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Drodzy Bracia, drogie Siostry,
Dzięki Bożej łasce i wierności po ponad
rocznej przerwie spowodowanej pandemią
wirusa Covid-19 mogliśmy w dniach 8-20 maja
odwiedzić naszych drogich na Ukrainie, którym niesiemy codzienną praktyczną pomoc.
W czasie naszego pobytu przejechaliśmy
ponad 2500 kilometrów, docierając do wszystkich miejscowości, do których dociera nasza
pomoc z wyjątkiem Jampola, gdzie nasi drodzy przebywają na kwarantannie.
Z wdzięcznością Panu możemy powiedzieć,
iż podczas naszego pobytu mogliśmy odwiedzić i spotkać się z bardzo wieloma osobami.
Widzimy, że strach jest wszędzie taki sam, ale
jednak ludzie są nieco inni. Na naszej drodze
Pan postawił wiele otwartych serc, które znalazły się nie tylko w potrzebach fizycznych, ale
także duchowych.
Nasz pobyt na Ukrainie przypadł na kilka
ważnych świąt. Pierwszym z nich był Dzień
Zwycięstwa, który obchodzony jest w byłych
republikach ZSRR 9 maja. Dla wielu starszych
osób, które przeżyły okropności wojny,
a przede wszystkim brały w niej czynny udział,
jest to niezwykle ważne święto. Wśród naszych drogich przyjaciół pochodzenia żydowskiego także jest to ważny dzień. W tym dniu
tradycyjnie młodsze pokolenie wręcza tym,
którzy przeżyli wojnę, czerwone goździki
i składa podziękowania oraz życzenia. Obecnie na Ukrainie, z powodów politycznych święto to jest celowo pomijane, a wiele starszych
osób ma wrażenie, że społeczeństwo zapo-

mniało o ich znoju i trudzie poniesionym dla
wspólnej wolności.
Dla nas była to piękna okazja, aby z kwiatami udać się do takich osób, którym także pomagamy. Było to dla nich wyjątkowe przeżycie.
Jedną z tych osób jest 85-letni Arkadii, który cudem uratował się z Holokaustu. Jakże
wdzięczni jesteśmy Bogu za to, że Arkadii
w swoim podeszłym wieku świadomie pokochał i zaakceptował Jeszuę jako swojego Pana
i Zbawiciela. Arkadii ze wzruszeniem mówił
nam, że codziennie modli się i rozmawia ze

Arkadii

swoim Zbawcą, dziękując Mu za przeżyte lata
i dni.
Inną z takich osób była 90-letnia Elena, która
pochodzi z Czeczenii. Wychowała się, jak sama
mówi, jako „górska Żydówka”. Jednakże za-

–1–

przez które przeszedł. Jednakże nie przestajemy prosić Wszechmogącego Boga, aby życie
Borysa nie zakończyło się tylko tutaj na tej ziemi, lecz aby przez przyjęcie Mesjasza Jeszui,
po swoim odejściu z tej ziemi, rozpoczął życie
wieczne w Jego obecności.
W tym wyjątkowym dniu odwiedziliśmy
także 79-letnią Annę, która wraz z rodziną
z narażeniem życia przechowywała rodzinę
żydowską w czasie niemieckiej okupacji Winnicy. Pomimo poważnych problemów z poruElena

wierucha wojenna zmusiła ją do ewakuacji. Po
wojnie nie mogła powrócić do swoich ukochanych gór w Czeczenii i osiadła w Białorusi.
Ostatecznie przeprowadziła się wraz z córką
na Ukrainę. Naszą radością jest to, że Jeszua
stał się dla Eleny jej osobistym Zbawicielem.
Do takich osób należy także 95-letni Borys, który cudem przeżył w ekipie budujących
kwaterę Hitlera nieopodal Winnicy. Wszyscy
przymusowi robotnicy z jego grupy zostali rozAnna

szaniem się, Anna o własnych siłach, z uśmiechem powiedziała nam, iż Bóg codziennie jej
pomaga.
Odwiedziliśmy także 97-letnią Jewgieniję,
która jako Żydówka cudem przeżyła wojnę
Jewgienija

Borys

strzelani. Tylko jemu udało się zbiec do oddziału partyzanckiego, z którym później wyzwalali Winnicę z rąk niemieckiego okupanta.
Kiedy tak rozmawialiśmy z bardzo schorowanym już Borysem, to w naszych sercach zrodziła się wdzięczność dla Boga za Jego niezwykłą ochronę i opiekę, jaką okazał dla Borysa
w tylu śmiertelnych niebezpieczeństwach,
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i z wielkim wzruszeniem wspominała czas, kiedy ogłoszono upragniony koniec tego koszmaru oraz zwycięstwo.
Okropności wojny i okupacji doświadczył
także 83-letni Paweł, którego mama oraz 13
bliskich członków rodziny zostało rozstrzelanych w Winnicy. Paweł wraz z ojcem cudem

rości otworzył serce Mesjaszowi Jeszui, który
pragnie przytulić go do siebie, dać mu zbawienie i życie wieczne.
Odwiedziliśmy także 80-letniego Michaiła,
który w czasie wojny więziony był w obozie
koncentracyjnym w Pieczorze. Było to jedno

Michaił
Paweł

uszli z rąk niemieckich oprawców i ostatnim
pociągiem zostali ewakuowani do Bogorusłanu, a potem do Czelabińska. Tato Pawła został wcielony do wojska, a w roku 1943 zaginął bez wieści. Paweł resztę swojego życia
wychowywał się jako sierota u swoich dalekich krewnych, którzy przeżyli okropności
Holokaustu. Pomimo trudnej sytuacji życiowej
Paweł zdobył wykształcenie i pracował jako
agronom. Po upadku komunizmu na Ukrainie
nagrodzony był jako najlepszy sadownik kraju. W późniejszych latach swojego życia doktoryzował się w dziedzinie agronomii,
którą wykładał w Winnickim Uniwersytecie
Rolniczym. Jego jedyna siostra Gienia, która
dwukrotnie cudem ocalała od rozstrzelania
przez niemieckich żołnierzy, mieszka w Izraelu. Dla Pawła dzień 9 maja to nie tylko upamiętnienie zwycięstwa nad śmiertelnym wrogiem, ale także dzień wolności dla niego i
resztki rodziny, która ocalała z pożogi Holokaustu. Dla nas spotkanie z nim i wysłuchanie
jego opowieści także było wyjątkowym przeżyciem. Módlmy się o Pawła, aby w swojej sta-

z najstraszniejszych miejsc kaźni, z którego
wraz z mamą w cudowny sposób się wydostali. Niestety podczas ucieczki zostali złapani
i odesłani do getta w Dżurinie. Wojnę przeżył
tylko on wraz z mamą, którą opiekował się do
końca jej życia. Michaił wykształcił się jako mechanik, a po tym służył w Armii Czerwonej w
Nowosibirsku.
Michaił będąc w Polsce w czasie projektu
„odpoczynek” wiele słyszał o zbawieniu w Jeszui, jednakże ciągle waha się, aby Go zaakceptować w swoim życiu jako swojego Zbawiciela. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że
uczestniczy w spotkaniach szabatowych. Modlimy się i wierzymy w to, że przyjdzie czas, kiedy
Michaił powierzy swoje życie Mesjaszowi Jeszui.
Kolejnymi osobami, które odwiedziliśmy
było małżeństwo: 82-letni Eduard oraz 76-letnia Tatiana. Ojciec Eduarda wraz z rodzicami
zostali rozstrzelani w Winnicy, a dzieci zostały
żywcem zakopane pomiędzy rozstrzelanymi.
Tylko Eduard ocalał, dlatego że nie było go
w tym czasie wraz z rodziną.
Obydwoje stwierdzili, iż modlą się o to, aby
Pan Bóg dał im jeszcze pożyć na tej ziemi, gdyż
mają dwoje dzieci i czworo wnucząt. W roz-
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dectwo tego, jak Bóg wysłuchuje naszych
wspólnych modlitw o zbawienie naszych drogich, którym pomagamy. Widzimy wyraźnie,
jak On układa wiele spraw i okoliczności, które zmierzają do zbawienia jego umiłowanego
narodu.
Odwiedziliśmy także 78-letnią Alę, która
urodziła się podczas ewakuacji do Czelabiń-

Eduard i Tatiana

mowie z nimi wskazywaliśmy na Jeszuę, który
nie tylko może przedłużyć to ich ziemskie
życie, ale przede wszystkim dać im zbawienie
i życie wieczne. Prosimy Was także o modlitwy
za tym małżeństwem, aby przyszedł czas, by
w swoim życiu otwarli serca dla Mesjasza Jeszui.
Będąc w Winnicy odwiedziliśmy także Rachel. Jesteśmy za nią bardzo wdzięczni Bogu.
Pomimo wielu nękających ją chorób, Rachel
jest pełna radości i optymizmu. Stało się to,
kiedy w swoich problemach i przeżyciach
Rachel

otwarła swoje serce dla Mesjasza Jeszui, który
wniósł w jej życie realną radość i pokój, który
przewyższa wszystkie trudne okoliczności
w jej życiu. Jakże cudownie było widzieć tę
diametralną zmianę w życiu Rachel, której dokonał sam Jeszua. Gala – opiekunka Rachel,
która codziennie przychodzi do jej domu, aby
zatroszczyć się o jej podstawowe potrzeby, jest
osobą wierzącą. Kiedy zaproponowano jej
dobrze płatną pracę w USA jako opiekunki dla
starszej osoby, to z pełną świadomością zrezygnowała z tej propozycji, aby poświęcić się
opiece nad Rachel. Jest to dla nas piękne świa-

