
– 1 –

Oświęcim, listopad 2014 r.

W kolejnym naszym liście z wielką rado-
ścią i wdzięcznością w sercach dzielimy się
z Wami tym, co przeżyliśmy podczas paździer-
nikowego wyjazdu na Ukrainę.

Na samym początku przyjechaliśmy do
Winnicy, gdzie spotkaliśmy się także z osoba-
mi, które przed paroma tygodniami gościliśmy
na odpoczynku w Polsce. Spędziliśmy czas na
wspólnym dzieleniu się wspomnieniami oraz
przeżyciami z pobytu w Polsce.

W Winnicy odwiedziliśmy także 75-letnie-
go Borysa i jego żonę – 74-letnią Galinę.
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Drodzy Bracia, drogie Siostry

Cyla

W czasie naszej wizyty Borys opowiadał nam
o trudnych kolejach swojego życia, które za-
wiodły go aż na Kamczatkę, gdzie pracował
jako inżynier budowlany. Niestety Galina
i Borys doświadczyli jednej z największych tra-
gedii w swoim życiu – śmierci ich jedynego
syna. Prosimy Was o modlitwy za Galiną i Bo-
rysem, aby pomimo ateistycznych naleciało-
ści komunizmu, które wpajano im przez całe
życie, zaufali najlepszemu obrońcy i pocieszy-
cielowi – Zbawicielowi Jeszui.

Następnie rozpoczęliśmy pakowanie paczek
żywnościowych, które dostarczane są do

13 miejscowości okręgu winnickiego. Ze
względu na ograniczony czas wyjazdu pojecha-
liśmy tylko do niektórych miejscowości.

Pierwszą odwiedzoną przez nas miejscowo-
ścią była Żmirinka, gdzie w lokalnej synagodze
przekazaliśmy paczki oraz spotkaliśmy się
z wieloma osobami, które przyszły je odebrać.

Kiedy przyjechaliśmy do Mohylewa Podol-
skiego, wiele osób oczekiwało już na paczki
żywnościowe, które są dla nich bardzo dużą
pomocą. Do Mohylewa Podolskiego przywieź-
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liśmy pomoc materialną, ale także mogliśmy
się tam dzielić Słowem Bożym oraz Dobrą No-
winą o zbawieniu w Mesjaszu Jeszui. Leonid,
który odpowiedzialny jest za funkcjonowanie
gminy żydowskiej w tym mieście, nie tylko był
bardzo wdzięczny za regularną pomoc w po-
staci paczek żywnościowych, ale przede
wszystkim za codzienne obiady dla 20 osób,
które z Bożą pomocą od wielu lat organizuje-
my w mohylewskiej synagodze. My także do-
łączamy się do tych słów wdzięczności dla Boga
i dla Was za wytrwałe i regularne wspieranie
tej pracy, dzięki której tak wiele osób otrzy-
muje nie tylko codzienną praktyczną pomoc,
ale przede wszystkim miłość Mesjasza Izraela
Jeszui, który poprzez Wasze modlitwy i wspar-
cie, staje się realny w ich codziennym życiu.
Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara
bez uczynków jest martwa. List Jakuba 2,26

Kolejnym miejscem, do którego przywieź-
liśmy paczki, była mała wioska Murkuriłowcy.
Spotkaliśmy się tam z 83-letnim Michaiłem,

a później z 60-letnią Anną, która jako osoba
samotna żyje w bardzo ubogich warunkach.
Dla  Anny oprócz paczki przekazaliśmy ciepły
płaszcz zimowy, za który była bardzo wdzięcz-
na.

Spotkaliśmy się także z 59-letnią Ester, która
mieszka wraz z synem. Warunki, w jakich przy-
szło im żyć są dla nich bardzo trudne. Utrzy-
mują się tylko ze skromnych dochodów syna,
który jest szewcem, natomiast cała emerytu-

ra Ester przeznaczana jest na leki, których
i tak za te pieniądze nie jest w stanie zakupić
w całości. Największy problem stanowi to, że
lekarstwa te musi zażywać regularnie.

