
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ  13 Ιανουαρίου 2021  

Δοξολογία: Ο Θεός είναι Νικητής! Εκείνος που υπερνικά, κατατροπώνει, υπερισχύει 

Α’ Χρονικών 29:11, Ψαλμός 44:3-7, Α’ Προς Κορινθίους 15: 54-57 

Σιωπηλή Εξομολόγηση: Α’ Ιωάννου 5:3-4 

Ευχαριστία: Ψαλμός 118:15-17 

Μεσιτεία: Ψαλμός 45:4 

Για πιστούς: από Β’ Προς Κορινθίους 2:14  - Είθε ο/η ____ πάντα να ακολουθεί τον Χριστό και να ευχαριστεί τον 

Θεό που τον/την οδηγεί σε θριάμβους με τη δύναμη του Χριστού, και είθε να διαδίδει το άρωμα της γνώσης του 

Χριστού σε κάθε τόπο. 

Είθε όλα τα πιστά παιδιά, μαθητές, δάσκαλοι/καθηγητές, διοίκηση και προσωπικό των σχολείων: 

Να αγαπούν ο ένας τον άλλο και να Σε υπακούν 

Να ξεχειλίζουν με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος 

Να είναι φως και αλάτι, με θάρρος να μοιράζονται το Ευαγγέλιο 

Να βιώσουν τις ευλογίες, την οδηγία, την σοφία, την προμήθεια και την προστασία Σου 

Άλλο … 

 

Για μη πιστούς: από Προς Ρωμαίους 10:9 - Είθε ____ να ομολογήσουν με το στόμα τους πως ο Ιησούς είναι ο 

Κύριος και να πιστέψουν με την καρδιά τους πως Εσύ Θεέ, Τον ανέστησες από τους νεκρούς, και να βρουν έτσι τη 

σωτηρία. 

Σχολεία: από Προς Ρωμαίους 16:20 - Κύριε, Θεέ της ειρήνης, μακάρι πολύ σύντομα να συντρίψεις το σατανά κάτω 

από τα πόδια μας στο ____ σχολείο/πανεπιστήμιο! 

Η νίκη ανήκει σε Σένα, Κύριε! Δώσε νίκη στα παιδιά μας, στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στους διοικητικούς 

υπαλλήλους και στο προσωπικό των σχολείων! 

Νίκη πάνω στον φόβο, την μοναξιά, την απελπισία, το άγχος, και τις σκέψεις αυτοκτονίας 

Νίκη πάνω στο θυμό, την πικρία, το μίσος, την αδικία, την κακία, το κουτσομπολιό, τον αποκλεισμό, και τη 

βία 

Νίκη πάνω στην αρρώστια, τον εθισμό, τον εκφοβισμό , την αυτοκαταστροφή και την απόρριψη 

Νίκη πάνω σε βλαβερά προγράμματα σπουδών, ψέματα του εχθρού και σύγχυση  

Άλλο … 

Στο όνομα του Ιησού πάρε πίσω τα εδάφη που κατέλαβε ο εχθρός στο ____ σχολείο/πανεπιστήμιο! 

Ευλόγησε τα παιδιά μας, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους διοικητικούς υπαλλήλους και το 

προσωπικό των σχολείων με: 

Πνευματική αφύπνιση, καταδίκη της αμαρτίας, μετάνοια και αναζωπύρωση 

Αποκατάσταση, σωτηρία και συμφιλίωση 

Αλήθεια, σοφία, διάκριση, διορατικότητα, οδηγία 

Κουράγιο, προμήθεια, προστασία, ικανότητες, αυξημένες δεξιότητες και κατανόηση 

Άλλο … 

 

Προσευχόμενες Μητέρες: Είθε , εσύ Κύριε, να απαντήσεις στις προσευχές μας με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγαλώσει 

η Βασιλεία Σου και να λάβεις τη δόξα και λατρεία που Σου ανήκει! 

Αύξησέ μας σε αριθμό, Κύριε, ώστε να καλυφθεί  κάθε σχολείο στον κόσμο με προσευχή. Αύξησε τους δωρητές μας 

ώστε περισσότεροι πόροι να μπορούν να αναπτυχθούν και να μοιραστούν παγκοσμίως. Προφύλαξε τη διακονία 

των ΠΜ ώστε να μείνει αμόλυντη και όλες οι μητέρες ενωμένες. Είθε η παρουσία Σου να είναι τόσο αληθινή σε 

κάθε προσευχόμενη μητέρα ώστε να ελκύεται όλο και πιο κοντά σε Σένα και να μοιράζεται τη δύναμη της 

προσευχής με άλλους.  

Ευλογία: Ψαλμός 20:5-9  


