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Oświęcim, listopad 2015 r.

Z wdzięcznością Panu wspominamy kolej-
ny, październikowy wyjazd na Ukrainę, pod-
czas którego Pan darował nam bardzo praco-
wity, ale też błogosławiony czas.

Na początku naszego pobytu pojechaliśmy
do Winnicy, gdzie odwiedzaliśmy niektóre oso-
by w ich domach. Przeważnie były to osoby
objęte pomocą medyczną przez fundację Sza-
masz w Winnicy, z którą od wielu lat ściśle
współpracujemy w niesieniu różnorakiej po-
mocy potomkom Abrahama, Izaaka i Jakuba
w Winnicy i jej okolicach.

Odwiedziliśmy 82-letnią Adelajdę. Adelaj-
da jako Żydówka przeżyła II wojnę światową
dzięki temu, że służyła w Armii Czerwonej.
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Drodzy Bracia i drogie Siostry,

ka wraz z córką w bardzo ciasnym i ubogim
mieszkaniu. Przez pięćdziesiąt lat Adelajda pra-
cowała jako nauczycielka literatury i języka
rosyjskiego. Obecnie otrzymuje bardzo
skromną emeryturę w wysokości 1500 UHA
(ok. 271,- zł) miesięcznie. Jej córka także jest
na rencie i otrzymuje miesięcznie zaledwie
900 UHA (ok. 160,- zł). Przy tak skromnych
dochodach z bardzo wielkim trudem wystar-
cza im na wszystkie opłaty oraz na głodowe
porcje codziennego posiłku. Do tego Adelaj-
da ma bardzo poważne problemy ze zdro-
wiem, z których najbardziej dokuczliwy jest
ból stawów oraz coraz bardziej wycierające
się chrząstki w stawach kolanowych. Wielką
pomocą są dla niej lekarstwa, które otrzymu-
je w ramach projektu medycznego. Jedynym
ratunkiem dla niej w tej trudnej sytuacji była-
by operacja wymiany stawów kolanowych,
której koszty sięgają kwoty 6000 dolarów!
W tej ciężkiej sytuacji finansowej, kiedy ich
wspólny dochód wynosi 100 dolarów, opera-
cja ta pozostaje tylko w sferze odległych ma-
rzeń. Adelajda zażywa lekarstwa, przyjmuje
zastrzyki, jednakże wszystko to przynosi zale-
dwie krótkotrwały i znikomy efekt. Tym nie-
mniej jest to jakaś ulga w jej cierpieniu. Pod-
czas naszej wizyty podarowaliśmy Adelajdzie
chodzik, przy pomocy którego trochę łatwiej
będzie się jej poruszać po mieszkaniu. Adelaj-
da ze łzami w oczach dziękowała nam mówiąc:
„Po prostu nie mam słów, aby za to wszystko
podziękować... Obym tylko mogła stać na no-
gach i oglądać ten piękny Boży świat...”. Wspól-
nie z Adelajdą czytaliśmy fragment z Księgi Iza-

Jak sama przyznała, Pan Bóg w cudowny spo-
sób dał jej dożyć dnia dzisiejszego. Odkąd
dwanaście lat temu zmarł mąż Adelajdy miesz-
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jasza oraz modliliśmy się o jej sytuację zdro-
wotną. Pod koniec naszej wizyty Adelajda po-
wiedziała nam z uśmiechem na twarzy: „Tak,
teraz będę czytać Biblię!”. Jesteśmy wdzięcz-
ni Bogu za to, że w swej łasce zachowuje i przed-
łuża życie Adelajdy i jej córki. Powierzajmy je
w naszych modlitwach, szczególnie ich zdro-
wie, Adelajdy oraz jej córki, aby we wszyst-
kim, co przeżywają dostrzegały Boże działa-
nie i łaskę, przez którą Bóg Izraela pragnie je
zbawić i darować życie wieczne.