Ala

ska. Wychowywała się w bardzo trudnych
warunkach, a obecnie też jest poważnie chora. Po złamaniu stawu biodrowego ma dodatkowe problemy z poruszaniem się. Ala jest
mimo wszystko osobą radosną oraz bardzo
otwartą na Słowo Boże. Módlmy się o zbawienie Ali, aby nie odeszła z tej ziemi bez Mesjasza Jeszui w swym sercu.
Po raz pierwszy odwiedziliśmy 74-letnią
Ritę, która 20 lat przepracowała jako ordynator oddziału reanimacyjnego w winnickiej poliklinice. Rita jest bardzo wdzięczna za kontakt,
który z nią nawiązaliśmy. Naszym pragnieniem
jest, aby Rita poznała Mesjasza Jeszuę, aby to
On stał się najważniejszy w jej samotnym życiu.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za odwiedziny
u Raisy, która pół roku temu straciła swoją jedyną córkę Lenę. Raisa została zupełnie sama.
Jej mama zginęła w czasie wojny, kiedy Raisa
miała zaledwie 5 lat. Jej brat zginął na froncie,
a siostra, która była lekarzem, także już nie
żyje. Mąż Raisy zginął w wypadku samochodowym 20 lat temu, a teraz zmarła jej jedyna
córka. Pomagaliśmy Raisie oraz jej córce przez
wiele lat, jednakże w tym trudnym dla Raisy
momencie mogliśmy objąć ją i pocieszać. Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za naszych drogich współpracowników w Winnicy, którzy
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golog, także na stanowisku lekarza wojewódzkiego do spraw alergologii. Wraz z mamą przeżyła okropności wojny oraz getta w Żmirince.
Pomimo tak dużego stażu pracy Maja żyje bar-

Rita

Maja

dzo skromnie i nie starcza jej finansów na wiele leków, których tak pilnie potrzebuje. Było
to nasze pierwsze spotkanie z Mają, jednak
wierzymy i modlimy się o to, aby poprzez kontakt z wolontariuszami Fundacji Szamasz
w Winnicy Maja mogła poznać zbawienie
w Mesjaszu Jeszui.
Kolejnym małżeństwem, które odwiedziliśmy byli Ida i Leonid. Oprócz bardzo zaawan-

Leonid i Ida

Raisa

mają bezpośredni kontakt z Raisą i przywożą
ją na cotygodniowe spotkania szabatowe.
Odwiedziliśmy także 80-letnią Maję, która
ponad 50 lat przepracowała jako lekarz aler-

sowanej cukrzycy, Leonid ma też ciągłe problemy z poruszaniem się z powodu źle wykonanej operacji złamanego stawu biodrowego
w sierpniu 2020r. W obecnym czasie Leonid
czeka na kolejną operację, która jest bardzo
kosztowna. W swojej biedzie Ida i Leonid
zwracają się do nas wszystkich o pomoc w sfi-
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nansowaniu tej operacji. Nasza nadzieja jest
przede wszystkim w Panu Bogu Izraela, jednakże pragniemy zwrócić się także do Was
o modlitwy oraz praktyczną pomoc w tej sytuacji.
Dwie kolejne osoby, które odwiedziliśmy,
przeżywają w swym życiu ogromny smutek
z powodu utraty najbliższych osób.
Pierwszą z nich jest Zinow, który parę miesięcy temu stracił swoją ukochaną żonę Raisę.
Zinow, który wiele przeszedł w swoim życiu,

po tej stracie. Zarówno żonę Zinowa, Raisę,
jak i męża Mai, Michaiła, gościliśmy przed wielu
laty w Polsce w ramach projektu „odpoczynek”, który organizowaliśmy dla naszych dro-

Maja

Zinow

łącznie z tragedią straty wielu bliskich osób
w Holokauście, stwierdził, iż utrata najbliższej
w życiu osoby, nie może być porównana
z żadną inną stratą. Wspólnie smuciliśmy się
z Zinowem, jednakże w tym wszystkim pokazywaliśmy mu drogę pocieszenia i pokoju, jaką
może odnaleźć w Jeszui Mesjaszu. Zinowi zastanowił się nad tym i zapragnął otworzyć swoje serce dla Mesjasza Jeszui. Była to bardzo doniosła chwila, kiedy wspólnie modliliśmy o to,
aby Mesjasz Jeszua stał się dla niego osobistym
Zbawicielem. Zinowi na koniec uśmiechnął się.
Był to głęboka radość, która pomimo wszystko przenikała z jego zasmuconej duszy. Modlimy się, aby decyzja, którą podjął Zinowi przyniosła trwałe owoce w jego życiu, nie tylko
w tym czasie, ale na całą wieczność.
Drugą z tych osób była Maja, która parę
tygodni przed naszym przyjazdem straciła
męża. Także Maja pogrążona jest w smutku

gich z Ukrainy. Prosimy Was, módlcie się,
szczególnie o Maję, aby w swym smutku po
stracie bliskiej sobie osoby mogła odnaleźć
pocieszenie, ukojenie i pokój w Mesjaszu Izraela Jeszui.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że takich
sytuacjach mogliśmy być blisko z naszymi drogimi nie tylko po to, by przynieść pomoc fizyczną, ale przede wszystkim pomoc
w wymiarze duchowym, która niejednokrotnie jest o wiele bardziej potrzebna.
W Winnicy byliśmy także u Rai, której pomagamy i którą znamy już od wielu lat. Mieliśmy możliwość pomagać jej nieżyjącej już mamie, która podczas wojny także cudem
uniknęła śmierci, gdy masowo rozstrzeliwano
dzieci żydowskie w Winnicy. Raja jest osobą
bardzo schorowaną, a wszystkie środki ze
skromnej emerytury przeznacza na leczenie.
W ostatnim czasie przeszła poważną operację, na opłacenie której zaciągnęła kredyt.
Emerytura jej męża Borysa jest także bardzo
skromna i chociaż Borys też jest schorowany,
to jednak podejmuje się dodatkowej pracy, aby
wspomóc Raję w spłacie zaciągniętego kredytu. Módlmy się o to małżeństwo, o Boże uleczenie i rozwiązanie wielu ich problemów
zdrowotnych. Módlmy się przede wszystkim
o ich zbawienie.
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Raja

Oksana i Aleksandra

Bardzo trudna dla nas była wizyta u 48-letniej Leny, która jest żoną i matką 4 dzieci.
W ostatnim czasie u Leny wykryto marskość
wątroby w dość zaawansowanym stadium.
Długo rozmawialiśmy i żarliwie, ze łzami woła-

gdyż w chwili obecnej nie może podjąć żadnej
pracy, ponieważ opieka nad córką wymaga jej
ciągłej obecności w domu. Nieraz ciężko jest
jej zrobić nawet drobne zakupy i kiedy na
krótką chwilę zostawia Aleksandrę samą, to
cały czas modli się, aby nic się jej nie stało.
Obydwie są w bardzo trudnej sytuacji i tak
naprawdę potrzebują stałej pomocy, chociażby w opłatach za wynajęte mieszkanie czy drogie leki, których potrzebuje Aleksandra. Powierzajmy je Panu i Bogu, który w swojej
wszechmocy jest w stanie rozwiązać nawet
najtrudniejsze sytuacje.
Jedną z ostatnich osób, do których udaliśmy się w Winnicy, była 94-letnia Ina. Pomimo
wieku, Ina jest bardzo żywotną i w pełni
sprawną osobą. Przyjęła nas z wielką radością

Lena

liśmy do Boga o Jego miłosierdzie i łaskę w tej
jakże trudnej sytuacji. Prosimy Was także
o modlitwy w tej sprawie. Jedynie Bóg, który
jest Ojcem i Bogiem wszelkiej pociechy i miłosierdzia może pomóc w tej trudnej sytuacji.
Odwiedziliśmy także Oksanę i jej córkę
Aleksandrę. Obydwie przeprowadziły się ze
Żmirinki do Winnicy, gdzie obecnie wynajmują
małe mieszkanie. Oksanie jest o wiele łatwiej
i bliżej do lekarzy w razie niespodziewanego
pogorszenia stanu zdrowia córki. Oksana jest
także bardzo wdzięczna za wszelką pomoc,

Ina

i oczekiwaniem, gdyż znamy Inę już prawie od
20 lat. Ina całe życie przepracowała jako lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki. Histo-
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ria jej życia to jeden wielki cud Bożego działania i ocalenia. W czasie Holokaustu straciła
wszystkich swoich bliskich, a sama w cudowny sposób dostała się do transportu ewakuacyjnego. Aż do 1945 roku przebywała i pracowała w Samarkandzie, swoją pracę
kontynuowała także po przeprowadzce do rodzinnej Winnicy. Prosimy Was, módlcie się
o Inę, gdyż najbardziej z wszystkiego potrzebuje ona zbawienia w Jeszui. W jej podeszłym
wieku każdy dzień może być ostatnim, dlatego wołajmy usilnie do Pana o Jego łaskę i zbawienie dla Iny.
Pobyt na Ukrainie przyniósł nam także wiele
powodów do radości i wdzięczności naszemu
Panu i Zbawicielowi, który w wierności swojego przymierza nadal pamięta o tej cząstce
swojego wybranego ludu w tym kraju.
Takim powodem do wdzięczności jest Kola,
który dwa lata temu w ciężkim stanie trafił do
szpitala. Z powodu komplikacji pogrypowych

Kola

miał bardzo poważnie uszkodzone serce oraz
ciężką formę zapalenia opon mózgowych.
Dodatkowo jedna strona jego ciała była całkowicie sparaliżowana. Dzięki Bożej łasce Kola
samodzielnie chodzi, mówi, a proces jego rehabilitacji przebiega nadzwyczaj pomyślnie. Jest

to efekt wielu modlitw zanoszonych o życie
i zdrowie Koli oraz konkretnej pomocy finansowej na jego leki oraz leczenie. Kola jest
niezmiernie wdzięczny Bogu oraz Wam
wszystkim, którzy wspieraliście go swoimi modlitwami oraz finansami.
Pięknym świadectwem jest dla nas małżeństwo Ina oraz Jura. Obydwoje przeszli przez
Ina i Jura

bardzo poważne operacje nowotworów oraz
intensywną chemoterapię i radioterapię.
Obecnie ich stan zdrowia uległ diametralnej
poprawie. Chociaż ciągle są w procesie leczenia i rekonwalescencji, to jednak widzimy
niesamowite Boże działanie w ich życiu, zarówno w wymiarze fizycznym, ale także duchowym. Jura, któremu przed operacją raka
krtani lekarze powiedzieli, że może zupełnie
stracić mowę, po operacji nie tylko może
mówić, ale także śpiewać. Tuż po naszym wyjeździe dostaliśmy wiadomość, iż podczas spotkania szabatowego w Winnicy Jura zorganizował wspaniały autorski koncert uwielbienia.
Chwała Bogu! On jest wierny i to, co w ludzkich oczach wydaje się tragiczne i beznadziejne, On przemienia w nadzieję i radość. Zarówno Jura, jak i jego żona z całych sił zaufali
Zbawicielowi Jeszui, który stał się dla nich realnym Lekarzem i Pomocnikiem w ich codziennych trudach. Są Wam też bardzo wdzięczni
za konkretną pomoc finansową, którą otrzymali od Was na swoje operacje oraz nadal
otrzymują na leczenie. Przede wszystkim dziękują Wam wszystkim za modlitwy, które przenosiły ich w najtrudniejszych chwilach w ich
życiu.
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Jesteśmy też wdzięczni Bogu za spotkanie
szabatowe we wspólnocie mesjańskiej w Winnicy. Módlmy się, aby wspólnota ta nadal rozwijała się na chwałę Bożego Królestwa.

