Πώς να Προσεύχεστε για τη Νεολαία
Οι νέοι είναι οι πιο πολύτιµοι φυσικοί πόροι µας. Η ενέργειά τους, η δηµιουργικότητα και η αποστολή τους είναι απαραίτητες, αν η
εκκλησία είναι σε θέση να συνειδητοποιήσει τις δυνατότητές της και να διαιωνίσει το αποστολικό µήνυµα. Αυτή η ενέργεια πρέπει
να κατευθύνεται εποικοδοµητικά, κάτι που µπορεί να γίνει µόνο µε την αναζήτηση του Θεού. Ο Σατανάς θέλει να µετατρέψει τη
νεανική ενέργεια σε αρνητική, καταστροφική δύναµη. Πρέπει, ωστόσο, να αµφισβητήσουµε την επιθυµία του µέσω της
εστιασµένης µεσολάβησης.
Καθώς προσευχόµαστε για τη νεολαία µας, ας προσευχόµαστε πάνω σε αυτούς τους τοµείς:

1.

Μια προσωπική σχέση µε τον Χριστό.

“Εγώ είµαι η άµπελος, σεις τα κλήµατα. Ο µένων εν εµοί και εγώ εν αυτώ, ούτος φέρει καρπόν πολύν, διότι χωρίς εµού δεν
δύνασθε να κάµητε ουδέν.” (Ιωάννης ιε\15:5).
Προσεύχεστε ώστε οι νέοι να . . .
*Αφιερώσουν τις ζωές τους στον Χριστό να πληρωθούν µε το Πνεύµα Του και να βαπτιστούν στο Όνοµά Του.
* Αναγνωρίσουν ότι το όνοµά Του είναι πάνω από κάθε όνοµα (Πράξεις δ\4:12) και να οµολογούν µέσα από µια ζωή πλήρως
υποτασόµενη στη θεία εξουσία ότι ο Ιησούς είναι Κύριος όλων (Φιλιππησίους 2:11).
* Μάθουν να επικοινωνούν µε τον Χριστό και να µάθουν να εξαρτόνται από Αυτόν για όλα.
*Να µάθουν να κατανοούν το βάθος της αγάπης του Θεού γι 'αυτούς (Α΄ Ιωάννου γ\3:1).
*Πρέπει να µάθουν να βασίζουν την αυτοεκτίµηση και την ταυτότητά τους στον Χριστό και όχι τα πρότυπα του κόσµου.
* Να ξέρουν ποιοι είναι τι έχουν στον Χριστό και τι µπορούν να κάνουν µέσω Αυτού (Κολοσσαείς 1:27). “Kαθώς εξέλεξεν ηµάς δι'
αυτού προ καταβολής κόσµου, διά να ήµεθα άγιοι και άµωµοι ενώπιον αυτού διά της αγάπης,. . . διά του οποίου έχοµεν την
απολύτρωσιν διά του αίµατος αυτού, την άφεσιν των αµαρτηµάτων, κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού,; . . . εις τον οποίον και
ελάβοµεν κληρονοµίαν, προορισθέντες κατά την πρόθεσιν του ενεργούντος τα πάντα κατά την βουλήν του θελήµατος αυτού:
Διά να ήµεθα εις έπαινον της δόξης αυτού ηµείς οι προελπίσαντες εις τον Χριστόν· εις τον οποίον και σεις ηλπίσατε, ακούσαντες
τον λόγον της αληθείας, το ευαγγέλιον της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες εσφραγίσθητε µε το Πνεύµα το Άγιον
της επαγγελίας, όστις είναι ο αρραβών της κληρονοµίας ηµών, µέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού, εις
έπαινον της δόξης αυτού. (Εφεσίους α\1:4, 7, 11-14).
*Να ευλογούνται µε τη χαρά που έρχεται από τη στενή γνώση του Χριστού και το περπάτηµα µαζί Του.
*Να γεµίσουν τόσο πολύ µε τη χαρά του Κυρίου ώστε να µην ακολουθούν την κοσµική ευχαρίστηση (Ρωµαίους ιδ\14:17, Ψαλµός
ις\16:11, Φιλιππησίους δ\4: 4, Νεεµίας η\8:10).

2.

