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Oświęcim, luty 2017 r.

Z Bożą łaską i pomocą przeżyliśmy kolejny
wyjazd na Ukrainę. Jesteśmy wdzięczni Panu
za Jego błogosławieństwo i ochronę, której
udzielał nam w tym czasie.

Najpierw dotarliśmy do Szepetowki, gdzie
odwiedziliśmy niektóre osoby w ich domach.

Pierwszą z nich była 70-letnia Raisa, która
z radością przyjęła nas w swoim domu. Jeste-
śmy bardzo wdzięczni Panu Bogu za Jego po-
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Drodzy Bracia i drogie Siostry

Raisa

moc w leczeniu Raisy. Dziękujemy także i Wam
za finansowe wsparcie tego leczenia. Rozpro-
mieniona radością Raisa powiedziała nam, że
po trzykrotnej analizie krwi w trzech nieza-
leżnych od siebie laboratoriach, otrzymała wia-
domość, iż wirus wątroby typu C został zli-
kwidowany. Za pół roku Raisa musi przejść
jeszcze inne szczegółowe badania, na podsta-

wie których będzie można określić, w jakim
stanie jest jej wątroba. W czasie rozmowy
z Raisą czytaliśmy wspólnie Słowo Boże
z Ewangelii Jana 14,1: Niechaj się nie trwoży
serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierz-
cie! Modliliśmy się także o Raisę, życząc jej po-
znania Zbawiciela Jeszui.

Odwiedziliśmy też małżeństwo: 70-letnie-
go Aleksandra oraz 68-letnią Lizę. Dzięki Bo-
żej pomocy Aleksander może chodzić po swo-
im mieszkaniu, a kiedy jest ciepło, wychodzi
nawet na zewnątrz. Jedynym niepokojącym go

Aleksander i Liza

problemem są coraz gorzej pracujące nerki,
które w chwili obecnej działają w około 50%.
W rozmowie z nami zgodnie prosili o modli-
twy wstawiennicze o ich zdrowie, a szczegól-
nie zdrowie Aleksandra. Prosimy Was także
o modlitwy w tej sprawie. Zachęcaliśmy Lizę
i Aleksandra do wspólnego czytania Słowa Bo-
żego, gdyż Słowa te ...są życiem dla tych, któ-
rzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała
– Przyp. Sal. 4,22.

Kolejną osobą, którą odwiedziliśmy, był 85-
letni Arkadii. Arkadii podzielił się z nami swo-
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imi przeżyciami z czasów wojny oraz tym, jak
Bóg zachował go od śmierci w wielu sytu-
acjach. Obecnie jest jednak coraz słabszy. Ma
problemy z oddawaniem moczu, a także

z nogami, przez co nie może już wychodzić ze
swojego mieszkania. Prosimy Was o modlitwy
za Arkadia, aby był na tyle sprawny, by mógł
poruszać się bez przeszkód i bólu.

Odwiedziliśmy także 88-letniego Solika,
który po śmierci swojej żony, od dwóch i pół
roku mieszka zupełnie sam. Obecnie nie dość,
że jest bardzo schorowany, to jeszcze miesz-
ka w wielkiej biedzie. Solik ukończył studia
medyczne, lecz nie pracował w zawodzie le-

Arkadii

Solik

karza, a będąc bardzo utalentowany języko-
wo, podjął się lepiej płatnej pracy jako tłumacz
francuskiego, niemieckiego i angielskiego. Po-
mimo wykształcenia i inteligencji, okropień-
stwa Holokaustu, jakie przyszło mu przeżyć
w przeszłości, teraz, w starości, powracają
w jego pamięci, powodując skomplikowane za-
burzenia natury psychicznej. Podczas naszej
wizyty widzieliśmy, jak bardzo potrzebuje on
Bożej ingerencji w swoim życiu. Bardzo prosi-
my Was o wsparcie modlitewne dla Solika, aby
sam Bóg – Stwórca wszelkiego ciała dotknął
się jego psychiki i rozjaśnił umysł, aby świado-
mie mógł poznać Go jako swojego Pana leka-
rza i Zbawiciela. Jedynie Mesjasz Izraela może
odmienić jego los i uleczyć wszystkie zranie-
nia, które spowodował w nim Holokaust, oraz
wszelki antysemityzm, którego tak wiele do-
świadczył w swoim życiu.

Kolejną odwiedzoną osobą była Klawa, która
mieszka w mieszkaniu swojego brata. Jej najwięk-
szym zmartwieniem jest nie tylko zdrowie, któ-
re coraz bardziej podupada, ale przede wszyst-
kim to, że kiedy mieszkanie, w którym mieszka,
zostanie sprzedane, to nie będzie miała miejsca
na stałe mieszkanie. Módlmy się o Boże rozwią-
zanie dla Klawy oraz o jej zbawienie.