Kolejną miejscowością, którą odwiedziliśmy
była Wapniarka. W tej miejscowości spotkali-
śmy się z małżeństwem: 65-letnią Ziną i 68-
letnim Witią. W ostatnim czasie Witia przeżył
trzeci wylew, na skutek którego trzy dni leżał
w śpiączce. Prawie nikt w miejscowym szpita-
lu nie dawał mu żadnych szans na przeżycie.
Jednakże Pan w swoim wielkim miłosierdziu
i łasce przywrócił go do normalnego życia. Jego
powrót do normalności jest o tyle wspaniały,
iż ustąpiły u niego wszelkie objawy wylewu,
takie jak paraliż czy utrata mowy. Chwała Bogu
za Jego cud! Czas tych odwiedzin był także
czasem refleksji nad kruchością i przemijalno-
ścią naszego życia. Kiedy wspólnie rozmawia-
liśmy z nimi o Słowie Bożym i o zbawieniu, to
na nowo zachęcaliśmy ich, aby skorzystali
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z tej niezwykłej szansy na pojednanie się z Me-
sjaszem. Módlmy się, aby sam Pan dotykał się
ich serc ku pojednaniu i zbawieniu w Jeszui.
Mówi bowiem: W czasie łaski wysłuchałem cię,
a w dniu zbawienia pomogłem ci; oto teraz czas
łaski, oto teraz dzień zbawienia. II List do Ko-
ryntian 6,2

W Wapniarce odwiedziliśmy także inne
małżeństwo: 72-letnią Annę i 75-letniego Bo-
rysa. To właśnie Borys koordynował pomoc
udzielaną przez paczki żywnościowe w tym

mieście. Od kiedy jednak przeszedł wylew,
jego zdrowie znacznie podupadło i nie jest już
w stanie kontynuować tej pracy. Wspólnie
wspominaliśmy czas, kiedy w 2005 roku Anna
i Borys byli uczestnikami odpoczynku w Pol-
sce. Ten miły czas spędzony w naszym kraju
głęboko pozostał w ich pamięci. Będąc u Bo-

rysa i Anny, zachęcaliśmy ich do czytania Sło-
wa Bożego, które już niegdyś od nas otrzyma-
li. Prosimy Was o modlitwy za tym małżeń-
stwem, aby wspólnie zapragnęli czytać Słowo
Boże, przez które poznają zbawienie w Me-
sjaszu Jeszui. Bo Słowo Boże jest żywe i skutecz-
ne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, prze-
nikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, sta-
wów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli ser-
ca… List do Hebrajczyków 4,12

Kolejnego dnia wyjechaliśmy do Tomaszpo-
la. Bardzo wzruszająca była dla nas wizyta
u 40-letniego Jury. Jura od urodzenia cierpi na
dziecięce porażenie mózgowe. Całe jego cia-
ło, a szczególnie ręce i nogi powykrzywiane są

w różnych kierunkach. Ma też bardzo duże
problemy z mówieniem. Największą tragedią
Jury jest to, że po śmierci mamy mieszka zu-
pełnie sam. Jego ciocia, która mieszka w in-
nym rejonie kraju postanowiła zapłacić pew-
nej kobiecie, aby chociaż raz dziennie przycho-
dziła do jego mieszkania, by przygotować mu
posiłek i pomóc w podstawowych czynno-
ściach pielęgnacyjnych. Jura jest zupełnie unie-
ruchomiony i zdany na całkowitą opiekę osób
trzecich. Jednak kiedy Jura usłyszał o Bożej
miłości oraz o zbawieniu w Jezusie, całkowi-
cie świadomie zapragnął, aby się o niego mo-
dlić. Kiedy skończyliśmy się modlić, Jura całym
ciałem oraz ustami, z wielkim trudem próbo-
wał wypowiedzieć do nas jakieś słowo. W koń-
cu, po pewnej chwili, z wielkim wysiłkiem, ale
też z wielką radością, wykrzyknął: „Amen!”.

