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„A	potem	modlił	się	Hiskiasz	do	Pana	tymi	słowy:	Panie,	Boże	Izraela,		
który	siedzisz	na	cherubach!	Ty	jedynie	jesteś	Bogiem	wszystkich	królestw	ziemi,		

Ty	stworzyłeś	niebo	i	ziemię.	Skłoń,	Panie,	ucho	swoje	i	słuchaj!		
Otwórz,	Panie,	oczy	swoje	i	patrz(…)”	(2	Krl	19,	15-16).		

Prośby i wstawiennictwo 
• Módl się przez 7 dni w tygodniu o 7 rano i wie-

czorem, albo o każdej innej porze o 7 osób, 
które pragniesz przyprowadzić do Jezusa 
Chrystusa oraz o rozwój Dzieła Bożego w Die-
cezji Wschodniej.   

• Módl się o Boże powołania do służby pastor-
skiej i ewangelistycznej w naszej Diecezji, aby 
Bóg powołał Swoje sługi.    

• Módl się o  Zbór w Lublinie, aby Pan Bóg bło-
gosławił wszystkim jego wyznawcom oraz 
pomagał w każdym dziele służącym rozwo-
jowi tego zboru i pomagającym w powstaniu 
nowych zborów a we wszystkim niech obja-
wia się Chrystusowe miłosierdzie, łagodność 
a także moc.    

• Módl się o Boże błogosławieństwo dla wy-
kładów biblijnych w Lublinie, Biłgoraju i Łodzi 
Widzew aby Duch Boży wpływał na sercach 
wszystkich biorących w nich udział.  

• Módl się gorąco o Boże działanie podczas 
niedzielnego (24.04) koncertu charyta-
tywno-ewangelizacyjny w Puławach.  

• Módl się o Bożą ochronę dla wyznawców  
w naszej Diecezji, aby Pan Bóg strzegł nas  
i byśmy pozostali przy nim w każdym niebez-
pieczeństwie i problemie.   

Refleksja 
„Błagania Hiskiasz o dobro Judy i o chwałę dla 
Najwyższego władcy odpowiadały zamysłom 
Bożym. W czasie ofiarowania świątyni Salomon 
modlił się do Pana aby ‘potwierdził prawo swo-
jego sługi i prawo swojego ludu izraelskiego, 
stosownie do potrzeb każdego dnia, aby po-
znały wszystkie ludy ziemi, że Pan jest Bogiem 
i nie ma innego’ (1 Krl 8,59-60). (…) Hiskiasza 
nie zostawiono bez nadziei. Izajasz posłał do 
niego mówiąc: „Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Sły-
szałem, o co się do mnie modliłeś (…)”. (Ellen 
G. White, Prorocy i królowie, wyd. III, s. 199).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu za to, że z największą 

uwagą i pełnym zainteresowaniem wsłu-
chuje się w każdą modlitwą twego serca, za-
równo tą wypowiedzianą, jak i niewypowie-
dzianą.  

• Dziękuj Bogu za to, iż On widzi ciebie w każ-
dej chwili i znając przyszłość gotów jest po-
magać Ci w najlepszy sposób, prowadzić 
oraz błogosławić.  

• Dziękuj Bogu za wspaniały dar Duch Świę-
tego udzielającego mocy do dobrej i odda-
nej służby dla ratowania bliźnich.    

Dołącz do diecezjalnej grupy modlitewnej. Napisz na adres 
zjednoczeniwmodlitwie@adwent.pl aby co tydzień otrzymywać 
biuletyn modlitewny, dostępny także na stronie www.adwentysci.org.pl 