Podczas naszej wizyty w Szepetowce byli-
śmy wdzięczni Bogu za czas, jaki mogliśmy
spędzić na tamtejszej stołówce, gdzie mogli-
śmy dzielić się Słowem Bożym oraz rozma-

Klawa
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wiać z wieloma z tych, którzy codziennie otrzy-
mują tam obiady.

Stołówka w Szepetowce

Kolejnym etapem naszego wyjazdu była
Winnica, gdzie także spotkaliśmy się z naszy-
mi Drogimi na stołówkach oraz odwiedziliśmy
niektóre osoby w ich domach.

Stołówka w Winnicy

Stołówka w Winnicy

Pierwszą z nich była 90-letnia Ina, która
w czasie wojny wraz z rodziną została ewaku-
owana do Uzbekistanu. Po wojnie ukończyła
uniwersytet medyczny i pracowała jako lekarz

Ina

okulista w winnickiej klinice. Kiedy chcieliśmy
się o nią wspólnie pomodlić, ku naszemu za-
skoczeniu, oświadczyła nam, iż jest ateistką
i nie chce, by się o nią modlono. Uszanowali-
śmy jej życzenie, ale mimo wszystko wierzy-
my, że poprzez kontakty z wolontariuszami
Fundacji Szamasz, skąd Ina otrzymuje pomoc
medyczną, Pan Bóg poruszy jej serce, aby
uwierzyła i przyjęła Jeszuę jako swego Zbawi-
ciela. Z tą wiarą prosimy także Was o modli-
twy, by Bóg otworzył jej oczy i by dostąpiła
zbawienia w Mesjaszu Izraela.

Kolejną odwiedzoną osobą była 83-letnia
Sofia. Niestety jej bliscy zginęli podczas Holo-
kaustu, a ona sama przeżyła w getcie w Żmi-
rince. Córka Sofii ze swoimi dziećmi mieszka

Sofia
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w Winnicy. Prośmy Pana o zdrowie dla Sofii,
a także o to, aby przez praktyczną pomoc
w projekcie medycznym mogła poznać swo-
jego Mesjasza i Zbawcę.

W miejscowym szpitalu odwiedziliśmy 76-
letniego Jewgienija, który na kilka dni przed
naszym przyjazdem doznał mikrowylewu,
wskutek czego porażone zostały niektóre mię-
śnie jego twarzy. Jewgienij ze łzami w oczach
dziękował nam za odwiedziny oraz za modli-
twy o jego powrót do zdrowia. W szpitalu była
przy nim jego żona, 70-letnia Wiktoria. Wik-
toria także jest bardzo schorowana, a jej naj-
większy problem to zarażenie wirusem wą-

troby typu C, które, podobnie jak w przypad-
ku Raisy z Szepetowki, należy jak najszybciej
leczyć. Módlmy się o to małżeństwo, aby za-
równo Jewgienij, jak i jego żona Wiktoria mo-
gli dojść do pełnego zdrowia. Módlmy się tak-
że o potrzebne finanse na ich leczenie.

Odwiedziliśmy także 60-letniego Wladimi-
ra, którego ojciec, przeżył Holokaust dzięki
temu, że walczył w szeregach Armii Czerwo-
nej. Wladimir jest samotny i nie ma żadnej ro-
dziny. W młodości pracował jako pracownik
fizyczny w fabryce budowlanej w Winnicy. Ze
swej skromnej emerytury, która nie sięga na-
wet 200 zł miesięcznie, nie jest w stanie zaku-
pić leków, które tak bardzo są mu teraz po-
trzebne. Jest on bardzo wdzięczny za wszelką
pomoc, a szczególne za leki, które otrzymuje
w projekcie medycznym Fundacji Szamasz.
W czasie naszej wizyty Wladimir otworzył
swoje serce na Zbawiciela Jeszuę i przyjął Go
do swego życia. Z wdzięcznością w sercach

Jewgienij i Wiktoria

prosimy Was o modlitwy za Wladimirem, aby
decyzja, którą podjął, przyniosła trwały owoc
na chwałę Bożego Królestwa.

W Winnicy odwiedziliśmy także chorego na
nowotwór Sieriożę, którego sytuację opisywa-
liśmy już w poprzednim liście z Ukrainy.
W czasie naszych odwiedzin Sierioża był
w domu. Wcześniej przeszedł przez serię na-
świetlań i radioterapii, ale jego organizm gwał-
townie się osłabił i został odesłany do domu
na rekonwalescencję. Wspólnie modliliśmy się
o Sieriożę oraz zachęcaliśmy jego żonę Rimę,
aby razem czytali Słowo Boże i modlili się do
Jeszui, którego niegdyś przyjęli jako swego
osobistego Zbawiciela. Jeszcze w czasie nasze-
go pobytu na Ukrainie Sierioża ponownie zo-
stał przewieziony do szpitala na dalsze leczenie.

