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Z radością i wdzięcznością Bogu pragniemy poinformować Was, iż dzięki Bożej łasce już po raz
szesnasty zorganizowaliśmy odpoczynek w Polsce dla 12 osób pochodzenia żydowskiego z Ukrainy
oraz z Izraela. Były to między innymi osoby, które otrzymują od nas pomoc przez różnorakie projekty,
które wspieramy. Spędziliśmy z nimi wspaniały i błogosławiony czas, podczas którego widzieliśmy Boże
działanie w ich sercach.

Podczas wspólnych spotkań, gdy otwieraliśmy i czytaliśmy Słowo Boże, widzieliśmy jak Bóg Abraha-
ma, Izaaka i Jakuba osobiście, z wielką miłością i czułością przemawia do serc synów i córek tej małej
cząstki swojego wybranego ludu, których mieliśmy przywilej i radość gościć. Wielu z nich dzieliło się
swoimi przeżyciami i wspomnieniami z przeszłości. Niestety ich rodzin także nie ominęła zawierucha
i piekło Holokaustu. Niektórzy z nich w latach swojego dzieciństwa i wczesnej młodości zakosztowali
straszliwej tragedii utraty swoich bliskich, strachu, tułaczki oraz ukrywania się przed hitlerowskimi zbrod-
niarzami. Nowe, powojenne czasy pod rządami Związku Radzieckiego nie przyniosły im ulgi w trudno-
ściach i odrzuceniu. W pocie czoła, o wiele ciężej niż ich nie-żydowscy rówieśnicy, musieli zabiegać
o to, aby mogli studiować czy pracować na stanowiskach, na których im zależało. Mimo tego jednak
wiele razy ze względu na swoje żydowskie pochodzenie byli pogardzani i poniżani do poziomu ludzi
niższej kategorii.

Dla naszych drogich gości zorganizowaliśmy wyjazd do sanatorium w Kołobrzegu, gdzie nie tylko
mogli nabierać zdrowia oraz sił fizycznych, ale także poprzez wspólne rozważanie Słowa Bożego po-
znawać Boga Izraela oraz Mesjasza Jeszuę.

W Kołobrzegu zostaliśmy zaproszeni przez społeczność Kościoła Chrystusowego na wspólne spo-
tkanie przy kawie i herbacie. Dla naszych drogich zobaczenie tak wielu chrześcijan miłujących Izrael
i wierzących w Mesjasza Jeszuę było wspaniałym i niezapomnianym przeżyciem.

Oprócz pobytu w Kołobrzegu nasi goście zobaczyli także Kraków wraz z żydowską częścią tego
miasta oraz zabytkowe centrum Krakowa.

Ich pobyt w Oświęcimiu połączony był nie tylko ze zwiedzaniem byłego niemieckiego nazistowskie-
go obozu śmierci KL Auschwitz-Birkenau, ale przede wszystkim samego miasta, które może się po-
szczycić ponad 500-letnią historią pokojowego współistnienia Żydów i Polaków.

Na koniec zobaczyliśmy Wisłę, gdzie przyjęci zostaliśmy przez miejscową społeczność Kościoła Zie-
lonoświątkowego, która podjęła nas wspaniale przygotowanym posiłkiem. Wspólnie spędzony czas
w społeczności dzieci Bożych w Wiśle także był dla naszej grupy wspaniałym świadectwem miłości,
która nie zawiera się tylko w słowach, ale przede wszystkim w czynach.

Jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że wielu z nich w czasie tego pobytu chociaż na chwilę mogło
zapomnieć o smutku, troskach i szarzyźnie dnia codziennego w swoim kraju. Wszyscy zgodnie po-
twierdzali: „Dzięki wam i waszym otwartym sercom, także my otworzyliśmy swoje serca dla was.
Serdecznie dziękujemy. Niech wam Bóg za to odpłaci!”.

