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MODLITWA O ODPOCZYNEK (OD CHAOSU I DESTRUKCJI) 

 
Dziękuję ci, Panie, że poprzez Twoją łaskę i miłosierdzie jesteś Dawcą dobrych rzeczy. Dziękuję 
ci, że twój Duch Święty wszędzie tam, dokąd przybywa, rozprasza chaos, zamieszanie i strach. 
Proszę cię, Panie, wybacz mi ten czas w moim życiu, kiedy celowo raczej wybierałam chaos  
i niepokój, zamiast prosić Ciebie, żebyś rozprawił się z moimi lękami i moim strachem. 
Pokutuję z tego, że nie przyjmowałam Twojego odpoczynku, a zamiast niego pozwalałam 
przychodzić stresowi, dezorganizacji, zamieszaniu i kontroli. 
 
Przepraszam Cię, Panie, za każdą osobę, którą zraniłam moimi słowami i moim zachowaniem, 
kiedy działałam w stresie i pogrążałam się w chaosie. Błogosławię teraz te osoby i proszę, 
przyjmij je pod swoje skrzydła.  
 
Jako członek mojej linii rodowej wyznaję grzechy wszystkich tych przodków, którzy używali 
różnych leków, alkoholu, narkotyków lub okultystycznych sposobów do przyniesienia ulgi  
i odpoczynku dla swoich ciał i dusz, zamiast zwracania się po pomoc do Ciebie, Dawcy Pokoju. 
Wyznaję grzech moich przodków, którzy wybierali pychę i własną ambicję, a nie szukali pomocy 
u Ciebie, nie chcieli się poddać Twojemu Szabatowi – odpoczynkowi, który masz dla swoich 
dzieci. 
 
W imieniu Jezusa Chrystusa niszczę i unieważniam całą niebożą emocjonalną atmosferę, łamię  
i przekreślam działanie mechanizmów, które powstrzymywały mój umysł przed przyjęciem 
Twojego odpoczynku. Panie, proszę, dostrój mój umysł do rytmu Twojego serca. 
 
Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa, proszę, uszczelnij i zamknij wszelkie nieboże wpływy  
i otwórz te wpływy, które prowadzą do Ciebie i do objawienia Twoich celów w moim życiu. 
Ogłaszam, że Ty nakładasz tylko lekkie brzemię. Przyjmuję Twoje delikatne dotknięcie dla 
mojego życia.  
 
W imieniu Jezusa Chrystusa odcinam się od wszystkich niebożych zachowań, które 
powstrzymywały mnie przed trwaniem w odpoczynku Twojego Szabatu i pamiętaniu o Twoim 
uzdrawiającym dotyku. 



 

 

Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, przyjdź, proszę do mojego umysłu i pokaż mi każdą myśl, 
która ci się nie podoba i przemień ją. Zapieczętuj, ulecz wszystkie rysy i pęknięcia, które 
pozwalały na wnikanie chaosu i strachu. 
 
Dziękuję ci, Panie, i błogosławię Twoje imię, ponieważ Ty nosisz moje troski i problemy  
i uczysz mnie polegania na Tobie. Ucz mnie pokoju, radości i Twojego Szabatu. 
 
W imieniu Jezusa przyjmuję spokój i ciszę do mojego serca. 
Dziękuję ci, że jesteś Bogiem pokoju i odpoczynku. 
 
 
Wersety biblijne: 
 
5 Moj 5, 12: Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój. 
 
Psalm 46, 10: On uśmierza wojny aż po krańce ziemi, On kruszy łuki, łamie włócznie,  

               tarcze pali w ogniu.  
 
Psalm 68, 20: Codziennie dźwiga ciężary nasze Bóg, zbawienie nasze. 
 
Mat 11:28 – 29: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was  

                pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy  
                i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie      
               jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. 

 
1 Kor 14, 40: Lecz wszystko niech się odbywa godnie i w należytym porządku. 
 
Joz 1, 13:  Przypomnijcie sobie rozkaz, jaki dał wam Mojżesz, sługa Pana, gdy rzekł:  

        Pan, Bóg wasz, daje wam odpoczynek i obdarza tą ziemią. 
 

Hbr 4, 9:  A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. 
 
2 Tes 1, 6: Bo przecież jest rzeczą słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, 

           a wam, uciśnionym, dać odpoczynek z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus  
           z aniołami swojej potęgi. 
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