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JESTEM, A WY JESTEŚCIE MOIMI ŚWIADKAMI
Ja zapowiadałem, wybawiałem i ogłaszałem, nie żaden obcy bóg pośród was. Wy jesteście
moimi świadkami – oświadcza Pan – Ja zaś jestem Bogiem. Iz. 43,12

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA
Módlmy się, aby Kościół był pełen dojrzałych córek i synów Królestwa Bożego:
− by bliskość z naszym Panem Jezusem Chrystusem była priorytetem,
− byśmy zabiegali o miłość, by wszystkie działania wynikały z miłości,
Jeśli darzycie mnie miłością, będziecie wypełniać moje przykazania. Jan 14,15
Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie
wynosi, nie jest nadęta, postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest
porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz
dzieli radość z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże
nadzieję, wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje. I Kor. 13,4-8
− byśmy gorąco pragnęli duchowych darów dla zbudowania innych,
− byśmy trwali w wierze, słuchali Ducha Świętego i byli niezwykle czujni,
Nie traćcie więc swojej odważnej ufności, która niesie z sobą wielką nagrodę. Hebr. 10,35
− byśmy pilnowali własnego umysłu i nie pozwalali sobie na myśli niezgodne ze Słowem
Bożym,
− byśmy zabiegali każdego dnia, jak czynić dobro innym, jak zapoznawać ludzi z naszym
ukochanym Zbawicielem,
Nie wstydzę się bowiem dobrej nowiny – jest w niej moc Boża dla zbawienia każdego,
kto wierzy… Rzym. 1,16
− abyśmy dążyli do tego co służy jedności, pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu,
− abyśmy szanowali wartość Bożego Słowa i równocześnie szanowali wartość naszych
własnych słów, ponieważ ci, którzy noszą Prawdę, muszą być prawdomówni.
Poza tym bądźcie świadomi, w jakim żyjemy czasie. Oto nadeszła pora, by zbudzić się
ze snu. Teraz zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła –
i dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a włóżmy na siebie zbroję
światła. Rzym. 13,11–12

MODLITWA O POLSKĘ
1. Z całego serca dziękujmy Bogu:
− za jedność, którą Bóg zapowiedział, i która potężnie się objawi w naszym kraju,
− za to, że wlał w nasze serca miłość dla uchodźców z Ukrainy i sprawił, że dzielimy się
tym co mamy, a ON to błogosławi i pomnaża, dziękujmy, że niczego nam nie braknie!!
− za obfite, tegoroczne plony,
− za pokój i ochronę naszych granic przed inwazją ze strony Rosji lub Białorusi.
Podnoszę wzrok w stronę gór. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc ześle mi Pan, Stwórca
nieba i ziemi. Ps. 121,1
2. Módlmy się o nasz naród:
− aby sytuacja gospodarcza i geopolityczna skłoniła wszystkich do szukania Boga,
− byśmy nie ulegali manipulacji medialnej i socjotechnikom politycznym (przyjmowanie
kłamstw, zgoda na podziały, uleganie postawom nienawiści, pogardy jednych do
drugich),
− aby nasza postawa przychylności wobec uchodźców nie zmieniała się.
3. Nadal prośmy Boga, aby dał nam możliwość propagowania treści ewangelicznych w mediach
publicznych i komercyjnych, a także powołał więcej ludzi do budowania nowych mediów
chrześcijańskich i rozwoju już działających.

4. Wstawiajmy się:
− o spadek inflacji i poprawę sytuacji gospodarczej,
− o niezależne sądownictwo,
− o zabezpieczenie energetyczne kraju, dostateczną ilość węgla i gazu, spadek cen do
poziomu umożliwiającego ich zakup,
− o pomoc rządu tam, gdzie podwyżki cen prądu, gazu i paliw paraliżują działalność firm
lub doprowadzają gospodarstwa domowe do skrajnej biedy,
− o przepisy korzystne dla rozwoju polskiego rolnictwa,
− o najbardziej optymalny plan odbudowy ekosystemu Odry,
− o pieniądze z Unii Europejskiej na odbudowę naszego kraju po pandemii.

MODLITWA O IZRAEL
Zatroszczę się o nich. Sprowadzę ich z powrotem do tej ziemi. Odbuduję ich, a nie zburzę,
zasadzę , a nie wykorzenię. Dam im serce chętne, by Mnie poznać, by przekonać się, że Ja
jestem Panem. Będą Mi oni ludem, a Ja będę im Bogiem, bo zawrócą do Mnie całym swoim
sercem. Jer. 24,6–7
Módlmy się o Izrael:
− aby Bóg sprawił, by byli chętni do poznania Mesjasza – Jezusa Chrystusa,
− aby ich ochraniał, błogosławił pokojem, dobrobytem i wszelkim powodzeniem,
− aby powracającym do Izraela dał siły fizyczne, ochronę podczas podróży i dobre
przyjęcie na miejscu.

MODLITWA O UKRAINĘ
1. Nadal dziękujmy Bogu:
− że wyznaczył kres tej wojny, koniec żniwa śmierci i zniszczenia!
− za powrót Ukrainy do normalnego życia (żywność, dach nad głową, działalność
gospodarcza, energia, paliwa…)
2. Prośmy Boga:
− aby armia ukraińska całkowicie wyparła wojsko rosyjskie ze swoich ziem,
aby w narodzie wzrastała nadzieja i wiara w zwycięstwo,
− o ochronę portów i statków, o bezpieczny transport zboża,
− o uleczenie serc ludzi dotkniętych traumą przeżyć wojennych,
− o powrót do Ukrainy tych, którzy wbrew swej woli zostali wywiezieni do Rosji,
− o jedność Kościoła w Ukrainie i przebudzenie dla całego narodu,
− o Boże prowadzenie dla Prezydenta i rządu Ukrainy.
3. Nadal módlmy się:
− by Bóg powstrzymał Putina w jego chęci zniszczenia narodu ukraińskiego,
− by Putin nie użył broni jądrowej,
− aby nie doszło do rozszerzenia się wojny na inne kraje i regiony,
− aby naród rosyjski uwierzył w prawdę o wojnie w Ukrainie,
− by Kościół w Rosji stanął po stronie prawdy.
4. Nadal prośmy Boga:
− o przywódców Białorusi, aby nie ulegli presji Putina by przyłączyć Białoruś do Rosji,
− o stanowczy sprzeciw Białorusinów wobec projektu oficjalnego przystąpienia Białorusi
do wojny,
− o wolność dla więźniów politycznych, w tym osób reprezentujących polską mniejszość
narodową.