Trudno jest wyrazić słowami uczucie radości i wdzięczności naszych drogich, których gościliśmy.
Na nowo dziękujemy Panu za Jego przemożne działanie w sercach tych ludzi, które połączone

z praktycznym okazywaniem miłości i współczucia przyczyniło się do usunięcia z ich serc oraz życia
wielu „kamieni” depresji, smutku i odrzucenia, które tak bardzo przysłaniały im obraz Boga Izraela oraz
ich Mesjasza 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 drzewie.

Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponow-
nie. …o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury 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 Polsce, zawdzięczamy wyłącznie Bogu, który w Swoim Słowie
powiedział: Przechodźcie, przechodźcie przez bramy, gotujcie drogę ludowi! Torujcie, torujcie ścieżkę, usu-
wajcie kamienie. …Powiedzcie córce syjońskiej: Oto nadchodzi twoje zbawienie… Księga Izajasza 62,10-11.

Usuwanie kamieni
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W pierwszej połowie października mogli-
śmy zrealizować wyjazd na Ukrainę oraz pro-
jekt odpoczynek w Polsce, za co jesteśmy nie-
zmiernie wdzięczni Wszechmogącemu Bogu.

Podczas naszego wyjazdu na Ukrainę naj-
pierw pojechaliśmy do Winnicy, gdzie spotka-
liśmy się z naszym bratem Sieriożą z Fundacji
Szamasz.

W kolejnym dniu wraz ze Swietą odwie-
dziliśmy niektóre osoby w ich mieszkaniach
w Winnicy. Wśród nich była 89-letnia Maria,
której pensja wynosi 2 500 hrywien (338 zł).

Drodzy Bracia, drogie Siostry

z synem. Jest osobą wierzącą i oddała swoje
życie Jeszui. W ostatnim czasie w domu, który
zamieszkuje, wybuchł pożar, w wyniku które-

Maria

W czasie wojny Maria wraz ze swoją mamą
i babcią była na ewakuacji w Orsku na Uralu,
natomiast jej ojciec zginął na froncie. W 1944
roku przyjechały do Winnicy, gdzie Maria za-
łożyła swoją rodzinę i podjęła pracę jako księ-
gowa. Maria ma dwóch synów i jest wdową.
Cierpi na problemy zdrowotne związane
z sercem i oczami. Ma też trudności z poru-
szaniem się. Wymaga regularnej pomocy me-
dycznej. Chesed zapewnia jej opiekunkę. Na
koniec naszej wizyty u Marii przeczytaliśmy
53 rozdział z Ks. Izajasza. Módlmy się o pro-
blemy zdrowotne Marii oraz jej zbawienie
w Mesjaszu Jeszui.

 Następnie udaliśmy się do Tani, która bo-
ryka się ze zdrowiem i od dłuższego czasu
choruje na stwardnienie rozsiane. Mieszka

Tania z synem

go doszło do poważnych zniszczeń. W tej trud-
nej sytuacji, Bóg pobudził serce jednego z braci
w Polsce, który postanowił jej pomóc. Tania
jest niezmiernie wdzięczna za okazaną pomoc.
Módlmy się o jej zdrowie, a także o to, aby
przed nadchodzącą zimą mogła dokonać pod-
stawowego remontu mieszkania.

Złożyliśmy też wizytę 65-letniej Ninie oraz
jej 70-letniemu mężowi Michaiłowi, który nie-

Nina
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stety w tym czasie nie był obecny w mieszka-
niu. Nina była pielęgniarką, a jej mąż kierowcą.
Na co dzień Nina boryka się z cukrzycą, a jej
mąż choruje na serce. Ich emerytury  wynoszą
łącznie 3000 hrywien (405 zł). Mają dwóch
synów. Starszy syn uwierzył w Jeszuę, kiedy
mieszkał w Izraelu. Jednak po pewnym czasie
wrócił do Winnicy, gdzie może świadczyć ro-
dzicom o swoim nawróceniu. Módlmy się
o zdrowie Niny i Michaiła oraz o to, aby po-
przez świadectwo syna, mogli uwierzyć i od-
dać swoje życie Jeszui.

