
Każdy obywatel powinien wziąć duchowy obowiązek w 

wyborach publicznych,  w modlitwie i w głosowaniu. 
  

  

Dzień 1: MODLITWA ZA WYBORY PREZYDENTA 
1 Tymoteusz 2:1 -4 

Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, 

dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: 2 za królów i za wszystkich 

sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą 

pobożnością i godnością. 3 Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela 

naszego, Boga, 4 który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania 

prawdy. 

Modlitwa:  

Drogi Ojcze Niebieski, przychodzę do Ciebie w imieniu Pana Jezusa i proszę Cię o 

ochronę mojego kraju, zanoszę prośby, i modlę się i wspólnie też z innymi będę się 

modlić o dobro wszystkich ludzi, ale przede wszystkich chcę się modlić za wybory 

nowego Prezydenta abyś dał nam taką osobę, która będzie rządzić narodem w mądry 

sposób, tak byśmy mogli wieść ciche i spokojne życie w każdym mieście w każdej 

wiosce, tak byśmy byli uchronieni od powodzi, od katastrof, abyśmy byli pod Twoją 

ochroną. 

  

Dzień 2: MODLITWA O BYCIU POSŁUSZNYM WŁADZY 
List do Rzymian 13 : 1 – 7  

Posłuszeństwo wobec władzy narodowej 

1 Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma 

bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione 

przez Boga. 2 Kto więc przeciwstawia się władzy - przeciwstawia się porządkowi 

Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. 

3 Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz 

nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. 4 Jest ona bowiem dla 

ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj 

się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia 

sprawiedliwej kary temu, który czyni źle. 5 Należy więc jej się poddać nie tylko ze 

względu na karę, ale ze względu na sumienie. 6 Z tego samego też powodu płacicie 

podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd. 7 Oddajcie 

każdemu to, mu się należy: komu podatek - podatek, komu cło - cło, komu uległość - 

uległość, komu cześć - cześć.  

  



Modlitwa: 

Drogi Ojcze, przepraszam Cię, że nie doceniałem władzy w kraju, z którego pochodzę i 

w którym mieszkam. Przepraszam kiedy nie doceniałem faktu że każda władza 

pochodzi od Ciebie, że kiedy lud nie szanuje władzy, nie dokonuje wyborów, ignoruje to 

co się dzieje w rządzie i nie jest zainteresowany modlitwą ani dziękczynieniem za 

rządzących to wtedy otwierają się drzwi na władze takie na jakie sobie zasługujemy. 

Panie Jezu my chcemy mieć Boży rząd, ale rownież chcemy wziąć naszą 

odpowiedzialność i szanować władzę którą mamy i chcemy modlić się byś nam dał 

człowieka na Prezydenta takiego, którego masz wyznaczonego na teraz. Panie ja chcę 

tez przyczynić się do tego byśmy mieli dobrą władzę, chcę płacic podatki temu komu 

się należą, nie chcę pracować i robić coś nielegalnie, bo pracuję i tak dla Ciebie. Chce 

oddawać cześć i honorować Władzę która i tak przecież pochodzi od Ciebie. Zatem 

chcę się modlić za rząd, w kraju w którym jestem i z którego pochodzę, aby kraj mógł 

dobre życie wieść. Proszę Cię Panie daj mi mądrość bym nie krytykował władzy, bo 

osądy nie do mnie należą ale bym ich wspierał dziękczynnym sercem za to co robią 

dobrze, za ich rodziny i mądrość, która im będziesz dawać. Amen 

  

Dzień 3: PROŚBA O SPEŁNIANIE TEGO CO MOWI DO NAS BÓG 
Jozue 1: 6 – 9  

Warunki pomocy Bożej  

6 Bądź mężny i mocny, ponieważ ty rozdasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą 

poprzysiągłem dać ich przodkom. 7 Tylko bądź mężny i mocny, przestrzegając 

wypełniania całego Prawa, które nakazał ci Mojżesz, sługa mój. Nie odstępuj od niego 

ani w prawo, ani w lewo, aby się okazała twoja roztropność we wszystkich 

przedsięwzięciach. 8 Niech ta Księga Prawa będzie zawsze na twych ustach: rozważaj 

ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko 

wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność. 9 Czyż ci nie rozkazałem: Bądź 

mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, 

gdziekolwiek pójdziesz».  

Modlitwa: 

Drogi Ojcze przychodzę do Ciebie w imieniu Pana Jezusa i proszę Cię o siłę i męstwo w 

moim życiu. Ty dajesz władzę ludziom na ziemi, abyśmy mogli przyczynić się do tego 

by lud Twój miał Bożą władzę. Pragnę rozważać Twoje Słowo dniem i nocą (w chwilach 

jasnych i wyraźnych i w chwilach trudnych) i chcę spełniać wszystko co w Nim 

napisane. Dziękuję Ci Panie za Pismo Święte które daje mądrość i pokazuje co mam 

robić w tych chwilach. Ty będziesz ze mną wszędzie gdzie pójdę, więc pragnę być Ci 

posłuszny Panie w każdej sprawie, a szczególnie w sprawie modlenia się za władzę za 



rząd, i dokonywania wyboru tak abym mógł nie tylko rozważać to, co mówi Twoje 

Słowo ale bym mógł je wypełniać w imieniu Pana Jezusa.  

Więc proszę Cie Panie o mądrość, bym wiedział na kogo mam głosować, bym mógł to 

uczynić – dokonując głosowania. Chcę spełniać to co mówisz Panie przez Słowo Twoje 

i chce by mi się powodziło i by się powodziło w całym narodzie. Amen 

  

Dzień 4: MODLITWA O DOKONANIE DOBREGO SPRAWIEDLIWEGO MĄDREGO 

WYBORU NA PREZYDENTA 
Dzieje Apostolskie 1:24 -25 

I oni modlili się i powiedzieli, Ty Panie jesteś tym, który zna serca ( ich myśli, pasje, 

pragnienia, apetyty, cele, i zamiary) prosimy Cię, abyś nam pokazał którego z tych 

dwóch chcesz wybrać, aby zajął miejsce w służbie i otrzymał pozycję apostoła (w 

rządzie). 

Modlitwa: 

Drogi Ojcze niebieski proszę Cie w imieniu Pana Jezusa abyś mi pokazał na kogo mam 

głosować, kogo z tych dwóch chcesz wybrać, kto ma zająć miejsce w służbie i kogo 

serce będzie chętne do prowadzenia. Proszę Cie o to w imieniu Pana Jezusa. Wiem ze 

wiara bez uczynków jest martwa, więc wierzę, że jak Cię prosze to mi dasz, to o co Cię 

proszę, wtedy gdy stoję i dokonuję właściwego wyboru i jestem posłuszny Twojemu 

Słowu Amen. 

  

Dzień 5: MODLITWA O OSOBĘ BEZKOMPROMISOWO SPRAWIEDLIWĄ – TAKĄ KTÓRA 

BĘDZIE CZYNIĆ TO CO TY CHCESZ PANIE 
Przypowieści Salomona 29:2 

Kiedy bezkompromisowo sprawiedliwi maja autorytet ludzie się radują, ale kiedy źli 

ludzie rządzą, lud narzeka i wzdycha. 

Boże Ojcze, rozpoznajemy, że Bog  nie jest z żadnej partii.  Ogłaszamy Panie, że Ty 

wybierzesz lidera jako Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który będzie sprawiedliwy 

i uczyni ludzi radosnymi. W imieniu Jezusa Amen. 


