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Oświęcim, październik 2013 r.

Drodzy Bracia, drogie Siostry

Dzięki Bożej łasce we wrześniu mogliśmy
ponownie być na Ukrainie. Sam Bóg w swojej
dobroci strzegł naszego wyjścia i przyjścia oraz
pomógł nam spotkać się z naszymi Drogimi,
którym wspólnie niesiemy pomoc.

Będąc w Szepetowce odwiedziliśmy 89-let-
nią Cylę, o którą troszczy się jej córka Pola.
Pola uczęszcza na stołówkę oraz przynosi obia-
dy swojej mamie do domu. Cyla jest schoro-
wana i z powodu problemów z cukrzycą nie

Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg!
Iz. 40,1

Ponownie spotkaliśmy się z Miszą i Olgą,
o których pisaliśmy w poprzednim liście
z Ukrainy. Misza regularnie jeździ do szpitala,

Cyla

widzi na jedno oko. W czasie naszego spotka-
nia powiedzieliśmy Cyli, że Duch Święty może
otworzyć jej wzrok duchowy, aby zobaczyła
i przyjęła przebaczenie swoich grzechów przez
krew Jeszui. Na koniec naszego spotkania
modliliśmy się o Cylę i jej córkę Polę. Prosimy
Was o modlitwę, aby Duch Święty działał
w ich sercach i aby mogły otrzymać zbawienie
w Jeszui.

Olga i Misza

w którym poddawany jest chemioterapii.
W czasie naszego spotkania pragnęliśmy wska-
zać im na nadzieję, która wypływa z wiary
w odkupieńcze dzieło Jeszui oraz zachęcaliśmy
ich, aby w pełni powierzyli swoje życie ich Me-
sjaszowi – Jeszui. Mogliśmy także modlić się
o to podczas tego spotkania. Przynośmy ich
dalej w naszych modlitwach przed tron Bożej
łaski.

Wizyta na stołówce w Szepetowce przy-
padła w czasie święta Jom Kippur. Święto to
mówi nam o potrzebie przebaczenia naszych
grzechów i pojednania się z Bogiem i ludźmi.
Nawiązując do tego święta mogliśmy powie-
dzieć, że tylko przez krew Jeszui możemy
otrzymać przebaczenie i oczyszczenie naszych
grzechów. Módlmy się o wszystkie osoby
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uczęszczające na stołówkę, aby Słowo Boże,
które wielokrotnie słyszały mogło dotrzeć do
ich serc. Prosimy także o modlitwy za Rozą
i Zinowem, którzy są zaangażowani w pracę
tej stołówki.

Na stołówce spotkaliśmy Aleksandra i jego
żonę Lizę, o których także wspominaliśmy
w ostatnim liście z Ukrainy. Jesteśmy Bogu
wdzięczni, że po przebytej niedawno opera-
cji, Aleksander czuje się dobrze. Jesteśmy tak-
że wdzięczni za wysłuchane modlitwy o Nelę,
którą ostatnio odwiedziliśmy w szpitalu. Nela,
po wyjściu ze szpitala także czuje się dobrze
i może uczęszczać na stołówkę.

Po spotkaniu na stołówce odwiedziliśmy
77-letnią Elwirę i jej 70-letniego męża Wale-
rego. Elwira otrzymuje 1100 UHA (ok. 412 zł),

a jej mąż 1300 UHA (ok. 487 zł) emerytury.
Z tych skromnych przychodów muszą się
utrzymać i dlatego są bardzo wdzięczni za
otrzymywaną pomoc w postaci obiadów. El-
wira ma bardzo poważne problemy z nogami
i nie może chodzić, natomiast jej mąż ma pro-
blemy z nadciśnieniem. Módlmy się o Boże bło-
gosławieństwo dla tego małżeństwa.