sza pomoc medyczna. Inicjatorką tej konferencji była Faina, której tato przeżył okropności
obozu koncentracyjnego w Pieczorze. Rodzina Fainy, zwłaszcza ze strony ojca, bardzo

Stołówki w Winnicy

Faina

W czasie naszego wyjazdu spotkaliśmy się
z naszymi drogimi na stołówkach. Spotkania
te zawsze są powodem do radości, gdyż możemy dzielić tym, co jest dla nas najważniejsze
– Mesjaszem Izraela Jeszuą. Wszystkie osoby,
które spotkaliśmy na stołówkach w Winnicy,
są głęboko poruszone i wdzięczne za tę pomoc, która szczególnie w czasie pandemii jest
im niezmiernie potrzebna. Wielu z nich ze
łzami w oczach dziękowało za ciepły posiłek,
który w czasach pandemii codziennie mogą
zabierać do swoich domów. Podkreślali to, iż
w czasie niepewności, jak i fali drożyzny, którą
dotkliwie odczuwają, jest to dla nich wielką
pomocą, a także daje pewien psychiczny spokój, że ktoś o nich pamięta i troszczy się każdego dnia. Przyjmijcie od nich wszystkich wyrazy ogromnej wdzięczności.
Innym ważnym świętem, które wraz z naszymi drogimi obchodziliśmy na Ukrainie, był
Narodowy Dzień Pamięci o Sprawiedliwych
Wśród Narodów Świata. Było to bardzo ważne święto, zarówno dla całej społeczności
żydowskiej, jak i dla tych nielicznych bohaterów, którzy dożyli do naszych czasów.
Z tej okazji byliśmy na konferencji zorganizowanej w Bracławiu, gdzie także dociera na-

ucierpiała w czasie Holokaustu. Szczególnie
tragiczny moment zdarzył się w życiu jej ojca,
kiedy po przybyciu do obozu w Pieczorze,
zgromadzono wszystkich Żydów na placu apelowym, gdzie odebrano im resztki ich nędznego dobytku. Większość z tego złożono na
osobne miejsce i podpalono. Wtedy to niemieccy żołnierze oraz ukraińscy policjanci odbierali niemowlęta od ich żydowskich matek
i wrzucali je do płonącej sterty ubrań i innych
rzeczy zagrabionych przybyłym Żydom. Kiedy niektóre dzieci wypadały z tej sterty, to
kopano je jak piłki z powrotem do ognia. Widok ten prześladował ojca Fainy aż do śmierci. To na łożu śmierci Faina przysięgła swojemu ojcu, że nigdy o tym nie zapomni i będzie
to przekazywać dalej. W podobnie okrutny
sposób postąpiono z żydowskimi dziećmi
z bracławskiego sierocińca. W środku mroźnej nocy ukraińscy policjanci przepędzili dzieci
nad pobliskie jezioro, gdzie wcześniej wykuto
olbrzymi przerębel. Właśnie tam utopiono
wszystkie dzieci. Te, które próbowały się ratować, ogłuszano pałkami jak zwierzęta, aż
wszystkie zatonęły. Wprost nie do opisania jest
piekło, przez jakie Żydzi musieli przejść w tym
czasie i jak wiele niewinnej krwi zostało przelane w tym kraju.
Naszą radością jest to, że pomimo wielkiego bagażu Holokaustu, bagażu przeszłego pokolenia, jaki przyszło dźwigać Fainie, zawierzyła ona swe serce Mesjaszowi Jeszui. Jako
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przewodnicząca religijnej gminy żydowskiej nie
obnosi się ze swą wiarą. Bardzo prosimy Was
o modlitwę za Fainą, aby jej wiara była mocniejsza oraz aby w chwilach prób i doświadczeń jeszcze mocniej uchwyciła się Zbawiciela Jeszui, któremu oddała swe życie.
Wielu z członków rodziny Fainy zostało zamordowanych w Holokauście, ale byli też tacy,
którzy zawdzięczają życie ukraińskim Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata. Konferencja
ta miała szczególne znaczenie w obliczu jawnie antyżydowskiej polityki, którą kreują władze tego miasteczka.
Wielu z tych, którym niesiemy codzienną
praktyczną pomoc, zgodnie i z wdzięcznością
mówią, że ta bezinteresowna, pełna miłości
pomoc i opieka przedłuża ich życie tutaj na
ziemi. Wszyscy oni przesyłają Wam serdeczne pozdrowienia i mówią, że jesteście dla nich
współczesnymi Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata. Chwała Bogu za świadectwo, jakim może być cząstka Jego Kościoła w naszym
kraju. Módlmy się, by świadectwo to rozszerzało się na cały kościół w Polsce i poza jej
granicami, abyśmy czyniąc to przyczyniali się
do Bożego błogosławieństwa dla naszego narodu.
W czasie naszego pobytu odwiedziliśmy
także wiele miejscowości w okręgu winnickim,
gdzie na co dzień do wielu potrzebujących
dociera praktyczna pomoc.
Jedną z tych miejscowości jest Kalinowka,
gdzie odwiedziliśmy 76-letnią Anelię, która

Anelia

w tym miasteczku odpowiedzialna jest za przekazywanie pomocy dla członków miejscowej
społeczności żydowskiej. Rodzice Anelii przeżyli okupację niemiecką w Chmielnickim. Dziadek był kantorem w miejscowej synagodze,
gdzie w bestialski sposób został zamordowany. Jej mama z siostrą ukrywały się w opuszczonym bunkrze, a ojciec przechowywany był
w ukraińskiej rodzinie. Anelia, od dzieciństwa
wychowująca się w cieniu tragedii Holokaustu, którego skutków doświadczyła jej bliższa
i dalsza rodzina, z wielką wdzięcznością przekazuje Wam wszystkim najserdeczniejsze pozdrowienia oraz podziękowania. Dla niej oraz
dla wszystkich, do których dociera Wasza pełna miłości praktyczna pomoc, jesteście znakiem Bożej miłości i troski w tych trudnych
dla nich wszystkich czasach.
W Kalinowce spotkaliśmy się także z Nahumem, któremu przesyłaliśmy i nadal przesyłamy pomoc medyczną. W ciężkich chwilach

Nahum

życia Nahuma, kiedy zdiagnozowano u niego
raka żołądka, powierzaliśmy go Panu, opisując
jego sytuację we wcześniejszych listach informacyjno-modlitewnych. Wielu z Was modliło
się wtedy o niego oraz przesyłało konkretną
pomoc na jego operację. Nahum obecnie jest
już zdrowy i bardzo wdzięczny za pomoc i nieustającą pamięć w Waszych modlitwach. Jego
żona również jest poważnie chora, a jej największym problemem są coraz większe trudności w poruszaniu się. Powierzajmy Panu
Nahuma oraz jego żonę, aby Pan w swej łasce
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i miłosierdziu dał najlepsze rozwiązanie w tej
sytuacji.
W Kalinowce odwiedziliśmy 77-letnią Raisę, która przyjęła nas z wielką radością i wzruszeniem. Ze łzami w oczach powiedziała nam,
że te odwiedziny są dla niej jak „balsam na
duszę”. Jest bardzo wdzięczna wszystkim, których nawet nie zna, a którzy przesyłają dla niej

Na koniec naszego pobytu w Kalinowce
byliśmy u 76-letniej Jewgieniji. Pomimo tego
że jest samotna, cieszy się codzienną obecnością Mesjasza Jeszui, któremu zawierzyła swoje
życie. Jewgienija powiedziała nam, że chociaż

Raisa

Jewgienija

pomoc. Raisa całe zawodowe życie przepracowała jako księgowa w miejscowej drukarni.
Wraz z mamą przeżyła okupację w getcie, lecz
jej mama zginęła, kiedy Raisa miała 5 lat. Raisa
żyje w ciągłym strachu, który nasila się u niej
wraz z wiekiem. Sama Raisa opowiadała nam,
że nawiedzają ją nocne koszmary z dzieciństwa, kiedy to wraz z mamą uciekały przed
tropiącymi ich niemieckimi żołnierzami. Mówiąc to, z drżeniem wyraziła się, że czuły się
wtedy jak dzikie zwierzęta, na które urządzono polowanie. Powiedziała nam: „Strach mam
już zakodowany w genach”. Raisa bardzo tęskni za dwoma synami, którzy mieszkają daleko poza granicami Ukrainy i nieraz w swej samotności przeżywa stany depresyjne.
Wspólnie modliliśmy się z Raisą i zachęcaliśmy
ją, aby zawierzyła swoje życie Mesjaszowi Jeszui, który w realny sposób może uwolnić ją
od strachu oraz obdarzyć pokojem i codzienną
radością. Powierzamy Raisę Panu i Waszym
modlitwom, aby wkrótce przyszedł czas, kiedy Raisa zawierzy swoje życie Królowi pokoju
– Jeszui.

