III TYDZIEŃ
PANIE UZDRÓW NASZ KRAJ
Ogłaszanie Jezusa Chrystusa Panem nad całym naszym krajem
Dziękczynienie, oddawanie czci Bogu za Jego działanie w narodzie, za zmiany jakie się
dokonały i dokonują w Polsce.
Bóg daje krajowi znaki, że chce działać w nadprzyrodzony sposób, wbrew naturalnym
tendencjom we wszystkich dziedzinach życia kraju. Chce go uczynić uroczym.
Dziękujemy za:
– słowo prorocze przez które Pan Bóg objawia swoje plany i podnosi nasz kraj
– zmiany jakie dokonały i dokonują się w Polsce:
• wolność
• rozwój gospodarczy, ekonomiczny
• zmiany w krajobrazie Polski – kraj pięknieje
• znaczące zmiany w poziomie życia po 1989 roku
• wzrost znaczenia Polski na arenie międzynarodowej
– ochronę przed zamachami i terroryzmem
Utożsamienie się z grzechami narodu i pokuta
Jest wiele rzeczy, które się Bogu nie podobają i trwanie w nich sprowadza Boży gniew i sąd na
kraj. Pokutujmy i módlmy się za kraj.
Pokuta z:
– buntu przeciwko Bogu i jawnego propagowania bezbożności przez niektóre środowiska
Polaków (Rzym. 1:16-32),
– przypominania i podsycania historycznych zranień i traum narodu zamiast przebaczenia i
pojednania; chowanie urazy w sercach,
– podważania i niszczenia wszelkich autorytetów (Rzym. 13:1-7),
– z żądzy władzy, która przejawia się w działaniu wg zasady „cel uświęca środki”,
– przyzwolenia na podnoszenie się ducha anarchii,
– nieczystości seksualnej i niemoralności, która jest coraz bardziej jawnie propagowana.
Modlitwa o:
– poznanie Jezusa Chrystusa i Jego Słowa jako absolutnego fundamentu dla życia każdego
Polaka osobiście i dla całego narodu polskiego (Dz. 4:11-12; I Tym. 2:5; Rzym. 10:9-13),
– objawienie i zwycięstwo prawdy nad kłamstwem. (Iz. 59:12-15)
– objawienie Bożej sprawiedliwości w narodzie (Mat. 5:6)
– o bojaźń Bożą i mądrość dla rządzących na wszystkich szczeblach władzy (I Tym. 2:1-4)
– o przywódców z sercem króla Dawida do służenia narodowi,
– ochronę i bezpieczeństwo kraju przed kryzysem ekonomicznym, gospodarczym,
– ochronę i bezpieczeństwo kraju przed wszelkim rodzajem terroru i przemocy, anarchii itp.
Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo.
Psalm 33:12-22
Błogosławiony lud, który umie się radować i chodzi w światłości oblicza twego, Panie. Z imienia
twego raduje się każdy dzień, a sprawiedliwość twoja wywyższa ich. Bo Ty jesteś blaskiem mocy
ich, a życzliwości twojej podnosi się siła nasza.
Psalm 89:16-18