Po tych odwiedzinach udaliśmy się wraz
ze Swietą na stołówkę, którą prowadzi po wy-
jeździe Eleonory do Izraela. Po obiedzie mo-
gliśmy przekazać wszystkim serdeczne po-
zdrowienia z Polski oraz mówić świadectwo
o Mesjaszu Jeszui.

                                            Stołówka w Winnicy

Następnie odwiedziliśmy 83-letnią Lenę,
która była lekarzem pulmonologiem. Przyjęła
nas bardzo serdecznie i ugościła smacznym
posiłkiem. W czasie wojny Lena wraz z rodziną
była na ewakuacji. Przy obecnej emeryturze
2 500 hrywien (338 zł) jest jej bardzo trudno,
gdyż większość pieniędzy wydaje na leki. Je-
steśmy Bogu wdzięczni za projekt medyczny,
który realizujemy poprzez Fundację Szamasz.
W ramach tego projektu Lena, podobnie jak
wiele innych osób, może otrzymywać pomoc.
Lena choruje na nadciśnienie oraz ma proble-
my z chodzeniem. Podczas naszej wizyty mo-
gliśmy świadczyć jej o zbawieniu w Mesjaszu
Jeszui i na koniec modliliśmy się za nią. Prosi-
my Was także o modlitwy za Leną, o jej zdro-
wie, ale najważniejsze o zbawienie.

Kolejną wizytę złożyliśmy 83-letniemu Eu-
geniuszowi, który był dyrektorem zakładu
drzewnego. W czasie wojny ukrywał się na

  Eugeniusz

wiosce. Jego ojciec był Żydem, a matka Polką.
Eugeniusz ma córkę i syna. Córka mieszka
w Winnicy, a syn w Hiszpanii. Niedawno,
w wyniku upadku Eugeniusz złamał kość szyj-
ki udowej i przeszedł operację. Rok temu miał
także operację oka z powodu jaskry. Eugeniusz
ma opiekunkę z Chesedu, która przychodzi do
niego i pomaga mu w codziennych trudno-
ściach. Módlmy się o zbawienie Eugeniusza
oraz o jego zdrowie.

Później odwiedzaliśmy 79-letnią Florę i jej
81-letniego męża Arkadia. Niedawno Arkadii
był w szpitalu i cudem uratowano jego życie.

  Arkadii i Flora

Był bardzo wzruszony naszą wizytą. Razem
z żoną wspominali naszą długotrwałą przyjaźń
i czas, który spędzili na odpoczynku w Polsce.
Arkadii wierzy w Jeszuę jako swojego Mesja-
sza, natomiast jego żona jeszcze nie. Módlmy
się o zdrowie Arkadia oraz jego żonę, aby
mogła doświadczyć zbawienia w Jeszui.
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W kolejnym dniu udaliśmy się do Mogilewa
Podolskiego, gdzie zjedliśmy obiad w synago-
dze. Jesteśmy Bogu wdzięczni za obiady
wydawane w tym miejscu. W synagodze spo-
tkaliśmy się również z Elą, która jest przewod-
niczącą gminy żydowskiej w tym mieście oraz
z jej współpracownikami.

Następnie złożyliśmy wizytę niektórym
osobom, w tym 84-letniej Annie, która opo-
wiadała o trudnych sytuacjach w czasie wojny,

Anna

kiedy została ewakuowana do Kazachstanu. Po
wojnie wróciła i była nauczycielką. Anna ma
syna, córkę i czterech wnuków. Przechodzi
problemy zdrowotne związane z sercem i no-
gami. Módlmy się o jej zdrowie i zbawienie
w imieniu Mesjasza Jeszui.

Potem byliśmy u 80-letniej Fainy. W czasie
wojny Faina była z siostrą i rodzicami na Sybe-

                                                              Faina

Odwiedziliśmy także 80-letniego Avrama
i jego 67-letnią żonę Maszę. Ojciec Avrama
przed wojną umarł na tyfus, a Avram spędził

  Avram i Masza

wojnę w getcie w Mogilewie Podolskim. Mó-
dlmy się o zbawienie, a także zdrowie tej ro-
dziny.

