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ISUS HRISTOS a fost DECLARAT oficial 

REGELE Poloniei 
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REGELE Poloniei, Jesus declared King of Poland, Krakow 

 
Presedintele Duda la Biserica unde s-a declarat ISUS HRISTOS REGE al POLONIEI 

  

TRADUCERE AGNUS DEI ( SURSE – BREIBART.com & ChristianHeadlines.com) 

19 Noiembrie 2016 – Isus a fost declarat regele Poloniei 

Isus a fost numit Regele țării în cadrul unei ceremonii la care au participat sâmbătă președintele 

Poloniei Andrzej Duda. Ceremonia a avut loc la Biserica Milostivirii Divine în Cracovia. 

Ceremonia a coincis cu sfârșitul Jubileului Anul Mercy(Anul Indurarii) a Bisericii Catolice și a 1050-a 

aniversare a creștinismului polonez. 

„În inimile noastre, domneste Tu, Hristos! În familiile noastre, domneste Tu, Hristos! … În școlile și 

universitățile noastre, domneste Tu, Hristos,” a fost rugăciunea ceremoniei. „Prin intermediul națiunii 

poloneze, domneste Tu, Hristos! … ne angajăm să apărăm închinarea Ta sfântă și să predicam slava 

Ta regală, Hristos Regele nostru, promitem. 

.. „Încredințăm poporul polonez și liderii polonezi, in mana Ta. Fa-i să exercite puterea în mod 

echitabil și în conformitate cu legile Tale … domneste-ne Tu, Hristos!  Imparateste în patria noastră si 
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în fiecare națiune – pentru o mai mare slava a Preasfintei Treimi și pentru mântuirea omenirii.” 

Episcopul Andrzej Czaja a spus după ceremonia de sâmbătă: „Nu este o declarație a lui Hristos ca 

Rege, pentru că El este Rege. nu este o declarație a lui Hristos ca Rege al Poloniei. Impărăția Lui nu 

este (numai) pe acest pământ, și domnia lui este peste.. întregul univers. ” 

Declarația lui Isus ca Rege al Poloniei a venit dupa ce asistenta medicala poloneza Rosalia Zelkova a 

susținut în secolul al 20-lea ca a primit o revelație divină prin care Isus ar trebui să devină Rege. 

BREITBART –  Rugaciunea episcopilor: 

Episcopii catolici din Polonia, împreună cu președintele Andrzei Duda au proclamat pe Isus Hristos  

Rege al Poloniei sâmbătă și au cerut ca El să stăpânească peste națiunea lor, poporul lor, si 

peste liderul lor politic 

„Vesnic Imparat al Veacurilor Domnul Isus Hristos,”  s-au rugat episcopii împreună cu adunarea, 

„Noi, polonezii stam în fața Ta să recunoastem domnia Ta, sa ne predam legii Tale, și sa încredințam 

patria noastra și întreaga națiune in mana Ta.” 

„Plecând umili capetele noastre înaintea Ta, Rege al universului, recunoaștem stăpânirea Ta asupra 

națiunii poloneze, a celor care trăiesc în țară și în întreaga lume”, au spus ei. 

„Noi renunțăm la diavol și la toate lucrările sale”, au spus ei. 

Adunarea a cerut, de asemenea, asistența divină pentru conducătorii lor, inclusiv pentru președintele 

Duda. 

„Noi încredințam in mana Ta, poporul polonez și liderii polonezi”, au spus ei. „Ajuta-i să-și exercite 

puterea în mod echitabil și în conformitate cu legile Tale.” 

„Domneste Tu, Hristos! Împărățeste în patria noastră și  în fiecare națiune – pentru o mai mare slava a 

Preasfintei Treimi și pentru mântuirea omenirii”, au spus ei. 

Conferința Episcopilor polonezi a declarat că acesta „nu este punctul culminant, ci este numai 

la începutul lucrării de înscăunare a lui Isus Hristos în Polonia și națiunea poloneză.” 
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