Witia i Zina

Borys i Anna

Jura
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Po tym jeszcze z uśmiechem na ustach powie-
dział: „Dziękuję”. Gdy zapytaliśmy Jurę, czy
posiada Biblię, odpowiedział, że tak. Rzeczy-
wiście miał ją w niewielkim pudełku. Jej strony
przypięte były małymi klamerkami, tak aby uła-
twić mu czytanie. Podarowaliśmy jednak Ju-
rze Biblię z większą czcionką, za którą Jura był
bardzo wdzięczny. Jego postawa i reakcja były
dla nas wielką radością i zachęceniem. Powie-
rzamy go także Waszym modlitwom, aby do-
bry Bóg przez swojego Ducha potwierdził w
jego umyśle i sercu, że jest Jego drogocennym,
zbawionym dzieckiem. A temu, który was może
ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z wese-
lem przed obliczem swojej chwały, jedynemu
Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystu-
sa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbie-
nie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i te-
raz, i po wszystkie wieki. Amen. List Judy 1,24-25

Kolejną osobą odwiedzoną przez nas
w Tomaszpolu była 87-letnia Mania. Wszyscy
ci, którzy ją znają w tym miasteczku, mówią
do niej: Ciocia Mania. Mania całe swoje życie

zawodowe przepracowała jako urzędniczka
w prokuraturze, natomiast w czasie wojny cu-
dem uratowała się w getcie w Tomaszpolu,
gdzie w bardzo trudnych warunkach musiała
ciężko pracować. Przynośmy przed Boży tron
Manię w jej podeszłym wieku, aby zanim odej-
dzie do wieczności, mogła poznać zbawienie
w Mesjaszu Jeszui.

Odwiedziliśmy także 76-letnią Jewgienię,
która już od dłuższego czasu ma poważne pro-
blemy z kręgosłupem oraz z poruszaniem się.

Modliliśmy się wspólnie z Jewgienią o jej zdro-
wie i zbawienie. Na pożegnanie odpowiedzia-
ła nam, że jej jedyna nadzieja jest w Bogu.
Módlmy się o Jewgienię, jej zdrowie, a przede
wszystkim o to, aby Jeszua stał się jej osobi-
stym Zbawicielem, gdyż: U Pana jest zbawie-
nie. Nad ludem twoim jest błogosławieństwo
twoje. Psalm 3,9

Kolejną osoba, którą odwiedziliśmy była 72-
letnia Maria oraz jej mąż – 75-letni Jefim. Ma-
ria wiele opowiadała nam o swoim życiu
w żydowskim miasteczku, jakim niegdyś był
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Tomaszpol. Z nostalgią wspominała czasy, któ-
re bezpowrotnie minęły osnute okrutną histo-
rią holokaustu i komunizmu. Maria z trwogą
w głosie opowiedziała nam o współczesnym
antysemityzmie, którego nie raz wraz z mę-
żem doświadczali. Jakby na potwierdzenie tych
słów, po wyjściu z jej domu zobaczyliśmy kilku
mężczyzn, którzy ze złością i gniewem wykrzy-
kiwali przeciwko Żydom. Uświadomiło nam to,
jak głęboko jest w tym społeczeństwie zakorze-
niony antysemityzm. Widać to szczególnie w
małych miejscowościach i wioskach. Jest to o tyle
przerażające, że w takich miejscach od lat każdy
każdego zna, a mimo to raz po raz uwidaczniają
się niczym nieuzasadnione złość i nienawiść. Jest
to wielkie wyzwanie do modlitwy, nie tylko o
nasz kraj, ale także o Ukrainę, aby doznała uwol-
nienia od antysemityzmu.

Pojechaliśmy także do Jampola, gdzie bar-
dzo miło przywitała nas 79-letnia Anna oraz
jej 50-letni syn Misza, którzy odpowiedzialni
są za wydawanie paczek żywnościowych dla
potrzebujących w gminie żydowskiej w tym
mieście. W rozmowie z Anną dowiedzieliśmy
się, że sporo osób, którym pomagaliśmy w tym
mieście, już nie żyje. Z Bożej łaski osoby te,
choć w niewielkiej mierze mogły doznać prak-
tycznej pomocy i miłości w swoim życiu.

W Jampolu odwiedziliśmy także 61-letnią
Lolę. W trakcie rozmowy zauważyliśmy, że jest
ona bardzo otwarta na zwiastowane jej Słowo
Boże, które także od nas otrzymała. Modlili-
śmy się wspólnie i wierzymy w to, że Pan po-
budzi ją do czytania Jego Słowa i poznawania
Go coraz więcej i więcej w jej życiu. Wobec

ucisku ubogich, wobec jęku biednych teraz po-
wstanę, mówi Pan, zgotuję zbawienie temu, kto
pragnie. Psalm 12,6

Kolejnym etapem naszej podróży była Wo-
ronowica, gdzie przekazaliśmy paczki żywno-
ściowe oraz spotkaliśmy się z Borysem, który
koordynuje tam tę pracę.

