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1. Wstawiajmy się nieustannie przed obliczem Bożym za Izraelem w ich ziemi oraz w diaspo-
rze i prośmy także o ich zbawienie (Rzymian 10:1). Prośmy o ochronę ich życia przed
wszelkimi atakami terrorystycznymi.

2. Bardzo prosimy Was o modlitwę za obecną sytuacją na Ukrainie, która ciągle jest
niestabilna. Wstawiajmy się za Żydami mieszkającymi w tym kraju, aby nie kiero-
wano wobec nich bezpodstawnych oskarżeń za obecny stan państwa. Módlcie się
też o naszą służbę pośród tego narodu, abyśmy spokojnie i bez przeszkód mogli
nadal im służyć.

3. Prośmy Wszechmogącego Boga o narody arabskie, aby mogły poznać jedyne źródło poko-
ju i zbawienia, którym jest Jezus Chrystus.

4. Jest wiele potrzeb ludności izraelskiej w samym Izraelu. Jesteśmy wdzięczni, że dzięki Wa-
szemu wsparciu udało nam się pomóc niektórym z nich. Prosimy Was o modlitwy o Bożą
mądrość, abyśmy mogli znaleźć odpowiedniego partnera w Izraelu do wzajemnej współ-
pracy.

5. Módlmy się o siebie nawzajem, którzy razem przez nasze zaangażowanie tworzymy Stowarzy-
szenie Służba Szalom w Oświęcimiu, aby Bóg wspierał nas w codziennym życiu oraz we wszyst-
kich przedsięwzięciach. Módlmy się także o naszych współpracowników na Ukrainie.

6. Bardzo prosimy Was o modlitwy za władze naszego kraju, aby w podejmowanych decy-
zjach nasz kraj nadal pozostał sojusznikiem i przyjacielem Izraela, gdyż „…będę błogosławił
błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę;…” I Mojż. 12:3a.

7. Ze względu na coraz bardziej zwiększające się potrzeby związane z projektem medycz-
nym, bardzo prosimy Was o modlitwy wstawiennicze o Boże zaopatrzenie w środki finan-
sowe potrzebne do funkcjonowania tego projektu.

8. Bardzo potrzebujemy Biblii dużego formatu w języku rosyjskim z gwiazdą Dawida i me-
norą na okładkach. Biblie te drukowane są w Finlandii. Obecnie wyczerpał się cały nakład.
Prosimy Was, módlcie się o jak najszybsze wznowienie nakładu, abyśmy mogli znów prze-
kazywać je tym, którym pomagamy.

9. Z racji tego, że w ostatnim czasie otrzymujemy coraz więcej próśb o modlitwy wstawien-
nicze za Wami, mamy pragnienie, aby każda osoba potrzebująca wsparcia modlitewnego
informowała nas o tym. Wszystkie Wasze potrzeby będziemy zamieszczać w naszym liście
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modlitewnym z prośbą, aby Bracia i Siostry wstawiali się do Boga Najwyższego za sprawa-
mi, które leżą Wam na sercu. „Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje,
tam jestem pośród nich” Mat. 18:20.

W kolejnym miesiącu módlmy się za:
• Siostrą Swietą z Winnicy o uzdrowienie z choroby nowotworowej.
• Bratem Mirosławem z Lublina, aby Bóg dał mu stałą pracę w zawodzie oraz

aby Bóg zbawił jego całą rodzinę i dał mu więcej duchowej siły w pokonywa-
niu trudnego okresu w swoim życiu.

• Bratem Pawłem ze Strumienia, który prosi o modlitwę o uzdrowienie. Obec-
nie jest po wylewie, udarze i wodogłowiu oraz pomimo młodego wieku cierpi
na osteoporozę. Jako mąż i ojciec dwojga dzieci pragnie odzyskać sprawność.

• Zbawienie dla rodziny Eryka i uzdrowienie dla jego córeczki Darii, u której
stwierdzono plamy rakowe na nerce.

• Siostrą Anetą z Kołobrzegu, która prosi o modlitwę o nawrócenie męża, mi-
łość w rodzinie i błogosławieństwo dla jej dzieci.