wokół niej jest coraz więcej powodów ku
temu, aby się bać, to jednak ona doświadcza
realnej obecności i pokoju, którego źródłem
jest sam Mesjasz Izraela – Jeszua. Mimo że
sama żyje bardzo skromnie, wręcz biednie, to
z tego, co ma, udziela pomocy swoim sąsiadom oraz tym, którzy są w potrzebie większej niż jej niedostatki. Jest to dla nas wspaniałe świadectwo tego, że niezależnie od sytuacji
oraz stanu materialnego człowieka, dzięki
mocy Jeszui można być niezwykłym świadectwem Jego miłości i pokoju dla swojego otoczenia. Z wdzięcznością Bogu powierzamy
Jewgieniję Waszym modlitwom, prosząc o
Boże wzmocnienie, zaopatrzenie, zdrowie
i siłę dla niej w jej chorobach i potrzebach.
W czasie naszego pobytu byliśmy także w
Żmirince, gdzie pomoc dla miejscowej społeczności żydowskiej organizuje i przekazuje
Emma. Jesteśmy wdzięczni za jej pracę i oddanie tej niełatwej służbie. Wspólnie z Emmą
spotkaliśmy się ze wszystkimi, którzy korzystają z pomocy na stołówce. Z powodu pandemii odbierają posiłki do swoich domów. Był
to dla nas wszystkich czas refleksji oraz zwró-
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Spotkanie na stołówce
w Żmirince

cenia się do Słowa Bożego, gdzie ciągle i na
nowo odnajdujemy źródło naszej radości, pokoju oraz pewności tego, że Bóg Abrahama,
Izaaka i Jakuba, jest tym samym Bogiem wczoraj, dzisiaj i na wieki. Zachęcaliśmy naszych
drogich, aby w obliczu niepewności i lęku o
swoją przyszłość powierzyli swoje życie w ręce
Wszechmogącego Boga Izraela, który zawsze
był i jest wierny przymierzu ze swoim umiłowanym narodem.
Wspólnie z Emmą odwiedziliśmy także niektóre osoby, które otrzymują codzienną pomoc w Żmirince.
Jednymi z nich były siostry: Faina i Jewgienija. Obydwie są wdowami, mieszkają w różnych miejscach, ale w tym samym mieście.
Faina i Jewgienija

go Lekarza – Jeszui, który pragnie być ich Zbawicielem.
W Żmirince byliśmy także u 84-letniej Poliny oraz jej 82-letniego męża Wasyla. Polina
cierpi na komplikacje po przebytym zachorowaniu na Covid-19. Jej twarz została zniekształcona przez mikrowylew. Niestety jedyne lekarstwo, które mogłoby jej pomóc nie jest
w tej chwili osiągalne, nawet u jego producenta. W tej trudnej sytuacji wstawiajmy się za

Polina i Wasyl

Poliną u tronu Bożej łaski, aby wobec niemożności człowieka, On okazał swoją wszechmoc
i miłosierdzie i dotknął się Poliny swym uzdrowieniem. Polina przeżyła wspólnie z Wasylem
45 lat, lecz to doświadczenie jest dla nich jednym z najtrudniejszych, które przyszło im
wspólnie przeżywać. Módlmy się także, aby
w tej sytuacji Polina i Wasyl zaufali Bogu i z wiarą
zwrócili się do Mesjasza Jeszui, który jedynie
może im pomóc.
Będąc w Szarogrodzie odwiedziliśmy naszych drogich: 72-letnią Bellę i 68-letniego
Wiktora. Są oni bardzo wdzięczni za wszelką

Faina przepracowała 44 lata w laboratorium
w miejscowym szpitalu, a Jewgienija była stomatologiem dziecięcym. Pomimo tak długiego stażu pracy obecnie otrzymują bardzo
skromne emerytury, które z ledwością wystarczają na bieżące opłaty, natomiast nie ma mowy
o żadnym leczeniu chorób, których niestety
cały czas doświadczają. Prosimy Was o modlitwy za Fainą i Jewgieniją, aby w swoich problemach zwracały się do Boga, który jedynie
może im pomóc, a przede wszystkim o to, by
swoje życie powierzyły w ręce najwspanialsze– 12 –

Bella i Wiktor

pomoc, szczególnie dla tych potrzebujących,
dla których tę pomoc koordynują.
Niestety nie mogliśmy odwiedzić tam więcej osób, gdyż w samym Szargorodzie panowała trudna sytuacja epidemiczna i w związku
z tym wiele osób z obawy nie otwarło swoich
mieszkań. Tym niemniej bardzo prosimy Was
o modlitwy, szczególnie o osoby, które sparaliżowane są obawami przed zarażeniem, aby
sam Pan dodał im otuchy i wlał w ich serca
swój pokój.
Byliśmy także z odwiedzinami u 71-letniej
Fainy, która mieszka samotnie w Dżurinie.
W tym tętniącym niegdyś żydowskim życiem

Faina

miasteczku Niemcy w czasie wojny utworzyli
olbrzymie getto, gdzie w nieludzkich warunkach przetrzymywano wiele tysięcy Żydów.
Obecnie Faina jest jedyną Żydówką, która pozostała w tej miejscowości. Faina otrzymuje
od nas pomoc medyczną oraz paczki żywnościowe. Cała reszta jej rodziny mieszka w
okolicach Dniepropietrowska. Największym
problemem Fainy jest ciągle postępująca cukrzyca, ale też wiele innych pochodnych od
niej chorób. Prosimy Was, módlcie się o zbawienie Fainy oraz o Boże rozwiązanie dla wielu skomplikowanych sytuacji, których Faina
obecnie doświadcza.
W miasteczku Bar udaliśmy się do 88-letniego Ilji i jego 85-letniej żony Marii. Ich syn,
który był znanym lekarzem chirurgiem w Winnicy, zginął 10 lat temu w wypadku samochodowym. Zostawił żonę z córką, która ma obecnie 20 lat i zdecydowała się na wyjazd do

Maria i Ilja

Izraela. Ilja jest inwalidą pierwszej grupy i od
1987 roku nie widzi. Miał 3 operacje na oczy,
które nie przyniosły pozytywnego efektu. Ilja
w czasie wojny przebywał z rodzicami na ewakuacji na Kaukazie. Maria 10 lat temu przeszła
chorobę nowotworową. Sama wyrosła jako
sierota. Bardzo boleśnie przeżyli z mężem
utratę syna. Mogliśmy im powiedzieć, że poprzez swojego Syna – Mesjasza Izraela Jeszuę,
Bóg ich rozumie w ich troskach i cierpieniu.
Modliliśmy się o ich zbawienie, a także o ich
zdrowie, o co również i Was bardzo prosimy.
W tej samej miejscowości odwiedziliśmy
także małżeństwo: 72-letnią Elizawietę oraz
74-letniego Wasyla. Obydwoje są bardzo

Elizawieta i Wasyl

wdzięczni Bogu za to, że dał im możliwość
przeżyć wspólnie ponad 46 lat. Ich niezmierna wdzięczność kieruje się także dla Was za
to, że w tych trudnych i niepewnych czasach
otrzymują praktyczną pomoc, która jest dla
nich nieocenionym wsparciem. Na zakończenie naszego spotkania mogliśmy wspólnie modlić się i prosić o ich zbawienie. Prosimy Was,
pamiętajcie o nich w Waszych modlitwach.
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Kolejną miejscowością, gdzie odwiedzaliśmy naszych drogich była Wapniarka.
Spotkaliśmy się tam z 82-letnią Galiną, która ponad 50 lat wspólnie z mężem przepracowała jako lekarz ginekolog w miejscowym szpitalu, w którym jej mąż był nie tylko lekarzem,
ale także dyrektorem. Cała rodzina Galiny zginęła tragicznie w czasie Holokaustu w Niemi-

Na koniec naszego pobytu w Wapniarce
spotkaliśmy się Ludmiłą, która koordynuje
przekazywanie pomocy w tym mieście. Prosi-

Galina

Ludmiła

rowie. Jej mąż zmarł wiele lat temu. Jedyną jej
radością jest jedyny syn oraz wnuk, którzy regularnie ją odwiedzają. Prosimy Was o modlitwy za Galiną, aby w swej samotności zwróciła się do Mesjasza Izraela Jeszui i zaakceptowała
Go jako swojego osobistego Zbawiciela.
W Wapniarce byliśmy także u 69-letniej
Ludmiły. Jej syn wyjechał z rodziną do Izraela,
ale po śmierci męża Ludmiła nie została sama

Ludmiła

i ma kontakt z córką, która także mieszka
w Wapniarce.

my Was o modlitwy za Ludmiłą, która po stracie męża poważnie zachorowała na serce i w dodatku mieszka sama. Ufa jednak Bogu w Jego
pomoc.
Kolejną miejscowością na trasie naszego
wyjazdu był Niemirów, gdzie najpierw spotkaliśmy się z pastorem miejscowego kościoła
baptystów Igorem oraz jego żoną Taisą. JesteIgor i Taisa

śmy wdzięczni Bogu za ich wieloletnie poświęcenie się dla pomocy niemirowskim Żydom.
Obydwoje są dla nich wielkim świadectwem
miłości i oddania w ich wielu codziennych potrzebach. Po śmierci Musi, to właśnie Igor wraz
z żoną podjęli się koordynowania pomocy dla
potrzebujących w tym mieście. W ostatnim
czasie Igor i Taisa przeżyli śmierć jednego ze
swoich synów, który zmarł w wieku 42 lat
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z powodu komplikacji związanych z Covid19. Wspólnie mogliśmy się modlić, dziękować Bogu za ich służbę oraz prosić o Jego
pocieszenie w tej trudnej sytuacji. Ich syn
pozostawił żonę i dwójkę małych dzieci, którzy teraz znaleźli się w trudnej sytuacji. Powierzajmy Panu Igora oraz jego rodzinę, aby
Pan ze swym pocieszeniem wstąpił do ich
serc.
W Niemirowie odwiedziliśmy 68-letniego
Władimira. Jego ojciec, Finger, został pochoWładimir
Rita

wany w Murafie. Ma żonę i dwoje dzieci:
starszą córkę i młodszego syna, którzy wraz
z rodzinami mieszkają w Niemirowie. Władimir pracował na kierowniczym stanowisku,
dzięki czemu otrzymuje emeryturę w wysokości 2500 UAH (357 zł). Ma jednak problemy zdrowotne związane z żołądkiem, sercem,
hipertonią, arytmią, wątrobą oraz ze wzrokiem. Jego żona miała 2 operacje onkologiczne. Obydwoje otrzymują pomoc w ramach
projektu medycznego. Módlmy się o ich potrzeby zdrowotne, a przede wszystkim o zbawienie w Mesjaszu Jeszui.
Po przyjeździe do Tulczyna najpierw spotkaliśmy się z Ritą, która pomimo podeszłego
wieku, ciągle koordynuje pomoc w tym mieście. Rita ze wzruszeniem wspominała swój
ostatni pobyt na naszej konferencji w 2019
roku. Z wdzięcznością powiedziała nam, że
pomimo tragicznych przeżyć w obozie koncentracyjnym w Pieczorze, gdzie straciła oby-

dwoje rodziców, Pan Bóg dał jej doczekać czasów, kiedy widzi Jego troskę o swój naród. Tę
troskę Rita widzi w Waszej postawie modlitwy oraz nieustannej praktycznej pomocy dla
wielu potrzebujących Żydów nie tylko w Tulczynie, ale i wielu innych miejscach na Ukrainie. Było to dla nas bardzo wzruszające spotkanie, kiedy wspólnie mogliśmy się modlić
i nie tylko dziękować za Ritę, ale przede
wszystkim za jej zbawienie w Jeszui. Prosimy,
módlcie się o Ritę oraz o potrzebne jej siły dla
codziennego, normalnego funkcjonowania.
W Tulczynie odwiedziliśmy także kilka osób.
Jednymi z nich było małżeństwo: 66-letnia
Raja oraz 69-letni Borys. Mieszkają oni wraz
z najmłodszą córką, 32-letnią Iną, która jest
bardzo schorowana. Każdego dnia dziękują
Bogu za to, że widzą się ze swoimi sąsiadami
czy znajomymi, gdyż z powodu wirusa Covid19 zmarło bardzo wiele osób w tym mieście.
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Raja, Ina i Borys