Odwiedziliśmy także małżeństwo: 68-let-
nią Wiktorię oraz 74-letniego Jewgienija, któ-
ry jest już dziesięć lat po operacji nowotworu
żołądka. Przez cały ten czas Pan w swej łasce
darowuje mu zdrowie oraz siły do codzienne-
go życia. Wiktoria jest bardzo inteligentną
osobą, ukończyła studia w zakresie reżyserii
filmowej i teatralnej, a dodatkowo także stu-
dia ekonomiczne. Wiele lat temu, kiedy była
aktywna zawodowo, założyła fundację, przez
którą pomagała młodzieży z domów dziecka
nauczyć się konkretnego zawodu, tak aby
łatwiej było im wejść w dorosłe życie. Więk-
szość swojego życia Wiktoria poświęciła na
pomaganie innym, a obecnie jest na emerytu-
rze wynoszącej 1500 UAH (ok. 270,- zł).
Wziąwszy pod uwagę równie skromną eme-
ryturę jej męża, to również i dla nich nastały
teraz bardzo ciężkie czasy. Wiktoria z wielką
satysfakcją opowiadała nam, jak wielu młodym
ludziom udało się jej pomóc i jak wiele z nich
mogło rozpocząć dorosłe i samodzielne życie.
Jednakże mówiąc o sobie, z wielkim skrępo-
waniem stwierdziła, że przyszedł taki czas, kiedy
wraz z mężem wyciągają ręce po pomoc. Je-
steśmy wdzięczni Bogu za to, że w ramach
projektu medycznego możemy udzielić im
praktycznej pomocy w zakupie niezbędnych
leków. Prosimy Was o modlitwy za Wiktorią
i Jewgienijem, aby Pan w swej łasce dotykał
się ich serc oraz by Duch Boży wlewał w ich
serca pragnienie czytania Słowa Bożego, które
skutecznie może przemienić ich życie. Tak jest
z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie
wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę
i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Iz. 55,11

Odwiedziliśmy także 84-letnią Ninę, która
pomimo strasznych przeżyć w czasie wojny

i Holokaustu, zachowała pogodę ducha oraz
aktywność fizyczną i umysłową. Jest to wielka
Boża łaska, kiedy osoby po tak ciężkich prze-
życiach mogą sprawnie funkcjonować w co-
dziennym życiu. Cieszymy się, że Nina regu-
larnie uczęszcza na spotkania szabatowe
organizowane w ramach projektu Synagoga
przy współpracy z miejscową kongregacją
mesjańską. Modlimy się i wierzymy, że Pan
dotknie się jej serca, aby w pełni poznała Go
jako swego Pana i Zbawiciela.

Jesteśmy Bogu bardzo wdzięczni za odwie-
dziny u 75-letniej Anny. Pan wysłuchał naszych

Nina

Anna
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modlitw i jej stan zdrowia poprawił się na tyle,
iż mogła uczestniczyć w organizowanym przez
nas projekcie odpoczynku w Polsce, podczas
którego wraz z innymi uczestnikami studio-
wała Słowo Boże oraz podziwiała wiele pięk-
nych zakątków naszego kraju. Było to też speł-
nienie jej marzeń, gdyż ze względu na polskie
pochodzenie zawsze pragnęła zobaczyć rze-
kę Wisłę oraz Kraków. Radujemy się z tego,
że Anna z radością czyta i przyjmuje Słowo
Boże, które bardzo zmienia jej życie. Błogo-
sławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają
słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest
napisane... Obj. 1,3 Cieszymy się także z tego,
że Anna będąc w trudnej sytuacji materialnej,
codziennie może otrzymywać obiady na sto-
łówce w Winnicy.

Kolejną odwiedzoną przez nas osobą była
76-letnia Szella. Wraz z siostrą i rodzicami jako
Żydzi mieli to szczęście, że podczas hitlerow-

najbliższymi osobami są córka z jej rodziną oraz
bardzo schorowana siostra. Powierzajmy Panu
Szellę oraz jej rodzinę, aby poprzez pomoc
i opiekę, której obecnie doświadczają, mogli
zobaczyć kochające serce Jeszui – Mesjasza
Izraela. Módlmy się, by On dotknął się ich serc,
aby przyjęli Go jako swego osobistego Zbawi-
ciela.

Bardzo poruszająca była dla nas wizyta
u 86-letniego Dymitra i jego żony Nadii. Dy-
mitr oraz jego rodzina nie mieli tyle szczęścia

Szella
Dymitr i Nadia

w czasie II wojny światowej i nie zostali ewa-
kuowani, w związku z czym czas ten przeżyli
w prześladowaniu, głodzie i strachu o każdy
kolejny dzień. Niestety pewnego dnia oddzia-
ły ukraińskiej policji oraz żandarmi SS zebrali
wszystkich Żydów z tej okolicy i wyprowadzi-
li do wielkiej stodoły znajdującej się na obrze-
żach miejscowości, w której mieszkali. Po kil-
ku dniach przebywania w zimnie i głodzie padł
rozkaz, aby stodołę opuścili wszyscy mężczyź-
ni, a nawet mali chłopcy. W tamtym czasie
Dymitr nie był podobny do chłopca, gdyż miał
długie, kręcone włosy. Przytulił się mocno do
swojej babci, a strażnicy wzięli go za dziew-
czynkę i pozostawili w stodole wraz z innymi
kobietami. Tymczasem kolumna mężczyzn pod
strażą żandarmów SS oraz ukraińskich policjan-
tów oddaliła się od stodoły. Nie była to zbyt
wielka odległość, gdyż Dymitr poprzez szpary
w deskach stodoły mógł dokładnie obserwo-
wać, co działo się na zewnątrz. To, co zoba-
czył do końca życia pozostanie w jego sercu
i pamięci. Na jego oczach wszyscy mężczyźni
wraz z jego dziadkiem zostali brutalnie zamor-
dowani i zepchnięci do wcześniej wykopane-