Będąc w Woronowicy odwiedziliśmy 75-
letniego Iwana oraz 72-letnią Lubow. Jako mał-
żeństwo Iwan i Lubow przeżyli z sobą prawie
50 lat. Pomimo ciężkich powojennych lat oraz

czasu komunizmu są oni pełni radości i opty-
mizmu, ciesząc się każdym przeżytym dniem.
Również i im mogliśmy podarować Pismo
Święte wraz z modlitwą i zachętą do codzien-
nego czytania.

Odwiedziliśmy także 76-letnią Szprinię, któ-
ra jest osobą samotną, a comiesięczne paczki

Lola Szprinia

Lubow i Iwan
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są dla niej bardzo dużą pomocą. Jej dzieciń-
stwo przypadło na czasy wojny oraz rumuń-
skiej i niemieckiej okupacji. Wraz z całą rodziną
zostali wtłoczeni do maleńkiego getta w Mu-
rafie nieopodal Szarogrodu. W straszliwym gło-
dzie, ciasnocie i braku jakichkolwiek warun-
ków sanitarnych mnożyły się tyfus i dyzente-
ria. Tylko dzięki Bożej łasce i miłosierdziu uda-
ło im się przeżyć do końca okupacji. Prosimy
Was, módlcie się o Szprinię, aby w swej sa-
motności i biedzie zwróciła swój wzrok na Je-
szuę, który nie tylko może ją zbawić, ale i dać
jej prawdziwą radość i życie wieczne.

W Gniwaniu, z wielką radością spotkaliśmy
się z Borysem, który jest przewodniczącym

gniwańskiej gminy żydowskiej. Wspólnie od-
wiedziliśmy 81-letnią Bellę oraz jej córkę – 56-
letnią Julię. Warunki, w jakich mieszkają Bella
i Julia uwłaczają wszelkim normom i warun-

kom sanitarnym. Widząc obecną sytuację, aż
trudno uwierzyć w to, że Bella pracowała nie-
gdyś jako doktor ekonomii. Teraz żyje w ogrom-
nej nędzy. Wielkim nieszczęściem tej rodziny
jest nie tylko psychiczna choroba i zaawanso-
wana demencja starcza Belli, ale także osobi-
sta tragedia Julii, która bita po głowie przez wła-
snego męża, także zachorowała na chorobę
psychiczną. Będąc tam nie tylko przywieźliśmy
im paczki żywnościowe, ale także zdecydowa-
liśmy o wymianie 3 okien w ich mieszkaniu.
Pomimo stałej opieki ze strony gminy żydow-
skiej w Gniwaniu stan i warunki, w jakich miesz-
kają Bella i Julia są naprawdę ciężkie. W tej sy-
tuacji możemy tylko wołać o Boże miłosierdzie
i łaskę, aby sam Pan dał najlepsze rozwiązanie
w tej sytuacji. Jeśli brat albo siostra nie mają się
w co przyodziać i brakuje im powszedniego chle-
ba, a ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w poko-
ju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego,
czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wia-
ra, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama
w sobie. List Jakuba 2,15-17

Kolejną miejscowością, do której przywieź-
liśmy paczki był Gaisin. Spotkaliśmy się tam
z Borysem, który jest przewodniczącym gmi-
ny żydowskiej oraz odpowiada za rozdzielanie
paczek dla potrzebujących w tej miejscowości.

W Gaisinie odwiedziliśmy małżeństwo:
71-letnią Raisę oraz 73-letniego Fiodora. Po-
witali nas oni bardzo serdecznie, co dało nam
możliwość podzielenia się z nimi Słowem Bo-

Borys
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żym. Na zakończenie naszej wizyty we wspól-
nej modlitwie powierzyliśmy Raisę i Fiodora w
Boże ręce, prosząc też o ich zbawienie. Prosi-
my o modlitwy za tym małżeństwem, by przy-
jęte przez nich Słowo Boże nie leżało tylko na
półce, jako kolejna „ładna książka”, lecz aby je
czytali i przyjmowali do swojego serca
i życia. Prosimy, módlcie się też o zdrowie Ra-
isy, która jest już po trzech zawałach serca
i dodatkowo przeszła bardzo poważną opera-
cję kardiologiczną. Raisa i Fiodor pożegnali nas
z wielką wdzięcznością za okazywaną im po-
moc i troskę w tych trudnych czasach.

