
Ngày Cầu Nguyện và Kiêng Ăn Toàn Cầu 13/01/2021 

Ngợi Khen – Chúa Là Đấng Đắc Thắng Ngợi khen Chúa vì chính Ngài, thuộc tính, danh 
xưng hay bản thể của Ngài. 
Định Nghĩa: Đấng hoàn toàn chiến thắng, chinh phục và vượt qua 
(Các) Câu Kinh Thánh: 

• 1 Sử ký 29:11 – Hỡi Đức Giê-hô-va! sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng qui về Ngài; vì 
muôn vật trên các từng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ôi! Nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao 
làm Chúa tể của muôn vật.  

• Thi thiên 44:3-7 –  Vì họ chẳng nhờ thanh gươm mình mà được xứ, Cũng chẳng nhờ cánh tay mình mà được cứu; 
Bèn nhờ tay hữu Chúa, cánh tay Chúa, và sự sáng mặt Chúa, Vì Chúa làm ơn cho họ. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là vua 
tôi; Cầu Chúa ban lịnh giải cứu Gia-cốp. Nhờ Chúa, chúng tôi sẽ xô đổ cừu địch chúng tôi; Nhân danh Chúa, chúng tôi 
giày đạp những kẻ dấy nghịch cùng chúng tôi. Vì tôi chẳng nhờ cậy cung tôi, Thanh gươm tôi cũng sẽ chẳng cứu tôi 
đâu; Nhưng Chúa đã cứu chúng tôi khỏi cừu địch chúng tôi, Làm bỉ mặt những kẻ ghen ghét chúng tôi. 

• 1 Cô-rinh-tô 15:54-57 – Khi nào thể hay hư nát nầy mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết nầy mặc lấy sự không 
hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của 
mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức-mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng, tạ 
ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 

Xưng Tội – Trong yên lặng, xưng tội của mình với Chúa, là Đấng Tha Tội. 
Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề, vì hễ 
sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta. 1 Giăng 5:3-4 
Cảm Tạ – Tạ ơn Chúa vì những gì Ngài đã làm. Xin đừng nêu ra nan đề cầu nguyện trong thời gian này.  
Trong trại người công bình có tiếng vui mừng cứu rỗi: Tay hữu Đức Giê-hô-va làm việc cả thể. Tay hữu Đức Giê-hô-va giơ 
cao lên, Tay hữu Đức Giê-hô-va làm việc cả thể. Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống, thuật lại những công việc Đức 
Giê-hô-va. Thi thiên 118:15-17  
Cầu Thay – Vì cớ sự chân-thật, sự hiền-từ, và sự công-bình, Hãy lấy sự oai nghi Ngài cỡi xe lướt tới cách thắng trận; Tay 
hữu Ngài sẽ dạy cho Ngài những việc đáng kinh. Thi thiên 45:4 
Tín Đồ: Nguyện ______ luôn luôn theo Đấng Christ và dâng lời tạ ơn Chúa đã dẫn dắt cô/anh ấy trong cuộc diễu hành chiến 
thắng và nguyện _____ lan toả hương thơm của sự hiểu biết Chúa khắp mọi nơi. 2 Cô-rinh-tô 2:14 
Nguyện tất cả con trẻ, sinh viên, giáo viên, ban quản trị và nhân viên của trường tin kính 

Yêu thương nhau và ở trong Ngài  
Tuôn tràn với bông trái Thánh Linh 
Là muối và ánh sáng, dạn dĩ chia sẻ tin mừng 
Kinh nghiệm phước hạnh, hướng dẫn, khôn ngoan, chu cấp và bảo vệ của Chúa. 
Những điều khác 
 

Người không tin: Nguyện _____ xưng tội với môi miệng của mình rằng Giê-xu là Chúa và tin cậy trong tấm lòng rằng Chúa, 
Đức Chúa Trời làm sống Đấng Christ từ kẻ chết và nguyện _____ được cứu. Rô-ma 10:9 
Trường học: Từ Rô-ma 16:20 – Chúa, Đức Chúa Trời bình an, nguyện Ngài giày đạp ma quỷ dưới chân của chúng con trong 
trường học/đại học của _____.  
Chiến thắng yên nghỉ với Ngài, Chúa ơi! Ban sự đắc thắng cho con cái, sinh viên, giáo viên, ban quản trị và nhân viên của 
trường của chúng con. 

Không còn sợ hãi, cô đơn, tuyệt vọng, băn khoăn, lo lắng và ý nghĩ tự tử 
Không con tức giận, cay đắng, thù hận, bất công, ác  ý,  đám tếu, độc đoán và bạo lực 
Không còn bệnh tật, nghiệm ngập, lạm dụng, bắt nạt, tự làm hại bản thân, bỏ mặc 
Không còn chương trình giảng dạy bất chính, dối trá của kẻ thù, sự thất bại 
Những điều khác 
Trong Danh Chúa Giê-xu chuộc lại toàn bộ đất đai của trường học của _____ từ kẻ thù 
Chúc phước cho con cái, sinh viên, giáo viên, ban quản trị và nhân viên của chúng con với  
Sự thức tỉnh tâm linh, sửa phạt tội lỗi, ăn năn và phục hưng 
Phục hồi, giải cứu và giải hoà 



Lẽ thật, khôn ngoan, sáng suốt, thấu hiểu và dẫn dắt 
Cam đảm, chu cấp, bảo vệ, kỹ năng, gia tăng khả năng và hiểu biết 
Những điều khác 
 

Những Người Mẹ Cầu Nguyện: 
Nguyện Chúa tuôn đổ sự đáp lời cho lời cầu nguyện của chúng con thêm vào vương quốc của Ngài và nhận lấy sự vinh 
hiển và ngợi khen. Thêm lên số người của Những Người Mẹ Cầu Nguyện và bao phủ mỗi trường học trên thế giới này 
trong sự cầu nguyện, Chúa ơi! Gia tăng người tài trờ cho chúng con để có thêm nguồn lực cho sự phát triển và chia sẻ 
toàn cầu. Xin hãy bảo vệ giữ Những Người Mẹ Cầu Nguyện được tinh sạch và hiệp một. Nguyện sự hiện diện của Chúa 
chân thật với mỗi một người mẹ cầu nguyện để cô ấy có ngày càng gần Chúa hơn và chia sẽ quyền năng của lời cầu 
nguyện với những người khác.  
 

Sự Chúc Phúc: Chúng tôi sẽ vui mừng về sự cứu rỗi ngươi, Và nhân danh Đức Chúa Trời chúng tôi, dựng các ngọn cờ của 
chúng tôi lên. Nguyện Đức Giê-hô-va làm thành các điều người sở cầu! Rày tôi biết Đức Giê-hô-va cứu đấng chịu xức dầu của 
Ngài; Từ trên trời thánh Ngài sẽ trả lời người, Nhờ quyền năng cứu rỗi của tay hữu Ngài. Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ 
cậy ngựa, Nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi. Các kẻ ấy bị khòm xuống và sa ngã, Còn 
chúng tôi chỗi dậy, và đứng ngay lên. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cứu! Nguyện Vua nhậm lời chúng tôi trong ngày chúng tôi 
kêu cầu. 
 

Lể giáng phước: Thi thiên 20:5-9 


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