Udaliśmy się też do 80-letniej Anny, która
jest wdową. Anna pracowała w sklepie. Cier-
pi głównie na problemy z pamięcią oraz na
nadciśnienie. Dzięki Bogu Anna otrzymuje
pomoc z Chesedu w postaci opieki. Módlmy
się o Annę, aby w swoim życiu doświadczyła
miłosierdzia Bożego oraz łaski zbawienia.

W kolejnym dniu udaliśmy się do Jampola,
gdzie spotkaliśmy się z Anną i jej synem Miszą,
którzy okazali nam gościnność. Anna ma pro-

rii. Ma problemy zdrowotne związane
z sercem i nogami. Powierzajmy Bogu Fainę
i prośmy o jej zdrowie i zbawienie.

                                                      Misza i Anna
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blemy zdrowotne związane z krążeniem i ci-
śnieniem. W naszych modlitwach przynośmy
do Boga te problemy Anny oraz prośmy o zba-
wienie dla niej i jej syna.

Wraz z Miszą odwiedziliśmy 67-letniego Ela
i jego 69-letnią żonę Alę. El pracował jako
główny elektryk. Jego emerytura wynosi 1 500

  El i Ala

hrywien (200 zł), a jego żony, która była na-
uczycielką, 1 600 hrywien (216 zł). W jednym
z ostatnich listów modlitewnych pisaliśmy
o potrzebie pomocy dla Ela na wstawienie
stentu. Pieniądze, które zebraliśmy dzięki ofiar-
ności wielu serc, przekazaliśmy Elowi, za co
on i jego żona byli niezmiernie wdzięczni. Po-
trzebują jednak jeszcze 1 500 zł do zebranej
kwoty, aby przeprowadzić ten zabieg. Módl-
my się dalej o tę potrzebę, aby ta kwota zo-
stała w pełni zebrana. Niedawno El był na kon-
sultacji w Kijowie i ma mieć ponownie
wykonaną koronarografię. Na koniec przeczy-
taliśmy 53 rozdział z Ks. Izajasza i szczególnie
podkreśliliśmy wersety czwarty i piąty. Módl-
my się, aby przez wiarę wersety te stały się
rzeczywistością w życiu Ela i jego żony Ali.

 Po tej wizycie poszliśmy do 65-letniej Loli
i jej 69-letniego męża Konstantyna. Ich córka

                                                  Lola i Konstantyn

mieszka w Dniepropietrowsku, a ich syn
w Riszon le-Cijjon w Izraelu. Brat Lori miesz-
ka w Aszdodzie. Lola pracowała w fabryce
konserw, a Konstantyn jako ślusarz. Emerytu-
ra Loli wynosi 1 600 hrywien (216 zł) a Kon-
stantyna 1 700 hrywien (230 zł). Lola cierpi na
problemy z sercem i choruje na kataraktę, na
którą musi mieć zabieg. Koszt tej operacji to
15 000 hrywien (2 000 zł). Módlmy się o środ-
ki potrzebne na ten zabieg, a także prośmy
o zdrowie dla Loli i jej męża, a przede wszyst-
kim o ich zbawienie.

Kolejną osobą, którą odwiedziliśmy, była 65-
letnia Wala, która 42 lata przepracowała jako
pielęgniarka.  Jej pensja wynosi w przeliczeniu

230 zł. Wala ma drugą grupę inwalidztwa ze
względu na wadę serca. Potrzebuje operacji
wymiany zastawek. Wala przeszła wylew i boi
się, że nie przeżyje tej operacji. Oprócz tego
ma kamień żółciowy i musi przestrzegać ści-
słej diety. Obawia się także tej operacji. Ma
też problemy ze stawami biodrowymi. Wala
ma dwóch synów. Starszy mieszka w Jampo-
lu, a młodszy w Kijowie. Módlmy się o Walę,
aby mogła doświadczyć Bożego cudu uzdro-
wienia ciała oraz przyjąć zbawienie w Mesja-
szu Jeszui.