skiej okupacji Winnicy, mogli uciec w jednym
z ostatnich transportów ewakuacyjnych do
Taszkientu. Następnie z Taszkientu zmuszeni
byli ewakuować się do Czelabińska, skąd już
po wojnie powrócili do rodzinnej Winnicy.
Okres ewakuacji oraz wojennej tułaczki był dla
nich bardzo ciężki. Ojciec Szelli z głodu i ubó-
stwa bardzo ciężko zachorował i w wyniku
różnorakich powikłań chorobowych zmarł
w krótkim czasie po powrocie do Winnicy.
Całe swoje zawodowe życie Szella przepra-
cowała jako lekarz endokrynolog w miejsco-
wym szpitalu. Od kiedy została wdową, jej
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go dołu. Po niedługim czasie strażnicy przyszli
po kobiety i dziewczynki. Dymitr doskonale
wiedział, po co ich wzywają i czym zakończy
się ten wymarsz. Idąc w kolumnie maszerują-
cych kobiet, rozmyślał o swoim dziadku oraz
o tym, co za chwilę się z nimi stanie. Nagle
jego dziecięcy umysł przeszyła bardzo śmiała
i wyraźna myśl: „Oddal się powoli od tych
wszystkich ludzi i uciekaj”. Jak pomyślał, tak
też wkrótce uczynił – powoli, bardzo powoli
oddalał się od idących na pewną śmierć ko-
biet. Oddalał się tak aż do momentu, kiedy
zdecydował się na szybki bieg w kierunku lasu.
Bożym cudem było to, że udało mu się to zro-
bić na oczach dwóch SS-manów, którzy sta-
nowili tylną straż tego pochodu. Kiedy Dymitr
dobiegł już bezpiecznie do lasu, usłyszał długą
serię wystrzałów z karabinów maszynowych.
Wiedział doskonale, że właśnie w tym momen-
cie jego ukochana babcia podzieliła los zamor-
dowanego wcześniej dziadka. Opowiadając
o tym, Dymitr nie był w stanie wyjaśnić, jak
udało mu się uciec. Jedyne słowa, jakie cisnęły
mu się na usta to: „Boży cud”. Jako sierota prze-
żył jednak do końca wojny.

Dziękując Bogu za wielki cud życia Dymi-
tra, módlmy się, aby Bóg Abrahama, Izaaka
i Jakuba, który tak cudownie ocalił jego życie,
poprzez Jeszuę – Mesjasza i Zbawiciela Izra-
ela zamieszkał teraz w jego sercu. Módlmy się
też o bardzo skomplikowaną sytuację rodzinną
Dymitra, aby Pan okazał swoje miłosierdzie
i łaskę całej jego rodzinie. Prośmy też o wspar-
cie i mądrość dla Olgi, która jako wierząca
w Jeszuę Żydówka, nawiązała bliskie relacje
z Dymitrem oraz jego rodziną. Kto mieszka pod
osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu
Wszechmocnego, ten mówi do Pana: Ucieczko
moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam.
Bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej
zarazy. Piórami swymi okryje cię. I pod skrzydła-
mi jego znajdziesz schronienie. Ps. 91,1–4

Kolejną odwiedzoną przez nas osobą była
81-letnia Jewgienija. Przyjęła nas z wielką ra-
dością, chociaż jak sama powiedziała: „Co do
mojego zdrowia, to nie ma się już czym chwa-
lić, ale za wszystko niech będzie Bogu chwa-
ła”. Jewgienija straciła wielu swych bliskich
w czasie Holokaustu, jednak Pan Bóg w swej

wielkiej łasce i litości dał jej przeżyć ten okrut-
ny czas wojny. W ostatnim roku Jewgienija
przeżyła wylew krwi do mózgu i od tego cza-
su ma poważne problemy z mową i chodze-
niem. Była bardzo wdzięczna za chodzik, któ-
ry jej podarowaliśmy, gdyż dzięki niemu będzie
w stanie wychodzić na zewnątrz. Jewgienija
miała córkę, która zmarła kilka lat temu, a jej
wnuk zamieszkał na Krymie. Przez konflikt

zbrojny w tym rejonie Jewgienija straciła z nim
kontakt i nie wie, co się z nim dzieje.