Odwiedziliśmy także 62-letniego Alika, któremu jakiś czas temu udzieliliśmy pomocy finansowej w operacji serca. Alik jest za to bar-

Raja
Alik

dzo wdzięczny i na nowo przekazywał serdeczne pozdrowienia dla Was wszystkich. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach i prośmy o jego zbawienie.
Udaliśmy się również do małżeństwa:
64-letniej Klary oraz 74-letniego Jonasza.
Mieszkają razem z ciężko chorym bratem Klary, który wiele lat temu został pobity i w związku z tym ma nie tylko problemy psychiczne,
ale także fizyczne. Ich sytuacja finansowa oraz

żyć związanych z Holokaustem zaufała w swoim życiu Mesjaszowi Jeszui, który codziennie
posila ją i daje swój cudowny pokój.
Kolejnym miejscem naszego wyjazdu był
Gniwań, gdzie spotkaliśmy się z 79-letnim Borysem, który od wielu lat wiernie służy pomocą

Borys

Klara i Jonasz

zdrowotna jest bardzo trudna, szczególnie
w obliczu coraz bardziej drożejących leków,
które dosłownie przedłużają ich codzienne
życie. Prosimy Was o modlitwy za tą rodziną,
aby Pan w swej łasce okazał swoje miłosierdzie i pomoc w tej sytuacji.
Na koniec byliśmy u 89-letniej Raji, która
także wspólnie z mamą przeżyła obóz koncentracyjny w Pieczorze. Jesteśmy wdzięczni Bogu
za to, że Raja pomimo traumatycznych prze-

miejscowej społeczności żydowskiej oraz koordynuje pomoc przesyłaną przez nas do tego
miasta.
Do osób, które otrzymują pomoc medyczną w Gniwaniu, należy 68-letni Aleksander oarz jego żona, 62-letnia Natalia. Tym razem spotkaliśmy się tylko z Aleksandrem, gdyż
jego żona z powodów zdrowotnych nie była
w stanie nas przyjąć. Aleksander wraz
z żoną są bardzo wdzięczni za pomoc medyczną, która szczególnie w przypadku Natalii ratuje jej życie. Módlmy się o to małżeń-
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chciała, a wręcz uciekała od wszelkich spotkań
z ludźmi. Chwała Bogu za tę cudowną przemianę w życiu Julii, która jest także efektem
wielu wytrwałych modlitw zanoszonych za
Julią. Ten, który nie tyko doskonale zna nasze
ciało, ale także psychikę, dotyka się Julii, a my
możemy z wdzięcznością wychwalać za to Jego
Imię.
W kolejnej miejscowości, którą był Tywrow,
udaliśmy się do małżeństwa: 40-letniego Stiepana oraz 35-letniej Luby. Pomimo młodego
wieku rodzina ta doświadcza olbrzymich pro-

Aleksander

stwo. Oni bardzo potrzebują Bożego dotknięcia i uzdrowienia, a przede wszystkim zbawienia w Jeszui Mesjaszu.
W Gniwaniu odwiedziliśmy także 62-letnią
Julię, której mama Bella zmarła kilka miesięcy
temu. Dzięki Bogu, Julia przyjęła nas z radością. Z wdzięcznością w naszych sercach mo-

Julia

gliśmy zauważyć znaczącą poprawę stanu psychicznego Julii, która sama przygotowywała
sobie posiłek. Mogliśmy z nią także chwilkę
porozmawiać, a nawet się modlić, co niegdyś
było zupełnie niemożliwe, gdyż Julia miała nieustanne lęki na tle psychicznym i ogóle nie

Luba i Stiepan

blemów zdrowotnych, szczególnie Stiepan,
który zachorował na marskość wątroby. Jako
nauczyciel w miejscowej szkole, z powodów
zdrowotnych musiał zrezygnować z części etatu, a co za tym idzie znacznie zmniejszyły się
jego dochody, a koszty leczenia niestety drastycznie wzrosły. Promyk nadziei pojawił się,
kiedy ich dobrzy znajomi zaproponowali im
próbę leczenia na Białorusi, gdzie jak się okazuje hepatologia jest na bardzo zaawansowanym poziomie, którego jeszcze niestety nie ma
nigdzie na Ukrainie. Już drugi rok z kolei kontynuują leczenie na Białorusi, ale tak samo jak
na Ukrainie, i tam muszą za wszystko zapłacić. Także w tym przypadku, który z ludzkiego punktu widzenia wygląda na coraz bardziej
beznadziejny, potrzebna jest usilna modlitwa
za Stiepanem o Bożą interwencję w jego życiu,
a także w miarę możliwości pomoc finansowa
w jego leczeniu. Zrozpaczona rodzina pobiera pożyczkę za pożyczką, aby ratować syna,
męża i ojca rodziny. Prosimy Was także o przyczynne modlitwy w tej jakże skomplikowanej
sytuacji.
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Przyjechaliśmy także do małej miejscowości Murkuriłowce, gdzie spotkaliśmy się z 90letnim Michaiłem oraz jego rodziną. Michaił ma
ciągłe problemy ze słuchem, a co gorsze, co-

Michaił

raz częstsze krwawienia z uszu. Żona Michaiła zmarła wiele lat temu, a on mieszka obecnie wraz z córką i wnuczką. To właśnie Michaił pomaga nam koordynować pomoc dla
potrzebujących w tej miejscowości. Módlmy
się szczególnie o jego zdrowie i zbawienie zarówno jego, jak i całej rodziny.
W Murkuriłowcach widzieliśmy się także
z 66-letnią Ester oraz jej synem, a także z 66letnią Anną. Są oni bardzo wdzięczni za pomoc medyczną i materialną. Dzięki temu nie
czują się zapomniani i mogą normalnie funkcjonować w swoim codziennym życiu.

Ester

Anna

Kolejną miejscowością, do której dotarliśmy
w czasie naszego wyjazdu, był Mohylew
Podolski, gdzie nie tylko posyłane są paczki
żywnościowe i pomoc medyczna, ale także organizowane są codzienne obiady dla potrzebujących. W obecnym czasie, z powodu pandemii Covid-19 obiady przygotowywane są
w miejscowej synagodze na wynos.
W Mohylewie Podolskim spotkaliśmy się
z Elą oraz jej rodzicami. Z Bożą pomocą Ela

Ela wraz z rodzicami

wraz z oddanymi sobie współpracownikami
koordynuje pomoc dla wszystkich potrzebujących w ponad 100-osobowej społeczności
żydowskiej w tym mieście. Odwiedzając poszczególne osoby w ich domach nietrudno
było zauważyć troskę, opiekę i miłość, jaką
obdarzane są wszystkie słabe, chore i niedołężne osoby. Za organizowanie pomocy
w wymiarze socjalnym bezpośrednio odpowiedzialna jest Frida, która z wielkim sercem
i oddaniem czyni to każdego dnia. Jesteśmy
wdzięczni Bogu za tak wiernych współpracowników i wolontariuszy w tym mieście.
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działa: „Pragnienie relacji z drugim człowiekiem
jest jeszcze większe niż strach przed pandemią”. Wspólnie mogliśmy modlić się z Idą, która zapragnęła przyjąć Mesjasza Jeszuę jako
swojego osobistego Zbawiciela. Czytaliśmy razem 53 rozdział z Księgi Proroka Izajasza, który
do głębi poruszył serce Idy. Z wielką radością
powierzamy Idę Waszym modlitwom, aby zasiane w niej ziarno Słowa Bożego oraz decyzja
pójścia za Jeszuą były poprzez Ducha Świętego coraz bardziej ugruntowywane w jej sercu.
Inną z osób, którym także złożyliśmy wizytę, była 64-letnia Zina, która pracowała jako
anglistka w jednej z mohylewskich szkół średnich, aż do momentu, kiedy lekarze zdiagnozowali u niej chorobę na tle neurologicznym,
która ma ogromny wpływ na jej psychikę.
Niegdyś rodzice Ziny wydali bardzo wiele pieFrida

Jedną z odwiedzonych osób w Mohylewie
Podolskim była 74-letnia Ida, z wykształcenia
i zawodu pedagog i artysta muzyk. Ida całe
swoje zawodowe życie poświęciła dzieciom

Zina

Ida

i muzyce, sama pozostając samotna. Niestety
samotność ta w jej podeszłym wieku staje się
coraz bardziej dokuczliwa. Ida z wielką radością przyjęła nas w swoim mieszkaniu i powie-

niędzy, aby leczyć swą córkę u najlepszych lekarzy w byłym Związku Radzieckim. Zrobili
wszystko, aby jej pomóc, lecz niestety wszystkie ich wysiłki nie przyniosły oczekiwanych
rezultatów. W naszej pamięci ciągle jeszcze
żywe jest spotkanie Pesachowe, które przed
laty zorganizowaliśmy dla wszystkich członków
mohylewskiej gminy żydowskiej. Wtedy to
wspólnie siedzieliśmy naprzeciwko Ziny, a ona
z ust Avivah – mesjańskiej Żydówki z Jerozoli-
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my tak wiele mogła usłyszeć o zbawieniu przez
doskonałego Baranka – Mesjasza Jeszuę. Teraz, kiedy wspólnie rozmawialiśmy, z jej serca
płynęło głębokie pragnienie, które wyraziły
usta: „Obym tylko mogła być zdrowa...”.
W obliczu takiej sytuacji z naszych serc wyrywa się gorąca modlitwa do Boga Izraela, aby
okazał swoje miłosierdzie oraz uzdrowienie.
Prosimy Was, dołączcie do tych modlitw, aby
sam Pan okazał swoją łaskę w tej tak beznadziejnej sytuacji. Prośmy też, aby to, co Zina
już usłyszała o Mesjaszu i Zbawicielu Jeszui zaowocowało w jej sercu szczerą wiarą w Jego
pomoc i zbawienie.
Radosnym przeżyciem była dla nas wizyta
u 82-letniej Galiny. Galina opowiadała nam
o swoich ciężkich przeżyciach w czasie nie-

Galina

mieckiej okupacji. Już od dzieciństwie wychowując się we Lwowie doświadczała okrutnego antysemityzmu, który jak to określiła: „wyzierał na każdym rogu ulicy”. Wspominała
o czasie, kiedy uwięziona w mohylewskim getcie, cudem przeżyła powódź, która miała miejsce w tym czasie. Jej dziadek został rozstrzelany na jej oczach, kiedy próbował poza
terenem getta znaleźć coś do jedzenia dla reszty swojej rodziny. Galina jest jednak pełna radości i optymizmu. Wielką radością dla nas jest
także to, że jest pod stałą opieką osoby wierzącej z miejscowego kościoła zielonoświątkowego, która jest dla niej pięknym świadectwem
Bożej miłości i troski. Modlimy się, aby przez
to świadectwo Galina mogła otworzyć swoje
serce dla Zbawiciela i Mesjasza Jeszui.

