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Oświęcim, listopad 2012

Drodzy Bracia, drogie Siostry

Z radością i wdzięcznością Bogu, pragnie-
my poinformować Was, iż dzięki Bożej łasce
już po raz dziesiąty zorganizowaliśmy odpo-
czynek w Polsce dla 8 osób pochodzenia
żydowskiego z Ukrainy. Były to między inny-
mi osoby z Winnicy, które otrzymują od nas
pomoc przez projekt medyczny, który wspie-
ramy w tym mieście.

Był to wspaniały i błogosławiony czas, pod-
czas którego widzieliśmy Boże działanie w ser-
cach tych ludzi.

W czasie wspólnych spotkań, gdy otwiera-
liśmy i czytaliśmy Boże Słowo, widzieliśmy jak
Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba osobiście,
z wielką miłością i czułością przemawia do serc
synów i córek tej małej cząstki Swojego wy-
branego ludu, których mieliśmy przywilej i ra-
dość gościć.

Podczas codziennych spotkań i rozmów,
wielu z nich dzieliło się swoimi przeżyciami
i  wspomnieniami z przeszłości. Niestety żad-
nego z nich nie ominęła zawierucha i piekło
holokaustu. Wszyscy w latach swojego dzie-
ciństwa i wczesnej młodości zakosztowali
straszliwej tragedii utraty swoich bliskich, stra-
chu, tułaczki oraz ukrywania się przed hitle-
rowskimi zbrodniarzami. Nowe, powojenne
czasy pod rządami Związku Radzieckiego żad-
nemu z nich nie przyniosły ulgi w trudnościach
i odrzuceniu. W pocie czoła, o wiele bardziej
niż ich nie żydowscy rówieśnicy musieli zabie-
gać o to, aby mieć możliwość studiowania czy
pracy na stanowiskach, o które się ubiegali.
Mimo tego jednak wiele razy ze względu na
ich żydowskie pochodzenie byli pogardzani
i poniżani do poziomu ludzi niższej kategorii.

Dla naszych drogich gości zorganizowaliśmy
wyjazd do Krakowa, gdzie zobaczyli żydowską

część miasta oraz zabytkowe centrum Krako-
wa. Pobyt w Oświęcimiu połączony był ze
zwiedzaniem byłego niemieckiego obozu
śmierci Auschwitz-Birkenau. Na końcu zoba-

czyliśmy Zakopane. Wszyscy byli zachwyceni
oraz wdzięczni za możliwość zobaczenia tych

Pobyt w Krakowie – zwiedzanie Wawelu

Wizyta w byłym obozie śmierci Auschwitz-Birkenau
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pięknych, a także i smutnych zakątków nasze-
go kraju.

Pewnego dnia, w czasie rozmowy 80-let-
nia Nina wyznała, że prawie całe swoje życie
przeżyła w smutku i cierpieniu. Najpierw
w czasie holokaustu straciła wszystkich swo-
ich bliskich, a parę lat temu zmarł jej ukocha-
ny mąż. W jej życiu mało było chwil, w któ-
rych mogłaby się śmiać beztrosko. Z wielką
radością, która z trudem przeciskała się przez
jej łzy, Nina powiedziała: „W czasie tego poby-
tu choć na chwilę mogłam zapomnieć o smut-
ku, troskach i szarzyźnie dnia codziennego
w moim kraju. Dzięki wam po raz pierwszy
od wielu lat mogłam się naprawdę radować.
Serdecznie dziękuję. Niech wam Bóg za to od-
płaci!”

Trudno jest wyrazić słowami uczucie rado-
ści i wdzięczności naszych drogich, których
gościliśmy w naszym kraju w tym czasie.

