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Oświęcim, sierpień 2013

Drodzy Bracia i Siostry

Urodziłem się w rodzinie rzymskokatolickiej w małej osadzie Boćki w województwie biało-
stockim. Fakt, że moi rodzice mieli przychylny stosunek do Żydów sprawił, że i ja zacząłem
przychylnie odnosić się do tego narodu. Przez długi jednak czas mojego życia (mam obecnie 79
lat) nie czułem potrzeby zajmowania wyraźnego stanowiska wobec tematyki izraelskiej. Dopie-
ro odkąd zacząłem uczestniczyć w konferencjach prowadzonych przez Służbę Szalom w Oświę-
cimiu na ten temat, a czynię to od 2000 roku, zacząłem coraz bardziej otwierać się na tę spra-
wę. Prowadzone bowiem na tych konferencjach wykłady zaczęły w coraz większym stopniu
rozbudzać moje zainteresowanie i przemawiać do moich przekonań. Jako człowiek biblijnie
wierzący zacząłem uzmysławiać sobie coraz mocniej ten głęboki związek naszej chrześcijań-
skiej wiary z Izraelem i jego niezwykłymi dziejami. Wprawdzie czytając Słowo Boże, przez lata
miałem świadomość, że nasze duchowe korzenie sięgają do tego, a nie innego narodu, ale te-
matyka ta głębiej mnie nie poruszała. Kiedy jednak wysłuchałem wiele cennych wykładów na
omawiany temat, przeczytałem sporo artykułów, zapoznałem się bliżej z historią Żydów, zwłasz-
cza po ich rozproszeniu w 70 r. n.e., zacząłem coraz intensywniej uświadamiać sobie to, jak
rzadko dotychczas przypominano nam w kościele o tym, że całe nasze dziedzictwo duchowe
pochodzi właściwie od Żydów. To przecież najpierw Pan Bóg im objawił siebie, im nadał zakon,
z nimi zawarł przymierze i spośród nich powołał Swoje sługi – proroków. Ci zaś przekazali Boże
orędzie swojemu ludowi, napominali go i co jest tak niezwykle istotne, przepowiadali przyjście
Mesjasza, naszego Pana i Zbawiciela. A to, że nasz Pan przyszedł w tym narodzie, na ziemi
izraelskiej, tu nauczał Ewangelii, tam przygotował swoich uczniów do podobnej misji, złożył
ofiarę ze swojego bezgrzesznego życia za nasze winy, tam wreszcie zmartwychwstał i odszedł
do nieba? Czyż to wszystko nie powinno nas usposabiać życzliwie do tego narodu? Krótko
mówiąc, cały Boży plan zbawienia człowieka dokonał się wśród Izraelitów i na ich świętej ziemi.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 21 lipca b.r., w wieku 83 lat
odszedł do Pana Brat Karol Wojdakowski.

Brat Karol wraz z żoną Marią wielokrotnie uczestniczył w corocznych konferencjach
„Z holokaustu do żywej nadziei” w Oświęcimiu. Swoją postawą oraz życiem stanowił dla
nas przykład wierności Panu oraz służbie, którą prowadzimy, a w którą całym sercem był
zaangażowany.

W tej sytuacji postanowiliśmy na nowo wydrukować świadectwo zgasłego Brata,
w którym opowiada jak Pan pobudził i otworzył jego serce dla sprawy Izraela.

Brat Karol oraz jego optymizm i uśmiech na zawsze pozostaną w naszej wdzięcznej
pamięci.

…a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich – List do Hebrajczyków 13,7b.
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PUNKTY DO MODLITWY WSTAWIENNICZEJ I INFORMACJE

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

2. Prośmy Wszechmogącego Boga o narody arabskie, aby mogły poznać jedyne źródło pokoju i zba-
wienia, którym jest Jezus Chrystus.

3. Otrzymujemy wiele informacji o rosnących potrzebach ludności izraelskiej w Izraelu. Wiele osób
zmaga się z chorobami oraz cierpi niedostatek. Wśród nich są nowi emigranci,
a także wdowy wraz z dziećmi. Bardzo Was prosimy, abyśmy jako Stowarzyszenie Służba Szalom
mogli wesprzeć choćby w niewielkim stopniu ich potrzeby, a przez to dotrzeć do ich serc z posel-
stwem miłości w Mesjaszu Izraela Jeszui. Pomoc tą chcielibyśmy czynić przez kongregacje mesjań-
skie w Izraelu.