Przed wieloma laty syn Jewgieniji popadł
w złe towarzystwo. Niedługo po tym zaczął
nadużywać alkoholu, stracił pracę, a na domiar
złego uzależnił się jeszcze od narkotyków.
Możemy sobie tylko wyobrazić, jaki ból i cier-
pienie przeżywała Jewgienija jako matka. W tej
beznadziejnej sytuacji zaczęła wołać o pomoc
do Boga, lecz przez trzy lata nie tylko nic się
nie zmieniło, ale sytuacja jej syna coraz bar-
dziej się pogarszała. Alkohol i narkotyki tak
wyniszczyły organizm jej syna, że nie miał już
siły, żeby wstać z łóżka. Jego stan pogarszał się

  Jewgenija
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z miesiąca na miesiąc. W końcu lekarze posta-
nowili wstrzykiwać mu niewielkie dawki nar-
kotyku, aby uspokoić coraz bardziej nerwo-
we reakcje organizmu. Wszyscy liczyli już dni
do jego śmierci... Wszyscy, ale nie jego matka.
Jewgienija w desperacji i rozpaczy znów zde-
cydowała, że zwróci się w modlitwie do Me-
sjasza Jeszui, o którym już wiele  słyszała. Od-
powiedź na jej modlitwę przyszła w ciągu jednego
tygodnia... Stało się to o trzeciej w nocy. Jej syn
otworzył oczy, a w jego umyśle pojawiło się
nieodparte pragnienie, aby wołać o pomoc
i ratunek do Boga. W tym momencie jego or-
ganizm wzmocnił się na tyle, że wstał ze swe-
go łóżka i przeszedł do pokoju matki. Dla Jew-
gieniji był to prawdziwy szok, kiedy zobaczyła
swojego syna, który już od tygodni nie wsta-
wał z łóżka, stojącego nad nią i wołającego,
aby się obudziła. Jewgienija doskonale wiedzia-
ła, co się stało oraz że uczynił to dla niej Je-
szua, który od tego czasu stał się jej osobistym
Zbawicielem. Dzięki Bożej łasce syn Jewgieni-
ji wrócił do normalnego życia, założył rodzinę
i jest wielką radością dla swej matki.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że wolon-
tariusze mesjańskiej fundacji Szamasz są w sta-
łym kontakcie z Jewgieniją, dla których jest ona
wielką zachętą i świadectwem. Na zakończe-
nie naszej wizyty życzyliśmy Jewgienji, aby na-
dal zawsze w swym życiu ufała Bogu, który
tak cudownie aż dotąd ją prowadzi. W jej oczach
zobaczyliśmy łzy wdzięczności i wzruszenia. Tak
mówi Pan: Powstrzymaj swój głos od płaczu, a swo-
je oczy od łez, gdyż jeszcze będziesz miała nagrodę
za swój trud – mówi Pan... Jer. 31,16

Ostatnią osobą odwiedzoną przez nas
w Winnicy była 76-letnia Bronisława. W cza-

sie wojny wraz z rodzicami została ewakuowa-
na do Kakandu (Wschodni Uzbekistan), skąd
po wojnie powrócili do Winnicy, gdzie jej oj-
ciec pracował jako dyrektor miejscowej elek-
trowni. Bronisława całe dorosłe życie przepra-
cowała jako nauczyciel-technolog. Cieszymy
się z faktu, iż Bronisława utrzymuje bliskie kon-
takty z wolontariuszami fundacji Szamasz,
a poprzez społeczność z nimi zaakceptowała
Jeszuę jako swojego Mesjasza i Zbawiciela.
Około dwa lata temu, przechodząc koło blo-
ku, w którym mieszka, została potrącona przez
rozpędzony samochód. W wyniku nieszczę-
śliwego upadku i urazu głowy w bardzo szyb-
kim tempie zaczęła tracić wzrok. Obecnie jest
już prawie niewidoma. Pomimo tych ciężkich
doświadczeń Bronisława szczerze zaufała Panu
i Bogu Izraela. Jest też bardzo wdzięczna za
pomoc medyczną oraz wsparcie duchowe,
które otrzymuje ze strony fundacji Szamasz.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za wszystkich
współpracowników w fundacji Szamasz, któ-
rzy w ramach stołówek oraz projektu medycz-
nego, nie tylko czuwają nad fizycznym stanem

Bronisława

Stołówka w Winnicy

Stołówka w Winnicy

zdrowia tych, którym pomagają, ale także po-
przez regularny kontakt z potrzebującymi po-
mocy ludźmi, służą im przede wszystkim
w wymiarze duchowym. Pośród tych osób są
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Eleonora i Nina, które opiekują się stołówka-
mi w Winnicy. Każdego dnia (od poniedziałku
do piątku) spotykają się tam z osobami przy-
chodzącymi na obiad, rozważają z nimi Boże
Słowo i dzielą się świadectwem o Mesjaszu
Jeszui. Piszemy o nich dlatego, że bardzo po-
trzebują naszych modlitw. Pomimo tego, że
przechodzą przez różnorakie problemy zdro-
wotne, na ich twarzach nie brakuje uśmiechu
i radości, jaką daje im Mesjasz Jeszua. Módlmy

że miłość i pomoc okazywane im od wielu lat,
zaowocowały ich przyjściem do Mesjasza Je-
szui. Wielu z nich już Go poznało, a wielu jest
jeszcze na etapie poznawania Go. Spotkania
te są prowadzone przy współpracy fundacji
Szamasz i kongregacji mesjańskiej w Winnicy.
Są wspaniałym owocem wieloletniej praktycz-
nej służby dla ludu Bożego wybrania na tym
terenie.