Ponownie byliśmy u 91-letniej Perli i jej córki
Gieni. Obie otrzymują pomoc w postaci obia-
dów. Kiedy Gienia idzie na stołówkę i przyno-
si obiad dla swojej mamy, to w tym czasie przy-
chodzą na zmianę dwie Siostry z kościoła bap-
tystów z Szepetowki, które także były obec-
ne w czasie naszej wizyty. Jedna z nich powie-
działa, że kiedy zwiastowaliśmy u nich w ko-
ściele Słowo Boże, mówiliśmy, aby chrześcija-

Spotkanie na stołówce w Szepetowce

Perla

                              u Elwiry i Walerego

nie nie obwiniali Żydów o ukrzyżowanie Pana
Jezusa, ale aby byli im wdzięczni, błogosławili
im i pomagali. W tym czasie Siostra ta zrozu-
miała, że trzeba pomagać miejscowej ludności
żydowskiej i postanowiła to czynić. Módlmy
się, aby taka postawa chrześcijan była w ko-
ściele. Podczas tej wizyty mogliśmy modlić się
o Perlę i Gienię i te dwie Siostry, które im po-
magają. W dalszym ciągu powierzajmy Perlę
i Gienię w naszych modlitwach i prośmy o ich
zbawienie.

Ostatnimi osobami, które tam odwiedzili-
śmy, byli 70-letni Borys i 65-letnia Walentyna.

                                    Borys i Walentyna
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Dzięki Bogu, Walentyna po ostatnim pobycie
w szpitalu czuje się lepiej. Prosimy, módlcie się
nadal o ich zbawienie i zdrowie dla Walentyny.

Wieczorem wraz z Rozą i Zinowem spo-
tkaliśmy się na szabacie u Swiety, która jest
osobą wierzącą. Swieta wraz z Zinowem i Rozą

jeżdżą na spotkania w mesjańskiej gminie w Żyto-
mierzu, a także spotykają się na modlitwach.

W sobotę rano uczestniczyliśmy w modli-
twie w synagodze z okazji święta Jom Kippur.

Podczas naszego dalszego pobytu na Ukra-
inie odwiedziliśmy niektóre osoby w Winnicy
oraz mogliśmy być na stołówce, którą prowa-
dzimy od lipca br.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za pracę stołów-
ki w Winnicy, która funkcjonuje od 1 lipca i do
której stale przybywają nowe osoby. Za koor-
dynację pracy na stołówce odpowiedzialna jest
Swieta. Największą naszą radością jest to, że
osoby uczęszczające na stołówkę mogą słyszeć
Ewangelię. Módlmy się o Bożą mądrość dla
Swiety, aby praca stołówki mogła się dalej roz-
wijać i przynosić owoce dla Królestwa Boże-
go.

Pierwszą osobą, u której byliśmy była Swie-
ta z Fundacji Szamasz. Krótko przed naszą
wizytą Swieta przechodziła kolejne chemiote-
rapie. Prośmy Wszechmogącego Boga o Jego
miłosierdzie dla Swiety, która jest tak bardzo
potrzebna w tej służbie.

Następnego dnia udaliśmy się do Kamien-
nej Gorki, gdzie odwiedziliśmy Sofię, która jest
bardzo wdzięczna za okazaną jej pomoc przez

 Szabat u Swiety

 Modlitwa w synagodze z okazji Jom Kippur

 Stołówka w Winnicy

 Sofia

dokonanie odwiertu i doprowadzenie wody do
domu. Sofia powiedziała, że kiedy odkręca
wodę, błogosławi Boga i ludzi, przez których
Bóg okazał jej pomoc. Mogliśmy także prze-
kazać jej środki na prace związane z zainstalo-
waniem umywalki, bojlera i ubikacji. Jesteśmy
wdzięczni Bogu za Wasze ofiary, przez które
mogliśmy ubłogosławić Sofię w jej potrzebie.
Jednak największą radością jest to, że Sofia
oddała swoje serce Jeszui i z jej wnętrza płyną
teraz rzeki wody żywej (Ew. Jana 7:37–38).

