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Δοξολογία—Ο Θεός είναι η Δύναμή μας : αυτός που έχει σταθερότητα θέλησης, χαρακτήρα, νου ή 
σκοπό, δύναμη αντίστασης στη δύναμη.

Ο ΚΥΡΙΟΣ βασιλεύει , είναι ντυμένος με μεγαλοπρέπεια, ο Κύριος είναι ντυμένος με μεγαλοπρέπεια και 
οπλισμένος με δύναμη,  πράγματι, ο κόσμος είναι εδραιωμένος, σταθερός και ασφαλής. Ψαλμός 93:1

Η λαμπρότητα και η μεγαλοπρέπεια είναι μπροστά του: δύναμη και χαρά είναι στο σπίτι του. 1 Χρονικών 16:27

Κάλεσε τη δύναμή σου, Θεέ: δείξε μας τη δύναμή σου, Θεέ μας, όπως έκανες πριν. Ψαλμός 68:28

Την ημέρα που σε κάλεσα, Εσύ μου απάντησες. Με έκανες τολμηρό με δύναμη στην ψυχή μου. Ψαλμός 138:3 

Εξομολόγηση
Μακάρι να δυναμώσει τις καρδιές σας ώστε να είστε άμεμπτοι και άγιοι στην παρουσία του Θεού μας και

Πατέρα όταν έρθει ο Κύριός μας Ιησούς με όλους τους αγίους του. 1 Θεσσαλονικείς 3:13

Ευχαριστία 
Αλλά θα τραγουδήσω για τη δύναμή σου, το πρωί θα τραγουδήσω για την αγάπη σου. γιατί είσαι το 
φρούριο μου, το καταφύγιό μου σε περιόδους δυσκολίας. Ψαλμός 59:16

Μεσιτεία
Για τα παιδιά μας
Αγάπα Κύριο τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλη σου τη δύναμη και 
μεόλο σου το μυαλό και να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Λουκάς 10:27

Για το σώμα των πιστών μαθητών/εκπαιδευτικών/υπαλλήλων του

σχολείου
Κοιτάξτε στον Κύριο και τη δύναμή του. αναζητήστε πάντα το πρόσωπό του. Ψαλμός 105:4

Για το σώμα των άπιστων μαθητών/εκπαιδευτικών/υπαλλήλων του σχολείου
Αν ομολογήσεις με το στόμα σου ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και πιστέψεις στην καρδιά σου ότι τον ανέστησε 
ο Θεός από τους νεκρούς, θα σωθείς. Ρωμαίους 10:9

Για τις σχολικές ανησυχίες
Αποδώστε στον Κύριο, όλες οι οικογένειες των εθνών, αποδώστε στον Κύριο δόξα και δύναμη. 1 Χρ. 16:28
πνευματική αφύπνιση, ανανέωση, κατευθυνόμενη από βιβλικές αξίες και υψηλά ηθικά πρότυπα,  
ασφάλεια, άλλα …

Ανησυχίες Προσευχόμενων Μητέρων
Είσαι η δύναμή μου, σε δοξάζω. εσύ Θεέ, είσαι το φρούριο μου, ο Θεός μου στον οποίο μπορώ να βασιστώ. 
Μπορώ να τα κάνω όλα αυτά μέσω αυτού που μου δίνει δύναμη. Ψαλμός 59:17, Φιλιππησίους 4:13

Ευλογία
Μακάρι ο ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και ο Θεός Πατέρας μας, που μας 
 αγάπησε και με τη χάρη του μας έδωσε αιώνια ενθάρρυνση και καλή ελπίδα, να  
ενθαρρύνει τις καρδιές σας και να σας ενδυναμώσει σε κάθε καλή πράξη και λόγο  
και να κατευθύνει τις καρδιές σας στην αγάπη του Θεού και στην εγκαρτέρηση  
του Χριστού. 2 Θεσσαλονικείς 17-2:16 και 3:5

Προσευχόμενες Μητέρες Παγκοσμίως


