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Oświęcim, styczeń 2017 r.

Służąc Panu i błogosławiąc Jego lud Izrael
coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, że Izra-
el potrzebuje nie tylko naszych modlitw, ale
także działania w praktycznym wymiarze. To
dlatego już od dłuższego czasu Pan kładzie nam
na serce pragnienie praktycznej pomocy w
Ziemi Izraela.

Aby urzeczywistnić to pragnienie, w mie-
siącu listopadzie pojechaliśmy do Izraela. Był
to wyjazd, podczas którego spotkaliśmy wiele
osób ze społeczności mesjańskich w Izraelu,
a także osoby, które znaliśmy już wcześniej.
Szczególnie cenne były dla nas spotkania
z Żydami pochodzącymi z Polski, wśród nich
były także osoby pochodzące z Oświęcimia.
Wyjątkowym wydarzeniem była dla nas wizy-
ta u pani Miriam Harel, która jest autorką nie-
dawno wydanej przez nas książki „Teraz już
możesz płakać”. Był to też czas, w którym Izra-
el doświadczał perfidnych ataków terrory-
stycznych przez podpalenia.

 Na początku pojechaliśmy do Ejlatu.
W Ejlacie odwiedziliśmy społeczność me-
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Drodzy Bracia i drogie Siostry

Wyjazd do Izraela

sjańską, której liderem jest pastor John Pax.
Na spotkaniu szabatowym w piątek, a także
w sobotę spotkaliśmy wiele osób z różnych
krajów. Jedną z nich była Beata, która wiele lat
temu wyjechała z Odessy do Izraela. Beata jest
pełna Bożej miłości i świadczy każdemu o tym,
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co uczynił w jej życiu Mesjasz Jeszua. Mogli-
śmy także spotkać Szmuela, który kiedyś
uczęszczał do jesziwy i szukał Boga. Przez dwa
lata zmagał się z tym, czy Jeszua jest Mesja-
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szem. W końcu uwierzył w Jeszuę jako swoje-
go Mesjasza i Zbawiciela.

Wzruszające było spotkanie z 88-letnią Mi-
chal Rossbach, która pochodzi z Oświęcimia.

Kiedy weszliśmy do jej mieszkania powiedzia-
ła: „Chwała Bogu, że przyszliście. Jestem z tego
powodu bardzo szczęśliwa”.

Gdy odwiedziliśmy ją w Ejlacie, opowiada-
ła nam o swoich przeżyciach z dzieciństwa oraz
okresu okupacji niemieckiej, gdy cudem prze-
żyła będąc zatrudniona w niemieckim obozie
pracy. Po wojnie przybyła na Cypr, a następ-
nie dostała się do Izraela. Przez wiele lat pra-
cowała w szpitalu.

Niedawno Michal przeszła operację wsz-
czepienia rozrusznika. Michal jest osobą sa-
motną. Przychodzi do niej opiekunka, która
troszczy się o jej bieżące potrzeby. Mimo to
Michal obawia się, aby w przyszłości nie zna-
lazła się w stanie leżącym. Podczas naszych
odwiedzin mówiliśmy o naszej nadziei w Me-
sjaszu Izraela Jeszui. Módlmy się o Michal, aby
znalazła swoje ukojenie w poznaniu Mesjasza
Izraela Jeszui. Na koniec naszego spotkania
u niej właśnie o to mogliśmy się modlić. Pra-
gnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga
zmierzają ku zbawieniu Izraela. Rzym. 10,1

Później pojechaliśmy do Ein Geni, gdzie
spotkaliśmy się z Danim i jego żoną Zahavą,
którzy mieszkają w kibucu Ein Geni. Dani ma
jeszcze dwóch braci – Aleksa i Gedeona, któ-
rzy mieszkają w Izraelu, a którzy w latach pięć-
dziesiątych wyjechali wraz z rodzicami z Le-
gnicy do Izraela.

Następnie pojechaliśmy do Jerozolimy,
gdzie spotkaliśmy się z Avivah, a także odwie-
dziliśmy jej mesjańską kongregację.

Z Jerozolimy pojechaliśmy do Zichron
Ja’akow, do naszych przyjaciół Alyoshy i Jody
Ryabinov, którzy byli dwa razy w Polsce pod-
czas naszych sierpniowych konferencji.

