
Bo¿a Moc 



Twoja jest, o Panie wielkość, moc, 
sława, majestat i chwała, bo wszystko, 
co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje; 

do Ciebie, Panie, naleŜy królowanie i Ty 
jesteś wyniesiony nad wszystko.

1 Kron. 29:11



Wiem, Ŝe Ty moŜesz wszystko
i Ŝe Ŝaden twój zamysł nie jest

dla ciebie niewykonalny.

Job 42:2



Bo do Mnie naleŜy cała zwierzyna po 
lasach, tysiąc zwierząt na moich górach. 
Znam całe ptactwo powietrzne, i do Mnie 

naleŜy to, co się porusza na polu. 
Bo mój jest świat i to, co go napełnia. 

Ps. 50:9-12



Bóg nasz jest w niebie, 

czyni wszystko, co zechce.

Ps. 115:3



Wielki jest Pan nasz
i potęŜny w mocy, 

Mądrość jego jest niezmierzona.

Ps. 147:5



“Z kimŜe byście mogli Mnie porównać, 
tak, Ŝeby Mi dorównał?” - mówi Święty. 

Podnieście oczy w górę i patrzcie:
Kto stworzył te gwiazdy?

- Ten, który w szykach prowadzi ich 
wojsko, wszystkie je woła po imieniu. 

Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły 

nikt się nie uchyli.

Iz. 40:25-26



Ja pójdę przed tobą i nierówności 
wygładzę. Skruszę miedziane podwoje
i połamię Ŝelazne zawory. PrzekaŜę ci 
skarby schowane i bogactwa głęboko 
ukryte, aŜebyś wiedział, Ŝe Ja jestem 

Pan, który cię wołam po imieniu. 

Iz. 45:2-3



Ja uczyniłem ziemię, człowieka i 
zwierzęta, które są na powierzchni ziemi, 
swą wielką siłą i swym ramieniem; mogę 

je dać, komu będę uwaŜał za słuszne.

Jer. 27:5



Panie BoŜe, oto stworzyłeś niebo
i ziemię wielką swoją mocą i 

wyciągniętym ramieniem. śadna rzecz 
nie jest niemoŜliwa dla Ciebie.

“Oto Ja jestem Bóg wszelkiego ciała; 

czy jest dla Mnie coś niemoŜliwego?”

Jer. 32:17,27



Dla Boga nie ma nic niemoŜliwego. 

Łuk. 1:37



Wy jesteście z Boga i zwycięŜyliście ich, 
poniewaŜ większy jest Ten, który w was 

jest, od tego, który jest w świecie.

1Jn. 4:4



Temu zaś, który mocą działającą w nas 
moŜe uczynić nieskończenie więcej, niŜ

prosimy czy rozumiemy,

Jemu chwała w Kościele
i w Chrystusie Jezusie

po wszystkie pokolenia!
Amen.

Ef. 3:20-21
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