
MODLITWY APOSTOLSKIE 

 Strona 1 

Modlę się, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha 
mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. 
[Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego 
powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny 
ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły. 

List do Efezjan 1:17-19 
 
Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i 
na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego 
wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. 
Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni 
i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, 
Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką 
wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą 

List do Efezjan 3:14-19 
 
A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym 
poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu 
na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, [nabytym] przez Jezusa Chrystusa 
ku chwale i czci Boga. 

List do Filipian 1:9-11 
 
Przeto i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić 
[Boga], abyście doszli do pełnego poznania Jego woli, w całej mądrości i duchowym 
zrozumieniu, abyście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, 
wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga. 
Niech moc Jego chwały w pełni was umacnia do [okazywania] wszelkiego rodzaju 
cierpliwości i stałości. 

List do Kolosan 1:9-11 
 
A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same 
uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa 
Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was - ku 
chwale Boga. A Bóg, [dawca] nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, 
abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję. 

List do Rzymian 15:5-7, 13 

 
 
W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie 
poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam 
żadnego daru łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. 
On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego 
Jezusa Chrystusa. 

1 List do Koryntian 1:5-8 

 



 Strona 2 

Jakież bowiem podziękowanie możemy za was Bogu złożyć, za radość, jaką mamy z 
powodu was przed Bogiem naszym? 
Gorąco modlimy się we dnie i w nocy, abyśmy mogli was osobiście zobaczyć i abyśmy 
mogli dopełnić tego, czego brak waszej wierze. 
Drogę naszą do was niech utoruje sam Bóg, Ojciec nasz, i Pan nasz Jezus! 
A Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla 
wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako 
nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa 
wraz ze wszystkimi Jego świętymi. 

1 List do Tesaloniczan 3:9-13 
 
Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało 
bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. 
Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona. 

1 List do Tesaloniczan 5:23-24 
 
Dlatego modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania, 
aby z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn [płynący z] wiary. 
Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa - a wy w Nim - za łaską 
Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. 

2 List do Tesaloniczan 1:11-12 
 
Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiło, 
podobnie jak jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, 
albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. 
Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. 
Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej! 

2 List do Tesaloniczan 3:1-5 
 
A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, 
gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez 
imię świętego Sługi Twego, Jezusa. 
Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, wszyscy zostali napełnieni 
Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże. 

Dzieje Apostolskie 4:29-31 
 
W ostatnich dniach - mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą 
prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy - 
sny. 
Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego, i będą 
prorokowali. I sprawię dziwy na górze - na niebie, i znaki na dole - na ziemi. Krew i ogień, 
i kłęby dymu, słońce zamieni się w ciemności, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień 
Pański, wielki i wspaniały. 
Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. 

Dzieje Apostolskie 2:17-21 

 


