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Uwielbienie—Bóg jest nasza Siłą: ten, który ma niezłomną wolę, charakter, umysł lub cel; siłę, by stawić opór 

Pan króluje, oblókł się w majestat, Pan przywdział potegę i nią się przepasał:tak utwierdził świat, że się nie  
zachwieje. Psalm 93:1 
Przed obliczem Jego majestat i chwała; a moc i radość tam gdzie On przebywa . 1 Kronik 16:27 
Racz Boże okazać Twoją potęgę, tę Bożą moc, którą już kiedyś pokazałeś. Psalm 68:28 
Wysłuchałeś mnie w dniu, gdy do Ciebie wołałem i umocniłeś bardzo moją duszę. Psalm 138:3  

Wyznanie 
Aby umacniały się coraz bardziej wasze serca, abyście byli doskonali i bez zarzutu wobec Boga Ojca naszego w 
dzień przyjścia Pana naszego Jezusa wraz z wszystkimi, którzy do Niego należą.  

1 List do Tesaloniczan 3:13 (Biblia W-Praska) 

Dziękczynienie 
Lecz ja będę zawsze opiewal moc Twoją,  od samego rana będę się cieszył Twą dobrocią. Bo Ty jesteś dla mnie 
twierdzą, I miejscem schronienia za dni ucisku. Psalm 59:17(Biblia W-Praska) 

Wstawiennictwo 
Nasze Dzieci 

Będziesz miłowal Pana ,Boga swego , całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim 
umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. Ew.Łukasza  10:27 

Wierzący uczeń szkoły/fakultet/pracownicy  
Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze; szukajcie zawsze Jego oblicza. Psalm 105:4  

Niewierzący uczeń szkoły/fakultet/pracownicy 
Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bog Go wskrzesił z 
martwych – zbawiony będziesz. Rzymian 10:9 

Sprawy Szkolne 
Oddajcie Panu, rodziny narodów, oddajcie Panu chwałę i potęgę. 1 Kronik 16:28  
duchowe przebudzenie, odnowa, kierowanie się wartościami biblijnymi i wysokimi standardami moralnymi, 
bezpieczeństwo, inne… 

Troski Mam w Modlitwie 
A ja opiewać bedę Twą potęgę, i rankiem będę się weselić z Twojej łaskawości, bo stałeś się dla mnie warownią i 
ucieczką w dniu mego ucisku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Psalm 59:17, List do Filipian 4:13 

Błogosławieństwo 
Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam 
niekończacego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we 
wszelkim czynie i dobrej mowie! Niech Pan skieruje serca Wasze ku miłości Bożej i cierpliwości 
Chrystusowej.      2 List do Tesaloniczan 2:16-17 i 3:5 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm%2093%3A1&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Chronicles%2016%3A27&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm%2068%3A28&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm%2059%3A16&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm%20105%3A4&version=NIV
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