Na nowo dziękujemy Panu za Jego prze-
możne działanie w sercach tych ludzi, które
połączone z praktycznym okazywaniem miło-
ści i współczucia przyczyniło się do usunięcia
z ich serc oraz życia wielu kamieni depresji,

smutku i odrzucenia, które tak bardzo przy-
słaniały im obraz Boga Izraela oraz ich Mesja-
sza Jeszui. Z nadzieją i modlitwą w naszych
sercach prosimy Was o modlitwy za każdą
z tych osób, aby te stare i zapomniane przez
wielu „gałązki” na nowo ożyły w swoim drze-
wie. Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze,
zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszcze-
pić ich ponownie… o ileż pewniej zostaną wsz-
czepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z na-
tury do niego należą – List do Rzymian 11,23 i
24b.

Zdajemy sobie sprawę z tego, iż wspaniałą,
Bożą atmosferę oraz pogodę, jaką cieszyliśmy
się w czasie całego pobytu naszych gości w Pol-
sce zawdzięczamy wyłącznie Bogu, który
w Swoim Słowie powiedział: Przechodźcie,
przechodźcie przez bramy, gotujcie drogę ludo-
wi! Torujcie, torujcie ścieżkę, usuwajcie kamie-
nie…Powiedzcie córce syjońskiej: Oto nadcho-
dzi twoje zbawienie,… Księga Izajasza 62,10-11.

Szalom z Oświęcimia

Spotkanie w Oświęcimiu Odpoczynek w Puławach
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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. Prośmy Wszechmogącego Boga o narody arabskie, aby mogły poznać jedyne źródło poko-
ju i zbawienia, którym jest Jezus Chrystus.

3. Otrzymujemy wiele informacji o rosnących potrzebach ludności izraelskiej w Izraelu. Wie-
le 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 poselstwem miłości w Mesjaszu Izraela Jeszui. Pomoc tą chcielibyśmy czynić
przez kongregacje mesjańskie w Izraelu.

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

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. Nasze kolejne kwartalne spotkanie modlitewne odbędzie się 01.12.2012. Spoty-
kamy się przed bramą główną obozu Birkenau o godzinie 10.00. W tym samym
czasie będą się modlić również nasi Bracia i Siostry na terenie obozu w Majdanku.

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
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.
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W kolejnym miesiącu módlmy się za:
• Siostrą Swietą z Winnicy o uzdrowienie z choroby nowotworowej.
• Siostrą Zdzisławą z Żywca o jej zdrowie oraz zbawienie rodziny w Niem-

czech.
• Bratem Antonim, który prosi o uzdrowienie Agnieszki i pracę z Bożym bło-

gosławieństwem dla Janusza i Stanisława.
• Siostrą Basią z Poznania o uzdrowienie ze schorzeń i dalszą siłę w przetrwa-

niu choroby, z którą zmaga się od wielu lat.
• O potrzeby Siostry Iwony, o uwolnienie z mocy ciemności.
• Bratem Antonim o uzdrowienie z choroby serca i wątroby oraz pokrzepienie

całego organizmu.
• 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 scho-

rzeń.
• Siostrą Mirosławą z Jaworzna o Bożą pomoc w znalezieniu pracy.
• 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 szczególnie za jednym z nich, aby Pan Bóg wzmocnił jego małżeństwo
i rodzinę.

• Siostrą Anną z Zielonej Góry  (81 lat), która prosi wszystkich o wsparcie
w modlitwie.

• 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.
• Dziękujmy Panu, że na nowo rozradował Siostrę Martę z Puław.
• 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.
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Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Marszu Żywych
pragniemy poinformować, że kolejny Marsz odbędzie się w dniu 08.04.2013 r.

Wzorem minionych lat nadal chcemy w nim uczestniczyć i błogosławić
wszystkich jego uczestników. W związku z tym postanowiliśmy wziąć udział

w Marszu Żywych odpłatnie. Koszt ten będzie wynosił około 100,- zł od osoby,
co da gwarancję uczestniczenia w Marszu wszystkim zainteresowanym.

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. Jesteśmy Bogu wdzięczni za spotkanie w zborze zielonoświątkowym w Wiśle Czar-
nem które odbyło się w dniu 28 października 2012 r.

14. 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.