• Siostrą Małgorzatą z Krakowa, która przechodzi przez trudny okres w swo-
im życiu, a także o zdrowie dla córki Matyldy i pracę dla jej męża oraz wzmoc-
nienie ich wiary.

• Zdrowie siostry Barbary z Dąbrowy Górniczej i zbawienie jej bliskich.
• Zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Ewy i Jerzego z Gubina.
• Siostrą Grażyną z Wrocławia, która prosi o modlitwę za córkę Ewelinę i syna

Sebastiana, aby Pan Bóg okazał im swoje miłosierdzie, przyciągnął ich do sie-
bie, uleczył i uwolnił, by na nowo zapragnęli Mu służyć oraz o Bożą ochronę
i błogosławieństwo dla nich.

• Siostrą Alicją z Koszalina, która prosi o modlitwę wstawienniczą o swoją mamę,
siłę duchową dla siebie, uzdrowienie z choroby skóry oraz zbawienie rodziny.

• Siostrą Iwoną z Koszalina, która prosi o modlitwę o upamiętanie i zbawienie
dzieci i uwolnienie od choroby alkoholowej syna Maćka.

• Siostrą Danutą z Lublina, aby Bóg zbawił jej rodzinę i odbudował relację mię-
dzy nimi.

• Bratem Tomaszem z Warszawy, którego mama i brat Paweł cierpią na po-
ważne problemy zdrowotne.

• Bratem Mirosławem, który cierpi na schizofrenię paranoidalną.
• Jolą i jej rodziną w Essen o przemianę i zbawienie.
• Siostrą Jolantą, aby Bóg uwolnił jej męża Kazimierza z postępującej choroby

alkoholowej oraz dał się poznać jej 17-letniej córce Ewelinie.
• Siostrą Anią z Zabrza, która prosi o modlitwy o upamiętanie i zbawienie dla

jej synów i synowych oraz o uwolnienie z alkoholu syna Marka.
• Siostrą Zdzisławą z Żywca o jej zdrowie oraz zbawienie rodziny w Niemczech.
• Bratem Antonim z Tomaszowa Mazowieckiego, który prosi o uzdrowienie

Agnieszki oraz Bożą łaskę do przemiany dla Janusza i Stanisława oraz całej
rodziny.

• Siostrą Basią z Poznania o uzdrowienie ze schorzeń i dalszą siłę w przetrwa-
niu choroby, z którą zmaga się od wielu lat.

• O duchowe potrzeby Siostry Iwony.
• Siostrą Moniką z Poznania o uzdrowienie schorzeń jej córki Julii.
• Siostrą Teresą z Żor, która jest po dwóch wylewach, aby Bóg wzmocnił ją

w jej życiu.
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• Siostrą Krystyną o zdrowie dla jej córki Joli, a także o całkowity powrót do
zdrowia dla jej drugiej córki Teresy.

• Bratem Kazimierzem z Ełku o uzdrowienie oraz zbawienie jego dzieci.
• Bratem Tadeuszem z Ełku o zbawienie dla jego żony i dzieci.
• Siostrą Haliną z Białegostoku o uzdrowienie z przewlekłych i uciążliwych schorzeń.
• Bratem Mirosławem o uzdrowienie z rozedmy płuc oraz spowodowanych wy-

padkiem schorzeń kręgosłupa.
• Siostrą Anną z Dąbrowy Górniczej, która prosi o modlitwę za jej synów, a szcze-

gólnie za jednym z nich, aby Pan Bóg wzmocnił jego małżeństwo i rodzinę.
• Siostrą Ireną z Głuchołaz, która ma problemy z sercem.
• O zbawienie Renaty i jej całej rodziny.
• O uzdrowienie Brata Roberta Cabały.
• Siostrą Elwirą z Niemiec, która prosi o modlitwę wstawienniczą za swoimi

dziećmi, aby znalazły zbawienie w Chrystusie.
• O zdrowie dla Brata Marka.
• O zdrowie Siostry Ewy z Lublina.

