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Ty, o PANIE, jesteś jedyny!
Ty uczyniłeś niebiosa,
najwyższe niebiosa
wraz z całym ich wojskiem;
ziemię ze wszystkim,
co się na niej znajduje,
i morza ze wszystkim,
co się w nich znajduje.
Ty ożywiasz to wszystko,
a wojsko niebios oddaje Ci pokłon.
Ne 9,6 (BE)

Wieczny Boże, jedyny godny wszelkiej chwały, uznajemy Cię za Stwórcę wszystkiego, co
widzialne i niewidzialne. Od Ciebie zależy nasze istnienie, ponieważ Ty podtrzymujesz
wszystko, co stworzyłeś, swoim potężnym słowem. Znamy Cię jako jedynego Boga, który jest
Ojcem, Jezusem Chrystusem - Synem i Duchem Świętym.

Bóg jest naszą ucieczką i mocą,
niezawodną pomocą w utrapieniach.
Dlatego się nie zlękniemy,
choćby zatrzęsła się ziemia.
i góry zapadły w głąb morza.
Choćby huczały i pieniły się jego wody,
choćby zadrżały góry pod jego naporem.
Ps 46,2-4 (BE)

W tych niepewnych czasach, gdy świat wydaje się być znowu w rozsypce, spoglądamy na
Ciebie, który jesteś panującym nad narodami. Ty jesteś naszym pasterzem i niczego nam nie
brakuje w chwilach głębokiego strapienia. Ty nas odnawiasz i odświeżasz, gdy jesteśmy
zestresowani i zmęczeni. Ty nas prowadzisz po właściwych ścieżkach, bo stawką jest Twoje
dobre imię. Gdy przechodzimy przez mroczne czasy, nie będziemy się bać zła, bo Ty jesteś
z nami, chronisz nas i pocieszasz.

Gdybyś tylko zważał
na Moje przykazania,
twój pokój byłby jak rzeka,
a twoja sprawiedliwość
jak morskie fale.
Iz 48,18 (BE)

W świecie, który jest tak daleki od tego wszystkiego, co zamierzyłeś dla swojego stworzenia,
powołujesz nas, Towarzystwa Biblijne, abyśmy byli świadkami dobroci wiecznego Boga i Pana
Jezusa Chrystusa objawionej w Biblii. Jakże się smucisz nad tym światem, wiedząc, co mogłoby
się wydarzyć, gdybyśmy tylko słuchali Twojego głosu i szli za Tobą. Obyśmy byli wierni, aby
ludzie w każdych okolicznościach mogli spotkać Ciebie, Żywe Słowo, poprzez Słowo Pisane Pismo Święte.

Wszystko to zaś od Boga, który przez Chrystusa pojednał nas z sobą i zlecił nam służbę
pojednania. W Chrystusie bowiem Bóg pojednał świat z sobą, nie poczytując ludziom ich
grzechów, a nam powierzył głoszenie pojednania. Jesteśmy więc posłani w imię Chrystusa.
2 Kor 5,18-20 (BE)

W szybko zmieniającym się świecie daj nam serca wrażliwe na Twoje prowadzenie
i przewodnictwo. Ty jesteś zaangażowany w odkupienie, pojednanie i odnowienie
wszystkiego, co stworzyłeś. Dałeś nam, Towarzystwom Biblijnym, przywilej uczestniczenia
z Tobą w Twojej misji - missio Dei (misji Bożej). Spraw, abyśmy zrozumieli, do czego nas
wzywasz. Odnów naszą wizję i nasze poczucie misji, abyśmy byli wierni i aktualni w tych dniach
i w świecie, który tak bardzo Cię potrzebuje.
Dzisiaj ponownie oddajemy się Tobie, aby nasze życie i nasza praca w Towarzystwie Biblijnym
były słodką wonią miłą Tobie.

Jesteśmy głęboko świadomi, że znajdujemy się w Twojej obecności tylko dzięki Panu Jezusowi
Chrystusowi, dlatego modlimy się o to wszystko w Jego Imię.

Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i wobec swojej chwały postawić jako
nienagannych i radosnych, jedynemu Bogu, naszemu Zbawicielowi, przez Jezusa Chrystusa,
naszego Pana, niech będzie chwała, majestat, moc i panowanie przed wszystkimi wiekami
i teraz, i po wszystkie wieki. Amen.
Jud, 24-25 (BE)