Wladimir

Sierioża i Rima

Kiedy redagowaliśmy ten list, dowiedzieliśmy
się, że w dniu 10.02.2017 Sierioża odszedł do
wieczności. Parę dni przed swoją śmiercią mo-
dlił się wraz z pracownikami Fundacji Szamasz
i oddał swoje życie Jeszui. Wierzymy, że odszedł
do Niego.
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Rima jest wdzięczna za modlitwy i pomoc, którą
otrzymywali. Prosimy, módlcie się o Rimę i jej dwo-
je dzieci, aby Bóg, który jest Ojcem sierot i wdów,
pocieszył ich serca i okazał miłosierdzie.

W Winnicy odwiedziliśmy także 85-letnią
Lubow oraz jej 60-letnią córkę Raisę. Mąż Lu-
bow zmarł trzy lata temu, jednakże ona i jej
córka ciągle żyją wspomnieniami i smutkiem
po zmarłym. Raisa ze względów zdrowotnych
nie może podjąć żadnej pracy. Obydwie utrzy-
mują się z renty Lubow. Żyją w bardzo trud-
nych warunkach. Nie mają nikogo bliskiego,

Raisa i Lubow

kto mógłby je w czymkolwiek wesprzeć. Dzię-
ki Bogu za możliwość  pomocy medycznej or-
ganizowanej dla nich przez Fundację Szamasz
w Winnicy. Prosimy was, módlcie się o Lubow
i Raisę, które uczęszczają na spotkania szaba-
towe w ramach projektu „Synagoga”. Módl-
my się, aby sam Pan Bóg Izraela otworzył ich
oczy i serca na zbawienie w Mesjaszu Jeszui.

W miejscowym domu starców odwiedzili-
śmy 88-letnią Meris, której sytuację opisaliśmy

już w poprzednim liście z Ukrainy. Jesteśmy
wdzięczni Bogu za kontakty, jakie Meris utrzy-
muje z wolontariuszami Fundacji Szamasz,
a które zaowocowały tym, że Meris oddała
swoje życie Zbawicielowi Jeszui.

Bardzo poruszające były dla nas odwiedzi-
ny u 46-letniej Tatiany. Już od samej młodości
życie nie szczędziło jej wielu problemów ro-

Meris

Tatiana

dzinnych i zdrowotnych. Tatiana zachorowała
na stwardnienie rozsiane (Sclerosis Multiplex).
Niestety choroba rozwijała się dość szybko
i Tatiana przestała chodzić o własnych siłach
i zaczęła poruszać się wyłącznie na wózku in-
walidzkim. W tym czasie Tatiana uwierzyła
w Mesjasza Jeszuę, przez co jej mama całko-
wicie się od niej odwróciła i zerwała z nią
wszelkie kontakty. Kiedy Tatiana zaszła w cią-
żę, ze względu na jej chorobę i niepełnospraw-
ność, nie chciano jej przyjąć w żadnym szpita-
lu, a wszyscy doradzali jej aborcję. Jednak
Tatiana za wszelką cenę pragnęła urodzić i bar-
dzo się o to modliła. W końcu za wysoką opłatą
(około 100$) przyjęto ją na oddział porodowy
w Winnicy. Wkrótce po urodzeniu córki Pan
Bóg sprawił cud w życiu Tatiany. Okazało się,
że Tatiana zaczęła samodzielnie chodzić. Od
tego czasu minęło już prawie 20 lat. W mię-
dzyczasie urodził się jej syn, który obecnie ma
12 lat. Trzy lata po urodzeniu synka Tatiana
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przeszła przez kolejne doświadczenie. Jej syn
został zarażony wirusem wątroby typu C,
a niedługo po tym odkryto u niego raka krwi.
Dzięki Bogu, po długotrwałym leczeniu, obec-
nie jej syn jest zdrowy.

Tatiana, jako Żydówka, od wielu lat zwią-
zana jest z winnicką wspólnotą mesjańską,
gdzie może też wzmacniać swoją wiarę i li-
czyć na wsparcie w trudnych chwilach życia,
których niestety jej nie brakuje.

Kiedy wspólnie rozmawialiśmy z nią o cu-
dach, jakich doświadczyła w swoim życiu oraz
o Bożej wierności, przeczytaliśmy wspólnie
Psalm 27, 10: Choćby ojciec i matka mnie opu-
ścili, Pan jednak mnie przygarnie. Było to dla nas
wielką zachętą, kiedy widzieliśmy Bożą wier-
ność w życiu Tatiany. Prosimy Was, wspieraj-
cie Tatianę w swoich modlitwach, aby Tatiana
wytrwała wbrew okolicznościom życia.