10. Zachęcamy do dalszego włączania się do Łańcucha Modlitwy. Niechaj Pan dodaje Wam
wytrwałości w podjętej decyzji. Módlmy się, aby kolejni „stróże na murach” wypełnili puste
godziny w tabeli lub dołączyli do modlących się już stróżów, gdyż „sznur potrójny nie tak
szybko się zerwie” Kaz. Sal. 4:12. „Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów:
przez cały dzień i przez całą noc, nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milcz-
cie! I nie dajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sław-
nym na ziemi” Ks. Izajasza 62:6–7.

11. Prosimy, przysyłajcie do nas świadectwa o tym, w jaki sposób Bóg wlał do Waszych serc
miłość do narodu izraelskiego. Świadectwa te zostaną zamieszczone w naszych listach in-
formacyjno-modlitewnych.

12. Jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu jesteśmy otwarci na przyjazd
do Waszych społeczności w celu podzielenia się świadectwem pracy na Ukrainie
oraz wykładem Słowa Bożego na temat Izraela. Wszystkich zainteresowanych
prosimy o kontakt.

13. Prosimy Was, żebyście po przeczytaniu listu modlitewnego przekazali go kolejnym oso-
bom, aby w ten sposób informacja o dziele pomocy wśród ubogiej ludności na Ukrainie
mogła dotrzeć do szerszych kręgów zainteresowanych tą służbą.

Informujemy, że nasza tegoroczna konferencja „Z holokaustu do żywej na-
dziei” odbędzie się w Oświęcimiu w dniach 21–24.08.2014 w Międzynarodo-
wym Domu Spotkań Młodzieżowych przy ul. Legionów 11.
Szczegóły oraz zaproszenia znajdują się na naszej stronie internetowej:

www.shalomoswiecim.pl
Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokonywanie przedpłat w wysoko-
ści 100 zł od osoby, co da gwarancję zakwaterowania na miejscu konferencji.
Wpłaty prosimy przesyłać na konto Stowarzyszenia Służba Szalom w Oświę-
cimiu nr: PL 12 1240 1170 1111 0010 1577 1468 z dopiskiem „Konferencja”.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 31.07.2014.
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Pascha – Pesach
A krew (baranka) będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was, i nie dotknie was zgubna

plaga (…) Dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne
(2 Mojż 12:13-14).

…Na naszą wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus (1 Kor. 5:7).
Święto Paschy, czyli w j. hebr. Pesach, świętuje się na wiosnę, kiedy ziemia pełna jest życia i wszystko ożywa po chłodnej

zimie, obrazującej śmierć. Historia ustanowienia tego święta wyznacza początek historii Izraela jako wolnego narodu wybra-
nego. Pascha to dzień, kiedy człowiek jedna się z Bogiem na Bożych warunkach i dzięki temu otrzymuje zbawienie. Z języka
hebrajskiego słowo Pesach oznacza omijać, przechodzić obok. Nazwa odnosi się do tego, co uczynił Bóg w Egipcie. Zanim
Bóg dotknął Egipt dziesiątą plagą, powiedział Izraelowi przez Mojżesza, jak mogą się przed nią uchronić. Dziesiątą plagą była
śmierć wszystkich pierworodnych synów w ziemi egipskiej. Od śmierci uratować mógł tylko niewinny baranek, a konkretnie
– jego krew. By uratować swoją rodzinę, każdy Hebrajczyk miał posmarować krwią baranka odrzwia i nadproża wejścia do
swojego domu – Bóg nakazał aniołowi śmierci ominąć (pesach) tak oznaczone domy. Zabity baranek miał zostać spożyty
przez całą rodzinę, która była w pełnej gotowości do podróży.

Jakie znaczenie miały te wydarzenia dla relacji Boga z człowiekiem?

