Cum să ne rugăm pentru tineri
Tinerii sunt cea mai valoroasă resursă naturală. Energia, creativitatea și orientarea lor către misiune sunt necesare pentru ca
biserica să își atingă potențialul și să perpetueze mesajul apostolic. Această energie trebuie să fie direcționată constructiv, ceea
ce se poate face numai prin căutarea lui Dumnezeu. Satana vrea să transforme energia tinerească într-o forță negative și
distructivă. Cu toate acestea, noi trebuie să-i atacăm dorința prin mijlocire precisă în rugăciune. În timp ce vă rugați pentru tinerii
voștri, rugați-vă referitor la aceste aspecte:

1.

O relație statornică și personală cu Hristos

“Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în Mine și în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărțiți de Mine nu puteți face
nimic.” (Ioan 15:5)
Rugați-vă ca tinerii…
*să-și încredințeze viața lui Hristos, să fie umpluți cu Duhul Său și să fie botezați în Numele Lui.
*să recunoască Numele Lui deasupra oricărui alt nume (Faptele Apostolilor 4:12) și să dea mărturie printr-o viață pe deplin
supusă autorității divine, că El este Domnul tuturor (Filipeni 2:11).
*să învețe să comunice cu Hristos și să învețe să depindă de El în toate.
*să înțeleagă profunzimea dragostei lui Dumnezeu pentru ei (1 Ioan 3:1).
*să-și construiască stima de sine și identitatea în Hristos și nu pe standardele lumii.
*să știe cine sunt, ce au în Hristos și ce pot face prin El (Coloseni 1:27). "În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii,
ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui... În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea
păcatelor, după bogățiile harului Său... În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea Aceluia care
face toate după sfatul voii Sale, ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Și voi, după ce
ați auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit
și care este o arvună a moștenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui. ” (Efeseni
1:4, 7, 11-14)
*să fie binecuvântați cu bucuria care vine din cunoașterea intimă a lui Hristos și din a trăi cu El.
*să fie atât de plini de bucuria Domnului, încât ei să nu caute plăcerile lumii (Romani 14:17, Psalmii 16:11, Filipeni 4: 4, Neemia
8:10).

2.

Puritate morală

“Curăță-mă cu isop, și voi fi curat; spală-mă, și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie, și oasele pe care leai zdrobit Tu, se vor bucura. Întoarce-Ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele! Zidește în mine o inimă curată,
Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic!” (Psalmii 51:7-10)
Rugați-vă ca tinerii…
*să dezvolte forța de caracter necesară pentru a rămâne curați din punct de vedere moral în această societate permisivă.
*să ia decizii corecte legate de sexualitate, droguri și plăceri lumești. Singura lor siguranță adevărată este abstinența.
*să învingă presiunea negativă ce vine de la cei de seama lor și să învețe să facă alegeri corecte.
*să aibă o inimă curată.
*nu doar să păstreze un set de reguli, ci să-și dorească să îi fie plăcuți lui Dumnezeu în tot ceea ce fac.
*să fie înțelepți în a discerne între ceea ce este bun și nevinovat și ceea ce este rău. “De aceea, eu iubesc poruncile Tale mai mult
decât aurul, da, mai mult decât aurul curat: de aceea găsesc drepte toate poruncile Tale, și urăsc orice cale a minciunii.
Învățăturile Tale sunt minunate: de aceea le păzește sufletul meu. Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără
răutate... Vezi cât de mult iubesc eu poruncile Tale: înviorează-mă, Doamne, după bunătatea Ta! Temelia cuvântului Tău este
adevărul, și toate legile Tale cele drepte sunt veșnice. Niște voievozi mă prigonesc fără temei, dar inima mea nu tremură decât de
cuvintele Tale. Mă bucur de cuvântul Tău ca cel ce găsește o mare pradă.” (Psalmii 119:127-130, 159-162)
*să primească în inimile lor Cuvântul lui Dumnezeu și ca ei să aleagă ascultarea de a urî păcatul și de a iubi sfințenia Lui.

3.

Valori și relații

Rugați-vă ca tinerii…
*să păstreze valorile care au făcut națiunile și bisericile noastre mari. Ei trebuie să învețe să trăiască după principiile biblice de
integritate și onestitate - să fie sinceri, mai ales în relații. Fără aceste valori corecte, ei nu pot dezvolta prietenii și căsătorii care să
dureze o viață (Tit 2:11-14).
*să dezvolte prietenii bazate pe inspirațiile Duhului Sfânt, tovărășii oneste.
*să primească de la Dumnezeu prieteni care sunt adevărați, sănătoși și care să se încurajeze reciproc.
*să aibă înțelepciunea de a alege relații care să-L onoreze pe Dumnezeu (Psalmii 119:63; Ioan 15:13-14).
*să-și îndrepte gândurile către ceea ce este adevărat, nobil, drept, curat, vrednic de iubit, admirabil, excelent și vrednic de laudă
(Filipeni 4:8; Ioan 8:32; Romani 12:2).

4.

Orientați către misiune

“Apoi le-a zis: "Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit;
dar cine nu va crede va fi osândit.” (Marcu 16:15-16)
Rugați-vă ca tinerii…
*să accepte misiunea lor divină în viață. Ei s-au născut din nou pentru a fi martori ai lui Isus Hristos și pentru a face discipoli
(Faptele Apostolilor 1:8).
*să devină lideri spirituali îndrăzneți și să mărturisească cu curaj ceea ce cred și prețuiesc (1 Timotei 4:12).
*să devină catalizatorul pentru trezire în bisericile, școlile și comunitățile lor și să accepte roluri de responsabilitate în aceste
domenii. Ei trebuie să arate altora că se poate trăi pentru Dumnezeu în această lume imorală.
*să-și găsească locul în împărăția lui Dumnezeu.
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