Ηθική καθαρότητα

“Ράντισόν µε µε ύσσωπον, και θέλω είσθαι καθαρός· πλύνόν µε, και θέλω είσθαι λευκότερος χιόνος. Κάµε µε να ακούσω
αγαλλίασιν και ευφροσύνην, διά να ευφρανθώσι τα οστά, τα οποία συνέθλασας. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των
αµαρτιών µου και πάσας τας ανοµίας µου εξάλειψον.Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εµοί, Θεέ· και πνεύµα ευθές ανανέωσον εντός
µου.” (Ψαλµός να\51:7-10).
Προσεύχεστε ώστε οι νέοι…
*Να αναπτύξουν δυνατό χαρακτήρα για να παραµείνουν ηθικά καθαροί σε αυτή την χαλαρή κοινωνία.
*Να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις σχετικά µε το σεξ, τα ναρκωτικά και τις κοσµικές απολαύσεις. Η µόνη πραγµατική τους
ασφάλεια είναι η αποχή.
*Να νικήσουν την αρνητική πίεση των ανθρώπων γύρω τους και να µάθουν να κάνουν τις σωστές επιλογές.
*Να έχουν µια καθαρή καρδιά.
* Όχι µόνο να τηρούν ένα σύνολο κανόνων, αλλά να επιθυµούν να ευχαριστούν τον Θεό σε όλα όσα κάνουν.
* Πρέπει να είναι σοφοί σε αυτό που είναι καλό και αθώοι σε αυτό που είναι κακό. “Διά τούτο ηγάπησα τα προστάγµατά σου υπέρ
χρυσίον, και υπέρ χρυσίον καθαρόν. Διά τούτο εγνώρισα ορθάς πάσας τας εντολάς σου περί παντός πράγµατος· και εµίσησα
πάσαν οδόν ψεύδους. Θαυµαστά είναι τα µαρτύριά σου· διά τούτο εφύλαξεν αυτά η ψυχή µου. Η φανέρωσις των λόγων σου
φωτίζει· συνετίζει τους απλούς. Ιδέ πόσον αγαπώ τας εντολάς σου· Κύριε, ζωοποίησόν µε κατά το έλεός σου. Το κεφάλαιον του
λόγου σου είναι η αλήθεια· και εις τον αιώνα µένουσι πάσαι αι κρίσεις της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες µε κατεδίωξαν αναιτίως· αλλ'
η καρδία µου τρέµει από του λόγου σου. Αγάλλοµαι εις τον λόγον σου, ως ο ευρίσκων λάφυρα πολλά.” (Ψαλµοί ριθ\119:127-130,
159-162).

* Να ενσταλάζεται ο Λόγος του Θεού στις καρδιές τους και να επιλέγουν την υπακοή στο να µισούν την αµαρτία και να αγαπούν
την αγιότητα Του.

3.

Αξίες και Σχέσεις
Προσεύχεστε ώστε οι νέοι . . .

* Να διατηρήσουν τις αξίες που έχουν κάνει τα έθνη και τις εκκλησίες µας σπουδαίες. Πρέπει να µάθουν να ζουν σύµφωνα µε τις
βιβλικές αρχές της ακεραιότητας και της ειλικρίνειας - να είναι αληθινές, ειδικά στις σχέσεις. Χωρίς αυτές τις σωστές αξίες, δεν
µπορούν να αναπτύξουν φιλίες και γάµους που θα διαρκέσουν µια ζωή (Τιτος β\2: 11-14).
* Να αναπτύξουν φιλίες βασισµένες στο σχέδιο του Αγίου Πνεύµατος µε δίκαιους ανθρώπους.
* Να προσεύχονται ο Θεός να τους δώσει φίλους που είναι αληθινοί, υγιείς και αµοιβαία ενθαρρυντικοί.
* Να προσεύχονται να έχουν τη σοφία να επιλέγουν σχέσεις που θα τιµούν τον Θεό (Ψαλµός ριθ\119: 63 · Ιωάννης ιε\15: 13-14).
* Πρέπει να τοποθετήσουν τις σκέψεις τους για το τι είναι αληθινό, ευγενικό, δίκαιο, αγνό, υπέροχο, θαυµαστό, άριστο και
άξιέπαινο (Φιλιππησίους δ\4: 8 · Ιωάννης η\8:32 · Ρωµαίους ια\12: 2).

4.

Σκοπός της αποστολής

“Και είπε προς αυτούς· Υπάγετε εις όλον τον κόσµον και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν. Όστις πιστεύση και βαπτισθή
θέλει σωθή, όστις όµως απιστήση θέλει κατακριθή.” (Μάρκος ις\16:15-16).
Προσεύχεστε ώστε οι νέοι . . .
* Να αποδεχτούν τη θεϊκή αποστολή τους στη ζωή. Αναγεννήθηκαν για να είναι µάρτυρες του Ιησού Χριστού και για να
µαθητεύσουν και άλλους (Πράξεις α\1: 8).
* Να γίνουν πνευµατικοί ηγέτες και θαρραλέοι. Με θαρραλέα στάση για αυτό που πιστεύουν και αγαπούν (Α΄ Τιµοθέου δ\4:12).
* Πρέπει να γίνουν ο καταλύτης για την αναβίωση των εκκλησιών, των σχολείων και των κοινοτήτων τους και να δεχθούν τους
ρόλους ευθύνης σε αυτούς τους τοµείς. Πρέπει να δείξουν στους άλλους ότι µπορεί κανείς να ζήσει για τον Θεό σε αυτόν τον
ασεβή κόσµο.
*Να πάρουν τη θέση τους στη βασιλεία του Θεού.
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