Odwiedziliśmy także 77-letniego Dawida.
Kilka lat temu zmarła jego żona. Obecnie jego
dzieci i wnuki mieszkają w Kijowie i Moskwie.

Dawid podzielił się z nami historią swojego
życia, które wcale nie było łatwe. Jego dzie-
ciństwo naznaczone było traumą holokaustu
oraz tragiczną śmiercią rodziców, którzy zo-
stali zamordowani przez niemieckich opraw-
ców. Przez resztę swojego dzieciństwa tułał się
zdany na łaskę i niełaskę różnych ludzi, aż
wreszcie trafił do przytułku dla sierot w głębi
Rosji. Jednak pomimo swojego sieroctwa ukoń-
czył szkołę i studia wyższe, a po powrocie do
rodzinnej miejscowości na Ukrainie pracował
jako główny inżynier na miejscowej kolei.

W Gaisinie odwiedziliśmy również 87-let-
nią Tamarę, która także opowiedziała nam nie-
zwykłe losy swojej rodziny podczas II wojny
światowej, które odzwierciedlały niezwykłą
Bożą troskę i błogosławieństwo w jej życiu oraz
całej jej rodziny. Po tułaczce podczas wojny,
kiedy narażona była na wiele niebezpieczeństw,

osiadła w Gaisinie. Historia opowiedziana przez
Tamarę była niezwykle interesująca, ale najbar-
dziej poruszyła nas jej troska o córkę, która
niedawno musiała uciekać z objętego walkami
Doniecka, kiedy prorosyjscy separatyści zaata-
kowali szkołę w pobliżu jej mieszkania. Mogła
zabrać tylko to, co miała na sobie. Nie miała
możliwości zabrania czegokolwiek ze swoje-
go mieszkania. Dramat jej córki, który roze-
grał się kilka tygodni temu, tym bardziej nas
poruszył, kiedy uświadomiliśmy sobie, że los,
którego w czasie wojny doświadczyła Tamara,
stał się teraz udziałem jej córki.

Ze wschodniej Ukrainy raz po raz dochodzą
nas bardzo niepokojące wieści. Z pewnych
źródeł dowiedzieliśmy się, że z terenów obję-
tych walkami, do ucieczki zmuszonych zostało
ponad 200 rodzin żydowskich, z czego na dzień
dzisiejszy 120 wyjechało już na stałe do Izra-
ela. Prosimy Was o wytrwałe modlitwy za sy-
tuacją na Ukrainie. Dużo młodych osób, ojców
rodzin, powołanych jest do regularnej armii,
a bardzo wielu z nich już nigdy nie wraca do
swoich domów. Módlmy się szczególnie o sy-
tuację mniejszości żydowskiej na wschodzie,
która narażona jest na różnorakie ekscesy
i szykany prorosyjskich separatystów. Nie
trwóżcie się i nie lękajcie się! Czy wam tego już
dawno nie opowiedziałem i nie zwiastowałem?
I wy jesteście moimi świadkami. Czy jest bóg
oprócz mnie? Nie, nie ma innej opoki, nie znam
żadnej. Księga Izajasza 44,8

W pobliskiej wsi Kamianna Gorka odwie-
dziliśmy także 66-letnią Sofię, której z Bożą
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pomocą doprowadziliśmy wodę do domu. So-
fia bardzo ucieszyła się z naszej wizyty i jesz-
cze raz wyrażała swoją wdzięczność Bogu za
to całe dobro, którego w ostatnim czasie do-

znała. Ze wzruszeniem powiedziała nam, iż
nigdy w życiu, w najśmielszych marzeniach nie
pomyślałaby, że w jej własnym domu popłynie
woda. Cieszymy się wraz z Sofią jej szczęściem,
jednakże najbardziej cieszymy się z tego, że
Sofia jest własnością Pana Jezusa Chrystusa,
który jest jej osobistym Panem i Zbawicielem.