Na koniec naszego pobytu w Mohylewie
odwiedziliśmy 88-letnią Fainę, która w czasie
wojny była wraz z rodziną ewakuowana do Azji
Środkowej. Reszta jej rodziny została zamordowana w obozie koncentracyjnym w Pieczo-

Faina

rze. Po powrocie do rodzinnego Mohylewa
Faina zdobyła wykształcenie i aż do swojej
emerytury pracowała jako farmaceutka. Obecnie Faina mieszka samotnie i ma wiele problemów ze zdrowiem, a szczególnie z normalnym poruszaniem się. Jest bardzo wdzięczna
za pomoc medyczną, którą od nas otrzymuje
oraz za troskliwą opiekę Fridy i jej współpracowników. Powierzajmy Panu Fainę, modląc
się o jej zdrowie i zbawienie.
Jak zawsze, podczas naszego pobytu
w Winnicy spotkaliśmy się z Mariną i Sieriożą,
którzy kierują pracami założonej przez nas
przed laty Fundacji Szamasz. Na spotkaniu tym
byli też wolontariusze Fundacji. Dziękujemy
Bogu za ich ofiarną, pełną poświęcenia wielokierunkową pracę: na stołówkach, w projekcie
medycznym, organizowaniu paczek żywno-
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Sierioża i Marina

ściowych, przygotowaniach cotygodniowych
spotkań szabatowych, a także poprzez indywidualne kontakty z wieloma ludźmi, którzy
potrzebują nie tylko pomocy fizycznej, ale także i duchowej. Bez ich zaangażowania służba,
którą prowadzimy na Ukrainie byłaby o wiele
bardziej ograniczona i niepełna. W rozmowie
z naszymi drogimi na nowo uświadomiliśmy
sobie, jak ważna jest modlitwa o to, aby Pan
pobudzał jeszcze więcej chętnych, wiernych
Mu sług, by tam na miejscu mogli odwiedzać
starsze i niedołężne osoby, mieć z nimi społeczność oraz czytać im Słowo Boże. I powiedział im: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał
robotników na żniwo swoje. Ewangelia Łukasza
10,2. W naszych modlitwach powierzajmy
Panu wszystkie osoby, które bezpośrednio
zaangażowane są w pracę Fundacji Szamasz,
aby Pan dodawał im sił, zdrowia, a także napełniał swoim Duchem, by każdego dnia mogli przekazywać Dobrą Nowinę o zbawieniu
w Mesjaszu Izraela – Jeszui.
Podczas wspólnych rozmów pojawiło się
pragnienie, aby objąć pomocą medyczną potrzebujących potomków Abrahama, Izaaka
i Jakuba w dwóch niewielkich miejscowościach:
Chmielniku i Lipowcu, które położone są
w promieniu 40 kilometrów od Winnicy. Prosimy Was o modlitwy wstawiennicze w tej
sprawie. Powierzajmy wspólnie te pragnienia
przed tron Bożej łaski z tą wiarą, że tylko On
może je urzeczywistnić.
Ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy
podczas naszego pobytu, była Szepetowka,
gdzie z wielką radością spotkaliśmy się z naszymi drogimi Zinowem i Rozą. Nasza radość

Roza i Zinow

była tym większa, że w ostatnim czasie Pan
w swej łasce przeprowadził ich przez zakażenie wirusem Covid-19, które dzięki Bogu przeżyli bez większego uszczerbku na zdrowiu.
Właśnie w Szepetowce przyszło nam obchodzić kolejne, trzecie ze wspomnianych na
początku świąt. Było to święto Szawuot –
Święto Tygodni. Należy ono do jednych z najważniejszych świąt w kalendarzu żydowskim.
W języku hebrajskim „Szawuot” oznacza tygodnie. Nazwa i obchodzenie tego święta zostało zapoczątkowane Bożym poleceniem danym Izraelowi, aby począwszy od pierwszego
dnia święta Paschy odliczyli sobie siedem tygodni: Od następnego dnia po szabacie, kiedyście przynieśli snop dla dokonania obrzędu potrząsania, odliczycie sobie pełnych siedem
tygodni. Aż do następnego dnia po siódmym szabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie
nową ofiarę z pokarmów dla Pana. (…) W tym
samym dniu obwołacie święto. Będzie to dla was
święte zgromadzenie. (III Księga Mojżeszowa
23,15–16 i 21a). Święto Szawuot wiąże się
z pewnym przedziałem czasowym, który oddzielał od siebie święto wiosennych (pierwszych) zbiorów przypadających na Paschę od
świąt letnich zbiorów, zwanych też zbiorami
drugiego zboża. Pierwsze i drugie żniwa
w Bożym kalendarzu oddziela od siebie siedem tygodni, a liczba siedem to liczba pełni
Bożego czasu. Po zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej, znaczenie tego święta uległo zmianie.
W czasach rozproszenia Żydów obchodzono
je jako rocznicę nadania Izraelowi Tory (II Księga Mojżeszowa 19:1). W czasach Ezdrasza
i Nehemiasza tradycja ta jeszcze bardziej się
utwierdziła: Potem zstąpiłeś na górę Synaj i rozmawiałeś z nimi [Izraelitami] z niebios, i dałeś
im prawe ustawy, nauki prawdziwe, dobre przepisy i przykazania. Ogłosiłeś im swój święty szabat, nadałeś im przykazania, przepisy i naukę
przez Mojżesza, swego sługę (Księga Nehemiasza 9,13–14). Tak więc powszechnie przyjęto
tradycję, że w tym dniu Mojżesz otrzymał od
Boga tablice z przykazaniami. W ten sposób
uwidacznia się nam ukryty sens tego święta:
…człowiek nie samym chlebem żyje… (V Księga Mojżeszowa 8:3), bo dokładnie po siedmiu
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tygodniach od Paschy Bóg obdarował swój lud
darem jeszcze wspanialszym niż ziemski chleb
albo niebiańska manna. Bóg powierzył wtedy
Izraelowi swoje Słowo. A ponieważ Tora (Prawo) to jakby pieczęć przymierza pomiędzy
Bogiem a Izraelem, Pięćdziesiątnica jest zarazem świętowaniem Przymierza. W ten sposób te dwa krótkie dni są świętem objawienia
Boga i powołania narodu wybranego. Przypatrując się bliżej tym świętom oraz ich niezwykłemu proroczemu wymiarowi, widzimy, jak
cudownie sam Bóg Izraela „wplótł” pomiędzy
nie niezwykły plan zbawienia dla Izraela i dla
Kościoła. To nie kwestia przypadku, że Pan Jezus umarł w święto Paschy. Nie jest też przypadkiem to, że Duch Święty został wylany na
pierwszy Kościół właśnie w święto Szawuot,
czyli Pięćdziesiątnicy. Nowe ożywienie
w Chrystusie zaczęło się w święto letnich zbiorów. Od tego czasu do Bożego spichlerza zaczęto zbierać nowe żniwo – naśladowców Mesjasza Jeszui: A gdy nadszedł dzień Zielonych
Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu.
I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego
gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie
siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia,
które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich.
I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym…
(Dzieje Apostolskie 2,1–4). W dzień Zielonych
Świąt Duch Święty napełnił żydowskich wierzących pierwszego Kościoła, pobudził ich, aby
poszli na cały świat i dał im siłę czynić to, co
Żydzi powinni byli czynić przez wszystkie pokolenia – przyprowadzać pozostałe narody do
Bożego Królestwa. Wtedy te Zielone Święta
nie były zbiegiem okoliczności. Tak jak wtedy
na Synaju, również tam w Jerozolimie zostało
darowane Prawo. Na Synaju Prawo było dane
na kamiennych tablicach, a w Dzień Zielonych
Świąt Prawo zostało napisane na tablicach serca
zgodnie z proroctwem Jeremiasza: …mówi
Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go
na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim
ludem (Księga Jeremiasza 31:33). Tak jak wtedy na Synaju, tak w dniu Zielonych Świąt te
przeżycia były doświadczeniem Bożej obecności. Na Synaju Zakon został darowany całemu narodowi, a w Jerozolimie został włożony

we wnętrze każdego wierzącego indywidualnie. Była to pieczęć Ducha Bożego, pieczęć
Nowego Przymierza, w którym Żydzi i nieŻydzi mogą razem czcić prawdziwego Boga i
Jego Syna Mesjasza Jeszuę.
Właśnie na ten temat rozmawialiśmy z wieloma członkami szepetowskiej społeczności
żydowskiej, którzy przyszli do miejscowej synagogi, aby spotkać się z nami w tym czasie.
Z okazji święta Szawuot wręczyliśmy każdemu symboliczne paczki, zawierające produkty

