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Drodzy Bracia i Siostry

A Król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jedne-
mu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. (Mat. 25,40)

Patrząc na rok, który powoli mija, jesteśmy niezmiernie wdzięczni Bogu Abrahama,
Izaaka, Jakuba za wszystko to, co mogliśmy uczynić stojąc razem w służbie dla narodu
naszego Pana Jeszui Mesjasza. W wersecie, który nam towarzyszy w tej służbie i jest dla
nas motywacją do działania, widzimy, że Król, którym jest Jeszua Mesjasz, zwraca uwagę
na czyny dokonane dla Jego braci według ciała. Czyny te są dla Niego niezmiernie ważne
i nigdy nie zostaną zapomniane. Przez te czyny pokazujemy naszą miłość do Króla Jeszui
Mesjasza i do Jego narodu. Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą.
(I Jana 3,18)

Czyny wypływające z miłości do narodu izraelskiego są zapamiętane i zapisane i będą
miały decydujące znaczenie w odziedziczeniu Królestwa Bożego przygotowanego od
założenia świata, gdy wszystkie narody zostaną zebrane przed Bożym tronem. (Mat. 25,
31–34)

Uczynki z mijającego 2018 roku oraz z czasu trwania tej służby także zostały zapamię-
tane przez Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba. Czyny w postaci odwiedzania chorych, prze-
kazywania lekarstw i paczek żywnościowych, wydawania obiadów, wyjazdów do sana-
torium na Ukrainie i wyjazdów do Polski oraz wszelkiej innej okazanej im pomocy
pozostały w Bożej pamięci i Jego sercu.

Jesteśmy Bogu wdzięczni za Was, Bracia i Siostry, że razem mogliśmy uczestniczyć
w tych czynach. Nie sposób także nie wyrazić wyrazów wdzięczności od wszystkich
osób, które tę pomoc otrzymują. W tym celu został na Ukrainie nagrany krótki film pt.
Wdzięczne Serca z Ukrainy, na którym możecie zobaczyć i usłyszeć niektóre z tych osób.
Przesyłamy każdemu z Was ten krótki film na DVD jako wyraz wdzięczności.

W służbie tej radujemy się, że mamy otwarte drzwi do głoszenia Ewangelii, która jest
mocą Bożą najpierw dla Żyda, a potem dla Greka. (Rzym. 1,16) Dzięki głoszeniu im
Ewangelii w 2018 roku, niektóre osoby oddały swoje życie i serce ich Mesjaszowi Jeszui.
Jest to dla nas wszystkich największą radością.

Życzymy Wam oraz Waszym bliskim, aby Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba wynagrodził
Wam Waszą pomoc i wsparcie, jakie okazujecie narodowi naszego Pana Jeszui Mesjasza
i błogosławił Was wszystkich w nadchodzącym 2019 roku.

Szalom z Oświęcimia
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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. Nasze kolejne kwartalne spotkanie modlitewne odbędzie się 26 stycznia 2019 r. Spo-
tykamy się przy tzw. Judenrampe – pierwszym miejscu selekcji w Brzezince
o godz. 10.00. W tym samym czasie będą się modlili także nasi Bracia i Siostry na
terenie obozu w Majdanku.

6. 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.

7. 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.

8 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.

9. 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 modlitew-
nym 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:
• Bratem Antonim z Bielska-Białej o uzdrowienie z choroby nowotworowej.
• Bratem Dougiem z Rabki o uzdrowienie z choroby nowotworowej.
• Dziękujmy Bogu za poprawę stanu zdrowia siostry Joanny z Jaworzna.
• Bronisławem z Wałbrzycha o uwolnienie z alkoholizmu i agresywności.
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• 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.
• 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!
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• 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.
• 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.

10. 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.

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-modli-
tewnych.

12. 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.

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.