 Następnego dnia udaliśmy się do Tulczyna,
gdzie spędziliśmy szabat w mieszkaniu u 82-
letniej Rity. Spotkanie u Rity było dla nas wzru-
szającym przeżyciem, gdyż Rita przyjęła nas
jak członków swojej rodziny. Na spotkaniu tym

Wala
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odczuwaliśmy jej otwarte serce i szczerą mi-
łość. Rita mówiła o wielu przeżyciach, głów-
nie związanych z pobytem w niemieckim obo-
zie w Pieczorze, który przeżyła jako dziecko.
Módlmy się o Ritę, o jej zbawienie, a także
zdrowie.

Następnego dnia wraz z Tanią ponownie
odwiedzaliśmy niektóre osoby w Winnicy.
Jedną z nich była 79-letnia Larysa, która miesz-
ka ze swoim 80-letnim mężem Borysem. Bo-
rys ma problemy ze stawami biodrowymi

Larysa

i porusza się za pomocą kul. W czasie wojny
Larysa była na ewakuacji. Od 1957 roku miesz-
ka w Winnicy. Larysa cierpi na nadciśnienie
i ma problemy z kolanami. Otrzymuje lekar-
stwa w ramach projektu medycznego, który
realizujemy poprzez Fundację Szamasz. Mó-
dlmy się o Larysę i jej męża, aby znaleźli swoje
zbawienie w Jeszui, który powiedział: Pójdźcie
do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani
i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. (Mt 11, 28)

Byliśmy także u 65-letniej Swiety, której
sześć lat temu zmarł mąż. Jej emerytura wy-
nosi 1 400 hrywien (189 zł). 40 lat temu Swie-
ta przeszła wylew i otrzymała grupę inwa-
lidzką. Ma dwóch synów. Jeden mieszka
w Winnicy, a drugi w Australii. Swieta jest
osobą o otwartym sercu. Módlmy się o jej
zdrowie i zbawienie.

  Swieta i Tania

Kolejną osobą, którą odwiedziliśmy, była 95-
letnia Sura, która mieszka z 62-letnim synem
Miszą i jego 62-letnią żoną Katią, których cór-
ka wyjechała do Izraela. Sura w czasie wojny

  Sura, Katia i Misza

przebywała w getcie w Zygowce do 1944
roku. Cierpi na problemy onkologiczne zwią-
zane z płucami, a także na epilepsję. Jej mąż
Misza ma przepuklinę kręgosłupa, jednak musi
ciężko pracować, aby utrzymać rodzinę. Cała
ta rodzina otrzymuje od nas pomoc poprzez
projekt medyczny. W czasie tego spotkania
Marina, która odwiedziła ich z nami, zapropo-
nowała modlitwę pokutną. Po modlitwie Sura
powiedziała „Umein” (Amen). Módlmy się
o zdrowie tej rodziny, a także o to, aby decy-
zja powierzenia swojego życia Jeszui została
utrwalona w ich sercach.

Potem po raz pierwszy udaliśmy się do 70-
letniej Larysy, której jedyny syn zmarł 8 lat
temu. W wyniku stresów po utracie syna, La-
rysa dostała zawału i pojawiły się u niej pro-
blemy z cukrzycą. To także wpłynęło negatyw-
nie na jej wzrok, w skutek czego nie widzi na
jedno oko, a na drugie widzi słabo. 3 lata temu,
w wieku 68 lat zmarł jej mąż. Larysa od strony
mamy ma pochodzenie polskie, a od strony
ojca żydowskie. Podczas naszego spotkania
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powiedziała nam, że poczuła ulgę w swojej
duszy. Wierzymy, że było to działanie Ducha
Świętego w jej sercu. Módlmy się o Larysę,
o jej zdrowie, a przede wszystkim o to, aby
znalazła zbawienie i ukojenie w Mesjaszu Izra-
ela Jeszui.

W kolejnym dniu udaliśmy się do Żmirinki,
gdzie spotkaliśmy się z Emą i jej mężem Wale-
rym. Ema w ostatnich miesiącach podjęła się
prowadzenia stołówki dla 12 osób, za co je-
steśmy niezmiernie wdzięczni Bogu. Módlmy
się o męża Emy, Walerego, aby Bóg wyzwolił
go z alkoholizmu. Módlmy się także o Emę,
która szczerym sercem szuka Boga i pragnie
Jego obecności.

