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Prośba do Boga o przemianę 

1. Boże, uzdrów moje serce (Iz 61:1-3; Ps 147:3). 

 

 Jakie rany nosisz w swoim sercu? Jakiego rodzaju uzdrowienia potrzebuje twoja 

dusza? 

 

Panie Boże, Ty widzisz moje serce i wszelkie rany, które zadano mojej duszy. 

Proszę Cię, abyś mnie uzdrowił i pomógł mi chodzić w emocjonalnym zdrowiu. 

Wzmocnij mnie, pociesz i obdarz olejkiem wesela. Proszę Cię o Twój pokój i 

radość. 

 

2. Boże, pomóż mi przebaczyć (Mt 6:14-15; Mk 11:25). 

 

 Komu powinieneś przebaczyć? 

 

Panie Boże, pomóż mi uzmysłowić sobie, komu powinienem wybaczyć, a 

następnie obdarz mnie łaską, abym mógł przebaczyć z całego serca. Pomóż 

mi odpuścić moim winowajcom i chodzić w emocjonalnym zdrowiu i wolności. 

Pomóż mi dbać, aby w moim sercu nigdy nie wyrósł gorzki korzeń goryczy. 

 

3. Boże, wybacz mi moje grzechy (Jl 2:12-13; Ps 32:1-5). 

 

 Z jakich grzechów powinieneś pokutować? 

 

Panie Boże, chcę stanąć przed Tobą w pokorze i szczerze wyznać wszystkie 

moje grzechy. Z głębi serca żałuję każdego zła, którego się dopuściłem. Proszę 

Cię, wybacz mi moje winy, a także obdarz łaską i mocą potrzebną do 

prowadzenia świętego życia. 

 

4. Boże, pomóż mi przeprosić i poprosić o przebaczenie (Mt 5:22-24; Hbr 12:14-15). 

 

 Kogo powinieneś przeprosić? Kogo powinieneś poprosić o przebaczenie? Z kim 

powinieneś się pojednać? 

 

Panie Boże, pomóż mi uzmysłowić sobie kogo w ostatnim czasie zraniłem i 

powinienem przeprosić? Kogo powinienem prosić o wybaczenie? Pomóż mi 

dostrzec relacje, które popsułem. Obdarz mnie łaską, abym uniżył się i w 

duchu pokory przeprosił. Pomóż mi odbudować to, co się da odbudować i 

pojednać z tymi, z którymi to jest możliwe. Pomóż mi robić z mojej strony 

wszystko, co mogę i powinienem, aby mieć z ludźmi dobre relacje. 

 

 

 

 



2 
 

5. Boże, oczyść mnie i pomóż mi zerwać wszelkie pęta (Ps 51:3-6,9). 

 

 Z czego powinno być oczyszczone twoje życie? Czy są jakieś pęta, które powinny być z 

ciebie zerwane? 

 

Panie Boże, Ty widzisz moje wnętrze i znasz mnie lepiej, niż ja znam samego 

siebie. Obmyj mnie zupełnie z win moich; oczyść mnie, abym mógł chodzić w 

czystości; wyprostuj we mnie to wszystko, co wykrzywione i wykorzeń to, co 

we mnie nie powinno się rozwijać. Zerwij ze mnie wszystkie więzy i spraw, 

abym był świątynią, w której będziesz czuł się dobrze. 

 

6. Boże, pomóż mi uporządkować moje życie (2 Kron 7:14; Dz 3:19-20). 

 

 Czy w twoim życiu jest jakiś bałagan, który wymaga uporządkowania? Czy 

potrzebujesz się upamiętać i nawrócić? 

 

Panie Boże, pomóż mi się zatrzymać i krytycznie przyjrzeć swojemu życiu. 

Zbadaj moje serce i moją drogę, a potem pomóż mi naprawić to, co musi być 

naprawione; wyprostować to, co musi być wyprostowane; posprzątać to, co 

musi być posprzątane. Obdarz mnie łaską do nawrócenia się i prowadzenia 

życia, które podoba się Tobie. 

 

7. Boże, odnów mojego ducha (Ps 51:12; Ps 103:1-5; 2 Kor 4:16). 

 

 Czy potrzebujesz duchowej odnowy? 

 

Panie Boże, dotknij mojego wnętrza i odnów mojego ducha. Słabnę i 

potrzebuję Twojego posilenia, wzmocnienia i odnowy. Zanurz mnie w sobie, 

wzbudź we mnie Twoje życie, ogarnij mnie swoim Duchem, pomóż mi się z 

Tobą połączyć i w Tobie zakorzenić. Odnów teraz mojego wewnętrznego 

człowieka i odnawiaj go każdego dnia. 

 

8. Boże, ukaż mi swoją ścieżkę i postaw mnie na niej (Ps 139:23-24). 

 

 Czy wiesz jaką drogą powinieneś obecnie kroczyć? 

 

Panie Boże, proszę Cię, abyś pomógł mi zbadać całe moje życie i wnieść 

stosowne zmiany. Objaw mi swoją wolę i pokaż wyraźnie, którą drogą 

powinienem obecnie kroczyć. Obdarz mnie łaską i mocą, abym mógł wypełnić 

całą Twoją wolę dla mnie. 

 

 

 