4. Módlmy się o siebie nawzajem, którzy razem przez nasze zaangażowanie tworzymy Stowarzysze-
nie Służba Szalom w Oświęcimiu, aby Bóg wspierał nas w codziennym życiu oraz we wszystkich
przedsięwzięciach. Módlmy się także o naszych współpracowników na Ukrainie.

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

6. Ze względu na coraz bardziej zwiększające się potrzeby związane z projektem medycznym, bar-
dzo prosimy Was o modlitwy wstawiennicze o Boże zaopatrzenie w środki finansowe potrzebne
do funkcjonowania tego projektu.

7. Bardzo potrzebujemy Biblii dużego formatu w języku rosyjskim z gwiazdą Dawida i menorą 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 przekazywać je tym, którym
pomagamy.

8. Z racji tego, że w ostatnim czasie otrzymujemy coraz więcej próśb o modlitwy wstawiennicze 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 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 Swietą z Winnicy o uzdrowienie z choroby nowotworowej.
• Bratem Tomaszem z Warszawy, którego mama i brat cierpią na poważne problemy

zdrowotne.

Mam oczywiście świadomość jak często ten naród okazywał się niewierny Bogu i odwracał
się od Niego, ale nie mniej uświadamiam sobie jak wielką miłością darzył go Bóg (Jer 31,3)
i pomimo wszystko nie przestał go miłować do dziś, choćby ze względu na jego praojców
(Rz. 11,28). Jakże wielka szkoda, że chrześcijanie (pomijam tu rodzaj wyznania) zamiast okazy-
wać przychylność i wdzięczność Żydom mieszkającym w ich krajach, nierzadko dopuszczali się
wobec nich karygodnych czynów i prześladowali ich. Jakże więc ja obecnie mógłbym nie miło-
wać Żydów, moich starszych braci w wierze, wiedząc, że największe bogactwo duchowe
(Pismo Święte, zbawienie) otrzymaliśmy od Boga, ale za ich pośrednictwem.

Cieszę się z tego, że moja żona Maria również bardzo żywo zainteresowała się tematyką
izraelsko-chrześcijańską i uczestniczyła już kilkakrotnie w odnośnych konferencjach.

Karol Wojdakowski
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• Dziękujmy Bogu za to, że wysłuchał modlitw i Monikę przestała boleć głowa.
• 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 alkoho-

lowej oraz dał się poznać jej 17-letniej córce Ewelinie.
• Siostrą Anią z Zabrza, która prosi o modlitwy o upamiętanie i zbawinienie 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, który prosi o uzdrowienie Agnieszki i pracę z Bożym błogosła-

wieństwem dla Janusza i Stanisława.
• Siostrą Basią z Poznania o uzdrowienie ze schorzeń i dalszą siłę w przetrwaniu cho-

roby, z którą zmaga się od wielu lat.
• Oduchowe potrzeby Siostry Iwony.
• Bratem Antonim z Tomaszowa Mazowieckiego, który dziękuje wszystkim za modlitwy

i prosi w imieniu Jezusa o nawrócenie i uwolnienie od alkoholu syna Janusza.
• Bratem Tomaszem z Poznania, który jest ciężko chory i czeka na przeszczep wątroby.
• 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.
• 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.
• Siostrą Mirosławą z Jaworzna o Bożą pomoc w znalezieniu pracy.
• Bratem Mirosławem o uzdrowienie z rozedmy płuc oraz spowodowanych wypad-

kiem schorzeń kręgosłupa.
• Siostrą Anną z Dąbrowy Górniczej, która prosi o modlitwę za jej synów,

a szczególnie za jednym z nich, aby Pan Bóg wzmocnił jego małżeństwo i rodzinę.
• Braterstwem Ławrowskimi z Pomorza o uzdrowienie.
• Siostrą Ireną z Głuchołaz, która ma problemy z sercem.
• Bratem Pawłem z Warszawy o uzdrowienie z przewlekłych schorzeń.
• 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 wytrwało-
ści 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 milczcie! I nie dajcie mu spokoju, dopóki nie
odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sławnym 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 informacyjno-modli-
tewnych.

11. Jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu jesteśmy otwarci na przyjazd do Wa-
szych 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 osobom, aby
w ten sposób informacja o dziele pomocy wśród ubogiej ludności na Ukrainie mogła dotrzeć do
szerszych kręgów zainteresowanych tą służbą.
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