Chúa Là Sức Lực Của Chúng Ta - Phiếu Cầu Nguyện

Ngày:________

* Photo cho mỗi thành viên trong nhóm một phiếu cầu nguyện
* Bắt đầu đúng giờ * Tài liệu cần: Kinh Thánh, Sách Hướng Dẫn, Bút.

♥ Ngợi Khen—Ngợi khen Chúa vì chính Ngài, thuộc tính, danh xưng hay bản thể của Ngài. Trong thời gian

này, xin đừng chia sẽ các lời cầu nguyện được đáp lời hoặc cầu thay.
Thuộc Tính: Chúa Là Sức Lực Của Chúng Ta
Attribute: God Is Our Strength
Định Nghĩa: Người là phương thức phòng vệ và bảo vệ của chúng ta
(Các) Câu Kinh Thánh:
• 2 Sa-mu-ên 22:33 Đức Chúa Trời là đồn lũy vững chắc của tôi, Ngài dắt người trọn vẹn vào đường
chánh đáng.
• Nê-hê-mi 8:10b Vì ngày nay là thánh, biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ
của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi.
• Phi-líp 4:13 Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.

♥ Xưng Tội—Trong yên lặng, xưng tội của mình với Chúa, là Đấng Tha Tội.

Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi
điều gian ác. 1 Giăng 1:9

♥ Cảm Tạ—Tạ ơn Chúa vì những gì Ngài đã làm. Xin đừng nêu ra nan đề cầu nguyện trong thời gian này.

Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như
vậy. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18

♥ Cầu Thay— Đến với Chúa trong lời cầu thay cho người khác. Chia thành nhóm hai hoặc ba người.

Cho Chính Con Cái Của Chúng Ta – Mỗi bà mẹ chọn một con. (Cầu nguyện theo Kinh thánh/Nhu Cầu Cụ Thể)
Câu Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:10-11
Cầu nguyện theo Kinh thánh:

Nguyện (Tên của con) được mạnh mẽ trong Chúa và trong sức toàn năng của Ngài. Nguyện (Tên của con) mặc
lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để đứng vững trước mưu kế của kẻ thù.
Nhu Cầu Cụ Thể:

Cho Các Giáo Viên/Nhân Viên: Chọn một lời cầu nguyện theo Kinh thánh dưới đây để cầu nguyện cho một giáo

viên hay nhân viên. Sau đó, cầu nguyện cho một nhu cầu cụ thể.
•

Mở mắt của ______, hầu cho____ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tan mà đến Đức Chúa
Trời, và cho ___ bởi đức tin nơi Chúa Giê xu được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ. Công-vụ 26:18

•

Nguyện ____ được mạnh mẽ trong Chúa và trong sức toàn năng của Ngài. Nguyện _____ mặc lấy mọi khí giới
của Đức Chúa Trời để đứng vững trước mưu kế của kẻ thù. Ê-phê-sô 6:10-11

Những Vấn Đề Liên Quan Đến Trường Học: Sự phục hưng và thức tỉnh thuộc linh của các trường học, trường đại
học (những chủ đề khác nếu thời gian cho phép, ví dụ sự bảo vệ của Chúa).

Những Quan Tâm Của Tổ Chức Quốc Tế Những Người Mẹ Cầu Nguyện: Mọi ngôi trường được bao phủ trong sự
cầu nguyện: bảo vệ và giữ gìn mục vụ được trong sạch và không bị nhơ nhuốt.

Xin hãy bảo mật những điều cầu nguyện trong nhóm!