Następnie z Emą udaliśmy się do Swiety,
która wraz z rodziną opiekuje się swoją bab-
cią. Ostatnio cała ich rodzina przeniosła się

 Larysa

 Rodzina Swiety
z babcią

z ciasnego mieszkania do starego domku, któ-
ry własnymi siłami powoli remontują. Jesteśmy
Bogu wdzięczni za serce Swiety i jej pełną od-
dania troskę o babcię. Mimo tej trudnej sytu-
acji mogliśmy zobaczyć polepszenie zdrowia
babci Swiety, która nie tylko zaczęła mówić,
ale także potrafi przejść parę kroków przy

pomocy Swiety. Pragniemy oddać za to chwa-
łę Bogu, który odpowiedział na nasze modli-
twy. W czasie naszego spotkania mogliśmy się
dzielić ewangelią, która jest mocą Bożą ku zba-
wieniu. Swieta, jej mąż i ich dwoje dzieci mo-
gli razem słyszeć tę dobrą nowinę. Na koniec
naszego spotkania modliliśmy się o całą tę ro-
dzinę i błogosławiliśmy im. Powierzajmy ich
dalej Bogu w naszych modlitwach.

Złożyliśmy także wizytę 94-letniej Miłej,
która w czasie wojny była wraz z matką
w getto w Żmirince. Miła ma dwoje dzieci. Jej
syn mieszka w Sankt Petersburgu a córka w
Moskwie. Miła 35 lat przepracowała jako księ-

Miła

gowa. Obecnie ma w swoim domu opiekunkę
z Chesedu. Módlmy się o zdrowie Miły i jej
zbawienie w Mesjaszu Izraela Jeszui.

Po tej wizycie spotkaliśmy się z 52-letnią
Oksaną i jej 22-letnią córką Aleksandrą. Kiedy
Aleksandra miała cztery lata w wyniku szcze-

                                                Oksana z Aleksandrą
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pienia zachorowała, przez co zatrzymał się jej
rozwój psychiczno-fizyczny, a także mowa
i umie powiedzieć tylko jedno słowo „mama”.
W 2010 Aleksandra musiała też przejść sze-
reg operacji m.in. skomplikowaną operację
kręgosłupa. Aby opłacić leczenie swojej córki,
Oksana musiała sprzedać mieszkanie. Do tego
wszystkiego, 10 lat temu od Oksany odszedł
mąż. Emerytura Oksany wynosi 1 400 hrywien
(189,-zł), a renta córki 2 000 hrywien (270,-
zł). Obecnie jej potrzebą jest wynajęcie miesz-
kania, gdyż tam, gdzie mieszka wypowiedzia-
no jej wynajem. W tych wszystkich potrzebach
widzieliśmy jak Oksana pokłada swoją wiarę
w Bogu i nie traci nadziei polegając na Nim.
Módlmy się o potrzeby Oksany i jej córki zwią-
zane z wynajęciem mieszkania, a także o łaskę
i Boże miłosierdzie dla nich.

Kolejnego dnia udaliśmy się do miejscowo-
ści Bar, gdzie odwiedziliśmy 83-letnia Marię
i 86-letniego Ilię. Maria w maju przeszła ope-

 Maria i Ilia

rację raka piersi, natomiast Ilia ma problemy
ze wzrokiem. Na jedno oko nie widzi wcale,
a na drugie jak przez mgłę. Ich jedyna wnucz-
ka wyjeżdżała w tym czasie do Izraela, by uczyć
się na uniwersytecie w Hajfie. Było to dla nich
wielkim przeżyciem. Módlmy się o zdrowie dla
tej rodziny i prośmy Boga o ich zbawienie.