W Winnicy odwiedziliśmy także 75-letnią
Fridę. Podczas naszej rozmowy Frida z rado-
ścią opowiadała nam, że odkąd przyjęła Jeszuę
jako swego osobistego Zbawiciela, jej życie

Frida

W ten sposób dostały się do Dżamburii. Dwa-
dzieścia lat temu zmarł mąż Fridy. Frida miesz-
ka teraz z córką Poliną, która jest lekarzem
oraz z jej mężem. Prosimy Was o modlitwy
o zdrowie Fridy oraz o zbawienie całej jej ro-
dziny.

Będąc w Winnicy odwiedziliśmy także 60-
letnią Galinę, której ojciec był polskim Żydem,
a mama pochodziła z Białorusi. Po wielu pery-
petiach wojennych, osiedli w Winnicy, gdzie
Galina pracowała jako nauczycielka nauczania
początkowego. Obecnie Galina jest na eme-
ryturze, lecz jej skromne dochody uniemożli-

Galina

wiają zakup tak bardzo potrzebnych lekarstw,
szczególnie w leczeniu cukrzycy. Galina jest
bardzo wdzięczna za okazywaną jej pomoc.
Jest także otwarta na zwiastowane jej Słowo
Boże. Prosimy, módlcie się za Galinę, aby
w zupełności zaufała Jeszui jako swemu osobi-
stemu Zbawicielowi.

Ostatnią osobą odwiedzoną przez nas
w Winnicy był 91-letni Borys. Borys w swoim
życiu przeszedł przez koszmar wojny i Holo-
kaustu. Tylko cudem, jako młody chłopak
uniknął masowych mordów winnickich Żydów.
Swoje życie zachował dzięki zaangażowaniu
w tzw. komando stolarskie, które zorganizo-
wane było przez przyjaźnie nastawionego do
Żydów miejscowego przedsiębiorcę Franca
Iwanowicza Buszyńskiego. Tym sposobem ura-
tował on wielu miejscowych Żydów przed nie-
chybną śmiercią. Zarówno Franc Iwanowicz
Buszyński, jak i jego córka, Walentyna Fran-
cowna, za niezwykły wysiłek włożony w rato-

uległo całkowitej przemianie, a przede wszyst-
kim w swoim codziennym życiu doświadcza
niezwykłego i głębokiego pokoju. Frida nie
miała łatwego dzieciństwa. Kiedy nastała nie-
miecka okupacja Winnicy, jej ojciec, jako Żyd,
został wezwany do miejscowego wydziału ge-
stapo pod pozorem dopełnienia urzędowych
formalności. Niestety został tam zamęczony
na śmierć. Frida została sama z matką. Po ja-
kimś czasie udało im się uciec poza obręb mia-
sta i przedostać się do kolumny ewakuacyjnej.
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wanie winnickich Żydów w okrutnym czasie
Holokaustu, otrzymali medal Sprawiedliwy
Wśród Narodów Świata.

Kiedy tak rozmawialiśmy z bardzo schoro-
wanym już Borysem, to w naszych sercach
zrodziła się wdzięczność dla Boga za Jego nie-
zwykłą ochronę i opiekę, jaką okazał dla Bory-
sa w tylu śmiertelnych niebezpieczeństwach,
przez które przeszedł. Jednakże nie przesta-
jemy prosić Wszechmogącego Boga, aby życie
Borysa nie zakończyło się tylko tutaj na tej zie-
mi, lecz aby przez przyjęcie Mesjasza Jeszui,
po swoim odejściu z tej ziemi, rozpoczął życie
wieczne w Jego obecności.

Kolejnym etapem naszego wyjazdu był
Mohylew Podolski, gdzie także odwiedzaliśmy
niektóre osoby w ich domach. Jedną z nich był
74-letni Grisza, który czas wojny przeżył

w mohylewskim getcie. Siedem miesięcy temu
zmarła jego żona Faina. Grisza otrzymuje pacz-
ki oraz pomoc medyczną z Fundacji Szamasz.
Prosimy Was o modlitwy za Griszą, aby otwo-
rzył swoje serce dla Jeszui, o którym wiele od
nas słyszał.