Przy końcu naszego pobytu w Gaisinie od-
wiedziliśmy też 78-letniego Michaiła, którego

wzrok coraz bardziej się pogarsza. Jednak po-
mimo tego ma on wiele radości w swoim Zba-
wicielu Jeszui, któremu oddał swoje życie.
Przynośmy wspólnie Michaiła przed tron Bo-

żej łaski i módlmy się o tak potrzebne siły
i zdrowie w jego codziennym życiu. Lecz ja
będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga
mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha! Księ-
ga Micheasza 7,7

Będąc w Winnicy spotkaliśmy się także
z Mariną i Siergiejem, którzy po śmierci Swie-
ty, są odpowiedzialni za tę służbę w Winnicy
i rejonie. Szczególnie Siergiej, który jest teraz

dyrektorem fundacji Szamasz, z którą ściśle
współpracujemy, realizując projekt medyczny
oraz dobroczynną stołówkę dla potrzebują-
cych Żydów w Winnicy. Gorąco prosimy Was
o modlitwę o Siergieja i Marinę oraz ich współ-
pracowników, aby Pan obdarzył ich szczególną
mądrością oraz siłą w wprowadzeniu służby
pomocy dla potrzebujących, zgodnie z obiet-
nicą zawartą w Jego słowie: Nie bój się, bom Ja
z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim!
Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię pra-
wicą sprawiedliwości swojej – Księga Izajasza
41,10. Wobec tak wielkich potrzeb oraz bie-
dy, która szczególnie w obecnym trudnym cza-
sie dotyka wielu Żydów w Winnicy, doskona-
le zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jeste-
śmy w stanie pomóc każdemu, kto zwróci się
o pomoc. Tym niemniej jednak rozmawialiśmy
wspólnie z liderami fundacji Szamasz o możli-
wości otworzenia kolejnej stołówki dla najbar-
dziej potrzebujących w Winnicy. W tym celu zo-
stały już poczynione odpowiednie kroki. Prosi-
my Was także o usilne modlitwy w tej sprawie,
aby nic nie stanęło na przeszkodzie utworzenia
jeszcze jednej stołówki w tym mieście.

Pojechaliśmy także do Szepetowki, gdzie
z wielką radością odwiedziliśmy stołówkę.

Sofia

Michaił

Marina i Sergiej
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W trakcie obiadu mogliśmy się też podzielić
Słowem Bożym i pozdrowieniami. W trakcie
indywidualnych rozmów, wiele osób na nowo
wyrażało swoją wielką wdzięczność za co-
dzienną pomoc udzielaną im poprzez obiady
na stołówce.

Rozmawialiśmy też z Rozą i Zinowem, któ-
rzy dzięki Bożej łasce i pomocy codziennie
trudzą się dla dobra gminy żydowskiej w tym
mieście. Niejednokrotnie nie jest to łatwe, gdyż
nie tylko ci, którymi się opiekują, ale także oni
sami są coraz starsi, przez co ich trud i wysiłek
wkładany w tę pracę kosztuje ich coraz wię-
cej siły i zdrowia. Naszą radością jest to, że
Zinow wraz z Rozą pokładają swą nadzieję
i ufność w Panu Bogu Izraela oraz w Mesjaszu
Jeszui. To zaufanie i wiara w Jego pomoc nie-
raz przenosi ich przez trudne sytuacje i do-
świadczenia. Wstawiajmy się za Zinowem
i Rozą przed tronem Bożej łaski, by Bóg
wzmocnił ich, obdarzył zdrowiem oraz mądro-
ścią w codziennej pracy i służbie. W naszych
modlitwach ogłaszajmy dla nich wspaniałe
obietnice, które sam Pan daje tym, którzy mu
ufają: Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem
wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On
się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego
mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu
moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją,
a pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, któ-
rzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę
na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą,
a nie ustają. Księga Izajasza 40,28-31

Będąc w Szepetowce odwiedziliśmy także
83-letniego Arkadia, który mieszka wraz z sy-
nem i synową, a drugi jego syn wraz z rodziną
mieszka w Moskwie. To właśnie Arkadii, jako
najbliższa rodzina, podjął się opieki nad 54-let-
nim Izaakiem, którego mama – Bronia zmarła
kilka lat temu. Dzięki Panu, Izaak pomimo wie-

lu ograniczeń spowodowanych zaawansowaną
chorobą psychiczną, samodzielnie przychodzi
na stołówkę i regularnie odwiedza też swego
wujka. Powierzajmy Panu tę rodzinę, a przede
wszystkim prośmy o ich zbawienie, które jest
w Mesjaszu Jeszui.

