Chúa Đấng Tối Cao - Phiếu Cầu Nguyện

* 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 Đấng Tối Cao
Attribute: God Is Supreme
Định Nghĩa: Người cao nhất trong cấp bậc, quyền lực, thẩm quyền, người có địa vị cao,bằng cấp cao nhất, vô
đối nhất.
(Các) Câu Kinh Thánh:
• Thi thiên 95:3-7 – Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời rất lớn, Là Vua cao cả trên hết các thần. Các vực sâu
của đất đều ở nơi tay Ngài; Những đỉnh núi cũng thuộc về Ngài. Biển thuộc về Ngài, vì chính Ngài đã
làm nó; Còn đất khô, tay Ngài cũng đã nắn nên nó. Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; Khá quì gối xuống
trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo hóa chúng tôi! Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi: Chúng tôi là
dân của đồng cỏ Ngài, Và là chiên tay Ngài dìu dắt. Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài.
• Ê-sai 44:6-8 – Đức Giê-hô-va, là Vua và Đấng Cứu chuộc của Y-sơ-ra-ên, là Đức Giê-hô-va vạn quân,
phán như vầy: Ta là đầu tiên và cuối cùng; ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác. Ai là kẻ kêu gọi
như ta, rao bảo và phán truyền điều đó từ khi ta đã lập dân tộc xưa nầy? thì hãy rao truyền sự mai sau
và điều chi sẽ xảy đến! Chớ kinh hãi và cũng đừng bối rối. Từ thuở đó ta há chẳng từng rao ra cho các
ngươi biết sao? Các ngươi làm chứng cho ta. Ngoài ta có Đức Chúa Trời nào khác không? Thật, chẳng
có Vầng Đá nào khác; ta không biết đến!
• Cô lô se 1:15-18 – Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu
hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật
thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền,
đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững
trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh. Ngài là ban đầu sanh trước
nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng.

♥ 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: Giu đe 1:24
Cầu nguyện theo Kinh thánh:

Nguyện Chúa Đấng có thể gìn giữ (Tên của con) khỏi vấp phạm và khiến (Tên của con) đứng trước mặt vinh
hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được.
Nhu Cầu Cụ Thể:

Ngày:_

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 Chúa Đấng có thể gìn giữ _______ khỏi vấp phạm và khiến _______ đứng trước mặt vinh hiển mình
cách rất vui mừng, không chỗ trách được. Giu đe 1:24

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!