Inną osobą, którą także odwiedzili w Mo-
hylewie Podolskim, była 78-letnia Galina. Po
przeżyciach wojennych, Galina przez 30 lat
mieszkała i pracowała jako pielęgniarka

Borys

Grisza

Galina

w Lwowie. Z wielką wdzięcznością i rozrzew-
nieniem Galina wspominała swój pobyt w Pol-
sce w ramach projektu „Odpoczynek”. Od
tego czasu minęło już ponad 10 lat, lecz te
chwile wciąż pozostały żywe w jej pamięci.
Obecnie Galina złamała staw biodrowy i jest
przykuta do łóżka, jednak znajduje się pod tro-
skliwą opieką swojej krewnej, która przyjecha-
ła z Lwowa na czas rekonwalescencji Galiny.
Galina jest bardzo wdzięczna za obiady, które
przynoszone są do jej domu ze stołówki, szcze-
gólnie w tym trudnym dla niej czasie, kiedy zu-
pełnie nie może się poruszać. Prosimy Was
o modlitwy za Galiną, aby wszystko to, co już
niegdyś i obecnie słyszała o Zbawicielu Jeszui,
zrodziło w jej sercu żywą wiarę, która dopro-
wadzi ją do zbawienia.

Odwiedziliśmy także 90-letniego Ilię.
W czasie wojny i okupacji niemieckiej dostał
się do Armii Czerwonej i jako żołnierz, po wie-
lu perypetiach po zakończeniu wojny, powró-
cił do Mohylewa Podolskiego. W rozmowie
z nami Ilia był bardzo wdzięczny za wszelką
pomoc, jaką otrzymuje przez paczki żywno-
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Ilia

ściowe oraz obiady na stołówce. W swoim
życiu doświadczył wiele trudności i proble-
mów. Prosimy, módlcie się o niego, aby rychło
poznał Jeszuę Mesjasza jako swego osobiste-
go Zbawiciela.

W czasie naszego pobytu na Ukrainie poje-
chaliśmy także do Kalinowki, gdzie od tego
roku rozpoczęliśmy pomoc poprzez projekt
medyczny.

Pierwszą osobą odwiedzoną przez nas
w Kalinowce była 75-letnia Anelija. W przeded-
niu naszej wizyty Anelija, na skutek potknię-
cia, doznała urazu nogi. Była bardzo wdzięcz-

Anelija

ka w Dniepropietrowsku. Anelija przez 35 lat
pracowała jako nauczyciel języka i literatury
rosyjskiej. Jej skromna emerytura nie wystar-
cza nawet na opłatę ogrzewania, nie mówiąc
już o innych niezbędnych wydatkach. W cza-
sie rozmowy Anelija stwierdziła: „Zazdrosz-
czę wam waszej wiary, też chciałabym taka
mieć”. Kiedy zaproponowaliśmy jej modlitwę,
Anelia powiedziała nam: „Tak, bardzo proszę
o modlitwę, abym i ja mogła przyjąć Jeszuę do
swego serca”. Powierzajmy Aneliję w modli-
twach, aby Pan i Zbawiciel Jeszua poprzez
swego Ducha utwierdzał ją w podjętej decy-
zji.

Kolejnymi osobami odwiedzonymi przez
nas w Kalinowce było małżeństwo: 69-letnia
Ludmiła i 70-letni Nahum. Nahum pracował
jako inżynier elektronik, a Ludmiła jako lekarz
kardiolog w miejscowym szpitalu. Nahum,

Nahum i Ludmiła

na za wizytę oraz pomoc, jaką będzie otrzy-
mywać przez projekt medyczny. Jedyna córka
Aneliji wraz z mężem i dorosłą wnuczką miesz-

z powodu nasilającej się chronicznej epilepsji,
wymaga stałej kontroli lekarskiej oraz lecze-
nia farmakologicznego, które wielokrotnie
przekracza ich niewielkie emerytury. Ludmiła
oraz Nahum wiele słyszeli o Bogu Izraela oraz
Zbawicielu Jeszui. Tym niemniej Nahum de-
klaruje, że ma dystans do Boga oraz wiary,
natomiast Ludmiła poprzez kontakty ze Świad-
kami Jehowy zaznajomiona jest z Pismem
Świętym. Prosimy Was, przynoście Ludmiłę
oraz Nahuma przed Boże oblicze, gdyż oby-
dwoje potrzebują poznania prawdy o zbawie-
niu w Mesjaszu Izraela – Jeszui.

Odwiedziliśmy także 71-letnią Idę, która
pracowała w szkole średniej jako sekretarka.
Ida nie ma rodziny i mieszka samotnie w bar-
dzo nędznych warunkach. Jest schorowana
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Ida

i potrzebuje stałej opieki oraz leczenia. Do-
datkowo kontakt z nią jest utrudniony z po-
wodu choroby psychicznej, która uwidacznia
się poprzez ciągły strach o swoje życie. Prosi-
my Was, módlcie się o Idę, aby w jej samotno-
ści i pomimo wielu dolegliwości, Bóg Izraela,
który troszczy się o swoje dzieci, przemawiał
do jej serca poprzez swego Ducha Świętego,
by mogła Go coraz lepiej poznawać. Prośmy
o to, aby poprzez kontakt z osobami wierzą-
cymi, Ida mogła otworzyć swe serce na Zba-
wiciela Jeszuę.