W Szepetowce odwiedziliśmy także 64-let-
nią Gienię, która była nam bardzo wdzięczna

za codzienną praktyczną pomoc oraz za pa-
mięć. Gienia z rozrzewnieniem wspominała
nam swoją zmarłą mamę. Prosimy Was, mó-
dlcie się o Gienię, aby pomoc i miłość, której
doświadcza, doprowadziły ją do zbawienia
w Mesjaszu Jeszui.

Nasz wyjazd przypadł na święto Sukkot,
które z jednej strony jest bardzo radosnym
świętem, jednak z drugiej strony przypomina
nam o kruchości egzystencji człowieka na tej
ziemi oraz o tym, że nasze życie zależy tylko i
wyłącznie od Bożej łaski i miłosierdzia. Namio-
ty (sukkot) budowane na czas święta z gałęzi

Stołówka w Szapetowce

Izaak i Arkadii

Gienia
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drzew oraz liści pojawiły się w wielu gminach
żydowskich na Ukrainie. Odwiedzając po-
szczególne społeczności żydowskie, mogliśmy
też dzielić się naszymi spostrzeżeniami na te-
mat tego święta.

Sytuacja na Ukrainie, a w szczególności sy-
tuacja tamtejszych Żydów wydaje się być co-
raz bardziej niestabilna i niepewna. Świadczy
o tym zorganizowanie przez zjednoczony
związek gmin żydowskich na Ukrainie specjal-
nego Centrum Bezpieczeństwa dla Żydów za-
mieszkujących terytorium tego kraju. Zostali
powołani specjalni konsultanci we wszystkich
regionach Ukrainy, którzy w razie trudnych
sytuacji zobowiązani są do natychmiastowej
reakcji. Roza z Zinowem tak skomentowali
akcję podjętą przez Związek Gmin Żydowskich
Ukrainy: „Dla nas jest to jak czerwone światło,
czujemy się coraz bardziej zagrożeni”.

Wspominając tę sytuację w kontekście
święta Sukkot, jedyną naszą nadzieję możemy
mieć w Panu Bogu Izraela, który w swoim Sło-
wie daje niezłomne dowody opieki i troski dla
ludu swego wybrania. Dlatego tym bardziej,
stojąc na fundamencie Bożego Słowa może-
my modlić się o Jego ochronę i prowadzenie
dla cząstki Jego narodu na Ukrainie, gdyż i dla
nich Pan zawarł swoje pocieszenie i łaskę: Oto
idą dni – mówi Pan – że wzbudzę Dawidowi spra-
wiedliwą latorośl: będzie panował jako król
i mądrze postępował; i będzie stosował prawo
i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda bę-
dzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie
mieszkał; a to jest jego imię, którym go zwać
będą: Pan sprawiedliwością naszą. Księga Jere-
miasza 23,5-6

Szalom z Oświęcimia
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PUNKTY DO MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

I INFORMACJE

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. Wstawiajmy się
za Żydami mieszkającymi w tym kraju, aby nie kierowano wobec nich bezpod-
stawnych 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. 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
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:

• Dziękujmy Bogu za wysłuchane modlitwy za brata Eryka.
• Za Markiem, który jest zarażony wirusem zapalenia wątroby HCV, o zdrowie

i dalsze działanie Boże w jego życiu.
• Bratem Janem z Koszalina, aby Bóg uzdrowił go z choroby serca.



– 12 –

• Siostrą Jadwigą z Pogwizdowa, by Bóg zbawił jej męża i resztę niezbawionej
rodzinę oraz aby dał wierzącego męża jej córce.

• Bratem Marcinem, aby Bóg zbawił jego żonę i syna oraz dał mu potrzebną
siłę do wytrwania w wierze.

• Siostrą Alicją z Kostrzyna nad Odrą, by Bóg obdarzył zdrowiem ją, jej męża
Zenona oraz wnuki – Zuzię i Dawida.

• Siostrą Anią z Wisły, która wyjechała na misję do Egiptu.
• 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.

• 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 oraz wnuczki Martyny i uwolnienie z choroby alkoholowej syna Maćka.

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

• Bratem Tomaszem z Warszawy, który prosi o modlitwy o zdrowie mamy, bra-
ta Pawła oraz swoje.

• 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.

  9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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.