W kolejnym dniu pojechaliśmy do Miriam
Harel autorki książki „Teraz możesz już pła-
kać”. Miriam dzieliła się z nami wieloma prze-
życiami ze swojego dzieciństwa, okresu wo-
jennego oraz przyjazdu i życia w Izraelu.
Jeszcze raz widzieliśmy jak bardzo przeżycia
związane z Holokaustem pozostawiły głębo-
kie zranienia w jej sercu. Miriam straciła wte-
dy swoich bliskich: z jej licznej rodziny cudem
ocalały tylko dwie siostry, które niestety już
zmarły. Miriam straciła także wiarę w Boga,
która została pogrzebana wraz z jej bliskimi
w tym mrocznym czasie pełnym bólu i cier-
pienia.

Przed wieloma laty mogliśmy gościć Michal
w naszym mieszkaniu w Oświęcimiu, kiedy to
przyjechała, aby uzyskać pełne informacje
o tym, co stało się z jej bliskimi. Niestety, oka-
zało się, że cała rodzina zginęła w Holokau-
ście. Michal miała odrobinę nadziei, że ktoś
jeszcze przeżył.
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Jednakże po powrocie do kraju otrzymali-
śmy od pani Miriam pełen ciepła i nadziei list,
który do głębi nas poruszył:

Romek, Ula

Wasza wizyta w moim domu była dla
mnie niezwykle ważna. Ja nie znam dużo Po-
laków, jakimi Wy jesteście. Zwróciliście moja
miłość do Polski, co była moją kolebką i uko-
chanym językiem. Mówiąc z Wami po pol-
sku… jakby wstał na nowo mój ów dom owe
szczęśliwe dzieciństwo. Po Waszej wizycie
długo byłam wzruszona…

Ja naprawdę Was kocham.
Miriam

Módlmy się o Miriam i o inne osoby, które
przeżyły Holokaust, aby ich rany zostały za-
bliźnione i aby doznali zbawienia w ich Mesja-
szu Jeszui. Bo spowoduję, że zabliźnią się twoje
rany i uleczę cię z twoich ciosów – mówi Pan –
chociaż nazwali cię Odrzuconą, o którą nikt się
nie troszczy. Jer. 30,17

Podczas odwiedzin u Miriam dowiedzieli-
śmy się, że w Zichron Ja’akow jest pożar, któ-
ry, jak się potem okazało, był jednym z wielu

zaplanowanych podpaleń. W tym czasie
wszystko było wyschnięte i do tego wiał silny,
porywisty wiatr, który sprzyjał rozprzestrze-
nianiu się żywiołu. Drogi były zamknięte i do-
piero późno w nocy udało nam się powrócić
do Zichron Ja’akow.

Następnego dnia wyjechaliśmy do Hajfy
i zobaczyliśmy potężny dym, który unosił się
na górzystych obrzeżach tego miasta. W tym
dniu Hajfa została podpalona, a my znaleźli-
śmy się w centrum tej tragedii. Wiele domów
doszczętnie spłonęło i gdyby kierunek wiatru
się nie zmienił, to dzielnice Hajfy położone ni-
żej też zostałyby zajęte przez pożar. Jednostki
strażackie całą noc walczyły z opanowaniem
sytuacji.

W dniu pożaru Hajfy przebywaliśmy u Swie-
ty, która 10 lat temu wyjechała do Izraela ze
Żmirinki na Ukrainie. Swietę poznaliśmy wła-
śnie w Żmirince na Ukrainie, gdzie organizo-
waliśmy pomoc przez paczki żywnościowe.

ZNISZCZENIA DOKONANE PRZEZ PO¯AR
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Dzięki temu spotkaniu widzieliśmy, jak sam
Bóg otworzył dla nas drzwi do włączenia się
do współpracy w tej społeczności poprzez
praktyczną pomoc i głoszenie ewangelii, co
było naszym pragnieniem i modlitwą. W 2017
roku chcielibyśmy rozpocząć wspieranie pro-
jektu dystrybucji paczek lub objąć pomocą kil-
ka rodzin, aby nieść wsparcie materialne i du-
chowe. Bardzo Was prosimy o modlitwy
wstawiennicze w tej sprawie.

Po spotkaniu w centrum wraz ze Swietą
pojechaliśmy do jej małego jednopokojowego
mieszkania, które posiada mały aneks kuchen-
ny i łazienkę. Mieści się ono w 5-piętrowym
dużym bloku nazywanym hostelem, w którym
każdy ma mieszkanie podobne do Swiety. Nie-
gdyś był to akademik. Mieszka w nim około
500 osób, głównie z byłego ZSRR. Wynajem
mieszkania w Izraelu jest bardzo drogi i więk-
szości nie stać na ponoszenie takich kosztów.
Widzieliśmy tutaj wielkie możliwości w odwie-
dzaniu i pocieszaniu tych osób.

