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Oświęcim, sierpień 2012

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 atakami terrorystycznymi.

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

3. Otrzymujemy wiele informacji o rosnących potrzebach ludności izraelskiej w Izra-
elu. 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 Sto-
warzyszenie Służba Szalom mogli wesprzeć choćby w niewielkim stopniu ich po-
trzeby, 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 tworzy-
my Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu, aby Bóg wspierał nas w codzien-
nym życiu oraz we wszystkich przedsięwzięciach. Módlmy się także o naszych współ-
pracowników 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 me-
dycznym, bardzo 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.
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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 za-
mieszczać 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.
• Siostrą Basią z Poznania o uzdrowienie ze schorzeń i dalszą siłę w prze-

trwaniu choroby, z którą zmaga się od wielu lat.
• Siostrą Iwoną o uwolnienie z mocy ciemności.
• Bratem Antonim o uzdrowienie z choroby serca i wątroby oraz pokrze-

pienie całego organizmu.
• Bratem Tomaszem z Poznania, który jest ciężko chory i czeka na prze-

szczep 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 uciążli-

wych schorzeń.
• Siostrą Mirosławą z Jaworzna o Bożą pomoc w znalezieniu pracy.
• Bratem Mirosławem o uzdrowienie z rozedmy płuc oraz spowodowa-

nych wypadkiem 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 wspar-
cie 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.
• O uzdrowienie siostry Marty z Puław.
• Siostrą Danutą, która jest osobą wierzącą i prosi o modlitwę uwalnia-

jącą jej ciało i duszę z mocy demonicznej.
• O uzdrowienie Brata Roberta Cabały.
• Siostrą Elwirą z Niemiec, która prosi o modlitwę wstawienniczą za swo-

imi dziećmi, aby znalazły zbawienie w Chrystusie.
• O zdrowie dla Brata Marka.
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  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, Jeru-
zalem, 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 odbu-
duje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi” Ks. Izajasza 62:6-7.

10. Módlmy się o zbór w Wiśle Czarnem, który wspiera nas wiernie w tej służbie, aby
mogli Jeszcze w tym roku zakończyć budowę budynku zborowego.

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 informacyjno-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
osobom, aby w ten sposób informacja o dziele pomocy wśród ubogiej ludności na
Ukrainie mogła dotrzeć do szerszych kręgów zainteresowanych tą służbą.

14. Jesteśmy Bogu wdzięczni za kolejną konferencję „Z holokaustu do żywej
nadziei”, która odbyła się 16–19 sierpnia. Diękujemy wszystkim za modli-
twy a więcej na jej temat napiszemy w kolejnym naszym liście modlitew-
nym.

Pragniemy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Marszu Żywych
poinformować, że kolejny Marsz odbędzie się w dniu 08.04.2013.

Chcemy wzorem minionych lat nadal 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.


