
Adoracja Boga
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Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił 
nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie. 
W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed 
Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa 
Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył 
nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, 
według bogactwa Jego łaski. 
Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam 
oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął 
dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: 
to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.

List do Efezjan 1:3-10
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On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, 
lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. 
A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się 
posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. 
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby 
na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby 
wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.

List do Filipian 2:6-11
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On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo 
w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne 
i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez 
Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma 
istnienie. 
I On jest Głową Ciała - Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby 
sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. 
Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego znów 
pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, 
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

List do Kolosan 1:15-20
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Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne 
są Twoje drogi, o Królu narodów! 
Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił? Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą 
wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki.

Apokalipsa 15:3-4
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Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię - a swoje miłosierdzie 
na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją. 
On przejawia moc ramienia swego, rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich. 
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. 
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. 
Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje - jak przyobiecał naszym 
ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki.

Ewangelia Łukasza 1:46-47, 49-55
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Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje wnętrze - święte imię Jego! 
Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! 
On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce, On życie twoje 
wybawia od zguby, On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem, On twoje dni nasyca dobrami: 
odnawia się młodość twoja jak orła. 
Pan czyni dzieła sprawiedliwe, bierze w opiekę wszystkich uciśnionych. Drogi swoje objawił 
Mojżeszowi, dzieła swoje synom Izraela. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu 
i bardzo łagodny. 
Nie wiedzie sporu do końca i nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według 
naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłaca. Bo jak wysoko niebo wznosi 
się nad ziemią, tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją. 
Jak jest odległy wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze występki. 
Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją.

Psalm 103:1-13
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Alleluja. Z całego serca chcę chwalić Pana w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.  
Wielkie są dzieła Pańskie, mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują. 
Majestat i wspaniałość - to Jego działanie, a sprawiedliwość Jego przetrwa na zawsze. 
Zapewnił pamięć swym cudom; Pan jest miłosierny i łaskawy. Dał pokarm tym, którzy się 
Go boją; pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu. 
Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich, oddając im posiadłości pogan. Dzieła rąk Jego 
to wierność i sprawiedliwość. Wszystkie przykazania Jego są trwałe, ustalone na wieki, na 
zawsze, nadane ze słusznością i mocą. Zesłał odkupienie swojemu ludowi, ustanowił na 
wieki swoje przymierze; a imię Jego jest święte i lęk wzbudza. 
Bojaźń Pańska początkiem mądrości; wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują, 
a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze.

Psalm 111
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Pan króluje: wesel się, ziemio, radujcie się, mnogie wyspy! Obłok i ciemność wokoło Niego, 
sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu. Ogień idzie przed Jego obliczem i pożera 
dokoła Jego nieprzyjaciół.  Jego błyskawice świat rozświecają, a ziemia patrzy i drży. 
Góry topnieją jak wosk przed obliczem Pana, przed obliczem Władcy wszystkiej ziemi. 
Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość, a wszystkie ludy widzą Jego chwałę. Muszą się 
wstydzić wszyscy, którzy czczą posągi i chlubią się bożkami; wszyscy bogowie hołd Mu 
oddają. Słyszy o tym i cieszy się Syjon i radują się córki Judy z Twoich wyroków, o Panie! 
Tyś bowiem, Panie, wywyższony - ponad całą ziemię i niezmiernie wzniosły pośród 
wszystkich bogów. Pan miłuje tych, co zła nienawidzą, On strzeże życia swoich świętych, 
wyrywa ich z ręki grzeszników. Światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi 
prawego serca. Sprawiedliwi, weselcie się w Panu i wysławiajcie Jego święte imię!

Psalm 97
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Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył 
wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone. 
Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu 
krwią twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu 
królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. 
Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, 
i błogosławieństwo. Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, 
i chwała, i moc, na wieki wieków!

Apokalipsa 4:11, 5:9, 5:12-13