Ostatnią osobą odwiedzoną przez nas
w Kalinowce była 75-letnia Ludmiła. Ludmiła

Ludmiła

w miejscowej szkole średniej. Prośmy o Lud-
miłę, która miała już kontakty z osobami wie-
rzącymi, aby w jej sercu wzrastała wiara, któ-
ra wyda dobry owoc zbawienia w jej życiu.

Kolejną miejscowością, w której odwiedza-
liśmy potrzebujące osoby, był Niemirów.

W tym mieście odwiedziliśmy małżeństwo:
67-letniego Włodymira oraz 67-letnią Ritę.
Włodymir od paru lat choruje na nadciśnienie

oraz ma problem z oczami. Coraz bardziej
pogarsza mu się wzrok. Mogliśmy porozma-
wiać z nimi o ich potrzebach, a przede wszyst-
kim o najważniejszej z potrzeb, która dotyczy
ich zbawienia. Jesteśmy wdzięczni Bogu za ich
otwartość na Ewangelię i modlimy się, aby
poznali Jeszuę jako swego osobistego Zbawi-
ciela.

Kolejną miejscowością, do której dotarliśmy
podczas naszego pobytu na Ukrainie, był Gai-
sin.

Będąc w Gaisinie, odwiedziliśmy 81-letnie-
go Michaiła, który prawie całkowicie utracił
wzrok. Naszym pragnieniem jest, aby w ra-
mach projektu medycznego zorganizować

Włodymir i Rita
z córką Anną

od dwóch lat choruje na nadciśnienie tętnicze
i w związku z tym wymaga stałego leczenia.
W swoim zawodowym życiu Ludmiła praco-
wała jako nauczycielka matematyki i fizyki

Michaił
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kompleksowe badania wzroku Michaiła, by
określić, w jakim stopniu można podratować
jego wzrok.

Michaił już wiele lat temu oddał swoje życie
Zbawicielowi Jeszui i jedynie zaufanie w Jego
pomoc przenosi go z dnia na dzień w jego pro-
blemach. Prosimy Was, wstawiajcie się w Wa-
szych modlitwach za Michaiłem, aby Pan do-
dawał mu wiary i siły w jego codziennych
zmaganiach. Prośmy też Pana o potrzebne fi-
nanse na badanie i leczenie wzroku Michaiła.

W Gaisinie odwiedziliśmy także 71-letnią
Ninę, która już od siedmiu lat jest wdową.

Mieszka wraz z synem Leonidem, któremu
bardzo trudno jest znaleźć pracę. W czasie
wojny rodziców Niny uratowali ewangelicz-
nie wierzący chrześcijanie, którzy nawet po
wojnie troszczyli się o jej rodziców. Pozostali
członkowie rodziny, zarówno ze strony ojca,
jak i matki, zostali rozstrzelani w Idiejewkie,
niewielkiej wiosce, w której zorganizowano
tymczasowe getto dla okolicznych Żydów. Je-
steśmy Bogu wdzięczni za to dobre świadec-
two, jakiego Nina mogła doznać wraz z rodzi-
cami ze strony chrześcijan, którzy swoją wiarę
w Boga Izraela i Jeszuę pokazali w praktycz-
nym działaniu w tych niełatwych czasach,
w jakich przyszło im żyć.

Nina

Nina jest bardzo wdzięczna za pomoc me-
dyczną, a ze względu na świadectwo chrze-
ścijan, jest też bardzo otwarta na Jeszuę. Nina
otrzymała od nas w prezencie Pismo Święte.
Prosimy Was o modlitwy za Niną, aby sam Bóg
Izraela poprzez swego umiłowanego syna Je-
szuę, objawiał się dla niej na kartach Słowa
Bożego.

Kolejną miejscowością na trasie naszego
wyjazdu był Tywrow, gdzie odwiedziliśmy

Faina i Eduard

małżeństwo: 78-letniego Eduarda i 72-letnią
Fainę. Obecnie Eduard jest po zawale serca
i otrzymuje leki w ramach projektu medycz-
nego Fundacji Szamasz. Wraz z żoną są bar-
dzo wdzięczni za lekarstwa, które są im nie-
zbędne, aby przeżyć. Prosimy Was, módlcie
się o Fainę i Eduarda, którzy wiele słyszeli
o zbawieniu w Jeszui, aby Duch Święty otwie-
rał oczy ich serca na zbawienie.

