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Uwielbienie: Bóg jest Zwycięzcą! Ten, który całkowicie pokonuje, zwycięża, króluje 

1 Księga Kronik 29:11 , Psalm 44:3-7, 1 Koryntian 15: 54-57 

Ciche Wyznanie: 1 Jana 5:3-4  

Dziękczynienie: Psalm 118:15-17 

Wstawiennictwo: Psalm 45:5 

Wierzący: z 2 Koryntian 2:14  Niech  ____ zawsze naśladuje Chrystusa i dziękuje Bogu, który prowadzi ją/jego w  
triumfalnym pochodzie i niech ____ roznosi wonność poznania Boga w każdym miejscu. 

Niech wszystkie wierzące dzieci, studenci, nauczyciele, administracja i obsługa szkoły 
Kochają jeden drugiego i przebywają w Tobie 
Będą przepełnienie owocem Ducha 
Będą solą i światłem, odważni w dzieleniu sie Ewangelią 
Doświadczają Twoich błogosławieństw, prowadzenia ,mądrości, zaopatrzenia i ochrony 
Inne- 

Niewierzący: z Rzymian 10: 9  Niech ____  wyzna swoimi ustami, że Jezus jest Panem i uwierzy w swoim sercu, że 
Ty, Panie wzbudziłeś Chrystusa z martwych, i żeby  ____ był/była zbawiony/zbawiona. 

Szkoły: z Rzymian 16:20 Panie, Boże pokoju, obyś wkrótce starł Szatana pod naszymi stopami w ____ 

szkole/uniersytecie! 

Zwycięstwo jest w Tobie, Panie! Daj zwycięstwo naszym dzieciom, studentom, nauczycielom, administratorom i 
obsłudze szkoły!  

Nad strachem, osamotnieniem, rozpaczą, beznadziejnością, niepokojem i myślami samobójczymi  
Nad złością, zgorzknieniem, nienawiścią, niesprawiedliwością, złośliwością, plotką, wykluczeniem i przemocą 
Nad chorobą, nałogiem, nadużyciem, znęcaniem się, samookaleczaniem się i odrzuceniem 
Nad niesprawiediwym programem nauczania, kłamstwami wroga, dezorientacją,  
Inne- 
W imieniu Jezusa odzyskaj cały teren poddany wrogowi w szkole  ____ !  
Błogosław nasze dzieci, studentów, nauczycieli, administrację i obsługę 
Duchowym przebudzeniem, przekonaniem o grzechu, pokutą i odrodzeniem, 
Odbudową, ratunkiem i pojednaniem,  
Prawdą, mądrością, rozpoznaniem, wglądem, przewodnictwem, 
Odwagą, zaopatrzeniem, ochroną, umiejętnościami, większymi zdolnościami i zrozumieniem 
Inne- 

Mamy w Modlitwie: Wylej odpowiedzi na nasze modlitwy dodając do Twojego Królestwa przyjmując chwałę i 
uwielbienie! Zwiększaj ilość Mam w Modlitwie, Panie, i otocz każdą szkołę na świecie modlitwą. Zwiększ ilość naszych 
darczyńców, żeby więcej zasobów mogło być rozwijanych i dzielonych globalnie. Chroń Mamy w Modlitwie 
utrzymując czystość i jedność. Niech Twoja obecność bedzie tak realna dla każdej modlącej sie mamy, że zostanie 
pociągnięta bliżej i bliżej do Ciebie i podzieli się mocą modlitwy z innymi. 

Błogsławieństwo: Psalm 20:5-9 


