
Chúa Là Sức Lực Của Chúng Ta 
Ngày Kiêng Ăn và Cầu Nguyện Toàn Cầu – Ngày 12.01.2022 

Ngợi Khen—Chúa là sức lực của chúng ta: Người có sự quả quyết trong ý chí, tính cách, tâm trí hoặc mục 
đích, sức mạnh để chống cự lại thế lực 

Đức Giê-hô-va cai trị; Ngài mặc sự oai nghi; Đức Giê-hô-va mặc mình bằng sức lực, và thắt lưng bằng sự ấy: Thế gian 
cũng được lập vững bền, không thế bị rúng động. Thi thiên 93:1  
Uy nghiêm và rực rỡ ở trước mặt Ngài; sức mạnh và sự vui vẻ ở nơi ngự của Ngài. 1 Sử ký 16:27 VIE2010 
Đức Chúa Trời ngươi đã ban sức lực cho ngươi: Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy khiến vững bền việc Chúa đã làm cho 
chúng tôi. Thi thiên 68:28 
Trong ngày con kêu cầu, Chúa đáp lời, giục lòng con can đảm và mạnh mẽ. Thi thiên 138:3 VIE2010 

Xưng Tội 
Hầu cho lòng anh em được vững vàng, và thánh sạch không trách được trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta, 
khi Đức Chúa Giê-xu chúng ta sẽ đến với hết thảy thánh đồ Ngài! 1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:13 

Cảm Tạ 
Nhưng tôi sẽ ca hát về sức lực Chúa: Phải, buổi sáng tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhân từ Chúa; Vì Chúa là nơi ẩn náu 
cao của tôi, Một nơi nương náu mình trong ngày gian truân. Thi thiên 59:16 

Cầu Thay 
Con cái chúng ta 

Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu người lân cận 
như mình. Lu-ca 10:27 

Học sinh/ giáo viên/ nhân viên trường học tin kính 
Hãy cầu Đức Giê-hô-va và quyền phép Ngài, hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn. Thi thiên 105:4  

Học sinh/ giáo viên/ nhân viên trường học không tin 
Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống 
lại, thì ngươi sẽ được cứu. Rô-ma 10:9 

Những vấn đề của trường học 
Hỡi các dòng của muôn dân, khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng. 1 Sử ký 16:28  
Sự thức tỉnh thuộc linh, phấn hưng, định hướng bởi những giá trị thuộc linh và chuẩn mực đạo đức cao, an toàn và 
những điều khác….  

Những vấn đề của MIP (Những Người Mẹ Cầu Nguyện) 
Hỡi sức lực tôi, tôi sẽ ngợi khen Ngài; Vì Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu cao của tôi, tức là Đức Chúa Trời làm ơn cho 
tôi. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.  Thi thiên 59:17, Phi-líp 4:13 

Sự Chúc Phước 
Nguyền xin chính Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, và Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là Đấng đã yêu thương chúng ta, và 
đã lấy ân điển Ngài mà ban cho chúng ta sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành, hãy yên ủi lòng anh 
em, khiến anh em được bền vững trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành! Nguyền xin Chúa soi dẫn 
lòng anh em tới đến sự yêu mến Đức Chúa Trời, và sự nhịn nhục của Đấng Christ! 

2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:16-17; 3:5 
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