Swieta ma cztery siostry, które wcześniej
od niej wyjechały do Izraela. Jedna z nich,
80-letnia Basia, mieszka jedno piętro niżej
w tym samym budynku. Udało nam się ją tak-
że odwiedzić. Basia ma córkę i syna, którzy
wraz z rodzinami mieszkają w Hajfie. Przed
rokiem Basia złamała szyjkę kości udowej i po
przebytej operacji musi poruszać się przy po-
mocy chodzika.

Odwiedziliśmy także dwie sąsiadki Swiety,
jedna z nich to 81-letnia Lida, która jest dziec-
kiem wojny i pochodzi z Mińska. W czasie
wojny została ewakuowana wraz z rodziną. Jej

Swieta opowiadała nam, że pracuje w centrum
pomocy, gdzie wydawane są paczki żywnościo-
we oraz odzież. Kiedy pojechaliśmy tam wraz

ze Swietą, okazało się, że pomocą tą zajmuje
się jedna ze społeczności mesjańskich, która
nazywa się Kehilat Hacarmel i ma spotkania
na Karmelu. W ich centrum pomocy poznali-
śmy pastora Władimira i siostrę Nataszę.

SPOTKANIE Z WO£ODI¥
� MESJAÑSKIM PASTOREM Z HAJFY

CENTRUM DYSTRYBUCJI ¯YWNO�CI W HAJFIE

W  centrum tym są także organizowane spo-
tkania szabatowe oraz zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży.

Swieta wiele słyszała o zbawieniu w Mesja-
szu Izraela jeszcze na Ukrainie, a także pod-
czas pobytu w Polsce w ramach projektu od-
poczynek. Teraz może słyszeć to poselstwo
będąc w Izraelu, z czego niezmiernie się cie-
szymy.
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ojciec przez 4 lata był w obozie koncentracyj-
nym. Lida ma dwóch braci: jeden ma 86 lat
i mieszka w Hajfie, a drugi 81 i mieszka w Tel
Awiwie i od dwóch lat walczy z rakiem krwi.
Lida od 17 lat w Izraelu i wraz z córką uczęsz-
cza do jednej z kongregacji mesjańskich.

Następnie odwiedziliśmy 78-letnią Danę,
która przed 16 laty przyjechała do Izraela
z Charkowa. Lida urodziła się z wadą wzroku,

do domu swojej córki. Dom ten całkowicie
spłonąła, ale dzięki Bogu nikogo w tym czasie
w nim nie było.

ROMAN Z ICUSIEM

Postanowiliśmy pomóc córce Judiego i prze-
kazaliśmy niewielką ofiarę jako dar naszej mi-
łości i solidarności z narodem izraelskim.

Następnie pojechaliśmy do kibucu Degania,
gdzie odwiedziliśmy 88-letniego Icusia, który
pochodzi z Oświęcimia, a także Tamarę, któ-

LIDA Z HAJFY

a od 3 lat jest niewidoma w wyniku odklejenia
się siatkówki. Jej syn nadal żyje w Charkowie,
ale ma przyjechać na stałe do Hajfy. Dana, cho-
ciaż nie widzi fizycznie, to jednak widzi ducho-
wo, gdyż wierzy w Jeszuę jako swojego Zba-
wiciela.

Kolejnego dnia ponownie pojechaliśmy do
Hajfy, gdzie postanowiliśmy zobaczyć miejsca,
które były objęte pożarem. Spotkaliśmy męż-
czyznę o imieniem Judi, który zaprowadził nas
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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:). Prośmy o ochronę ich życia przed wszel-
kimi atakami terrorystycznymi. Zachęcamy do czytania bieżących informacji z Izraela, któ-
re są pomocne do modlitwy, a które zamieszczamy na naszej stronie internetowej: www.sha-
lomoswiecim.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 bezpod-
stawnych oskarżeń za obecny stan państwa. Módlcie się też o naszą służbę pośród
tego narodu, abyśmy spokojnie i bez przeszkód mogli nadal im służyć.

3. Prośmy Wszechmogącego Boga o narody arabskie, aby mogły poznać jedyne źródło poko-
ju i zbawienia, którym jest Jezus Chrystus. Prośmy także o Arabów mieszkających w Izra-
elu, aby zostali uwolnieni od ducha islamu oraz nienawiści do narodu żydowskiego.

ra pochodzi z Dworu Mazowieckiego. Wiele
lat temu spotkaliśmy Icusia, a później Tamarę
w Oświęcimiu i od tego czasu podtrzymuje-
my naszą znajomość.

