:

1. Stały, osobisty związek z Chrystusem.

"Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroslami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze
mnnie nic uczyniz nie mozecie" (Ew.Jana 15: 5).
Módl się, aby młodzież...
*Powierzyla swoje życie Chrystusowi, byla napełniona Jego Duchem i ochrzczona w Jego imie.
*Rozpoznala, że Jego imię jest ponad wszystkie imiona (Dz.Ap. 4,12) i wyznawala przez życie calkowicie poddane 
Boże autorytetowi, że jest On jest Panem wszystkiego (Filipian 2:11).
*Nauczyla się komunikować z Chrystusem i nauczyla się polegać na Nim we wszystkim.
*Zrozumiala głębie miłości Boga wobec nich (I Jana 3: 1).
*Opierala swoje poczucie własnej wartości i tożsamości w Chrystusie, a nie na standardach świata.  
*Wiedziala, kim są, co mają w Chrystusie i co mogą przez Niego uczynic (Kolosan 1:27). "W Nim bowiem wybrał nas 
przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości:. . . W Nim mamy 
odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego; . . . W którym tez przypadlo nam w 
udziale stac sie jego czastka, nam przeznaczonym do tego od poczatku wedlug postanowienia tego, ktory sprawuje 
wszystko wedlug zamyslu woli swojej.
"(Ef. 1: 4, 7, 11-14).
*Byla błogosławiona radością, która pochodzi z bliskiego poznania Chrystusa i chodzenia z Nim.
*Byla napelniona tak radością Pana, że nie będzie dążyć do ziemskich przyjemności (Rzymian 14:17, Psalm 16:11, 
Filipian 4: 4; Nehemiasza 8:10).

2. Czystość moralna

"Pokrop mnie hyzopem, a będę oczyszczony: obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy sie stane. Daj, bym usłyszał radość i 
wesele; Niech sie rozraduja kości, które skruszyles. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi I zgladz wszystkie 
winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże; A ducha prawgo odnow we mnie. "(Psalm 51: 9-12).

Módl się, aby młodzież. . .
* Rozwinela siłę charakteru, by pozostać moralnie czystą w tym permisywnym społeczeństwie.
* Podejmowala właściwe decyzje dotyczące seksu, narkotyków i przyjemności świata. Ich jedynym prawdziwym 
bezpieczeństwem jest abstynencja.
* Pokonala negatywne presje rówieśników i nauczyla się dokonywać właściwych wyborów.
* Miala czyste serce.
* Nie tylko przestrzegala szeregu reguł, ale pragnela zadowolić Boga we wszystkim, co robi.
*Byla mądra w tym, co jest dobre i niewinna w tym, co jest złem. "Dlatego kochamTwoje przykazania bardziej niz 
złoto; bardziej niz szczere złoto. Dlatego uznaje za sluszne wszystkie ustawy Twoje, nienawidze wszelkiej drogi 
klamstwa. Cudowne sa świadectwa twoje: dlatego ich strzeze dusza moja. Wyklad słów twoich oświeca, daje rozum 
prostaczkom. . . Zwaz, ze kocham ustawy Twoje, Panie, ozywiaj mnie według łaski swojej. Prawda jest trescia slowa 
twego I na wieki trwa sprawiedliwy wyrok. książęta prześladuja mnie bez przyczyny, lecz serce me leka sie słowa 
twego. Wesele się z obietnicy twojej jak ten, który zdobyl wielki lup"(Psalm 119: 127-130, 159-162).
*Aby Słowo Boże zostało zaszczepione w ich sercach i że wybierali posłuszeństwo w nienawiści grzechu i milowaniu 
Jego świętości.

3. Wartości i relacje

Módl się, aby młodzież. . .



*Zachowala wartości, które sprawiły, że nasze narody i kościoły sa wspaniałe. Muszą nauczyć się żyć biblijnymi 
zasadami uczciwości i integralności - być szczerymi, zwłaszcza w relacjach. Bez tych prawidłowych wartości nie mogą
rozwijać przyjaźni i małżeństw, które trwają przez całe życie (Tytusa 2: 11-14).
*Rozwijala przyjaźnie na podstawie w oparciu o Ducha Świętego z prawymi znajomymi.
*Modl się, aby Bóg dał im przyjaciół, którzy są prawdziwymi, zdrowymi i obustronnie zachęcającymi.
*Módl się, aby mieli mądrość do wyboru relacji, które uczcza Boga (Psalm 119: 63, Jan 15: 13-14).
*Ustanowili swoje myśli na tym, co jest prawdziwe, poczciwe, sprawiedliwe, czyste, mile, chwalebne, cnotliwe i godne
pochwały (Filipian 4: 8, Jana 8:32, Rzymian 12: 2).

4. Nastawieni na misję

"I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony 
zostanie, zbawiony będzie; ale kto nie uwierzy, będzie potępiony "(Ew.Marka 16: 15-16).

Módl się, aby młodzież. . .

*Przyjela swoją niebianska misję w życiu. Byla narodzona na nowo, aby być świadkiem Jezusa Chrystusa i 
czynić innych uczniami(Dz 1: 8).
*Zostala duchowymi przywódcami i śmiało, odważnie stala za tym, w co wierzy i pielęgnuje (I Tymoteusza 
4:12).
*Stala sie czynnikiem ku przebudzeniu w swoich kościołach, szkołach i społecznościach oraz przyjela role 
odpowiedzialnych w tych dziedzinach. Muszą pokazać innym, że można żyć dla Boga w tym bezbożnym 
świecie.
*Posiadla swoje miejsce w królestwie Bożym.
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