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Niech wszystko, co żyje, chwali Pana!    Alleluja. 

Ps. 150 : 6 
 
Jeśli miałeś okazję być napełnionym Duchem zebraniu kościelnym dostrzeżesz, że 
Biblijne sposoby oddawania czci Bogu Najwyższemu są ciągle dzisiaj w użyciu. 
Przyłącz się do nas jak my czcimy Boga w Duchu i w prawdzie. 

MODLIMY SIĘ RAZEM GŁOŚNO 
dlatego że... w Biblii czytamy: "Podnieśli jednomyślnie głos do Boga." (Dzieje 4 : 24) 

WZNOSIMY NASZE RĘCE W WYSŁAWIANIU PANA dlatego że... w 
Biblii czytamy: "Podnoście ręce ku świątyni i błogosławcie Pana! 
(Psalmów 134 : 2) 

GRAMY NA INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH 
dlatego, że... w Bibiii czytamy: "Dawid zaś i cały dom Izraela tańczyli i grab z całej 
siły przed Panem na różnego rodzaju instrumentach 
z cyprysowego drzewa, na cytrach, harfach, fletach, bębnach, dzwonkach i 
cymbałach." (2 Samuela 6 : 5) 

ŚPIEWAMY CAŁYM SERCEM 
dlatego, że... w Biblii czytamy: "Wznoście Panu okrzyki radosne wszystkie ziemie; 
weselcie się, cieszcie się i grajcie!" (Psalmów 98 : 4) 



KLASZCZEMY W DŁONIE I WYKRZYKUJEMY RADOŚNIE BOGU dlatego, że... w 
Bib ii czytamy: "Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie! Wykrzykujcie Bogu głosem 
radosnym." (Psalmów 47 : 2) 

TAŃCZYMY PRZED BOGIEM 
dlatego że... w Bib ii czytamy: "Chwalcie go bębnem i pląsaniem, chwalcie go na 
strunach i na flecie!" (Psalmów 150 : 4) 

WYZNAJEMY PUBLICZNIE NASZĄ WIARĘ 
dlatego, że... w Bibiii czytamy: "Będę opowiadał imię twoje braciom 
 
NAMASZСZAMY OLEJEM I MODLIMY SIĘ O UZDROWIENIE dlatego, że... w 
Bibiii czytamy: "Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech 
się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim." (Jakuba 5 : 14) 

OTWIERAMY SIĘ NA DZIAŁANIE DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO dlatego, że... w 
Biblii czytamy: "Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny 
objawieniem, inny językami, inny ich wykładem." (1 Koryntian 14 : 26) 

 
 
ТАК! BIBLIJNY SPOSÓB ODDAWANIA  
CZCI BOGU DZISIAJ JESZCZE W UŻYCIU! 

PRZYJDŹ ODDAJ CZEŚĆ BOGU RAZEM Z NAM! 

 
Prosimy czuj się jak u siebie w domu i chwal Pana swoim sposobem. erdecznie 
zapraszamy - przyłącz się do nas w oddawaniu czci Panu 'ogu. Gorąco zapraszamy 
cię do chwalenia Boga z nami. 