Będąc w Winnicy także uczestniczyliśmy
w spotkaniu szabatowym. Gdy podzieliliśmy
się Bożym Słowem, wiele słuchających nas Eleonora i Nina

 Spotkanie szabatowe w Winnicysię o Eleonorę i Ninę, szczególnie o ich zdro-
wie oraz Bożą mądrość w posługiwaniu dla
ludu Bożego wybrania, aby w codziennym tru-
dzie zawsze doświadczały nadnaturalnego Bo-
żego wsparcia i błogosławieństwa. Powierzaj-
my też Panu Sieriożę wraz z jego żoną Mariną,
którzy odpowiedzialni są za funkcjonowanie
fundacji Szamasz oraz wszystkich projektów
realizowanych w Winnicy. Powierzajmy wspól-
nie tę służbę miłosierdzia z nadzieją i wiarą,
jaką daje nam Boże Słowo: …mając tę pew-
ność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzie-
ło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Je-
zusa. Fil. 1,6

Jesteśmy wdzięczni naszemu niebiańskiemu
Ojcu za rozwój projektu, który nosi nazwę
„Synagoga”. W ramach tego projektu każde-
go piątkowego wieczoru zbiera się wiele osób,
aby wspólnie zapalić świece szabatowe, roz-
ważać odpowiednie fragmenty Tory, Proroków
oraz Nowego Przymierza, a także śpiewem
chwalić Pana. Jednak największą radość przy-
nosi nam to, że wielu uczestników tych spo-
tkań to osoby, które od dłuższego czasu otrzy-
mują praktyczną pomoc w ramach stołówki
i projektu medycznego. Wspaniale jest widzieć,

osób podchodziło z prośbami o modlitwę. Zo-
baczyliśmy przez to, jak wiele jest potrzeb za-
równo fizycznych, jak i duchowych pośród tej
cząstki potomków Abrahama, Izaaka i Jakuba
w Winnicy. Prosimy Was także o modlitwy, aby
ci, którzy są uczestnikami tych spotkań, do-
świadczali Bożej łaski i pomocy, a przede
wszystkim, aby spotkali się z żywym Mesja-
szem Izraela – Jeszuą. Niechaj pragnienie apo-
stoła Pawła z Listu do Rzymian 10,1, stanie się
także naszą głęboką i gorącą modlitwą: Bracia!
Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do
Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela.

Z żalem informujemy Was, że dwie osoby,
które odwiedziliśmy podczas przedostatniego
wyjazdu i opisaliśmy w poprzednim Liście In-
formacyjno-Modlitewnym z Ukrainy, ode-
szły do wieczności. Byli to 75-letni Dymitr oraz
85-letni Fima. Zarówno Fima jak i Dymitr byli
niegdyś w naszym kraju w ramach projektu
„Odpoczynek”. W tym czasie wiele słyszeli o zba-
wieniu przez Mesjasza Jeszuę. Kiedy w czerw-
cu po raz ostatni widzieliśmy się z nimi, za-
chęcaliśmy ich do powierzenia swojego życia
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Jeszui. Obydwoje już nie żyją, ale tylko Pan,
który zna ludzkie serca, wie także, jakie było
ich życie, szczególnie w tych ostatnich chwi-
lach na tej ziemi. Pomimo smutku związanego
z ich odejściem, jesteśmy wdzięczni Bogu, że
jeszcze za ich  życia  mogliśmy udzielić im prak-
tycznej pomocy, a oni mogli odczuć i zobaczyć
miłość, jaką  Pan Jezus wlał w nasze serca do
swego narodu.

Kolejnym etapem naszego wyjazdu na
Ukrainę był Mohylew Podolski, gdzie spotka-
liśmy się z przewodniczącym gminy żydow-
skiej – Leonidem oraz wspólnie odwiedzali-
śmy osoby, którym pomagamy przez paczki
żywnościowe lub obiady na stołówce.

