Prayer for Youth
Bagaimana untuk berdoa bagi kaum muda remaja kami yang paling berharga sumber daya alam.
energi mereka, kreativitas, dan misi pikiran diperlukan jika gereja akan menyadari potensi dan
mengabadikan Apostolik pesan. energi ini harus diarahkan secara konstruktif, yang hanya bisa
dilakukan dengan mencari Tuhan. Setan ingin mengubah muda energi menjadi negatif, merusak
kekuatan. kita harus, Bagaimanapun, tantangan keinginannya melalui terfokus Syafaat. seperti yang
Anda berdoa bagi pemuda, berdoa dalam area: 1. patuh, hubungan pribadi dengan Kristus. "Akulah
pokok anggur, kamu adalah cabang: dia yang abideth di saya, dan aku di dalam dia, yang sama
bringeth sebagainya banyak buah: untuk tanpa saya kamu bisa melakukan apa-apa" (Yohanes 15: 5).
berdoa agar kaum muda akan... * committ hidup mereka untuk Kristus, dipenuhi dengan roh-nya, dan
dibaptis dalam nama-nya. * mengakui bahwa namanya di atas setiap nama (KIS 4:12) dan mengakui
oleh hidup sepenuhnya disampaikan kepada otoritas Ilahi bahwa ia adalah Tuhan dari semua (Filipi
2:11). * pelajari untuk berkomunikasi dengan Kristus dan belajar untuk bergantung padanya untuk
semuanya. * memahami kedalaman kasih Allah bagi mereka (I Yohanes 3: 1). * mendasarkan diri dan
identitas dalam Kristus dan tidak standar dunia. * tahu siapa mereka, apa yang mereka telah dalam
Kristus, dan apa yang mereka dapat melakukan melalui dia (Kolose 1:27). "Menurut karena ia telah
dipilih kita di dalam dia sebelum dunia dijadikan, bahwa kita harus suci dan tanpa menyalahkan
sebelum dia cinta:... di siapa kami telah penebusan melalui darah-nya, pengampunan dosa, sesuai
dengan kekayaan Anugerah-nya;... di antaranya juga kami telah memperoleh warisan, yang
predestinated sesuai dengan tujuan-nya yang worketh semua hal setelah nasihat sendiri akan: bahwa
kita harus untuk pujian kemuliaan-nya, yang pertama dipercaya dalam Kristus. di siapa kamu juga
dipercaya, setelah itu kamu mendengar Firman kebenaran, Injil keselamatan Anda: dalam yang juga
setelah itu kamu mendengar Firman kebenaran, Injil Anda slavation: dalam yang juga setelah itu
kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan roh Kudus dari janji, yang sungguh-sungguh dari warisan
kita sampai penebusan yang dibeli kepemilikan, kepada pujian kemuliaan-nya" (Efesus 1: 4, 7, 1114). * diberkati dengan sukacita yang berasal dari erat mengetahui Kristus dan berjalan dengan dia. *
harus diisi sehingga benar-benar dengan sukacita Tuhan bahwa mereka tidak akan mengejar duniawi
kesenangan (Roma 14:17; Mazmur 16:11; Filipi 4: 4; Nehemia 8:10). 2. moral kemurnian
"membersihkan saya dengan hyssop, dan saya harus bersih: cuci saya, dan saya akan lebih putih
dari salju. membuat saya mendengar sukacita dan sukacita; bahwa tulang yang Engkau rusak dapat
bersukacita. menyembunyikan MU wajah dari dosa-dosaku, dan menghapuskan semua tambang
kejahatan. buat saya bersih jantung, O Allah; dan memperbaharui hak roh dalam saya" (Mazmur 51:
7-10). berdoa agar kaum muda akan... * mengembangkan kekuatan karakter untuk tetap secara
moral suci ini permisif masyarakat. * membuat benar keputusan tentang seks, obat-obatan, dan
kenikmatan duniawi. mereka hanya benar keselamatan pantang. * kekalahan negatif Peer tekanan
dan belajar untuk membuat hak pilihan. * memiliki murni jantung. * tidak terus seperangkat aturan,
tetapi keinginan untuk menyenangkan Allah di semua yang mereka lakukan. * bijaksana dalam apa
yang baik dan tidak bersalah dalam apa yang jahat. "oleh karena itu aku cinta MU perintah di atas
emas; ya, di atas baik-baik saja emas. oleh karena itu saya menghargai semua MU ajaran tentang
semua hal yang dapat benar, dan saya telah setiap salah cara. MU kesaksian Indah: oleh karena itu
Maha Jiwaku menjaga mereka. pintu masuk MU kata memberikan cahaya, melainkan memberikan
pemahaman kepada sederhana... mempertimbangkan bagaimana saya cinta MU ajaran: Quicken
saya, O Tuhan, Menurut MU kasih setia. mereka kata benar dari awal: dan setiap orang MU benar
penilaian bertahan untuk selama-lamanya: Princes telah dianiaya saya tanpa menyebabkan: tapi hati
saya standeth kagum MU kata. aku bersukacita pada-MU kata, sebagai salah satu yang findeth besar
merusak" (Mazmur 119: 127-130, 159-162).
* bahwa Firman Allah akan menanamkan dalam hati mereka dan bahwa mereka akan memilih
kepatuhan membenci dosa dan penuh kasih Sri Paus. 3. nilai-nilai dan hubungan berdoa agar kaum
muda akan...
* mempertahankan nilai-nilai yang membuat kami bangsa-bangsa dan gereja besar. mereka harus
belajar untuk hidup dengan Alkitab prinsip-prinsip integritas dan kejujuran-untuk menjadi kenyataan,
khususnya di hubungan. tanpa ini tepat nilai-nilai, mereka tdk bisa mengembangkan persahabatan
dan pernikahan yang akan bertahan hidup (Titus 2: 11-14).
* mengembangkan persahabatan berdasarkan gambar dari roh Kudus untuk benar sahabat.
* berdoa bahwa Allah akan memberikan mereka teman yang benar, sehat, dan saling mendorong.

* berdoa bahwa mereka akan memiliki kebijaksanaan untuk memilih hubungan yang akan
menghormati Allah (Mazmur 119: 63; Yohanes 15: 13-14).
* mengatur pikiran mereka pada apa yang benar, Mulia, kanan, murni, Indah, mengagumkan, sangat
baik, dan layak pujian (Filipi 4: 8; John 8:32; Roma 12: 2). 4. misi pikiran "dan dia mengatakan
kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, dan memberitakan Injil untuk setiap makhluk. dia yang
percaya dan dibaptis harus disimpan, tetapi dia yang percaya tidak akan dihukum" (Markus 16: 1516). berdoa agar kaum muda akan...
* menerima mereka misi Ilahi dalam hidup. mereka dilahirkan kembali menjadi saksi untuk Yesus
Kristus dan murid lainnya (KIS 1: 8).
* menjadi pemimpin spiritual dan berani; berani berdiri untuk apa yang mereka percaya dan
menghargai (I Timotius 4:12). * menjadi katalis untuk Kebangkitan di gereja-gereja mereka, sekolah,
dan masyarakat dan menerima peran dari tanggung jawab di bidang ini. mereka harus menunjukkan
orang lain yang satu dapat hidup untuk Allah ini durhaka dunia. * mengambil tempat mereka di
kerajaan Allah.