W drodze powrotnej ponownie spotkali-
śmy się z Michaiłem, który bardzo ucieszył się
z tego spotkania. W wyniku problemów z cu-
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krzycą, widzi on tylko bardzo słabo na jedno
oko. Pragnie poddać się operacji, lecz ma wiel-
kie obawy z powodu cukrzycy i nadciśnienia
w gałce ocznej. Prosimy, módlcie się o Boże
miłosierdzie dla Michaiła. Najważniejsze jest
to, że Michaił oddał swe życie Jeszui i pokłada
w Nim swą nadzieję.

W kolejnym dniu naszego pobytu odwie-
dziliśmy 82-letniego Grigorija i jego 77-letnią
żonę Lidię. W wyniku przebytych chorób Gri-
gorij widzi tylko na jedno oko i ma problemy

zraniony jest za występki nasze, starty za winy
nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia,
a jego ranami jesteśmy uleczeni.Wszyscy jak
owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną dro-
gę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę
nas wszystkich (Iz. 53: 4–6). Prosimy, módl-
cie się o Boże zbawienie dla Grigorija i Lidii.

W Winnicy dowiedzieliśmy się, że 86-letni
Nahum, o którym pisaliśmy w ostatnim liście
z Ukrainy, odszedł do wieczności. Módlmy się
o jego żonę Cylę, aby doznała łaski pociesze-
nia od Wszechmogącego Boga.

Następnie odwiedziliśmy 62-letniego Alek-
sandra, który przeżył drugi wylew i miał iść do
szpitala na dalsze leczenie. Jednak ze względu

na nasze spotkanie, odłożył wizytę w szpitalu
na drugi dzień. Aleksander był przez 42 lata
dyrektorem biblioteki w Winnicy. Jednak trzy-
mając Biblię powiedział, że jest to najwspanial-
sza księga na świecie. Prośmy o zbawienie
Aleksandra,  a także o jego żonę, z którą żyje
w separacji. Ma on jedną córkę, która wraz
z matką mieszka w Izraelu.

Bardzo smutna była dla nas wizyta u 77-
letniej Tatiany. Przed ponad dwoma miesiąca-

 Lidia i Grigorij

Aleksander

 Tatiana

 Michaił

z nogami. Jego żona choruje na arytmię serca.
Małżeństwo to przeżyło ze sobą 57 lat. Ich
emerytura wynosi łącznie ok. 2400 UHA (ok.
900 zł). W czasie naszego spotkania Eleonora,
która była z nami, powiedziała świadectwo
o tym, jak w swoim życiu spotkała Jeszuę. Byli-
śmy zaskoczeni, kiedy Grigorij zapytał, w jaki
sposób może teraz pozbyć się swoich grze-
chów. Wówczas Eleonora przeczytała cały
53 rozdział z Ks. Izajasza. Na koniec modli-
liśmy się, aby Jeszua przebaczył ich grzechy.
Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia
wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zra-
niony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on
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mi Tatiana złamała szyjkę kości w stawie bio-
drowym. W wyniku tego złamania Tatiana bar-
dzo cierpi, a lekarze nie chcą podjąć się ope-
racji z powodu cukrzycy, na którą choruje.
Prośmy o Boże miłosierdzie dla Tatiany, a także
dla jej syna i synowej, którzy się nią opiekują.

Kolejne odwiedziny złożyliśmy 75-letniemu
Witaljemu, który także złamał kość stawu bio-
drowego, jednak może już chodzić przy po-

 Witalij

mocy laski. Witalij wierzy w Jeszuę i ma kon-
takt z kongregacją mesjanistyczną. Powierzaj-
my Witalija w naszych modlitwach.