Tej nocy w każdym domostwie mogły mieć miejsce dwa wydarzenia: ludzie albo byli ukryci pod Bożą ochroną, która
uwalniała ich od kary – śmierci każdego z pierworodnych, albo do ich domu przychodziło zniszczenie. W tę noc Bóg indywi-
dualnie spotkał się z każdą rodziną w Egipcie, dom po domu. Oszczędzał tych, którzy zaufali Mu poprzez wiarę w moc krwi.
To wydarzenie nadało nowy wymiar relacji Izraelitów z Bogiem oraz ich relacji ze sobą nawzajem. Uwolnienie od śmierci
zależało od posłuszeństwa i przestrzegania wiecznego Bożego ustanowienia. Bóg nakazuje, by umieć wytłumaczyć, dlaczego
obchodzimy to święto: Odpowiecie: Jest to rzeźna ofiara paschalna dla Pana, który omijał domy synów Izraela w Egipcie, gdy
Egipcjanom zadawał ciosy, a domy nasze ochronił. I lud pochylił głowy, i oddał pokłon (2 Mojż 12:27). Pascha jest świadectwem
i dowodem tego, że Bóg nie wymierza kary tym, których chroni przelana krew niewinnego Baranka.

Pascha jest świętem ustanowionym dla upamiętnienia wyzwolenia Żydów z niewoli egipskiej, które nastąpiło poprzez akt
ponadnaturalnej Bożej interwencji. Egipt to symbol życia w niewoli, w ciemnej przestrzeni. Dopiero wejście samego Boga
w tę ciemność zmienia rzeczywistość - i nastaje jasność.

Pascha to także uwolnienie w sensie duchowym. Łatwo zauważyć, że Izraelici nie próbowali uciekać z Egiptu. Chcieli po
prostu wydostać się z niewoli. Jednak Boże działanie pokazuje, że wyzwolenie z niewoli wymaga całkowitego oddzielenia od
starego życia. Bóg posłużył się faraonem, by zmienić życie swojego narodu. Hebrajczycy zostali wyzwoleni nie tylko od
jarzma obcej niewoli, ale zostali też uratowani przed duchową degradacją i grzechem. Uwolnienie zależało od posłuszeń-
stwa. Wtedy Bóg spotkał się indywidualnie z każdą rodziną izraelską oraz stworzył nowej jakości więź między nimi. Naród
wszedł w nową relację z Bogiem, w oparciu o doświadczenia nocy paschalnej. Każdy indywidualnie musiał w tym uczestni-
czyć, by być zbawionym, i każdy mógł zostać uratowany na tych samych warunkach.

Dlaczego w takim razie to święto jest tak ważne również dla chrześcijan?

Pascha nie mówi o żadnej religii ani żadnej tradycji. Pascha mówi o wierze, wykupieniu i ratunku w mocy przelanej krwi.
Wydarzenie to stanowiło proroczą zapowiedź ostatecznego uwolnienia, którego Bóg miał dopiero dokonać po kilkuset la-
tach podczas kolejnych obchodów świąt Paschy – kiedy Mesjasz został przybity do krzyża. W świetle dzieła Jezusa na Golgo-
cie obraz ten zyskuje na znaczeniu. Mesjasz zaoferował każdemu uwolnienie i odkupienie, jeśli tylko zechcemy Mu zaufać
i zaakceptować Jego zapłatę za grzech. Ofiara wielkanocna była ofiarą błagalną, ku pojednaniu z Bogiem. Bez znajomości
historii święta Paschy nie można sobie uświadomić prawdziwego znaczenia Bożego przymierza z narodem izraelskim ani
wymiaru tego przymierza dla Kościoła. Uwolnienie Izraelitów z Egiptu w czasie pierwszej Paschy jest tak istotnym elemen-
tem początku historii Izraela i oddawania czci Bogu Jahwe, jak Golgota jest kulminacyjnym punktem wiary naśladowców
Jezusa. Święto Paschy pomaga zrozumieć konieczność i istotę śmierci Mesjasza.

Baranek paschalny był zwiastunem jeszcze czystszego baranka – Baranka bez grzechu, który miał przyjść, by
wykupić człowieka od kary śmierci. Jan Chrzciciel miał objawienie tego, gdy zawołał, wskazując na Jezusa: Oto
Baranek Boży, który gładzi grzech świata (J 1,29). Innymi słowy, Pascha wskazuje na sposób odkupienia każdego
z nas od grzechów poprzez ofiarę Chrystusa.
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