Następnie odwiedziliśmy 82-letniego Edi-
ka i jego żonę Swietę. Edik ma problemu uro-
logiczne i musi mieć na stałe założony cewnik.
Oprócz tego choruje na nogi. Pod koniec na-
szych odwiedzin zapytaliśmy Edika, czy wie-
rzy, że Pan Jezus był Żydem. Edik odpowie-

Swieta i Edik

dział, że wierzy. W jego odpowiedzi widzimy,
jak wielkiej pracy dokonał Pan Bóg przez Du-
cha Świętego w sercu Edika. Módlmy się
o Edika i jego żonę, o ich zdrowie i zbawienie.

Potem udaliśmy się do 85-letniej Anny i 88-
letniego Serafina. Anna już czwarty rok jest

             Anna

Serafin
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w stanie leżącym, a Serafin nie może jej po-
móc, gdyż także cierpi na problemy zdrowot-
ne. Wraz z nami, podczas naszych wizyt
w Barze była siostra Oksana z tej miejscowo-
ści, której serce jest otwarte dla służby dla Izra-
ela. Oksana świadczyła o Bogu, a także modli-
ła się za Annę i Serafina. Powierzajmy Bogu
problemy zdrowotne tego małżeństwa i mó-
dlmy się o ich zbawienie.

Odwiedziliśmy także 72-letniego Nikołaja
i 69-letnią Lizę. Liza przeszła ostatnio zawał.

Liza

Ich syn mieszka w Izraelu, a córka wraz z nimi.
Módlmy się o tę rodzinę i powierzajmy ich
łasce Wszechmogącego Boga.

Następnie byliśmy u 60-letniej Walentyny,
której Oksana złożyła świadectwo, a później
pomodliła się za nią. Powierzajmy Walentynę
Bogu w naszych modlitwach, aby mogła zna-
leźć zbawienie w Jeszui Mesjaszu.

Na koniec naszego pobytu spotkaliśmy się
z 66-letnią Swietłaną i 61-letnim Michaiłem. Ich
syn i córka wraz z rodzinami mieszkają w Win-
nicy. Swietłana przeszła operację związaną

Walentyna

Swietłana i Michaił

z chorobą nowotworową. Ma problemy z ser-
cem, a także kamicę nerkową. W czasie na-
szego spotkania czytaliśmy wspólnie Psalm 91
i modliliśmy się o ich zdrowie oraz zbawienie.
Prosimy, módlcie się dalej o tę rodzinę.

Kolejnego dnia udaliśmy się do Szepetow-
ki, gdzie na stołówce spotkaliśmy się z naszy-
mi drogimi i mogliśmy po raz kolejny mówić
o zbawieniu w Mesjaszu Jeszui. Po obiedzie

Spotkanie na stołówce w Szepetowce

rozmawialiśmy także z 84-letnim Saszą, któ-
rego córka mieszka w Odessie. Módlmy się
o Saszę – o jego zdrowie i zbawienie.

Następnie odwiedzaliśmy 89-letniego Ar-
kadiego, który ma problemy z nogami, a także
z prostatą, na którą przeszedł cztery opera-
cje. Arkadii nie może spać w nocy, gdyż mie-
wa ogromne bóle. Siedem razy w nocy musi
iść do ubikacji. Oprócz tego ma problemy
z cukrzycą i ciśnieniem oraz bóle serca. Arka-
dii mieszka u swojego syna, który wraz ze
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swoją żoną opiekuje się nim. W czasie wojny
Arkadii był na ewakuacji w Uzbekistanie i po-
wiedział, że tylko Wszechmogący Bóg ocalił

Arkadii

Grigori z Winnicy

jego życie. Módlmy się o zdrowie Arkadiego
i jego zbawienie w Mesjaszu Jeszui.

W naszych modlitwach powierzajmy także
Rozę i Zinowa, którzy troszczą się o gminę
żydowską w Szepetowce. Módlmy się także
o ich wnuczkę, 10-letnią Ilanę, która wraz
z rodzicami mieszka w Czerniowcach i od
6 miesięcy ma problemy ze zdrowiem.

W czasie naszego pobytu na Ukrainie do-
wiedzieliśmy się o śmierci niektórych osób.
Jesteśmy Bogu wdzięczni, że w czasie ich życia
mogli od nas otrzymywać pomoc oraz słyszeć
ewangelię o zbawieniu w Mesjaszu Izraela Jeszui.