Jednymi z pierwszych osób, które odwie-
dziliśmy, była matka z córką: 82-letnia Wiera
oraz 58-letnia Zina. Obydwie ukończyły uni-
wersytety. Wiera uczyła języka rosyjskiego,
a jej córka języka angielskiego. Mąż Wiery
zmarł 13 lat temu. Od tamtego czasu mieszka
wraz z córką. Dla Wiery, która przeżyła okrop-
ności holokaustu, największym zmartwieniem
jest ciągle pogarszający się stan zdrowia jej
córki, która okresowo popada w głęboką de-
presję i apatię. Wiera jeszcze za życia swego
męża zrobiła bardzo wiele, aby właściwie zdia-
gnozować i leczyć swą córkę. Najlepsi w tam-
tych czasach specjaliści w Moskwie i Sankt Pe-
tersburgu zdiagnozowali to jako ciężki objaw
choroby na tle neuropsychicznym. Jednak
wszelkie zastosowane leki oraz terapie aż do
dnia dzisiejszego nie przyniosły pozytywnych
skutków. Pamiętajmy w naszych modlitwach
o Wierze, a także jej córce Zinie. Bardzo czę-
sto tam, gdzie kończą się ludzkie możliwości
i wiedza, zaczyna się Boże działanie. Prośmy
więc o Bożą interwencję i miłosierdzie w tej
sprawie. Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowio-
ny, wybaw mnie, a będę wybawiony, gdyż Ty je-
steś chwałą moją! Jer. 17,14

Bardzo radosna była dla nas wizyta u 87-
letniej Lidii. Rok temu Lidia złamała szyjkę sta-
wu biodrowego. Dzięki Bożej łasce i Waszym
modlitwom Lidia przy pomocy chodzika może
swobodnie poruszać się po swoim mieszka-
niu. Lidia jak zawsze pełna była radości, opty-
mizmu i chęci do życia. Prośmy Pana, aby na-
dal błogosławił ją w jej podeszłym wieku.

Inną osobą, którą odwiedziliśmy w Mohy-
lewie Podolskim, była 82-letnia Fira. W czasie
wojny Fira została ewakuowana i tylko dzięki

 Lidia

 Fira

Bożej łasce przeżyła te ciężkie czasy. Fira praco-
wała jako nauczycielka języka angielskiego i nie-
mieckiego. Pomimo swojego podeszłego wieku
jest bardzo aktywnym członkiem Komitetu Mo-
hylewskiej Gminy Żydowskiej. Prosimy Was
o Firę, aby w czasie, który pozostał jej na tej zie-
mi mogła poznać Zbawiciela Jeszuę.

Ostatnią osobą odwiedzoną przez nas
w Mohylewie Podolskim był 65-letni Aaron,
który od dzieciństwa dotknięty jest lekkim
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troską i miłością dba o wszystkich członków
tej społeczności. W ostatnim czasie Leonid
przeżył atak serca i prawie trzy tygodnie spę-
dził w szpitalu. Prosimy Was o modlitwy za
Leonidem, aby Pan darował mu zdrowie i po-
trzebną mu mądrość i siłę do kontynuowania
tego dzieła miłosierdzia, którego się podjął.
Panie, Boże mój, wołałem do ciebie i uzdrowiłeś
mię. Ps. 30,3

Na zakończenie naszego pobytu w Mohy-
lewie Podolskim spotkaliśmy się także na
wspólnym obiedzie z osobami, które gościli-
śmy w tym roku w ramach projektu „Odpo-
czynek” w Polsce. Był to bardzo błogosławio-
ny czas wspólnego dzielenia się przeżyciami
i świeżymi jeszcze wspomnieniami z pobytu
w naszym kraju. Szczególnie ważne było dla
nas dalsze zachęcanie naszych drogich, aby całe
swoje życie powierzyli Temu, który nie tylko
może zadbać o ich doczesność, ale przede
wszystkim dać im życie wieczne. Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa
mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot
wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł
z śmierci do żywota. Jan 5,24

Ostatnim etapem naszego pobytu na Ukra-
inie była Szepetowka, gdzie odwiedziliśmy sto-
łówkę, mogąc dzielić się Bożym Słowem oraz
świadectwem. Nasi drodzy ze stołówki w Sze-
petowce przekazują Wam najserdeczniejsze
pozdrowienia i wyrazy wdzięczności za
wszelką pomoc, którą dzięki Waszemu wspar-
ciu codziennie otrzymują na tej stołówce. Bę-
dąc w Szepetowce, odwiedzaliśmy także oso-
by objęte pomocą w ich domach.

Pierwszą z nich był 57-letni Izaak, który od
śmierci swej mamy mieszka sam, ale z powo-
du upośledzenia umysłowego znajduje się pod

upośledzeniem umysłowym. Ze względu na sy-
tuację, w jakiej się znajduje, jest on pod stałą
opieką społeczności żydowskiej oraz otrzymu-
je obiady ze stołówki. Aaron nie jest osobą zbyt
rozmowną i nie wiemy, jakie są jego zdolności
przyjmowania tego, co jest do niego mówio-
ne. Wiemy jednak, że Pan ma dla niego swój
plan i może go dotknąć w cudowny sposób,
aby mógł poznać Go jako swego osobistego
Zbawiciela. Nie zapominajmy o Aaronie w na-
szych modlitwach, wierząc w Boże działanie
w jego życiu.