W ostatnich dniach naszego pobytu w Izra-
elu byliśmy u Gedeona i Brachy. Gedeon jest
bratem Daniego z Ein Geni i Aleksa.

P.S.
W chwili redagowania niniejszego listu,

otrzymaliśmy od Judiego oraz jego rodziny
bardzo miły e-mail z podziękowaniem za prze-
kazany im dar finansowy na remont zniszczo-
nego w pożarze domu córki, o czym wspomi-
namy w tym liście. Jest to dla nas wspaniałe
świadectwo tego, jak Bóg dotyka się żydow-
skich serc przez praktyczne okazanie im miło-
ści i pomocy w ich potrzebach. Treść podzię-
kowania publikujemy poniżej:

Moja córka Maayan, jej mąż i ich dzieci
– Peleg i Yadin pragną podziękować Ci za
dar, który wraz z twoją kochaną żoną prze-
kazaliście nam w imieniu Stowarzyszenia
Służba Szalom.

Wszystko stracili w ogniu, lecz wspomo-
gli ich inni ludzie. Podarowali im ubrania,
zabawki, meble i wiele innych rzeczy.

Fakt, że ktoś taki jak ty, kto zupełnie nie
znał naszej rodziny, udzielił nam pomocy, ra-
duje nasze serca oraz podnosi nas na duchu.

Chcielibyśmy wyrazić naszą najgłębszą
wdzięczność dla waszego Stowarzyszenia.

Z miłością
Judi Marton wraz z żoną Solomit Shaked

Prosimy, módlcie się o te osoby, aby każda
z nich mogła doświadczyć zbawienia w Mesja-
szu Izraela Jeszui. Módlmy się o Boże prowa-
dzenie w służbie dla narodu Bożego wybrania
na Ukrainie, czyli w diasporze, a także w ich
ziemi –  w Izraelu.

Szalom z Oświęcimia
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4. Jest wiele potrzeb ludności izraelskiej w samym Izraelu. Jesteśmy wdzięczni, że dzięki Wa-
szemu wsparciu udało nam się pomóc niektórym z nich. Prosimy Was o modlitwy o Bożą
mądrość, abyśmy mogli znaleźć odpowiedniego partnera w Izraelu do wzajemnej współ-
pracy.

5. Nasze kolejne kwartalne spotkanie modlitewne odbędzie się 18 lutego 2017 r.
Spotykamy 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 Maj-
danku.

6. Módlmy się o siebie nawzajem, którzy razem przez nasze zaangażowanie tworzymy Stowarzy-
szenie Służba Szalom w Oświęcimiu, aby Bóg wspierał nas w codziennym życiu oraz we wszyst-
kich przedsięwzięciach. Módlmy się także o naszych współpracowników na Ukrainie.

7. 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.

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 wsta-
wiennicze za Wami, mamy pragnienie, aby każda osoba potrzebująca wsparcia modli-
tewnego informowała nas o tym. Wszystkie Wasze potrzeby będziemy zamieszczać w
naszym liście modlitewnym z prośbą, aby Bracia i Siostry wstawiali się do Boga Naj-
wyższego 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 Anetą z Białegostoku, o jej uzdrowienie
• Siostrą Arimathią z Darmstadt, której leży na sercu Polska, o posilenie na zdro-

wiu.
• 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 wszyst-

kich 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.
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• 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 trud-
nego okresu w swoim życiu.

• Bratem Pawłem ze Strumienia, który prosi o modlitwę o uzdrowienie. Obec-
nie jest po wylewie, udarze i wodogłowiu oraz pomimo młodego wieku cierpi
na osteoporozę. 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 swo-
im życiu, a także o zdrowie dla córki Matyldy i pracę dla jej męża oraz wzmoc-
nienie 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

Sebastiana, 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 błogo-
sławieństwo dla nich.

• Siostrą Alicją z Koszalina, która prosi o modlitwę wstawienniczą o jej uzdro-
wienie 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 mię-
dzy 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

alkoholowej. 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 przetrwa-
niu choroby, 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 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 wy-

padkiem schorzeń kręgosłupa.
• Siostrą Anną z Dąbrowy Górniczej, która prosi o modlitwę za jej synów, a szcze-

gólnie 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.

Osoby, których modlitwy zostały wysłuchane, prosimy o poinformowanie nas o tym.

10. 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.

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.