Kończąc ten list pragniemy przekazać Wam serdeczne pozdrowienia oraz wyrazy wdzięcz-
ności od wszystkich osób, którym wspólnie pomagamy.

Szalom z Oświęcimia

                    Grigorij z Winnicy

Haja z Tulczyna

Izrael z Winnicy

Poniżej zamieszczamy zdjęcia tych osób:

Lejka
z Tulczyna

Sura z Woronowic

Lidia
z Mogilewa

Dawid z Winnicy
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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 atakami
terrorystycznymi. Zachęcamy do czytania bieżących informacji z Izraela, które są pomocne do
modlitwy, a które zamieszczamy na naszej stronie internetowej: www.shalomoswiecim.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 bezpodstawnych oskarżeń za
obecny stan państwa. Módlcie się też o naszą służbę pośród tego narodu, abyśmy spokoj-
nie i bez przeszkód mogli nadal im służyć.

3. Prośmy Wszechmogącego Boga o narody arabskie, aby mogły poznać jedyne źródło pokoju i zba-
wienia, którym jest Jezus Chrystus. Prośmy także o Arabów mieszkających w Izraelu, aby zostali
uwolnieni od ducha islamu oraz nienawiści do narodu żydowskiego.

4. Jest wiele potrzeb ludności izraelskiej w samym Izraelu. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że udało nam
się nawiązać współpracę z kongregacją mesjańską w Riszon le-Cijjon. Prosimy Was
o modlitwy, aby ta współpraca mogła się rozwijać.

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

6. 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.

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 wstawiennicze
za Wami, mamy pragnienie, aby każda osoba potrzebująca wsparcia modlitewnego informo-
wała nas o tym. Wszystkie Wasze potrzeby będziemy zamieszczać
w naszym liście modlitewnym z prośbą, aby Bracia i Siostry wstawiali się do Boga Najwyższe-
go 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:
• Bratem Antonim z Bielska-Białej o uzdrowienie z choroby nowotworowej.
• Bratem Dougiem z Rabki o uzdrowienie z choroby nowotworowej.
• Siostrą Joanną z Jaworzna o uzdrowienie z choroby nowotworowej.
• Bronisławem z Wałbrzycha o uwolnienie z alkoholizmu i agresywności.
• Bratem Arkadiuszem z Oświęcimia o jego uzdrowienie.
• Siostrą Danutą ze Starego Jaworowa o zdrowie i siły w codziennym życiu.
• 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.
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• Siostrą Iwoną z Miętkiego k. Szczytna, aby doznała pełnego uzdrowienia.
• Bratem Wiesławem o nawrócenie dla jego całej rodziny i rozwiązanie ich wszystkich

problemów.
• Bratem Piotrem z Lubartowa o rozwiązanie problemów w pracy.
• 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 trudnego okresu
w swoim życiu.

• Bratem Pawłem ze Strumienia, który prosi o modlitwę o uzdrowienie. Obecnie jest
po wylewie, udarze i wodogłowiu oraz pomimo młodego wieku cierpi na osteoporo-
zę. Jako mąż i ojciec dwojga dzieci pragnie odzyskać sprawność.

• 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 swoim życiu, a także
o zdrowie dla córki Matyldy i pracę dla jej męża oraz wzmocnienie 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 Sebastia-

na, 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 błogosławieństwo dla nich.

• Siostrą Alicją z Koszalina, która prosi o modlitwę wstawienniczą o jej uzdrowienie 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 między
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 alkoho-

lowej. 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 przetrwaniu cho-

roby, 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.
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• Siostrą Haliną z Białegostoku o uzdrowienie z przewlekłych i uciążliwych schorzeń.
• 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.
• 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 oraz o Bożą ochronę jej firmy przed upadlością.
• O zdrowie dla Brata Marka.
• O zdrowie Siostry Ewy z Lublina, która musiała przejść kolejną operację i bardzo po-

trzebuje wsparcia modlitewnego. Módlmy się też o 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 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.