W Tywrowie odwiedziliśmy także 49-letnią
Lenę, którą opisywaliśmy na naszej stronie in-

Lena
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ternetowej w ramach projektu SOS. Lena po-
przez burzliwe perypetie w swojej młodości
oraz paraliż przyszła do poznania Jeszui jako
swego osobistego Zbawiciela i pragnie Mu słu-
żyć z całego serca. Lena ze względu na bardzo
trudną sytuację finansową (jej renta inwalidz-
ka to zaledwie 50 zł miesięcznie!) potrzebuje
stałej pomocy medycznej oraz żywnościowej.
Mieszka wraz z mężem w jednym pokoiku
w internacie, którego większą część stanowi
dom starców. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to,
że członkowie miejscowej społeczności
żydowskiej w miarę możliwości odwiedzają
Lenę i mają z nią kontakt.

Ostatnią miejscowością, do której dotarli-
śmy w czasie naszego pobytu na Ukrainie, był
Szargorod. Również w tym mieście odwiedza-
liśmy osoby, które otrzymują pomoc me-
dyczną.

Pierwszymi z nich było małżeństwo: 67-
Bella i 65-letni Wiktor, którzy przyjęli nas
z wielką radością. Bella w ostatnim czasie prze-

Wiktor i Balla

Luda

opiekuje się też swoim 92-letnim ojcem.
W czasie naszej rozmowy Luda opowiadała
nam, jak wielkiej fali antysemityzmu doświad-
czali żydowscy mieszkańcy Szargorodu. Obec-
nie też nie żyje im się łatwo i pozostało ich już
bardzo mało. Prosimy Was o modlitwy o zdro-
wie Ludy oraz o to, by Dobra Nowina o Je-
szui, którą usłyszała, znalazła dobry grunt
w jej sercu.

Ostatnią osobą odwiedzoną w Szargorodzie
była 72-letnia Wiera. Po dwudziestu pięciu la-

szła przez szereg operacji wzroku, natomiast
Wiktor, ze względu na słabe serce, musiał
przejść operację wszczepienia elektrostymu-
latora serca. Zarówno Bella, jak i Wiktor sły-
szeli o Mesjaszu Jeszui, szczególne podczas ich
pobytu na odpoczynku w Polsce. Prośmy Pana
Boga o to, aby ich wiara w Jeszuę coraz bar-
dziej się wzmacniała oraz aby doświadczali Jego
pomocy w swoim życiu na każdy dzień.

W Szarogrodzie odwiedziliśmy także 64-
letnią Ludę, która również otrzymuje pomoc
medyczną. Od 15 lat Luda jest wdową. Jej je-
dyny syn mieszka i pracuje w Kijowie. Luda

Wiera

tach pracy jako pielęgniarka, Wiera otrzymuje
1300 hrywien emerytury, co odpowiada 200 zł
miesięcznie. Od kiedy 4 lata temu zmarł jej
mąż, jest jej bardzo ciężko. Wierze nie starcza
środków finansowych nawet na podstawowe
potrzeby. Dlatego tak wdzięczna jest za każdą
pomoc, którą może otrzymać, a szczególnie



– 12 –

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:). Prośmy o ochronę ich życia przed wszel-
kimi atakami terrorystycznymi. Zachęcamy do czytania bieżących informacji z Izraela, któ-
re są pomocne do modlitwy, a które zamieszczamy na naszej stronie internetowej: www.sha-
lomoswiecim.pl.

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. Prośmy także o Arabów mieszkających w Izra-
elu, aby zostali uwolnieni od ducha islamu oraz nienawiści do narodu żydowskiego.

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-

za leki na leczenie kręgosłupa, nadciśnienia
oraz stawów. Prosimy Was o modlitwy za
Wierą, aby poprzez praktyczną pomoc oka-
zywaną jej przez wzgląd na Mesjasza Jeszuę,
mogła poznać Go jako swego osobistego Zba-
wiciela.

Jesteśmy też Bogu wdzięczni za spotkanie
szabatowe we wspólnocie mesjańskiej w Win-
nicy. Naszą radością jest to, że jej uczestnika-

mi, którzy poznali Jeszuę jako Mesjasza i Zba-
wiciela, jest wiele osób, którym od lat poma-
gamy i które poprzez tę pomoc doszły do po-
znania Zbawiciela. Módlmy się, aby wspólnota
ta nadal rozwijała się na chwałę Bożego Kró-
lestwa.

Mimo tych trudnych czasów, jesteśmy Bogu
wdzięczni za to, że w choć niewielkiej mierze
możemy praktycznie pomagać tym, którzy ze
względu na swój wiek i przeżycia już niedługo
pozostaną wśród nas. Dziękujemy Wam za to,
że poprzez swoje modlitwy i finanse tak wier-
nie wspieracie nas w tym dziele miłosierdzia.
Oby dobry Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba
pomógł nam wszystkim jak najdłużej okazy-
wać im nie tylko praktyczną pomoc i wspar-
cie, ale także głosić zbawienie w Jeszui – ich
Mesjaszu, który w swojej łasce i wierności
może ich zbawić i darować im życie wieczne.