Następnie odwiedziliśmy 65-letniej Raję,
która ma problemy z nadciśnieniem, nerkami
oraz cukrzycą. Raja uczęszcza na spotkania
szabatowe, jednak w czasie naszego spotka-
nia powiedziała, że nie chciałaby sprzedać swo-

jej wiary. Widzieliśmy w tym także strach przed
odrzuceniem ze strony najbliższych. W czasie
naszej rozmowy powiedzieliśmy, że Jeszua jest

Zbawicielem Izraela, a wierzący w Niego nie
sprzedają swojej wiary, ale ją w pełni przyj-
mują. Prośmy, aby Duch Święty przekonał Raję
o potrzebie zbawienia w Mesjaszu Izraela -
Jeszui. Lecz Ja wam mówię prawdę: Lepiej dla
was, żebym Ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Po-
cieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę,
poślę go do was. A On, gdy przyjdzie, przekona
świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie;
o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie; o spra-
wiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie
nie ujrzycie; o sądzie zaś, gdyż książę tego świa-
ta został osądzony (Ew. Jana 16:7–11).

Następnymi osobami, z którymi mogliśmy
się spotkać byli 68-letni Borys i 76-letnia Emma.
Emma przeszła operację na przepuklinę krę-

gosłupa, która dzięki Bogu przebiegła pomyśl-
nie, natomiast cierpi jeszcze z powodu pro-
blemów z nerkami. Borys choruje na artre-
tyzm. Powierzajmy to małżeństwo w naszych
modlitwach i prośmy o ich zdrowie oraz zba-
wienie.

Byliśmy także u 79-letniej Jewgienii, która
ma problemy z ciśnieniem oraz niewydolno-
ścią krążenia, w wyniku czego ma bardzo

 Raja

Borys i Emma

Jewgienia
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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.

opuchnięte nogi. Jewgienia otrzymuje pomoc
medyczną z fundacji Szamasz z Winnicy, z którą
jako Stowarzyszenie Służba Szalom z Oświę-
cimia współpracujemy w projekcie medycz-
nym. Podczas naszej rozmowy Jewgienia opo-
wiadała o swoim synu, który był narkomanem
i za którym modliła się każdego dnia. Bóg wy-
słuchał jej modlitw i jej syn został uwolniony
od narkotyków, a obecnie pracuje jako kierow-
nik sieci sklepów w Winnicy. Jewgienia wyzna-
ła, że bez Boga nic nie znaczymy w naszym
życiu. Powierzajmy ją w naszych modlitwach.

Ponownie spotkaliśmy się także z 86-letnim
Grigorijem, który był bardzo wdzięczny za
naszą wizytę. Grigorij mimo swojej choroby
jest pełen optymizmu. Prosimy, módlcie się
o jego zdrowie i zbawienie.

Wszystkie osoby, które spotkaliśmy, prze-
kazują Wam serdeczne pozdrowienia. Prosi-
my, módlcie się o nie oraz o tych, którzy nie są
opisani w tym liście, aby Bóg okazał im swoje
miłosierdzie, pomoc w ich życiu, a przede
wszystkim, aby doznali zbawienia w ich Me-
sjaszu – Jeszui. Bracia! Pragnienie serca mego
i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zba-
wieniu Izraela (Rzym 10:1).

Przed nami okres jesienno-zimowy, dlate-
go bardzo Was prosimy, módlcie się, aby Bóg
zaspokoił wszelką potrzebę w tej służbie dla
potomków Abrahama według bogactwa swo-
jej chwały w Jezusie Chrystusie (Fil. 4:19).

Szalom z Oświęcimia
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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. 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:

• Siostrą Swietą z Winnicy o uzdrowienie z choroby nowotworowej.
• Siostrą Alicją z Koszalina, która prosi o modlitwę wstawienniczą za swoją

mamą i siłę duchową dla siebie.
• 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 Niem-

czech.
• 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.
• 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.
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• 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.

• Braterstwem Ławrowskimi z Pomorza o uzdrowienie.
• 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. Nasze kolejne kwartalne spotkanie modlitewne odbędzie się 23.11.2013 r.
o godz. 1000. Spotykamy się przed bramą główną obozu Birkenau. W tym samym
czasie będą się modlić nasi Bracia i Siostry na terenie byłego obozu w Majdanku.

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.