Spotkanie w szepetowskiej synagodze

mleczne, które zgodnie z tradycją spożywa się
w tym czasie. Wszyscy uczestnicy tego spotkania z ogromną wdzięcznością opowiadali
nam o tym, jak w ubiegłym roku, który dla nich
i dla nas wszystkich był bardzo trudnym czasem, doświadczali Bożej opieki, ochrony, a także Waszej miłości, którą nieprzerwanie okazywaliście im poprzez praktyczną pomoc.
Przyjmijcie od nich wszystkich najserdeczniejsze wyrazy podziękowania oraz życzenia Bożego prowadzenia i błogosławieństwa na każdy dzień.
W dalszym ciągu, z powodu pandemii obiady na stołówce w Szepetowce są wydawane
w formie produktów żywnościowych, z których każdy potrzebujący może przygotować
sobie pełnowartościowy posiłek w domu.
Także w Szepetowce odwiedzaliśmy wiele
osób w ich domach.
Jedną z nich był 90-letni Arkadii, którego
zdrowie podupada coraz bardziej. Ze łzami
mówił nam, że jest mu coraz gorzej. Rzeczywiście Arkadii jest bardzo schorowany. Ma
poważne problemy z normalnym poruszaniem
się po mieszkaniu. Ogromne problemy sprawia mu też oddawanie moczu, który wydalany jest do specjalnych woreczków. Powoduje
to u niego dodatkowy ból, który jest dla niego
bardzo trudny do zniesienia. W ostatnim cza-
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Arkadii

sie pojawiła się u niego cukrzyca. W związku
z tym zakupiliśmy dla Arkadiego glukometr, aby
był w stanie kontrolować poziom cukru we
krwi. Arkadii jest pod opieką syna i synowej,
jednakże zarówno oni, jak i ich dzieci pracują
i przez większość dnia Arkadii jest sam, co też
bardzo źle znosi. Na nowo w naszej rozmowie zwracaliśmy jego uwagę na Zbawiciela Jeszuę, który pragnie być jego najbliższym Przyjacielem i Zbawicielem. Modliliśmy się
wspólnie, ale tylko Pan może otworzyć jego
serce, aby doznał pokoju i zbawienia. Powierzajmy Arkadiego Panu i prośmy o ulgę w jego cierpieniu, a przede wszystkim o jego zbawienie.
Odwiedziliśmy także rodzinę: 82-letnią Fainę, jej 61-letnią córkę Zinę oraz jej 30-letnią
wnuczkę Lilę. Minęły już prawie dwa lata od
czasu, kiedy babcia, córka i wnuczka poprosiły nas o pomoc. Mieszkają w bardzo starym
domu, który pamięta jeszcze czasy Rewolucji

Październikowej. Jedna ze ścian tego domu
była zupełnie popękana i ta część domu groziła zawaleniem. Dzięki Bożej łasce i Waszej
pomocy udało się zebrać odpowiednią kwotę
na odbudowanie zrujnowanej części tego
domu. Z wielką wdzięcznością Faina, Zina
i Lila zaprosiły nas do siebie, aby pokazać nam
efekty tej pracy. Jeszcze raz ze łzami w oczach
dziękowały za tę jakże potrzebną dla nich pomoc. Dziękujemy wszystkim Wam, którzy
przyczyniliście się do tego, aby Faina, Zina
i Lila mogły mieszkać w godnych warunkach.
Powierzajmy tę rodzinę Panu i prośmy, aby to
świadectwo miłości otwarło także ich serca dla
Zbawiciela i Mesjasza Izraela Jeszui.
Następnie udaliśmy się do 73-letniej Rai,
która mieszka sama i w obecnej sytuacji jest
całkowicie uzależniona od pomocy Stowarzyszenia Służba Szalom. Po wcześniejszych kontuzjach, których doznała, Raja nadal boi się jeździć na stołówkę, żeby znów nie upaść po
drodze. Jesteśmy bardzo wdzięczni Rozie, która organizuje codzienną opiekę dla Rai, co

Raja

Zina i Faina przed odnowioną ścianą domu

w jej przypadku jest niezwykle istotne. Raja
jest bardzo wdzięczna za wszelką pomoc. Powierzajmy ją Panu, aby Raja doznawała od Niego codziennego wzmocnienia i łaski do życia.
Wielką zachętą, a także świadectwem Bożej łaski i wierności była dla nas wizyta u 71letniej Ewy, która trafiła do szpitala w ciężkim
stanie z powodu wirusa Covid-19. Dzięki Bożej łasce i pomocy Ewa przeżyła, pomimo wielu współistniejących chorób. Obecnie jest
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Ewa

w domu i czuje się dobrze. Nadal módlmy się
o Ewę oraz o jej wzmocnienie, aby wiara jaką
położyła w Mesjaszu Izraela Jeszui jeszcze obficiej owocowała w jej życiu.
To tylko niektóre osoby oraz świadectwa
z tej służby. Za wszystko jesteśmy niezmiernie wdzięczni Bogu i Wam. Dziękujemy za
Wasze nieustające wsparcie modlitewne i finansowe tego dzieła miłosierdzia, które wspólnie czynimy.
Podczas wszystkich podróży i odwiedzin
towarzyszył nam Sasza, który usługiwał nam
też swoim busem. Prosimy, módlcie się o niego, gdyż jako Żyd jest bardzo poruszony tym,
co robimy dla jego narodu. W wielu przypadkach był też dla nas wielką zachętą. Wierzymy
i modlimy się o to, aby otworzył swe serce dla
Mesjasza Jeszui.
Podsumowując ten wyjazd, nasze serca
przepełnione są radością i wdzięcznością naszemu Panu za to, że w tak wielu miejscach
mogliśmy spotykać się z naszymi drogimi, nie
tylko aby udzielać im pomocy materialnej, ale

przede wszystkim, by dzielić się z nimi Słowem, które daje życie. Jest to słowo, które
zostało zasiane w ich sercach. Modlimy się, aby
ziarno tego Słowa przyniosło obfity plon dla
chwały Bożego Królestwa. Na nowo pragniemy oddać chwałę Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba, który przez swego umiłowanego Syna
Jeszuę jest wierny swoim przymierzom i nie
zapomina o swoim ludzie w potrzebie. Nie
nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj
chwałę, dla łaski swojej, dla wierności swojej!
Psalm 115,1 To poprzez wierne i praktyczne
zaangażowanie każdego z Was w tę służbę miłosierdzia na Ukrainie, Pan ciągle na nowo pokazuje nam, że pamięta zarówno o ich potrzebach duchowych, jak i materialnych, gdyż Izrael
nie przestał być Jego umiłowanym ludem.
Kiedy przylecieliśmy już do Polski, w naszych uszach wciąż brzmiały liczne podziękowania za Wasze dobroczynne serca, ofiary,
modlitwy, za wszystko to, dzięki czemu nasi
drodzy, którzy są w potrzebie, mogą lepiej
i godniej żyć. Dzięki temu wspólnie możemy
wypełniać słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza:
Byłem głodny, spragniony, chory, a Wy daliście
mi jeść, pić i to Wy mnie odwiedziliście. To
dzięki Bogu, który jest wierny swojemu przymierzu i dzięki Wam, Waszym modlitwom
i ofiarom to dzieło Bożej pomocy na Ukrainie
może być nadal kontynuowane. Niech Bóg
Wam za to wszystko obficie wynagrodzi!
W imieniu wszystkich, do których dociera
Wasza pełna modlitwy i miłości pomoc, przekazujemy Wam najserdeczniejsze wyrazy
wdzięczności i pozdrowień wraz błogosławieństwem.
Szalom z Oświęcimia

KONFERENCJA
2–5 września 2021
W związku z panującymi warunkami związanymi z pandemią wirusa COVID-19,
po raz kolejny planujemy zorganizowanie konferencji on-line.
Konferencja odbędzie się w dniach od 2–5 września bieżącego roku.
Bardzo prosimy o zapoznanie się z bieżącymi informacjami, które ukażą się na ten temat
na naszej stronie internetowej: www.shalomoswiecim.pl w zakładce „Aktualności”.
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PUNKTY DO MODLITWY WSTAWIENNICZEJ
I INFORMACJE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8

9.

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.
Bardzo prosimy Was o modlitwę za obecną sytuacją na Ukrainie związaną z pandemią
COVID 19. W tym kraju dokonano wielu obostrzeń ze względu na obecne zagrożenie.
Dzięki Bogu pomoc i służba jest dalej kontynuowana dla osób, którym przyszło się zmagać z wieloma problemami. Prosimy, módlcie się dalej o naszą wspólną służbę pośród
tego narodu, abyśmy spokojnie i bez przeszkód mogli nadal im służyć.
Bardzo Was prosimy o modlitwy za władze naszego kraju, aby miały Bożą mądrość
w podejmowaniu decyzji w obliczu obecnej sytuacji. Jednocześnie prosimy o błogosławieństwo i ochronę dla służby zdrowia, a przede wszystkim o uzdrowienie dla
osób, które zachorowały.
Prośmy Wszechmogącego Boga o narody arabskie, aby mogły poznać jedyne źródło pokoju i zbawienia, którym jest Jezus Chrystus. Prośmy także o Arabów mieszkających w Izraelu, aby zostali
uwolnieni od ducha islamu oraz nienawiści do narodu żydowskiego.
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.
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 przedsięwzięciach. Módlmy się także o naszych współpracowników na Ukrainie.
Prosimy, módlcie się o nasz kraj, abyśmy w naszej postawie pozostawali przyjaciółmi Izraela, gdyż
„...będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę;...” I Mojż. 12:3a.
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.
Z racji tego, że w ostatnim czasie otrzymujemy coraz więcej próśb o modlitwy wstawiennicze
za Wami, mamy pragnienie, aby każda osoba potrzebująca wsparcia modlitewnego informowała nas o tym. Wszystkie Wasze potrzeby będziemy zamieszczać w naszym liście modlitewnym z prośbą, aby Bracia i Siostry wstawiali się do Boga Najwyższego za sprawami, które leżą
Wam na sercu. „Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem
pośród nich” Mat. 18:20.

W kolejnym miesiącu módlmy się za:
• Siostrą Alicją z Kostrzyna nad Odrą, by Bóg obdarzył zdrowiem ją, jej męża Zenona
oraz wnuki. Dziękujemy Bogu za udaną operację wnuczki Zuzi.
• Bratem, który prosi o szczególną modlitwę, aby Bóg wyrwał go z mocy ciemności
i uzdrowił jego duszę i ciało.
• Bratem Sławomirem z Oświęcimia o jego uzdrowienie.
• Siostrą Marią z Chełma o zdrowie dla niej i jej dziecka oraz o dobre relacje w jej małżeństwie.
• Siostrą Iwoną ze Skoczowa o uzdrowienie.
• 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.
• 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.
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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.
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 Anią z Wisły, która wyjechała na misję do Egiptu.
Bratem Mirosławem z okolic Lublina, aby Bóg pomógł mu w znalezieniu żony, gdyż jego
pragnieniem jest posiadanie rodziny i dzieci, oraz aby wytrwał w wierze, o zbawienie
jego całej rodziny i dużo sił psychicznych i duchowych w wykonywaniu pracy zawodowej.
Bratem Pawłem ze Strumienia, który prosi o modlitwę o uzdrowienie. Obecnie 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.
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 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 o chrzest Duchem Świętym dla całej jej rodziny.
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 choroby, 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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Bratem Mirosławem o uzdrowienie z rozedmy płuc oraz spowodowanych wypadkiem schorzeń kręgosłupa.
Siostrą Anną z Dąbrowy Górniczej, która prosi o modlitwę za jej synów, a szczególnie za
jednym z nich, aby Pan Bóg wzmocnił jego małżeństwo i rodzinę.
Siostrą 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,
Norbertem i Łucją, aby znalazły zbawienie w Chrystusie.
O zdrowie dla Brata Marka.

