POLSKA 24 – STYCZEŃ 2023 r.
Jestem Tym, który zstąpił z nieba dla ciebie. 
Nikt z ludzi nie przebywał w niebie; o niebie może mówić tylko Ten, 
który stamtąd przyszedł – Syn Człowieczy. Jan 3,13
MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA
Dlatego zginam moje kolana przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie 
i na ziemi wywodzi swoje imię. Proszę, byście przez Jego Ducha zostali posileni mocą 
w wewnętrznym człowieku, stosownie do bogactwa Jego chwały. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, abyście – zakorzenieni i ugruntowani 
w miłości – potrafili pojąć, wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębokość, i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa – abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. Ef. 3,14–19
Wołajmy do Boga, abyśmy się stali Kościołem:
-	który głęboko doświadcza miłości Bożej i intymnej relacji z Jezusem, pragnie Jego chwały, obecności i mocy,
-	uświęca swoje życie, pokutuje z głęboko ukrytych grzechów, pozbywa się kłamliwego sposobu myślenia, bezbożnych przekonań, opresji demonicznych...
-	rezygnuje z własnej strefy komfortu, by serca i umysły dostroić się do niebiańskiego światopoglądu, do gotowości na Boże manifestacje,
-	zgina kolana przed Ojcem by nieustannie prosić: Ojcze, działaj w moim Kościele, w mojej rodzinie, w moim mieście, w moim kraju, 
-	który trwa w prostej, „dziecięcej” wierze, ufając, że Bóg mówi prawdę, i oczekując, 
że ON zrobi to, co zapowiedział, że przyjdzie i będzie działał w taki sposób, w jaki sam zaplanował,
-	który jest wypełniony Duchem Świętym i w namaszczeniu Ducha głosi dobrą nowinę, więźniom przynosi wolność, niewidomym przejrzenie, zniewolonych czyni wolnymi...
Duch Pana spoczywa na mnie, Ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność – abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. Łuk. 4,18–19
MODLITWA O POLSKĘ
Gdyż ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze pełne jest wody. Hab. 2,14
Módlmy się o przebudzenie w Polsce: 
-	prośmy, aby Duch Święty wkładał w każde serce pragnienie poznania prawdziwego, jedynego Boga, szukania Go, wołania aby dał się znaleźć, 
-	by naród polski doświadczył w osobisty sposób miłości Boga Ojca, Jego dobroci i troski, aby działy się uzdrowienia, cuda i znaki, aby doświadczanie Bożej dobroci prowadziło pod krzyż Chrystusa, skłaniało do pokuty z grzechów, przynosiło świętość życia, 
pokój i radość,
-	by Duch Święty zagarnął całe młode pokolenie do Chrystusa,
-	by w całym narodzie manifestowała się jedność i szacunek, a przemienieni przez Boga ludzie troszczyli się o tych, którzy są w potrzebie,
-	by Bóg dał Polakom mądrość, trzeźwe myślenie i łaskę do nie ulegania jakiejkolwiek manipulacji, a także zdolność do właściwego reagowania na decyzje złe dla kraju. 
Światło wschodzi sprawiedliwemu, radość gości u tych, których serca są prawe. 
Ps. 97,11
Módlmy się o rządzących:
-	by chcieli służyć, a nie panować, 
-	o usunięcie tych, którzy Polsce szkodzą, o upublicznianie i sprawiedliwe osądzanie wszelkiej nieprawości, także po to, aby inni bali się czynić zło,
-	prośmy Boga o przywódców niosących Jego wizję dla Polski, ludzi prawych, którzy nie ugną się pod naciskiem i nie przestraszą, będą usuwać podziały, jednoczyć naród 
i służyć z pasją.
On zmienia pory i czasy, On strąca królów i On ich ustanawia, On daje mądrość mądrym i poznanie pragnącym je posiąść. On odsłania to, co głębokie i skryte, 
wie nawet o tym, co się dzieje w ciemności, przy Nim panuje światło. Dan. 2,21–22 
Módlmy się o ważne dla Polski sprawy:
-	spadek inflacji i poprawę sytuacji gospodarczej,
-	szybkie decyzje Rządu odblokowujące pieniądze z Unii Europejskiej na odbudowę kraju, 
-	niezależne sądownictwo,
-	spadek zachorowań wirusowych, szczególnie wśród dzieci.
Nieustannie dziękujmy Bogu za ochronę naszego kraju, módlmy się przeciwko wszelkim planom agresji ze strony Rosji i Białorusi.
MODLITWA O IZRAEL
I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się już od nich nie odwrócę, lecz zadbam o ich powodzenie, a bojaźń przede Mną włożę w ich serce, aby już ode Mnie nie odstępowali. Jer. 32,40
Módlmy się:
-	by nowo powstały rząd Izraela podporządkował się Bogu i wypełniał Jego plany,
-	prośmy o ochronę ludzi i ziemi,
-	módlmy się, aby Chrystus Zbawiciel pociągnął do siebie każde serce, by ci, 
którzy w Niego uwierzyli mogli w pokoju głosić dobrą nowinę,
-	prośmy, aby dzieci tego narodu bezpiecznie powracały do swojej ziemi,
-	módlmy się o dobre relacje Polski z Izraelem.
MODLITWA O UKRAINĘ, ROSJĘ I BIAŁORUŚ
Tak! Ja jestem Panem, Bogiem wszelkiego stworzenia. I rzeczywiście nie ma dla Mnie nic niemożliwego. Jer. 32,27
Wstawiajmy się do Boga za Ukrainą:
-	o kres wojny, śmierci i niszczenia narodu ukraińskiego,
-	o zwielokrotnioną pomoc od państw zachodu, szczególnie dla ochrony i odbudowy kluczowej infrastruktury,
-	módlmy się by naród ukraiński przeżył zimę, a ludziom nie zabrakło wody, prądu, ciepła i żywności,
-	módlmy się o tych, którzy walczą i tych, którzy pracują w każdej służbie cywilnej, 
o nadzieję i wiarę w zwycięstwo.
Prośmy Boga, aby zatrzymał Putina w jego planach zniszczenia narodu ukraińskiego. Wciąż módlmy się, by nie doszło do użycia broni jądrowej i rozszerzenia wojny na inne kraje 
i regiony, by Rosja nie miała możliwości zakupu broni. 
Nadal módlmy się o Białoruś, aby nie przyłączyła się do Rosji w jej inwazji na Ukrainę, 
by Rosja nie włączyła Białorusi do swego terytorium. Módlmy się o wypuszczenie na wolność więźniów politycznych, w tym przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej.