Pragniemy Was prosić o szczególne modli-
twy za Leonidem, który jako przewodniczący
gminy żydowskiej w Mohylewie Podolskim,
wkłada w tę pracę całe swoje serce i z wielką

Aaron

                                                                      Leonid

Izaak
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stałą opieką swojego wujka. Dzięki Bogu, upo-
śledzenie Izaaka nie ogranicza jego zdolności
do świadomego przemieszczania się oraz kon-
taktu z innymi ludźmi. Z tego względu Izaak
może codziennie przychodzić na stołówkę, aby
zjeść ciepły posiłek. W jego sytuacji jest to nie-
oceniona pomoc. Powierzajmy Panu Izaaka,
aby pomimo jego ułomności, Duch Boży pra-
cował w jego sercu i doprowadził go do po-
jednania z Jeszuą – Mesjaszem Izraela.

Odwiedziliśmy także 75-letnią Olgę. Półtora
miesiąca temu zmarł jej mąż. Odtąd Olga czu-
je się bardzo samotna. Z wielkim smutkiem

obfity plon na Bożą chwałę. Bo Słowo Boże jest
żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz
obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia du-
szy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić za-
miary i myśli serca… Hebr. 4,12

Ostatnimi osobami odwiedzonymi w Sze-
petowce byli 69-letni Aleksander oraz jego
żona Liza. Po tym jak Aleksander złamał kość
w stawie biodrowym, ponad rok przeleżał w

wyznała nam, że najbardziej brakuje jej kogoś,
kto byłby tuż obok niej i pocieszył ją w tym
smutku. Olga wiele razy słyszała o Jeszui. I tym
razem wspólnie czytaliśmy Słowo Boże z Psal-
mu 121,1–2: Oczy moje wznoszę ku górom: skąd
nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana,
który uczynił niebo i ziemię. Wspólnie modlili-
śmy się o Olgę, o Bożą opiekę i pocieszenie
w tym trudnym dla niej czasie. Prosimy także
Was o modlitwy w sprawie Olgi, która tak bar-
dzo potrzebuje pocieszenia i opieki najlepsze-
go Pasterza – Jeszui.

Kolejną odwiedzoną przez nas osobą był 81-
letni Aleksander, który dzięki Bożej łasce czu-
je się dobrze i pomimo ciężkiego okresu woj-
ny, przez który musiał przejść, jego zdrowie
jest w dobrym stanie. Cieszymy się, że Alek-
sander uczęszcza na stołówkę w Szepetow-
ce, gdzie oprócz obiadów może również sły-
szeć Słowo Boże. Módlmy się o Aleksandra,
aby słowo, które słyszy, wydało w jego życiu

Olga

Aleksander

łóżku. Ze względu na to, że wcześniej przeżył
dwa zawały serca oraz wylew krwi do mózgu,
zbyt ryzykowne było, aby poddał się zabiego-
wi operacyjnemu złożenia złamanych kości.
Dzięki Bożej łasce, wielu modlitwom, a także
wsparciu całej rodziny Aleksander powoli
może poruszać się po swoim mieszkaniu. Je-
steśmy wdzięczni Bogu za Jego wierność oraz
wysłuchane modlitwy w tej sprawie. I wzywaj

Liza i Aleksander
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mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwiel-
bisz! Ps. 50,15

Wspólnie z Rozą i Zinowem odwiedziliśmy
wierzącą w Mesjasza Jeszuę Swietę oraz jej
niepełnosprawnego brata Sławika, którzy tak-
że objęci są pomocą na stołówce. Był to

dego piątku wieczorem spotykają się w miej-
scowej synagodze, aby wspólnie modlić się
i rozważać Słowo Boże. Dodaje to im wszyst-
kim zachęty i zbudowania w trudnych sytu-
acjach, jakie obecnie przeżywają.

Zbliżający się okres zimowy jest przyczyną
wielu zmartwień dla tych, którym niesiemy
pomoc. Powodem tego są przede wszystkim
gwałtownie rosnące ceny gazu i energii ciepl-
nej. Nadchodzący okres dla wielu z nich bę-
dzie bardzo trudny. Wiele pełnych obaw osób
mówiło nam, że ceny za żywność oraz lekar-
stwa po prostu ich przerastają, nie mówiąc już
o nowych rachunkach za ogrzewanie czy gaz.
Gorąco prosimy Was o modlitwy o szczegól-
ne Boże działanie, tak aby w miarę naszych
możliwości można było wspomóc najbardziej
potrzebujące osoby w tym trudnym zimowym
czasie.