Osoby, których modlitwy zostały wysłuchane lub ich prośby nie są już aktualne, 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 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-modlitewnych.
12. Jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu jesteśmy otwarci na przyjazd do Waszych społeczności w celu podzielenia się świadectwem pracy na Ukrainie oraz wykładem
Słowa Bożego na temat Izraela. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt.
13. Prosimy Was, żebyście po przeczytaniu listu modlitewnego przekazali go kolejnym osobom, aby
w ten sposób informacja o dziele pomocy wśród ubogiej ludności na Ukrainie mogła dotrzeć do
szerszych kręgów zainteresowanych tą służbą.

Po wojnie
David Ortiz
Minęły 2 tygodnie od zawieszenia broni pomiędzy Hamasem a Izraelem. Ze Strefy Gazy wystrzelono 4360
pocisków rakietowych na Izrael, które celowo były wymierzone w skupiska ludności. Izraelski system obrony
przeciwrakietowej „Żelazna Kopuła” wychwycił 90% z tych pocisków wymierzonych w skupiska ludzi. Być może
wielu zdziwi fakt, że każda mobilna wyrzutnia rakiet systemu „Żelazna Kopuła” to koszt 100 mln dolarów,
a każde przechwycenie wystrzelonej rakiety kosztuje Izrael 50 tys. dolarów. Rzecz ma się zupełnie inaczej jeśli
chodzi rakiety Hamasu, które są robione w kraju lub przemycane z Iranu i koszt jednej wynosi 800 dolarów.
Chociaż wojna jest niesamowicie droga i znacząco obciąża podatnika, Izrael oznajmił, że życie ludzkie, czy to
w Izraelu czy w Gazie, ma o wiele większe znaczenie niż te koszta. Mimo tego oraz faktu, że Izraelczycy całymi
dniami i nocami kryli się w schronach przeciwbombowych, w ciągu 11-dniowej operacji zginęło 12 osób –
11 cywilów i jeden żołnierz, a wielu zostało rannych. Nasze rakiety były wymierzane w konkretne wojskowe
i operacyjne siedziby Hamasu, wyrzutnie i magazyny broni, tunele i budynki takie jak centra komunikacji, a nie
przypadkowe skupiska ludzi. Izraelczycy zniszczyli 100 kilometrów tuneli w Gazie. Te wysoce skomplikowane
tunele wykorzystuje się do przemieszczania wojsk, broni i zaopatrzenia, a także jako schrony przeciwbombowe
dla wysokiej rangi przywódców Hamasu. Jednym z głównych powodów, dla których się je buduje, jest to, żeby
bez przeszkód poruszać się pod ziemią w Gazie i pojawiać się z zaskoczenia w różnych rejonach, gdyż ich wejścia
są bardzo dobrze zamaskowane i wiele z nich umieszczonych jest w szpitalach, przedszkolach i rezydencjach.
Wszystko to po to, żeby robić zasadzki, zabijać i porywać izraelskich żołnierzy wojsk lądowych, jeżeli wkroczyliby na te tereny jak to miało miejsce w poprzednich wojnach. Niektóre tunele nie są głębokie – mają nie więcej niż
3 metry, podczas gdy inne sięgają nawet 20 metrów w głąb ziemi, czyli 6 kondygnacji w dół.
Ponad 200 bojowników Hamasu zostało zabitych w Gazie, w tym 25 wyższych rangą dowódców. Niektórych
mieszkańców Gazy zabiły lub raniły liczne rakiety, które nie wypaliły i spadły na ich własnych cywilów. Z Gazy
zostały też wystrzelone dwa drony wypełnione materiałami wybuchowymi (samobójcze drony), które jednak
Izraelczykom udało się zestrzelić zanim dotarły do swoich celów. Doświadczyliśmy także cyberataków ze strony
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Hamasu, a wszystko to wspierane było przez irańskich doradców wojskowych. Wszystkie główne linie lotnicze
odwołały loty do Izraela i skierowały je do innych krajów, gdyż rakiety były wycelowane w nasze międzynarodowe lotnisko, które też z tego powodu zamknięto. Wszystkie szkoły na południu i w centrum kraju zostały zamknięte, aby dzieci mogły pozostać bezpieczne ze swoimi rodzinami, w pobliżu schronów przeciwbombowych,
gdyż syreny wyły praktycznie o każdej godzenie dnia i nocy, a grad rakiet był non stop wystrzeliwany, próbując
sparaliżować system „Żelazna Kopuła” oraz służby bezpieczeństwa.
Trzykrotnie wystrzelono też rakiety z Libanu na naszej północnej granicy. Rakiety te wpadły do oceanu, nie
przeleciały na stronę Izraela albo spadły na puste przestrzenie. Jedna z rakiet została przejęta przez Izrael. Libański rząd i terroryści Hezbollahu wspierani przez Iran nie przyznają się do tych ataków. Izrael odpowiedział atakując pozycje, z których zostały wystrzelone rakiety. Żadna ze stron nie ucierpiała.
W ciągu całego tego konfliktu pozostawałem w bliskim kontakcie z wierzącymi spośród byłych muzułman
i dzięki Bożej łasce staraliśmy się troszczyć się o siebie nawzajem w tym czasie, modląc się i zachęcając się przez
Słowo Boże. To początek zwycięstwa i tym się ogromnie raduję.
Tego ranka miałem okazję spotkać się i rozmawiać z paroma z moich muzułmańskich przyjaciół, którzy nie są
wierzący. Mogliśmy w prywatności porozmawiać bardzo szczerze. To ludzie, z którymi na przestrzeni lat się
zaprzyjaźniłem, głosząc im Dobrą Nowinę o tym, że Jeszua zmarł na krzyżu dla przebaczenia win i zmartwychwstał zarówno dla Żydów, jak i dla Arabów. Otrzymali Biblie, a także literaturę. Dzięki Bożej łasce udało mi się
zdobyć ich zaufanie i możemy otwarcie rozmawiać. Nie żyją oni w wolnym społeczeństwie i jeżeli ich zdanie nie
pasuje do narracji ich przywódców politycznych, stanowi to wielkie zagrożenie dla życia ich i ich rodzin, niezależnie od tego, czy mieszkają tutaj czy zagranicą. Powiedzieli: „Nic nie zyskaliśmy na tym konflikcie. Zginęło wielu
ludzi, a rodziny z dziećmi, których domy zostały zburzone, bo przywódcy Hamasu w Gazie używali ich jako
ludzkich tarcz w tym konflikcie, żyją teraz na ulicach i pozostaną bezdomni jeszcze przez długi czas. Przywódcy
siedzieli w klimatyzowanych schronach przeciwbombowych, a ubodzy ludzie muszą ponosić konsekwencje. Mimo
to miliony dolarów i euro będą napływać ze społeczności międzynarodowej”. Stwierdzili też: „Zapewniamy cię,
że ci bezdomni nie skorzystają z tych pieniędzy w żaden sposób”. Dodali: „Izraelczycy stracili swoje domy przez
rakiety, ale wasz rząd pomoże im odzyskać, to co stracili, a nasi liderzy włożą pieniądze prosto do swoich kieszeni, rozdadzą je swoim bliskim przyjaciołom i rodzinom i odbudują tunele w Gazie na następną wojnę”.
Ważne jest, aby zrozumieć, że islamskim fundamentalistom jak Hamas, Islamski Dżihad czy Hezbollah i innym
im podobnym, islam zabrania zawierania trwałych traktatów pokojowych z „niewiernymi” – chrześcijanami, których nazywają „niedzielnymi ludźmi” i Żydami, których nazywają „sobotnimi ludźmi”. W ich kartach zadeklarowane jest, że mają na celu zniszczenie Izraela i wykorzenienie jego narodu z tamtego regionu i przywrócenie tej
ziemi pod panowanie islamu. Tak więc wyraźnie dają do zrozumienia, że to tylko chwilowa przerwa do kolejnej
wojny. Zawieszenie broni nazywa się „hudna” po arabsku i w islamie oznacza rozejm albo zawieszenie broni na
pewien czas aż wróg osłabnie na tyle, by islam mógł go zwyciężyć. Na ten moment ich strategia jest taka, żeby
poszerzyć wojnę w głąb samego Izraela i żeby dżyhadyści i ich ludzie, którzy mieszkają w Izraelu przeprowadzili
trzecią intifadę (powstanie), dokonywali ataków terrorystycznych i prowokowali izraelskich Arabów do dołączenia się do brutalnych ataków i protestów mających na celu złamanie żydowsko-arabskiej przyjaźni. Izrael prowadzi medialną kampanię reklamową ukazującą izraelskich Żydów i Arabów, którzy od dziesiątek lat pracują i żyją
razem w jedności i wyraźnie mówią, że nie zgadzają się z agresywnymi protestami i nienawiścią.
Oczywiście przywódcy islamskich organizacji terrorystycznych kontynuują swoją kampanię dezinformowania Zachodu wraz z zamiarami przeprowadzania ataków na żydowskie społeczności i instytucje. Kolejnym celem
jest ich kampania zastraszania i strachu zachodnich rządów i jednostek poprzez brutalne protesty.
Biblia mówi, że Jeszua i Jego miłość stanowią doskonałą jedność. Wszystko, co ma miejsce, zostało już przepowiedziane w Bożym Słowie i jest zapowiedzią rzeczy przyszłych. Głównym zadaniem, jak powiedział Jeszua,
jest głoszenie Ewangelii wszystkim narodom, zachowanie czujności i bycie gotowym na Jego przyjście. Jeżeli
śmierć zapuka do naszych drzwi zanim to nastąpi, powinniśmy być na nią przygotowani. Proszę, módlcie się
zarówno za Żydów jak i Arabów.
Psalm 125

Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon,
Która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie.
Jak Jeruzalem otaczają góry,
Tak Pan otacza lud swój teraz i na wieki.
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