Vážení pastieri, vedúci spoločenstiev a modlitebníci!
29.február 2020 sa bude dlho spomínať, lebo sme boli svedkami toho, ako náš Boh môže zo dňa na
deň zmeniť situáciu. Do parlamentu sa dostali viacerí, kresťania – nasledovníci Ježiša Krista.
S pokorou ďakujeme nášmu Bohu za volebný výsledok. A i zato, že Boží ľud sa spojil v modlitbách
a pôstoch za spravodlivosť a nádej pre našu krajinu.
Dnes s určitosťou viem, že to bol Duch svätý, ktorý nás mobilizoval do príhovorných modlitieb, a náš
mocný Boh nás vypočul. S veľkou pokorou som prijímala vaše správy o tom, čo ste na modlitbách
prežili a ako vám záleží na tom, aby naša krajina bola uzdravená a požehnaná. Veľa ľudí sa akoby
zobudilo zo spánku a začali si uvedomovať, že chcú zmenu. Rozpoznali, že Boh urobil cestu do
parlamentu ľuďom, ktorí sú bohabojní. A keďže ich tam Boh uvoľnil, môžeme veriť, že do nich vložil
aj potenciál pre spravovanie našej krajiny. Nedovoľme, aby nám duch pochybovania bral radosť
i nádej, a naďalej stojme v modlitbách za proces obnovy v našej krajine! Lebo je to Božia vôľa.
... aby sa konali, prosby, modlitby, vďaky za všetkých, ktorí majú moc, aby sme mohli žiť nerušene
a pokojne,....(1 Tim 2:1-4)
Pokorovali sme sa pred Pánom (2 Kron 7:14), a On nás vypočul a verím, že v našej krajine nastal
proces uzdravovania. Ďalej v 2 Kron 7:15 je napísané: Odteraz budem upierať zrak a zbystrím sluch
na modlitbu na tomto mieste. Prijmime s radosťou tieto slová, toto úžasné zasľúbenie pre našu
krajinu.
V Liste Kolosanom 3:17 čítame: A všetko, čo konáte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene
Pána Ježiša... rozhodnime sa pre túto dobrú radu apoštola Pavla. Konajme podľa nej a žehnajme
tieto slová aj nastávajúcej vláde, aby mohli konať v duchu tohoto slova.
Prosíme vás modlime sa ďalej, lebo:
–
–

náš Boh má dobré základné princípy pre slovo i skutok a každú múdrosť pre náš život
a celú krajinu,
všetko môžeme robiť na Božiu slávu, v mene Ježiša Krista, a môžeme žiadať Božie
vedenie a múdrosť.

Ďakujeme, drahí modlitebníci, za vaše modlitebné úsilie. Že ste sa postili, neľutovali vstávať či
neskoro líhať. Je krásne spolu s Vami si uvedomovať jednotu a úsilie Kristovho tela za veci
Božieho kráľovstva na Slovensku.
Buďte veľmi požehnaní!
Rút Krajčiová
zástupkyňa riaditeľky KvM
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