Szalom z Oświęcimia
Spotkanie szabatowe w Winnicy
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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 medycznym, bardzo
prosimy Was o modlitwy wstawiennicze o Boże zaopatrzenie w środki finansowe potrzebne do
funkcjonowania tego projektu.

8. Z racji tego, że w ostatnim czasie otrzymujemy coraz więcej próśb o modlitwy wsta-
wiennicze za Wami, mamy pragnienie, aby każda osoba potrzebująca wsparcia modli-
tewnego informowała nas o tym. Wszystkie Wasze potrzeby będziemy zamieszczać
w naszym liście modlitewnym z prośbą, aby Bracia i Siostry wstawiali się do Boga Naj-
wyższego za sprawami, 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 Anną z Oświęcimia, o jej uzdrowienie.
• Siostrą Anetą z Białegostoku, o jej uzdrowienie.
• Siostrą Arimathią z Darmstadt, której leży na sercu Polska, o posilenie na

zdrowiu.
• Bratem Piotrem z Białegostoku o pokój do serca i akceptację ze strony sąsiadów.
• Bratem Marcinem, aby Bóg dał siłę do wytrwania w wierze jego żonie Annie

i synowi Norbertowi.
• Siostrą Mirą z Mińska Mazowieckiego o ogólne wzmocnienie duchowe i cielesne

oraz o zdrowie dla jej brata i bratowej.
• Agnieszką z Białegostoku o uzdrowienie
• Bratem Sławomirem ze Skoczowa o uzdrowienie i posilenie.
• Bratem Jerzym z Katowic o pełne uzdrowienie.
• Siostrą Iwoną z Ustronia o zdrowie.
• Siostrą Iwoną z Miętkiego k. Szczytna, aby doznała pełnego uzdrowienia.
• Bratem Wiesławem o nawrócenie dla jego całej rodziny i rozwiązanie ich wszyst-

kich problemów.
• Bratem Piotrem z Lubartowa o rozwiązanie problemów w pracy.
• Renatą o Boże błogosławieństwo w pisaniu pracy na temat Izraela.
• Markiem, który jest zarażony wirusem zapalenia wątroby HCV, o zdrowie

i dalsze działanie Boże w jego życiu.
• Siostrą Jadwigą z Pogwizdowa, by Bóg zbawił jej męża i resztę niezbawionej

rodziny 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 pokonywaniu trud-
nego 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.
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• Siostrą Anetą z Kołobrzegu, która prosi o modlitwę o nawrócenie męża, miłość
w rodzinie, błogosławieństwo i ochronę dla jej dzieci i małżeństwa oraz pracę dla
niej.

• 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 siebie,
uleczył i uwolnił, by na nowo zapragnęli Mu służyć oraz o Bożą ochronę i błogo-
sławieństwo dla nich.

• Siostrą Alicją z Koszalina, która prosi o modlitwę wstawienniczą o jej uzdro-
wienie z łuszczycy i nadczynności z tarczycy oraz zbawienie przyjaciół.

• 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 dla siebie
oraz brata Pawła.

• 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. Dziękujmy Bogu, że dał się poznać jej 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 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.
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• Siostrą Elwirą z Niemiec, która prosi o modlitwę wstawienniczą za swoimi
dziećmi, aby znalazły zbawienie w Chrystusie oraz o Bożą ochronę jej firmy
przed upadlością.

• O zdrowie dla Brata Marka.
• O zdrowie Siostry Ewy z Lublina oraz nawrócenie jej syna Pawła.

Osoby, których modlitwy zostały wysłuchane, prosimy o poinformowanie nas o tym.

  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.

W związku z wieloma zapytaniami odnośnie możliwości wspólnego wyjazdu na
Ukrainę do miejscowości, gdzie prowadzona jest służba pomocy dla ubogiej ludno-
ści żydowskiej, informujemy, iż planujemy grupowy wyjazd na Ukrainę dla maksy-
malnie 7 osób. Wyjazd taki miałby miejsce w dniach od 5–14 czerwca 2017 r. Orien-
tacyjna cena, wliczając w to 10-dniowy pobyt z wyżywieniem, noclegiem oraz
transportem wyniesie 950,- zł.

Zainteresowanych takim wyjazdem bardzo prosimy o kontakt telefoniczny:
338430667 lub mailowy: hope@pro.onet.pl

Decydująca jest kolejność zgłoszeń!
Pierwszeństwo mają te osoby, które nie były jeszcze z nami na Ukrainie.


