
ISTEN A MI erőnk 
Globális Ima és böjti nap—2022. január 12 

Dícséret:  
Isten a mi erőnk: akinek Szilárd az akarat, karaktere, elméje és célja, ellenálló  

Uralkodik az ÚR! Fenségbe öltözött, felöltözött az ÚR, erőt övezett magára. Szilárdan áll a világ, nem inog.z Úr 
uralkodik, méltóságba oltözött. Zsolt. 93,1 
Fenség és méltóság jár előtte, erő és öröm van lakóhelyén.  1 Krón 16,27 RÚF 
Parancsolj, Isten, hatalmaddal, isteni hatalmaddal, amellyel értünk munkálkodsz. Zsolt 68,29 RÚF 
Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. Zsolt 138,3 RÚF 

Bűnbánat 
Erősítse meg a szíveteket, és tegye feddhetetlenné a szent életben a mi Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi 
Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. 1 Thessz 3,13 RÚF 

Hálaadás 
Én pedig hatalmadról énekelek, magasztalom minden reggel hűségedet. Mert erős váram vagy, menedékem, mikor 
bajba jutok.  Zsolt. 59,17 RÚF 

Közbenjárás 
Gyermekeink 

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és 
felebarátodat, mint magadat.”  Lk 10,27 

Hívő iskolásokért/tanárokért/alkalmazottakért 
Folyamodjatok az ÚRhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen! Zsolt. 105,4 RÚF 

Nem hívő iskolásokért/tanárokért/alkalmazottakért 
a tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor  
üdvözülsz. Róm 10,9 

Iskolai problémák 
Népek törzsei! Magasztaljátok az URat! Magasztaljátok az ÚR dicsőségét és hatalmát! 1 Krón. 16,28 RÚF 
szellem megújulás, ébredés, amely szentírási értékeken alapszik és magas erkölcsi normákat követ, biztonság stb. 

Közbenjáró Édesanyák dolgaiért 
Én pedig hatalmadról énekelek, magasztalom minden reggel hűségedet. Mert erős váram vagy, menedékem, 
mikor bajba jutok.Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Zsolt 59,17, Fil. 4,13 RÚF 

Áldás 
Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és 
kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja 
meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. 
Az Úr pedig irányítsa szíveteket Isten szeretetére és Krisztus állhatatosságára.  

2 Thessz. 2,16-17 és 3,5 RÚF  
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