Dla nas wszystkich, a szczególnie dla wielu
osób w podeszłym wieku, którym usługujemy,
czas przemija coraz szybciej. To dlatego jeste-
śmy wdzięczni Bogu Abrahama, Izaaka i Jaku-
ba za każdą możliwość pomocy i kontaktu
z naszymi drogimi na Ukrainie. Każde spotka-
nie z nimi to kolejna możliwość przekazania
im słowa pocieszenia oraz nadziei, która jest
w ich Mesjaszu – Jeszui.

Prosimy Was, módlmy się jedni o drugich,
abyśmy czyniąc wspólnie to Boże dzieło, jak
najlepiej i jak najefektywniej wykorzystywali
czas, który jest przed nami. Baczcie więc pil-
nie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy,
lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni
są złe. Ef. 5,15–16

Szalom z Oświęcimia

dobry czas wspólnej społeczności. Kiedy roz-
mawialiśmy z Rozą i Zinowem, którzy niosą
ciężar odpowiedzialności za tę służbę w Sze-
petowce, bardzo prosili oni o modlitwy, aby
Pan dodawał potrzebnej im siły i zdrowia do
tego, aby mogli podołać niemałym wyzwa-
niom, które w fizycznym i duchowym wymia-
rze stawia przed nimi ta służba. Ogłaszajmy
dla nich cudowne słowa Bożej obietnicy: Czy
nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym
jest Pan… Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu
moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją,
a pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, któ-
rzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę
na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą,
a nie ustają. Iz. 40,28–31

Jest to dla nas wielką radością, że niewielka
społeczność wierzących w Mesjasza Żydów
w Szepetowce coraz bardziej się umacnia. Każ-

Swieta i Sławik

W związku  z wieloma zapytaniami odnośnie możliwości wspólnego wyjazdu na
Ukrainę do miejscowości, gdzie prowadzona jest służba pomocy dla ubogiej ludno-
ści żydowskiej, informujemy, iż planujemy grupowy wyjazd na Ukrainę dla maksy-
malnie 10 osób. Wyjazd taki miałby miejsce w przyszłym roku, w drugiej połowie
października 2016 r. (w czasie świąt Sukkot). Orientacyjna cena, wliczając w to
10-dniowy pobyt z wyżywieniem, noclegiem oraz transportem wyniesie 750,- zł.

Zainteresowanych takim wyjazdem bardzo prosimy o kontakt telefoniczny:
338430667 lub mailowy: hope@pro.onet.pl

Decydująca jest kolejność zgłoszeń!
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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:). Prośmy o ochronę ich życia przed
wszelkimi atakami terrorystycznymi.

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.

4. Jest wiele potrzeb ludności izraelskiej w samym Izraelu. Jesteśmy wdzięczni, że dzięki Waszemu
wsparciu udało nam się pomóc niektórym z nich. Prosimy Was o modlitwy o Bożą mądrość, aby-
śmy mogli znaleźć odpowiedniego partnera w Izraelu do wzajemnej współpracy.

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

6. Nasze kolejne kwartalne spotkanie modlitewne odbędzie się 30 stycznia 2016 r. Spoty-
kamy się przed główną bramą obozową w Brzezince o godz. 10.00. W tym samym czasie
będą się modlili także nasi Bracia i Siostry na terenie obozu w Majdanku.

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, bar-
dzo 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:
• Siostrą Arimathią z Darmstadt, której leży na sercu Polska, o posilenie na zdrowiu.
• 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 oraz o uzdrowienie jego

narzeczonej i zbawienie całej jej rodziny.
• Bratem Jerzym z Katowic o pełne uzdrowienie.
• Ojcem siostry Barbary: o jego zbawienie oraz uzdrowienie z poważnej anemii.
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• 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.
• Renatą o Boże błogosławieństwo w pisaniu pracy na temat Izraela.
• Markiem, który jest zarażony wirusem zapalenia wątroby HCV, o zdrowie i dalsze

działanie Boże w jego życiu.
• Bratem Janem z Koszalina, aby Bóg uzdrowił go z choroby serca.
• Siostrą Jadwigą z Pogwizdowa, by Bóg zbawił jej męża i resztę niezbawionej rodzinę

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 Seba-

stiana, 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 mądrość, rozwią-
zanie problemów, uzdrowienie z choroby skóry oraz zbawienie rodziny.

• 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 mamy, brata Paw-

ła oraz swoje.
• 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 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 Niemczech.
• Bratem Antonim z Tomaszowa Mazowieckiego, który prosi o uzdrowienie Agniesz-

ki 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.
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• 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 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 oraz nawrócenie jej syna Pawła.

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.


